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  كىرىش سۆز

  !سۆيۈملۈك بالىالر

ھىندىستانلىق مهشھۇر ئىسالم ئالىمى، ئىسالم تارىخچىسى، ئىسالم مۇتهپهككۇرى، بـالىالر 
هلى ھهسهن نهدهۋىـي مهخـسۇس سـىلهر ئۈچـۈن يازغۇچىسى، بۈيۈك ئۇستاز ئهبۇل ھهسهن ئ

ناملىق ئهسهرنىڭ ئۇيغۇرچه ) فالط النبيين لالصصق(» پهيغهمبهرلهر قىسسىسى«ئاتاپ يازغان 
  .نهشىرى ئاخىرى سىلهر بىلهن يۈز كۆرۈشتى

بۇ ئهسهرگه ئادهم، نـۇھ، ھـۇد، سـالىھ، ئىبـراھىم، يۈسـۈف، مۇسـا، شـۈئهيب، داۋۇد، 
 زهكهرىيــا، يهھيــا، ئىــسا ۋه مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالمالردىن ســۇاليمان، ئهييــۇب، يۈنــۈس،

 پهيغهمبهرنىڭ قىسسىسى كىرگۈزۈلگهن بولـۇپ، ئـاپتۇر بـۇ ئهسـهرنى مهخـسۇس 16ئىبارهت 
  .سىلهر ئۈچۈن، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى مۇسۇلمان بالىالر ئۈچۈن ئاتاپ يازغان

ــاپتۇر  ــدىن -1944ئ ــى-1946يىل ــان ئىكك ــچه بولغ ــدىنقى يىلغى ــهرنىڭ ئال ــدا ئهس  يىل
نۇھ، ھۇد، سـالىھ، ئىبـراھىم، يۈسـۈف، مۇسـا ئهلهيھىسـساالم قاتـارلىق ئـالته (قىسىملىرىنى 

ئـايرىم ئـۈچ كىچىـك كىتـابچه ھالىتىـده -يېزىپ چىقىپ، ئايرىم) پهيغهمبهرنىڭ قىسسىسىنى
هلكــى، ئهســهر نهشــىر قىلىنغانــدىن كىــيىن يــالغۇز بــالىالرال ئهمهس، ب. نهشــىر قىلــدۇرغان

مائارىپ ۋه تهربىـيه ساھهسـىدىكى نۇرغۇنلىغـان كىـشىلهر بـۇ ئهسـهرنى ناھـايتى يـاقتۇرۇپ 
تهرهپــتىن ئۇســتازغا خهت يېزىــپ ئۆزلىرىنىــڭ -كــۆپلىگهن بــالىالر تهرهپــتىن. ئوقۇغــان

چوڭالر بولـسا ئهۋالدالرنـى سـاپ ئهقىـده بىـلهن تهربىـيلهپ . خۇشاللىقىنى ئىزھار قىلىشقان
  .غا ئىرىشكهنلىكىدىن چهكسىز خۇشالالنغان»قولالنما«ن ياخشى بىر چىقىشتىكى ئىنتايى

ئاپتۇر بۇ ئهسهرنى مهخسۇس بالىالرغا ئاتاپ يازغان بولغاچقا، تهبىئىكى ئۇنىڭ تىلـى ۋه 
ــسىده  ــسى دائىرى ــاڭ سهۋىيى ــسى ۋه ئ ــدارى، چۈشهنچى ــى ئىقتى ــڭ ئهقل ــۇنىى بالىالرنى مهزم

نى ئاددىلىقتىن مـۇرهككهپلىككه، يـۈزهكىلىكتىن ئهسهرنىڭ تىلى ۋه مهزمۇنى. راۋاجالندۇرغان
ئهســهرنى بالىالرنىــڭ تهبىئىتــى ۋه خاراكتىرىغــا . چوڭقۇرلۇققــا قــاراپ تهرهققــى قىلــدۇرغان

ئۇيغۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن سۆز ۋه جۈملىلهرنى ئاددىالشتۇرۇشـقا، ئاسانالشتۇرۇشـقا ۋه تهكـرار 
  .كهلتۈرۈشكه مهجبۇر بولغان

ىلىدا يازغان بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىـڭ بـۇ ئهسـهرنى يېزىـشتىكى، ئاپتۇر بۇ ئهسهرنى ئهرهب ت
يهنه كېلىپ ئهرهب تىلىدا يېزىپ چىقىشتىكى مهقستىنى بالىالر چۈشىنهلهيدىغان ئاددى تىـل 

  :بىلهن ئىپادىلهپ مۇنداق دهيدۇ

  !سۆيۈملۈك كىچىك دوست«

ۇز سـىزال يـالغ. مهن سىزنىڭ قىسسه ۋه ھېكـايىلهرگه نهقهدهر ئـامراقلىقىڭىزنى بىلىـمهن
ئهمهس، بهلكى، سىزنىڭ يېشىڭىزدىكى ھهر قانداق ئۆسمۈر ھېكايىالرنى ناھـايتى يـاقتۇرۇپ 

بىــراق، ئهپــسۇسكى مهن ســىزنىڭ قــولىڭىزدا پهقهت ئىــت . ئاڭاليــدۇ ۋه قىزىقىــپ ئوقۇيــدۇ
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ــايىلهرنىال  ــدىكى ھېك ــاتالر ھهققى ــارلىق ھايۋان ــايمۇن قات ــق م ــۈلكه، ئىيى ــۆره ت ــۈك، ب مۈش
  .ۇنىڭدا بىز چوڭالرنىڭ چوقۇم مهسئۇلىيىتى بارب. كۆرىۋاتىمهن

ئهرهب تىلى قۇرئاننىڭ، پهيغهمبهرنىڭ ۋه دىننىڭ تىلى بولغـانلىقى ئۈچـۈن سـىز ئـۇنى 
بىـراق، مهن سـىزنىڭ . سىز ئۇنى ناھـايتى قىزىقىـپ ئۆگىنىۋاتىـسىز. ئۆگىنىشكه باشلىدىڭىز

شقا يېشىڭىزغا ماس كهلگـۈدهك خوراپاتالر ھهققىدىكى ھېكايىلهردىن با-ھايۋانات ۋه ئهپسانه
شۇنىڭ بىلهن سىزگه . ياخشى ھېكايىلهرنى تاپالمىغانلىقىڭىزدىن ھهقىقهتهن خىجىل بولدۇم

ۋه سىزنىڭ يېشىڭىزدىكى مۇسۇلمان بالىالرغـا پهيغهمـبهرلهر قىسسىـسىنى سـىزنىڭ ھـازىرقى 
چىقىـشنى يېشىڭىز ۋه سهۋىيىڭىزگه ماس كېلىدىغان ئاددى تىل ۋه ئۇسـلۇب بىـلهن يېزىـپ 

  .اليىق تاپتىم

مهن بۇ ئهسهرنى ئۆسمۈرلهرنىڭ تهبىئىتىگه ئۇيغۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن بـالىالرچه ئۇسـلۇب 
قوللىنىــشقا، ســۆز ۋه جــۈملىلهرنى تهكرارالشــقا، ۋهقهلىكىنــى ئهتراپلىــق ۋه تهپــسىلى بايــان 

  .قىلىشقا مهجبۇر بولدۇم

ر مهكتهپلىرىده ئوقۇيـدىغان مهن بۇ كىچىك كىتابچىنىڭ ئهرهب تىلى ئۆگىنىۋاتقان بالىال
  .تۈنجى دهرسىلىك كىتاب بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

سـىز ! الله پهيغهمبهرلهرنىڭ قىسسىلىرى ئارقىلىق سىزگه كۆپ مهنـپهئهتلهر ئاتـا قىلغـاي
  .»!)ئامىن! (ئانىڭىزنىڭ ۋه ئىسالمنىڭ كۆزىنى نۇرالندۇرغاي-ئارقىلىق ئاتا

تهربـيه ۋه -يىن ئـادهتتىكى ئـادهملهردىن باشـقا تهلىـمبۇ ئهسهر نهشىر قىلىنغانـدىن كىـ
مائارىپ ساھهسىده ئۇزاق يىل خىزمهت قىلغان ئهزھهر ئۇنۋېرىـستىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرىـدىن 
ــۈك قهلهم  ــۇر، بۈي ــى، مۇتهپهكك ــلهن دهۋهتچ ــى بى ــمهد شىرباس ــتاز ئهھ ــان ئوس ــرى بولغ بى

ما يېزىـپ بـۇ ئهسـهرنى ساھىبى، شهھىد، ئۇلۇغ ئوسـتاز سـهيىد قۇتـۇب مهخـسۇس بېغىـشلى
  .مهدھىيلىگهن ۋه ئۇنىڭ مۇۋهپپهقىيىتىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهن

ئايرىم -ئهھمهد شىرباسى بۇ ئهسهرنىڭ ھهر بىر قىسمى نهشىر قىلىنغاندا ئۇنىڭغا ئايرىم
ئۇنىڭ قىممىتى، ئهھمىيىتى ۋه رولىنـى . بېغىشلىما يېزىپ ئۇنى ئوقۇرمهنلهرگه تونۇشتۇرغان

ئۇ ئهسـهرنىڭ  ئىككىنچـى . دۈرۈپ، ئۆزىنىڭ خۇشاللىقىنى ئىزھار قىلغانئاالھىده گهۋدىلهن
  :قىسمىغا يازغان بېغىشلىمىسىدا مۇنداق دهيدۇ

ــى « ــشىنىڭ ۋهكىل ــالىمالر كېڭى ــستاندىكى ئ ــشىم، ھىندى ــى قېرىندى ــۇغ دهۋهتچ مهن ئۇل
 پهيغهمـبهرلهر‹بالىالر ئۈچۈن تـۈزۈلگهن «سهييىد ئهبۇل ھهسهن ئهلى ھهسهن نهدهۋىينىڭ 

نـاملىق ئهســىرىنىڭ بىرىنچـى قىــسمىنى ئهرهب ئوقـۇرمهنلىرىگه تونۇشــتۇرغان ›» قىسسىـسى
چېغىمدا ناھايتى خۇشالالنغىنىمدهك بۈگۈن بۇ بىـر يـۈرۈش ئهسـهرنىڭ ئىككىنچـى قىـسمىغا 

  .بېغىشلىما يېزىۋاتقان ۋاقتىمدىمۇ ئوخشاشال ئۆزۈمنى بهختلىك ھىس قىلىۋاتىمهن

ندىكى مۇســۇلمان بالىالرنىــڭ قهلبىنــى كىچىكىــدىن بــۇ بىــر يــۈرۈش ئهســهر ھىندىــستا
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باشالپال دىنغا ۋه قۇرئاننىڭ تىلىغا باغالش ئۈچۈن ئالدى بىـلهن ئۇالرغـا سـۇنۇلغان بولـسا، 
ئۇنداقتا باشقا قىتئه ۋه ئهللهردىكى مۇسۇلمان ئۆسمۈرلهرنىڭمۇ روھىنـى پـاكالپ، ئهخالقىنـى 

زۈپ بېـرىش ئۈچـۈن بـۇ ئهسـهرلهر چوقـۇم رۇساليدىغان ساپ مهنىۋىي غىزانى ئۇالرنى يهتكۈ
  »ئۇالرغا تهقدىم قىلىنىشى كىرهك

ئۇســتاز ســهيىد قۇتــۇب بــۇ ئهســهرنىڭ قىممىتــى ھهققىــده ئاالھىــده توختىلىــپ مۇنــداق 
نـاملىق بـۇ ئهسـهر ھهجمىنىـڭ كىچىكلىكىـگه قارىمـاي، › پهيغهمبهلهر قىسسىسى«‹: دهيدۇ

دىكى باشقا پهزىلهتلىـك قېرىنداشـلىرىنىڭ سهييىد ئهبۇل ھهسهننىڭ ۋه دهۋهت ئىكىنزارلىقى
ئىسالم ئۆزىنىڭ پاك سـۈرىتىده يـالغۇز چـوڭالرغىال . ئهمىگىكىگه قوشۇلغان بىر ئۇلۇغ ئهمگهك

چۈنكى، سـهبىي بـالىالر ئىچكـى . يهتكۈزۈلمهستىن، بهلكى، بالىالرغىمۇ يهتكۈزۈلۈشى كىرهك
ان نـۇرى بىـلهن يورۇتـۇش دۇنياسىنى ئىمـان تهمـى بىـلهن تويۇنـدۇرۇش، قهلبلىرىنـى ئىمـ

ــاج ــۇ بهكــرهك مۇھت ــدا تېخىم ــا قارىغان ــا چوڭالرغ ــۋىي غىزاغ ــۇ مهنى ــبهرلهر . ئۈچــۈن ب پهيغهم
  .قىسسىسى بولسا سهبىي دىلالرنى ئاچىدىغان تۈنجى ئاچقۇچدۇر

بۇ كىتابچه گهرچه كىچىك بالىالرغا يېزىلغان بولسىمۇ، بىراق، مېنىڭچه چوڭالرمۇ ئـۇنى 
چـۈنكى، مۇسـتهملىكچىلهر كونترۇللۇقىـدىكى مائارىـپ . سلىقى كىرهكئوقۇشتىن چهتته قالما

ــان قىســسىلىرىنى، قىســسىنىڭ نىــشان ۋه مهقــسهتلىرىنى مۇشــۇ ئهســهرده  چوڭالرنىــڭ قۇرئ
  .ئوتتۇرىغا قويۇلغاندهك چوڭقۇر چۈشىنىشىگه ئىمكان بهرمىدى

لىق بىـر نـام›» دىنىي قىسـسهلهر‹ئۆسمۈرلهر ئۈچۈن تۈزۈلگهن «مهن ئىلگىرى مىسىردا 
ئهبـۇل ھهسـهننىڭ بـۇ ئهسـىرىنى ئوقۇغانـدىن . يۈرۈش ئهسهرنى تۈزۈشكه قاتناشقان ئىدىم

كېيىن مهن شۇنى ھىس قىلدىمكى، بۇ ئهسهر مهن تۈزۈشكه قاتناشـقان ئهسـهرگه قارىغانـدا 
  ».تېخىمۇ مۇكهممهل، ئهتراپلىق ۋه ياخشى يېزىلغان

ۇ ئهسـهرنىڭ ئالـدىنقى قىـسىملىرى تىلغا ئېلىشقا تىگىشلىك مۇھىم بىر نۇقتـا شـۇكى، بـ
نهشىر قىلىنغاندىن كېيىن ئاپتۇرنىڭ باشقا مـۇھىم ئىـشالر بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ قېلىـشى 
سهۋهبلىك ئهسهرنىڭ ئـاخىرىنى داۋامالشتۇرۇشـقا ۋاقىـت چىقىرالمـاي ئارىـدىن ئوتتـۇز يىـل 

زىــپ ئۇنىــڭ بــۇ جهريانــدا كــۆپلىگهن بــالىالر ۋه چــوڭالر ئاپتۇرغــا خهت يې. ئۆتــۈپ كېتىــدۇ
يهنـى (شـۇنىڭ بىـلهن ئـاپتۇر ئوتتـۇز يىلـدىن كىـيىن . داۋامىنى يېزىپ چىقىشنى ئۆتۈنگهن

شـۈئهيب، داۋۇد، سـۇاليمان، (قايتىدىن قولىغا قهلهم ئېلىپ ئۇنىڭ داۋامىنـى ) يىلى-1974
) ئهييۇب، يۈنۈس، زهكهرىيا، يهھيا، ئىسا ۋه مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمالرنىڭ قىسـسىلىرىنى

  .چىققانيېزىپ 

تهربىـيه ساھهسـىدىكى بىـر قىـسىم -مائارىپ ۋه تهلىم«: ئاپتۇر بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ
كىشىلهر مهنـدىن مۇسـا ئهلهيھىسـساالمدىن كېيىنكـى باشـقا پهيغهمبهرلهرنىـڭ قىسـسىلىرىنى 
يېزىپ چقىشىمنى ۋه بۇ ئهسهرنى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھايـاتى بىـلهن 

ــــدىئاخىرالشتۇ ــــۈمنى ئۆتۈن ــــۇنى مۇكهممهللهشتۈرۈش ــــۇپ ئ ــــبهر . رۇش ــــۈنكى، پهيغهم چ



 

 5 

مهن بـۇ ئىـشقا تۇتـۇش . ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتى شىرىن بۇالق ۋه ئـاخىرقى مهنزىـل ئىـدى
تۇيغۇالرنى تاپالماسلىقىمدىن، بالىالرچه تىـل - يىل ئىلگىركى بالىالرچه ھىس30قىلغىنىمدا 

ــسى ــلىقىمدىن ئهن ــلۇبقا قايتالماس ــۇ . رهيتتىمۋه ئۇس ــى ب ــله مېن ــاخىرى ال ــۇكرى، ئ ــا ش اللهغ
  ».ئهسهرنىڭ ئاخىرىنى يېزىپ چىقىشقا مۇۋهپپهق قىلدى

ئهسـهرنىڭ ئهسـلى : بۇ يهرده ئايدىڭالشتۇرۇشقا تىگىشلىك مۇنداق بىر مۇھىم نۇقتا بـار
كىچىك بهش قىـسىمغا بۆلـۈنگهن بولـۇپ، ئىبـراھىم ۋه يۈسـۈف -ئهرهبچه نۇسخىسى كىچىك

ــساال ــساالمنىڭ ئهلهيھىس ــالىھ ئهلهيھىس ــۇد ۋه س ــۇھ، ھ ــسىم؛ ن ــى قى ــسى بىرىنچ منىڭ قىسسى
قىسسىسى ئىككىنچـى قىـسىم؛ مۇسـا ئهلهيھىسـساالمنىڭ قىسسىـسى ئـۈچىنچى قىـسىم؛ باشـقا 
ــسىم؛ مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالمنىڭ قىسسىــسى  ــڭ قىسسىــسى تــۆتىنچى قى پهيغهمبهرلهرنى

  .بهشىنچى قىسىم قىلىپ يېزىلغان

بىـرال (ىمه قىلىش جهريانىدا بۇ بهش قىسىمنىڭ ھهممىسى بىرال قىـسىم ئۇيغۇرچىغا تهرج
ئاپتۇرنىڭ ئهسىرىدىكى پهيغهمبهرلهر تهرتىۋى پهيغهمبهرلهرنىـڭ ياشـىغان . قىلىندى) كىتاب

بـالىالرنى ئىنـسانىيهتنىڭ باشـلىنىش نۇقتىـسى . دهۋرى بۇيىچه قايتىدىن رهتلهپ چىقىلـدى
ىش ئۈچۈن ئـادهم ئهلهيھىسـساالمنىڭ قىسسىـسى تهرجىـمه  ھهققىده قىسقىچه ساۋاتقا ئىگه قىل

  .  قىلغۇچى تهرىپىدىن يېزىلىپ قىسسىنىڭ بېشىغان كىرگۈزۈلدى

  تهرجىمه قىلغۇچىدىن

  

  

  ئادهم ئهلهيھىسساالم: قىسسه.1

  الله بىلهن پهرىشتىلهر ئوتتۇرىسىدا - 1

ــشتىلهرگه ــشتىن ئىلىگىــرى پهرى ــادهم ئهلهيھىســساالمنى يارىتى ــله ئ ــده مهن «: ال يهر يۈزى
  .دېدى» يارىتىمهن) يهنى ئورۇنباسار(خهلىپه 

خهلىـپه ) شهخسنى(يهر يۈزىده بۇزۇقچىلىق قىلىدىغان، قان تۆكىدىغان «:  پهرىشتىلهر
  .دېدى» قىالمسهن؟ ھالبۇكى بىز سىنى پاك ۋه مۇقهددهس دهپ مهدھىيىلهيمىز

چهكـــسه (مهن . مهن ھهقىـــقهتهن ســـىلهر بىلمهيـــدىغان ئىـــشالرنى بىلىـــمهن«: الـــله 
مهن ئـۇنى تولـۇق يارىتىـپ، سـۈرهتكه . قۇرۇق اليدىن ئـادهمنى يـارىتىمهن) جىرىڭاليدىغان

ۋه ئۇنىڭغـا جـان ) ئهزالىرى تولۇق ۋه مۇكهممهل ئىنـسان ھـالىتىگه كهلتـۈرگهن(كىرگۈزۈپ، 
  دېدى» كىرگۈزگهن چېغىمدا، سىلهر ئۇنىڭغا سهجده قىلىڭالر

  ئادهم ئاتىنىڭ يارىتىلىشى - 2

يهنـى جـان (رۇق اليدىن ئادهم ئاتىنى يارىتىپ، ئۇنىڭغا ئـۆز روھىـدىن پۈۋلىـدى الله قۇ
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ھهمده ئادهم ئهلهيھىسساالمغا پۈتۈن شهيئىلهرنىڭ نـاملىرىنى ئـۆگهتتى، ئانـدىن ) كىرگۈزدى
ــىتىپ ــشتىلهرگه كۆرس ــۇالرنى پهرى ــق («: ئ ــز ھهقلى ــدا بى ــادهمگه قارىغان ــقا ئ ــپه بولۇش خهلى

ــاملىرىنى ماڭــا ئېيتىــپ راســت) دهيــدىغان قارشــىڭالردا چىل بولــساڭالر، بــۇ شــهيئىلهرنىڭ ن
  .دېدى» بېرىڭالر

بىــز ســهن . پــاك دهپ تونــۇيمىز) پۈتــۈن كهمچىلىكلهردىــن(ســېنى «:  پهرىــشتىلهر
بىلدۈرگهندىن باشقىنى بىلمهيمىز، ھهقىقهتهن سـهن ھهممىنـى بىلگۈچىدۇرسـهن، ھـېكمهت 

  .دېدى» بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرسهن

ئـادهم . دېـدى» ئۇالرغا بۇ نهرسىلهرنىڭ نـاملىرىنى ئېيتىـپ بهرگىـن! دهمئى ئا«: الله 
ـــپ بهردى،  ـــاملىرىنى ئېيتى ـــىلهرنىڭ ن ـــۇ نهرس ـــا ب ـــا ئۇالرغ ـــلهئات ـــىلهرگه، «: ال مهن س

ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى غهيبلهرنى، ئاشكارا ۋه يوشۇرۇن ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىمهن، 
  دېدى » دېمىگهنمىدىم

  ىيلىقى شهيتاننىڭ ئاس-3

ــشتىلهرگه ــله پهرى ــالر«: ال ــهجده قىلىڭ ــادهمگه س ــدى» ئ ــۇ . دې ــشتىلهرنىڭ بىرىم پهرى
پهقهت ئىبلىـسال سـهجده . ئايرىلىپ قالماي ھهممىسى ئادهم ئهلهيھىسـساالمغا سـهجده قىلـدى

  .الردىن بولۇپ كهتتىكاپىرقىلىشتىن باش تارتتى، ئۇ تهكهببۇرلۇق قىلىپ، 

ىلىـــشقا بۇيرۇغـــان چېغىمـــدا نېمىـــشقا ســـهجده ســـېنى ســـهجده ق«): ئىبلىـــسقا (الـــله
  . دېدى» قىلمىدىڭ؟

قۇرۇق اليدىن يارىتىلغان ئىنسان مېنىـڭ سـهجده قىلىـشىمغا اليىـق ئهمهس، «: ئىبلىس
  .دېدى» مېنى ئوتتىن، ئۇنى اليدىن ياراتتىڭ. مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇق

ت، بـۇ يهرده چۈشـۈپ كه) يهنـى جهننهتـتىن(سهن بۇيهردىن «: ئېيتتى) ئىبلىسقا (الله
يوقـال، سـهن قوغالنـدى بولـدۇڭ، سـهن ھهقىـقهتهن . ئۆزۈڭنى چـوڭ تۇتۇشـۇڭغا بولمايـدۇ

  ».پهسكهشلهردىنسهن

يهنــى قىيــامهت (لىــدىغان كـۈن ماڭـا خــااليىقالر تىرىلدۈرۈ! پهرۋهردىگــارىم«:   ئىـبلىس
  .دېدى» )مېنى ھايات قالدۇرغىن(گىچه مۆھلهت بهرگىن )كۈنى

 مهلۇم ۋاقىـتقىچه مـۆھلهت بېرىلىـدۇ، سـاڭا قىيـامهت كـۈنىگىچه ساڭا ھهقىقهتهن«: الله
  .دېدى» لهنهت بولسۇن

سهن مېنى گۇمراھ قىغانلىقىـڭ ئۈچـۈن، يهر يۈزىـده ! پهرۋهردىگارىم«:  ئىبلىس ئېيتتى
ــا  ــادهم بالىلىرىغ ــاھالرنى(ئ ــۋهتته ) گۇن ــسىنى ئهل ــق كۆرســىتىمهن، ئۇالرنىــڭ ھهممى چىرايلى

ازدۇرغانلىقىــڭ ئۈچــۈن ئــادهم ۋه ئۇنىــڭ ئهۋالدىغــا ۋهسۋهســه ســېنىڭ مېنــى ئ. ئــازدۇرىمهن
ــۇڭ ئۈســتىده ئولتــۇرىمهن، ئانــدىن ئۇالرغــا  قىلىــش مهقــسىتىده چوقــۇم ســېنىڭ تــوغرا يول
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دىن ھۇجــۇم قىلىــمهن، ئۇالرنىــڭ كۆپچىلىكىنىــڭ ن، ئارقىــسىدىن، ئوڭــدىن، ســولدىدىــئال
  . »شۈكۈر قىلغۇچىالر ئهمهسلىكىنى كۆرىسهن) نېمىتىڭگه(

مهھــرۇم قىلىنغــان ھالــدا ) رهھمىتىمــدىن(جهننهتــتىن ئهيىــبلهنگهن ۋه «: له ئېيتتــىالــ
چىق، ئۇالرنىڭ ئىچىـدىن سـاڭا ئهگهشـكهنلهرنى قوشـۇپ، ھهممىڭـالر بىـلهن جهھهننهمنـى 

  ».تولدۇرىمهن

  ئادهم ئاتا بىلهن ھهۋۋا ئانا جهننهتته.4

-هردى، ئـۇالرنى راھهتالله ھهۋۋا ئانىنى يارىتىپ، ئـۇنى ئـادهم ئاتىغـا جـۈپ قىلىـپ ب
سهن ئايالىڭ ! ئى ئادهم«: ئاندىن الله ئۇالرغا. پاراغهت ماكانى بولغان جهننهتكه كىرگۈزدى

ــدىن خــالىغىنىڭالرچه  ــۇرۇڭالر، جهننهتنىــڭ مېۋىلىرى ــته ت ــله جهننهت ــلهن ئىككىڭــالر بىل بى
ولـــۇپ زالىمالردىــن ب) ئۇنىڭغــا يېقىنالشــساڭالر(يهڭــالر، بــۇ دهرهخــكه يېقىنالشــماڭالر، 

  .دېدى» قالىسىلهر

بىراق، شهيتان ئۇالرنىڭ يېپىقلىق ئهۋرهتلىرىنى ئېچىۋېتىش ئۈچـۈن، ئۇالرغـا ۋهسۋهسـه 
سـىلهر بـۇ دهرهخنىـڭ «: ئۇالرنى ئازدۇرۇپ، زىيانكهشلىك قىلىـش ئۈچـۈن ئۇالرغـا. قىلدى

ىن پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ سىلهرنى بۇ دهرهخنىڭ مېۋىسىنى يېيىشت‹مېۋىسىنى يهپ بېقىڭالر، 
مهڭگــۈ ) جهننهتــته(مهنئــى قىلغــانلىقى ســىلهرنىڭ پهرىــشته بولــۇپ كهتمهســلىكىڭالر يــاكى 

ئۆلمهيدىغان دهرهخنى ) مهن ساڭا يېگهن ئادهم! (تۇرۇپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈندۇر، ئى ئادهم
ــايمۇ؟ ــشاھلىقنى كۆرســىتىپ قوي ــاس پادى ــۆزىگه ›» ۋه زاۋال تاپم ــۇالرنى ئ ــا ئ ــدى، ھهتت دې

دهپ قهســهم ئىچىــپ » مهن چوقــۇم ســىلهرگه ســادىقمهن«: ، ئۇالرغــائىــشهندۈرۈش ئۈچــۈن
  .بهردى

ــگهن  ــازدۇرۇپ، چهكلهن ــۇالرنى ئ ــارقىلىق ئ ــدامچىلىق ئۇســۇللىرى ئ ــاخىرى شــهيتان ئال ئ
دهرهخنىڭ مېۋىسىنى ئۇالرغا يىگۈزدى، نهتىجىده ئـۇالرنى تۇرۇۋاتقـان جهننهتـتىن چىقـاردى 

دهرهخنىـڭ مېۋىـسىنى يېگهنـدىن . چۈشـۈردى) يهنى يۇقىرى مهرتىۋىدىن تۆۋهن مهرتىۋىگه(
كېيىنال ئۇالرنىڭ ئهۋرهتلىرى ئېچىلىپ قالدى، ئۇالر جهننهتتىكـى دهرهخلهرنىـڭ يـاپراقلىرى 

  .بىلهن ئهۋرهتلىرىنى يېپىشقا كىرىشتى

  تىلىشىنىنىڭ جهننهتتىن زېمىنغا چۈشۈرۈۋې ئادهم ئاتا بىلهن ھهۋۋا ئا- 5

ڭ ئازدۇرۇشــى بىــلهن اللهنىــڭ ئاگاھالندۇرۇشــىنى  ئــادهم بىــلهن ھهۋۋا ئانــا شــهيتاننى
ئۇالرغـا (الـله . گه يولـۇقتىغهزىـبىئۇنتۇپ، چهكلهنگهن دهرهخنىڭ مېۋىسىنى يهپ اللهنىـڭ 

مهن ســـىلهرگه بـــۇ دهرهخنىـــڭ مېۋىـــسىنى يېيىـــشنى مهنئـــى قىلمىغانمىـــدىم؟ «): كايىـــپ
دهپ » نمىــدىم؟شۈبھىـسىزكى، شـهيتان سـىلهرگه ھهقىــقهتهن ئاشـكارا دۈشـمهندۇر، دېمىگه

  .نىدا قىلدى

بىـز ئـۆزىمىزگه ئـۆزىمىز زۇلـۇم قىلـدۇق، ئهگهر سـهن بىـزگه ! پهرۋهردىگارىمىز«:  ئۇالر
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» مهغپىرهت قىلمىساڭ، بىزگه رهھىم قىلمىساڭ، بىز چوقـۇم زىيـان تـارتقۇچىالردىن بـولىمىز
  .دېدى

) ن شـهيتانغايهنـى شـهيتان ئىنـسانغا، ئىنـسا(سـىلهر بىـر ـ بىرىڭالرغـا «:  ئېيتتىالله 
) جهننهتـتىن يهر يـۈزىگه(دۈشمهن بولغـان ۋه بىـر ـ بېـرىڭالر بىـلهن ئۆچهكهشـكهن ھالـدا 

) نــېمهتلهردىن(يهرلىــشىڭالر ۋه ) ئهجىلىڭــالر توشــقۇچه(چۈشــۈڭالر، يهر يۈزىــده ۋاقىتلىــق 
  ».بهھرىمهن بولۇپ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنڭالر

اللهنىـڭ ئهمـرىگه . غـا چۈشـۈرۈلدىشۇنداق قىلىـپ ئـادهم ئاتـا بىـلهن ھهۋۋا ئانـا زېمىن
خىالپلىق قىلىپ، چهكلهنگهن دهرهخنىڭ مېۋىسىنى يىگهنلىكى ئۈچۈن، جهنـنهتىن مهھـرۇم 

شــۇنىڭدىن . زېمىنغــا شــهيتانمۇ ئــۇالر بىــلهن بىلــله چۈشــتى. بولــۇش جازاســىغا ئۇچرىــدى
  .مۇشهققهتلىك ھاياتى باشالندى-ئىتىبارهن ئىنسانىيهتنىڭ زېمىندىكى جاپا

 ئاتا بىلهن ھهۋۋا ئانىنىڭ تهۋبىسىئادهم  -6

، خاتالىقى ئۈچۈن قاتتىق كېيىنئادهم ئاتا بىلهن ھهۋۋا ئانا زېمىنغا چۈشۈرۋىتىلگهندىن 
ــۈپ زار. پۇشــايمان قىلــدى ــشىغا ئۆكۈن ــا تهۋبه . زار يىغلىــدى-قىلمى ــاھى ئۈچــۈن اللهغ گۇن

  . كۈندۈز اللهدىن گۇناھىنى ئهپۇ قىلىشىنى تىلىدى-كېچه. قىلدى

، ئىنسان ئۈچۈن اللهنىڭ رهھمىتىدىن مهھروم بولۇپ، ئۇنىڭ جازاسىغا ئـۇچراش چۈنكى
  .ۋه ئۇنىڭ مهغپىرىتىگه ئىرىشهلمهسلىكتىنمۇ ئېغىر زىيان ۋه بهختسىزلىك بولمايتتى

يهنـى گۇناھىنىـڭ (پهرۋهردىگارىدىن بىرقانچه سۆز تهلىم ئالدى ) ئهلهيھىسساالم(ئادهم «
 ئۇنىـڭ الـله، )ۇئا ئۇنىڭغا ئىلھـام ئـارقىلىق بىلدۈرۈلـدىكهچۈرۈلۈشى ئۈچۈن ئوقۇيدىغان د

  ».تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى

الله ئىنسانالرنى شهيتاننىڭ ئالدام خالتىـسىغا چۈشـۈپ كېتىـشتىن ساقلىنىـشقا، ئاتىـسى 
  .ئادهمدىن ئىبرهت ئېلىپ، ھهر ۋاقىت سهزگۈر ۋه ھۇشيار بولۇشقا بۇيرىدى

ــدى ــداق دې ــله مۇن ــالىلىر«: ال ــادهم ب ــى ئ ــاڭالرنى ! ىئ ــا ـ ئان شــهيتان ســىلهرنىڭ ئات
جهننهتــتىن چىقىرىۋهتكهنــدهك، ســىلهرنىمۇ ئازدۇرمىــسۇن، شــهيتان ئۇالرنىــڭ ) ئــازدۇرۇپ(

ــدى  ــى ســالغۇزۇۋهتكهن ئى ــۆزلىرىگه كۆرســىتىش ئۈچــۈن كىيىملىرىن ــى ئ ــى (ئهۋرهتلىرىن يهن
 ۋه ئۇنىڭ قـول شهيتان). ئۇالرنىڭ يالىڭاچ بولۇپ قېلىشىغا شهيتان سهۋهبچى بولغان ئىدى

ئاسـتىدىكىلىرى ســىلهرنى كۆرهلهيـدۇ، ســىلهر ئـۇالرنى كۆرهلمهيــسىلهر، شۈبھىـسىزكى، بىــز 
  ».شهيتانالرنى ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ دوستى قىلدۇق

  ھابىل بىلهن قابىل - 7

ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىككـى ئـوغلى بولـۇپ، بىرىنىـڭ ئىـسمى ھابىـل يهنه بىرىنىـڭ 
لله زۆرۈرىيهت يۈزىسىدىن ئوغۇللىرىغا قىزلىرىنى ئېلىپ بېرىشنى يولغا ا. ئىسمى قابىل ئىدى



 

 9 

. ھهۋۋا ئانىمىز ھهر بىر قىتىم قورساق كۆتۈرگهنده بىر ئوغـۇل ۋه بىـر قىـز تۇغـاتتى. قويدى
بىر قىتىملىق قورساق كۆتۈرۈشتىن تۇغۇلغان ئوغۇلغا يهنه بىـر قىـتىم قورسـاق كۆتۈرۈشـتىن 

ھابىلنىڭ ئۆزى بىـلهن تهڭ تۇغۇلغـان ھهمشىرىـسى سـهت، . تىتۇغۇلغان قىزنى ئېلىپ بېرهت
قابىلنىڭ ئۆزى بىلهن تهڭ تۇغۇلغان ھهمشىرىسى چىرايلىـق بولـۇپ، قابىـل ھهمىشىرىـسىنى 

بــۇنى ئــادهم ئهلهيھىســساالم رهت قىلىــپ، ئۇالرغــا . ھابىلغــا بهرمهي ئــۆزى ئالمــاقچى بولــدى
 قىلىنسا، ئۇ چىرايلىـق قىزنـى شـۇنىڭغا قۇربانلىق قىلىشنى، قايسىسىنىڭ قۇربانلىقى قۇبۇل

  . بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى

ھابىلنىـڭ قۇربـانلىقى قوبـۇل بولـۇپ، . ھابىل بىلهن قابىل ئىككىسى قۇربانلىق قىلدى
دېدى، ھابىل » مهن سېنى چوقۇم ئۆلتۈرىمهن«) قابىل ھابىلغا. (قابىلنىڭ قوبۇل بولمىدى
انلىقىڭنى قوبـۇل قىلىـپ، مېنىڭكىنـى قوبـۇل  سـېنىڭ قۇربـالـله«: نېمىشقا دېۋىدى، قابىل

قوبــۇل ) قۇربـانلىقىنى( پهقهت تهقۋادارالرنىـڭ الـله«: ئېيتتــى) ھابىـل. (دېـدى» قىلمىـدى
ــساڭمۇ، مهن ســېنى ئۆلتۈرۈشــكه  ــۇڭنى سوزى ــى ئۆلتۈرۈشــكه قول ــدۇ، گهرچه ســهن مېن قىلى

 قـورقىمهن، مهن قولۇمنى سوزمايمهن، مهن ھهقىقهتهن ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگـارى اللهدىـن
ھهقىقهتهن سېنىڭ مېنى ئۆلتۈرگهنلىـك گۇنـاھىڭنى ۋه ئاتـاڭ ئادهمنىـڭ ئهمـرىگه ئاسـىيلىق 
ــمهن،  ــۇڭنى تىلهي ــن بولۇش ــى دوزاخالردى ــپ ئهھل ــتۈڭگه ئېلى ــاھىڭنى ئۈس ــانلىق گۇن قىلغ

  ».زۇلۇم قىلغۇچىالرنىڭ جازاسى شۇدۇر) كىشىلهرگه(

ۆلتۈرۈشنى چىرايلىق كۆرسهتتى، شـۇنىڭ قابىلنىڭ نهپسى ئۇنىڭغا قېرىندىشى ھابىلنى ئ
زىيـان تـارتقۇچىالردىن ) دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته( ھـابىلنى ئۆلتـۈرۈپ قېرىندىـشىبىلهن قابىل 

. قابىل ھابىلنىڭ جهسىتىنى قانداق بىر تهرهپ قىلىشنى بىلهلمهي گاڭگىراپ يۈردى. بولدى
ئۈچــۈن بىــر قاغــا  ئۇنىڭغــا قېرىندىــشىنىڭ جهســىتىنى قانــداق كۆمۈشــنى كۆرســىتىش الــله

): بـۇنى كـۆرۈپ(قابىـل . يهرنـى كولىـدى) تۇمشۇقى ۋه ئىككى پـۇتى بىـلهن(قاغا . ئهۋهتتى
» ۋاي ئېست، مهن قېرىندىشىمنىڭ جهسىتىنى كۆمۈشـته مۇشـۇ قاغىچىلىـك بواللمىـدىممۇ؟«

ئـۇ قـاتىللىق جىنـايىتى سـادىر قىلىـپ، پۇشـايمان قىلغـۇچىالردىن . دهپ ھهسرهت چهكتـى
  .بولدى

   ئاتىنىڭ ۋاپاتىئادهم -8

ئـــۇ جهننهتـــتىن زېمىنغـــا .  يىـــل ئۆمـــۈر كـــۆردى1000ئـــادهم ئاتـــا زېمىنـــدا ياشـــاپ 
چۈشۈرۋىتىلگهنده، ھىندىستاندىكى بىر تاغقا چۈشكهن بولۇپ، ۋاپات بولغاندا ئاشۇ تاغنىڭ 

  .يېنىغا دهپنه قىلىندى

ن پـۈۋلىگهن، ئادهم ئاتا الله ئۆز قولى بىلهن تۇپراقتىن يارىتىـپ، ئۇنىڭغـا ئـۆز روھىـدى
  .بارلىق پهرىشتىلهرنى ئۇنىڭغا سهجده قىلىشقا بۇيرىغان ئۇلۇغ ۋه ئهزىز ئىنسان ئىدى

شهيتاننىڭ ئادهمگه سهجده قىلماسلىقى سهۋهبىدىن ئـادهم بىـلهن شـهيتان ئوتتۇرىـسىدا 
پهيدا بولغان دۈشـمهنلىك ۋه ئـاداۋهت تـۈنجى قهدهمـدىال ئاشـكارىالندى، يهنـى ئـادهم ئاتـا 
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ــهيتاننىڭ ــازۇش ــپ، ن ــق قىلى ــڭ ئهمــرىگه خىالپلى ــلهن اللهنى ــى بى لىــك نېمهت- ئازدۇرۇش
  .مۇشهققهتلىك زېمىنغا چۈشۈرۈۋىتىلدى-جهننهتتىن جاپا

ــارىخىي ۋهقه بىــزگه شــۇنى ئۇقتۇرىــدۇكى،  شــهيتان بىــلهن ئىنــسان  بــۇ ئونتۇلمــاس ت
ــۇ ــۇڭا ئ ــۇر، ش ــاتتىق ۋه كۈچلۈكت ــايىن ق ــمهنلىك ئىنت ــاداۋهت ۋه دۈش ــسىدىكى ئ الر ئوتتۇرى

كىمىكى شهيتاندىن ياخشىلىق . ئوتتۇرىسىدىكى كۆرهشمۇ ئىنتايىن كهسكىن ۋه رهھىمسىزدۇر
ــۇپ،  ــرۇم بول ــتىن مهھ ــا ئوخــشاش جهننهت ــادهم ئاتىغ ــسه ئ ــكه چۆك ــپ، غهپلهت ــد قىلى ئۈمى

  .ئۇنىڭدىنمۇ بهتتهر يامان ئاقىۋهتكه قالىدۇ

  نۇھ ئهلهيھىسساالم: قىسسه - 2

 كېيىنئادهم ئاتىدىن .1

هم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدلىرىغا بهرىكهت بېرىپ، ئۇالرنىـڭ سـانى ھهسـسىلهپ الله ئاد
مۇبادا ئادهم ئهلهيھىسـساالم قايتىـدىن دۇنياغـا كېلىـپ، ئـۇالرنى كـۆرگهن بولـسا . كۆپىيىپتۇ

ـــوالتتى ـــان ب ـــز تونۇمىغ ـــۇالرنى ھهرگى ـــا. ئ ـــۇالر ســـېنىڭ «: ئهگهر ئۇنىڭغ ـــادهم، ب ـــى ئ ئ
ـــڭ ـــ» ئهۋالدلىرى ـــسا، ئ ـــيىلگهن بول ـــڭ «: ۇدې ـــسى مېنى ـــڭ ھهممى ـــۇبھانهلالھ، بۇالرنى س

  .دهپ ھهيران قالغان بوالتتى» ئهۋالدلىرىممۇ؟، مۇشۇالرنىڭ ھهممىسى مېنىڭ بالىلىرىممۇ؟

ــزا ــدا كــۆپلىگهن كهنــت، يى ــرى زېمىن ــادهم ئهلهيھىســساالمنىڭ ئهۋالدلى ــشالقالرنى، -ئ قى
چىلىـــق بىـــلهن ىرىقدىھقـــانچىلىق ۋه ت. ئىمـــارهتلهرنى بىنـــا قىلىپتـــۇ-نۇرغۇنلىغـــان ئـــۆي

  . چۈرۈپتۇشۇغۇللىنىپ تۇرمۇش كه

گهرچه ئــادهم ئهلهيھىســساالمنىڭ ئهۋالدلىــرى ھهســسىلهپ كــۆپهيگهن بولــسىمۇ، بىــراق، 
ــكه ــۇپ، يهك ــدا بول ــڭ دىنى ــسى ئادهمنى ــسى ئاتى ــڭ ھهممى ــادهت -ئۇالرنى ــا ئىب ــانه اللهغ يىگ

  .قىلىدىكهن ۋه اللهغا ھىچ نهرسىنى شىرىك كهلتۈرمهيدىكهن

رنىڭ ھهممىسى بىر ئۇممهت بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئاتىسى ئادهم، پهرۋهردىگـارى الـله ئىنسانال
  .ئىكهن

  شهيتاننىڭ ھهسهتخورلۇقى.1

بىراق ئىبلىس ۋه ئۇنىـڭ ئهۋالدلىـرى بـارلىق ئىنـسانالرنىڭ يـالغۇز بىـر اللهغـا ئىبـادهت 
  .قىلىشىغا ھهرگىز چىدىيالماپتۇ

هنلىك ۋه زهھهرخهنــدىلىك بىــلهن شــهيتان ھهســهتتىن قىلــدهك تولغىنىپتــۇ، ئــۇ دۈشــم
  :شۇنداق ئويالپتۇ

مـاجرا قىلمـاي -ئىنسانالر ھهمىشه يالغۇز بىر اللهغـا ئىبـادهت قىالمـدۇ؟، ئـۇالر ئـۇرۇش«
  ھهردائىم بىر ئۇممهت بولۇپ ياشامدۇ؟

  . ياق، بۇنداق بولسا بولمايدۇ-
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رى دهۋزهخـكه ئادهم ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى جهننهتكه كىرىپ، ئىبلىس ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدلى
  كىرهمدۇ؟

 .ياق، بۇنداق بولماسلىقى كىرهك -

ئۇ ئادهمگه سهجده قىلمىغانلىقى ئۈچـۈنال الـله ئـۇنى ئـۆز دهرگاھىـدىن قـوغالپ ئۇنىڭغـا 
بۇنىڭ ئۇچۈن ئادهم ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىدىن ئىنتىقام ئېلىپ، ئۇالرنى ئـۆزى . لهنهت قىلغان

  .بىلهن بىلله دهۋزهخكه باشالپ كىرىشى كىرهك

  ».توغرا، چوقۇم شۇنداق بولۇشى كىرهك-

  شهيتاننىڭ ئويى.2

ــۇالرنى  ــارقىلىق ئ ــۇ ئ ــشنى، ب ــشقا چاقىرى ــادهت قىلى ــا ئىب ــسانالرنى بۇتالرغ ــهيتان ئىن ش
چۈنكى، شـهيتان . جهننهتتىن مهھرۇم قىلىپ، دهۋزهخكه باشالپ كىرىشنى كۆڭلىگه پۈكۈپتۇ

نـى »غا شـىرىك كهلتـۈرۈش جىنـايىتىالله«اللهنىڭ باشقا گۇناھالرنى كهچۈرسىمۇ، بىراق، 
  . ھهرگىز كهچۈرمهيدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدىكهن

ــىرىك  ــا ش ــۇالرنى اللهغ ــش ئۈچــۈن، ئ ــرۇم قىلى ــتىن مهھ ــشىلهرنى جهننهت ــۇ كى شــۇڭا ئ
  .كهلتۈرۈشكه چاقىرماقچى بولۇپتۇ

بىراق، كىشىلهرنىڭ ھهممىسى بىـر اللهغـا ئىبـادهت قىلىۋاتقـان تۇرسـا، بۇنىـڭ ئۈچـۈن 
ســىلهر اللهغــا «:  قىلىــش كىــرهك؟ ئهگهر ئــۇ كىــشىلهرنىڭ ئالــدىغا بېرىــپ، ئۇالرغــاقانــداق

دېـسه، كىـشىلهر ئـۇنى ئـۇرۇپ تىللىمامـدۇ؟ » ئىبادهت قىلماي، بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىڭـالر
ـــۇالر ـــا ئ ـــسۇن«: ھهتت ـــدا ساقلى ـــۆز پاناھى ـــله ئ ـــپ، !ال ـــادهت قىلى ـــا ئىب ـــز بۇتالرغ ، بى

ۇق؟ يوقــال، ســهن اللهنىـڭ دهرگاھىــدىن قوغالنغــان پهرۋهردىگارىمىزغـا شــىرىك كهلتۈرهمـد
  دېمهمدۇ؟» نىجىس شهيتان ئىكهنسهن

  شهيتاننىڭ ھىيلىسى.3

ــر يوچــۇق  ــازدۇرۇش ئۈچــۈن ئوبــدان بى ــايمۇقتۇرۇپ، ئــۇالرنى ئ ــشىلهرنى ق شــهيتان كى
  .تېپىپتۇ

كۈنـدۈز اللهغـا ئىبـادهت قىلىـدىكهن، -بىر تۈركۈم تهقۋادار كىشىلهر بولۇپ، ئۇالر كېچه
  . مىشه اللهنى ياد ئېتىدىكهنھه

ئــۇالر اللهنــى دوســت تۇتىــدىكهن، اللهمــۇ ئــۇالرنى دوســت تۇتــۇپ، ئۇالرنىــڭ قىلغــان 
  .دۇئالىرىنى ئىجابهت قىلىدىكهن

  .شهيتان بۇ ئهھۋالالرنى ياخشى بىلىدىكهن

پۇرسـهت  . بۇ تهقۋادار كىشىلهر ئۆلۈپ اللهنىڭ دهرگاھىغا كېتىپتـۇكېيىنبىر مهزگىلدىن 
ده،  ئۆلـۈپ كهتـكهن ئاشـۇ -ۇرغان شهيتان دهرھـال كىـشىلهرنىڭ ئالـدىغا بېرىپتـۇكۈتۈپ ت
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ئـاراڭالردىكى پـاالنى، پـاالنى قانـداق «: ياخشى كىشىلهرنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىـپ تـۇرۇپ
  .دهپ سوراپتۇ» ئادهملهر ئىدى؟

ر  سۇبھانهلالھ، ئۇالر بهك ياخشى ئادملهر ئىدى، اللهنىڭ دوستلىرى ئىدى، ئهگهر ئۇال-
ئهگهر اللهدىـن بىـر نهرسـه . اللهغا دۇئا قىلسا، الله ئۇالرنىڭ دۇئـالىرىنى ئىجـابهت قىالتتـى

  . دهپتۇ ئۇالر-تىلىسه، الله ئۇالرنىڭ تىلىگىنىنى بىرهتتى

  ياخشى كىشىلهرنىڭ سۈرىتى.1

  . دهپ سوراپتۇ شهيتان كىشىلهردىن- سىلهر ئۇالرغا قايغۇرامسىلهر؟-

  .پتۇ ئۇالر ده- شۇنداق، قايغۇرىمىز-

  . دهپتۇ سوراپتۇ شهيتان- ئۇالرنى سېغىنامسىلهر؟-

  . دهپتۇ ئۇالر- سېغىنىمىز-

 دهپ ســوراپتۇ شــهيتان - ئۇنــداقتا نىمــشقا ھهر كــۈنى ئــۇالرنى كــۆرۈپ تۇرمايــسىلهر؟-
  .ئۇالردىن

 ئۇالر ئاللىقاچان ئۆلۈپ كهتكهن تۇرسا، قانداقمۇ ئۇالرنى ھهر كـۈنى كـۆرۈپ تـۇرغىلى -
  .دهپتۇ ئۇالر ھهيران بولۇپ -بولسۇن؟

 بۇنىــڭ چارىــسى ئاســان، ســىلهر ئۇالرنىــڭ ســۈرهتلىرىنى ياســاپ، ھهر كــۈنى ئاشــۇ -
  . دهپتۇ شهيتان ئۇالرغا-سۈرهتلهرگه قارىساڭالر بولمىدىمۇ؟

شـــۇنداق قىلىـــپ كىـــشىلهر ئىبلىـــسنىڭ ئـــۆگهتكىنى بـــويىچه، ياخـــشى كىـــشىلهرنىڭ 
كهچته ئۇالرنىڭ سۈرهتلىرىگه قارايدىغان -تىگهنھهر كۈنى ئه. سۈرهتلىرىنى ياساپ چىقىپتۇ

  .ھهمده ئاشۇ سۈرهتلهرگه قاراپ ئۇالرنى ئهسلىشىدىغان بولۇپتۇ

  سۈرهتتىن ھهيكهلگه.1

. ئاســتا ســۈرهتنى ھهيكهلــگه ئۆزگهرتىپتــۇ-ئارىـدىن بىــر مهزگىــل ئۆتۈپتــۇ، ئــۇالر ئاســتا
  . هسجىدلهرگه ئورنىتىپتۇياخشى كىشىلهرنىڭ كۆپلىگهن ھهيكهللىرىنى ياساپ ئۇنى ئۆي ۋه م

شـــۇنداقتىمۇ ئـــۇالر اللهغـــا ئىبـــادهت قىلىـــدىكهن ۋه اللهغـــا ھىـــچ نهرســـىنى شـــىرىك 
زىيان يهتكۈزهلمهيدىغان -چۈنكى، ئۇالر بۇنىڭ ئۆزلىرىگه قىلچىلىك پايدا. كهلتۈرمهيدىكهن

ى ۋه رىزىق بىرهلمهيدىغان، ئادهتتىكى تاشتىن ياسالغان قۇرۇق ھهيكهل ئىكهنلىكىنى ياخـش
  .بىلىدىكهن

ـــۇ  ـــۇنى » ياخـــشى كىـــشىلهرنىڭ ھهيكىلـــى«بىـــراق، ب ـــۇالر ئ بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن ئ
  .  ئۇلۇغاليدىكهن ۋه ئۇالردىن بهرىكهت ئىزلهيدىكهن

ھهيكهللهرنىـڭ كۆپىيىـشىگه . ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بۇنداق ھهيكهللهر كۈنـسىرى كۆپىيىپتـۇ
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  .ۈچىيىپ كېتىپتۇئهگىشىپ، ھهيكهللهرنى ئۇلۇغالش ئادىتىمۇ بارغانسىرى ك

ــڭ  ــال ئۇنى ــسه، دهرھ ــۈپ كهت ــادهم ئۆل ــشى ئ ــر ياخ ــسىدا بى ــڭ ئارى ــان ئۇالرنى ھهر قاچ
  .ھهيكىلىنى تۇرغۇزۇپ، ئۇنى ئۆلۈپ كهتكۈچىنىڭ نامى بىلهن ئاتايدىغان بولۇپتۇ

  ھهيكهلدىن بۇتالرغا.1

ــا ــۇ، ئات ــل ئۆتۈپت ــر مهزگى ــدىن بى ــۇغالپ، -ئارى ــى ئۇل ــۇ ھهيكهللهرن ــڭ ئاش بوۋىلىرىنى
ـــاقالپ ئۇنى ـــىالپ، قۇچ ـــلهن س ـــوللىرى بى ـــۇنى ق ـــى؛ ئ ـــكهت ئىزلىگهنلىكىن ـــدىن بهرى ڭ

ســۆيگهنلىكىنى؛ ئۇنىــڭ يېنىــدىن بېــشىنى تــۆۋهن ســېلىپ ئــۆتكهنلىكىنى؛ ئۇنىــڭ ئالدىــدا 
تىلهكلىرىنـى شـۇ يهرده قىلغـانلىقىنى ئـۆز كـۆزى بىـلهن -توختاپ، باشلىرىنى ئېگىپ، دۇئا
  . رىغا قارىغاندا تېخىمۇ ئاشۇرىۋېتىپتۇبوۋىلى-كۆرۈپ چوڭ بولغان ئهۋالدالر ئاتا

مانا ئهمدى ئۇالر ئاشۇ ھهيكهللهرگه سهجده قىلىدىغان، تىلهكلىرىنى شۇالردىن تىـلهپ، 
  . قۇربانلىقلىرىنى شۇالرغا ئاتاپ قىلىدىغان بولۇپتۇ

شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ھهيكهلــلهر بۇتالرغــا ئــايلىنىپتۇ، بــۇتالر بولــسا كىــشىلهر ئىبــادهت 
كىـشىلهر بۇنىڭـدىن ئېلگىـرى ھهقىقـى يـالغۇز بىـر اللهغـا . ھالرغـا ئـايلىنىپتۇقىلىدىغان ئىال

ئىبـادهت قىلغــان بولـسا، مانــا ئهمـدىلىكته ئــۆزلىرى تاشـتىن ياســىۋالغان يالغـان ئىالھالرغــا 
  .ئىبادهت قىلىدىغان بولۇپتۇ

ىرى بۇ ئىالھالرنىـڭ بىـر قىـسىمل. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىالھالر كۈنسىرى كۆپىيىپ بېرىپتۇ
  .دهپ ئاتىلىپتۇ» نهسرى«ۋه » يهئۇق» «يهغۇس» «سۇۋائ» «ۋهد«

  اللهنىڭ غهزىبى.1

ــا غهزهپ ۋه لهنهت  ــله ئۇالرغ ــشقىمۇ ال ــۇ، نىمى ــشىلهرگه غهزهپ ۋه لهنهت قىلىپت ــله كى ال
  !قىلمىسۇن؟

  الله ئۇالرنى مۇشۇنىڭ ئۈچۈن ياراتقانمۇ؟ الله ئۇالرغا مۇشۇنىڭ ئۈچۈن رىزىق بېرهمدۇ؟

  .گىز ئۇنداق ئهمهس ياق، ھهر-

ئۇالر اللهنىڭ زېمىنىدا ياشاپ، اللهنى ئىنكار قىالمـدۇ؟ اللهنىـڭ بهرگهن رىزقىنـى يهپ، 
  اللهغا شىرىك كهلتۈرهمدۇ؟

 يــاق، بۇنــداق قىلىــش ئىنساپــسىزلىق ۋه تۇزكورلــۇق، بهلكــى، ئــۆزىگه ئــۆزى زۇلــۇم -
  .قىلغانلىق خاالس

تىپتـۇ، ئـۇالرنى قهھهتچىلىـك بېـسىپتۇ، اللهنىڭ ئۇالرغا غهزىبى كېلىپ يـامغۇرنى توختى
  .زىرائهتلهر قۇرۇپ، نهسىل ئازالپتۇ

ــازغۇنلىق ئىچىــده  ــاي ئ ــا تهۋبه قىلم ــهنمهي، گۇناھىغ ــى چۈش ــشىلهر ھهقن ــراق، كى بى
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   .كېتىۋىرىپتۇ

  ئهلچى.1

الله ئۇالرغـا ئۇالرنىـڭ تىلـى بىـلهن سـۆزلهيدىغان ۋه ئۇالرغـا نهسـىھهت قىلىـدىغان بىـر 
  . ىپ ئهۋهتىشنى ئىراده قىلىپتۇئادهمنى ئهلچى قىل

ــايرىم ــپ، ئ ــدىغا كېلى ــڭ ئال ــر ئادهمنى ــله ھهر بى ــۈنكى، ال ــته -چ ــدا بىۋاس ــايرىم ھال ئ
  . دېمهيدۇ» سهن ئۇنداق قىل، سهن مۇنداق قىل«: سۆزلىمهيدۇ ۋه ئۇنىڭغا

  نىمىشقا دهمسىز؟

دهمنىـڭ قېنى ئويالپ بېقىڭچـۇ؟ ئـادهتته پادىـشاھالر ۋه دۆلهت باشـلىقلىرىمۇ ھهر بىـر ئا
سهن ئۇنـداق قىـل، «: ئايرىم ھالدا بىۋاسته سۆزلىمهيدۇ ۋه ئۇنىڭغا-ئالدىغا كېلىپ، ئايرىم

  . دېمهيدۇ» سهن مۇنداق قىل

پادىشاھالر باشقا ئىنسانالر ئۇالرنى كۆرهلهيدىغان، سۆزلىرىنى ئاڭلىيااليدىغان ۋه ئۇالرغا 
  .بىۋاستا سۆزلىيهلهيدىغان ئىنسان

 ئىنسانالر ئۇنى كۆرهلمهيـدىغان، سـۆزلىرىنى ئاڭالشـقا ۋه ئۇنىڭغـا ئهمما الله بولسا باشقا
  .بىۋاسته سۆزلهشكه قادىر بواللمايدىغان ئىالھدۇر

پادىشاھالر ئىنسان تۇرۇپ شۇنداق قىلغان ئىكهن، ئۇنداقتا الله بۇنىڭغا تېخىمۇ ھهقلىق 
  . ۋه اليىقدۇر

هيدىغان ۋه ئۇالرغـا نهسـىھهت شۇنىڭ ئۇچۇن الله ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ تىلى بىلهن سۆزل
  .قىلىدىغان بىر ئادهمنى ئهلچى قىلىپ ئهۋهتىشنى ئىراده قىلىپتۇ

  ئىنسانمۇ ياكى پهرىشتىمۇ؟.1

الله بـۇ ئهلچىنىـڭ كىـشىلهر تونۇيـدىغان ۋه ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى چۈشـىنىدىغان ئىنـسان 
  .بولۇشىنى ئىراده قىلىپتۇ

بىـز «: مـاي پهرىـشته بولـسا، كىـشىلهرچۈنكى، ئهگهر الله ئهۋهتكهن ئهلچى ئىنسان بول
ئىچىمىـز، بىزنىـڭ -ئۇنىڭغا ئوخشىمايمىز، ئۇ بولسا پهرىشته، بىز بولساق ئىنسان، بىز يهپ

ــاال ــز؟-ب ــادهت قىلىمى ــا ئىب ــداقمۇ اللهغ ــز قان ــداقتا بى ــار، ئۇن ــانه » چــاقىلىرىمىز ب دهپ باھ
  . كۆرسىتىدۇ

ئىچىـمهن، -مهنمـۇ يهپ«: رگهئهگهر الله ئهۋهتكهن ئهلچـى ئىنـسان بولـسا، ئـۇ كىـشىله
چاقىلىرىم بـار، شـۇنداق تـۇرۇپ مهنمـۇ اللهغـا ئىبـادهت قىلىـۋاتىمهن، سـىلهر -مېنىڭمۇ باال

  . دهپ رهددىيه بىرىدۇ» نىمىشقا اللهغا ئىبادهت قىلمايسىلهر؟

سهن بولساڭ پهرىشته، سـېنىڭ «: ئهگهر الله ئهۋهتكهن ئهلچى پهرىشته بولسا، كىشىلهر
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دۇ، ئۇسسىمايسهن، ئاغرىپ قالمايسهن، ئۆلمهيسهن، شۇڭا اللهغا ئىبـادهت قورسىقىڭ ئاچماي
قىلىــسهن ۋه ھهردائىــم اللهنــى يــاد ئېتىــسهن؛ بىــز بولــساق ئىنــسان، بىزنىــڭ قورســىقىمىز 
ئاچىدۇ، ئۇسسايمىز، ئاغىرىپ قالىمىز ۋه ئۆلۈپ كېتىمىز، ئۇنداقتا قانـداقمۇ اللهغـا ئىبـادهت 

  .دهپ ھهق يولدىن قاچىدۇ» پ بوالاليمىز؟قىلىپ، ھهر دائىم ئۇنى ئهسله

مهنمـۇ سـىلهرگه ئوخـشاش «: ئهگهر الله ئهۋهتكهن ئهلچى ئىنسان بولسا، ئۇ كىشىلهرگه
ئىنسان، مېنىڭمۇ سىلهرگه ئوخشاش قورسـىقىم ئاچىـدۇ، ئۇسـسايمهن، ئاغرىـپ قـالىمهن ۋه 

اللهنــى يــاد ئۆلــۈپ كېــتىمهن، شــۇنداق تــۇرۇپ مهنمــۇ اللهغــا ئىبــادهت قىلىــپ، ھهردائىــم 
دهپ ئهمهلـى پاكىـت بىـلهن ئـۇالرنى مـات قىلىـدۇ، نهتىجىـده ئۇالرنىـڭ ئـاغىزى » ئېـتىمهن

  .تۇۋاقلىنىپ، كۆرسهتكىلى ھىچقانداق باھانه تاپالمايدۇ

  نۇھ ئهلهيھىسساالم.1

گهرچه قهۋمنىـڭ . الله نۇھنى ئۆز قهۋمىگه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتىـشنى ئىـراده قىلىپتـۇ
 بـايالر ۋه كاتىباشـالر بولـسىمۇ، بىـراق، الـله پهيغهمـبهرلىككه ئۇالرنىـڭ ئىچىده بىر تۈركۈم

  .ئارىسىدىن بىرهر كىشىنى ئهمهس، بهلكى، نۇھنى تالالپتۇ

چۈنكى، الله ئهلچىلىك ۋهزىپىسىنى كىمنىڭ ئۈسـتىگه ئاالاليـدىغانلىقىنى، بـۇ ۋهزىـپىگه 
  . كىمنىڭ اليىق كېلىدىغانلىقىنى ياخشى بىلهتتى

ــ ــۇھ ئهلهيھىس ــېخى، ن ــسىل، س ــابساالم ئې ــان، ئالىيجان ــهمىمىي، مىھرىب ــق، س ، ئهقىللى
شۇڭا الله ئـۇنى پهيغهمـبهرلىككه تـالالپتۇ . كۆيۈمچان، راستچىل ۋه ئىشهنچلىك كىشى ئىدى

ـــپ ـــي قىلى ـــا ۋهھى ـــۇالرنى «: ۋه ئۇنىڭغ ـــۇرۇن ئ ـــشتىن ب ـــازاپ كېلى ـــاتتىق ئ قهۋمىڭـــگه ق
  .دهپتۇ» ئاگاھالندۇرغىن

ــۇھ ئهلهيھىســساالم قهۋم ــان ــۇرۇپ، ئۇالرغ ــدىن ت ــده ئورنى ــقهتهن «: نىــڭ ئىچى مهن ھهقى
  .دهپتۇ» سىلهرگه ئهۋهتىلگهن ئاشكارا پهيغهمبهرمهن

  قهۋم ئۇنىڭغا نىمه دهپ جاۋاپ بهردى؟ .1

ــا ــۇرۇپ، ئۇالرغ ــدىن ت ــده ئورنى ــۇھ ئهلهيھىســساالم قهۋمنىــڭ ئىچى ــقهتهن «: ن مهن ھهقى
  .دهپتۇ» سىلهرگه ئهۋهتىلگهن سادىق پهيغهمبهرمهن

بۇ قاچان پهيغهمبهر بولۇپ قالدى؟ ئۇ تۈنۈگۈنال «:  قىسىم كىشىلهر ئورنىدىن تۇرۇپبىر
مهن سـىلهرگه ئهۋهتىلـگهن ‹ئارىمىزدىكى بىزگه ئوخـشاش بىـر ئـادهم ئىـدى، مانـا بۈگـۈن 

  .دېيىشىپتۇ» دهۋاتىدۇ› اللهنىڭ ئهلچىسى

 كـۈنى بىـز بۇ كىچىك ۋاقتىـدا بىـز بىـلهن بىلـله ئوينـايىتتى، ھهر«: ئۇنىڭ دوستلىرى
ــده  ــدۇ؟ كېچى ــان كهلگهن ــك قاچ ــا پهيغهمبهرلى ــاتتى، ئۇنىڭغ ــۇرۇپ قوپ ــله ئولت ــلهن بىل بى

  .دهپتۇ» ..... كهلگهنمىدۇ ياكى كۈندۈزدىمۇ؟
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ــشىلهر ــاۋۇر كى ــاي ۋه ھاك ــدۇ؟ «: ب ــادهم تاپالمىغانمى ــقا ئ ــدىن باش ــله بۇنىڭ ــا ال ئهجىب
ىچىده موشـۇ ياالڭتوشـتىن دۇنيادىكى كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئۆلۈپ كهتكهنمىدۇ؟ قهۋمنىڭ ئ

  . دهپ چالۋاقاپتۇ» باشقا ئادهم يوقمىدۇ؟

پهيغهمـبهر  (الـلهبۇ پهقهت سىلهرگه ئوخـشاش بىـر ئىنـساندۇر، ئهگهر «: نادانالر بولسا
خالىسا ئىدى، ئهلۋهتته، پهرىشتىلهرنى ئهۋهتهتتى، بۇنداق سۆزنى بۇرۇنقى ئاتـا ) ئهۋهتىشنى

  . دېيىشىپتۇ» ىزـ بوۋىلىرىمىزدىن ئاڭلىغان ئهمهسم

نــۇھ موشـــۇ يــول بىـــلهن ھوقــۇق ۋه نوپۇزغـــا «: يهنه بىــر قىـــسىم كىــشىلهر بولـــسا
  .دهپ ئاغىزىغا كهلگهنچه بىلجىرالپتۇ» ئىرىشمهكچى

  نۇھ ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇنىڭ قهۋمى ئوتتۇرىسىدا .2

كىشىلهرنىڭ ھهممىسى بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىـش تـوغرا ۋه ئهقىلـگه ئۇيغـۇن ئىـش دهپ 
غاچقـــا، تهبىئىكـــى بۇتالرغـــا ئىبـــادهت قىلماســـلىقىنى ئـــازغۇنلۇق ۋه گـــالۋاڭلىق دهپ قارى

بوۋىلىرىمىز بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلغـان تۇرسـا، بـۇ نـۇھ -بىزنىڭ ئاتا«: ھهتتا. چۈشىنهتتى
  .شاتتىئارا سوئال قويۇ-دهپ ئۆز» ىغاندۇ؟نىمىشقا بۇتالرغا ئىبادهت قىلمايد

بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىـشنى ئـازغۇنلىق ۋه گـالۋاڭلىق نۇھ ئهلهيھىسساالم بولـسا ئهكـسچه 
بوۋىلىرىنىڭ بۇتالرغا چوقۇنۇشىنىمۇ ئوخشاشال زااللهت ۋه ئهخمىقانىلىق -لىغاچقا، ئاتاھېساب

  .دهپ قارايتتى

چۈنكى، ئىنـسانالرنىڭ تـۈنجى ئاتىـسى ئـادهم ئهلهيھىسـساالم بۇتالرغـا ئهمهس، بهلكـى، 
ــۆزلىرىنى ياراتقــان اللهغــا ئهمهس، بهلكــى، ئهممــا بۈگــ. اللهغــا ئىبــادهت قىلغــان ۈن قهۋم ئ

مانا بـۇ ئوپئوچـۇق ئـازغۇنلۇق ۋه گـالۋاڭلىق . تاشتىن ياسالغان بۇتالرغا ئىبادهت قىلىۋاتىدۇ
  . ئهمهسمۇ؟

ئـى «: نۇھ ئهلهيھىسساالم قهۋمنىڭ ئىچىده ئورنىدىن تۇرۇپ، يۇقىرى ئاۋاز بىلهن ئۇالرغا
يوقتـۇر، مهن ) بهرھهق(، سـىلهرگه اللهدىـن باشـقا مهبـۇد اللهغا ئىبـادهت قىلىڭـالر! قهۋمىم

ئازابىغـا قېلىـشىڭالردىن ) يهنـى قىيـامهت كۈنىنىـڭ(ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ بۈيـۈك كۈننىـڭ 
  .دهپتۇ» قورقىمهن

دهپتـۇ » بىز سېنى ھهقىقهتهن روشهن گۇمراھلىقتا كۆرۈمىز«: قهۋمىنىڭ چوڭلىرى بولسا
  .نۇھ ئهلهيھىسساالمغا

مهن قىلچىمۇ گۇمراھ ئهمهسـمهن، لـېكىن مهن ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى ! ئى قهۋمىم«
تهرىپىـــدىن ئهۋهتىلـــگهن پهيغهمـــبهرمهن، ســـىلهرگه پهرۋهردىگارىمنىـــڭ ئهلچىلىكىنـــى 

 قىلىــشى بىــلهن ســىلهر نىــڭ ۋهھىــياللهيهتكــۈزىمهن، ســىلهرگه نهســىھهت قىلىــمهن، مهن 
  .ىسساالم ئۇالرغا جاۋابهندهپتۇ نۇھ ئهلهيھ» بىلمهيدىغان ئىشالرنى بىلىمهن
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  ساڭا تۆۋهن تهبىقىدىكى ئادهملهر ئهگهشكهن تۇرسا .3

نۇھ ئهلهيھىسساالم قهۋمىنىڭ بـۇتالرنى تاشـالپ، اللهغـا ئىبـادهت قىلىـشى ئۈچـۈن كـۆپ 
تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، بىراق، ئاشۇ ئازغىنه بىر قـانچه ئـادهملهردىن باشـقا زور 

يهنه كېلىپ نـۇھ ئهلهيھىسـساالمغا ئىمـان . تۈرگىلى ئۇنىماپتۇساندىكى كۆپچىلىك ئىمان كهل
كهلتۈرگهن كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئىككـى قولىغـا تايىنىـپ تۇرمـۇش كهچۈرىـدىغان، ھـاالل 

  . يول بىلهن تىرىكچىلىك قىلىدىغان كىشىلهر ئىدى

ئهممــا بــايالرنى ئۇالرنىــڭ ھاكــاۋۇرلۇقى نــۇھ ئهلهيھىســساالمغا ئهگىشىــشدىن توســۇپتۇ، 
دۇنيالىرى ئۇالرنىڭ ئاخىرهت ھهققىده ئويلىنىـشىغا ئىمكـان بهرمهپتـۇ، شـۇڭا -الرنىڭ مالئۇ

  . دېيىشىپتۇ» بىز بولساق ئېسىلزادىلهر، ئۇالر بولسا تۆۋهن تهبىقىدىكىلهر«: ئۇالر

سـاڭا !) ئى نـۇھ(«: نۇھ ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلغان چاغدا، ئۇالر
دهپتۇ ۋه ئاشۇ »  ئادهملهر ئهگهشكهن تۇرسا، ساڭا بىز ئىمان ئېيتامدۇق؟تۆۋهن تهبىقىدىكى

  . بىچارىلهرنى قوغلىۋېتىشنى تهلهپ قىلىپتۇ

نى مـۇئمىنلهرمهن «: بىراق، نۇھ ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ تهلىۋىنى رهت قىلىـپ، ئۇالرغـا
هت ئوچـۇق ـ مهن پهق«، مېنىڭ دهرۋازام پادىشاھنىڭ دهرۋازىسى ئهمهس، »قوغلىۋهتمهيمهن

  .دهپتۇ» ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىمهن

ـــشىلهرنىڭ ئىخالســـمهن  ـــاره كى ـــۇھ ئهلهيھىســـساالم ئاشـــۇ بىچ ـــۇئمىنلهرچـــۈنكى، ن  م
ـــڭ  ـــدىغانلىقىنى ۋه ئۇنى ـــڭ غهزهپلىنى ـــسه اللهنى ـــۇالرنى قوغلىۋهت ـــى، ئهگهر ئ ئىكهنلىكىن

! ئى قهۋمىـم«: گهياردىمىدىن مهھرۇم قالىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدىكهن، شۇڭا ئۇ كىشىلهر
  .دهپتۇ» .نىڭ ئازابىدىن مېنى كىم قۇتقۇزااليدۇ؟اللهئهگهر مهن ئۇالرنى قوغلىۋهتسهم، 

  بايالرنىڭ باھانىسى .4

  :نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى ئىچىدىكى بايالر مۇنداق دېيىشىپتۇ

نۇھنىـڭ بىزنـى دهۋهت قىلغىنـى چوقــۇم ياخـشى نهرسـه ئهمهس، نىمىـشقا دهمــسىلهر؟ «
ۇزاق يىللىق تهجىربىمىزگه ئاساسالنغاندا، ئهزهلدىن ھهرقانداق ياخشىلىق بىـزدىن بىزنىڭ ئ

كلهرنىـڭ ياخشىـسى ھهر كېچه-ئىچمهك ۋه كىيىم-يىمهك: مهسىلهن. ئۆتۈپ كهتكهن ئهمهس
  .دائىم بىزنىڭ بولۇپ كېلىۋاتىدۇ، ھهممه ئادهم بۇ جهھهتته بىزگه ئهگىشىۋاتىدۇ

شىلىققا ئالدى بىلهن بىز ئىرىشىپ كهلدۇق، ئهگهر دىمهك، بۇ شهھهرده ھهر قانداق ياخ
نۇھنىڭ دىنىمۇ ياخشى بولغان بولسا، ئاشۇ بىچـارىلهردىن بـۇرۇن ئۇنىڭغـا بىـز ئىرىـشكهن 

ياخشى بولغان بولسا ئىدى، ئـۇالر ھهرگىزمـۇ ئۇنىڭغـا بىـزدىن ) ئۇ دىن(ئهگهر «بوالتتۇق، 
  .دهپتۇ» بۇرۇن ئىشهنمىگهن بوالتتى

  نىڭ دهۋىتىنۇھ ئهلهيھىسساالم .5
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نۇھ ئهلهيھىسساالم قهۋمىنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلىپتۇ ۋه ئۇالرغا ئهستايىدىللىق بىلهن 
  :نهسىھهت قىلىپ مۇنداق دهپتۇ

ئاشـكارا ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن، ) ئهۋهتىلـگهن(مهن ھهقىقهتهن كىشىلهرگه ! ئى قهۋمىم«
ــۇ بهزى غــا ئىبــادهت قىلىڭــالر، ئۇنىڭــدىن قورقــۇڭالر ۋه ئۇنىڭغــا ئالله ىتــائهت قىلىڭــالر، ئ

يهنــى ( كېچىكتۈرىــدۇ كېچهگۇنــاھىڭالرنى مهغپىــرهت قىلىــدۇ، ســىلهرنى مــۇئهييهن مــۇددهت
) ئىنسانغا بېكىتكهن(نىڭ الله، شۈبھىسىزكى، ئهگهر بىلسهڭالر، )ئۆمرۈڭالرنى ئۇزۇن قىلىدۇ

  ».كېچىكتۈرۈلمهيدۇ) ئهجهل(ئهجىلى كهلگهن چاغدا 

ساالمنىڭ دهۋىتىگه قۇالق سـالمىغانلىقى ئۇچـۈن، الـله ئۇالرغـا بىراق، ئۇالر نۇھ ئهلهيھىس
  .غهزهپلىنىپ، يامغۇرنى توخىتىتىپتۇ، زىرائهتلهر قۇرۇپ، نهسىل ئازىيىپ كېتىپتۇ

ئهگهر ســىلهر اللهغــا ئىمــان ! ئــى قهۋمىــم«: نــۇھ ئهلهيھىســساالم ئۇالرغــا مۇنــداق دهپتــۇ
، سىلهرگه يامغۇر ياغدۇرۇپ، رىزقىڭالرنى كهلتۈرسهڭالر الله سىلهرنى بۇ ئازاپتىن قۇتقۇزىدۇ

  ».كهڭرى قىلىدۇ، ئهۋالدلىرىڭالرنى كۆپهيتىدۇ

: نـۇھ ئهلهيھىسـساالم قهۋمىنـى الـله تهرهپــكه دهۋهت قىلىـپ ئۇالرغـا يهنه مۇنـداق دهپتــۇ
ــۈپ « ــدىڭالردا رۇشــهن كۆرۈن ــسىلهر؟ اللهنىــڭ مــۆجىزىلىرى كــۆز ئال ســىلهر اللهنــى تونۇمام

رغـــا قـــاراپ باقمامـــسىلهر؟ ئاســـمان ۋه زېمىنغـــا، ئـــاي ۋه قۇياشـــقا تۇرۇپتـــۇ، ســـىلهر ئۇال
قارىمامسىلهر؟ ئاسمانالرنى كىم ياراتتى؟ ئاسمانالردا كىم ئاي ۋه كۈننى نۇر چاچقۇچى چىراق 

  »قىلدى؟ سىلهرنى كىم ياراتتى؟ كىم سىلهرگه زېمىننى بىسات قىلىپ بهردى؟

ــهن ــى چۈش ــى ھهقن ــساالمنىڭ قهۋم ــۇھ ئهلهيھىس ــراق، ن ــۇبى ــان كهلتۈرمهپت . مهپتۇ ۋه ئىم
بهلكى، نۇھ ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلغان ھامان ئـۇالر قـوللىرى بىـلهن 

  . قۇالقلىرىنى چىڭ ئېتىۋاپتۇ

  ! ئۇالر ھهقنى ئاڭلىمىغان ۋه ئاڭالشنى خالىمىغان تۇرسا، ئۇنى قانداقمۇ چۈشهنسۇن؟

  نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى .6

ـــۇھ ئهلهي ـــشچانلىقالرنى ن ـــۈن زور تىرى ـــى ئۈچ ـــان كهلتۈرۈش ـــڭ ئىم ـــساالم قهۋمىنى ھىس
بىـراق .  يىـل تـۇرۇپ، ئـۇالرنى ئىمانغـا دهۋهت قىلىپتـۇ950ئۇالرنىڭ ئارىسىدا . كۆرسىتىپتۇ

  .ئۇالر اللهغا ئىمان كهلتۈرمهي بۇتالرغا ئىبادهت قىلىۋىرىپتۇ

ــانغىچه ــىنى قاچ ــان كهلتۈرۈش ــڭ ئىم ــساالم ئۇالرنى ــۇھ ئهلهيھىس ــدىكى ن ــدۇ؟ زېمىن  كۈتى
ــدۇ؟  ــانلىقىنى قاچــانغىچه كــۆرۈپ تۇرىۋىرى ــۇد قىلىنىۋاتق بــۇزۇقچىلىقالرنى، تاشــالرنىڭ مهئب
ئىنــسانالرنىڭ الــله بهرگهن رىزىقنــى يهپ، اللهنىــڭ غهيــرىگه ئىبــادهت قىلىــشى قاچــانغىچه 

  داۋاملىشىدۇ؟

لىمۇ ئۇ ھ! رالىسۇن؟مۇ غهزهپلهنمهي تۇنۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ غهزىبى ئۆرلهپتۇ، ئۇ قانداق
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 يىـل نىـمه دېـگهن 950، الله ھهقىـقهتهن كاتتـادۇر، ...  يىل950بهك كۆپ سهۋر قىلدى، 
  ھه؟-ئۇزاق ۋاقت

قهۋمىڭدىن ئىلىگىرى ساڭا ئىمـان ئېيتقـانالردىن باشـقا يهنه «: الله نۇھ ئهلهيھىسساالمغا
  .دهپ ۋهھىي قىلىپتۇ» ئىمان ئېيتقۇچىالر بولمايدۇ

بىـز ! ئى نـۇھ «: م ئۇالرنى يهنه بىر قىتىم دهۋهت قىلغان چاغدا، ئۇالرنۇھ ئهلهيھىسساال
ئهگهر راســت ســۆزلىگۈچىلهردىن . بىــلهن مۇنازىرلهشــتىڭ، ناھــايىتى كــۆپ مۇنازىرلهشــتىڭ

  .دهپتۇ» بولساڭ، بىزنى قورقۇتقان ئازابنى چۈشۈرۈپ باققىن

ئـى الـله، «: ، اللهغـانۇھ ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىمان كهلتۈرۈشىدىن ئۈمىدسـىزلىنىپ
  .دهپ دۇئا قىلىپتۇ» الرنىڭ بىرىنىمۇ ھايات قالدۇرمىغىنكاپىرسهن زېمىندا 

  كېمه .7

الـله نـۇھ ئهلهيھىســساالمنىڭ دۇئاسـىنى ئىجــابهت قىلىـپ، ئۇنىــڭ قهۋمىنـى ســۇغا غهرق 
بىــراق، ئــۇالرنى غهرق قىلىــۋىتىش بىــلهن بىــر ۋاقتتــا، نــۇھ . قىلىــۋهتمهكچى بولۇپتــۇ

نى قۇتقــۇزۇپ قالمــاقچى بولــۇپ، نــۇھ مــۇئمىنلهر ۋه ئۇنىڭغــا ئهگهشــكهن ئهلهيھىســساالم
  . ئهلهيھىسساالمنى چوڭ بىر كېمه ياساشقا بۇيرۇپتۇ

: قهۋمى ئۇنىڭ كېمه ياساۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ. نۇھ ئهلهيھىسساالم كېمه ياساشقا باشالپتۇ
قالـدىڭ؟ بىـز ھهي نۇھ، بۇ ياساۋاتقىنىڭ نىمه؟ سهن قاچانـدىن بىـرى ياغـاچچى بولـۇپ «

دېمىـدۇقمۇ؟ بىـراق، سـهن » ئارىالشـما«سېنى ئاشـۇ تـۆۋهن تهبىقىـدىكى كىـشىلهر بىـلهن 
ــاخىرى  ــشىۋىرىپ، ئ ــلهن ئارىلى ــۈرچىلهر بى ــاچچى، تۆم ــاي، ياغ ــڭ ســۆزىمىزنى ئاڭلىم بىزنى

  ياغاچچى بولۇپ قاپسهن ئهمهسمۇ؟

ڭنـى قۇملۇقتـا بۇ كېمه قهيهرده ماڭىدۇ؟ سهن تولىمۇ غهلىته ئىش قىلىدىكهنـسهن، كېمه
ھهيدهمسهن ياكى تاغدىمۇ؟ دېڭىز بـۇ يهردىـن بهك يىـراق، ئـۇنى جىـنالر كۆتۈرهمـدۇ يـاكى 

  .دهپ ئۇنى مهسخىره قىلىپتۇ» ئۆكۈزلهر سۆرهمدۇ؟

چانلىق سـخىرىلىك گهپلىرىنـى ئـاڭالپ، سـهۋرنۇھ ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ھهر خىـل مه
كېلهچهكـته سـىلهر غهرق (خىره قىلساڭالر بىزنى مهس) بۈگۈن(ئهگهر سىلهر «: بىلهن ئۇالرغا

بىزنـى مهسـخىره قىلغانـدهك بىزمـۇ سـىلهرنى چوقـۇم مهسـخىره ) ھازىر(، سىلهر )قىلىنغاندا
  .دهپتۇ» قىلىمىز

  توپان .8

الرغـا ۋهده قىلغـان ئـازاپ ئـاخىرى يېتىـپ كهپتـۇ، يـامغۇر شـارقىراپ يېغىـشقا كاپىرالله 
ئاسماندىن ياغقـان . مغۇر توختىماي يېغىۋىرىپتۇباشالپتۇ، گويا غهلۋىردىن سۇ ئۆتكهندهك يا

يامغۇر بىلهن زېمىندىن ئېتىلىپ چىققان سۇالرنىڭ قوشۇلۇشـىدىن ھاسـىل بولغـان كهلكـۈن 
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  .ئىنسانالرنى ھهممه تهرهپتىن قورشاپتۇ

 بىـــلهن مـــۇئمىنلهرالـــله نـــۇھ ئهلهيھىســـساالمغا ۋهھىـــي قىلىـــپ، قهۋمـــى ئىچىـــدىكى 
 بىلــله ئېلىۋىلىــشنى؛ يهنه ھهر قانــداق ھــايۋان ۋه ئۇچــار ئائىلىــسىدىكىلهرنى ئــۆزى بىــلهن

  . قۇشتىن بىر جۈپتىن ئېلىۋىلىشنى ئېيتىپتۇ

نى، ئائىلىـسىدىكىلهرنى ھهمـده مۇئمىنلهرنۇھ ئهلهيھىسساالم اللهنىڭ ئهمرىگه ئاساسهن، 
 كېمه ئـۇالرنى ئېلىـپ،. بىر جۈپتىن ھايۋانات ۋه ئۇچار قۇشالرنى كېمىگه سېلىپ تهييارالپتۇ

  . تاغدهك دولقۇنالر ئىچىده مېڭىپ كېتىپتۇ

. قهۋم اللهنىڭ ئازابىدىن قېچىپ، قهيهرده ئىگىـز دۆڭلـۈك بولـسا، شـۇ يهرگه يۈگرهپتـۇ
  !بىراق، ئۇالرنى اللهنىڭ ئازابىدىن كىممۇ قۇتۇلدۇرالىسۇن؟

  نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوغلى .9

ۇ ئـوغلىنى توپـان ئىچىـده الر بىلهن بىلـله ئىـدى، ئـكاپىرنۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوغلى 
  : كۆرۈپ

ــۋالغىن،  «- ــلهن بىلــله كــېمىگه چىقى ــى ئوغلــۇم، بىــز بى الر بىــلهن بىلــله كــاپىرئ
  . دهپ توۋالپتۇ-»بولمىغىن

ــاق، -  ــتىگه « ي ــڭ ئۈس ــر تاغنى ــدىغان بى ــاقالپ قالى ــتىن س ــۇدا غهرق بولۇش ــى س مېن
  . دهپتۇ ئوغلى-»چىقىۋالىمهن

ن باشقا ھېچ ئادهم ئۇنىڭ جازالىشىدىن قۇتۇلـۇپ  رهھىم قىلغان ئادهمدىاللهبۈگۈن  «-
  . دهپتۇ نۇھ ئهلهيھىسساالم-»قااللمايدۇ

  .ده، سۇغا غهرق بولۇپ كېتىپتۇ-ئارقىدىنال ئۇالرنىڭ ئارىسىنى دولقۇن ئايرىۋىتىپتۇ

ئـۇ قانداقـسىگه ئوغلىغـا . نۇھ ئهلهيھىسساالم ئوغلىنىڭ بهختسىزلىكى ئۈچۈن قـايغۇرۇپتۇ
ۇن؟ چۈنكى، بىر ئاتا ئۆز ئوغلىنىڭ قىيامهت كـۈنى ئوتتـا كۆيدۈرۈلۈشـىنى قايغۇرماي تۇرالىس

  . ده-خالىمايدۇ

بىراق، بۈگۈن سۇغا غهرق بولۇپ كېتشتىن ئامان قالمىغـان ئـادهم قىيـامهت كـۈنى ئوتقـا 
تاشلىنىشتىن ئامان قاالرمۇ؟ ۋهھالهنكى، ئوتنىڭ ئـازابى سـۇنىڭ ئازابىـدىن نهچـچه ھهسـسه 

ـــى  ـــاتتىقتۇر، يهن ـــسه ئ(ق ـــچه ھهس ـــدىن نهچ ـــڭ ئازابى ـــۇ دۇنيانى ـــازابى ب ـــڭ ئ اخىرهتنى
  ).دهھشهتلىكدۇر

الله نـۇھ ئهلهيھىسـساالمغا ئۇنىـڭ ئائىلىـسىدىكىلهرنى قۇتقۇزۇشـقا ۋهده قىلغـان ئىـدى، 
  .اللهنىڭ ۋهدىسى ھهق بولغاچقا، ئۇ اللهدىن ئوغلىغا نىجاتلىق تىلىمهكچى بولۇپتۇ

  ئوغلۇڭ سېنىڭ ئائىلهڭدىكىلهردىن ئهمهس.10
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ــپ ــا قىلى ــا دۇئ ــساالم پهرۋهردىگارىغ ــۇھ ئهلهيھىس ــارىم«: ن ــڭ ! پهرۋهردىگ ــۇم مېنى ئوغل
، )سـهن ماڭـا ئۇالرنىـڭ نىجـات تېپىـشىنى ۋهده قىلغـان ئىـدىڭ(ئائىلهمدىكىلهردىن ئىـدى 

  . دهپتۇ» سېنىڭ ۋهدهڭ ئهلۋهتته ھهقتۇر، سهن ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا ھۆكۈم قىلغۇچىسهن

مۇشـرىكالرغا نىجـاتلىق . مهس، بهلكـى، ئهمهلـلهرگه قارايـدۇبىراق، الله نهسـهبلهرگه ئه
مۇشـرىك گهرچه پهيغهمبهرنىـڭ ئـوغلى . ئاتا قىلىش ھهققىـدىكى تهلهپنـى قۇبـۇل قىلمايـدۇ

شـۇڭا الـله ئۇنىڭغـا بـۇ . بولسىمۇ، بىراق، ئۇ پهيغهمبهرنىڭ ئائىله تهۋهلىكى ھىـساپالنمايدۇ
  : نوقتىنى ئهسكهرتىپ مۇنداق دهپتۇ

ئائىلهڭـدىكىلهردىن ئهمهس، ) ئوغلۇڭ مهن نىجات تېپىشىنى ۋهده قىلغان(ئۇ ! ئى نۇھ«
ئۇنىڭ ئهمهلى ياماندۇر، سهن ئېنىق بىلمىگهن نهرسهڭنى مهندىن سورىمىغىن، مهن سېنىڭ 

  . »جاھىلالردىن بولماسلىقىڭنى نهسىھهت قىلىمهن

:  تهۋبه قىلىـپنۇھ ئهلهيھىسساالم ئۆزىنىڭ تـوغرا قىلمىغـانلىقىنى ھىـس قىلىـپ، اللهغـا
مهن بىلمىگهن نهرسىنى سوراشتىن سېنىڭ پاناھىڭغـا سـېغىنىمهن، ئهگهر ! پهرۋهردىگارىم«

  .دهپتۇ» ماڭا مهغپىرهت قىلمىساڭ، مهن زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمهن

  كېيىنتوپاندىن .11

الر توپانغـا غهرق بولۇپتـۇ، يـامغۇر توختـاپ، كـاپىراللهنىڭ ئىرادىسى ئهمهلگه ئېـشىپ، 
زالىـم قهۋم « زېمىنغـا سـىڭىپتۇ، كـېمه جـۇدى تېغىنىـڭ ئۈسـتىگه كېلىـپ توختـاپتۇ، سۇالر

ــسۇن ــاالك بول ــكه » ھ ــدىن چۈشۈش ــدا كېمى ــاتىرجهم ھال ــساالم خ ــۇھ ئهلهيھىس ــپ، ن دېيىلى
  .بۇيرۇلۇپتۇ

نۇھ ئهلهيھىسساالم بىـلهن كېمىـدىكىلهر خـاتىرجهم ھالـدا كېمىـدىن زېمىنغـا چۈشـۈپتۇ، 
چبىر مهخلۇقات ۋه مهۋجۇدات قـايغۇرۇپ ې ئاسمان ۋه زېمىندىكى ھ قهۋمنىڭ ھاالكىتىگهكاپىر

  . ياش تۆكمهپتۇ

الله نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدلىرىغا بهرىـكهت بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ سـانى ھهسـسىلهپ 
ىن نۇرغۇنلىغان مىللهتلهر، كۆپىيىپتۇ، زېمىن قايتىدىن ئادهملهرگه تولۇپتۇ، ئۇالرنىڭ ئىچىد

  .  كۆپلىگهن پهيغهمبهر ۋه پادىشاھالر دۇنياغا كېلىپتۇتلهرنىڭ ئىچىدىنمىلله

  !نۇھ ئهلهيھىسساالمغا پۈتۈن دۇنيا نامىدىن ساالم بولسۇن
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  ھۇد ئهلهيھىسساالم:  قىسسه-3

  كېيىننۇھ ئهلهيھىسساالمدىن .1

الله نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدلىرىغا بهرىكهت بېرىپتـۇ، ئـۇالر زېمىننىـڭ ھهر قايـسى 
     .. تارقىلىپتۇتهرهپلىرىگه

ئـۇالر جىـسمى گويـا . پتـۇئىسىملىك بىر مىللهت دۇنياغـا كېلى» ئاد«ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 
ــۇالرنى  ــسۇندۇرىدىكهن، ئ ــى بوي ــۇپ، ھهممىن ــۈك بول ــدهك ناھــايتى كۈچل ــۈردىن پۈتكهن تۆم

دىن قورقمايدىكهن، ئهكسىچه ھهممه ئادهم ئـۇالردىن ھېچكىمئۇالر .  يىڭهلمهيدىكهنھېچكىم
  . هنقورقىدىك

الله ئاد قهۋمىگه ھهممه نهرسـىده بهرىـكهت بىرىپتـۇ، ئۇالرنىـڭ تـۆگىلىرى جىلغىالرغـا، 
  . ئاتلىرى مهيدانالرغا، بالىلىرى ئۆيلهرگه تولۇپتۇ

ئهگهر ئۇالرنىــڭ تــۆگىلىرى يايالققــا، بــالىلىرى ئــوينىغىلى ماڭــسا بۇنىڭــدىن  ئاجايىــپ 
 ياشىغان زېمىنىمۇ ئوخشاشال ياپيېشىل ئاد قهۋمىنىڭ. گۈزهل بىر مهنزىره ھاسىل بولىدىكهن

  .بوستانلىق بولۇپ، باغچا ۋه بۇالقالر ئۇنىڭ گۈزهللىكىگه تېخىمۇ گۈزهل ھۆسن قوشىدىكهن

  لىقىكاپىرئادنىڭ .1

لىـرىگه قارىتـا تهشـهككۈر بىلـدۈرمهپتۇ، نېمهتبىراق، ئاد قهۋمـى اللهنىـڭ بـۇنچه كـۆپ 
ىرىنى كـۆرگهن توپـان ۋهقهسـىنى ئۇنتـۇپ بوۋىلىرىـدىن ئاڭلىغـان ۋه زېمىنـدا تهسـىرل-ئاتا

ــگه نىــمه ئۈچــۈن توپــان باالســىنى ئهۋهتكهنلىكىنىــڭ . كېتىپتــۇ ــۇھ قهۋمى ــۇالر اللهنىــڭ ن ئ
سهۋهبىنى ئۇنتـۇپ، نـۇھ ئهلهيھىسـساالمنىڭ قهۋمىـگه ئوخـشاشال بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىـشقا 

  . باشالپتۇ

هن، ئانـدىن ئۇنىڭغـا سـهجده ئۇالر ئۆز قولى بىلهن تاشالرنى ئويۇپ بۇتالرنى ياسـايدىك
ۋه ئىبـادهت قىلىــدىكهن، تىلهكلىرىنـى شــۇالردىن تىــلهپ، قۇربـانلىقلىرىنى شــۇالرغا ئاتــاپ 

  .قىلىدىكهن

ئۇالرنىــڭ . دىـن مېڭىپتـۇ»زااللهت يـولى«ئـۇالر نـۇھ ئهلهيھىسـساالمنىڭ قهۋمـى ماڭغــان 
ىـڭ ئهقىلـى ئىقتىـدارى ئهقلى ئۇالرنى بۇتالرغا ئىبادهت قىلىشتىن توسـوپ قااللمـاپتۇ، ئۇالرن

  .غا باشلىيالماپتۇ»توغرا يول«ئۇالرنى 

  ئادنىڭ زوراۋانلىقى.2

قۇۋۋىتى ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ۋه باشقا كىشىلهرگه ئاپهت بولۇپتۇ، ئـۇالر -ئاد قهۋمىنىڭ كۈچ
  . زۇلۇم ۋه زوراۋانلىقىنى كهسپ قىلىۋاپتۇ

ۇالرنى قايـسى بىـر كـۈچ ئۇالر اللهغا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمـان كهلتـۈرمىگهن تۇرسـا، ئـ
زۇلۇم ۋه زوراۋانلىقتىن چهكلىيهلهيدۇ؟ ئۇالر ئۆزلىرىنى ھهممىدىن ئۈستۈن ۋه چـوڭ سـاناپ، 
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ــساب ــۇ توســۇپ ھې ــۇالرنى كىمم ــدىن ئ ــان تۇرســا، زۇلۇم ــشتىن قورقمىغ ــا ئوچرىشى  ۋه جازاغ
  قاالاليدۇ؟

 زولـۇم قىلـسا، ئۇالر باياۋاندىكى ياۋايى ھايۋانالرغا ئوخشايتتى، چوڭلىرى كىچىكلىـرىگه
  .  بوزهك  قىالتتىكۈچلۈكلىرى ئاجىزلىرىنى

يانچىـپ، -ئهگهر ئۇالر غهزهپلهنسه، گويا غهزهپلهنگهن پىلغا ئوخشاش ھهممىنى چهيلهپ
  .ھاالك قىلماي قويمايتتى

  . لنى يىلتىزىدىن قۇرۇتۇۋېتهتتىىئهگهر ئۇالر باستۇرۇپ كهلسه، زىرائهت ۋه نهس

اســتۇرۇپ كىرســه، شــهھهرنىڭ ئهزىــز كىــشىلىرىنى خــار ئهگهر ئــۇالر بىــرهر شــهھهرگه ب
  .قىالتتى، ئاجىزالر ئۇالرنىڭ زۇلمىدىن قورقۇپ، ھهر تهرهپكه قاچاتتى

  .قۇۋۋىتى ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ۋه باشقا كىشىلهرگه ئاپهت بولۇپتۇ-دېمهك، ئۇالرنىڭ كۈچ

نىڭ كاپىراق  اللهدىن قورقمايدىغان ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرمهيدىغان ھهرقاند
  .تهبىئىتى ئهنه شۇنداق بولىدۇ

  ڭ قهسىرلىرىئادنى.3

تاماشـا ئىچىـده ئوتكـۈزۈدىكهن، ئېـسىل -ئىچىـش ۋه ئويـۇن-ئاد قهۋمى كۈنلىرىنى يهپ
ھه . بىرىـدىن ئۈسـتۈنلۈك تالىـشىدىكهن-قهسىرلىرى بىلهن بىر-ئىمارهتلىرى ۋه ئوردا-ئۆي

  . پ چاچىدىكهنماللىرىنى بۇزۇ-ئىمارهت سېلىپ، پۇل-دېسىال ئۆي

بىكار ئورۇن ياكى ئىگىز جاي تاپسا، شۇ يهرگه ئىگىـز قهسـىرلهرنى -ئۇالر قهيهرده بوش
ــا قىلىــدىكهن -ئــۇالر گويــا ئــۆلمهي مهڭگــۈ ياشــايدىغاندىكىدهك، ھهر خىــل ئــۆي. بىن

  . ئىمارهتلهرنى سالىدىكهن

 ھىچـنىمىگه باشقا ئادهملهر يېگىلى تامـاق، كىيگىلـى كىـيىم تاپالمىـسىمۇ، بىـراق، ئـۇالر
  .سارايالرنى سېلىۋالىدىكهن-قارىماي، ئىھتىياجىدىن ئارتۇق ئوردا

گهرچه بايالرنىڭ ئۆيلىرى ئولتۇرۇدىغان ئادهملهردىن خـالى قالـسىمۇ، بىـراق، نـامراتالر 
  .ئولتۇرۇشقا ئۆي تاپالمايدىكهن

 قهسـىرلىرىنى كـۆرگهن كىـشى ئۇالرنىـڭ ئـاخىرهتكه ئىمـان-ئۇالرنى ۋه ئۇالرنىـڭ ئـوردا
  . بىلىۋاالاليدىكهن ئېنىقالر ئىكهنلىكىنىكاپىركهلتۈرمىگهن 

  ھۇد ئهلهيھىسساالم.1

 بولۇپ، زېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىـشىنى خالىمىغـانلىقى ئۈچـۈن كاپىرالله بهندىلىرىنىڭ 
  .ئاد قهۋمىگه پهيغهمبهر ئهۋهتىشنى ئىراده قىلىپتۇ

ارهت سـېلىش قاتـارلىق ئىمـ-تاماشـا ۋه ئـۆي-ئىچىش، ئويـۇن-چۈنكى، ئاد قهۋمى يهپ
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ئىــشالردا ئهقىللىــق بولــسىمۇ، بىــراق، ئۇالرنىــڭ بۇزۇلغــان ئهقلــى دىنــي تهرهپــته كىــرهككه 
ئۇالر دۇنيـاۋىي ئىـشالردا ئهقىللىـق بـولغىنى بىـلهن دىنـي ئىـشالردا دۆت ۋه . كهلمهيدىكهن

  .گالۋاڭ بولغاچقا تاشتىن ياسالغان بۇتالرغا ئىبادهت قىلىدىكهن

ى ھىدايهت يولىغا يىتهكلهيدىغان بىر ئادهمنى ئۇالرغا پهيغهمـبهر قىلىـپ شۇڭا الله ئۇالرن
ـــۇالر تۇنۇيـــدىغان ۋه ســـۆزىنى  ـــۇ پهيغهمبهرنىـــڭ ئۇالرنىـــڭ ئىچىـــدىكى ئ ئهۋهتىـــشنى، ب

  .چۈشىنىدىغان ئادهم بولۇشىنى ئىراده قىلىپتۇ

ل بۇ پهيغهمبهر ئاد قهۋمىنىـڭ ئىچىـدىكى بىـر ئېـسىل ئائىلىـده تۇغۇلـۇپ، سـاغالم ئهقىـ
  . بىلهن ئۆسۈپ يېتىلگهن ھۇد ئهلهيھىسساالم ئىدى

  ھۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتى.2

ــله تهرهپــكه دهۋهت  ھــۇد ئهلهيھىســساالم قهۋمــى ئىچىــده ئورنىــدىن تــۇرۇپ، ئــۇالرنى ال
  : قىلىپ، مۇنداق دهپتۇ

) بهرھهق(اللهغــا ئىبــادهت قىلىڭــالر، ســىلهرگه اللهدىــن باشــقا مهبــۇد ! ئــى قهۋمىــم«‹
، سـىلهر تۆنۈگـۈن ئـۆز قولـۇڭالر بىـلهن تاشـنى ئويـۇپ ياسـىغان بۇتالرغـا بۈگـۈن ›يوقتۇر

  قانداقسىگه ئىبادهت قىلىسىلهر؟

الله سىلهرنى ياراتتى، ئۇ سىلهرگه رىزىق بهردى، ماللىرىڭالر ۋه بالىلىرىڭالردا سىلهرگه 
 نى كـــۆپهيتتى، ســـىلهرنى نـــۇھ ئهلهيھىســـساالمنىڭىلبهرىـــكهت بهردى، زىـــرائهت ۋه نهســـ

  .كى ئورۇنباسار قىلدى، جىسمىڭالرنى كۈچلۈك قىلدىكېيىنقهۋمىدىن 

لىرى ئۈچۈن اللهغا ئىبادهت قىلماي، ئهكسچه نېمهتقېنى ئويالپ بېقىڭالرچۇ؟ اللهنىڭ بۇ 
  اللهنىڭ غهيرىگه ئىبادهت قىلساڭالر بوالمدۇ؟ 

ردىن سـىلهر سـۆڭهك تاشــالپ بېرىـپ بېقىۋاتقــان ئىتمـۇ ســىلهردىن ئايرىلمـاي، ئارقــاڭال
ــدۇ ــشىپ يۈرى ــڭ . ســايىدهك ئهگى ــر خوجايىننى ــقا بى ــڭ باش ــان ئىتنى ــۆزۈڭالر باقق ــىلهر ئ س

كهينىدىن كهتكهنلىكىنى كۆردۈڭالرمۇ؟ بىرهر ھايۋاننىڭ تاشـقا ئىبـادهت قىلغـانلىقىنى يـاكى 
  بۇتقا سهجده قىلغانلىقىنى ئۇچراتتىڭالرمۇ؟

نمۇ؟ الله ئهزىز قىلىـپ ياراتقـان قېنى ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ ئىنسان ئهقىللىقمۇ ياكى ھايۋا
قىممىتىنى يوقۇتۇپ، ئۆزىنى ھايۋاندىنمۇ بهتـتهر ھـالهتكه -ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىنسانىي قهدىر

  .»چۈشۈرۈپ قويسا بوالمدۇ؟

  قهۋمنىڭ جاۋابى.3

ــۈنلىرىنى يهپ ــى ك ــساالمنىڭ قهۋم ــۇد ئهلهيھىس ــۇن-ھ ــش ۋه ئوي ــده -ئىچى ــا ئىچى تاماش
ھۇد ئهلهيھىسـساالمنىڭ قىلغـان . تىن رازى ۋه مهمنۇن ئىدىئۇالر بۇ خىل ھايات. ئۆتكۈزهتتى

ھـۇد نىـمه دهۋاتىـدۇ؟، «: ئارا شۇنداق دېيىشىپتۇ-ئۇالرغا ئېغىر كېلىپ، ئۇالر ئۆز» گېپى«
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ئۇنىڭ مهقسىتى زادى نىمىدۇ؟، بىز ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى چۈشـىنهلمهيۋاتىمىز، ئـۇ بىـر بولـسا 
  ».دۆت، بىر بولسا چوقۇم ساراڭ

ساالم ئــۇالرنى يهنه بىــر قىــتىم الــله تهرهپــكه دهۋهت قىلىپتــۇ، قهۋمنىــڭ ھــۇد ئهلهيھىســ
ن ئهخـمهق ھېـساباليمىز، بىـز سـېنى بىز سېنى ھهقىقهته«: چوڭلىرى ئۇنىڭغا مۇنداق دهپتۇ

  ».يالغانچىالردىن دهپ گۇمان قىلىمىز) پهيغهمبهرلىك دهۋايىڭدا(ئهلۋهتته، 

ــا ــساالم ئۇالرغ ــۇد ئهلهيھىس ــم«: ھ ــى قهۋمى ــى، مهن مهن! ئ ــمهن، بهلك ــمهق ئهمهس  ئهخ
ئالهملهرنىـــــڭ پهرۋهردىگـــــارى تهرىپىـــــدىن ئهۋهتىلـــــگهن پهيغهمـــــبهرمهن، ســـــىلهرگه 

» پهرۋهردىگارىمنىڭ ئهلچىلىكىنى يهتكۈزىمهن، مهن سـىلهرگه ئىـشهنچىلىك نهسـىھهتچىمهن
  . دهپتۇ

  ھۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ پاراسىتى.4

ــۈنى نهســىھه ــگه ھهر ك ــانلىق ۋه ھــۇد ئهلهيھىســساالم قهۋمى ــۇالرنى مىھرىب ــۇ، ئ ت قىلىپت
  :ساپدىللىق بىلهن الله تهرهپكه دهۋهت قىلىپ، مۇنداق دهپتۇ

ڭالر، تۈنۈگـۈنكى دوسـتۇڭالر ھـۇد ئهمهسـمۇ؟، قېرىندىـشىمهن سىلهرنىڭ ! ئى قهۋمىم«
سىلهر مېنـى تونۇمايۋاتامـسىلهر؟، سـىلهر نىمىـشقا مهنـدىن قورقىـسىلهر؟، نىمىـشقا مهنـدىن 

مهن تهبلىـغ ! ئـى قهۋمىـم‹مېلىڭالرنـى ئېلىۋالمـايمهن، -مهن سـىلهرنىڭ پـۇلقاچىسىلهر؟، 
قىلغانلىقىم ئۈچۈن سىلهردىن ھهق ئالمايمهن، ماڭـا ئهجىـر بېرىـشنى پهقهت مېنـى ياراتقـان 

  .› ئۈستىگه ئالغانالله

سـىلهر ئىمـان كهلتۈرۈشـتىن نىـمه دهپ قورقىـسىلهر؟، ئهگهر سـىلهر اللهغـا ! ئى قهۋمىـم
مـۈلكىڭالر ھىچقانـداق زىيانغـا ئۇچرىمايـدۇ، ئهكـسچه، -رسهڭالر سىلهرنىڭ مالئىمان كهلتۈ

  .قۇۋۋىتىڭالرنى تېخىمۇ زىياده قىلىدۇ-الله سىلهرنىڭ رىزقىڭالرنى كهڭرى قىلىدۇ ۋه كۈچ

اللهنىڭ مېنى پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋهتكهنلىكىـدىن نىمىـشقا بـۇنچه ھهيـران ! ئى قهۋمىم
ــر ئاد ــله ھهر بى ــسىلهر؟، ال ــايرىمقالى ــپ، ئ ــدىغا كېلى ــڭ ئال ــته -همنى ــدا بىۋاس ــايرىم ھال ئ

دېمهيدۇ، بهلكى، ئۇالرغـا › سهن ئۇنداق قىل، سهن مۇنداق قىل‹: سۆزلىمهيدۇ ۋه ئۇنىڭغا
ئۇالرنىڭ تىلـى بىـلهن سـۆزلهيدىغان ۋه ئۇالرغـا نهسـىھهت قىلىـدىغان بىـر ئـادهمنى ئهلچـى 

  .قىلىپ ئهۋهتىدۇ

نهســىھهت قىلىــشىم ئۈچــۈن الــله مېنــى ســىلهرگه مانــا، مېنىــڭ ســىلهرگه سۆزلىــشىم ۋه 
ــى،  ــپ ئهۋهتت ــبهر قىلى ــڭ ‹پهيغهم ــۈن پهرۋهردىگارىڭالرنى ــدۇرۇش ئۈچ ــىلهرنى ئاگاھالن س

  .›»ۋهھيىسىنىڭ ئۆز ئىچىڭالردىكى بىر كىشى ئارقىلىق كهلگهنلىكىدىن ئهجهبلىنهمسىلهر؟

  ھۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىمانى.5

قايتۇرۇشــنى » جــاۋاپ«ۆزلىرىگه قارىتــا قانــداق ئــاد قهۋمــى ھــۇد ئهلهيھىســساالمنىڭ ســ
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ســهن ئىالھلىرىمىزنىــڭ غهزىــبىگه ئــۇچراپ، ئهقلىڭــدىن ! ئــى ھــۇد«: بىلهلــمهي، ئــاخىرى
  .دهپتۇ» كېتىپ قاپسهن، شۇڭا مۇشۇنداق بولىمىغۇر گهپلهرنى قىلىۋاتىسهن

  :لىرىگه قارىتا مۇنداق دهپتۇ»گهپ«ھۇد ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇ بىمهنه 

زىيان يهتكۈزهلمهيـدۇ، سـۆزلىيهلمهيدۇ، - بۇتالر تاشتىن ياسالغان، ئۇ بىراۋغا پايدابۇ«
زىيـان يهتكـۈزۈش -يامـانلىق يـاكى پايـدا-ئاڭلىيالمايدۇ ۋه كۆرهلمهيدۇ، بىراۋغا ياخـشىلىق

زىيـان يهتكۈزهلمهيـسىلهر، -ئۇنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ، بۇتالرال ئهمهس، سىلهرمۇ ماڭا پايدا
ــۇالرشــۇڭا مهن ســىلهر ــشهنمهيمهن ۋه ئ ــا ئى ــايمهن، نىڭ ئىالھلىرىڭالرغ ســىلهر ‹دىن قورقم

، مهن ســـىلهردىنمۇ ›جـــۇدامهن-ردىن مهن ھهقىـــقهتهن ئـــاداشـــېرىڭ كهلتـــۈرگهن بـــۇتال
ـــايمهن،  ـــڭ ‹قورقم ـــسىزكى، مهن مېنى ـــالر، شۈبھى ـــت قىلىڭ ـــا سۇيىقهس ـــالر ماڭ ھهممىڭ

، ھهمـمه ›غـا تهۋهككـۈل قىلـدىمر بولغـان اللهپهرۋهردىگارىم ۋه سىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭال
نهرسه اللهنىڭ باشقۇرۇشى ئاستىدا بولۇپ، بىر تال يوپۇرماقمۇ اللهنىڭ رۇخسىتىـسىز يهرگه 

  .دهپتۇ» چۈشمهيدۇ

  ئاد قهۋمنىڭ ئاسىيلىقى.1

قايتا ئاڭلىغان بولسىمۇ، بىراق، -ئاد قهۋمى ھۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ نهسىھهتلىرىنى قايتا
ته يــوق، ئهكــسچه ئۇنىڭــدىن قېچىپتــۇ، نهســىھهت ۋه دهۋهتنىــڭ ئۇنىڭغــا ئىمــان كهلتــۈرمهك

ئۇالرغــا قىلچىلىــك پايدىــسى بولمــاپتۇ، بهلكــى، ئۇالرنىــڭ تېخىمــۇ ئوغىــسى قاينــاپ، ھــۇد 
  : ئهلهيھىسساالمغا مۇنداق دهپتۇ

ئــى ھــۇد، ســهن قــۇرۇق گهپلهرنــى قىلىــۋهرمه، بىــز ســېنىڭ بــۇ گهپلىرىــڭ ئۈچــۈن «
ئۈچـۈن › گېپىـڭئىككى ئىغىز قـۇرۇق ‹سېنىڭچه بىز ئاشۇ . زئىالھلىرىمىزنى تاشلىۋهتمهيمى

رمىزمـۇ؟، كېچهبوۋىلىرىمزدىن تارتىپ ئىبادهت قىلىپ كېلىۋاتقـان ئىالھلىرىمىـزدىن ۋاز -ئاتا
  .ياق، ھهرگىز ئۇنداق قىلمايمىز

ــۇد ــى ھ ــسهن، ! ئ ــدىن قورقماي ــسهن ۋه ئۇنىڭ ــا ئىشهنمهي ــڭ ئىالھلىرىمىزغ ــهن بىزنى س
سهن بىـزگه . ڭ ئىالھىڭغا ئىشهنمهيمىز ۋه ئۇنىڭ ئازابىدىن قورقمايمىزئۇنداقتا، بىزمۇ سېنى

ــازاپ« ــۈرۈپ » ئ ــسا كهلت ــازاپ؟، بول ــۇ ئ ــى ئ ــڭ، قېن ــۆزلهپ كهتتى ــۆپ س ــده بهك ك ھهققى
  باقمامسهن؟

مهن « ئازابنىــڭ قاچــان كېلىــدىغانلىقىنى يــاراتقۇچى ئىگىمىــز الــله ياخــشى بىلىــدۇ، -
  .پتۇ ھۇد ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا ده-»پهقهت ئوچۇق ئاگاھالندۇرغۇچىمهن

  . دهپتۇ ئۇالر- ئۇنداقتا بىز بۇ ئازاپنى تهقهززالىق بىلهن كۈتىمىز-

ـــدىن  ـــدىن ئهجهپلهنـــسه، دۆت ۋه گالۋاڭلىقى ھـــۇد ئهلهيھىســـساالم ئۇالرنىـــڭ قاراملىقى
  .ئهپسۇسلىنىپتۇ
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  ئازاپ.1

. غا قـارايتتىيامغۇرغـا تهشـنا بولـۇپ ئاسـمان. ئاد قهۋمـى ھهر كـۈنى يـامغۇرنى كـۈتهتتى
ئـۇالر يامغۇرغـا ھهقىـقهتهن مۇھتــاج . بىـراق، ئاسـماندا ئالىقـانچىلىكمۇ بۇلـۇت كـۆرۈنمهيتتى

بولۇۋاتاتتى، ئۇالرنىڭ يامغۇرغا بولغان تهقهززالىقى تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز دهرىجىده كۈچىيىپ 
  .كهتكهن ئىدى

ــاراپ كېلىۋا ــكه ق ــۆزلىرى تهرهپ ــاتتىنال ئاســماندا ئ ــۇالر توس ــۈنى ئ ــر ك ــۇتنى بى ــان بۇل تق
دهپ چۇرقىرىـشىپتۇ، ناخـشا » بۇلۇت، بۇلۇت، يامغۇر بۇلۇتى«: ده، خۇشاللىقتىن-كۆرۈپتۇ

ــر ــشىپتۇ، بى ــتهنه قىلى ــپ تهن ــتىپ-ئېيتى ــۇتنى كۆرس ــرىگه بۇل ــامغۇر «: بى ــاراڭالر، ئهنه ي ق
  .دېيىشىپتۇ» بۇلۇتى

يـاق، «: انىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىنى بىلىـپ، ئۇالرغـ»ئازاپ«بىراق، ھۇد ئهلهيھىسساالم 
  .دهپتۇ» بۇ يامغۇر بۇلۇتى ئهمهس، بهلكى، اللهنىڭ ئازابى

بـوران .  اللهنىڭ ئازابى يېتىپ كهلگهن ئىدى، گۆركىرهپ بوران چىقىپ كېتىپتـۇراستال 
شۇ قهدهر قاتتىق ۋه كۈچلۈك چىقىپتۇكى، ئۇالر بۇنداق قاتتىق بوراننى ئهزهلدىن كۆرمىگهن 

  . ۋه ئۇ ھهقته ئاڭالپ باقمىغان ئىدى

ــوران دهل ــۆرۈپ، چــارۋا-ب ــۆيلهرنى ئ ــۇرۇپ، ئ ــدىن قوم ــى يىلتىزى ــالالرنى -دهرهخلهرن م
ــراق ــۇرۇپ يى ــاراڭغۇلۇق -ئوچ ــاننى ق ــۇپ، جاھ ــۇمالر ئوچ ــالپتۇ، ق ــپ تاش ــا ئاپىرى يىراقالرغ

شـۇنىڭ بىـلهن . قاپالپتۇ، ئادهملهر ھىچنهرسىنى كۆرهلمهي،  قورقـۇنچ ئىلكىـده تىپىرالپتـۇ
  .تۈڭلۈكلىرىنى مهھكهم تاقاپتۇ-رىگه كىرىپ، ئىشىككىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئۆيلى

ئـانالر بولـسا ئۆينىـڭ تاملىرىغـا چىـڭ -ئـانلىرىنى چىـڭ قۇچـاقالپتۇ، ئاتـا-بالىالر ئاتـا
زاره قىلىپ چۇرقىرىشىپتۇ، ئهرلهر ئاھ ئـۇرۇپ -بالىالر يىغلىشىپتۇ، ئايالالر يىغا. چاپلىشىپتۇ

بۈگۈن الله رهھىم قىلغان ئادهمدىن باشقا ھىچ «: گويا كىمدۇ بىراۋ. پهرياد قىلىشىپتۇ-ناله
  .دهۋاتقاندهك قىالتتى» كىشى ئۇنىڭ جازالىشىدىن قۇتۇلۇپ قااللمايدۇ

 قهۋم كـاپىرشۇنداق قىلىپ بـوران يهتـته كـېچه سـهككىز كۈنـدۈز توختىمـاي چىقىپتـۇ، 
ــۇ ــشىدهك يېتىپت ــدا ســاينىڭ تې ــۈپ، جهســهتلىرى زىمىن ــۈم ئۆل ــره ھۆك ــق مهنزى ، قورقۇنچلى

  . قۇزغۇنالر يهپ، ئۆيلهرده ھوقۇشالر ئۇۋا تۇتۇپتۇ-سۈرۈپتۇ، ئۆلۈكلهرنى قاغا

 ئىمانى بىلهن نىجـات تېپىپتـۇ، مۇئمىنلهرھۇد ئهلهيھىسساالم  بىلهن ئۇنىڭغا ئهگهشكهن 
 قهۋمـى بىلىڭالركـى، ئـاد«. لىقى ۋه ئاسىيلىقى بىلهن ھـاالك بولۇپتـۇكاپىرئاد قهۋمى بولسا 

ئاگـاھ بولـۇڭالركى ، ھـۇد قهۋمـى بولغـان ئـاد . ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىنى ئىنكـار قىلـدى
  .»ھاالك بولسۇن

  سالىھ ئهلهيھىسساالم:  قىسسه-4
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  سهمۇد قهۋمى.1

قىلغانـدهك، سـهمۇد » ۋارىسلىق«ئاد قهۋمى ئازغۇنلۇقتا نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمىگه 
 .دىن مېڭىپتۇ»يول«ن قهۋمىمۇ ئوخشاشال ئاد قهۋمى ماڭغا

ســهمۇد قهۋمىنىــڭ زېمىنــى يېــشىللىق بىــلهن قاپالنغــان گــۈزهل ھهم چىرايلىــق زېمىــن 
  .بولۇپ، باغچىالر، بۇالقالر، شىرىلداپ ئېقىپ تۇرغان سۈزۈك سۇالر بىلهن تولغان ئىكهن

سهمۇد قهۋمـى بىناكـارلىق، تىرىقچىلىـق ۋه بـاغ ئهھيـا قىلىـشتا ئـاد قهۋمـى بىـلهن تهڭ 
چۈنكى، ئۇالر تاغالرنى . ، بىراق، ئهقىل ۋه سانائهتته ئۇالردىن ئۈستۈن تۇرىدىكهنبولسىمۇ

تېشىپ ئاجايىـپ ھهيۋهتلىـك ئـۆيلهرنى ياسـايدىكهن، ئۆينىـڭ تاملىرىغـا ھهر خىـل بهدئـى 
  .رهسىملهرنى نهقش قىلىپ ئويۇدىكهن

ــل ــۇالر ئهقى ــۈنهر-ئ ــهت ۋه ھ ــدىن -پاراس ــا موم ــالردىن گوي ــپ، تاش ــانائهتكه تايىنى س
پايدىالنغانــدهك پايــدىلىنىپتۇ، تاشــالرنى خــوددى مــومنى ئىرىتكهنــدهك ئىرىتىــپ ئاجايىــپ 

  .نهرسىلهرنى ياساپتۇ

: قهسـىرلىرىنى كـۆرۈپ-ئۇالرنىڭ شهھرىگه كىـرگهن ئـادهم ئۇالرنىـڭ ھهيۋهتلىـك ئـوردا
دهپ ئويلـسا؛ تامالرغـا » بۇالرنى چوقـۇم ئـادهملهر ئهمهس، بهلكـى، جىـنالر بىنـا قىلىپتـۇ«

بـۇ ھهرگىـز ئويمـا رهسـىم ئهمهس، «: چىچهكلهرنىـڭ رهسـىملىرىنى كـۆرۈپ-لغان گـۈلئويۇ
دهپ » چىچهكــلهر ئىــكهن-بهلكــى، باھــار پهســلىده مــۇنبهت تۇپراقتــا ئــۈنگهن راســت گــۈل

  .قالىدىكهن

زېمىننىـڭ بهرىكهتلىرىنـى ئېچىپتـۇ، بهلكـى، ھهر قانـداق -الله سهمۇد قهۋمىگه ئاسـمان
ئاسـمان مـول يـامغۇر بىـلهن، . كلىرىنى ئۇالرغا كهڭرى ئېچىپتۇياخشىلىق ۋه بايلىقنىڭ ئىشى

چىــۋىلهر بىــلهن ئۇالرنىــڭ ھاياتىغــا كــۈچ -چىچهكــلهر بىــلهن، بــاغالر مىــۋه-زېمىــن گــۈل
  .قوشۇپتۇ، الله ئۇالرنىڭ رىزقىنى كهڭرى، ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىپتۇ

  لىقىكاپىرسهمۇدنىڭ .2

غـا تهشـهككۈر ئېيـتىش يۈزىـسىدىن لهر سـهمۇد قهۋمىنـى اللهنـېمهتبىراق، شۇنچه كـۆپ 
لىق ۋه كاپىرئۇنىڭغا بولغان قۇلچىلىقىنى ئىپادىلهشكه ئۈندىمهكته يوق، ئهكسچه، ئۇالرنىڭ 

لىرى بىلهن خۇشاللىققا چۈمۈپتۇيـۇ، نېمهتئۇالر اللهنىڭ . ئاسىيلىق قىلىشىغا تۈرتكه بولۇپتۇ
  . سېلىپتۇدهپ جار» بىزدىن كۈچلۈكرهك كىم بار؟«: بىراق، اللهنى ئۇنتۇپ

قهسـىرلىرىمىزدىن مهڭگـۈ -بىز ھهرگىز ئۆلمهيمىز، جهننهتتهك بـۇ گـۈزهل ئـوردا«: ئۇالر
ئايرىلىپ قالمايمىز، ئۆلۈم بـۇ تاغالرنىـڭ قېتىغـا ھهرگىـز تېـشىپ كىرهلمهيـدۇ، بىزنىـڭ بـۇ 

  . دهپ ئويالپتۇ» ماكانىمىز ئۆلۈم ۋه خهۋپتىن خالى، ھهممىدىن بىخهتهر جاي

ــساالم  ــۇھ ئهلهيھىس ــساالم ن ــۇد ئهلهيھىس ــالردا ســۇغا غهرق بولۇشــى، ھ ــڭ جىلغى قهۋمىنى
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قهۋمىنىــڭ تــۈزلهڭلىكته بــوران ئاپىتىنىــڭ ھــاالكىتىگه دۇچــار بولۇشــى ئىھتىمــال ئۇالرنىــڭ 
  .ئاشۇنداق ئويالپ تاغنى ماكان قىلىۋىلىشىدىكى ئاساسلىق سهۋهپ بولسا كىرهك

  بۇتالرغا ئىبادهت قىلىش -3

ولـدى قىلماسـتىن، بهلكـى، ئازغۇنلۇقنىـڭ يـۇقىرى پهللىـسىگه ئۇالر بۇنىڭلىق بىلهنـال ب
نۇھ ۋه ھـۇد ئهلهيھىسـساالم قهۋمىلـرىگه . چىقىپتۇ، يهنى تاشالرنى ئويۇپ، بۇتالرنى ياساپتۇ

  .ئوخشاشال تاشتىن ياسالغان بۇتالغا ئىبادهت قىلىشىپتۇ

قىلغـان » رانىتاشـالرنىڭ ھۆكـۈم«الله ئۇالرنى تاشالردىن خالىغانچه پايدىلىنااليدىغان 
تاشـالرنىڭ «ئىدى، ئهمما ئـۇالر نـادانلىقى سـهۋهبىدىن تاشـالرغا ئىبـادهت قىلىـپ، ئـۆزىنى 

  .غا ئايالندۇرۇپتۇ»قۇللىرى

-الله ئۇالرنى پاك رىزىق بىلهن ئهزىز قىلغان ئىدى، ئهمما ئۇالر تۇزكۇرلـۇق قىلىـپ ئـۆز
  .ئۆزىنى خار قىلىپتۇ

 ۋه كـۇپرى(ۇلـۇم قىلمايـدۇ، لىكىـن ئىنـسانالر شۈبھىسىزكى، الله ئىنـسانالرغا قىلـچه ز«
  »ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلىدۇ) گۇناھ ئارقىلىق

يـۇ، بىـراق، -توۋا، ئۇالر تاشنى ئۆز قولى بىـلهن ئويـۇپ، ئۇنىڭـدىن بـۇتالنى ياسـايدۇ
  . ئۆزى ياسىغان بۇتقا يهنه ئۆزى ئىبادهت قىلىپ، ئۇنىڭغا باش ئۇرىدۇ

خوجايىننىڭ قۇلغـا بـاش ئۇرۇشـى نىـمه دېـگهن كۈچلۈكنىڭ ئاجىزغا ئىبادهت قىلىشى، 
ــانىلىق ــاش !ھه؟-ئهخمىق ــشتىن ب ــادهت قىلى ــا ئىب ــا ئاســىيلىق قىلىــپ، ئۇنىڭغ ــۇالر اللهغ ، ئ

  .تارتقانلىقى ئۈچۈن الله ئۇالرنى تېخىمۇ خار ۋه بىچاره ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇپتۇ

  سالىھ ئهلهيھىسساالم.1

قچىلىق قىلىـشىنى خالىمىغـانلىقى ئۈچـۈن  بولۇپ، زېمىندا بۇزۇكاپىرالله بهندىلىرىنىڭ 
نۇھ ۋه ھۇد ئهلهيھىسساالم قهۋمىگه ئهلچى ئهۋهتكهندهك، ئۇالرغىمۇ ئهلچى ئهۋهتىشنى ئىـراده 

  . قىلىپتۇ

قهۋم ئىچىده شهرهپلىك ئائىلىده تۇغۇلـۇپ، سـاغالم ئهقىـل بىـلهن چـوڭ بولغـان سـالىھ 
 ئىدى، ئۇنىـڭ ئهتىراپىـدىكى باشـقا ئىسىملىك بىر ئادهم بار ئىدى، ئۇ ھهقىقهتهن ئهقىللىق

پاراسىتىگه قايىل ئىدى، شۇڭا كىشىلهر ئۇنى ھۆرمهت بىلهن تىلغا -كىشىلهرمۇ ئۇنىڭ ئهقىل
  .ئاالتتى

ئۇزاققا قالماي سالىھ كاتتا ئادهم «:  ئۇنىڭدىن زور ئۈمىد كۈتهتتى، ھهتتاراستالكىشىلهر 
ىن ئـورۇن ئالىـدۇ، ئۇنىـڭ ئاجايىـپ بولىدۇ، ئۇ ئارىمىزدىكى ئاقسوڭهك بايالرنىـڭ قاتارىـد

  .دېيىشهتتى» بوستانلىرى بولىدۇ-ئىمارهتلىرى، گۈزهل باغۇ-ئېسىل ئۆي

ئوغلىمىز كهلگۈسىده چوقـۇم نورغـۇن پـۇل «: ئانىسى ئوغلىدىن پهخىرلىنىپ-ئۇنىڭ ئاتا
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-تاپىدۇ، ئهگهر ئۇ ئاتقا مىنىـپ سـىرتقا چىقـسا، ئۇنىـڭ كهينىـده نورغۇنلىغـان خىزمهتچـى
بــۇ پاالنىنىــڭ ‹ئىھتىــرام بىلــدۈرۈپ -رى بولىــدۇ، ئــادهملهر ئۇنىڭغــا ھــۆرمهتچاكــارلى

  .دېيىشهتتى» دېسه، بىز ئۈچۈنمۇ زور شهرهپ بولىدۇ›ئوغلى

هدهر ى ئهمهلـگه ئاشـقان بولـسا، ئـۇالر نهق»شـىرىن چـۈش«ئانىـسىنىڭ بـۇ -ئهگهر ئاتا
ـــۇالر ئهگهر!.ھه-خۇشـــالالنغان بـــوالر ئىـــدى ـــان  ئادهملهرنىـــڭ ئـــوغلى ھهققىـــ ئ ده ئېيتق

اشـــلىرىنى ئاڭلىغـــان بولـــسا، خۇشـــاللىقتىن ئۇالرنىـــڭ بېـــشى كـــۆككه تاقاشـــقاندهك ختما
  بولماسمىدى؟

بىــراق، الــله باشــقا بىــر ئىــشنى ئىــراده قىلىپتــۇ، يهنــى كىــشىلهرنى زۇلمهتــتىن نۇرغــا 
چىقىرىش ئۈچۈن ئۇنى ئۆز قهۋمىگه ئهلچى قىلىـپ ئهۋهتىـش ئـارقىلىق ئـۇنى پهپغهمبهرلىـك 

  .ه مۇيهسسهر قىلىشنى ئىراده قىلىپتۇشهرىپىگ

ئىكـرام -شـهرهپ، بۇنىڭـدىن ئۈسـتۈن ھـۆرمهت-ئىنسان ئۈچۈن بۇنىڭدىن يۇقىرى شـان
  !نهده بولسۇن؟

  سالىھ ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتى.2

« : سالىھ ئهلهيھىسساالم ئۆز قهۋمى ئىچىده ئورنىدىن دهس تۇرۇپ، يۇقىرى ئـاۋاز بىـلهن
» يوقتـۇر) بهرھهق(قىلىڭـالر، سـىلهرگه اللهدىـن باشـقا مهبـۇد اللهغـا ئىبـادهت ! ئى قهۋمىم

  . دهپتۇ

ئـۇالر ئىبـادهت قىلىـشقا . تاماشـا بىـلهن مهشـغۇل ئىـدى-ئىچىـش ۋه ئويـۇن-بايالر يهپ
بـۇتالردىن باشـقا يهنه بىـر ئىالھنىـڭ . تىگىشلىك اللهنى ئۇنتۇپ، بۇتالرغا ئىبادهت قىالتتى

الىھ ئهلهيھىسـساالمنىڭ دهۋىتىـدىن غهلىتىلىـك ھىـس بارلىقىغا ئىشهنمهيتتى، شۇڭا ئـۇالر سـ
  .قىلىشىپتۇ

  . دهپتۇ بايالر غهزهپلىنىپ-تۇققا سۆزلهۋاتقان كىم ئۇ؟- تاققا-

  . دېىيىشىپتۇ چاكارلىرى- سالىھ دېگهن كىشى-

   ئۇ نىمه دهۋاتىدۇ؟-

 يوقتـۇر، سـىلهر) بهرھهق( اللهغا ئىبادهت قىلىڭالر، سـىلهرگه اللهدىـن باشـقا مهبـۇد -
 ئــۇ ســىلهرنى تىرىلدۈرىــدۇ ۋه قىلغــان ئهمهللىرىڭالرغــا قارىتــا ســىلهرگه كېــيىنئۆلگهنــدىن 

  . دهۋاتىدۇ-مۇكاپات ياكى جازا بېرىدۇ، مهن اللهنىڭ سىلهرگه ئهۋهتكهن ئهلچىسى

  . دېيىشىپتۇ بايالر ۋه مهسخىره قىلىپ كۈلۈشۈپتۇ- بچاره-

بوستانلىرى بولمىسا، يا تىرىلغـۇ -ۇساراي، باغ- مۇشۇ ئهلچى بوالمدۇ؟ يا ئۇنىڭ ئوردا-
 دهپ -!مېلـى بولمىـسا ئـۇنى قانـداقمۇ ئهلچـى دېگىلـى بولــسۇن؟-يېـرى ۋه تـۈزۈكرهك پـۇل
  .سالىھنى ئىنكار قىلىشىپتۇ
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  بايالرنىڭ ساختا تهشۋىقاتى.3

بايالر بىر قىـسىم كىـشىلهرنىڭ سـالىھ ئهلهيھىسـساالمغا مايىـل بولۇۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ، 
تهرىزگه ئۇچرىشىدىن ئهنسىرهپ سالىھ ئهلهيھىسساالم -ۋه نۇپۇزىنىڭ دهخلىئۆزىنىڭ ھوقۇق 
  :ياۋداق گهپلهرنى تارقىتىپ مۇنداق دېيىشىپتۇ-توغرىسىدا يالغان

بــۇ پهقهت ســىلهرگه ئوخــشاش بىــر ئىنــساندۇر، ئــۇ ســىلهر يېگهننــى يهيــدۇ، ســىلهر «
 ئىتــائهت قىلــساڭالر، ئهگهر ســىلهر ئۆزۈڭالرغــا ئوخــشاش بىــر ئىنــسانغا. ئىچكهننــى ئىچىــدۇ

ئۇ سىلهرنى سـىلهر . شۈبھىسىزكى، ئۇ چاغدا سىلهر چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇسىلهر
ئۆلۈپ توپىغا ۋه قۇرۇق ئۇستىخانغا ئايالنغاندىن كېيىن تىرىلىـسىلهر دهپ ئاگاھالندۇرامـدۇ؟ 

ىكى بىزنىــڭ مۇشــۇ دۇنيــاد. يــاق، ســىلهرگه ئاگاھالنــدۇرۇلغان ئىــش تولىمــۇ يىراقتــۇر
يهنـى بىـر تهرهپـتىن ئۆلـۈپ (ھاياتىمىزدىن باشقا ھايات يوقتۇر، بىـز ئـۆلىمىز ۋه تىرىلىمىـز 

 نامىـدىن الله، بىز قايتا تىرىلمهيمىز، ئۇ پهقهت )تۇرىمىز ۋه بىر تهرهپتىن تۇغۇلۇپ تۇرىمىز
  ».يالغاننى توقۇغان ئادهمدۇر، بىز ئۇنىڭغا ئىشهنمهيمىز

  بىز خاتا ئويالپتىكهنمىز.4

ىلهر ســالىھ ئهلهيھىســساالمنى ئىنكــار قىلىــپ، ئۇنىڭغــا ئىمــان كهلتۈرۈشــتىن بــاش كىــش
ئۇ كىشىلهرگه نهسىھهت قىلىپ، ئـۇالرنى بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىـشتىن چهكلىـگهن . تارتىپتۇ

  : چاغدا، ئۇالر مۇنداق دهپتۇ

 بىز كهلگۈسـىده سـېنى. ئى سالىھ، سهن كىچىك ۋاقتىڭدا تولىمۇ ئهقىللىق باال ئىدىڭ«
قولدىن ئىش كىلىدىغان كاتتا ئادهملهردىن بولىدۇ دهپ ئوياليتتۇق، بىـراق، سـهن ئۇنـداق 
ــهن  ــدۇ، س ــتۈن تۇرى ــهندىن ئۈس ــا س ــازىر بايلىقت ــادهملهرمۇ ھ ــادهتتىكى ئ ــدىڭ، ئ بواللمى
ھهقىقهتهن تهڭتۈشلىرىڭنىڭ كهينىده قالدىڭ، سهن نامراتلىق يولىنى تۇتۇۋىلىپ، بىزنىـڭ 

ــدىم ــۈتكهن ئۈمى ــهندىن ك ــا س ــقهتهن خات ــق ھهقى ــز ســهن توغرىلى ــدۇڭ، بى ىزنى يهرده قوي
ئاناڭغـا ئـۇۋال، سـهن ئۇالرنىـڭ سـاڭا سـىڭدۈرگهن ئهجرىنـى -ئويالپتىكهنمىز، بىچاره ئاتـا

  »!بىكار قىلدىڭ

ســالىھ ئهلهيھىســـساالم بــۇ گهپلهرنـــى ئـــاڭالپ، قهۋمىنىــڭ نـــادان ۋه ئاڭـــسىزلىقىدىن 
ئانىـسىغا -سـالىھنىڭ ئاتـا«: ىدىن ئۆتـسه، ئـۇالرئۇ ھهر قىتىم قهۋمنىڭ يېن. ئهپسۇسلىنىپتۇ
  .دېيىشىپتۇ» ئانىسىنىڭ ئۆزىگه سىڭدۈرگهن ئهجرىنى بىكار قىلىۋهتتى-ئۇۋال، ئۇ ئاتا

  سالىھ ئهلهيھىسساالمنىڭ نهسىھىتى.5

ــهمىمىيلىك ۋه  ــۇالرنى س ــۇ، ئ ــىھهت قىلىپت ــگه نهس ــشه قهۋمى ــساالم ھهمى ــالىھ ئهلهيھىس س
  : پكه دهۋهت قىلىپ مۇنداق دهپتۇمىھرىبانلىق بىلهن الله تهره

سـارايالردا مهڭگـۈ تـۇرىمىز، ئـۆلمهي -لىرىم سىلهر ئۆزۈڭالرنى مۇشۇ ئورداقېرىنداشئى «
ـــاغۇ ـــسىلهر؟، مۇشـــۇ ب ـــرائهت ۋه دهل-مهڭگـــۈ ياشـــايمىز دهپ ئويالم -بوســـتانالردىن، زى
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شىپ دهرهخلهردىــن مهڭگــۈ پايــدىلىنىمىز دهپ خىيــال قىالمــسىلهر؟، شۇڭالشــقا تــاغالرنى تېــ
  .ئىمارهت ساالمسىلهر؟، ياق، ھهرگىز ئۇنداق قىاللمايسىلهر-ئۆي

-ئانــاڭالر نىمىــشقا ئۆلــۈپ كهتتــى؟ ئۇالرنىڭمــۇ ئــوردا-قېنــى ئــويالپ بېقىڭالرچــۇ؟ ئاتــا
بـۇالقلىرى، ئىكىنزارلىـق ۋه خـورمىزارلىقلىرى بـار -بوستانلىقلىرى، باغچـا-سارايلىرى، باغۇ

ىمارهتلهرنى سالغان ئىدى، بۇ بـايلىقالر ئۇالرغـا پايـدا ئ-ئۇالرمۇ تاغالرنى تېشىپ ئۆي. ئىدى
  بهردىمۇ؟، ئۇالرنى ئۆلۈمدىن ساقالپ قااللىدىمۇ؟

ياق، ئۇنداق قىاللمىدى، ئۆلۈم پهرىشتىسى كهلگهن چاغدا، ئۇالر شهرتسىز جان تهسـلىم 
 الـله سـىلهرنى. ئهجىلىڭالر كهلگهن چاغـدا، سـىلهرمۇ ئۇالرغـا ئوخـشاشال ئۆلىـسىلهر. قىلدى

  ». ئالىدۇھېسابلهر ئۈچۈن سىلهردىن نېمهتقايتىدىن تىرىلدۈرۈپ مۇشۇ 

  مهن سىلهردىن ھهق ئالمايمهن.6

سـىلهر نىمىـشقا مهنـدىن قاچىـسىلهر؟، سـىلهر نىـمه دهپ مهنـدىن ! لىرىمقېرىنداشئى «
مېلىڭالرنى ئېلىۋالمايمهن، سىلهردىن بىـر نهرسـه تهلهپ -قورقىسىلهر؟، مهن سىلهرنىڭ پۇل

هن، مهن پهقهت ســـىلهرگه نهســـىھهت قىلىـــپ، پهرۋهردىگارىمنىـــڭ ئهلچىلىكىنـــى قىلمـــايم
تهبلىـــغ قىلغانلىقىمغـــا ســـىلهردىن ھېچقانـــداق ھهق تهلهپ ‹ســـىلهرگه يهتكـــۈزىمهن، 

  .›قىلمايمهن، ئۇنى پهقهت ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارىدىن تىلهيمهن

تقان تۇرسام، نىمىـشقا مهن سىلهرگه سهمىمىيلىك بىلهن نهسىھهت قىلىۋا! لىرىمقېرىنداش
مېنىـڭ نهسـىھىتىمگه كىرمهيــسىلهر؟، سـىلهر نىمىــشقا كىـشىلهرگه زۇلــۇم قىلىـپ، ئۇالرنىــڭ 

ــق ق ــدا بۇزغۇنچىلى ــدىغان؛ زېمىن ــى يهۋالى ــشىلهرگهھهققىن ــدىغان كى ــسالھ قىلماي  ىلىــپ، ئى
  »نىمىشقا ئىتائهت قىلىسىلهر؟

سـهن «:  ئۇنىڭغا مۇنداق دهپتۇقهۋم سالىھ ئهلهيھىسساالمنىڭ سوئالىغا جاۋاپ بېرهلمهي،
ھهقىقهتهن سېھىر قىلىنغانالردىنسهن، سهن پهقهت بىزگه ئوخشاش بىـر ئىنسانـسهن، ئهگهر 

  ».سهن راستچىلالردىن بولساڭ، بىرهر مۆجىزه كهلتۈرۈپ باققىن

  اللهنىڭ تۆگىسى.7

  .كىرهك دهپ سوراپتۇ» سىلهرگه قانداق مۆجىزه«: سالىھ ئهلهيھىسساالم ئۇالردىن

 پهيغهمبهر بولساڭ، ئۇنداقتا، مۇنۇ تاغـدىن بىـر بوغـاز تـۆگه راستالئهگهر سهن «: الرئۇ
  .دهپتۇ» چىقارغىن، تۆگه كۆز ئالدىمىزدىال تۇغسۇن

ھهممىگه ئايانكى، تۆگه تۇپراقتىن يـاكى تاشـتىن ئۈنـۈپ چىقمايـدۇ، بهلكـى، تۆگىـدىن 
ۈشۈرۈپ قويماقچى ۋه ئـۆزلىرىنى شۇڭا ئۇالربۇ ئارقىلىق سالىھنى قىيىن ئهھۋالغا چ. تۇغۇلىدۇ

  .ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلماقچى بولۇپتۇ

سالىھ ئهلهيھىسساالم اللهنىڭ ھهممىگه قادىر ئىكهنلىكىگه كهسكىن ئىـشهنگهچكه، اللهغـا 
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الـله . دۇئا قىلىپ، كىشىلهر ئوتتۇرغا قويغان تهلهپنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇپ بېرىـشنى تىلهپتـۇ
، تاغـدىن بىـر بوغـاز تـۆگه چىقىـپ، كىـشىلهرنىڭ كـۆز ئۇنىڭ تىلىكىنـى ئىجـابهت قىلىپتـۇ

 شـۇنداقتىمۇ ئـاز .تىن ئۆز كۆزىگه ئىشهنمهيال قاپتۇكىشىلهر ھهيرانلىق. ال بوتىالقالپتۇدىدىئال
  .ساندىكى كىشىلهردىن باشقىسى ئىمان كهلتۈرمهپتۇ

  نۆۋهتلىشىش.8

اللهنىـڭ مۆجىزىـسى، بۇ اللهنىڭ تۆگىسى، «: سالىھ ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دهپتۇ
شـۇڭا سـىلهر ئـۇنى . لـله ئـۇنى سـىلهرگه يارىتىـپ بهردىسىلهرنىڭ تهلۋىڭالرغا ئاساسـهن ا

ننىڭ ئازابىغـا دۇچـار ئۇنىڭغا يامانلىق قىلماڭالر، بولمىسا سىلهر بۈيۈك كۈ‹ ھۆرمهتلهڭالر، 
  ›.بولۇسىلهر

چـۆپلهرنى - ئـوت ياراتقـانبۇ اللهنىڭ تۆگىـسى، ئـۇ اللهنىـڭ زېمىنىـدا ئوتاليـدۇ، الـله
ـــدۇ ـــۇنى . يهي ـــشىڭالر ھاجســـىلهرنىڭ ئ ـــشىڭالر ۋه سۇغىرى ـــا بېقى ـــسىز، شـــۇڭا ئۇنىڭغ هت

  ».چېقىلماڭالر

مـاللىرى -تۆگه ئىنتايىن ھهيۋهتلىك ۋه شهكلى ئـۆزگىچه ئىـدى، شـۇڭا قهۋمنىـڭ چـارۋا
ــۈپ قاچــاتتى ــڭ . ئۇنىڭــدىن ئۈرك ــدى، قهۋمنى ــى كېلىۋى ــۆگه ســۇ ئىچكىل ــۇ ت ــۈنى ئ ــر ك بى

  .ركۈپ قاچتىچارۋىلىرى ئۈ

ــا ــۆرۈپ، ئۇالرغ ــۋالنى ك ــۇ ئهھ ــساالم ب ــالىھ ئهلهيھىس ــىلهرنىڭ «: س ــلهن س ــۆگه بى ــۇ ت ب
چارۋىلىرىڭالر نۆۋهت بويچه سۇ ئىچـسۇن، تۆگىنىـڭ نۆۋىتىـده تـۆگه ئىچـسۇن، سـىلهرنىڭ 

  .دهپتۇ» نۆۋىتىڭالردا سىلهر سۇغىرىڭالر، بۇ تهرتىپكه خىالپلىق قىلماڭالر

  سهمۇدنىڭ ئاسىيلىقى.9

ــراق ــپبى ــانچىلىق قىلى ــاۋۇرلۇق ۋه يوغ ــارۋىلىرىمىز «: ، قهۋم ھاك ــڭ چ ــشقا بىزنى نىمى
دهپ » ھهركۈنى سۇ ئىچمىگۈدهك؟، نىمىشقا ئـۇ تـۆگه بىـلهن نۆۋهتلىـشىپ سـۇغارغۇدهكمىز؟

  .داۋراك سېلىشىپتۇ

ســالىھ . ئــۇالر چــارۋىلىرنى ئۈركۈتــۈپ قــاچۇرۇۋهتكهن بــۇ تۆگىــدىن جــاق تويۇپتــۇ
 ئۇالرنى بۇ تۆگىكه يامانلىق قىلىـپ قويۇشـتىن ئاگاھالنـدۇرغان ۋه ئهلهيھىسساالم ئاللىقاچان

ــڭ ئاگاھالندۇرۇ ــۇالر پهيغهمبهرنى ــا، ئ ــدى، ئهمم ــقان ئى ــۆگىنى توس ــۇ ت ــۇپ، ب ــىنى ئۇنت ش
  .تىش قارارىغا كېلىشىپتۇئۆلتۆرۈۋې

  . دهپتۇ ئۇالر- تۆگىنى كىم ئۆلتۈرىدۇ؟-

، يهنه بىرهيلهنمـۇ ئورنىـدىن  دهپتۇ بىـرهيلهن ۋه ئورنىـدىن تۇرۇپتـۇ- مهن ئۆلتۆرهي-
شۇنداق قىلىپ بۇ ئىككـى بهختـسىز تۆگىنىـڭ چىقىـشىنى كۈتـۈپ .تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئهگىشىپتۇ

ــۇنى  ــسى ئ ــۇ، ئىككىنچى ــوق ئېتىپت ــا ئ ــسى ئۇنىڭغ ــان بىرىنچى ــان ھام ــۆگه چىقق ــۇ، ت تۇرۇپت
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  .بوغۇزالپ، اللهنىڭ تۆگىسىنى ئۆلتۆرۈپتۇ

  ئازاپ.10

لتــۆرۈلگهنلىكىنى بىلىــپ، قــاتتىق ئهپــسۇسلىنىپتۇ ۋه ســالىھ ئهلهيھىســساالم تۆگىنىــڭ ئۆ
ئۈچ كـۈن بهھـرىمهن ) ھاياتلىقتىن(سىلهر ئۆيۈڭالردا «: قايغۇرۇپ كىشىلهرگه مۇنداق دهپتۇ

  .»بولۇۋېلىڭالر، بۇ ۋهده يالغان ئهمهس

شهھهرده توققۇز ئادهم بار ئىدى، ئۇالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىـق قىالتتـى، ھهرگىـز ياخـشى 
اقىلىرىنى كىچىـــده بېرىـــپ چـــ-بىـــز ســـالىھ ۋه ئۇنىـــڭ بـــاال«: ئـــۇالر. تىئىـــش قىلمـــايت

تهيلى، ئهگهر باشقىالر بۇ ھهقته سوراپ قالسا، بىزنىڭ بۇ ئىشتىن خهۋرىمىـز يـوق ئۆلتۆرۈۋې
  .دهپ مهسلىھهت قىلىشىپتۇ» دهيلى

ئۇالر ھهر كۈنـدىكى ئـادىتى بـويچه .  اللهنىڭ ئازابى يېتىپ كهپتۇراستالئۈچىنچى كۈنى 
مۇش ئىشلىرى بىلهن بولۇۋاتقاندا، دهھشهتلىك بىر ئاۋاز بىلهن تهك قـاتتىق يهر تهۋرهپ تۇر

  .قهۋم ھاالك بولۇپتۇ، ئۆيلهر ئۆرۈلۈپ چۈشۈپتۇ

  .  قهۋم ئۆلۈپ، شهھهر خارابىلىققا ئايلىنىپتۇكاپىر

 بـۇ بهختـسىز شـهھهردىن مـۇئمىنلهرسالىھ ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغـان 
: سالىھ ئهلهيھىسساالم ئۆلۈك ياتقـان قهۋمىـگه قـاراپ، يـۇقىرى ئـاۋاز بىـلهن.  كېتىپتۇچىقىپ

سـىلهرگه ھهقىـقهتهن پهرۋهردىگارىمنىـڭ ئهلچىلىكىنـى يهتكـۈزدۈم، سـىلهرگه ! ئى قهۋمىم«
  . دهپتۇ» نهسىھهت قىلدىم، لېكىن سىلهر نهسىھهت قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمىدىڭالر

قهت خارابىلىق ئىزنالىرىدىن باشقا ھىچ نهرسـىنى كـۆرگىلى مانا بۈگۈن ئاشۇ جايالردا په
  .بولمايدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شامغا ماڭغان سهپىرىده سهمۇد قهۋمى ياشىغان جايدىن ئۆتـۈپ 
ئــۆزىگه ئــۆزى زۇلــۇم قىلغــان بــۇ ئادهملهرنىــڭ تۇرالغۇســىغا «: كېتىۋىتىــپ، ســاھابىلىرىگه

غلىغان ھـالهتته كىـرىڭالر، بولمىـسا ئۇالرغـا يهتـكهن كىرمهڭالر، ئهگهر كىرىپ قالساڭالر، يى
  .دېگهن ئىدى» مۇسىبهت سىلهرگىمۇ يېتىپ قىلىشى مومكىن

  »!سهمۇد پهرۋهردىگارىنى ئىنكار قىلدى، سهمۇد ھاالك بولسۇن«

  

  

  ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم: قىسسه- 5

  بۇتالرنى كىم سۇندۇردى؟ - 1

. تولىمـۇ مهشـھۇر بىـر ئـادهم بـار ئىـكهن شـهھهردهناھايتى ئۇزاق زامانالر ئىلگىـرى بىـر 
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  . ئۇنىڭ ئىسمى ئازهر بولۇپ، ئۇ بۇتالرنى ياساپ ساتىدىكهن

. يهنه ناھايتى چوڭ بىر ئۆي بولـۇپ، ئۇنىڭـدا نورغـۇن بـۇتالر بـار ئىـكهنبۇ شهھهرده 
ئازهرمۇ بۇتالرغا ئىبادهت قىلىدىكهن ۋه ئۇنىڭغا بـاش . كىشىلهر بۇ بۇتالرغا باش ئۇرىدىكهن

  .ىكهنئۇرىد

  ئازهرنىڭ بالىسى - 2

ئىبـراھىم . ئازهرنىڭ تولىمۇ ئهقىللىق بىر بالىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسمى ئىبراھىم ئىـكهن
  .ۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرىدىكهن ئىبادهت قىلىپ، ئۇنىڭغا باش ئۇرۇكىشىلهرنىڭ بۇتالرغا

ــۆزلىيهلمهيدىغانلىقىنى ــڭ س ــالغانلىقىنى، ئۇالرنى ــتىن ياس ــڭ تاش ــراھىم بۇتالرنى  ۋه ئىب
. زىيان يهتكۈزهلمهيدىغانلىقىنى بىلىدىكهن-ئاڭلىيالمايدىغانلىقىنى؛ بىراۋغا قىلچىلىك پايدا

ئۇ يهنه ئهگهر بۇتالرنىڭ ئۈسـتىگه چىـۋىنلهر قونۇۋالـسا يـاكى بۇتالرنىـڭ ئالـدىغان تىزىـپ 
قويۇلغــان تامــاقالرنى چاشــقانالر يهپ كهتــسه، بۇتنىــڭ ئــۇالرنى ھهيدىۋىتهلمهيــدىغانلىقىنى 

  .شى بىلىدىكهنياخ

كىشىلهر نىمىشقا بۇتالرغا سهجده قىلىدىغاندۇ؟، نىمىشقا تىلهكلىرىنـى «: شۇڭا ئىبراھىم
  .ئۆزىگه سوئال قويىدىكهن-دهپ ئۆز» بۇتالردىن تىلهيدىغاندۇ؟

  ئىبراھىمنىڭ نهسىھىتى -3

  :بىر كۈنى ئىبراھىم ئاتىسىغا مۇنداق دهپتۇ

ز؟، نىمىشقا ئۇنىڭغا باش ئۇرىسىز؟، بـۇتالر سىز نىمىشقا بۇتالرغا ئىبادهت قىلىسى! ئاتا«
ــدا ــك پاي ــا قىلچىلى ــسا، بىراۋغ ــسه، ئاڭلىيالمى ــشقا -سۆزلىيهلمى ــسه، نىمى ــان يهتكۈزهلمى زىي

ئىچمىسه نىمىـشقا ئۇنىـڭ ئالـدىغا تامـاق -تىلهكلىرىڭىزنى ئۇنىڭدىن تىلهيسىز؟، بۇتالر يهپ
  »ۋه شارابالرنى تىزىپ قويسىز؟

ئىبراھىم قهۋمىگه نهسىھهت قىلىپتۇ، بىـراق، ئۇالرمـۇ . نىپتۇئازهر چۈشهنمهستىن غهزهپلى
  .چۈشهنمهستىن غهزهپلىنىپتۇ

ئۇالر بىر يهرگه كهتكهن چاغدا، مهن بۇتالرنى سۇندۇرۇپ تاشـاليمهن، ئـۇالر ئهنه شـۇ «
  .ئۆزىگه-دهپتۇ ئىبراھىم ئۆز» چاغدا چۈشىنىپ قالىدۇ

  ئىبراھىم بۇتالرنى چېقىپ تاشاليدۇ -4

كىچىــك ھهمـمه ئــادهم بـايرام قىلغىلــى چىقىـپ كېتىپتــۇ، -هپتــۇ، چـوڭبـايرام يېتىـپ ك
» سـهن بىـز بىـلهن بىلـله چىقمامـسهن؟«: ئىبراھىمنىڭ ئاتىسى چىقىش ئالدىدا ئىبراھىمغـا

  .دهپتۇ

 . دهپتۇ ئىبراھىم-ياق، مهن ئاغىرىپ قالدىم -
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ڭ ئالـدىغا ، ئۆيىده يالغۇز قالغان ئىبـراھىم بۇتالرنىـكېيىنكىشىلهر بايرامغا كهتكهندىن 
قېنى سۆزلىمهمسىلهر؟ سـۆزۈمنى ئاڭالۋاتامـسىلهر؟، بـۇ تامـاقالرنى يهپ، «: كېلىپ، بۇتالرغا

  .دهپتۇ» شارابالرنى ئىچمهمسىلهر؟

  .بىراق، بۇتالر تاشتىن ياسالغان بولغاچقا، ئۇالردىن ھىچقانداق سادا كهلمهپتۇ

ر يهنىــال بـۇتال. ىم دهپتــۇ ئىبـراھ- ھـوي، سـىلهرگه نىــمه بولـدى؟ سۆزلىمهيـسىلهرغۇ؟-
غهزهپلهنــگهن ئىبــراھىم قولىغــا پــالتىنى ئېلىــپ، بۇتالرنىــڭ . رىپتــۇســۈكۈت ئىچىــده تۇرىۋې

بىراق، چوڭ بۇتنى قالـدۇرۇپ، ئۇنىـڭ بوينىغـا پـالتىنى ئېـسىپ . ھهممىنى چېقىپ تاشالپتۇ
  .قويۇپ چىقىپ كېتىپتۇ

  ۇنى كىم قىلدى؟ب - 5

بــايرام مۇناســىۋىتى بىــلهن . ىرىپتــۇكىــشىلهر بايرامــدىن قايتىــپ كېلىــپ، بۇتخانىغــا ك
بىـراق، كىـشىلهر بۇتالرنىــڭ . بۇتالرغـا بـاش ئــۇرۇپ خۇشـاللىقىنى ئىپـادىلىمهكچى بولۇپتــۇ

ـــۆزلىرى  ـــتىن ك ـــۇ، غهزهپ ـــۈپ كىتىپت ـــرانلىقتىن چۆچ ـــۆرۈپ، ھهي ـــۋىتىلگهنلىكىنى ك چېقى
  .چهكچىيىپتۇ

  . دهپتۇ ئۇالر-»بىزنىڭ بۇتلىرىمىزنى كىم مۇنداق قىلدى؟ «-

ئىھتىمال (راھىم ئاتلىق بىر يىگىتنىڭ ئۇالرنى ئهيىبلىگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدۇق ئىب« -
  . دېيىشىپتۇ ئۇالرنىڭ بهزىسى-»)شۇ قىلغان بولۇشى مۇمكىن

  .دهپتۇ ئۇالر» بۇتلىرىمىزنى سهن مۇشۇنداق قىلدىڭمۇ؟! ئى ئىبراھىم «-

ۇالر ئهگهر ئـبهلكى، ئۇالرنىـڭ مۇنـۇ چـوڭى شـۇنداق قىلـدى، ) ياق، مهن ئهمهس( «-
 دهپتــۇ -»!نىــڭ ئۆزلىرىــدىن ســوراپ بــېقىڭالرئۇالر) كىمنىــڭ چاققــانلىقىنى(ىـسه، سۆزلىيهل
  .ئىبراھىم

كىــشىلهر بۇتالرنىـــڭ تاشـــتىن ياســالغانلىقىنى، تاشـــنىڭ ســـۆزلىيهلمهيدىغانلىقىنى ۋه 
نى ئاڭلىيالمايدىغانلىقىنى؛ چوڭ بۇتنىڭمۇ ئوخشاشال تاشـتىن ياسـالغانلىقىنى، باشـقا بـۇتالر

ــدىر ــدىن مى ــۆز ئورنى ــۇن، ئ ــا تۇرس ــالش ئۇياقت ــپ تاش ــدىغانلىقىنى -چېقى ــىدىر قىاللماي س
ئــى ئىبــراھىم ســهن بۇتالرنىــڭ ســۆزلىيهلمهيدىغانلىقىنى «: شــۇڭا ئىبراھىمغــا. بىلىــدىكهن
  .دهپتۇ ئۇالر» بىلىسهنغۇ؟

؟، ئـۇ زىيان يهتكۈزهلمىسه، نىمىشقا ئۇنىڭغا ئىبـادهت قىلىـسىلهر- بۇتالر بىراۋغا پايدا-
سۆزلىيهلمىسه ۋه ئاڭلىيالمىسا قانداقـسىگه تىلهكلىرىڭالرنـى ئـۇالردىن تىلهيـسىلهر؟، سـىلهر 

  . دهپتۇ ئىبراھىم ئۇالرغا-چۈشهنمهمسىلهر؟ سىلهرده ئهقىل يوقمۇ؟

  .ئۇالر قىلغىلى گهپ تاپالماي، خىجالهت ئىچىده سۈكۈت قىلىشقا مهجبۇر بولۇپتۇ

  ئوت سوغۇق -6
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ئهمدى قانداق قىلىمىـز؟، ئىبـراھىم بـۇتالرنى چېقىـپ «: بولۇپكىشىلهر بىر يهرگه جهم 
ئـارا -دېيىـشىپ ئـۆز» تاشالپ، ئىالھالرغا ھاقارهت قىلىدى، ئۇنى قانداق جازالىـساق بـوالر؟

ــاردهم بېرهيلــى«: مهســلىھهت قىلىــشىپتۇ ۋه ئاخىرىــدا » ئــۇنى كۆيــدۆرۈپ ئىالھلىرىمىزغــا ي
  .دېگهن يهرگه كېلىشىپتۇ

بىـراق، الـله ئىبراھىمىغـا .  ئوت يېقىپ، ئىبراھىمىنى ئوتقا تاشالپتۇشۇنداق قىلىپ ئۇالر
) بهخـش ئېتىــدىغان(ئىبراھىمغـا سـالقىن ۋه ئامـانلىق ! ئـى ئــوت« : يـاردهم بېرىـپ، ئوتقـا

  .دهپتۇ» بولۇپ بهرگىن

ــۇ ــش ئېتىپت ــالقىنلىق بهخ ــا س ــوۋۇپ، ئىبراھىمغ ــوت س ــردىنال ئ ــڭ . بى ــشىلهر ئوتنى كى
يــان يهتكــۈزمىگهنلىكىنى، ئىبراھىمنىــڭ ئــوت ئىچىــده خۇشــال ۋه ئىبراھىمغــا ھىچقانــداق زى

  .خاتىرجهم تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۆز كۆزىگه ئىشهنمهيال قاپتۇ

  مېنىڭ پهرۋهردىگارىم كىم؟ - 7

قهۋمنـى پاكـت ئـارقىلىق قايىـل (بىر كـۈنى كىچىـسى ئىبـراھىم بىـر يۇلتـۇزنى كـۆرۈپ، 
بىـراق، ئـۇزۇن ئـۆتمهي يۇلتـۇز . تـۇدهپ» بـۇ مېنىـڭ پهرۋهردىگارىمـدۇر«): قىلىش ئۈچـۈن

چـۈنكى، پهرۋهردىگـار دېـگهن (ياق، بۇ مېنىـڭ پهرۋهردىگـارىم ئهمهس، «پېتىپ كېتىپتۇ، 
  .دهپتۇ» )يوق بولۇپ كهتمهيدۇ

يـاق، «. ئايمۇ پېتىـپ كېتىپتـۇ. دهپتۇ» مانا، بۇ مېنىڭ پهرۋهردىگارىم« ئاي تۇغۇپتۇ، 
مانـا بـۇ «. ئېتىپ، ئاسمانغا قۇياش چىقىپتـۇتاڭ . دهپتۇ» بۇ مېنىڭ پهرۋهردىگارىم ئهمهس

كهچ كىرىـپ قۇياشـمۇ پېتىـپ . دهپتـۇ» مېنىڭ پهرۋهردىگارىم، چۈنكى، بۇ ھهممىدىن چوڭ
  . كېتىپتۇ

ياق، بۇمۇ مېنىڭ پهرۋهردىگارىم ئهمهس، چۈنكى، الله مهڭگـۈ تىرىكتـۇر، ئـۇ ھهرگىـز «
ھىچنهرســـه ئـــۇنى ئۆلمهيـــدۇ، ئهبهدىـــي يوقالمايـــدۇ، ئـــۇ ھهقىـــقهتهن كۈچلۈكتـــۇر، 

  .بويسۇندۇرالمايدۇ

يۇلتۇز ئـاجىز، تـاڭ ئـۇنى بويـسۇندۇرىدۇ، ئـاي ئـاجىز، قۇيـاش ئـۇنى بويـسۇندۇرىدۇ، 
  .  ئۇنى بويسۇندۇرىدۇ، بۇلۇت ئۇنى توسۇۋالىدۇكېچهقۇياش ئاجىز، 

ــۈ  ــدۇ، بهلكــى، مهڭگ ــاردهم بىرهلمهي ــا ي ــا ماڭ ــاجىز بولغاچق ــاش ئ ــاي ۋه قۇي ــۇز، ئ يۇلت
دىــي يوقالمايــدىغان، ھىچنهرســه ئــۇنى بويــسۇندۇرالمايدىغان تىرىــك، ئۆلمهيــدىغان، ئهبه

  .دهپتۇ» كۈچلۈك ۋه ھهممىدىن غالىپ الله ماڭا ياردهم بېرىدۇ

  مېنىڭ پهرۋهردىگارىم الله -8

ــدىغان،  ــۈ ئۆلمهي ــڭ مهڭگ ــى، اللهنى ــارى ئىكهنلىكىن ــۆز پهرۋهردىگ ــڭ ئ ــراھىم اللهنى ئىب
ــ ــۇنى بوي ــه ئ ــدىغان، ھىچنهرس ــي يوقالماي ــۈك ۋه ئهبهدى ــك، كۈچل سۇندۇرالمايدىغان تىرى
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  .ھهممىدىن غالىپ زات ئىكهنلىكىنى تونۇپتۇ

ــاي ۋه قۇياشــنىڭ پهرۋهردىگــارى، شــۇنداقال پۈتــۈن  ئىبــراھىم يهنه اللهنىــڭ يۇلتــۇز، ئ
  . ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئىكهنلىكىنى تونۇپتۇ

قهۋمىنـى الـله . پتۇالله ئىبراھىمنى ھىدايهت قىلىپ، پهيغهمـبهر ۋه دوسـت قىلىـپ تـالال
  .تهرهپكه دهۋهت قىلىشقا ۋه ئۇالرنى بۇتالرغا ئىبادهت قىلىشتىن چهكلهشكه بۇيرۇپتۇ

  ئىبراھىمنىڭ دهۋىتى -9

ئىبراھىم ئۆز قهۋمىنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلىپ، ئـۇالرنى بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىـشتىن 
  . توسۇپتۇ

  .راھىم ئۇالردىن دهپ سوراپتۇ ئىب- سىلهر نىمىگه ئىبادهت قىلىسىلهر؟-

  . دهپتۇ ئۇالر-»بۇتالرغا ئىبادهت قىلىمىز «-

زىيـان -، يا سىلهرگه پايـدا)دۇئايىڭالرنى ئاڭالمدۇ؟(دۇئا قىلغان چېغىڭالردا ئۇالر  « -
  . دهپ سوراپتۇ ئىبراھىم ئۇالردىن-»يهتكۈزهلهمدۇ؟

 -»ىـدۇقئۇنداق ئهمهس، ئاتـا ـ بوۋىلىرىمىزنىـڭ شـۇنداق قىلغـانلىقىنى بايق« ياق، -
  . دهپتۇ ئۇالر

  :ئىبراھىم ئۇالرغا ئېنىق قىلىپ مۇنداق دهپتۇ

مهن بۇتالرغــا ئىبــادهت قىلمــايمهن، بهلكــى، مهن بــۇ بۇتالرنىــڭ دۈشــمىنىمهن، مهن «
ئۇ مېنى ياراتقان، ئـۇ مېنـى ھىـدايهت ‹ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى اللهغا ئىبادهت قىلىمهن، 

ــسۇلۇق ب ــاق ۋه ئۇس ــى تام ــۇ مېن ــدۇ، ئ ــى قىلى ــۇ مېن ــسام ئ ــپ قال ــدۇ، ئاغرى ــلهن تهمىنلهي ى
  ›.ساقايتىدۇ، ئۇ مېنى قهبزى روھ قىلىدۇ، كېيىن يهنه تىرىلدۈرىدۇ

بۇتالر يارىتالمايدۇ ۋه ھىـدايهت قىاللمايـدۇ، بىراۋغـا تامـاق ۋه ئىچىملىـك بىرهلمهيـدۇ، 
  ».ئاغرىپ قالسا ساقايتالمايدۇ، ئۆلتۈرهلمهيدۇ ۋه تىرىلدۈرهلمهيدۇ

  ئالدىداپادىشاھنىڭ  - 10

شهھهرده بىر زالىم پادىشاھ بار ئىدى، كىشىلهرنىڭ ھهممىسى پادىشاھقا سهجده قىلىپ، 
گه سـهجده ھـېچكىمپادىشاھ ئىبراھىمنىڭ يالغۇز بىـر اللهدىـن باشـقا . ئۇنىڭغا باش ئۇراتتى

  .قىلمايدىغانلىقىنى ئاڭالپ، قاتتىق غهزهپلىنىپتۇ ۋه ئىبراھىمنى چاقىرتىپتۇ

  . دىن قورقمايدىكهنھېچكىمكىرىپتۇ، ئۇ اللهدىن باشقا ئىبراھىم ئوردىغا 

  . دهپ سوراپتۇ پادىشاھ- ئى ئىبراھىم سېنىڭ پهرۋهردىگارىڭ كىم؟-

  . دهپتۇ ئىبراھىم پادىشاھقا- مېنىڭ پهرۋهردىگارىم الله-
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  . دهپ سوراپتۇ پادىشاھ- الله دېگهن كىم-

 -»ئۆلتۈرهلهيــدىغان زات) تىرىكنــى(تىرىلدۈرهلهيــدىغان، ) ئۆلــۈكنى(الــله دېــگهن  «-
  .دهپتۇ ئىبراھىم

دهپتۇ پادىـشاھ ۋه  -»ئۆلتۈرهلهيمهن) تىرىكنى(يمهن، تىرىلدۈرهله) ئۆلۈكنى(مهنمۇ  «-
ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان ئىككى ئادهمنى چاقىرتىپ كېلىپ، بىرىنى ئۆلتـۈرۈپ، يهنه بىرىنـى 

ــدىن ــۇ، ئان ــۇپ بېرىپت ــۈرۈپ تىرىلدۈر«: قوي ــۇ ئۆلت ــداق، مهنم ــدىكهنمهن؟قان ــۇ » هلهم دهپت
  .كۆرهڭلىگهن ھالدا

پادىشاھ تولىمۇ دۆت ھهم مۇشرىك ئىكهن، شۇڭا ئىبراھىم پادىـشاھ ۋه ئۇنىـڭ خهلقىـگه 
ئهگهر ( كـۈننى شـهرقتىن چىقىرااليـدۇ، الـله«: ھهقنى چۈشهندۈرۈش  مهقسىتىده پادىشاھقا

  .دهپتۇ» ىنقېنى ئۇنى غهربتىن چىقىرىپ باقق)  بولساڭقۇدرهتلىكسهن ھهقىقهتهن 

پادىـشاھ ئېغىـز ئاچالمـاي قـاپتۇ، ئـۇ قىلغىلـى گهپ تاپالمـاي ) بۇنداق پاكىـت ئالدىـدا(
  .خىجالهتكه پېتىپتۇ

  ئاتىنى دهۋهت قىلىش - 11

سـىز ! ئى ئاتا«: ئىبراھىم ئاتىسىنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلىشنى ئىراده قىلىپ، ئۇنىڭغا
ا ئىبادهت قىلىسىز؟، نىمىشقا قىلچىلىك نىمىشقا ئاڭلىمايدىغان ۋه كۆرمهيدىغان جانسىز بۇتق

سـىز شـهيتانغا ئىبـادهت !  بۇتالرغا چوقۇنىسىز؟، جېـنىم ئاتـازىيان يهتكۈزهلمهيدىغان-پايدا
  . دهپتۇ» !قىلماڭ، بهلكى، ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى مىھرىبان اللهغا ئىبادهت قىلىڭ

 قىلىدىغان بولساڭ،  گهپئاغزىڭنى يۇم، ئهگهر يهنه«: ئىبراھىمنىڭ ئاتىسى غهزهپلىنىپ
  .دهپتۇ ئىبراھىمغا» يهيسهنمهندىن تايىقىڭنى 

ئامـان بولـۇڭ ئاتـا، «: ئىبراھىم تولىمۇ ئاقكۆڭۈل ۋه سهمىمى ئىدى، شـۇڭا ئـۇ ئاتىـسىغا
  .دهپتۇ» مهن كهتتىم، مهن بۇ يهردىن كېتىپ، پهرۋهردىگارىمىغا ئىبادهت قىالي

بىـر شــهھهرگه كېتىـپ، شــۇ جايـدا اللهغــا ئـۇ باشــقا . ئىبـراھىم قـاتتىق ئهپــسۇسلىنىپتۇ
  .ئىبادهت قىلىشنى، كىشىلهرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلىشنى ئىراده قىلىپتۇ

  مهككىگه - 12

ــكه،  ــا غهزهپلهنگهچ ــشاھ ئۇنىڭغ ــسى ۋه پادى ــى، ئاتى ــساالمنىڭ قهۋم ــراھىم ئهلهيھىس ئىب
هت قىلىـشنى ۋه ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم باشقا بىر شهھهرگه كېتىپ، شۇ جايـدا اللهغـا ئىبـاد

  .كىشىلهرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلىشنى ئىراده قىلىپتۇ

ئــۇ ئايــالى . ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالم ئاتىــسى بىــلهن خوشلىــشىپ، شــهھهردىن چىقىپتــۇ
ئۆستهڭ، نه ئـادهم ۋه -شۇ چاغدا مهككه نه قۇدۇق. ھاجهرنى ئېلىپ مهككىگه قاراپ مېڭىپتۇ

  . ھايۋانات بولمىغان بىر جهزىره ئىكهن
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ــراھىم ئهل ــۇئىب ــپ كهپت ــگه يېتى ــساالم مهككى ــوغلى . هيھىس ــلهن ئ ــاجهر بى ــالى ھ ــۇ ئاي ئ
  .ئىسمائىلنى مهككىده قالدۇرۇپ قويۇپ، ئۆزى قايتماقچى بولۇپتۇ

ــك - ــۇ، نه يىمهكلى ــسىز؟، نه س ــى تاشــالپ قهيهرگه بارى ــسى بىزن ــڭ ئهلچى ــى اللهنى  ئ
 دهپتـۇ ھـاجهر - الـله بۇيرىـدىمۇ؟بولمىغان بۇ جايدا بىزنى يالغۇز تاشالپ قويۇشـقا سـىزنى

  .ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمغا

  . دهپتۇ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم- شۇنداق، بۇ ئىشقا مېنى الله بۇيرىدى-

  . دهپتۇ ھاجهر- ئۇنداقتا، الله ھهرگىز بىزنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ-

  زهمزهم قۇدۇقى - 13

اندۇرۇش ئۈچـۈن سـۇ ئىسمائىل قاتتىق ئوسساپ كېتىپتۇ، ئانسى ئۇنىڭ ئوسسۇزلۇقىنى ق
  !بىراق، مهككىده نه قۇدۇق، نه ئۆستهڭ بولمىسا قانداقمۇ سۇ تاپقىلى بولسۇن؟. تۇئىزدهپ

ــزدهپھــاجهر ســۇ  ــا ئى ــدىن بۇيانغ ــسىدا ئۇيان  ســهفا تېغــى بىــلهن مهرۋه تېغــى ئوتتۇرى
  . الله ھاجهر ۋه ئىسمائىلغا ياردهم بېرىپ، ئۇالرغا سۇ پهيدا قىلىپ بېرىپتۇ. يۈگرهپتۇ

ئىـسمائىل بىـلهن ھـاجهر سـۇدىن قـانغۇچه .  بۇلدۇقالپ سۇ چىقىشقا باشـالپتۇىندىنزېم
الـله زهمـزهمگه . قـۇدۇقى ھاسـىل بولۇپتـۇ» زهمزهم«شۇنىڭدىن ئىتىبارهن زېمىندا . ئىچىپتۇ

  .بهرىكهت بېرىپتۇ

ھهر يىلـى دۇنيانىــڭ ھهر قايــسى جايلىرىــدىن ھهج قىلغىلـى كهلــگهن كىــشىلهر زهمــزهم 
  .چه ئىچىپ، ئۇنى ئۆز دۆلهتلىرىگه ئېلىپ كهتمهكتهسۈيىدىن قانغۇ

  كىچىك دوست، سىز زهمزهم سۇيىنى ئىچىپ باققانمۇ؟

 ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ چۈشى - 14

 مهككىگه قايتىپ كېلىـپ، ئائىلـسىدىكىلهر كېيىنئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بىر مهزگىلدىن 
 بىلهن كۆرۈشۈپ، ئائىله شاتلىقىغا ئۇ ئوغلى ئىسمائىل ۋه ئايالى ھاجهر. بىلهن جهم بولۇپتۇ

  .چۈمۈپتۇ

. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم قهيهرگه بارسا ئوغلى ئىسمائىل ئۇنىڭغا ئهگىشىپ بىلله بېرىپتـۇ
  . ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئوغلىغا بارغانچه ئامراق بولۇپ كېتىپتۇ

وغـۇزالپ، بىر كۈنى كىچىسى ئبـراھىم ئهلهيھىسـساالم ئوخالۋىتىـپ، ئـوغلى ئىـسمائىلنى ب
پهيغهمـبهر بولغاچقـا، ئۇنىـڭ كـۆرگهن چۈشـىمۇ ئـۇ ھهق . ىق قىلىپ چۈش كۆرۈپتـۇقۇربانل

ئۇ اللهنىڭ دوستى بولغاچقا الـله ئـۇنى چۈشـىده بۇيرىغـان ئىـشنى قىلىـشنى . راست ئىكهن
مهن سېنى بوغۇزالپ قۇربـانلىق قىلىـشقا ! ئى ئوغلۇم««: كۆڭلىگه پۈكۈپ، ئوغلى ئىسمائىلغا

پهيغهمبهرلهرنىـڭ چۈشـى ھهقىقهتتـۇر ۋه ئۇالرنىـڭ ئىـشلىرى (چۈشهپتىمهن ) ىپئهمر قىلىن(
  .دهپتۇ» سېنىڭ قانداق پىكرىڭ بار؟! ، ئويالپ باققىنا) نىڭ ئهمرى بويىچه بولىدۇالله
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) ئۇنىڭغـا(نېمىگه بۇيرۇلغان بولساڭ، شۇنى ئىجرا قىلغىـن، خـۇدا خالىـسا ! ئى ئاتا «-
  .پتۇ ئىسمائىل ئاتىسىغا ده-»مېنى سهۋر قىلغۇچى تاپىسهن

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم قولىغا پىچاقنى ئېلىپ، ئـوغلىنى كهيـنىگه سـېلىپ، مىنـا تېغىغـا 
ئــۇ ئىــسمائىلنى بوغــۇزالش ئۈچــۈن ئــۇنى يهرگه يېــنىچه يــاتقۇزۇپ، ئۇنىــڭ . يېتىــپ كهپتــۇ

  .بوغۇزىغا پىچاقنى سۈرۈپتۇ

تــته قىلىــدىغان يــاكى الــله دوســتى ئىبراھىمنىــڭ ئــۆزى بۇيرىغــان ئىــشنى ئهمهلىيه
قىلمايــدىغانلىقىنى كــۆرۈپ باقمــاقچى ، اللهغــا بولغــان مــۇھهببىتى بىــلهن ئوغلىغــا بولغــان 

  .مىھرىدىن قايسىسىنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكى سىناپ باقماقچى ئىكهن

الــله جىبرىئىــل ئــارقىلىق جهننهتــتىن بىــر . ئهلهيھىســساالم ســىناقتىن ئۆتۈپتــۇئىبــراھىم 
  .سمائىلنىڭ ئورنىدا قوچقارنى بوغۇزالشقا بۇيرۇپتۇقوچقارنى ئهۋهتىپ، ئى

الله ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ ئهمىلىنى ياخـشى كـۆرگهچكه، بـارلىق مۇسـۇلمانالرنى 
  .بۇيرۇپتۇ) مال بوغۇزالشقا(قۇربان ھىيتتا قۇربانلىق قىلىشقا 

  !!!ئىبراھىم ۋه ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمغا اللهنىڭ رهھمهت ۋه ساالمى بولسۇن

  كهئبه - 15

. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم مهككىده الـله ئۈچـۈن بىـر ئـۆي بىنـا قىلىـشنى ئىـراده قىلىپتـۇ
ۆي تېخـى چۈنكى، ئۆيلهر كۆپ بولسىمۇ، بىراق، مهخسۇس الله ئۈچۈن ئىبادهت قىلىدىغان ئ

ىـسىغا ياردهملىـشىپ، كهئبىنـى بىنـا قىلىـشىپ لمۇ ئات ئىـسمائى.زېمىندا مهۋجۇت ئهمهسـكهن
  .ولۇپتۇبهرمهكچى ب

ئىبراھىم ئهلهيھىسسساالم ئوغلى ئىسمائىل بىلهن تاغدىن تاش توشۇپ، ئۆز قـولى بىـلهن 
  :باال ئىككىسى اللهنى ئهسلهپ، اللهغا دۇئا قىلىپتۇ-ئاتا. كهئبىنى بىنا قىلىپتۇ

بىزنىڭ خىزمىتىمىزنى قوبۇل قىلغىن، سهن ھهقىقهتهن دۇئـايىمىزنى ! پهرۋهردىگارىمىز«
  »ن، نىيىتىمىزنى بىلىپ تۇرغۇچىسهنئاڭالپ تۇرغۇچىسه

ــبىگه  ــپ، كهئ ــۇل قىلى ــى قوب ــساالمنىڭ خىزمىتىن ــسمائىل ئهلهيھىس ــراھىم ۋه ئى ــله ئىب ال
  .بهرىكهت بېرىپتۇ

بىــز ھهر بىــر نامــازدا كهئــبىگه يــۈز كهلتــۈرىمىز، مۇســۇلمانالر ھهج مهزگىلىــده كهئــبىگه 
  .ز ئوقۇيدۇبارىدۇ، كهئبىنى تاۋاپ قىلىدۇ، ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ناما

المنىڭ خىزمىتىنــى الــله كهئــبىگه بهرىــكهت بېرىــپ، ئىبــراھىم ۋه ئىــسمائىل ئهلهيھىســسا
! ئىبــراھىم، ئىــسمائىل ۋه مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالمغا رهھــمهت قىلغــاي! قۇبــۇل قىلغــاي

  !).ئامىن(

  بهيتۇل مۇقهددهس - 16
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ڭـدىن ئىـسھاق ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ساره ئىسىملىك يهنه بىر ئايـالى بولـۇپ، ئۇنى
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئوغلى ئىـسھاق بىـلهن بىـر مهزگىـل . ئىسىملىك بىر ئوغۇل تۇغۇلۇپتۇ

  .شامدا تۇرۇپتۇ

ئىبـــراھىم ئهلهيھىســـساالم بىـــلهن ئىـــسمائىل ئهلهيھىســـساالم مهككىـــده كهئبىنـــى بىنـــا 
  .قىلغاندهك، ئىسھاق ئهلهيھىسساالممۇ شامدا الله ئۈچۈن بىر ئۆي بىنا قىلىپتۇ

) بهيتــۇل مــۇقهددهس(ئىــسھاق ئهلهيھىســساالم شــامدا بىنــا قىلغــان بــۇ مــۇقهددهس ئــۆي 
  .مهسجىدۇل ئهقسا بولۇپ، الله ئۇنىڭغا بهرىكهت بېرىپتۇ

ـــسھاق  ـــدهك، ئى ـــكهت بهرگهن ـــا بهرى ـــساالمنىڭ ئهۋالدلىرىغ ـــسمائىل ئهلهيھىس ـــله ئى ال
ىـسىدىن پهيغهمـبهرلهر ۋه ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدلىرىغىمۇ بهرىكهت بېرىپتـۇ، ئۇالرنىـڭ ئار

  .پادىشاھالر دۇنياغا كېلىپتۇ

ـــۇنى  ـــله ئ ـــۇپ، ال ـــوغلى بول ـــر ئ ـــسىملىك بى ـــۇب ئى ـــسھاق ئهلهيھىســـساالمنىڭ يهئق ئى
ــسىدىكى  ــڭ ئارى ــۇپ، ئۇالرنى ــوغلى بول ــى ئ ــون ئىكك ــڭ ئ ــالالپتۇ، ئۇنى ــبهرلىككه ت پهيغهم

  .يۈسۈفنىڭ قۇرئان كهرىمده ئاجايىپ گۈزهل بىر قىسسىسى بار

  !.كېلىڭ مهن سىزگه يۈسۈفنىڭ قىسسىسىنى سۆزلهپ بېرهي! تكىچىك دوس

  

  يۈسۈف ئهلهيھىسساالم: قىسسه -6

  ئاجايىپ چۈش - 1

 قېرىندىـشىئۇنىـڭ ئـۇن بىـر . كىچىك يۈسۈف تولىمۇ چىرايلىق ۋه ئهقىللىق بـاال ئىـدى
  .بولۇپ، ئاتىسى يهئقۇب باشقا بالىلىرىغا قارىغاندا، يۈسۈفكه بهكرهك ئامراق ئىدى

ئـۇ چۈشـىده . تىـپ، ئاجايىـپ بىـر چـۈش كۆرۈپتـۇچىـسى يۈسـۈف ئوخالۋېبىر كـۈنى كى
  . يۇلتۇز ۋه ئاي بىلهن كۈننىڭ ئۆزىگه سهجده قىلغانلىقىنى كۆرۈپتۇ11

ـــاي بىـــلهن كۈننىـــڭ ئـــادهمگه ســـهجده قىلغانلىقىنىـــڭ ســـهۋهبىنى  ئـــۇ يۇلتـــۇز ۋه ئ
ئالــدىغان ده، ئاتىـسى يهئقۇبنىــڭ -چۈشـىنهلمهي، بــۇ ئاجايىــپ چۈشـتىن ھهيــران بولۇپتــۇ

 11مهن ھهقىقهتهن چۈشـۈمده  !ئى ئاتا«: بېرىپ، كۆرگهن چۈشىنى ئۇنىڭغا سۆزلهپ بېرىپ
  .دهپتۇ» يۇلتۇزنىڭ ۋه ئاي بىلهن كۈننىڭ ماڭا سهجده قىلغانلىقىنى كۆردۈم

يهئقۇب پهيغهمبهر ئىدى، ئۇ بۇ چۈشنى ئاڭالپ ناھـايتى خۇشـال بولغـان ھالـدا، ئـوغلى 
لىــم ۋه لىرىڭدا الــله ســاڭا بهرىــكهت بهرســۇن، بــۇ چــۈش ئىئىــش! ئــى ئوغلــۇم«: يۈســۈفكه

ئهجــدادلىرىڭ .  پــات ئارىـدا زور ئىـشالرغا مــۇۋهپپهق بولىـسهن.پهيغهمبهرلىكنىـڭ بىـشارىتى
ئىبــراھىم، ئىــسھاقالرغا ئىلگىــرى الــله ئۆزىنىــڭ ئۇلــۇغ نېمىتىنــى بهرگىنىــدهك، ســاڭىمۇ ۋه 

  .دهپتۇ» دۇيهئقۇب ئهۋالدىغىمۇ ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ نېمىتىنى بېرى
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ئۇ ئادهملهرنىڭ تهبىئىتىنى، . يهئقۇب ئهلهيھىسساالم ياشانغان، تهجرىبىلىك كىشى ئىدى
شهيتاننىڭ ئادهملهرنى قانـداق ئـازدۇرۇپ، ئۇنىڭغـا قانـداق زىيانكهشـلىك قىلىـدىغانلىقىنى 

لىرىڭدىن قېرىنداشـسـهن بـۇ چۈشـۈڭنى ! ئى ئوغلـۇم«: شۇڭا ئۇ يۈسۈفكه. ياخشى بىلهتتى
 ئېيتمىغىن، بولمىسا ئۇالر ھهسهتخورلۇق قىلىپ، ساڭا دۈشمهنلىك قىلىپ قويىشى بىرهرىگه
  .دهپتۇ» مومكىن

  الرنىڭ ھهسهتخورلۇقىقېرىنداش - 2

يهئقۇب ئهلهيھىسـساالم باشـقا . يۈسۈفنىڭ بۇنيامىن ئىسىملىك يهنه بىر ئىنىسى بار ئىدى
شـۇڭا ئـاكىلىرى ئـۇ . ىـدىبالىلىرىغا قارىغاندا، يۈسۈف بىـلهن بۇنيامىنغـا بهكـرهك ئـامراق ئ

ئاتىمىز نىمىشقا يۈسۈف بىلهن بۇنيامىنغا ئامراق؟، نىمىـشقا ئـۇ «: ئىككىسىگه ھهسهت قىلىپ
ئىككىــسنى بىــزدىن بهكــرهك ياخــشى كۆرىــدۇ؟، بىــز كۈچلــۈك ۋه قــاۋۇل تــۇرۇپ، نىمىــشقا 

  .دهپ ئاچچىقلىناتتى» ئاتىمىزنىڭ نهزىرىده ئاشۇ ئىككى شۇمتهكچىلىك بواللمايمىز؟

سۈف كىچىـك بولغاچقـا ئاتىـسىنىڭ نهسـىھىتىنى ئونتـۇپ، ھىلىقـى كـۆرگهن چۈشـىنى يۈ
بۇنى ئاڭالپ ئاكىلىرىنىـڭ ھهسـهتخورلۇقى تېخىمـۇ كۈچىتىـپ، . ئاكىلىرىغا سۆزلهپ بېرىپتۇ

  .يۈسۈفكه بولغان دۈشمهنلىكى ھهسسىلهپ ئېشىپتۇ

لتـۈرۈۋېتهيلى بىـز يۈسـۈفنى ئۆ«: بىر كۈنى يۈسۈفنىڭ ئاكىلىرى بىـر يهرگه جهم بولـۇپ
ياكى بولمسىا يىراق بىـر يهرگه ئاپىرىـپ تاشـلىۋېتهيلى، شـۇنداق قىلـساق بىـز ئاتىمىزنىـڭ 

  .دهپ مهسلىھهتلىشىپتۇ» مۇھهببىتىگه ئوڭچه ئىرىشهلهيمىز-مىھرى

 يــاق، ئــۇنى ئۆلتــۈرمهي، يــول بويىــدىكى قۇدۇققــا ئاپىرىــپ تاشــلىۋېتهيلى، يولــدىن -
  .دهپتۇ ئارىدىن بىرهيلهن -ئۆتكهن يولۇچىالر ئېلىپ كهتسۇن

  . دېيىشىپ ھهممىسى شۇ پىكىرگه قوشۇلۇپتۇ- بولىدۇ، شۇنداق قىاليلى-

  ئاتىغا قويۇلغان تهلهپ -3

يهئقـــۇب ئهلهيھىســـساالم . ئـــۇالر كېلىـــشىۋالغىنى بـــويچه ئاتىـــسىنىڭ ئالـــدىغا كېلىپتـــۇ
ــدىغانلىقىنى بىلگهچــكه، ــۇنى ياخــشى كۆرمهي ــپ، ئ ــۈفكه ھهســهت قىلى ــڭ يۈس  ئوغۇللىرىنى

ئۇالرنىڭ يۈسۈفكه زىيانكهشلىك قىلىپ قويۇشىدىن ئهنسىرهپ، ئۇنى ئـاكىلىرى بىـلهن بىـر 
ــى ــله ئهۋهتمهيتت ــايتتى. يهرگه بىل ــله ئوين ــلهن بىل ــامىن بى ــسى بۇني ــشه ئىنى . يۈســۈف ھهمى

ئاكىلىرى بۇنى ياخشى بىلسىمۇ، بىراق، ئۇالر يامـان نىيىتىنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن، 
  :تۇئاتىسىغا مۇنداق دهپ

سـهن نىمىـشقا يۈسـۈفنى بىـز بىـلهن بىلـله ئهۋهتمهيـسهن؟، سـهن نىمىـدىن ! ئى ئاتا«
مىز، ھهممىمىــز بىــر ئاتىنىــڭ بــالىلىرى قېرىندىــشىئهنسىرهيــسهن؟، ئــۇ بىزنىــڭ ســۆيۈملۈك 

ئهته ئـۇنى بىـزگه ‹ تۇرساق، نىمىشقا ھهممىمىز بىلله بېرىپ، بىلـله ئوينـاپ كهلمهيمىـز؟، 
چىـپ، ئوينـاپ ـ كۈلـۈپ كىرسـۇن، ئـۇنى بىـز چوقـۇم ياخـشى قوشـۇپ قـويغىن، يهپ ـ ئى
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  .دهپتۇ›» مۇھاپىزهت قىلىمىز

يهئقـۇب ئهلهيھىسـساالم ياشـانغان، ئىـشالرنى ئهتراپلىــق ئوياليـدىغان كىـشى ئىـدى، ئــۇ 
شۇڭا ئۇ يۈسۈفتىن خاتىرجهم بواللماي، . يۈسۈفنىڭ ئۆزىدىن يىراقالپ كېتىشىنى خالىمايتتى

  .دهپتۇ» هپلهتته قېلىپ، ئۇنى بۆره يهپ قويۇشتىن ئهنسىرهيمهنسىلهر غ«: ئوغۇللىرىغا

 ياق، ھهرگىز ئۇنداق بولمايدۇ، بىز ئۇنىڭ يېنىدا تۇرسـاق، يهنه كېلىـپ بىـز قـاۋۇل -
 دېيىـشىپ، -ۋه كۈچلۈك ياشالر تۇرساق، قاراپ تۇرۇپ ئۇنى بـۆرىگه يىـدۈرۈپ قويـارمىزمۇ؟

  .ه ئهۋهتىشكه قايىل قىلىپتۇئاخىرى ئاتىسىنى يۈسۈفنى ئۆزلىرى بىلهن بىلل

  باياۋاندا -4

يۈسۈفنىڭ ئاكىلىرى ئاتىسىنىڭ يۈسۈفنى ئۆزلىرى بىلهن بىلله ئهۋهتكهنلىكىدىن قاتتىق 
  .خۇشال بولۇشۇپتۇ

ئـۇالر نه كىچىـك . ئۇالر باياۋانغا كېلىپ، يۈسـۈفنى باياۋانـدىكى قۇدۇققـا تاشـلىۋېتىپتۇ
  . تۇيۈسۈفكه، نه ياشانغان ئاتىسىغا ئىچ ئاغرىتماپ

  .يۈسۈف قۇدۇققا تاشلىنىپتۇ، چوڭقۇر ھهم قاراڭغۇ قۇدۇق يۈسۈفنى ئۆز قوينىغا ئاپتۇ

قايغۇرما، قورقما، الله ھهقىقهتهن سـهن «: خهۋهر بېرىپ، ئۇنىڭغا-الله يۈسۈفكه خۇش
لىرىڭ ئالـدىڭغا قېرىنداشـبىلله، ئۇزاققا قالماي سېنىڭ ھاياتىڭـدا زور ئـۆزگىرىش بولىـدۇ، 

  .دهپتۇ» ۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ئۇالرغا ئۆزۈڭ ئېيتىپ بېرىسهنئۆزى كېلىدۇ، ئ

، بىـر كېـيىنيۈسۈفنىڭ ئاكىلىرى ئۇنى قۇدۇققا تاشلىۋېتىپ، ئىـشلىرىنى تۈگهتكهنـدىن 
ـــــۇپ ـــــارىمىز؟«: يهرگه جهم بول ـــــمه دهپ ب ـــــدىغا نى ـــــڭ ئال ـــــدى ئاتىمىزنى دهپ » ئهم

  .مهسلىھهتلىشىپتۇ

دىگهن ئىـدى، › ره يهپ قويۇشتىن ئهنسىرهيمهنئۇنى بۆ‹ئاتىمىز «: ئارىدىن بىرهيلهن
» دهيلـى› بـۆره يهپ كهتتـى راسـتالئاتا سهن راست ئىيتىپتىكهنـسهن، ئـۇنى ‹بىز ئۇنىڭغا 

  .دهپتۇ

ــۇلۇپ ــگه قوش ــۇ گهپ ــسى ب ــى«: ھهممى ــۇنداق دهيل ــت، ش ــشىپتۇ» راس ــدىن . دېيى ئارى
  .دهپ سوراپتۇ» بۇنىڭغا نىمىنى پاكىت قىلىپ كۆرسىتىمىز؟«: بىرهيلهن

ئۇالر بىر قوچقارنى تۇتۇپ، ئـۇنى بوغـۇزالپ، يۈسـۈفنىڭ كـۆڭلىكىنى قوچقارنىـڭ قېنـى 
دېيىـشىپ خۇشـال » ھه، مانا ئهمـدى ئـاتىمىز بىـزگه ئىـشىنىدىغان بولـدى«: بىلهن بوياپ

  .بولۇشۇپتۇ

  يهئقۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىدا - 5

ــشىپتۇ ۋه ــالپ كېلى ــدىغا يىغ ــسىنىڭ ئال ــته ئاتى ــۇالر كهچ ــاتىمىز«: ئ ــى ئ ــۇفنى ! ئ يۇس
ئـۇنى ) قايتىـپ كهلـسهك(نهرسىلىرىمىزنىڭ يېنىدا قويۇپ يۈگۈرۈشكىلى كېتىـپ قېلىپتـۇق، 
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  .دېيىشىپتۇ» بۆره يهپ كېتىپتۇ

  .ئۇالر يۇسۇفنىڭ كۆڭلىكىنى يالغاندىن قانغا بوياپ ئېلىپ كېلىشكهن ئىدى

  . دهپتۇ- مانا بۇ يۈسۈفنىڭ قانلىق كۆڭلىكى-

ــريهئقــۇب ئهلهيھىســساالم اللهنىــڭ  ــدىپهيغهمبى ــشى ئى ــشقهدهم كى ــۇ . ى، ياشــانغان پى ئ
ئـۇ قانغـا بۇيالغـان كۆڭلهكنىـڭ ھىـچ . بالىلىرىغا قارىغاندا ئهقىللىق ۋه تهجرىبىلىك ئىـدى

ــاپ ــان، س ــرى يىرتىلمىغ ــانلىقىنى، -يې ــڭ يالغ ــۆرۈپ، قاننى ــانلىقىنى ك ــاق تۇرغ ــۆره «س ب
بـۇ ھىكـايىنى «: الىلىرىغـانىڭ يالغاندىن ئويدۇرۇپ چىقىرىلغانلىقىنى بىلىپ، ب»ھىكايىسى

  .دهپتۇ›» مهن چىرايلىقچه سهۋر قىلىمهن‹سىلهر توقۇپ چىقتىڭالر، 

شـۇنداقتىمۇ، يهئقــۇب ئهلهيھىسـساالمنىڭ يۈســۈفكه بولغـان قايغۇســى كۈنـسىرى ئېــشىپ 
  .بېرىپتۇ

  يۈسۈف قۇدۇقتا -6

يۈســۈفنىڭ ئــاكىلىرى ئــۆيىگه قايتىــپ، ئىســسىق تامــاق يهپ، يۇمــشاق كــۆرپه ئۈســتىده 
  .ىپ ئۇخالپتۇيېت

  .يۈسۈف بولسا نه تاماق، نه كۆرپه يوق قاراڭغۇ قۇدۇقتا يالغۇز تۈنهپ چىقىپتۇ

يۈسـۈف بولـسا ئاكىلىرىنىـڭ . يۈسۈفنىڭ ئاكىلىرى يۈسـۈفنى ئۇنتـۇپ، ئۇيقۇغـا كېتىپتـۇ
  .قىلىغىنىنى ئويالپ، كۆزىگه ئۇيقۇ كهلمهپتۇ

  .رۇپ يۈسۈفنى ئهسلهپتۇيۈسۈف قۇدۇقتا تۇرۇپ ئاتىسىنى ئويلىسا، ئاتىسى ئۆيده تۇ

 قاراڭغۇلۇقىـدا يـاۋايى كـېچهئهتراپنى قاراڭغۇلۇق قاپالپتۇ، باياۋاننى زۇلـمهت بېـسىپتۇ، 
  .ھايۋانالرنىڭ ھوۋلىغان ئاۋازى ھهممه تهرهپتن ئاڭلىنىشقا باشالپتۇ

  

 قۇدۇقتىن ئوردىغا - 7

كـۆرۈپ،  ھىلىقـى قـۇدۇقنى ئىـزدهپبىر كۈنى بۇ يهردىن بىر كارۋان ئۆتۈپتۇ، ئۇالر سۇ 
ئۇ ئادهم سۇ ئېلىش ئۈچۈن سوغىـسىنى قۇدۇققـا . بىر ئادهمنى سۇ ئېلىپ كېلىشكه ئهۋهتىپتۇ

ئۇنى قۇدۇقتىن تارتىپ چىقارسـا، سـوغىدا . بىراق سوغا ناھايتى ئېغىرالپ كېتىپتۇ. تاشالپتۇ
: بۇنى كۆرۈپ ھهيرانلىقتىن كۆزلىرى چهكچىيىپ كهتـكهن سـۇچى. بىر ئوغۇل باال تۇرغۇدهك

كارۋانـدىكىلهرمۇ بۇنىڭـدىن خۇشـال . دهپ ۋارقىراپتـۇ» مانا بىر ئوغۇل بـاال! خهۋهرخۇش «
  .نى ئېلىپ مېڭىپتۇ»باال«بولۇپتۇ ۋه مهخپى ھالدا 

: كارۋان مىسىرغا يېتىپ كېلىپ، بالىنى ساتماقچى بولۇپتۇ ۋه ئۇنى بازارغا ئېلىپ چىقىپ
  .دهپ توۋالپتۇ» بۇ بالىنى كىم سېتىۋالىدۇ؟«
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تىجـارهتچىلهر ئۇنىـڭ يۈسـۈف . ر پادىشاھى بىـر قـانچه تهڭگىـگه سـېتىۋاپتۇبالىنى مىسى
  .ئىكهنلىكىنى بىلمهي پۇلغا سېتىۋېتىپتۇ

ئـۇنى ياخـشى كـۈتكىن، ئۇنىـڭ « : پادىشاھ ئۇنى ئوردىغـا ئېلىـپ كېتىپتـۇ ۋه ئايالىغـا
  .دهپتۇ» چىرايىدىن ئهقىللىقلىقى چىقىپ تۇرىدۇ

  ئىشهنچ ۋه ئامانهت -8

بىراق، يۈسۈف ئۇنىڭ تهلىۋىنى . ى يۈسۈفنى خىيانهت قىلىشقا ئۈندهپتۇپادىشاھنىڭ ئايال
يـاق، مهن خوجايىنىمغـا خىيـانهت قىلمـايمهن، چـۈنكى، ئـۇ مېنـى «: كهسكىن رهت قىلىپ

  .دهپتۇ» ھۆرمهتلىدى ۋه ماڭا ياخشىلىق قىلدى، مهن اللهدىن قورقىمهن

پادىـشاھ ئايالىنىـڭ . خانىشنىڭ ئـاچچىغى كېلىـپ، يۈسـۈفنى پادىـشاھقا چېقىـشتۇرۇپتۇ
سـهن «: يالغان سۆزلهۋاتقانلىقىنى، يۈسۈفنىڭ ئىـشهنچىلىك ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ، ئايالىغـا

  .دهپتۇ» ھهقىقهتهن خاتاالشتىڭ

ئـۇنى كـۆرگهن ھهر قانـداق . يۈسۈف مىسىردا گۈزهللىكى بىلهن ھهممىگه مهشھۇر بولۇپتۇ
  .دېيىشىپتۇ» تىدۇربۇ ئادهمزات ئهمهس، بهلكى، بىر ئېسىل پهرىش« : ئادهم

ــدىن  ــۋىنى رهت قىلغان ــش تهلى ــانهت قىلى ــشاھقا خىي ــشنىڭ پادى ــۈف خانى ــيىنيۈس ، كې
  .دهپتۇ» ئۇنداقتا زىندانغا تاشلىنىسهن«: غهزىبىنى باسالمىغان خانىش يۈسۈفكه

  . دهپتۇ يۈسۈف- سهن مېنى ئۈندىگهن ئىشتىن كۆره، زىندان ماڭا سۆيۈملۈكتۇر-

دىشاھ يۈسۈفنى زىنـدانغا تاشالشـقا ئهمـرى قىلىپتـۇ، گهرچه  پاكېيىنبىر قانچه كۈندىن 
پادىــشاھ يۈســۈفنىڭ گۇناھــسىز ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ تۇرســىمۇ، بىــراق، يهنىــال يۈســۈفنى 

  .زىندانغا تاشالپتۇ

  زىنداندىكى نهسىھهت -9

يۈسۈف زىندانغا تاشلىنىپتۇ، زىنداندىكى مهھبۇسالرنىڭ ھهممىسى يۈسۈفنىڭ بىلىملىك، 
يۈســۈف بىــلهن .  يــاش ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ، ئــۇنى ھۆرمهتلهپتــۇئالىيجانــابكۆيۈمچــان ۋه 

  .ئوچرىشىش شهرىپىگه مۇيهسسهر بولغانلىقىدىن خۇشاللىنىپتۇ

ئۇالرنىـڭ بىـرى ئۆزىنىـڭ . زىندانغا يۈسۈف بىلهن ئىككى يىگىـت بىلـله كىـرگهن ئىـدى
ــۆزۆمنى مهن چۈشــۈمده «: كــۆرگهن چۈشــىنى يۈســۈفكه ســۆزلهپ بېرىــپ، مۇنــداق دهپتــۇ ئ

ــدىن( ــۆرۈپتىمهن) ئۈزۈم ــىقىۋاتقان ك ــاراق س ــسى. »ھ ــۆزۆمنى «: ئىككىنچى ــۈمده ئ مهن چۈش
دهپتـۇ ۋه يۈسـۈفتىن » بېشىمدا نان كۆتۈرۈپ تۇرغان، ناننى قۇشـالر يهۋاتقـان كـۆرۈپتىمهن

  .كۆرگهن چۈشىگه تهبىر بېرىشنى سوراپتۇ

شـۇ . هبىرىنـى بىلهتتـىيۈسۈف اللهنىڭ پهيغهمبهرلىرىدىن بىرى بولغاچقا، ئۇ چۈشنىڭ ت
ئـۇالر كـۆپلىگهن ئىالھالرنـى . زاماندىكى ئادهملهر بولسا، اللهنىڭ غهيرىگه ئىبادهت قىالتتـى
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ماۋۇ قۇرۇقلۇق ئىالھىي، ماۋۇ دېڭىز ئىالھىي، ماۋۇ رىزىق ئىالھىـي، «پهيدا قىلغان بولۇپ، 
  .دهپ ئاتايتتى» ماۋۇ يامغۇر ئىالھىي

تقانلىقىنى كۆرۈپ، بىـرده ئهپـسۇسلىنىپ يىغلىـسا، يۈسۈف كىشىلهرنىڭ ئاشۇنداق قىلىۋا
ــۈلهتتى ــرهتلىنىپ ك ــۈن ھهس ــانىلىقلىرى ئۈچ ــڭ ئهخمىق ــرده ئۇالرنى ــڭ . بى ــۈف ئۇالرنى يۈس

ئازغۇنلۇقلىرىغا سۈكۈت قىلىپ تۇرالمايتتى، شۇڭا ئۇ كىشىلهرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلىش 
  .قارارىغا كېلىپتۇ

ئهجىبــا مهھبۇســالر . ئېشىــشىنى ئىــراده قىلىپتــۇالــله بــۇ ئىــشالرنىڭ زىندانــدا ئهمهلــگه 
شــهپقهتكه مۇھتـاج ئهمهسـمۇ؟، مهھبۇســالر اللهنىـڭ بهندىـسى، ئــادهم -نهسـىھهتكه، مىھـرى

  .ئاتىنىڭ بالىلىرى ئهمهسمۇ؟

گهرچه يۈسـۈفنىڭ جىـسمى زىندانـدا بولـسىمۇ، بىـراق، ئۇنىـڭ روھـى ئهركىـن دۇنيــادا 
ته نامرات بولسىمۇ، بىراق، ئۇ مهنىۋى جهھهتته يۈسۈف گهرچه ماددى جهھهت. پهرۋاز قىالتتى

  .ھهقىقهتهن باي ۋه سېخى ئىدى

  .پهيغهمبهرلهر ھهر قانداق جايدا ھهقىقهتنى ئاشكارا جاكااليدۇ

  .پهيغهمبهرلهر ھهر قانداق زاماندا ياخشىلىقنى كهڭرى تارقىتىدۇ

  يۈسۈفنىڭ پاراسىتى - 10

 ئىككـى ئـادهمنى مېنىـڭ ئالـدىمغا چوقۇم ئىھتىيـاج«: يۈسۈف ئۆز كۆڭلىده مۇنداق دهپتۇ
ــهتتىن  ــۇ پۇرس ــدۇ، ئهگهر مهن مۇش ــشاق بولى ــۇلىقى يۇم ــڭ ق ــدى، ھاجهتمهننى ــۆرهپ كهل س

نى سۆزلىسهم، ئۇالر مېنىڭ قىلغان سۆزۈمنى ئىتائهتچانلىق بىلهن »ھهق«پايدىلىنىپ ئۇالرغا
يـدۇ، بـۇ بىـر ئاڭاليدۇ، قىلغان نهسىھىتىمنى ئۇالرمۇ، زىنداندىكى باشـقا مهھبۇسـالرمۇ ئاڭال

  ».ياخشى پۇرسهت

: يۈســۈف ئۇالرغــا چۈشــنىڭ تهبىرىنــى ســۆزلهپ بېرىــشكه ئالــدىرماپتۇ، بهلكــى، ئۇالرغــا
ئىككىڭالرغا سىرتتىن تاماق كىرىشتىن بـۇرۇنال، سـىلهر كـۆرگهن چۈشـنىڭ تهبىرىنـى مهن «

  .دهپتۇ» سىلهرگه ئېيتىپ بېرهلهيمهن، بۇنى ماڭا پهرۋهردىگارىم بىلدۈرگهن

يۈسۈپ مۇشۇ پۇرسهتتىن . ىسى بۇنىڭدىن خاتىرجهم بولۇپ، خۇشاللىققا چۈمۈپتۇئۇ ئىكك
  .پايدىلىنىپ، زىنداندىكىلهرگه قىلماقچى بولغان نهسىھىتىنى باشالپتۇ

  تهۋھىدنى چۈشهندۈرۈش - 11

  :يۈسۈف مۇنداق دهپتۇ

بۇنى ماڭا پهرۋهردىگارىم بىلدۈرگهن، الـله ئـۆز ئىلمىنـى ھهمـمه ئـادهمگه، جۈملىـدىن «
پهرۋهردىگارىمنىــڭ بــۇنى ماڭــا نىــمه ئۈچــۈن بىلــدۈرگهنلىكىنىڭ . ىكقا بىلدۈرمهيــدۇمۇشــر

سهۋهبىنى بىلهمسىلهر؟ چۈنكى مهن مۇشرىكالرنىڭ يولىنى تاشالپ، ئهجدادلىرىم ـ ئىبراھىم، 
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 شـېرىك كهلتـۈرۈش غـااللهئىسھاق، يهئقۇبالرنىڭ دىنىغـا ئهگهشـتىم، ھېچقانـداق نهرسـىنى 
  ».بىزگه اليىق ئهمهس

مانا بۇ تهۋھىد، تهۋھىد يـالغۇز بىـزگىال «: سۈف سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دهپتۇيۈ
نىـڭ بىـزگه ۋه ئىنـسانالرغا اللهبـۇ ‹. خاس ئهمهس، بهلكى، پۈتۈن ئىنـسانىيهتكه مهنـسۈپ

  ›».قىلغان مهرھهمىتىدۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى شۈكۈر قىلمايدۇ

ــدىن  ــردهم تۇرۇۋالغان ــۈف بى ــكېــيىنيۈس ــوراپتۇ، ئ ــداق دهپ س ســىلهر «: ۇالردىن مۇن
قۇرۇقلۇق ئىالھى، دېڭىز ئىالھـى، رىزىـق ئىالھـى، يـامغۇر ئىالھـى دهيـسىلهر، بىـز پۈتـۈن 

تارقـاق كـۆپ ‹قېنى ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ . ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى يالغۇز بىر الله دهيمىز
ر دهۋاتقــان قۇرۇقلــۇق ، ســىله› ياخــشىمۇ؟الــلهمهبــۇدالر ياخــشىمۇ؟ يــاكى قۇدرهتلىــك بىــر 

ئـۇالر زېمىننىـڭ ‹ئىالھى، دېڭىز ئىالھى، رىزىق ئىالھى، يامغۇر ئىالھى دىگهنـلهر قېنـى؟، 
 الـلهقايسى قىسمىنى ياراتقانلىقىنى ماڭا كۆرسىتىڭالر، ياكى ئاسمانالرنى يارىتىشتا ئۇالرنىـڭ 

  .›بىلهن ئورتاقلىقى بارمۇ؟

) ياراتقـان( نىـڭ اللهمانا بۇالر ‹ غا قاراڭالر، سىلهر ئاسمان ۋه زېمىنغا قاراڭالر، ئىنسان
مهخلۇقاتلىرىدۇر، ماڭا كۆرسىتىپ بېرىڭالركى، اللهدىن باشقا مهبۇدلىرىڭالر زادى نېمىلهرنى 

  ›ياراتتى؟

سـىلهر ئاتىۋالغـان قۇرۇقلـۇق ئىالھـى، دېڭىـز ئىالھـى، رىزىـق ئىالھـى، يـامغۇر ئىالھــى 
ــۆزۈڭالر ۋه ئاتــا ـ بــوۋاڭالر  ‹دىگهنــلهر زادى نىــمه ئــۇ؟، ئهمهلىيهتــته ئــۇ پهقهت ســىلهر ئ

، ھۆكۈمرانلىـق الـله ئۈچـۈن، ›ناملىرىـدىنال ئىبـارهت) بۇتالرنىڭ ۋه غهيرىينىڭ(ئاتىۋالغان 
. پادىشاھلىق الله ئۈچـۈن، زېمىـن الـله ئۈچـۈن، بىـر تهرهپ قىلىـش ھوقـۇقى الـله ئۈچـۈن

ــۇ ــا ب ــالر، مان ــادهت قىلىڭ ــا ئىب ــر اللهغ ــالغۇز بى ــىلهر پهقهت ي ــراق، س ــدۇر، بى ــوغرا دىن  ت
  ».كىشىلهرنىڭ تولىسى بۇنى بىلمهيدۇ

  چۈشنىڭ تهبىرى - 12

، ئۇالرغـا چۈشـنىڭ تهبىرىنـى ئېيتىـپ، كېـيىنيۈسۈف نهسـىھىتىنى ئاخىرالشـتۇرغاندىن 
خوجايىنغا ھـاراق قۇيـۇپ بېرىـدۇ ) زىنداندىن چىقىپ(سىلهرنىڭ بېرىڭالر «: مۇنداق دهپتۇ

، يهنه بېرىڭالر دارغـا ئېـسىلىدۇ، كاللىـسىنى قۇشـالر )ۇيهنى ساقىيلىق ۋهزىپىسىنى ئۆتهيد(
  ».يهيدۇ

مېنـى خۇجايىنىڭنىـڭ ئالدىـدا ئهسـلهپ «): يهنـى سـاقىيغا(يۇسۇف ئۇالرنىـڭ بىرسـىگه 
  .دهپتۇ» قويغىن

دهرۋهقه يۈسـۈف ئېيتقانــدهك ئـۇالر زىندانــدىن چىقىـپ، بىرســى پادىـشاھنىڭ ساقىيــسى 
ساقىي پادىشاھنىڭ ئالدىدا يۈسـۈفنى ئهسـلهپ . ىپتۇبولۇپتۇ، يهنه بىرسىنىڭ كاللىسى ئېلىن

  .قويۇشنى ئونتۇپ قېلىپ، يۇسۇف زىنداندا يهنه بىر نهچچه يىل يېتىپ قاپتۇ
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  پادىشاھنىڭ چۈشى - 13

مىسىر پادىشاھى ئاجايىپ بىر چۈش كۆرۈپتۇ، ئۇ چۈشىده يهتته ئـورۇق كالىنىـڭ يهتـته 
 بىــلهن يهتــته قــۇرۇق باشــاقنى ســېمىز كــالىنى يهپكهتكهنلىكىنــى ۋه يهتــته يېــشىل باشــاق

ۋۇزرالىرىـدىن بـۇ چۈشـكه تهبىـر -ئۇ بۇ ئاجايىپ چۈشتىن ھهيران قىلىـپ، ۋهزىـر. كۆرۈپتۇ
  .بېرىپ بېقىشنى سوراپتۇ

 ئۇخلىغـان ئـادهم چۈشــىده نىمىلهرنـى كۆرمهيـدۇ، بــۇ چۈشـنىڭ ھىچقانـداق مهنىــسى -
  . دېيىشىپتۇ ئۇالر-يوق

سى بار، مهن سىلهرگه بۇ چۈشـنىڭ تهبىرىنـى  ياق، مېنىڭچه بۇ چۈشنىڭ چوقۇم مهنى-
ــشاھنىڭ -ئېيتىــپ بېــرىمهن ــۇ ســاقىي ۋه دهرھــال زىنــدانغا بېرىــپ، يۈســۈفتىن پادى  دهپت

  .چۈشىنىڭ تهبىرىنى سوراپتۇ

كۆكــسى كهڭ بولغاچقــا، ئــۇ ســاقىيغا چۈشــنىڭ -يۈســۈف ئالىيجانــاپ، ســېخىي، كــۆڭلى
  :ىتىپ مۇنداق دهپتۇئاندىن ئۇالرغا يول كۆرس. تهبىرىنى ئېيتىپ بېرىپتۇ

سىلهر يهتته يىل تىرىقچىلىق قىلىسىلهر، ھهر يىللىق يىغىۋېلىنغان ئاشلىقتىن ئـازىراق «
 قهھهتچىلىـك كېـيىنشـۇنىڭدىن . ئىشلىتىپ، قالغىنىنى باشـىقى بىـلهن قويـۇپ قويىـسىلهر

زدىن ئـا-يىلالر باشلىنىدۇ، بۇ چاغدا سىلهر ئالدىنقى يىلالردا ساقالپ قويغان ئاشـلىقنى ئـاز
ــسىلهر ــشىدۇ، شــۇنىڭدىن . ئىشلىتى ــل داۋاملى ــته يى ــيىنقهھهتچىلىــك يهت ــك كې  قهھهتچىلى

  ».ئاخىرلىشىپ، پاراۋانلق باشلىنىدۇ

  .ساقىي ئوردىغا قايتىپ، پادىشاھقا چۈشنىڭ تهبىرىنى ئېيتىپتۇ

  پادىشاھ يۈسۈفكه ئهلچى ماڭدۇرىدۇ - 14

ــش ھهقق ــداق قىلى ــۈفنىڭ قان ــى ۋه يۈس ــنىڭ تهبىرىن ــشاھ چۈش ــى پادى ــدىكى تهدبىرىن ى
بـۇ چۈشـنىڭ تهبىرىنـى ئېيتىـپ «: ، ناھـايتى خۇشـال بولۇپتـۇ ھهمـدهكېـيىنئاڭلىغاندىن 

بهرگهن كىشى كىم؟، يالغۇز چۈشنىڭ تهبىرىنى ئېيتىپ بېرىپال قالماسـتىن، بهلكـى، بىـزگه 
  .دهپ سوراپتۇ» يول كۆرسىتىپ، سهمىمىي نهسىھهت قىلغان كىشى كىم؟

ن دىدىـاڭىمۇ ئالىيلىرىنىـڭ ساقىيـسى بولىـدىغانلىقىمنى ئال ئۇ يۇسۈف سىدىدق، ئۇ م- 
  . دهپتۇ ساقىي پادىشاھقا-تىپ بهرگهن ئىدىيئې

پادىشاھ يۈسۈف بىلهن ئۇچرىشىشقا ناھايتى ئىنتىزار بولۇپ، يۈسۈفكه ئهلچى ماڭدۇرۇپتۇ 
  .دهپتۇ» يۇسۇفنى ئالدىمغا ئېلىپ كېلىڭالر، ئۇنى ئۆزۈمنىڭ خاس ئادىمىم قىلىمهن«: ۋه

  يۈسۈف تهكشۈرۈشنى تهلهپ قىلىدۇ - 15

. پادىشاھنىڭ ئهلچىسى زىندانغا كېلىپ، يۈسۈفكه پادىشاھنىڭ چاقىرغانلىقىنى ئېيتىپتـۇ
يۈسـۈف «: چۈنكى، كىـشىلهر. بىراق، يۈسۈف زىنداندىن بۇنداقال چىقىپ كېتىشكه ئۇنىماپتۇ
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 دېيىشى تۇرغـانال »دىگهن بۇ ئادهم پادىشاھقا خىيانهت قىلىپ زىندانغا تاشالنغان گۇناھكار
  .گهپ ئىدى

يۈسۈف بۇ نۇقتىنى ياخشى چۈشىنهتتى، ئو ئهقىللىق ۋه غورۇرلۇق بولغاچقا، زىندانـدىن 
مۇبادا ئۇنىڭ ئورنىدا باشقا ئادهم بولغان بولسا، پادىـشاھنىڭ . چىقىپ كېتىشكه ئالدىرماپتۇ
» ۋاتىــدۇپادىــشاھ ســېنى چاقىرىـدۇ، ئــۇ ســېنى كۈتــۈپ تۇرى«: ئهلچىـسى كېلىــپ، ئۇنىڭغــا

  .دىگهن بولسا شۇ ھامان ھىچ نىمىگه قارىماي ئىشىككه ئۆزىنى ئاتقان بوالتتى

مهن تهكـشۈرۈشنى «: بىراق، يۈسۈف ئۇنداق قىلماپتۇ، بهلكى، پادىشاھنىڭ ئهلچىـسىگه
  .دهپتۇ» تهلهپ قىلىمهن، پادىشاھ مېنىڭ مهسىلهمنى تهكشۈرسۈن

ــشاھ تهكــشۈرگهندىن  ــيىنپادى ــاكلىقى ئكې ــسپاتلىنىپتۇ يۈســۈفنىڭ پ ــاك ۋه .ى ــڭ پ  ئۇنى
ــق ــشاھقا ۋه خهل ــۇ-گۇناھــسىزلىقى پادى ــان بولۇپت ــالهمگه ئاي ــيىنشــۇنىڭدىن . ئ  يۈســۈف كې

  .ھۆرمىتى بىلهن زىنداندىن چىقىپتۇ-ئىززهت

  خهزىنه باشقۇرغۇچى - 16

يۈســــۈف كىــــشىلهر ئوتتۇرىــــسىدا ئىــــشهنچنىڭ كۈنــــسىرى ئازىيىــــپ، خىيانهتنىــــڭ 
ئوچــۇقتىن ئوچــۇق ئامــانهتكه خىيــانهت قىلىۋاتقــانلىقىنى كۆپىيىۋاتقــانلىقىنى، ئادهملهرنىــڭ 

  .بىلهتتى

چـۈنكى، . گهرچه زېمىندا خهزىنىلهر كۆپ بولسىمۇ، بىراق، ئۇ زايـا بولـۇپ كېتىۋاتـاتتى
گهرچه ئۇالرنىـڭ ئىتلىرىنىـڭ ئالدىـدا . خهزىنه باشقۇرغۇچى ئهمهلداراالر اللهدىن قورقمايتتى

. اق، نـامراتالر يىگىلـى بىـر نهرسـه تاپالمـايتتىتېـشىپ  تۇرسـىمۇ، بىـر-يىمهكلىك ئېـشىپ
-دۇردۇنـالر بىـلهن قاپلىنىـپ ياشـايتتى، ئهممـا، نـامراتالر يهنىـال ئـاچ–ھوقۇقدارالر تـاۋار 

  .يالىڭاچ ياشاشقا مهجبۇر ئىدى

دىمهك، زېمىننىڭ خهزىنىلىرىـدىن ياخـشى پايـدىلىنىش ئۈچـۈن ئالـدى بىـلهن خهزىـنه 
  . بىلىملىك ئادهم بولۇشى كىرهك ئىدىباشقۇرغۇچى چوقۇم ئىشهنچلىك ۋه

ئهگهر خهزىـــنه باشـــقۇرغۇچىدا بـــۇ ئىككـــى ســـۈپهت تهڭ تېپىلمىـــسا، خهزىنىلهرنىـــڭ 
جايالشـــقان ئـــورنىنى ۋه ئۇنىڭـــدىن پايدىلىنىـــشنىڭ يـــوللىرىنى بىلمهســـلىكى، بىلـــگهن 

  .ئېچىپ، ئامانهتكه خىيانهت قىلىپ قويۇشى مومكىن ئىدى-تهقدىردىمۇ خالىغانچه يهپ

ئـۇ . ۈف ئىشهنچلىك ھهم بىلىملىك بولۇپ، بۇ ئىككى سۈپهت ئۇنىڭدا تهڭ تېپىالتتىيۈس
نامراتالرنىـڭ . مۈلكىنى خالىغانچه يهۋىلىشىغا يول قويمـايتتى-ئهمهلدارالرنىڭ ئومۇمنىڭ مال

  .يالىڭاچلىقتىن ئۆلۈپ كېتىشىگه بولسا تېخىمۇ قاراپ تۇرالمايتتى-ئاچ

) مىـسىر(مېنـى «: ايتتى، شـۇڭا ئـۇ پادىـشاھقايۈسۈف ھهقنـى سۆزلهشـتىن خىجىـل بولمـ
ئۇنىـــڭ باشـــقۇرۇش (زېمىنىنىـــڭ خهزىنىلىرىنـــى باشقۇرۇشـــقا قـــويغىن، مهن ھهقىـــقهتهن 
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  .دهپتۇ» بىلىدىغان، ئوبدان ساقلىيااليدىغان ئادهممهن) يوللىرىنى

يۈسۈف مىسىرنىڭ خهزىنه باشقۇرغۇچىسى بولۇپتۇ، كىشىلهر ئۇنىڭ ئادالهت بىلهن ئىـش 
  . ئېيتىپتۇھهمدۇسانالىقىدىن خۇشاللىنىپ، اللهغا تۇتقان

  لىرى كهلدىقېرىنداشيۈسۈفنىڭ  - 17

ن خهۋهر قىلغاندهك مىسىر ۋه شـام قاتـارلىق جـايالردا قهھهتچىلىـك يـۈز دىدىيۈسۈف ئال
ــۇ ــېخىي ۋه . بېرىپت ــان، س ــسىردا كۆيۈمچ ــساالم مى ــۇب ئهلهيھىس ــدىن يهئق ــاملىقالر جۈملى ش

ه باشـقۇرغۇچى بولغـانلىقىنى، كىـشىلهرنىڭ ئۇنىـڭ ئالـدىغا ئالىيجاناب بىر كىشىنىڭ خهزىـن
بېرىپ، ئاشلىق ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، ئۇغۇللىرىنى مىسىرغا بېرىپ ئاشلىق ئېلىـپ 

  .كېلىشكه بۇيرۇپتۇ

چــۈنكى، يهئقــۇب ئهلهيھىســساالم ئۇنىــڭ ئۆزىــدىن . بۇنيــامىن ئاتىــسىنىڭ يېنىــدا قــاپتۇ
ى، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه يۈسـۈف پاجىئهسـىنىڭ قايتـا تهكرارلىنىـپ يىراقالپ كېتىشىنى خالىمايتت

  .قىلىشىدىن ئهنسىرهيتتى

. يهئقــۇب ئهلهيھىســساالمنىڭ ئوغــۇللىرى مىــسىرغا كېلىــپ، يۈســۈفنىڭ ئالــدىغا كىرىپتــۇ
بىراق، ئۇالر ئالدىدا تۇرغان كىشىنىڭ ئۆزلىرى قۇدۇققـا تاشـلىۋهتكهن يۈسـۈف ئىكهنلىكىنـى 

 چـۈنكى، ئـۇالر يۈسـۈفنى ئاللىقاچـان قۇدۇقتـا ئۆلـۈپ كهتتـى دهپ .خىيالىغىمۇ كهلتۈرمهپتۇ
دېمىـسىمۇ يـاۋايى ھـايۋانالر ھـوۋالپ تۇرغـان باياۋانـدىكى قـاراڭغۇ ھهم چوڭقـۇر . ئوياليتتى

  .قۇدۇققا تاشالنغان ئادهم ئۆلمهي قاالتتىمۇ؟

اقتتـا ئـۇالر ئهينـى ۋ. يۈسۈف ئـۇالرنى تونۇپتـۇ، ئهممـا ئـۇالر يۈسـۈفنى زادىـال تونۇمـاپتۇ
گهرچه يۈســۈف . يۈســۈفنى ئۆلتــۈرمهكچى بولغــان ئىــدى، ئهممــا الــله ئــۇنى قوغــداپ قالــدى

مهپتـۇ ۋه ئـۇالرنى خىجـالهتته ىمۇ، بىراق، ئۇالرغا ھىچ نهرسـه دېبۇالرنى ئېنىق بىلىپ تۇرس
  .قالدۇرماپتۇ

  

  لىرى ئوتتۇرىسىداقېرىنداشيۈسۈف بىلهن  - 18

  .ۈسۈف ئۇالردىن دهپ سوراپتۇ ي- سىلهر قهيهردىن كهلدىڭالر-

  . دهپتۇ ئۇالر- كهنئاندىن كهلدۇق-

  . ئاتاڭالر كىم؟-

 ئاتىمىز ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهۋالدى، ئىسھاق ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوغلى يهئقـۇب -
  .ئهلهيھىسساالم

  ڭالرمۇ بارمۇ؟قېرىندىشى سىلهرنىڭ باشقا -
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  .ىز بارمقېرىندىشى شۇنداق، بىزنىڭ بۇنيامىن ئىسىملىك يهنه بىر -

   نىمىشقا ئۇ سىلهر بىلهن كهلمىدى؟-

 ئـاتىمىز ئـۇنى بىـز بىــلهن بىلـله ئهۋهتمهيـدۇ، ئۇنىــڭ ئۆزىـدىن يىـراقالپ كېتىــشىنى -
  .خالىمايدۇ

   نىمىشقا؟، ئۇ ئاتاڭالر سىلهر بىلهن بىلله ئهۋهتمىگۈدهك بهك كىچىكمۇ؟-

ملىك بىر ئاكىـسى  ياق، ئانچه كىچىك ئهمهس، راستىنى ئېيتقاندا ئۇنىڭ يۈسۈف ئىسى-
نهرسـىلىرىمىزنىڭ بار ئىدى، بىر قىتىم بىز ئۇنى ئوينـاتقىلى ئېلىـپ بارغـان ئىـدۇق، ئـۇنى 

ئۇنى بـۆره يهپ كېتىپتـۇ، ) قايتىپ كهلسهك(يېنىدا قويۇپ يۈگۈرۈشكىلى كېتىپ قېلىپتۇق، 
  .شۇڭالشقا ئۇنى ئاتىمىز بىز بىلهن بىلله ئهۋهتمهيدۇ

مىـگهن بولـسىمۇ، گهرچه ئۇالرغا بىر نهرسه دې. ۈپتۇكۈليۈسۈف بۇ گهپنى ئاڭالپ ئىچىده 
  .غىنغانلىقىنى ھىس قىلىپتۇ بۇنيامىننى قاتتىق سېقېرىندىشىبىراق، 

ئىككىنچـى قىـتىم «: ، ئۇالرغـاكېيىنلىرىغا ئاشلىق بۇيرۇپ بهرگهندىن قېرىنداشيۈسۈف 
، بولمىـسا سـىلهرگه ڭالر بۇنيامىننى ئېلىـپ كـېلىڭالرقېرىندىشىكهلگهن چىغىڭالردا ئاتا بىر 

تاقلىرىنىـڭ -دهپتۇ ھهمده ئۇالر ئېلىپ كهلگهن مالالرنى ئۇالرنىڭ يۈك» ئاشلىق بېرىلمهيدۇ
  .ئىچىگه سېلىپ قويۇشقا بۇيرۇپتۇ

  يهئقۇب ئهلهيھىسساالم بىلهن ئوغۇللىرى ئوتتۇرىسىدا - 19

 ،كېــيىنئــۇالر ئاتىــسىنىڭ ئالــدىغا قايتىــپ، ئــۇنى ئهھــۋالالردىن خهۋهردار قىلغانــدىن 
ــا ــتىم «: ئۇنىڭغ ــۇ قى ــشىب ــسا قېرىندى ــن، بولمى ــله ئهۋهتكى ــلهن بىل ــز بى ــامىننى بى مىز بۇني

دهپتۇ ۋه ئاتىسىدىن بۇنيامىننى ئۆزلىرى بىـلهن » پادىشاھنىڭ ئالدىدا بىزگه ياخشىلىق يوق
بىـز ئـۇنى چوقـۇم ئوبـدان ‹بۇ قىتىم بىـزگه ئىـشهنگىن، «: بىلله ئهۋهتىشنى تهلهپ قىلىپ

  .دهپتۇ›» مۇھاپىزهت قىلىمىز

ـــا ـــساالم ئۇالرغ ـــۇب ئهلهيھىس ـــشۇرغاندا «: يهئق ـــۈفنى تاپ ـــرى مهن ســـىلهرگه يۈس ئىلگى
ــــشىنهمدىم؟  ــــشهنگهندهك ئى ــــشىڭالرغال (ئى ــــۇنى ساقلى ــــىلهرنىڭ ئ ــــىلهرگه ۋه س مهن س

، سىلهر يۈسۈف ھىكايسىنى ئۇنتۇپ قالدىڭالرمۇ؟ سىلهر بۇنيامىننىمۇ يۈسۈفنى )ئىشهنمهيمهن
 ياخـــشى ســـاقلىغۇچىدۇر، الـــلهقىلمـــاقچىمۇ؟ » مۇھـــاپىزهت«قىلغانـــدهك » مۇھـــاپىزهت«

  ».ھهممىدىن مېھرىباندۇر

: تاقلىرىنىــڭ ئارســىدا كــۆرۈپ، ئاتىــسىغا-ئــۇالر ئــۆزلىرى ئېلىــپ بارغــان مــالالرنى يــۈك
ــزدىن « ــۇ بى ــۇ، ئ ــايتۇرۇپ بېرىپت ــاللىرىمىزنى ق ــزگه م ــۇ بى ــادهمكهن، ئ ــسىل ئ ــشاھ ئې پادى

ــهن بۇن ــاپتۇ، س ــۇلىنى ئالم ــلىقنىڭ پ ــا ئاش ــن، ئۇنىڭغ ــله ئهۋهتكى ــلهن بىل ــز بى ــامىننى بى ي
  .دهپتۇ» تىگىشلىك ئاشلىقنى قوشۇپ ئااليلى
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ــا ــۇب ئهلهيھىســساالم ئۇالرغ ــداش يولىــدا ھــاالڭ قېرىندىــشىســىلهر «: يهئق ڭالرنى قوغ
ساالمهت قايتۇرۇپ كېلىشكه اللهنىڭ نامى بىلهن قهسـهم ئىچىـپ، -بولمىساڭالرال، ئۇنى ساق

  .دهپتۇ» سىلهر بىلهن بىلله ئهۋهتمهيمهنۋهده بهرمىگۈچه ئۇنى 

ــامى ب ــڭ ن ــۇالر اللهنى ــۇئ ــپ، ۋهده قىلىپت ــهم ئىچى ــلهن قهس ــساالم. ى ــۇب ئهلهيھىس : يهئق
) مىسىرغا! (ئى ئوغۇللىرىم«: ئاندىن. دهپتۇ»  گۇۋاھتۇراللهبىزنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىمىزگه «

  .دهپ تاپىالپتۇ» كىرىڭالرھهممىڭالر بىر دهرۋازىدىن كىرمهي، باشقا باشقا دهرۋازىالردىن 

  بۇنيامىن يۈسۈفنىڭ قېشىدا - 20

ئــايرىم -يهئقــۇب ئهلهيھىســساالمنىڭ ئوغــۇللىرى ئاتىــسىنىڭ تهۋسىيىــسى بــويىچه ئــايرىم
 بۇنيـامىننى كـۆرۈپ قېرىندىـشىيۈسـۈف . دهرۋازىالردىن كىرىپ، يۈسۈف بىلهن ئوچرىـشىپتۇ

  .ۈپتۇناھايتى خۇشال بولۇپتۇ ھهمده ئۇنى ئۆزىنىڭ ئۆيىگه چۈشۈر

دهپ بۇنيـامىننى خـاتىرجهم » مهن سېنىڭ ئاكـاڭ يۈسـۈف بـولىمهن«: يۈسۈف بۇنيامىنغا
ئانىـسىنى، ئائىلىـسىنى، -ئۇكا ئاتـا-كۆرۈشمىگىلى ئۇزاق يىلالر بولغان ئىككى ئاكا. قىلىپتۇ

  .بالىلىق چاغلىرىنى ئهسلهپ قىزغىن پاراڭلىشىپتۇ

ىجرانلىـق يىلالرنىــڭ داغلىرىنــى يۈسـۈف بۇنيــامىننى ئۆزىنىـڭ يېنىــدا ئېلىـپ قېلىــپ، ھ
بىراق، ئاكىلىرى ئاتىسىغا بۇنيامىننى چوقۇم . ۋىسال سۇلىرى بىلهن يۇيۇشنى ئىراده قىلىپتۇ

لغان تۇرسا، هسهم قىساالمهت قايتۇرۇپ كېلىدىغانلىقى ھهققىده اللهنىڭ نامى بىلهن ق-ساق
  !لسۇن؟ئۇنى كهنئانغا قايتۇرماي قانداقمۇ ئۆز يېنىدا ئېلىپ قالغىلى بو

پادىـشاھ كهنئـانلىقنى «: ئهگهر يۈسۈف بۇنيامىننى سهۋهپـسىزال تۇتـۇپ قالـسا، كىـشىلهر
  يىشمهمدۇ؟دې» تۇپ قالدى، بۇ بىر ناھهقچىلىقسهۋهپسىزال تۇ

ئـۇ بىـر دانه قىمـمهت باھـالىق . يۈسۈف بۇ جهھهتته ئاقىالنىلىـك بىـلهن ئىـش كۆرۈپتـۇ
ــ ــېلىپ قويۇش ــگه س ــۈكى ئىچى ــڭ ي ــى بۇنيامننى ــۇقهدهھن ــرى قىلىپت ــشقا . قا ئهم ــۇالر قايتى ئ

  .دهپ ۋارقىراپتۇ» سىلهر ئوغرى ئىكهنسىلهر«: تهمشىلىۋاتقاندا، جاكارچى

  .دهپ سوراپتۇ» نېمهڭالرنى يوقىتىپ قويدۇڭالر«: ئاكىلىرى ئۇالرغا قاراپ

ــشاھنىڭ  «- ــسىلغان(پادى ــسى بې ــپ ) تامغى ــۇنى تېپى ــدۇق، ئ ــپ قوي ــى يوقىتى قهدهھن
  . دهپتۇ جاكارچى-»بىر تۆگه ئاشلىق بېرىلىدۇ) ات ئۈچۈنمۇكاپ(كهلگهن كىشىگه 

اللهنىـڭ نــامى بىـلهن قهســهمكى، سـىلهر بىلىــسىلهر، بىـز بــۇ يهرگه بۇزغۇنچىلىــق  «-
  . دهپتۇ ئۇالر-»قىلىش ئۈچۈن كهلمىدۇق، بىز ئوغرى ئهمهسمىز

ئهگهر قهدهھ يۈكــۈڭالردىن (ســىلهرنىڭ شــهرىئىتىڭالردا ئوغرىنىــڭ جازاســى نــېمه؟  «-
  . دهپتۇ يۈسۈفنىڭ خىزمهتچىلىرى-»يالغانچى بولۇپ قالساڭالرچۇ؟) ىقىپ قېلىپچ

ــز  «- ــا بى ــش، زالىمالرغ ــۇل قىلى ــادهمنى ق ــان ئ ــلهن تېپىلغ ــڭ جازاســى قهدهھ بى ئۇنى
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  . دهپتۇ ئۇالر-»مۇشۇنداق جازا بېرىمىز

تـاقلىرىنى ئـاختۇرۇپ، قهدهھنـى بۇنيامىننىـڭ -يۈسۈفنىڭ خىزمهتچىلىرى ئۇالرنىڭ يۈك
: ئاكىلىرى بۇنىڭدىن خىجىل بولۇپتۇيۇ، بىـراق، كـاززاپلىق بىـلهن. كى ئىچىدىن تېپىپتۇيۈ
ــۇ « ــۈن(ئهگهر ئ ــرى ) بۈگ ــۇفمۇ ئىلگى ــشى يۇس ــڭ قېرىندى ــسا، ئۇنى ــان بول ــق قىلغ ئوغرىلى

  .دهپتۇ» ئوغرىلىق قىلغان

  .يۈسۈف بۇ بوھتاننى ئاڭالپمۇ ئاچچىقالنماي سۈكۈت قىلىپتۇ

بىـر قېـرى ئاتىـسى ) ئۇنىڭـدىن ئايرىاللمايـدىغان(ىمىزنىـڭ ئۇك! ئى ئالىيجاناب زات «-
بار، ئۇنىڭ ئورنىغا بىزنىڭ بىرىمىزنـى ئېلىـپ قـالغىن، بىـز سـېنى ھهقىـقهتهن ياخـشىلىق 

  . دهپتۇ ئۇالر-»قىلغۇچىالردىن ھېساباليمىز

خۇدا ساقلىـسۇن، نهرسـىمىزنى كىمنىـڭ يۈكىـدىن تاپقـان بولـساق، شـۇنى ئېلىـپ  «-
  . دهپتۇ يۈسۈف-»ا بىز چوقۇم زالىمالردىن بولۇپ قالىمىزقالىمىز، بولمىس

 قايتىـدىن قېرىنـداششۇنداق قىلىپ يۈسۈف بۇنيامىننى قېـشىدا ئېلىـپ قـاپتۇ، ئىككـى 
الله بۇنيامىننى يۈسۈفكه ئۆزى ئهكېلىـپ بهرگهن تۇرسـا، . جهم بولغانلىقىدىن خۇشاللىنىپتۇ

  !ئۇنى يېنىدا ئېلىپ قالمىسا بوالمدۇ؟

  هيھىسساالمغايهئقۇب ئهل - 21

يهئقۇب ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئوغـۇللىرى ئاتىـسىنىڭ ئالـدىغا قانـداق بېرىـشنى بىلهلـمهي، 
ئۇالر تۈنۈگۈنال يۈسۈفنى يوقاتقان ئىدى، مانـا بۈگـۈن بۇنيـامىننى يوقـاتتى، . ئويغا پېتىپتۇ

  ئاتىسىغا بۇالرنى قانداق چۈشهندۈرىدۇ؟

ســىلهر « : هت قىلىــپ، ئۇكىلىرىغــائوغۇلالرنىــڭ چــوڭى ئاتىــسىنىڭ ئالــدىغا بېرىــشنى ر
ســېنىڭ ! قايتىـپ كېتىــپ ئاتــاڭالر بىــلهن كۆرۈشــۈڭالر، ئانـدىن ئېيتىڭالركــى، ئــى ئــاتىمىز

ــق  ــتىدىال گۇۋاھلى ــىمىز ئۈس ــگهن نهرس ــز پهقهت بىل ــدى، بى ــق قىل ــتال ئوغرىلى ــۇڭ راس ئوغل
ئوغرىلىـق يهنـى سـاڭا ۋهده بهرگهن چېغىمىـزدا ئۇنىـڭ (بېرىۋاتىمىز، بىز غهيبنى بىلمهيمىز 

  .دهپ تاپىالپتۇ» دهڭالر) قىلىدىغانلىقىنى بىلمىدۇق

يهئقـۇب . ئۇالر ئاتىسىنىڭ ئالدىغا قايتىـپ كېلىـپ، بولغـان ئهھـۋالالرنى بايـان قىلىپتـۇ
ئهلهيھىسساالم بۇ ئهھۋالالرنى ئاڭالپ، بۇ ئىشتا اللهنىـڭ قـولى بـارلىقىنى، اللهنىـڭ ئـۆزىنى 

 ئــۇ تۈنۈگــۈن يۈســۈفنى يوقاتقــان ئىــدى، مانــا بۈگــۈن .ئىمتىھــان قىلىۋاتقــانلىقىنى بىلىپتــۇ
الله ھهرگىزمۇ ئۇنى ئىككـى ئوغۇلنىـڭ پىراقىغـا قويمايـدۇ، بۇنىڭـدا . بۇنيامىندىن ئايرىلدى

چوقۇم اللهنىڭ يۈشۇرۇن قولى بار، بۇنىڭدا چوقۇم اللهنىڭ يۇشـۇرۇن ھېكمىتـى بـار، الـله 
ام قىلىـپ، ئـۇالرنى خۇشـالالندۇرىدۇ، بـۇ بهندىلىرىنى ئىمتىھان قىلىدۇ ئاندىن ئۇالرغا ئىنئـ

  .اللهنىڭ قانۇنىيتى
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چوڭ ئوغۇل كهنئانغـا قايتمـاي، مىـسىردا قىلىـپ قالغـان ئىـدى، يهئقـۇب ئهلهيھىسـساالم 
ئۆزىنىڭ ئۈچ ئوغلىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىنى ئويالپ، اللهدىن زور ئۈمىـد كۈتـۈپ، مۇنـداق 

مىــسىنى ماڭــا دهرقهمــته قىلىــپ بېرىــشنى ھهم) يهنــى ئــۈچ ئوغلۇمنىــڭ(ئۇالرنىــڭ «: دهپتــۇ
بىلىپ تۇرغۇچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ) مېنىڭ ھالىمنى( ھهقىقهتهن الله. اللهدىن تىلهيمهن
  ».ئىش قىلغۇچىدۇر

  سىر ئېچىلدى - 22

  

يهئقۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈرىكىمۇ بىر پارچه تاش ئهمهس، بهلكى، ئىنساننىڭ يـۈرىكى 
  .دهپ ھهسرهت چېكهتتى» ئاھ يۈسۈف«، ئۇ ھهمىشه يۈسۈفنى ئهسلهيتتى. ئىدى

رىــــپ ئــــۆزۈڭنى ســــهن يۈســــۈفنى ئويالۋې«: مهت قىلىــــپبــــالىلىرى ئۇنىڭغــــا مــــاال
  .تهنه قىالتتى-دهپ تاپا» تۈگهشتۈرۈۋالىدىغان بولدۇڭ

نىـڭ اللهمهن قـايغۇ ـ ھهسـرىتىمنى پهقهت اللهغىـال ئېيـتىمهن، «: ميهئقۇب ئهلهيھىسساال
  .دهيتتى» ىغان ئىشالرنى بىلىمهنبىلدۈرۈشى بىلهن سىلهر بىلمهيد

ــدىغانلىقىنى  ــپ بارى ــا ئېلى ــساننى كۇپرىغ ــىزلىكنىڭ ئىن ــساالم ئۈمىدس ــۇب ئهلهيھىس يهئق
شـۇڭا ئـۇنى بـالىلىرىنى مىـسىرغا بېرىـپ، يۈسـۈف . بىلگهچكه، اللهدىن زور ئۈمىد كـۈتهتتى

  .پتۇبىلهن بۇنيامىننى ئىزدهشكه، اللهنىڭ رهھمىتىدىن نائۇمىد بولماسلىققا بۇيرۇ

ئۇالر يۈسۈفنىڭ ئالدىغا كىرىـپ، ئۆزلىرىنىـڭ . ئوغۇلالر ئۈچىنچى قىتىم مىسىرغا كېلىپتۇ
مۇھتـــاجلىق ۋه قىيىنچىلىقتـــا قالغـــانلىقىنى ئېيتىـــپ، پادىـــشاھنىڭ مهرھهمهت قىلىـــشىنى 

  .سوراپتۇ

) يهنــى پادىــشاھ ســاالھىيىتىدىكى يۈســۈفكه (غــا»پادىــشاھ«لىرىنىڭ قېرىنداشــيۈســۈف 
لىرىم، پهيغهمبهرنىــڭ قېرىنداشــمېنىــڭ . لىقنى كــۆرۈپ، ئــۆزىنى تۇتۇۋااللمــاپتۇيالۋۇرۇۋاتقـان

ئهۋالدلىــرى ئۆزلىرىنىــڭ مۇھتــاجلىق ۋه قىيىنچىلىقتــا قالغــانلىقىنى ئېيتىــپ، دۇنيانىــڭ 
پادىشاھلىرىغا يالۋۇرسا بوالمدۇ؟، مهن قاچانغىچه ئهمهلىي ئهھۋالنى ئۇالردىن يۇشـۇرىمهن؟، 

  .رىمهن؟هن كۆرۈشمهي يۈرىۋېغىچه ئاتام بىلمهن قاچان

ســىلهر نــادان ۋاقــتىڭالردا يۇســۇف ۋه «: ۈف ئــۆزىنى ئاشــكارىالپ، ئۇالرغــااخىرى يۈســئــ
  .دهپتۇ»  قىلغانلىقىڭالرنى بىلهمسىلهر؟نىئۇنىڭ ئۇكىسىغا نېمىلهر

 ئۇقمايـدىغان بـۇ سـىرنى ئۇنىـڭ ئاغىزىـدىن ھـېچكىميۈسۈف بىـلهن ئۆزلىرىـدىن باشـقا 
، يۈسـۈف !سـۇبھانهلالھ«: ھهيـرانلىقتىنده، -تـۇئىكهنلىكىنـى بىلىپيۈسـۈف ئاڭالپ، ئۇنىڭ 

، يۈسۈف مىسىر پادىشاھىمۇ؟، يۈسۈف خهزىـنه تېخى ھاياتمۇ؟ ئۇ قۇدۇقتا ئۆلۈپ كهتمىگهنمۇ؟
دېيىـشىپ، ئـۆز كـۆزىگه » باشقۇرغۇچىمۇ؟، بىزگه ئاشلىق بۇيرۇپ بهرگهن كىشى يۈسـۈفمۇ؟
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  .ئىشهنمهيال قاپتۇ

سـهن «:  يۈسۈف ئىكهنلىكىنى ئېنىق بىلىپراستالهۋاتقان كىشىنىڭ گه سۆزلئۇالر ئۆزلىرى
  .دهپ سوراپتۇ» راستال يۇسۇفمۇ؟

كىمكــى .  بىــزگه مهرھهمهت قىلــدىالــله. شــۇنداق، مهن يۇســۇف بــۇ مېنىــڭ ئىــنىم «-
، )ياخــشى مۇكاپاتقــا ئېرىــشىدۇ(ھهقىــقهتهن تهقۋادارلىــق قىلىــدىكهن، ســهۋرى قىلىــدىكهن 

  .دهپتۇ»  قىلغۇچىالرنىڭ ئهجرىنى بىكار قىلىۋهتمهيدۇ ياخشى ئىشاللهچۈنكى 

 سېنى ھهقىقهتهن بىزدىن ئارتۇق قىلىپتۇ، بىز الله نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، الله «-
  .دېيىشىپتۇ ئۇالر» جهزمهن خاتا قىلىپتۇق

الله سىلهرنى «: لىمهپتۇ، بهلكى، ئۇالرغارنىڭ قىلمىشى ئۈچۈن ئۇالرنى ئهيىبيۇسۇف ئۇال
  .دهپتۇ»  ئهڭ مهرھهمهتلىك زاتتۇراللهن، كهچۈرسۇ

   ئهلچى ئهۋهتىدۇغايۈسۈف يهئقۇب ئهلهيھىسساالم - 23

  

يۈسۈف ئهلهيھىسساالم ئاتىسى يهئقۇب ئهلهيھىسساالم بىلهن تىـزراق ئوچرىشىـشقا ئىنتىـزار 
ــۇ ــسۇن؟، ســىر . بولۇپت ــزار بولمى ــداقمۇ ئىنتى ــۆتكهن تۇرســا، قان ــالر ئ ــدىن شــۇنچه يىل ئارى

 ئهمدى قانـداقمۇ چىـداپ تـۇرغىلى بولـسۇن؟، ئاتىـسىنىڭ يىگىنـى يىـگهن، ئېچىلغان تۇرسا
ئىچىــپ، ئــۇخالپ -ئىچكىنــى ئىچــكهن بولمايۋاتــسا، ئــوغلى قانــداقمۇ خــاتىرجهم ھالــدا يهپ

  كۈنلىرىنى ئۆتكۈزهلىسۇن؟

ىدارالشـماي قانـداقمۇ چىـداپ تـۇرغىلى سىر ئېچىلدى، سـىر ئاشـكارا بولـدى، ئهمـدى د
  بولسۇن؟

. ھىسساالم توال يىغالپ، توال قايغۇرۇپ كۆزى كۆرمهس بولـۇپ قالغـان ئىـدىيهئقۇپ ئهلهي
سىلهر مېنىڭ بۇ كۆڭلىكىمنى ئېلىـپ بېرىـپ ئاتامنىـڭ «: شۇڭا يۈسۈف ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا

ــۆزى ئېچ ــالڭالر، ك ــۈزىگه تاش ــائىلهڭالردىكىنى ئېي ــۈن ئ ــدۇ، پۈت ــا ىلى ــڭ يېنىمغ ــپ مېنى لى
  .دهپتۇ» كېلىڭالر

  سساالم يۈسۈف ئهلهيھىسساالمنىڭ ھوزۇرىدايهئقۇب ئهلهيھى - 24

. ئوغۇلالر يۈسۈف ئهلهيھىسساالمنىڭ كـۆڭلىكىنى ئېلىـپ، كهنئانغـا قـاراپ يولغـا چىقىپتـۇ
ـــۇراپ ـــدىنى پ ـــڭ ھى ـــساالم ئۇنى ـــۇب ئهلهيھىس ـــدىنى «: يهئق ـــۇفنىڭ ھى ـــۇم يۇس مهن چوق

  .دهپتۇ» ئېلىۋاتىمهن

 نىـڭ نـامى بىـلهن الـله«): هريهنى يهئقۇبنىڭ نهۋرىلىرى ۋه يېنىـدىكى كىـشىل(ئۇالر «
  .دهپتۇ» قهسهمكى، ھهقىقهتهن سهن تېخى يهنىال بۇرۇنقى قايمۇقۇشۇڭدا ئىكهنسهن

خۇش خهۋهرچى كېلىپ كۆڭلهكنى يهئقـۇب ئهلهيھىسـساالمنىڭ يـۈزىگه تاشـلىغان ھامـان 
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 بىـلهن سـىلهر بىلمىـگهن نىڭ بىلدۈرىشىاللهمهن سىلهرگه، «: ئۇنىڭ كۆزى ئېچىلىپتۇ، ئۇ
  .دهپتۇ» رنى بىلىمهن، دېمىگهنمىدىمئىشال

ىـز ھهقىـقهتهن گۇناھلىرىمىز ئۈچـۈن بىـزگه مهغپىـرهت تىلىگىـن، ب! ئى ئاتىمىز«: ئۇالر
  .دېيىشىپتۇ» خاتاالشتۇق

 الـــله. پهرۋهردىگارىمـــدىن ســـىلهرگه مهغپىـــرهت تىلهيـــمهن«: يهئقـــۇب ئهلهيھىســـساالم
  . دهپتۇ»مېھرىباندۇر) رىگهبهندىلى(گۇناھالرنى ھهقىقهتهن مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، 

يۈسۈف ئهلهيھىسساالم ئۇنى قىزغىن قارشى . ھىسساالم مىسىرغا يېتىپ كېلىپتۇيهئقۇب ئهلهي
  . سىز ئۇالرنىڭ خۇشاللىقى ھهققىده سورىمايال قويۇڭ. ئېلىپتۇ

ئانىـسىنى -يۈسۈف ئهلهيھىسـساالم ئاتـا. ئۇ كۈنى مىسىرلىقالر ئۈچۈن بايرام كۈنى بولۇپتۇ
فكه يۈسۈ) غا تازىم قىلىش ئادىتى بويىچهشاھالر( ئۇالرنىڭ ھهممىسى. لتۇرغۇزۇپتۇتهختكه ئۇ

) كىچىـك ۋاقتىمـدا(مانـا بـۇ، بـۇرۇن ! ئـى ئاتـا«: يۈسۈف ئهلهيھىسساالم. سهجده قىلىشىپتۇ
كۆرگهن چۈشۈمنىڭ تهبىرىدۇر، ئۇ چۈشۈمنى پهرۋهردىگارىم ھهقىقهتهن راسـتىغا چىقـاردى؛ 

 يۇلتۇزنىڭ ۋه ئاي بىلهن كۈننىڭ ماڭـا سـهجده قىلغـانلىقىنى 11مهن ھهقىقهتهن چۈشۈمده 
  . ئېيتىپتۇھهمدۇسانادهپتۇ ۋه اللهغا چهكسىز » كۆرگهن ئىدىم

بىر مهزگىل مىسىردا تۇرۇپ، شۇ يهرده ئالهمـدىن   ۋه ئۇنىڭ ئايالىيهئقۇب ئهلهيھىسساالم
  .ئۆتۈپتۇ

  ياخشى ئاقىۋهت -25

. ى ئۇنتۇلـدۇرالماپتۇ ۋه ئـۇنى ئۆزگهرتهلمهپتـۇپادىشاھلىق يۈسۈف ئهلهيھىسـساالمغا اللهنـ
چـۈنكى، يۈســۈف ئهلهيھىســساالم ھهردائىــم اللهنــى ئهســلهيتتى، اللهغــا ئىبــادهت قىالتتــى ۋه 

  .اللهدىن قورقاتتى

ئــۇ اللهنىــڭ ھــۆكمى بىــلهن ھوقــۇق يۈرگــۈزۈپ، اللهنىــڭ بــۇيرىقىنى ئىجــرا قىالتتــى، 
ى، ئۇ پادىشاھالرنىڭ ئۆلۈمىده ئۆلـۈپ، ئـۇالر پادىشاھلىقنى ئاالھىده بىر ئىش دهپ قارىمايتت

ــۈپ،  ــادهتتىكى بهنــدىنىڭ ئۆلۈمىــده ئۆل بىــلهن بىلــله تىرىلدۈرۈلۈشــنى ئهمهس، بهلكــى، ئ
هغـا دۇئـا قىلىـپ، مۇنـداق شـۇڭا ئـۇ الل. سالىھالر بىـلهن بىلـله تىرىلدۈرۈلۈشـنى خـااليتتى

  :دهيتتى

لــدىڭ، چــۈش تهبىرىنــى ماڭــا ھهقىــقهتهن پادىــشاھلىق ئاتــا قى! پهرۋهردىگــارىم« 
دۇنيــا ۋه ئــاخىرهتته ! بىلـدۈردۈڭ، ئــى ئاسـمانالرنى ۋه زېمىننــى ئۆرنهكــسىز يـاراتقۇچى زات

مېنىڭ ئىگهمسهن، مېنى مۇسـۇلمان پېـتىمچه قهبـزى روھ قىلغىـن، مېنـى ياخـشى بهنـدىلهر 
  .»قاتارىدا قىلغىن

ئـۇنى ئهجـدادلىرى ، !الله يۈسۈف ئهلهيھىسساالمنى مۇسۇلمان پېتىچه قهبزى روھ قىلغـاي
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، ئۇالرغـا ۋه بىزنىـڭ پهيغهمبىرىمىـز !ئىبراھىم، ئىسھاق ۋه يهئقۇب ئهلهيھىسـساالمغا قوشـقاي
  !مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا اللهنىڭ رهھمهت ۋه ساالمى بولغاي

  

  

  مۇسا ئهلهيھىسساالم - 7

  كهنئاندىن مىسىرغا - 1

يۈسـۈف ئهلهيھىسـساالم  چـۈنكى .يهئقۇب ئهلهيھىسساالم بالىلىرى بىلهن مىسىرغا كۆچۈپتـۇ
  . مىسىرنىڭ پادىشاھى، مىسىرلىقالرنىڭ خوجىسى ئىدى

ئقۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ بالىلىرى كهنئاندا قوي بېقىپ، سۈت سېغىپ، يـۇڭ ئىگىرىـپ يه
يۈسۈفنىڭ خىزمهتچىلىرى بولسا مىسىردا پاراۋان تۇرمۇشتىن بهھرىمهن . تۇرمۇش كهچۈرهتتى

  .ا، ئۇالر مىسىرغا بارماي  كهنئاندا نىمه ئىش قىلسۇن؟ئهھۋال شۇنداق تۇرس. بولۇۋاتاتتى

يۈســۈف ئهلهيھىســساالم ئاتىــسى يهئقــۇب ئهلهيھىســساالمغا ۋه ئۇنىــڭ ئائىلىــسىدىكىلهرگه 
ـــۇالرنى كهنئانـــدىن مىـــسىرغا كۆچـــۈرۈپ كېلىپتـــۇ چـــۈنكى يۈســـۈف . ئهلچـــى ئهۋهتىـــپ ئ

ئـۇ . تىمـايىتتىغىـزا تېڭغـا لىرىنى كۆرمىگـۈچه ئۇنىقېرىنداشـئانىـسى ۋه -ئهلهيھىسساالم ئاتـا
ــالغۇ ــزا تېمىــسىردا ي ــداقمۇ ئۇنىڭغــا غى ــسۇن؟، قانــداقمۇ تۇرمۇشــتىن تز تۇرســا قان كــۆڭلى ى
لىرى كهنئانـدا كىچىـك ئـۆيلهرده ئولتۇرسـا، ئـۇ مىـسىردا قېرىنداشـ ئانا،-ئاتاسۆيۈنسۇن؟، 

  .قهسىرلهرده نىمه ئىش قىلسۇن؟-كاتتا ئوردا

يۈسۈف ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى . ئېلىپ، مىسىرغا كېلىپتۇيهئقۇب ئهلهيھىسساالم بالىلىرىنى 
  .ناھايتى قىزغىن قارشى ئېلىپتۇ ۋه خۇشاللىقتىن يايراپ كېتىپتۇ

قىزغىن قارشى ئېلىپ، مىسىرلىقالر خوجىسى ۋه پادىشاھى يۈسۈفنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنى 
منىڭ ياخشىلىقى يۈسۈف ئهلهيھىسساال چۈنكى، ئۇالر .نىڭ خۇشاللىقىغا خۇشاللىق قوشۇپتۇئۇ

بـۇ شهپقىتىگه نائىل بولۇپ، ئۇنى چىـن دىلىـدىن ياخـشى كـۆرگهنلىكى ئۈچـۈن -ۋه مىھرى
  .الپتۇھېسابرنى ئۆزلىرىگه دوست  ياخشى كۆرۈپ، ئۇالمۇئېسىل ئائىلىنى

 سـۈپىتىده كـۆرگهنلىكى قېرىندىـشىئۇالر يۈسۈف ئهلهيھىسساالمنى كۆيۈمچان نهسىھهتچى 
چـۈنكى، ئــۇ .  ئېــسىل ئاتـا ئورنىـدا كۆرۈپتــۇئالىيجانـابالمنىمۇ ئۈچـۈن يهئقـۇب ئهلهيھىســسا

ــسبهتهن  ــا نى ــسا ئۇنىڭغ ــسىرلىقالر بول ــدى، مى ــسى ئى ــڭ ئاتى ــهيىخى، ۋهتهننى ــسىرنىڭ ش مى
مىسىرغا يهرلىـشىپ، يهئقۇب ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ بالىلىرى . پهرزهنتلهرنىڭ ئورنىدا ئىدى

  .ۇئاخىرى مىسىر ئۇالرنىڭ ۋهتىنىگه ئايلىنىپت

  كېيىنيۈسۈف ئهلهيھىسساالمدىن  - 2

 يهئقۇپ ئهلهيھىسـساالم ئالهمـدىن ئۆتۈپتـۇ، يۈسـۈف ئهلهيھىسـساالم كېيىنىلدىن بىر مهزگ
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ــايغۇرۇپتۇ ــا ق ــا . ئۇنىڭغ ــدهك ئۇنىڭغ ــسىدىن ئايرىلغــان بالى ــا ئاتى ــسىرلىقالرمۇ گوي باشــقا مى
  .نادامهت بىلهن ئۇنى دهپنه قىلىپتۇ-قايغۇرۇپ، ھهسرهت

بــۇ كــۈن . بىــر مهزگىــل ئۆتــۈپ، يۈســۈف ئهلهيھىســساالم ۋاپــات بولۇپتــۇئارىــدىن يهنه 
مىسىر ئاھالىسى قاتتىق قايغۇرۇپ، يـاش تۆكـۈپ . مىسىرلىقالر ئۈچۈن قايغۇلۇق كۈن بولۇپتۇ

-گويا ئادهملهرگه بۇندىن ئىلگىرى مۇسـىبهت يېتىـپ باقمىغانـدهك، بـۇرۇنقى غهم. يىغالپتۇ
  .ساالمنىڭ ۋاپاتىغا قايغۇرۇپتۇقايغۇلىرىنى ئۇنتۇپ، يۈسۈف ئهلهيھىس

ــر ــپ، بى ــنه قىلى ــۇنى دهپ ــشىلهر ئ ــشىپتۇ-كى ــرىگه تهســهللى بېرى چــۈنكى، يۈســۈف . بى
 ئورنىـدا كۆرسـه، بهتهن ئوخـشاش ئىـدى، كىچىكـلهر ئاتـائهلهيھىسساالم ھهممه ئادهمگه نىس

  . قاتارىدا كۆرهتتىقېرىندىشىچوڭالر 

 ۋه بالىلىرىنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇالرغا لىرىقېرىنداشكىشىلهر يۈسۈف ئهلهيھىسساالمنىڭ 
!  زاتـالرئالىيجانـابئـى  !ھۆرمهتلىك پهيغهمبهر ئهۋالدلىـرى«: تهسهللى بېرىپ مۇنداق دهپتۇ

 ســىلهرنىڭ قــايغۇ ھهســرىتىڭالردىن مۇقايغۇرمــاڭالر، بىزنىــڭ بۈگــۈنكى قــايغۇ ھهســرىتىمىز
 ۋه لىك خوجايىنــدىنتىن، شــهپقهتقېرىنداشــبۈگــۈن كۆيۈمچــان بىــز . ھهرگىــز كهم ئهمهس

ئـۇ قۇلالرغـا ئـاراملىق ئېلىـپ كهلـگهن، شـهھهردىن زۇلـۇمنى . تىن ئايرىلدۇقئادىل پادىشاھ
  .يوقاتقان ئىدى

ئۇ چوڭالرنىـڭ كىچىكـلهرگه زۇلـۇم قىلىـشىنى چهكلىـگهن، كۈچلۈكلهرنىـڭ ئـاجىزالرنى 
 ئـــۇ ئېزىلگۈچىلهرنىـــڭ ھالىغـــا يهتـــكهن،. يۇتـــۇپ كېتىـــشىنىڭ ئالـــدىنى ئالغـــان ئىـــدى

  .قورقۇنچاقالرنى قۇتقۇزغان، ئاچ قالغانالرنىڭ قورسىقىنى تويغۇزغان ئىدى

هنى ۋه ئاخىرهتنى تونۇماي، ھايۋانالرچه تۇرمۇشـتا ئۇ مىسىرغا كېلىشتىن ئىلگىرى بىز الل
ئۇ مىسىرغا كېلىـپ بىزنـى ھىـدايهت يولىغـا يىـتهكلىگهن، الـله تهرهپـكه دهۋهت . ياشايتتۇق

  .قىلغان ئىدى

چـارچىلىقتىن قۇتۇلـدۇرغان ئىـدى، باشـقا شـهھهردىكى كىـشىلهر ئـاچلىقتىن ئۇ بىزنى ئا
  .ئۆلۈۋاتقاندا، بىزگه تويغۇدهك تاماق بهرگهن ئىدى

بىـــز ھۆرمهتلىـــك پادىـــشاھىمىزنى، ســـىلهرنىڭ ئۇنىـــڭ ! ئـــى پهيغهمـــبهر ئهۋالدلىـــرى
ىـسىرغا  سـىلهر م.قىرىداشلىرى ۋه ئـائىلهر تهۋهلىـرى ئىكهنلىكىڭالرنـى ھهرگىـز ئۇنۇتمـايمىز
 خۇشـال بولغـان كهلگهن چاغدا خوجايىنىمىز قانداق خۇشال بولغان بولـسا، بىزمـۇ شـۇنداق

شهھهرنى ئـۆز شـهھرىمىز دهپ بـېلىڭالر، بىـز پادىـشاھىمىزنىڭ دهۋرىـده سـىلهرگه . ئىدۇق
  ». شۇنداق مۇئامىلىده بولىمىزھېلىھهممۇ كېيىنقانداق مۇئامىلهر قىلغان بولساق، بۇندىن 

  ۋالدلىرى مىسىردائىسرائىل ئه -3

ئارىدىن نۇرغـۇن يىلـالر ئۆتۈپتـۇ، مىـسىرلىقالر كهنئانلىقالرنىـڭ پهزىلىتىنـى ئۇنۇتمـاي، 
  . ا بهرگهن ۋهدىسىده تۇرۇپتۇئۇالرغ
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شىپ نئانلىقالر ۋاقتنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگىـبىراق، ئىسرائىل ئهۋالدلىرى دهپ ئاتالغان بۇ كه
ــۇ ــپ قىلىپت ــرىگه ئايلىنى ــايلىق ئىگىلى ــۇز ۋه ب ــۈپتىن .نوپ ــۋال ت ــالپ ئهھ ــۇنىڭدىن باش  ش

ــشنى  ــكه دهۋهت قىلى ــله تهرهپ ــشىلهرنى ال ــۇ، كى ــى بۇزۇلۇپت ــڭ ئهخالق ــۇ، ئۇالرنى ئۆزگىرىپت
  .دۇنياغا دۈم چۈشۈپتۇ-تاشالپ، مال

مانا ئهمدى ئۇالر ئادهتتىكى كىشىلهردىن نهسهبتىن باشـقا تهرهپـلهرده پهرقلهنمهيـدىغان 
ىـــڭ بايلىرىغـــا كـــۆز قىزارتىـــپ، نـــامراتلىرىنى كىـــشىلهر ئۇالرن. ھالغـــا چۈشـــۈپ قىلىپتـــۇ

  .كهمسىتىدىغان بولۇپتۇ

ــگهن  ــهھهردىن كهل ــقا ش ــا باش ــسىرلىقالر ئۇالرغ ــدى مى ــا ئهم ــات مان ــدى«ي گه »كهلگۈن
:  ئۇالرنىڭ قارشىدا تۈپتىن ئۆزگىرىش پهيدا بولۇپتـۇ، ئـۇالر.قارىغاندهك قارايدىغان بولۇپتۇ

داق ھهققى يوق، ئۇالر باشقا شهھهردىن كهلگهن، ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ مىسىردا ھىچقان«
 يۈسۈف كهنئاندىن كهلـگهن بىـر مۇسـاپىر ئىـدى، ئـۇنى .ىسىر بولسا مىسىرلىقالرغا مهنسۇپم

ــوق دهپ » پادىــشاھ ســېتىۋالغان، شــۇڭا ئۇنىــڭ مىــسىرغا ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش ھوقــۇقى ي
ــارا كىــشىلهر يۈســۈف-بــارا. قــاراپتۇ ــۆزلىرىگهب  قىلغــان ياخــشىلىقى ۋه  ئهلهيھىســساالمنىڭ ئ
  .شهپقىتىنى ئۇنتۇپ كېتىپتۇ-مىھرى

  ىرئهۋنفمىسىر پادىشاھى  -4

ىرئهۋن زالىم پادىشاھ بولۇپ، ئۇ ف. مىسىرنىڭ ھۆكۈمرانلىق تهختىده فىرئهۋن ئولتۇرۇپتۇ
ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنى ناھايتى ئۆچ كۆرهتتى، ئۇالرنى دۈشمهن تۇتاتتى، ئۇالرنى پهيغهمـبهر 

-دهپ قارىمـايتتى ھهتتـا ئـۇالرنى رهھىـمسىر پادىشاھى يۈسـۈفنىڭ جهمهتـى ئهۋالدلىرى، مى
  .شهپقهت ۋه ئىنساپ بىلهن مۇئامىله قىلىشقا تىگىشلىك ئادهتتىكى ئىنسان دهپمۇ قارىمايتتى

ئۇنىــڭ قارىــشىچه يهرلىــك مىــسىرلىقالر بولغــان قىبــتىالر باشــقا بىــر تهبىــقه، ئىــسرائىل 
يهنـى قىبـتىالر ھۆكۈمرانلىـق قىلىـش ئۈچـۈن . ىـقه ئىـدىئهۋالدلىرى بولـسا ئـايرىم بىـر تهب

يارىتىلغان پادىشاھالر تهبىقىـسى، ئىـسرائىل ئهۋالدلىـرى بولـسا پادىـشاھالرنىڭ خىزمىتىنـى 
  .قىلىش ئۈچۈن يارىتىلغان قۇلالر تهبىقىسى ئىدى

 . ئىسرائىل ئهۋالدلىرىغـا گويـا ھايۋانغـا مۇئـامىله قىلغانـدهك مۇئـامىلهر قىالتتـىفىرئهۋن
ــوراليتتى ــدهك خ ــايۋاننى خورلىغان ــۇالرنى ھ ــرئهۋن. ئ ــۆزىنى فى ــۇپ، ئ ــشاھ بول ــم پادى  زالى

مهن ســىلهرنىڭ «: ھهممىــدىن ئۈســتۈن چــاغاليتتى، اللهغــا ئىــشهنمهيتتى، بهلكــى، ئــۆزىنى
  .دهيتتى» بۈيۈك پهرۋهردىگارىڭالر بولىمهن

ــوردا ــۇ پادىــشاھلىقى، ئ ــازى بىــلهن مۇغرۇر-قهســىرلىرى ۋه ھوقــۇق-ئ : لىنىــپئىمتىي
مېنىـڭ (مىسىرنىڭ پادىشاھلىقى، ئاستىمدىن ئېقىپ تۇرغان بۇ دهرياالر مېنىـڭ ئهمهسـمۇ؟ «

  .دهيتتى» كۆرمهيۋاتامسىلهر؟) بۇ بۈيۈكلۈكۈمنى

 زالىملىقتــا بابىــل پادىــشاھى نهمرۇدنىــڭ ئىزباســارى ئىــدى، ئهگهر ئــۇ بىــرهر فىــرئهۋن
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  . هپتىن يېرىلغۇدهك بوالتتىئادهمنىڭ ئۆزىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى بىلسه، غهز

. كىشىلهرنى ئۆزىگه ئىبادهت قىلىشقا، سهجده قىلىشقا، ئىتائهت قىلىشقا ئهمـرى قىالتتـى
ئىسرائىل ئهۋالدلىرى بولسا اللهغا ۋه اللهنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان كهلتۈرگهنلىكى ئۈچـۈن 

نىـڭ فىرئهۋنىك شـۇ سـهۋهپل. نى رهت قىلغـان ئىـدىگه ئىتـائهت ۋه ئىبـادهت قىلىـشفىرئهۋن
  .نهپرىتى شۇ قهدهر كۈچلۈك ئىدى- ئهۋالدلىرىغا بولغان غهزهپئىسرائىل

  

  بوۋاقالرنى ئۆلتۈرۈش - 5

ئىـسرائىل ئهۋالدلىـرى ئىچىـده «: نىڭ ئالدىغا بېرىـپ، ئۇنىڭغـافىرئهۋنقىبتىلىق كاھىن 
  .دهپتۇ» بىر بوۋاق تۇغۇلىدۇ، سېنىڭ پادىشاھلىقىڭ ئۇنىڭ قولىدا ۋهيران بولىدۇ

نىڭ ساراڭلىقى تۇتۇپ، چىرىكلهرنى ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئىچىده تۇغۇلغـان ھهر هۋنفىرئ
  .قانداق بوۋاقنى ئۆلتۆرۈشكه بۇيرۇپتۇ

پـادىچى ئۆزىنىـڭ قويلىرىـدىن خالىغـاننى بوغـۇزالپ، خالىغـاننى قالـدۇرۇپ قويغانــدهك 
ۇااليــدىغان مــۇ ئــۆزىنى ئــادهملهرنى خالىغــانچه ئۆلتــۆرۈپ، خالىغــانچه ھايــات قالدۇرفىرئهۋن

  .اليتتىھېساب» پهرۋهردىگار«

نىـــڭ چـــارلىغۇچى چىرىكلىـــرى شـــهھهرنىڭ ھهمـــمه تهرهپلىـــرىگه تارقىلىـــپ، فىرئهۋن
ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئىچىده تۇغۇلغان بـوۋاقنى قهيهرده تاپـسا، ئـۇنى . ئاختۇرۇشقا باشالپتۇ

  .شۇ يهرده خۇددى ئوغالقنى بوغۇزلىغاندهك بوغۇزالپ تاشالپتۇ

 ھـېچكىمكىلهر باياۋاندا، يىالن چايانالر شهھهرلهرده ئهركىن ياشايتتى، ئۇالرغـا بۆره تۈل
ـــايتتى ـــڭ . چېقىلم ـــان بوۋاقنى ـــده تۇغۇلغ ـــرى ئىچى ـــسرائىل ئهۋالدلى ـــراق، ئى ـــرئهۋنبى  فى

ــدى ــومكىن ئهمهس ئى ــشى م ــا. مهمىلىكىتىــده ياشى ــوۋاقالر ئات ــسىنىڭ كــۆز -مىڭلىغــان ب ئانى
  .ال ئۆلتۈرۈلمهكته ئىدىدىدىئال

ــ ــان كــۈن مۇســىبهت، غهمئى ــوۋاق تۇغۇلغ ــرهر ب ــده بى ــرى ئىچى ــايغۇ، -سرائىل ئهۋالدلى ق
ىالر قـوي كـالھىيتتا بىر كۈنـدىال يـۈزلىگهن قۇربان . تهسهللى، ماتهم، مهرسىيه كۈنى ئىدى

  .بوغۇزالنغاندهك، بىر كۈندىال يۈزلىگهن بوۋاقالر بوغۇزلىناتتى

ن ئاشــتى، دىدىــھهد) گهرلىكــتهزومى(زېمىنىــدا ) مىــسىر (فىــرئهۋن شۈبھىــسىزكى، «
نـى بـوزهك )يهنى ئىـسرائىل ئهۋالدلىـرى(ه تائىفئاھالىسىنى بۆلهكلهرگه بۆلۈپ، ئۇالردىن بىر 

تىرىـك ) خىـزمهتكه سـېلىش ئۈچـۈن( ئوغـۇللىرىنى ئۆلتـۈرۈپ، قىزلىرىنـى ئۇالرنىڭ. ىقىلد
  ». ھهقىقهتهن بۇزغۇنچىالردىن ئىدىفىرئهۋنقالدۇردى، 

  مۇسانىڭ تۇغۇلۇشى -6

  .ىشنىڭ يۈز بېرىشىنى ئىراده قىلىپتۇ قورقۇپ ۋه ئهنسىرهپ تۇرغان ئفىرئهۋنله ال
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 پادىــشاھلىقىنى ۋهيــران قىلىــشنى، ئۇنىــڭ قــولى فىــرئهۋنالـله ئۇنىــڭ قــولى ئــارقىلىق 
 قۇتقۇزۇشنى، ئۇنىـڭ قـولى ئـارقىلىق نىڭ زۇلمىدىنفىرئهۋنۋالدلىرىنى ئارقىلىق ئىسرائىل ئه

دىن اللهنىڭ قۇللۇقىغا، زۇلمهتتىن نۇرغـا چىقىرىـشنى تهقـدىر كىشىلهرنى بهندىنىڭ قۇللۇقى
  .قىلغان بوۋاق دۇنياغا كېلىپتۇ

 ئۇنىـڭ چـارلىغۇچى چىرىكلىرىنىـڭ  ۋهفىـرئهۋنئۇ . بۇ بوۋاق ئىمران ئوغلى مۇسا ئىدى
  .بولۇپتۇنازارهت قىلىۋاتقىنىغا قارىماي، يورۇق دۇنياغا كۆز ئېچىپ، ئۈچ ئايلىق 

  نىل دهرياسى - 7

پۇچقــاقلىرىنى چــاال -نىــڭ چــارلىغۇچى چىرىكىلىــرى شــهھهرنىڭ ھهمــمه بۇلــۇڭنفىرئهۋ
ــا، مۇســانىڭ ئانىــسى ئهنــسىرهشكه باشــالپتۇ چىــرىكلهر ئونلىغــان . قويمــاي ئاختۇرۇۋاتقاچق

  بوۋاقالرنى ئانسىنىڭ قۇچىقىدىن تارتىۋالغان تۇرسا، ئۇ قانداقمۇ ئهنسىرمهي تۇرالىسۇن؟

 پـۇراپ يۈرۈۋاتـسا،  ھهممه يهرنى ئىتـتهكك قاقىلداپ،چارلىغۇچىالر ھهممه يهرده قاغىده
  بىچاره ئانا قانداق قىلىدۇ؟ سۆيۈملۈك بوۋىقىنى قهيهرگه يۇشۇرىدۇ؟

الله بىچاره ئانىنى قىيىنچىلىقتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇنىڭغا بالىسىنى ساندۇققا سېلىپ، 
  .ئۇنى نىل دهرياسىغا قويۇۋىتىشنى ئىلھام قىلىپتۇ

 ســاندۇققا ســېلىپ، نىــل دهرياســىغا بىچــاره ئانــا بــوۋاقنى! تتــادۇرالــله ھهقىــقهتهن كا
قويۇۋېتىــشكه قانــداق چىدايــدۇ؟، ئــۇنى ســاندۇقتا كىــم ئېمىتىــدۇ؟، ئــۇ ســاندۇقتا قانــداق 

تا يهنىـال اللهغـا ھېـسابنهپهسلىنىدۇ؟،  ئانا بـۇالرنى ئويلىغـان بولـسىمۇ، بىـراق، ئـاخىرقى 
  .يىنىپتۇتهۋهككۇل قىلىپتۇ، اللهنىڭ ۋهھىيسىگه تا

ئۆيده بالىنى ساقالپ قالغىلى بولمىسا، ھهممه جايدا بوۋاقالرنىڭ دۈشمىنى ئـۇنى مـاراپ 
تۇرسا، قاغىنىڭ كۆزىدهك كۆزى، پىلنىڭ بۇرنىدهك بۇرنى بار چىرىكلهر ھهممه جاينى چـاال 

  !قويماي ئاختۇرۇۋاتسا بۇنىڭدىن باشقا قانداق ئامال بولسۇن؟

ن بالىـــسىنى ســاندۇققا ســـېلىپ، نىــل دهرياســـىغا ئانــا اللهنىــڭ بۇيرىقىغـــا ئاساســه
كى ئىشالرنى اللهغا تاپشۇرۇپ، بالىسىدىن ئايرىلىش ئازابىغـا بهرداشـلىق كېيىن .قويۇۋېتىپتۇ

  .بېرىپتۇ

مۇســـانى ئېمىـــتكىن، ئۇنىـــڭ ‹: سىغا ئىلھـــام بىـــلهن بىلـــدۈردۇقكىمۇســـانىڭ ئانىـــ«
ــۇنى  ــشىدىن قورقــساڭ، ئ ــا ) پســاندۇققا ســېلى(زىيانكهشــلىككه ئۇچرى ــل (دهرياغ ــى نى يهن

) ئۇنىــڭ پىراقىــدىن(قــورقمىغىن، ) ھــاالك بــوالرمىكىن دهپ(تاشــلىغىن، ئــۇنى ) دهرياســىغا
  »›.قايغۇرمىغىن، ئۇنى ساڭا چوقۇم قايتۇرىمىز ۋه ئۇنى پهيغهمبهرلهردىن قىلىمىز

  نىڭ ئوردىسىدافىرئهۋن -8

ئـۇ قهسـىردىن . ىدا كـۆپلىگهن قهسـىرلىرى بـار ئىـدىنىڭ نىل دهرياسـى سـاھىلفىرئهۋن
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  . قهسىرگه كۆچۈپ، دهريا ساھىلىدا كۆڭۈل ئاچاتتى

 خانىش بىلهن بىلله نىل دهريا ساھىلىدىكى قهسىرىده دهرياغا قاراپ فىرئهۋنبىر كۈنى 
ئېقىـپ دهريا دولقۇنلىرى ئىچىده بىـر لهيـلهپ، بىـر چۆكـۈپ تاتتى، تۇيۇقسىزال تاماشا قىلىۋا

  .شۈپتۇكۆزى چۈ ئۇالرنىڭ كېلىۋاتقان ساندۇققا

 دهپتــۇ خــانىش - قارىــسىال ئــالىيلىرى بىــز تهرهپــكه بىــر ســاندۇق ئېقىــپ كېلىۋاتىــدۇ-
  .گهفىرئهۋن

ــادا ســاندۇق نىــمه ئىــش قىلىــدۇ؟ دهرياغــا چۈشــۈپ كهتــكهن ياغــاچ -  ســاندۇق؟ دهري
  .فىرئهۋن دهپتۇ -پارچىسى بولسا كىرهك

  . دهپتۇ خانىش ئىشهنچ بىلهن- ياق، چوقۇم ساندۇق-

ــاندۇق  ــنس ــۇ، يېقى ــكهن«الپ كهپت ــاندۇق ئى ــت س ــشىپتۇ » راس ــرئهۋندېيى ــلهن فى  بى
  .خانىشنىڭ ئهتراپىدىكىلهر

ئـۇ بېرىـپ سـاندۇقنى . ى سۈزۈپ كېلىـشكه بۇيرۇپتـۇ بىر خىزمهتچىنى ساندۇقنفىرئهۋن
سـاندۇقتا كۈلـۈپ ياتقـان . ئېغىزىنـى ئېچىپتـۇدهريادىن سـۈزۈپتۇ ۋه ئهكىلىـپ سـاندۇقنىڭ 

  .ھهس قېلىشىپتۇ-ھهيرانۇه باشقا كىشىلهر  ۋفىرئهۋنبوۋاقنى كۆرگهن 

 دېيىشىپتۇ بىر قىـسىم - بۇ چوقۇم ئىسرائىلىيىلىك بوۋاق، شۇڭا بۇنى ئۆلتۈرمهك الزىم-
  .خىزمهتچىلهر

ۇنىـڭ خانىش بوۋاقنى كۆرۈپال ئۇنىڭغا ئـامراق بولـۇپ قېلىپتـۇ، بوۋاقنىـڭ مـۇھهببىتى ئ
دىن ئـۇنى فىرئهۋنـ .غـا بېـسىپ سـۆيۈپتۇقهلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئېلىپتۇ، ئۇ بوۋاقنى باغرى

ــائۆلتۈر ــپ، ئۇنىڭغ ــلىكنى تهلهپ قىلى ــاال(«: مهس ــۇ ب ــۇرى ) ب ــاڭا كۆزن ــا ۋه س ــى (ماڭ يهن
بولسۇن، ئۇنى ئۆلتۈرمهڭالر، بهلكى ئۇ بىزگه پايدا يهتكۈزهر ياكى ئـۇنى ئوغـۇل ) خۇشاللىق

  .دهپتۇ» قىلىۋاالرمىز

 ۋه ئۇنىـڭ فىـرئهۋن. ىـسىغا كىرىپتـۇ ئوردفىـرئهۋنشۇنداق قىلىپ ئىمران ئـوغلى مۇسـا 
دا قاغىنىـڭ ئـۇالر. نازارهتچى چىرىكلىرىنىڭ بولغىنىغا قارىمـاي ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا ياشـاپتۇ

  . ئىسرائىلىيىلىك ئىكهنلىكىنى بىلهلمهپتۇ كۆزى، پىلنىڭ بۇرنى تۇرۇپمۇ، بۇ بوۋاقنىڭ

 ئۇنىـڭ ىدىغان بـالىنىپادىشاھلىقىنى ۋهيران قىل نىڭفىرئهۋن الله بوۋاقالرنىڭ دۈشمىنى
ئۇنىـڭ .  مۇسانىڭ ئىشىدا خاتالىـشىپتۇفىرئهۋن ھاماقهت .ئىراده قىلىپتۇ ئۆزىگه باقتۇرۇشنى

  .ۋهزىرى ھامان ۋه باشقا قوشۇنلىرىمۇ خاتالىشىپتۇ

نىـڭ (ۇسـانى ئـاقىۋهت ئـۆزلىرىگه دۈشـمهن ۋه خـاپىلىقنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر مفىرئهۋن«
، ھامـان فىـرئهۋنشۈبھىـسىزكى، . سـۈزۈۋالدى) اسىدىننىل دهري(قىلىش ئۈچۈن ) مهنبهسى

  ».ۋه ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرى خاتاالشقان ئىدى
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  بوۋاقنى كىم ئېمىتىدۇ؟ -9

غـا ئـايلىنىپتۇ، ھهممهيـلهن ئـۇنى »ئهتىۋارلىق باال« ئوردىسىدىكى فىرئهۋنيىڭى بوۋاق 
ئـۇنى قولدىن قولغا ئېلىپ سۆيۈپتۇ، خانىش ئـۇنى ياخـشى كـۆرگهنلىكى ئۈچـۈن ھهممىـسى 

 ئـوردا خانىـشى ئـۇنى ياخـشى كـۆرگهن تۇرسـا، .ياخشى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا ئامراقلىق قىلىپتۇ
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بــوۋاق ! ئــوردا خــادىملىرى قانــداقمۇ ئــۇنى ياخىــشى كــۆرمهي تۇرالىــسۇن؟

  .چىرايلىق بولغاچقا ھهممىسى ئۇنى قولدىن قولغا ئېلىپ سۆيۈپتۇ

ــا چــا ــدىغان ئىنىكئان ــوۋاقنى ئېمىتى ــپ خــانىش ب ــا ئېلى ــوۋاقنى قۇچىقىغ ــۇ ب قىرتىپتۇ، ئ
ــى ئۇنىمــاپتۇ. ئېمىتمهكچــى بولۇپتــۇ ــراق، بــوۋاق يىغــالپ ئــۇنى زادىــال ئهمگىل خــانىش . بى

ئـۈچىنچى، . بوۋاق ئوخشاشال ئۇنىمۇ ئهمگىلى ئۇنىمـاپتۇىككىنچى ئىنىكئانىنى چاقىرتىپتۇ، ئ
ــسىمۇ، ــان بولس ــانىنى چاقىرتق ــىنچى ئىنىكئ ــا بهش ــۆتىنچى ھهتت ــۋالت ــلهن  ئهھ ــارقى بى  يۇق

  .ئوخشاش بولۇپتۇ

رىدىغاندۇ؟ يدىغاندۇ؟ نىمىشقا ئهممهي يىغالۋېبوۋاق نىمىشقا ئهمگىلى ئۇنىما! قىزىق ئىش
ئىنىكئانىالر خانىشنى خۇشال قىلىش ۋه كـۆپرهك مۇكاپاتقـا ئىرىـشىش مهقـسىتىده، بـوۋاقنى 

الر بـۇ شـهرهپلىك ئېمىتىش ئۈچۈن زور تىرىشچانلىقالرنى كۆرسهتكهن بولـسىمۇ، بىـراق، ئـۇ
  .خىزمهتتىن مهھرۇم بولۇپتۇ

ئــارا -كى پاراڭنىـڭ تىمىــسىغا ئـايلىنىپتۇ، دىــدهكلهرنىڭ ھهممىـسى ئــۆزدىدىــبـوۋاق ئور
  :بوۋاقنىڭ پارىڭىنى قىلىشىپتۇ

  يىڭى بوۋاقنى كۆردىڭىزمۇ؟!  سىڭلىم-

ته  كۆردۈم، ئۇ بهك چىرايلىقكهن، بىراق، ئـۇ باشـقا بوۋاقالرغـا ئوخـشىمايدىغان غهلىـ-
  بوۋاق ئىكهن، ئۇ سۈت ئهمگىلى ئۇنىمايدىكهن،

ئېمىتىش ئۈچـۈن قوچىقىغـا ئالـسىال، ، ئىنىكئانا رىدىكهنۋې شۇنداق، ئۇ ئهممهي يىغال-
  .ئهمگىلى ئۇنىماي يىغاليدىكهن

  ھه؟، ئۆلۈپ كېتهرمۇ؟- بىچاره قانداقمۇ قىالر-

  .ده- ئهمگىلى ئۇنىماي تۇرىۋهرسه ئهلۋهتته ئۆلۈپ كېتىدۇ-

  نىڭ قۇچىقىدائانىسى - 10

قىـزىم سـهن بېرىـپ قـاراپ بـاققىن، ئۇكـاڭ تىرىكمـۇ «: بىچاره ئانا مۇسانىڭ ئاچىـسىغا
بېرىـشكه ۋه ئـۇنى ئـۆزى قوغداشـقا ۋهده سـاالمهت قـايتۇرۇپ -ئهمهسمۇ؟ الله ئۇنى ماڭا ساق

  ».قىلغان

ئۇ كىـشىلهرنىڭ پادىـشاھ ئوردىـسىدىكى . تۇئىزدهپمۇسانىڭ ئاچىسى بېرىپ، ئۇكىسىنى 
  :يلىق بوۋاق ھهققىده قىلىشقان پاراڭلىرىغا قۇالق سېلىپتۇچىرا
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  ئهسۋاندىن چاقىرتقان ئىنىكئانا كهلدىمۇ؟ خانىش -

  . شۇنداق خىنىم، ئۇ كهلدى، بىراق، بوۋاق ئوخشاشال ئهممهيۋاتىدۇ-

ــالتىنى  ــدىن ئ ــلهن خــانىش ئىنىكئانى ــدۇ؟ مۇشــۇنىڭ بى ــمه بولغان ــا نى ــۇ بوۋاقق ــوۋا، ب ت
  .چاقىرىتىپ بولدى

  .شۇنداق، ئاڭلىشىمچه بۇ ئىنىكئائا بهك پاكىز ئايالمىش -

مهن شـهھهرده بىـر ئايـالنى تونـۇيمهن، ھهر «: مۇسانىڭ ئاچىسى بۇ گهپلهرنـى ئـاڭالپ
  . ئهدهب ۋه سىپايىلىق بىلهندهپتۇ» قانداق بوۋاق ئۇنى ئوبدان ئېمىدۇ

قىرىتىـپ مهك تهس، خانىش مۇشـۇنىڭ بىـلهن ئىنىكئانىـدىن ئـالتىنى چا بىر نىمه دې-
  . دهپتۇ بىر ئايال-بولدى، بىراق، بوۋاق زادىال ئهمگىلى ئۇنىمىدى

 ئۇنداقتا ھىلىقى شهھهردىكى ئايالنى چاقىرتىپ سىناپ باقسا بولمامدۇ؟، ئېمىپ قالسا -
  . دهپتۇ يهنه بىر ئايال-ئهجهپ ئهمهس

بېرىـپ سـهن «: خهۋهر خانىشنىڭ قۇلىقىغا يېتىپ، قىزچاقنى چاقىرتىپتۇ ۋه ئۇنىڭغابۇ 
  .دهپتۇ» ئاشۇ ئايالنى ئېلىپ كهلگىن

بوۋاق ئۇنىڭغـا چىـڭ چاپلىـشىپ، . مۇسانىڭ ئانىسى كېلىپ، بوۋاقنى قۇچىقىغا ئېلىپتۇ
ئۇ بوۋاقنىڭ ئانىـسى تۇرسـا، بـوۋاق ئـۈچ كۈنـدىن بىـرى قورسـىقى ئـاچ . ئېمىشكه باشالپتۇ

  !تۇرسا نىمىشقىمۇ ئۇنى ئهممىسۇن؟

بۇ «: ئهجهپلىنىپتۇ، پىرئهۋىن ئۇنىڭدىن گۇمانلىنىپ ۋه ئوردا ئهھلى بۇنىڭدىنخانىش 
  .دهپتۇ» باال نىمىشقا سېنى ئېمىدۇ؟ سهن ئۇنىڭ ئانىسىمۇ يا؟

 دهپتـۇ -ل، ھهر قانداق بوۋاق مېنـى ئېمىـدۇمهن سۈتى تهملىك ئايا!  ياق، ئالىيلىرى-
  .مۇسانىڭ ئانىسى

  . باشقا گهپ قىلماي، ئۇنىڭغا تهمىنات بۇيرۇپ بېرىپتۇفىرئهۋن

  .مۇسانىڭ ئانىسى ئوغلىنى قۇچىقىدا كۆتۈرۈپ، ئۇنى ئۆيىگه قايتۇرپ كېلىپتۇ

نىڭ ۋهدىسىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنـى اللهئانىسىنىڭ خۇشال بولۇشى، قايغۇرماسلىقى ۋه «
نىــڭ الله(بىلىـشى ئۈچــۈن بىـز مۇســانى ئۇنىڭغــا قـايتۇردۇق، لــېكىن ئىنـساالرنىڭ تولىــسى 

  ».دۇبىلمهي) ۋهدىسىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى

  نىڭ ئوردىسىغافىرئهۋن - 11

. ، ئانىـسى ئـۇنى ئوردىغـا قـايتۇرۇپ بېرىپتـۇكېـيىنمۇسانىڭ ئېمىش ۋاقتى توشقاندىن 
ئۇنىـڭ قهلبىـدىن . مۇسا پادىشاھ ئوردىسىدا خۇددى شاھزادىگه ئوخشاش ئۆسۈپ يېتىلىپتـۇ

  .پادىشاھ ۋه بايالردىن قورقۇش تۇيغۇسى يوقۇلۇپتۇ
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ــۇ  ــرئهۋنئ ــسىدىفى ــڭ ئائىلى ــوزۇر ۋه ئۇنى ــاالۋهتتىن قا-كىلهرنىڭ ھ ــرىمهن ھ ــداق بهھ ن
رائىلنىڭ  ئۈچـۈن بهنـى ئىـسىھاالۋهتلىك تۇرمۇش-ھوزۇربولۇۋاتقانلىقىنى، خان جهمهتىنىڭ 

قانـداق بهختـسىز بولۇۋاتقـانلىقىنى، پادىــشاھ ئوردىـسىدىكىلهرنىڭ ئـۇالغلىرىنى تويغــۇزۇش 
 كــۆزى بىــلهن كــۆرۈپ چــوڭ ئۈچــۈن بهنــى ئىــسرائىلنىڭ قانــداق ئــاچ قېلىۋاتقــانلىقىنى ئــۆز

  .بولۇپتۇ

ئىـشهككه مۇئـامىله -ئۇ پادىشاھ ئوردىسىدىكىلهرنىڭ ئىسرائىل ئهۋالدلىرىغا خۇددى ئىـت
قىلغاندهك مۇئامىله قىلىۋاتقانلىقىنى، ئۇالرنى خىزمهتكه سـېلىپ، ئهڭ قـاتتىق ئـازاپ بىـلهن 

  .ئازاپالۋاتقانلىقىنى ھهر كۈنى ئهتىگهن ۋه كهچته كۆرۈپ تۇرۇپتۇ

پهيغهمــبهر ئهۋالدلىــرى بولغــان قهۋمــى ۋه .  ئىــشالر مۇســانىڭ غهزىبىنــى كهلتۈرۈپتــۇبــۇ
  جهمهتىنىڭ خورلىنىشى قانداقمۇ ئۇنىڭ غهزىبىنى كهلتۈرمىسۇن؟

بهنـى ئىـسرائىلنىڭ گۇنـاھى زادى نىـمه؟ ئـۇالر قىبتـى مىللىتىـدىن بولمـاي، كهنئـانلىق 
  بولغىنى ئۈچۈنمۇ؟

  !بولسۇن؟لىغىلى ھېساببۇنى قانداقمۇ گۇناھ 

  ئۆلۈم ھادىسىسى - 12

الـله ئۇنىڭغـا قۇۋۋىتى ئۇرغۇپ تۇرىـدىغان يـاش بولـۇپ، -، بهردهم، كۈچمۇسا كۈچلۈك
. زالىمالرنـى ئـۆچ كـۆرهتتى، ئۇالرغـا نهپرهتلىنهتتـى ئـۇ. ۋه ھېكمهت ئاتا قىلغان ئىدىئىلىم 

  . ياردهم بېرهتتى ئۇالرغاۋه مهزلۇمالرنى ياخشى كۆرهتتى،ئاجىزالر 

ئـۇ . تاماشـا بىـلهن مهشـغۇل ئىـدى-ئـادهملهر ئويـۇن. سا شهھهرگه كىرىپتۇبىر كۈنى مۇ
ئۇالرنىــڭ بىـرى بهنــى ئىــسرائىلدىن، يهنه . ئىككـى ئادهمنىــڭ ئۇرۇشـۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتــۇ

  .بىرى بهنى ئىسرائىلنىڭ دۈشمىنى بولغان قىبتىالردىن ئىدى

يـاردهم بېرىـشنى تهلهپ  مۇسا ئهلهيھىسساالمنى چاقىرىـپ، ئـۆزىگه  كىشىئىسرائىلىيىلىك
 مۇشـت مۇسانىڭ ئاچچىقى كېلىـپ، قىبتىنـى. قىلىپتۇ ۋه قىبتى ئۈستىدىن شىكايهت قىلىپتۇ

بىــراق، ئــادهم ئۆلتۈرۈشــنىڭ شــهيتاننىڭ ئىــشى . بىــلهن بىرنــى ئــۇرۇپ ئۆلتــۈرۈپ قويۇپتــۇ
بـۇ  «:ئىكهنلىكىنى بىلگهن مۇسـا قـاتتىق پۇشـايمان قىلىـپ، اللهغـا تهۋبه قىلىپتـۇ ھهمـده

  .دهپتۇ» هيتاننىڭ ئىشىدۇر، شۈبھىسىزكى، شهيتان ئازدۇرغۇچى ئاشكارا دۈشمهندۇرش

مۇسانىڭ قىبتىنـى ئۆلتـۆرۈپ قويۇشـى قهسـتهنلىكتىن ئهمهس، بهلكـى، سـهھۋهنلىكتىن 
مۇسـا بۇنىـڭ ئۈچـۈن اللهغـا . ئۈچۈن الـله ئۇنىـڭ گۇنـاھىنى مهغپىـرهت قىلىپتـۇبولغانلىقى 
 مهن هن ماڭا ئىنئـام قىلـدى ۋه مېنـى مهغپىـرهت قىلـدى،الله ھهقىقهت«:  ئېيتىپھهمدۇسانا

   .دهپتۇ» ئهمدى ھهرگىز گۇناھكارالرغا ياردهمچى بولمايمهن

لىـشىدىن، ئـۇنى تۇتـۇپ دىغان چىرىكلهرنىـڭ ئـۆزىنى تۇتۇۋېمۇسا ھهممىنى پۇراپ تاپىـ
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چىــرىكلهر قىبتىنىــڭ . نىــڭ ئالــدىغا ئېلىــپ بېرىــشىدىن ئهنىــسرهشكه باشــالپتۇفىرئهۋن
قـاتىلنى مۇسـا . تىنى كۆرۈپ، قـاتىلنى ئىـزدىگهن بولـسىمۇ، بىـراق، ئـۇنى تاپالمـاپتۇجهسى

ــشىدىن باشــقا  ــۇنى ھــېچكىمبىــلهن ئىــسرائىلىيىلىك كى  بىلمهيــدىغان تۇرســا، چىــرىكلهر ئ
  .ده-ئهلۋهتته تاپالمايدۇ

نىڭ قاتتىق غهزىبىنـى فىرئهۋندىرهكسىز يوقۇلۇشى -قىبتىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ، قاتىلنىڭ ئىز
شۇڭا ئـۇ چىـرىكلهرگه چوقـۇم قـاتىلنى تېپىـپ، ئـۇنى تۇتـۇش ھهققىـده بـۇيرۇق . غاپتۇقوز

  .چۈشۈرۈپتۇ

  سىر پاش بولۇپ قالدى - 13

ــــلهن  ــــى بى ــــر قىبت ــــسرائىلىيىلىكنىڭ يهنه بى ــــۇ ئى ــــا ئاش ــــۈنى مۇس ــــى ك ئىككىنچ
ئىسرائىلىيىلىك قىلچه ئۇيالماستىن مۇسانى چاقىرىـپ، ئـۆزىگه . ئۇرۇشۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ

ســهن بهك يــۈزى قىلىــن ئــادهم «: مۇســانىڭ ئــاچچىقى كېلىــپ. م قىلىــشنى ســوراپتۇيــارده
ــاردهمگه  ــى ي ــى مېن ــسهن، يهنه تېخ ــلهن ئۇرۇشىدىكهن ــشىلهر بى ــۈنى كى ــسهن، ھهر ك ئىكهن

مـدى مهن سـاڭا يـاردهم بهرمهيـمهن، سـهن ھهقىـقهتهن ئاشـكارا گـۇمراھ چاقىرىۋاتىسهن، ئه
  .دهپتۇ» ئىكهنسهن

. لىپتـۇزىراق ئهدهبـلهپ قويمـاقچى بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا كېشۇنداقتىمۇ قىبتىنى ئـا
لهشـلىرىنى كـۆرگهن ئىـسرائىلىيىلىك مۇسـانىڭ ئـۆزىنى ئـۇرۇپ مۇسانىڭ ئاچچىقىنى ۋه ئهيب

سـهن تۈنۈگـۈن بىـر ئـادهمنى ئۆلتۈرگهنـدهك ! ئـى مۇسـا«: ئۆلتۈرۈپ قويۇشىدىن ئهنسىرهپ
ىن بولۇشـنى خالىمـاي، پهقهت زومىـگهر مېنى ئۆلتۈرمهكچىمۇ؟، سهن زېمىنـدا تۈزىگـۈچىلهرد

  .دهپتۇ» بولۇشنىال خااليدىكهنسهن

شۇنىڭ بىلهن سىر پاش بولۇپتۇ، قىبتى تۆنۈگۈنكى قاتىلنىڭ مۇسا ئىكهنلىكىنى بىلىپ 
 ئاشـۇ ئوردىدا تهربىـيىلهنگهن«: ئۇ غهزهپلىنىپ. نىڭ قۇلىقىغا يېتىپتۇفىرئهۋنخهۋهر . قاپتۇ

  .دهپتۇ» !ده-ياش ئۆلتۈرۈپتۇ

  قهسـتهنلىكتىن ئهمهس، بهلكـى، سـهھۋهنلىكتىن ئۆلتـۆرۈپ قويۇشـى قىبتىنـىنىڭۇسام
 ۋه ئۇنىڭ چىرىكلىرىنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇشنى ئىـراده فىرئهۋنئۈچۈن الله ئۇنى بولغانلىقى 

  .ده- ۋه ئۇنىڭ چىرىكلىرى مۇسانىڭ سهھۋهنلىكىنى كهچۈرمهيدۇفىرئهۋنبىراق، . قىلىپتۇ

 پادىشاھلىقىنى ۋهيران قىلىشنى، ئۇنىڭ فىرئهۋنولى ئارقىلىق  ئۇنىڭ ق، اللهۋهھالهنكى
نىـڭ زۇلمىـدىن قۇتقۇزۇشـنى، ئۇنىـڭ قـولى فىرئهۋنقولى ئـارقىلىق ئىـسرائىل ئهۋالدلىرىنـى 

ئارقىلىق كىشىلهرنى بهندىنىڭ قۇللۇقىدىن اللهنىڭ قۇللۇقىغا، زۇلمهتتىن نۇرغا چىقىرىشنى 
  .تهقدىر قىلغان ئىدى

نى ۋۇزرالىرى قىبتىنىڭ قاتىلى مۇسـاغا چوقـۇم ئۆلـۈم جازاسـى بېرىـش-نىڭ ۋهزىرفىرئهۋن
بــۇالرنى تولـۇق ئــاڭالپ، ئۇنىڭـدىن خهۋهر تاپقــان بىـر ئــادهم مۇســانىڭ . مهسلىھهتلىـشىپتۇ
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 كــاتتىالر ســېنى ئۆلتۈرۈشــكه مهســلىھهت «: قېــشىغا كېلىــپ ئهھــۋالنى ئۇنىڭغــا ئېيتىپتــۇ ۋه
 كهتكىـــن، مهن ئهلـــۋهتته ســـاڭا ســـادىق چىقىـــپ) شـــهھهردىن دهرھـــال(قىلىـــشىۋاتىدۇ، 
  .دهپتۇ» كىشىلهردىنمهن

! ئـى پهرۋهردىگـارىم«: مۇسا قورقۇنچ ئىچىده ئهتراپقا باققان ھالـدا شـهھهردىن چىقىـپ
  .دهپ نىدا قىلىپتۇ» مېنى زالىم قهۋمدىن قۇتقۇزغىن

  مىسىردىن مهديهنگه - 14

ۇراپ تاپىــدىغان نىــڭ باشقۇرۇشــى ئاســتىدا تۇرســا، ھهممىنــى پــفىرئهۋنپۈتكــۈل مىــسىر 
  چىرىكلهر ھهممه جايدا ئوغرى مۈشۈكتهك تىمسىقالپ يۈرسه مۇسا قهيهرگىمۇ بارار؟

نىـڭ قـولى يهتمهيـدىغان ئهرهب ئهللىرىـدىن بىـرى بولغـان مهديهن فىرئهۋنالله مۇسـاغا 
  . شهھرىگه كېتىشنى ئىلھام قىلىپتۇ

رده مىسىر مهدهنىيتـى، مهديهن سهھرا ۋه قىشالقالردىن تهركىپ تاپقان ئهل ئىدى، ئۇ يه
دىن فىرئهۋنـبىـراق، ئـۇ . قهسـىرلىرى، مىـسىرنىڭ بـازارلىرى يـوق ئىـدى-مىسىرنىڭ ئـوردا

نىڭ باشقۇرۇشى ئاستىغا كىرمهيدىغان ئهركىن، ئازاده، ھـۆر، بهختلىـك ئهل فىرئهۋنيىراق، 
  .ئىدى

ىـيهتكه تولغان ياۋايىلىق قۇللۇق ۋه ھاقـارهت بىـلهن تولغـان مهدهنھۆر، ئادالهت بىلهن 
  !ھه-قارىغاندا نىمه دىگهن ياخشى

ــدا  ــۇ جاي ــېچكىمئ ــرئهۋن ھ ــقۇرۇلمايدۇ، فى ــدىن باش ــېچكىم تهرىپى ــۇمھ ــڭ زۇل - ئۇنى
 ئۇنىــڭ ئــوغرى مۈشــۈكتهك تىمــسىقالپ يۈرىــدىغان ھــېچكىم. ســىتهملىرىگه ئۇچرىمايــدۇ
  .ئۇ جايدا مىڭلىغان بوۋاقالر ئۆلتۈرۈۋېتىلمهيدۇ. چىرىكلىرىدىن قورقمايدۇ

يهنگه قاراپ يولغا چىقىپتۇ، ئۇ مىسىردىن چىققاندا، قورقـۇنچ ئىچىـده ئهتراپقـا مۇسا مهد
 اللهدىـن ئـۇ. بېقىپتۇ، بىرهر ئادهمنىڭ كهيـنىگه چۈشـكهن يـاكى چۈشـمىگهنلىكىگه قـاراپتۇ

  .شهھهردىن چىقىپتۇدېگىنىچه » بىسمىلالھ«مهدهت ۋه ياردهم تىلهپ، 

دىگـارىم مېنـى تـوغرا يولغـا يېتهكلىـشى پهرۋهر«: ئۇ مهديهن تهرهپكه يـۈزلهنگهن چاغـدا
  .دهپتۇ» مۇمكىن

  مهديهنده - 15

نــى تونۇمىــسا يــا ئــۇنى ھېچكىمبىــراق، بــۇ يهرده ئــۇ . مۇســا مهديهنــگه يېتىــپ كېلىپتــۇ
  تونۇيدىغان بىرهر ئادهم بولمىسا قانداق قىلغۇلۇق؟ كىچىنى قهيهرده ئۆتكۈزگۈلۈك؟

هنه بىـر تهرهپـتىن اللهنىـڭ ئـۇنى مۇسا بۇالرنى ئـويالپ بىـر تهرهپـتىن غهمـگه پاتـسا، ي
  .ھهرگىز ياردهمچىسىز تاشلىۋهتمهيدىغانلىقىغا كهسكىن ئىشىنىپتۇ

 مۇسـا .سـۇغۇراتتىكـالىلىرىنى ئاشـۇ بۇالقتـا -قـوي بولۇپ، كىشىلهر ئۇ يهرده بىر بۇالق
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ئىككـى بۇالقنىڭ يېنىغا كهلگهنده بىـر تـوپ كىـشىلهرنىڭ قـويلىرىنى سـۇغۇرۇۋاتقانلىقىنى، 
قـــويلىرىنى ســـۇغۇرۇپ بولۇشـــىنى كۈتـــۈپ  مـــاللىرىنى توســـۇپ، پادىچىالرنىـــڭ ئايالنىــڭ

  .تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ

ـــۇالردىن ـــپ، ئ ـــى ئاغرى ـــا ئىچ ـــانىڭ ئۇالرغ ـــويلىرىڭالرنى «: مۇس ـــشقا ق ـــىلهر نىمى س
  . دهپ سوراپتۇ» سۇغارمايسىلهر؟

. رالمايمىز باشقا پادىچىالر ماللىرىنى سـۇغۇرۇپ بولمىغـۇچه، بىـز قـويلىرىمىزنى سـوغۇ-
بىزنىـڭ « دهپتـۇ ئـۇالر، ئانـدىن -چۈنكى، ئۇالر كۈچلۈك بىز ئـاجىز، ئـۇالر ئهر بىـز ئايـال

  .دىگهننى قوشۇمچه قىلىپتۇ» ئاتىمىز ياشانغان كىشى

  . ھهيدهپ كېتىپ قىلىپتۇئىككى ئايال قويلىرىنى سۇغۇرۇپ بولغاندىن كىين، قويلىرىنى

ــ ــده بارى ــارار؟ كىچى ــۇ ب ــا قهيهرگىم ــدى مۇس ــۇنى ئهم ــسا، ئ ــاي بولمى ــېچكىمدىغان ج  ھ
  .تونۇمىسا، يا ئۇنىڭ بۇ يهرده تونۇشى بولمىسا، ئۇ كىچىنى قهيهردىمۇ ئۆتكۈزهر؟

ــۇپ « ــسىغا بۇرۇل ــۇ ئارقى ــدىن ئ ــر دهرهخن(ئان ــڭبى ــپ ) ى ــسىگه بېرى ــۇرۇپ(سايى ): ئولت
ــارىم‹ ــاج! پهرۋهردىگ ــا موھت ــقهتهن ئۇنىڭغ ــنىال بهرســهڭ، مهن ھهقى ــزىقتىن نېمى ــا رى » ماڭ
  ».پتۇده

  تهلهپ - 16

ئاتىسى ئۇالرنىڭ بالدۇر . ئىككى قىز كۈندىكىگه قارىغاندا ئۆيىگه بالدۇر قايتىپ كېلىپتۇ
ــۇالردىن ــۇ ۋه ئ ــۆرۈپ ئهجهپلىنىپت ــى ك ــپ كهلگهنلىكىن ــدىكىگه ســىلهر بۈگــۈن «: قايتى كۈن

  .دهپ سوراپتۇ» ؟بالدۇر قايتىپ كېلىپسىلهرغۇقارىغاندا 

ئىــدى، ئــۇ بىزنىــڭ قــويلىرىمىزنى راشــتۇرغان  ئۇچ الــله بىــزگه بىــر ياخــشى ئــادهمنى-
  . دهپتۇ قىزالر-سۇغۇرۇپ بهردى

 ئىچ ئاغرىتمىغان ئىدى، شۇنىڭغا قارىغاندا ئۇ يات ئادهم ھېچكىمئۇزاقتىن بىرى قىزالرغا 
  :ئوخشايدۇ دهپ ئويلىغان بوۋاي قىزلىرىدىن سوراپتۇ

   سىلهر ئۇ ئادهمنى قهيهرده قويۇپ كهلدىڭالر؟-

  . يهرده قويۇپ كهلدۇق، ئۇ ياتىدىغان يېرى يوق مۇساپىر ئىكهن بىز ئۇنى شۇ-

 شــۇنداقمۇ ئىــش قىالمــسىلهر؟ بىــزگه ياخــشىلىق قىلغــان مۇســاپىرنىڭ بــۇ شــهھهرده -
ياتىدىغان يېرى بولمىسا، ئۇ كىچىنى قهيهرده ئۆتكۆزىدۇ؟، بىزنىڭ ئۇنى قوندۇرۇپ مىھمـان 

 بـار، بىـرىڭالر بېرىـپ ئـۇنى چاقىرىـپ قىلىش ۋه ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىش مهجبـۇرىيتىمىز
  . دهپتۇ بوۋاي قىزلىرىغا-كېلىڭالر

: بىــرى مۇســانىڭ يېنىغــا ئۇياتچــانلىق بىــلهن مېڭىــپ كېلىــپ) ئىككــى قىزنىــڭ(ئــۇ «
 راسـتالسۇغىرىپ بهرگهنلىكىڭنىڭ ھهققىنـى بېـرىش ئۈچـۈن ئاتـام سـېنى ) قويلىرىمىزنى(‹
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  . دهپتۇ»›چاقىرىدۇ

ىنىڭ الـله تهرهپـتىن ئىجـابهت بولغـانلىقىنى بىلىـپ، قىزنىـڭ مۇسا اللهغا قىلغان دۇئاس
  .تهكلىۋىنى قۇبۇل قىلىپتۇ

ــۈن  ــلىق ئۈچ ــاراپ قالماس ــا ق ــا قىزغ ــۇمۇس ــدا مېڭىپت ــڭ ئالدى ــسىللىك ۋه . ئۇنى ــۇ ئې ئ
ئىـسمى، بـوۋاي مۇسـادىن . ئالىيجاناپلىق بىلهن مېڭىپ، بوۋاينىڭ ئـۆيىگه يېتىـپ كېلىپتـۇ

. مۇسا ھهممه ئهھۋاللىرىنى تهپسىلىي سۆزلهپ بېرىپتۇ.  سوراپتۇيۇرتى ۋه باشقا ئهھۋاللىرىنى
  .دهپتۇ» قورقمىغىن، زالىم قهۋمدىن قۇتۇلدۇڭ«: بوۋاي بۇالرنى ئاڭالپ مۇساغا

  توي قىلىش - 17

ئۇالر مۇسانى ئهزىز مىھماننى كۈتۈۋالغاندهك كۈتۈۋېلىپتـۇ، بوۋايمـۇ مۇسـاغا خـۇددى ئـۆز 
  .ه قىلىپتۇبالىسىغا مۇئامىله قىلغاندهك مۇئامىل

ئى ئاتا، ئۇنى سهن ئىـشلهتكىن، بـۇ سـهن «: بىر كۈنى قىز ئاتىسىغا پاك نىيهت بىلهن
  .دهپتۇ» ئىشلهتكهنلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇر، كۈچلۈك، ئىشهنچلىكتۇر

 دهپ -ئۇنىڭ كۈچلـۈك ۋه ئىـشهنچلىك ئىكهنلىكىنـى سـهن قانـداق بىلـدىڭ؟!  قىزىم-
  .سوراپتۇ بوۋاي قىزىدىن

ــۈك - ــۇنى كۈچل ــنىم ئ ــۇ : دىگى ــالغۇز ئ ــۆزى ي ــنى ئ ــان تاش ــا قويۇلغ ــڭ ئېغىزىغ بۇالقنى
: ئـۇنى ئىـشهنچىلىك دىگىـنىم. دهم يالغۇز كۆتۈرهلمهيتتىكۆتۈردى، ئادهتته ئۇ تاشنى بىر ئا

خىزمهتكـار  .ئۇ بىزنىڭ ئۆيگه كېلىدىغان چاغدا ماڭا قىلـچه نهزهر سـالماي ئالدىمـدا ماڭـدى
ــشهنچىلىك بولۇشــى  ــۈك ۋه ئى ــۇم كۈچل ــرهكچوق ــشنىڭ . كى ــسا ئى ــۈك بولمى ــۇ كۈچل ئهگهر ئ

ده، ئۇنىـڭ - ئـۇ بىـزگه خىيـانهت قىلىـدۇھۆددىسىدىن چىقالمايـدۇ، ئىـشهنچىلىك بولمىـسا
  . دهپتۇ قىز ئاتىسىغا-كۈچىدىن پايدىالنغىلى بولمايدۇ

ــۇ مهســىلىنى  ــشىغا قوشــۇلۇپتۇ، شــۇنداقتىمۇ ئ ــدىكى قارى بــوۋاي قىزىنىــڭ مۇســا ھهققى
  :پىشقهدهملهرچه پاراسهت بىلهن مۇنداق ئويالپتۇئاتىالرچه ئهقىل ۋه 

ئوغۇل قىلىۋاالي، بۇنـداق ياخـشى يىگىـت دۇنيـادا كهم كۈيياخشىسى مهن بۇ يىگىتنى «
تېپىلىدۇ، يهنه كېلىپ بىزنىڭ بۇ مهديهنده بۇنداق پهزىلهتلىك ياشـنى تـاپقىلى بولمايـدۇ، 

ۈچۈن ئۇنى ماڭا ئهۋهتكهن بولـسا ئىھتىمال الله ئۇنىڭ ماڭا كۈيئوغۇل ۋه ياردهمچى بولۇشى ئ
  ».كىرهك

ماڭـا «: بوۋاي تهمكىنلىك، مىھرىبـانلىق ۋه سـهمىمىيلىك بىـلهن مۇسـاغا مۇنـداق دهپتـۇ
ســهككىز يىــل ئىــشلهپ بېرىــشىڭ بهدىلىــگه ســاڭا بــۇ ئىككــى قىزىمنىــڭ بىرىنــى بېرىــشنى 

لــسۇن، ىدا بوھېــساب ســهككىز يىللىــق ئهمگىكىــڭ قىزىمغــا بېــرىلگهن تويلــۇق (خــااليمهن،
ـــدىن  ـــل ئۆتكهن ـــيىنســـهككىز يى ـــۇپكې ـــل قوش ـــى يى ـــى ) ، يهنه ئىكك ـــون يىلن ئهگهر ئ
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سېنى مۇشـهققهتكه سـېلىپ ) ئون يىلنى شهرت قىلىپ(ئىختىيارىڭ، ) ئۇمۇ(توشقۇزۇۋهتسهڭ 
  ».قويۇشنى خالىمايمهن، خۇدا خالىسا، مېنىڭ ياخشى ئادهم ئىكهنلىكىمنى بايقايسهن

ــ ــى توش ــهككىز يىلن ــانىڭ س ــوۋاي مۇس ــشىدىن ب ــپ قىلى ــپ، كېتى ــى ئېلى قوزۇپال قىزىن
ئهنسىرهپ، ئۇنى سـىناپ باقمـاقچى، مۇبـادا ئۇنىڭـدىن خـاتىرجهم بواللىـسا، ئانـدىن ئـۇنى 

  .قچى بولۇپ، ئون يىلنى توشقۇزۇشنى تهلهپ قىلىپتۇچىرايلىقچه ئۇزۇتۇپ قويما

شىغا مۇســا بــۇنى اللهنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى دهپ بىلىــپ، اللهنىــڭ بهرىــكهت ئاتــا قىلىــ
  .ئىشىنىپ، بوۋاينىڭ تهكلىۋىگه قوشۇلۇپتۇ

الــله ئــۇنى مهديهنــگه ئېلىــپ كهلــدى، بوۋاينىــڭ ئــۆيىگه يهتكــۈزدى، ئۇنىــڭ قهلــبىگه 
» ڭ ئـارىمىزدىكى توختامـدۇربۇ ئىككىمىزنى «:مۇھهببهتنى سالدى، شۇڭا ئۇ بوۋايغا-مىھرى
ئىككى مـۇددهت «: چۈنشۇنداقتىمۇ ئۇ ئۆزىنىڭ تالالش ھوقۇقىنى ساقالپ قىلىش ئۈ. دهپتۇ

نىڭ قايسىسىنى توشقۇزسام توشـقۇزاي، ماڭـا ئـارتۇقچه )يهنى سهككىز يىل بىلهن ئون يىل(
  .دهپتۇ»  بىزنىڭ سۆزىمىزگه گۇۋاھتۇراللهتهلهپ قويۇشقا بولمايدۇ، 

  مىسىرغا - 18

يهنى كېلىشكهن مۇددهتنىـڭ تولـۇقراقى بولغـان (مۇددهتنى ) ئۆز ئارا كېلىشكهن(مۇسا «
، بـوۋاي »يولغا چىقىپتـۇ) مىسىرغا قاراپ( توشقۇزغاندىن كېيىن ئايالىنى ئېلىپ )ئون يىلنى

  :ئۇالرنى ئۇزىتىپ، ئۇالرغا دۇئا قىلىپتۇ

  . دهپتۇ بوۋاي- الله بهرىكهت بهرسۇن ئوغلۇم، اللهغا ئامانهت قىزىم-

 كىرىـپ ھهمـمه يـاقنى كـېچه. مۇسا بوۋاي بىلهن خوشلىشىپ، ئايالىنى ئېلىـپ مېڭىپتـۇ
ئهتراپنى كۆرگىلى بولمىسا ئـۇالر قانـداقمۇ يـول يۈرهلىـسۇن؟ باياۋانـدا . غۇلۇق قاپالپتۇقاراڭ

   ئۇالر قانداقمۇ يول تاپالىسۇن؟يولنى يورۇتقىلى ئوت بولمىسا

ئوتنىـڭ يـورۇقىنى كـۆرۈپ، ) بىـر جايـدا ( ئوت ئىزدهپتۇ، ئۇ كېتىۋىتىـپ بىـردىنالمۇسا
ــسىدىكىلهرگه ــۇرۇڭالر، مهن ئ«: ئائىلى ــۇرۇپ ت ــپ ت ــۆردۈم، مهن بېرى ــورۇقىنى ك ــڭ ي وتنى

بىرهر پارچه چوغ ئېلىپ كېلىشىم ياكى ئوت بار يهرده بىرهر يول باشـلىغۇچىنى ) ئۇنىڭدىن(
  . دهپتۇ»ئۇچرىتىشىم مۇمكىن

ــۇ،  ــدهك مېڭىپت ــكه ئوچقان ــوت تهرهپ ــا ئ ــدا «مۇس ــده نى ــا كهلگهن ــڭ يېنىغ ــا ئوتنى مۇس
ردىگارىڭـدۇرمهن، كهشـىڭنى سـالغىن، مهن ھهقىقهتهن سېنىڭ پهرۋه !قىلىندىكى، ئى مۇسا

  .»سهن ھهقىقهتهن مۇقهددهس ۋادى بولغان تۇۋادا سهن

ـــۇ ـــي قىلىپت ـــا ۋهھى ـــۆزلهپ، ئۇنىڭغ ـــاغا س ـــله مۇس ـــدا ال ـــۇ جاي ـــېنى «: موش مهن س
ئىبــادهتكه (مهن ھهقىــقهتهن . تاللىــدىم، ســهن ۋهھــيىگه قــۇالق ســالغىن) پهيغهمــبهرلىككه(

ماڭـا ئىبـادهت ) يـالغۇز(يـوق، ) بهرھهق(ېچ مهبـۇد  دۇرمهن، مهنـدىن باشـقا ھـالـله) اليىق
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  ».قىيامهتنىڭ بولۇشى ھهقىقهتتۇر. قىلغىن، مېنى زىكىر قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن

تايىنىـشقا ۋه قـوي بېقىـشقا مۇسانىڭ قولىـدا ھاسـا بـار ئىـدى، ئـۇ ئـادهتته ھاسىـسىنى 
  .ىلمهيتتىئىشلىتىدىغان بولغاچقا، ئۇنىڭ باشقا ئاالھىدىكلرى بارلىقىنى ب

 .مۇسادىن دهپ سوراپتۇ الله -»ئوڭ قولۇڭدىكى نېمه ئۇ؟! ئى مۇسا« -

انـدىن ئـۇ اللهغـا ئ.  مۇسـا اللهغـائـاددىال جـاۋاپ بېرىپتـۇ دهپ -»ئۇ مېنىڭ ھاسام «-
لىش ۋه الــله بىــلهن بولغــان ســۆھبهتنى ئــۇزارتىش مهقــسىتىده ھاســانىڭ ئــۇزاقراق ســۆزلىۋې

ئۇ مېنىڭ ھاسام، ئۇنىڭغا تايىنىمهن، «: باشالپتۇۆزلهشكه پايدىلىق تهرهپلىرىنى تهپسىلى س
  ».ئۇنىڭ بىلهن قويلىرىمغا غازاڭ قېقىپ بېرىمهن، مېنىڭ يهنه باشقا ئېھتىياجلىرىممۇ بار

  . دهپتۇ الله-»تاشلىغىن) يهرگه(ئۇنى ! ئى مۇسا «-

: ئېيتتـى الـلهمۇسا ئۇنى تاشلىۋىدى، ئۇ ناگاھـان مېڭىۋاتقـان بىـر يىالنغـا ئايالنـدى، «
  .›»ھالىتىگه قايتۇرىمىز) يهنى ھاسىلىق(ئۇنى تۇتۇۋالغىن، قورقمىغىن، ئۇنى دهسلهپكى ‹

الله مۇساغا قولىنىڭ ئاپئـاق بولۇشـىدىن ئىبـارهت يهنه بىـر مـۆجىزىنى بېرىـپ، مۇنـداق 
، ئۇ ھېچقانـداق ئهيىـب )ئاندىن چىقارغىن(قولۇڭنى قولتۇقۇڭنىڭ ئاستىغا سالغىن «: دهپتۇ

  ».ئىككىنچى مۆجىزىدۇر) بۇ(بولۇپ چىقىدۇ، ) نۇرلۇق(ىز ھالدا ئاپئاق  نۇقسانسـ

  ن ئاشتىدىدى سهن فىرئهۋننىڭ قېشىغا بارغىن، ئۇ ھهقىقهتهن ھهد- 19

 الله مۇسـا ئهلهيھىسـساالمنى دۇنياغـا يارىتىـشتىكى مهقـسهتنى ئهمهلـگه كېيىنشۇنىڭدىن 
  .ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئاتلىنىشقا بۇيرۇپتۇ

. ن ئاشـــقان ئىـــدىدىدىـــبۇزغۇنچىلىـــق قىلىـــپ، ھهقىـــقهتهن ھهد فىـــرئهۋن زېمىنـــدا
، ۋهھالهنكى.  بولۇپ، قىلمىغان ئهسكىلىكى قالمىغان ئىدىكاپىرفىرئهۋننىڭ قهۋمىمۇ اللهغا 

.  بولۇشىنى، ئۇالرنىڭ زېمىندا بۇزغۇنچىلىـق قىلىـشىنى خالىمـايتتىكاپىرالله بهندىلىرىنىڭ 
ــرئهۋن ۋهشــۇڭا  ــراده مۇســا ئهلهيھىســساالمنىڭ فى ــشىنى ئى ــشىغا بېرى ــڭ قې ــڭ قهۋمىنى  ئۇنى
  .»ئۇالر ھهقىقهتهن فاسىق قهۋم ئىدى«. قىلىپتۇ

بىــراق، مۇســا ئهلهيھىســساالم قىبتىنــى ئۆلتــۈرۈپ قويــۇپ، مىــسىردىن قېچىــپ چىققــان، 
، ئـۇ فىرئهۋننىـڭ قېـشىغا چىرىكلهر ۋه ئوردا ئهھلىنىڭ ھهممىسى ئـۇنى تونۇيـدىغان تۇرسـا

ــدۇ؟، ئۇنىــڭ ــۇقانــداق بارى ــشىدۇ؟ شــۇڭا ئ ــداق ئۇچرى ــلهن قان مهن ! پهرۋهردىگــارىم«:  بى
ــى  ــدۇم، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ مېن ــۈرۈپ قوي ــادهمنى ئۆلت ــر ئ ــۇالردىن بى ــقهتهن ئ ھهقى

  .دهپتۇ» ئۆلتۈرۈشىدىن قورقىمهن

ــله بۇالرنىــڭ ھهممىنــى . مۇســا ئهلهيھىســساالم يهنه تىلىــدىكى كىكهچلىكنــى ئېيتىپتــۇ ال
قېـشىغا بېرىـشىنى ئىـراده نىـڭ ھىچنهرسـىگه قارىمـاي فىرئهۋننىـڭ بىلىدىغان بولغاچقا، ئۇ

سـهن زالىـم قهۋمـگه بـارغىن، ‹: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ مۇساغا نىـدا قىلـدى«: قىلىپتۇ
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  »›قورقمامدۇ؟)  نىڭ جازالىشىدىنالله(نىڭ قهۋمىدۇر، ئۇالر فىرئهۋن) ئۇالر(

هن ئۇالرنىڭ مېنى ئىنكار قىلىشىدىن مهن ھهقىقهت! پهرۋهردىگارىم«: مۇسا ئهلهيھىسساالم
يـۈرىكىم سـىقىلىدۇ، تىلىـم كـېكهچ، شـۇڭا ) ئۇالرنىڭ مېنى ئىنكـار قىلىـشىدىن. (قورقىمهن

ــۈن( ــۇش ئۈچ ــده بول ــا ياردهم ــارۇننى ) ماڭ ــبهر(ھ ــن) پهيغهم ــپ ئهۋهتكى ــڭ . (قىلى ئۇالرنى
» دىن قـورقىمهنئۇالرنىڭ ئالدىدا مېنىڭ گۇناھىم بار، ئۇالرنىڭ مېنى ئۆلتۈرۈشى) دهۋاسىچه

  .دهپتۇ

، )يهنى سېنى ئۇالر ھهرگىز ئۆلتۈرهلمهيـدۇ(ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس «: الله مۇنداق دهپتۇ
ــله  ــلهن بىل ــىلهر بى ــقهتهن س ــز ھهقى ــرىڭالر، بى ــپ بې ــۆجىزىلىرىمنى ئېلى ــڭ م ــىلهر مېنى س

ڭ بىـز ھهقىـقهتهن ئالهملهرنىـ‹: گه بېرىـپفىرئهۋنسىلهر . ئاڭالپ تۇرىمىز) مۇنازىرهڭالرنى(
بوشـاتقىن، ئـۇالر بىـز ) قۇللۇقۇڭـدىن(ئىـسرائىل ئهۋالدىنـى . پهرۋهردىگارىنىڭ ئهلچىـسىمىز

  ». دهڭالر›كهتسۇن) شامغا(بىلهن 

: تهۋسـىيه قېلىـپ مۇئـامىله قىلىـشنى يۇمشاق ۋه سىپايهفىرئهۋنگه الله مۇسا ۋه ھارۇنغا 
ن دىدىـھهد( اكىنهسـىھهتنى قوبـۇل قىلىـشى، يـ-ئۇنىڭغا يۇمشاق سـۆز قىلىڭـالر، ئـۇ ۋهز«

  .دهپتۇ» قورقۇشى مۇمكىن) ئاشقانلىقنىڭ ئاقىۋىتىدىن

  فىرئهۋننىڭ ئالدىدا - 20

 بىـلهن ۋۇزۇرالىـرى-فىرئهۋننىـڭ قىـشىغا كېلىـپ، ۋهزىـرمۇسا ۋه ھارۇن ئهلهيھىسـساالم 
زالىم فىرئهۋن مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ . ئولتۇرغان يېرىدىال ئۇنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلىپتۇ

ــارىتىدى ــلهنن غهزهپلىنىــپ، ھاكــاۋۇرلۇق ۋجاس نىــڭ مې! ئــى يىگىــت«: ه مهغرۇرلــۇق بى
ھوزۇرۇمدا ماڭا ۋهز ئېيتىشقا پىتىنالىغۇدهك كىم ئىدىڭ؟، بىز دهريادىن سـۈزۈۋىلىپ باققـان 

سـېنى بىـز ئـۆيىمىزده كىچىكىڭـدىن تهربىـيلهپ چـوڭ قىلمىـدۇقمۇ؟ ‹باال سهن ئهمهسـمۇ؟، 
يهنـى (سـهن ھېلىقـى قىلغـان ئىـشىڭنى قىلمىـدىڭمۇ؟ . ئارىمىزدا كـۆپ يىلـالر تۇرمىـدىڭمۇ؟

  .دهپتۇ» ›سهن تۇزكورالردىنسهن) قىبتىنى ئۆلتۈرمىدىڭمۇ؟

مۇسـا ئهلهيھىســساالم ئاچچىقالنمـاپتۇ، فىرئهۋننىــڭ ســۆزىنى ئىنكـار قىلمــاپتۇ ۋه ئــۆزىنى 
مهن ئـۇ ئىـشنى قىلغـان «: ئاقالپ ئولتۇرماپتۇ، بهلكى، كهسـكىنلىك ۋه تهمكىنلىـك بىـلهن

سىلهردىن قورقـۇپ، سـىلهردىن قـاچتىم، پهرۋهردىگـارىم ماڭـا . غىمدا نادانالردىن ئىدىمچې
  . دهپتۇ»ھېكمهت ئاتا قىلدى، مېنى پهيغهمبهر قىلدى

سهن مېنى باققانلىقىڭنى مىننهت ! ئى فىرئهۋن«: مۇسا ئهلهيھىسساالم يهنه مۇنداق دهپتۇ
پ قالغـانلىقىمنى، قانـداق بولـۇپ قىلىۋاتىسهن، بىراق، سېنىڭ قولۇڭغا نىمه ئۈچۈن چۈشـۈ

ئهگهر سـهن كىچىـك . مېنى بېقىش ئىمكانىيتىگه ئىگه بولۇپ قالغانلىقىڭنى ئويلىمايۋاتىسهن
بالىالرنى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىمىغان بولساڭ، ئانام مېنى دهرياغـا تاشـلىمىغان بـوالتتى، مهنمـۇ 

ى تاشلىقىڭ سهۋهبىدىن  زۇلمىڭ ۋه باغرسېنىڭ. سېنىڭ قولۇڭغا چۈشۈپ قالمىغان بوالتتىم
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   قاتارىدا ساناۋاتامسهن؟نېمهتيۈز بهرگهن ئىشالرنى 

ئىـشهككه مۇئـامىله قىلغانـدهك مۇئـامىله قىلـدىڭ، ئـۇالرنى -سهن مېنىڭ قهۋمىمگه ئىـت
سېنىڭ بىر كىچىـك بـالىنى باققانلىقىـڭ شـۈنچه كـۆپ . قىينىدىڭئهڭ ئېغىر ئازاپالر بىلهن 

ســهن ئىـسرائىل ئهۋالدىنــى قــۇل ‹. تـۈنلهي ئهخمىقــانلىقمــدۇ؟ بــۇ پۈجىنـايهتلىرىڭنى ياپاال
  »›.قىلدىڭ، سېنىڭ ماڭا مىننهت قىلغان نېمىتىڭ ئهنه شۇدۇر

  الله تهرهپكه دهۋهت قىلىش - 21

مهن سـهندىن : ئىـزدهپفىرئهۋن جاۋاپ بېرىشكه ئاجىز كېلىپ، قۇتۇلۇشـنىڭ چارىـسنى 
  .وراپتۇدهپ س» ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى دېگهن نېمه؟«ئاڭالۋاتان 

ــڭ  «- ــۈن مهخلۇقاتالرنى ــسىدىكى پۈت ــڭ ئارى ــڭ ۋه ئۇالرنى ــمانالرنىڭ، زېمىننى ــۇ ئاس ئ
ـــدۇر ـــساڭالر. پهرۋهردىگارى ـــشىنىدىغان بول ـــي ئى ـــىلهر ھهقىقى ـــا -»ئهگهر س ـــۇ مۇس  دهپت

  .ئهلهيھىسساالم

بۇ جـاۋاپتىن فىرئهۋننىـڭ غهزىبـى ئۆرلهپتـۇ ھهمـده چۆرىـسىدىكى ئـادهملهرنىمۇ مۇسـاغا 
  .دهپتۇ» ئاڭالۋاتامسىلهر؟) ئۇنىڭ جاۋابىنى(«: ه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرغاقارشى غهزهپك

فىرئهۋننىڭ جاۋابى تـۈگىمهي تـۇرۇپال، مۇسـا ئهلهيھىسـساالم ئۇنىڭغـا ئىككىنچـى قىـتىم 
ســىلهرنىڭ پهرۋهردىگــارىڭالردۇر ۋه ســىلهرنىڭ ئاتــا ـ بوۋاڭالرنىــڭ ) ئــۇ(«: زهربه بېرىــپ

  .دهپتۇ» پهرۋهردىگارىدۇر

ــ ــرئهۋنغهزىبىن ــسىۋااللمىغان فى ــگهن«: ى بې ــىلهرگه ئهۋهتىل ــۇ( س ــۋهتته  )ب ــى ئهل ئهلچ
  .دهپ چالۋاقاپتۇ» ساراڭدۇر

مهشـرىقنىڭ، مهغرىبنىـڭ ۋه ) ئـۇ(«: مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۈچىنىچى قىـتىم زهربه بېرىـپ
ـــدۇر ـــڭ پهرۋهردىگارى ـــسىدىكى مهخلۇقاتنى ـــڭ ئارى ـــىنىدىغان . ئۇالرنى ـــىلهر چۈش ئهگهر س

  .تۇدهپ» بولساڭالر

ــسىدىن  ــاچچىق دائىرى ــۇ كهســكىن ۋه ئ ــرئهۋن مۇســا ئهلهيھىســساالمنى ســۆھبهتنىڭ ب فى
ئۆتـۈپ «: چوماقچىالرنىـڭ غهزىبىنـى قوزغـاش مهقـسىتىده-چىقىرىش ۋه ئهتىراپىدىكى قـول

  .دهپ سوراپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالمدىن» ؟)بولغان(كهتكهن ئۇممهتلهرنىڭ ھالى قانداق 

ئۇنــداقتا «دېــسه، » ئــۇالر ھهق ئۈســتىده ئىــدى «:ۇســافىــرئهۋن بــۇ ئــارقىلىق ئهگهر م
ئــۇالر ئـازغۇنلۇق ۋه گــالۋاڭلىق «: دېمهكچـى؛ ئهگهر» ئۇالرمـۇ بۇتالرغـا ئىبــادهت قىلغـانغۇ؟

دهپ » قارىمامسىلهر مۇسـا بىزنىـڭ ئهجـدادلىرىمىزنى ھاقارهتلىـدى«دېسه، » ئىچىده ئىدى
  .سورۇن ئهھلىنى غهزهپلهندۈرمهكچى بولغان ئىدى

ئۇالر توغرىـسىدىكى «: مۇسا ئهلهيھىسساالم فىرئهۋننىڭ كۈتمىگهن يېرىدىن چىقىپئهمما 
، پهرۋهردىگـارىم )خـاتىرىلهكلىكتۇر(مهلۇمات پهرۋهردىگارىمنىڭ دهرگاھىـدا لهۋھۇلمهھفـۇزدا 
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  .دهپتۇ» خاتاالشمايدۇ ھهم ئۇنتۇمايدۇ

زادىـال ېلىـشىنى نىـڭ تىلغـا ئ يهنه فىـرئهۋن قېچىۋاتقـان، ئۇمۇسا ئهلهيھىسـساالم ئاندىن
ــا  ــزى تىم ــدىغان مهركى ــسى–خالىماي ــد تىمى ــۇ-تهۋھى ــداق دهپت ــالپ مۇن ــۆز باش « :  دا س

ــۇ زېمىننــى ســىلهرگه بىــسات قىلىــپ . پهرۋهردىگــارىم ھهم خاتاالشــمايدۇ ھهم ئۇنتۇمايــدۇ ئ
ــدۇرۇپ  ــامغۇر ياغ ــۇتتىن ي ــپ بهردى، بۇل ــولالرنى ئېچى ــۇن ي ــۈن نۇرغ ــىلهر ئۈچ بهردى، س

  ».بهردى

ئـاخىرى . سا ئهلهيھىسساالمنىڭ نىمه دهيـدىغانلىقىنى بىلهلـمهي، گـاڭگىراپتۇفىرئهۋن مۇ
وللىنىـدىغان ئوسـۇلنى پهش دۇنيا ھۆكۈمرانلىرى غهزهپلهنگهن ۋه مۇنازىرىـده يېڭىلگهنـده ق

ئهگهر مهنــدىن غهيرىنــى ئىــالھ قىلىۋالىــدىغان بولــساڭ، ســېنى چوقــۇم زىنــدانغا «: قىلىــپ
  .دهپتۇ» تاشاليمهن

  ىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرىمۇسا ئهلهيھ - 22

فىــرئهۋن مۇســا ئهلهليھىســساالمغا تهھــدىت ســېلىپ، ئــۇنى زىنــدانغا تاشــاليدىغانلىقىنى 
مېنىڭ راست پهيغهمـبهر ( «:ئېيتقاندا، مۇسا ئهلهيھىسساالممۇ ئۇنىڭغا جاۋابهن مۇنداق دهپتۇ

  »).زىندانغا تاشالمسهن؟(روشهن دهلىل كهلتۈرسهممۇ ) ئىكهنلىكىمنى ئىسپاتاليدىغان

  . دهپتۇ فىرئهۋن-»ئهگهر سۆزۈڭ راست بولسا روشهن دهلىلىڭنى كهلتۈرگىن «-

مۇســا ھاسىــسىنى تاشــلىۋىدى، ناگاھــان ئوپئوچــۇق ئهجــدىھاغا ئايالنــدى، مۇســا «
) نــۇر چاقنــاپ تۇرىــدىغان(قــولىنى چىقىرىۋىــدى، ناگاھــان ئــۇ قارىغۇچىالرغــا ) قوينىــدىن(

  .»ئاپئاق بولۇپ كۆرۈندى

بــۇ «: چوڭلىرىغــا) قهۋمنىــڭ( يهنه بىــر گهپ تېپىــپ، چۆرىــسىدىكى فىــرئهۋن دهرھــال
  .دهپتۇ» ھهقىقهتهن ئۇستا سېھىرگهر ئىكهن

  .دېيىشىپتۇ» بۇ ھهقىقهتهن روشهن سېھىردۇر«: ئۇالرمۇ بۇ گهپكه قوشۇلۇپ

سىلهرگه ھهقىقهت كهلسه ئۇنى سېھىر دهمسىلهر؟ ئهجهبا بۇ سـېھىرمۇ؟ سـېھىرگهرلهر « -
  . مۇسا ئهلهيھىسساالمدهپتۇ» ىنالمايدۇمۇۋهپپهقىيهت قاز

سـهن بىـزگه ئاتـا ـ «: فىـرئهۋن مۇسـا ئهلهيھىسـساالمغا ھۇجـۇم قىلىـپ، مۇنـداق دهپتـۇ
نىــڭ )يهنــى مىــسىر زېمىنــى(بوۋىلىرىمىزنىــڭ دىنىــدىن بىزنــى ۋاز كهچتــۈرۈش ۋه زېمىــن 

  ».نمهيمىزسهلتهنىتىنى ئىككىڭالرنىڭ قىلىۋېلىش ئۈچۈن كهلدىڭمۇ؟ بىز ئىككىڭالرغا ئىشه

ئهشـرهپلهرنى مۇسـا ئهلهيھىسـساالم بىـلهن -ۋۇزرا، ئاكـابىر-فىرئهۋن چۆرىسىدىكى ۋهزىر
ــا ــۇپ، ئۇالرغ ــتۈرمهكچى بول ــنىڭالردىن «: دۈشمهنلهش ــىلهرنى زېمى ــارقىلىق س ــېھىر ئ ــۇ س  ئ

  .دهپتۇ» نېمه مهسلىھهت بېرىسىلهر؟) بۇ ھهقته(ھهيدهپ چىقارماقچى، 

ىق سـېھىرگهرلهرنى جـۇغالپ، بىـرلىكته مۇسـاغا ھۇجـۇم ئۇالر فىرئهۋنگه شهھهردىكى بارل
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ــۇ ــلىھهت بېرىپت ــده مهس ــش ھهققى ــۇنىڭ . قىلى ــسى ش ــشاھ شــهھهرنىڭ ھهر قاي ــلهن پادى بى
جايلىرىدىكى سېھىرگهرلىكنى بىلىدىغان كىشىلهرنىڭ پادىـشاھ ھوزۇرىغـا كېلىـشى ھهققىـده 

  .پهرمان چۈشۈرۈپتۇ

ېھىرگهرلهر بهلگىلهنـگهن كۈنـده بىـر مهملىكهتنىڭ ھهر قايـسى جايلىرىـدىن كهلـگهن سـ
  .جايغا جهم بولۇپتۇ

سىلهر يىغىلىـپ بولـدۇڭالرمۇ؟ ئهگهر سـېھىرگهرلهر غالىـب چىقـسا ئۇالرغـا «: كىشىلهرگه
  .دېيىلدى» بويسۇنۇشىمىز مۇمكىن

  مهيدانغا - 23

پۈتكـۈل شــهھهر خهلقــى مهيــدانغا گويــا سـهلدهك ئېقىپتــۇ، شــهھهر بــايرام تهنتهنىــسىگه 
چـوالق ھهمـمه ئـادهم -يـاش، ئاقـساق-كىچىڭ، قىـرى-ئايال، چوڭ-نغا ئهرمهيدا. چۈمۈپتۇ

  .توپلىشىپتۇ

دىكــى ھهمــمه ئــادهم ســېھىر ۋه )فىــرئهۋن دهۋرىــدىكى مىــسىرنىڭ پــايتهختى(مهتهرىيــيه 
ئۇالرنىـڭ ئېغىزىـدىن سـېھىرنىڭ پارىڭـدىن باشـقا . سېھىرگهرلهر ھهققىده پاراڭغا چۈشـۈپتۇ

  :گهپ چىقماپتۇ

  سېھىرگهرلىرىمۇ كهپتىمۇ؟سۋاننىڭ چوڭ  ئه-

  . شۇنداق، ئهڭ يامان ئهڭ داڭلىق سېھىرگهرلهر توپلىنىپتۇدهك-

ــۇالر - ــسىنى دوغــا تىكىپتــۇ، شــۇنىڭغا قارىغانــدا ئ  بــۇ قىــتىم مىــسىرلىقالر ھهمــمه نىمى
  يېڭىدىغان ئوخشىمامدۇ؟

 ســــېھىرگهرلىكنى بىلمىــــسه، قېرىندىــــشى مېنىڭچىمــــۇ شــــۇنداق، مۇســــا بىــــلهن -
  مۇ يېڭهر؟ى قانداقسېھىرگهرلهرن

 بىــر ئــادهمنى كېــيىن مۇســا كىچىكىــدىن باشــالپ ئوردىــدا چــوڭ بولغــان، ئۇنىڭــدىن -
ئاڭلىساق ئۇ مهديهنـده تـۇرۇپتىكهن، . ئۆلتۈرۈپ قويۇپ، قورقۇپ مىسىردىن چىقىپ كهتكهن

  ؟ سېھىرگهرلىكىنى قهيهرده ئۆگهنگهندۇئۇنداقتا ئۇ

بهنى ئىسرائىل بولـسا . ققا ئاڭلىنىپ تۇرۇپتۇمۇشۇ تهرىقىدىكى پاراڭالر ھهممه يهرده قۇال
ــۇالرنى  ــال ئ ــدى، ئىھتىم ــان ئى ــاڭگىراپ قالغ ــسىدا گ ــىزلىك ئوتتۇرى ــلهن ئۇمىدس ــد بى ئۇمى

الـله رهھىـم مۇسـاغا ئىمـران ئـوغلى «: ئۈمىدسىزلىك چىرمىۋالغان بولـسا كىـرهك، ھهممىـسى
  .ئىدىدېيىشمهكته » !قىلسۇن، ئىسرائىل ئهۋالدلىرىغا الله رهھىم قىلسۇن

رهڭلىـك . سېھىرگهرلهر ھاكاۋۇرلۇق ۋه ماختانچاقلىق بىلهن مهيدانغا كىرىـپ كېلىـشىپتۇ
» كـــارامهت«كىيىملهرنـــى كىيىـــپ، ھاســـا ۋه ئارغـــامچىالرنى كۆتۈرۈۋالغـــان ســـېھىرگهرلهر 

. كۆرسىتىدىغان مۇشۇنداق بىر كۈننىك يېتىپ كهلگهنلىكىدىن چهكسىز خۇشالالنماقتا ئىـدى
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نىــڭ ھهقىقــى كــۈچىنى نامــايهن قىلىــپ، »ســهنئهت« خهلــق ئالدىــدا مــۇھىمى پادىــشاھ ۋه
  .ئۆزلىرىنىڭ ئادهتتىكى ئادهملهردىن ئهمهسلىكىنى ئۇالرغا بىلدۈرۈپ قويۇشنى ئارزۇ قىالتتى

ئهگهر غهلىـبه «: دىنفىرئهۋنـنىڭ قېشىغا يېتىپ كهلگهنـده، ئـۇالر فىرئهۋنسېھىرگهرلهر 
  . دهپ سوراپتۇ»قىلساق بىزگه چوقۇم مۇكاپات بېرىلهمدۇ؟

ســىلهر چوقــۇم ) ســىلهرگه مۇكاپــات بېرىلىــدۇ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه(ھهئه، ئــۇ چاغــدا  «-
  . دهپتۇ فىرئهۋن ئۇالرغا-»مېنىڭ يېقىن ئادهملىرىمدىن بولۇپ قالىسىلهر

تـاالي . مانا بۇ پادىشاھنىڭ مۇكاپـاتى، پادىـشاھ ئـۆز قـولى بىـلهن بېرىـدىغان مۇكاپـات
ئۈچــۈن ھهققــانىيهتتىن ۋاز » بۈيـۈك مۇكاپــات«ئاشــۇ ئاتــالمىش ئهرلهر، تـاالي قهھرىمــانالر 

  .كېچىپ، ئۇنى ئاياغ ئاستى قىلىشقان

  .ھۇشىنى يوقىتىپتۇ-سېھىرگهرلهر فىرئهۋننىڭ ۋهدىسىدىن ئهس

  ھهق بىلهن باتىل ئوتتۇرىسىدا - 24

  .دهپتۇ» !تاشاليدىغان نهرسهڭالرنى تاشالڭالر«: مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا

نىڭ كـاتتىلىقى بىـلهن قهسـهمكى، فىرئهۋن«: ىلىرىنى، ھاسىلىرىنى تاشالپئۇالر ئارغامچ
  .دېيىشىپتۇ» بىز شهك شۈبھىسىز غهلىبه قىلىمىز

ــشىلهر  ــشقا كى ــدا مېڭى ــپ، مهيدان ــا ئايلىنى ــك يىالنالرغ ــڭ تىرى ــا ۋه ئارغامچىالرنى ھاس
ــاپتۇ ــرانلىقتىن كــۆزلىرىگه ئىــشهنمهيال ق ــسىغا قورقــۇپ ئا. باشــلىغانلىقىنى كــۆرۈپ، ھهي رقى

ئايــالال چۇرقىرىــشىپ، بــالىالر يىغلىــشىپ . دهپ پىچىرلىــشىپتۇ» يىــالن، يىــالن«. داجىپتــۇ
  .مهيداننى بېشىغا كىيىپتۇ

ــدا بولۇپتــۇ ــۇنچ تۇيغۇســى پهي ــشقىمۇ . مۇســا ئهلهيھىســساالمنىڭ كۆڭلىــده قورق ــۇ نىمى ئ
اندا راسـت قورقمىسۇن؟ بۈگۈن دىگهن ئىمتىھان كۈنىسى، ئادهمنى سىنايدىغان كۈن، ئىمتىھ

بىلهن يالغـان ناھـايتى تىـزال ئايرىلـدۇ، ئىمتىھانـدا ئـادهم يـا ھـۆرمهتكه سـازاۋه بولىـدۇ يـا 
  .ھاقارهتكه ئوچرايدۇمهسخىره ۋه 

  ، ئهھۋال قانداق بوالر؟.....ئهگهر سېھىرگهرلهر يېڭىپ، مۇسا يېڭىلسه

مۇســانىڭ . يـاق، الـله ئــۆز پاناھىـدا ساقلىــسۇن، الـله ھهرگىــز بۇنىڭغـا يــول قويمايـدۇ
ــالغۇز بىــر ئادهمنىــڭ غهلبىــسى ئهمهس، بهلكــى، پادىــشاھ ئال كى دىننىــڭ دىدىــغهلبىــسى ي

  .كى ھهقنىڭ غهلبىسىدىدىغهلبىسى، باتىل ئال

ــله مۇســ ــساالمنى روھالنــدۇرۇپال ــۇم ئۈســتۈنلۈك «: ا ئهلهيھىس ــورقمىغىن ســهن چوق ق
رىنى دهم تارتىـپ قازىنىسهن، قولۇڭدىكىنى تاشـلىغىن، ئـۇ ئۇالرنىـڭ كۆرسـهتكهن سـېھىرلى

 سـېھىرگهرلهرنىڭ ھىيلىـسىدۇر، سـېھىرگهرلهر قهيهرگه ۋېتىدۇ، ئۇالرنىـڭ كۆرسـهتكىنىيۇتۇ
  .دهپتۇ» بارسا مۇۋهپپهقىيهت قازىنالمايدۇ
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 چوقـۇم ئـۇنى الـلهسىلهرنىڭ كۆرسهتكىنىڭالر سـېھىردۇر، «: مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا
ئهلۋهتته تۈزىمهيدۇ، گۇناھكـارالر ياقتۇرمىغـان  بۇزغۇنچىالرنىڭ ئىشىنى اللهبهربات قىلىدۇ، 

  .دهپتۇ»  پاكىتلىرى ئارقىلىق ھهقىقهتنى ئىسپاتاليدۇاللهتهقدىردىمۇ، 

ئۇالرنىـــڭ ئويـــدۇرما ) ئـــۇ ئهجـــدىھاغا ئايلىىنىـــپ(مۇســـا ھاسىـــسىنى تاشـــلىۋىدى، «
ربات نهرسىلىرىنى يۈتۈۋهتتى، ھهقىقهت ئاشكارا بولدى، ئۇالرنىڭ كۆرسهتكهن سېھىرلىرى به

  »بولدى

: ي قېلىپتـۇسېھىرگهرلهرنىڭ ھهيرانلىقتىن كۆزلىرى چهكچىيىـپ، ئېغىـزى گهپـكه كهلـمه
بــۇ زادى نىــمه ئىــش؟، بىــز ســېھىرنىڭ ئهســلى يىلتىــزى، مهنبىئــى ۋه كېلىــپ چىقىــشى «

بىز دىگهن . سېھىرنىڭ ھهرخىل تۈر ۋه شهكىللىرىنىمۇ بىلىمىز. دىگهنلهرنى ياخشى بىلىمىز
ئۇنــداقتا كېــسىپ ئېيــتىش كىرهككــى، . الىرى، ســهنئهتنىڭ ئۇســتازلىرىســهنئهتنىڭ پىــشىۋ

ئهگهر ئۇ سېھىر بولغان بولسا، بىزمۇ سـېھىرنى . مۇسانىڭ قىلغانلىرى ھهرگىز سېھىر ئهمهس
بىزنىـڭ . سېھىر بىلهن مهغلۇب قىلغان، سهنئهتكه سهنئهت بىلهن تاقابىل تۇرغان بوالتتـۇق

 ئۆز رولىنى يوقاتتى، كۈننىڭ ھارارىتى ئاستىدا شهبنهم سهنئىتىمىز ئۇنىڭ ئالدىدا پۈتۈنلهي
  ».....ئىرىپ كهتكهندهكال ئىرىپ كهتتى

يۇقارقىالرنى ئويالپ يهتكهن سېھىرگهرلهر مۇسانىڭ اللهنىڭ پهيغهمبىـرى ئىكهنلىكىـگه، 
: گهنلىكىگه چىن دىلىدىن ئىشىنىپ، كهسـكىنلىك بىـلهناللهنىڭ ئۇنىڭغا مۆجىزىلهرنى بهر

  .دېيىشىپتۇ»  بىلهن مۇسانىڭ پهرۋهردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇقبىز ھارۇن«

ــۇالرســىھىرگهرل« ــاردى، ئ ــا ۋه ‹: هر ســهجدىگه ب ــا ـ مۇس ــڭ پهرۋهردىگارىغ ئالهملهرنى
  ». دېدى› پهرۋهردىگارىغا ـ ئىمان ئېيتتۇقھارۇننىڭ

  فىرئهۋننىڭ سىياسىتى -25

سـېھىرگهرلهرنىڭ .  ئـۇ غهزهپـتىن ئـوت بولـۇپ يېنىپتـۇفىرئهۋننىڭ ساراڭلىقى تۇتۇپتـۇ،
فىـرئهۋن بۇنـداق بـوالرىنى . مۇسا تهرهپكه ئۆتۈپ كېتىشى ئۇنىڭ تازا ئوغىـسىنى قـاينىتىپتۇ

ھهرگىــز ئــويالپ باقمىغــان ئىــدى، ئــۇ ســېھىرگهرلهر ئــارقىلىق مۇســانى مهغلــۇب قىلمــاقچى 
بولغانــدى، مانــا ئهمــدى ســېھىرگهرلهرنىڭ ھهممىــسى مۇســانىڭ قوللىغۇچىلىرىغــا ئايلىنىــپ 

ئۇ سېھىرگهرلهر ئارقىلىق باشقا كىشىلهرنى مۇسـاغا ئهگىشىـشتىن توسـماقچى بولغـان . ىقالد
دىن بولـۇپ مـۇئمىنلهرئىدى، ئويلىمىغـان يهردىـن ئـۇالر مۇسـاغا ئىمـان كهلتـۈرگهن تـۈنجى 

  .قالدى

 ئـۆزى كولىغـان ، فىـرئهۋنغا ئاتقان ئوقى ئۆزىگه يېنىپتۇفىرئهۋننىڭ مۇسا ئهلهيھىسساالم
  .ۈشۈپتۇئورىغا ئۆزى چ

ئۇ كىشىلهرنىڭ جىسمىغا ھۆكۈمرانلىق قىلغانـدهك، ئهقلىگىمـۇ ھۆكۈمرانلىـق قىلمـاقچى؛ 
شـۇڭا .  قىلماقچى بوالتتىكونترول قىلغاندهك، دىللىرىنىمۇ كونترولكىشىلهرنىڭ تىللىرىنى 
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 فىرئهۋننىڭ رۇخسىتىسىز بىرهر نهرسىگه ئىشىنىشكه يـاكى ئىتىقـاد قىلىـشقا ھېچكىممىسىردا 
:  ئۇالرغـازوراۋانلىـق بىـلهندهل مۇشۇ سـهۋهپتىن ئـۇ ھاكـاۋۇرلۇق ۋه .   قىاللمايتتىجۈرئهت

  .دهپتۇ» سىلهر مهن رۇخسهت قىلماي تۇرۇپ مۇساغا ئىمان ئېيتتىڭالر«

شۈبھىـسىزكى، ئـۇ «: نـى ئېتىـپ»ئوق«فىرئهۋن ئۇالرغا پادىشاھالر ئاتىدىغان بىرىنچى 
  .دهپتۇ» ىكهنچوقۇم سىلهرگه سېھىرنى ئۆگهتكهن چوڭۇڭالر ئ

يهنـى (بـۇ چوقـۇم سـىلهرنىڭ شـهھهر «: نـى ئېتىـپ»ئـوق«ئاندىن ئۇالرغـا ئىككىنچـى 
مۇسـا بىـلهن (دىكـى چـېغىڭالردا ئاھـالىنى شـهھهردىن ھهيـدهپ چىقىـرىش ئۈچـۈن ) مىسىر

ئۇزاققـا ) سىلهرنى قانـداق جازااليـدىغانلىقىمنى(ئالدىن پىالنلىغان ھىيلهڭالردۇر ) بىرلىشىپ
  .دهپتۇ» لهرقالماي بىلىسى

، يهنــى پادىــشاھالرنىڭ ئوقدانىــدىكى ئهڭ »ئــوق«ئانــدىن فىــرئهۋن ئۇالرغــا ئــۈچىنچى 
ئـوڭ ـ چهپ سىلهرنىڭ قولۇڭالرنى، پۇتۇڭالرنى چوقـۇم «: ئاخىرقى زهھهرلىك ئوقنى ئېتىپ

) ئوڭ قولۇڭالر بىلهن سول پۇتۇڭالرنى ياكى سول پۇتۇڭالر بىـلهن ئـوڭ قولـۇڭالرنى(قىلىپ 
  . دهپتۇ»ندىن ھهممىڭالرنى چوقۇم دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرىمهنكېسىمهن، ئا

:  فىرئهۋن ئاتقان ئوقالرنىڭ ھهممىنى ئىمان ۋه سـهۋر قـالقىنى بىـلهن توسـۇپمۇئمىنلهر
ــزگه(« ــا ) بۇنىڭــدىمۇ بى ــڭ دهرگاھىغ ــۋهتته پهرۋهردىگارىمىزنى ــز ئهل ــوق، بى ــان ي ھــېچ زىي

ئېيتقـۇچىالر بولغـانلىقىمىز ئۈچـۈن، قـايتقۇچىالرمىز، بىـز مۇسـاغا ھهممىـدىن بـۇرۇن ئىمـان 
  .دهپتۇ» پهرۋهردىگارىمىزنىڭ خاتالىقلىرىمىزنى مهغپىرهت قىلىشىنى ئهلۋهتته ئۈمىد قىلىمىز

بىزنىڭ خاتـالىقىمىزنى، سـېنىڭ «: ئۇالر چىن ئىمان ۋه قىزغىنلىق بىلهن مۇنداق دهپتۇ
ــار ــهتكهنلىكىمىزدىن ئىب ــېھىر كۆرس ــڭ س ــسىدا بىزنى ــشىڭ ئارقى ــاھىمىزنى مهجبۇرلى هت گۇن

سـاۋابى (مهغپىرهت قىلسۇن دهپ بىز ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىمىزغا ئىمان ئېيتتۇق، اللهنىڭ 
كىمكـى . دائىمىيدۇر) ئازابى سېنىڭ جازايىڭدىن(ئارتۇقتۇر؛ اللهنىڭ ) سېنىڭ مۇكاپاتىڭدىن

هيـدۇ ۋه مۇالقات بولىـدىكهن، ئـۇ دوزاخقـا كىرىـدۇ، دوزاختـا ئـۇ ئۆلمغا اللهگۇناھكار ھالدا 
كىمكى مۆمىن بولۇپ، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ھالدا اللهغا مۇالقـات . ياشىمايدۇ) ئوبدان(

دائىمىـي ) دهرىجىـلهر(ئۇ . يۇقىرى دهرىجىگه ئېرىشىدۇ) اللهنىڭ دهرگاھىدا(بولىدىكهن، ئۇ 
تۇرالغــۇ بولغــان جهنــنهتلهر بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئاســتىدىن ئۆســتهڭالر ئېقىــپ تۇرىــدۇ، ئــۇ 

پــاك بولغــان ئــادهمگه ) رىــدىن ۋه گۇنــاھالردىنكۇپ(ده ئــۇ مهڭگــۈ قالىــدۇ، ئهنه شــۇ هريهرل
  ».بېرىلىدىغان مۇكاپاتتۇر

   گالۋاڭلىقىفىرئهۋننىڭ - 26

نىـمه قىالرىنـى بىلـمهي . بۇ ئىشالردىن فىرئهۋننىـڭ بېـشى ئاغرىـپ، ئۇيقۇسـى قېچىپتـۇ
 تېخىمـۇ بهكـرهك ئۇنىـڭچۆرسـىدىكى ئـادهملىرى . گىراپتۇ، تائـام ۋه شـارابتىن قېلىپتـۇگاڭ

مۇسا بىلهن ئۇنىڭ قهۋمىنى زېمنىدا پىتنه ـ پاسات تۇغدۇرۇشقا، سـېنى «: بېشىنى ئاغرىتىپ
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  .دهپ ئۇنى كۈشكۈرتۈپتۇ» ۋه سېنىڭ ئىالھلىرىڭنى تاشالشقا قويۇۋېتهمسهن؟

ئۇالرنىـڭ بـاللىلىرىنى ئۆلتـۈرىمىز، ئايـاللىرىنى «: بۇنىڭدىن غهزىبى ئۆرلىگهن فىرئهۋن
قالــدۇرۇپ قــويىمىز، بىــز ئهلــۋهتته ئۇالرنىــڭ ئۈســتىدىن ) خىــزمهتكه سېلىــشقا(بولــسا 

  .دهپ جار سېلىپتۇ» ھۆكۈمرانلىق قىلىمىز

مۇسـاغا ئاھالىـسىنى  ۋه مىـسىر نىئۇسۇلالر بىـلهن بهنـى ئىـسرائىل-فىرئهۋن بارلىق چاره
: ا قىلىـپنىـد) پهخىرلهنگهن ھالـدا( ئۇ ئۆز قهۋمى ئىچىده .ئهگىشىشتىن توسماقچى بولۇپتۇ

مىــسىرنىڭ پادىــشاھلىقى، ئاســتىمدىن ئېقىــپ تۇرغــان بــۇ دهريــاالر مېنىــڭ ! ئــى قهۋمىــم«
كۆرمهمسىلهر؟ بهلكـى مهن ئوچـۇق گهپ قىاللمايـدىغان ) مېنىڭ بۇ بۈيۈكلۈكۈمنى(ئهمهسمۇ؟ 

  .دهپتۇ» ياخشىمهن) يهنى مۇسا ئهلهيھىسساالمدىن(بۇ ئهرزىمهس ئادهمدىن 

مهن ئۆزۈمـدىن باشـقا يهنه بىـر ! ئـى كـاتتىالر«: ۈك بىـلهنگالۋاڭلىق ۋه دۆتلـفىرئهۋن 
دهپتـۇ ئانـدىن ئويالنغـان ۋه مـۇالھىزه قىلغـان قىيـاپهتته » ئىالھنىڭ بـارلىقىنى بىلمهيـمهن
مېنىڭ ئۈچۈن پىششىق خىش پىشۇرۇپ ئېگىـز ! ئى ھامان«: ھاماقهتلىك ۋه ساراڭلىق بىلهن

ــۈ ــى كۆرۈش ــانىڭ ئىالھىن ــالغىن، مهن مۇس ــا س ــر بىن ــۇنى بى ــقهتهن ئ ــۇمكىن، مهن ھهقى م م
» يالغـانچىالردىن دهپ گۇمـان قىلىـمهن) ئاسماندا بىر پهرۋهردىگـار بـار دېـگهن دهۋاسـىدا(

  .دهپتۇ

بىـراق، ئـۇ . فىرئهۋننىڭ ۋهزىرى ھامان خىش پىشۇرۇپ بىنـا سېلىـشقا تۇتـۇش قىلىپتـۇ
تقــا يىــتهلمىگهن بۇلۇ. نـانى قانچىلىــك ئىگىـز سالمىــسۇن بهرىبىـر بۇلۇتقىمــۇ يىتهلمهيتتـىبى

ــۇز، ئاســمان ــاش، يۇلت ــاي، قۇي ــداقتا ئ ــكهن ئۇن ــۈنلهي ......ئى ــلهر پۈت ــتىش دىگهن ــا يې غ
  .ئهخمىقانه خىيال ئىدى

خىجىــل بولــۇپ، ســۈكۈت قىلىــشقا فىــرئهۋن قىاللمايــدىغان ئىــشقا يوغــان ســۆزلىگىنىگه 
نى ئېگىـــز ئاســـمانالر) كهڭ(زېمىننـــى ۋه «بىچـــاره فىـــرئهۋن اللهنىـــڭ . مهجبـــۇر بولۇپتـــۇ

ئاسـمانالردىكى، زېمىنـدىكى، ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدىكى ۋه يهر «، لىقىنى بىلمهمـدۇ؟»ياراتقان
يهنــى اللهنىــڭ مۈلكىــدۇر، اللهنىــڭ (ئاســتىدىكى شــهيئىلهرنىڭ ھهممىــسى اللهنىڭــدۇر 

ــدىمۇ ،)مهخلۇقاتىــدۇر، اللهنىــڭ تهســهررۇپى ئاســتىدۇر ــۇر، زېمىن ــله ئاســماندىمۇ ئىالھت  ال
  .»ئىالھتۇر

 دۆلهتته قااليمىقانچىلىق تۇغدۇردى دىگهن باھانه بىـلهن ۇسا ئهلهيھىسساالمنىفىرئهۋن م
ئـۆزىنى (مېنى قويۇۋېتىڭالر، مۇسانى ئۆلتۈرىمهن، مۇسا «: ئۆلتۈرۈشتىن باشقا چاره تاپالماي
ــدۇرۇش ئۈچــۈن ــدىن قۇتۇل ــانىڭ ) مهن ــقهتهن مۇس ــارىنى چاقىرســۇن، مهن ھهقى پهرۋهردىگ

قااليمىقــــانچىلىق ) يهنــــى دۆلهتــــته(ن يــــاكى زېمىنــــدا دىنىڭالرنــــى ئۆزگهرتىۋېتىــــشىدى
  .دهپ چالۋاقاپتۇ» تۇغدۇرۇشىدىن قورقىمهن

  فىرئهۋن خاندانلىقىدىكى مۇئمىن - 27
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بولغانـدا، فىـرئهۋن خانىـدانىغا مهنـسۇپ، فىرئهۋن مۇسا ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتـۈرمهكچى 
› الـلههردىگـارىم پهرۋ‹سـىلهر «:  مۇنـداق دهپتـۇئىمانىنى يوشۇرىدىغان بىـر مـۆمىن ئـادهم

دېگهن كىـشىنى ئۆلتۈرهمـسىلهر؟ ھـالبۇكى، ئـۇ سـىلهرگه ھهقىـقهتهن پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ 
  .دهرگاھىدىن روشهن دهلىللهرنى ئېلىپ كهلدى

سـىلهر؟، نىمىـشقا ئۇنىڭغـا ئـازار بېرىـسىلهر؟، ئهگهر سىلهر نىمىشقا مۇسـاغا قارشـى تۇرۇ
بولمامـــدۇ؟، ئهگهر ئـــۇ پ بهرســـهڭالر ئۇنىڭغـــا ئىشهنمىـــسهڭالر ئـــۇنى ئـــۆز يولىغـــا قويـــۇ

ئهگهر . يالغانچى بولسا، يالغانچىلىقنىڭ زىيىنى ئۇنىڭ ئۆزىگىدۇر) پهيغهمبهرلىك دهۋاسىدا(
نىــڭ جازاســىنى تارتىــپ ئۇنىڭغــا ئــازار بهرســهڭالر، مۇبــادا ئــۇ پهيغهمــبهر بولــۇپ قالــسا ئۇ

بنىڭ بىر قىـسمى سـىلهرگه ، ئهگهر ئۇ راستچىل بولسا، ئۇ سىلهرنى قورقۇتقان ئازاقالىسىلهر
  .كېلىدۇ

ـــى  ـــئ ـــۈچ! لىرىمقېرىنداش ـــۇق، ك ـــىلهر ھوق ـــلهن -س ـــكهرلىرىڭالر بى ـــۇۋۋهت ۋه لهش ق
زېمىنىدا ) مىسىر(بۈگۈن سهلتهنهت سىلهرنىڭ ئىلكىڭالردىدۇر، ! ئى قهۋمىم. ۇرالنماڭالرمهغر

گه كىـم نىـڭ ئـازابى كهلـسه، ئۇنىڭـدىن قۇتۇلۇشـقا بىـزىلهر غالىبسىلهر، ئهگهر بىزگه اللهس
  ».ياردهم بېرىدۇ؟

ــۇ ــداق دهپت ــپ مۇن ــاۋاپ بېرى ــرئهۋن ج ــوغرا دهپ «: فى ــى ت ــىلهرگه پهقهت نېمىن مهن س
  ».سىلهرنى مهن پهقهت توغرا يولغا باشاليمهن. قارىسام، شۇنى مهسلىھهت بېرىمهن

ىن ئاگاھالنــدۇرۇپ ھىلىقــى مــۇئمىن ئــادهم قهۋمنــى زالىمالرنىــڭ قورقۇنچلــۇق ئاقىۋىتىــد
سىلهرنىڭ نۇھ، ئاد، سهمۇد قهۋملىرىگه ئوخشاش ۋه ئۇالردىن ! ئى قهۋمىم«: مۇنداق دهپتۇ

ــورقىمهن،  ــشىڭالردىن ق ــا ئۇچرى ــان جازاغ ــائهلهر ئۇچرىغ ــنكىلهرگه ئوخــشاش جام ــلهكېيى  ال
  ».بهندىلىرىگه زۇلۇم قىلىشنى خالىمايدۇ

هتنىـڭ سـىلهر قىيام«:  مۇنـداق دهپتـۇقىيامهتنىڭ ئازابىدىن قورقۇتـۇپۇ ئادهم ئۇالرنى ئ
ئــۇ كۈنــده كىــشى ئۆزىنىــڭ قېرىندىــشىدىن، ئانىــسىدىن، ‹نىمىلىكىنــى بىلهمــسىلهر؟، 

ــدۇ ــدىن قاچى ــدىن ۋه بالىلىرى ــسىدىن، خوتۇنى ــالى . ئاتى ــر ھ ــڭ بى ــده ھهر ئادهمنى ــۇ كۈن ئ
-بـۇ كۈنـده دوسـتالر بىـر. يار بهرمهيـدۇ) شۇ ھالى(بولىدۇكى، ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا 

ئۇنــداق ( تهقــۋادارالرال) خۇدالىــق ئۈچــۈن دوستالشــقان(پهقهت بىــرىگه دۈشــمهن بولىــدۇ، 
رىنىــڭ بى-ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدىكى تۇغقــانچىلىق مهۋجــۇت بولمــاي قالىــدۇ، بىــر. )ئهمهســتۇر

  ›.سوراشمايدۇ) ئهھۋالىنىمۇ(

گه بۈگـۈن پادىـشاھلىق كىمــ‹: ىڭ پادىــشاھى بولغـان ئۇلـۇغ الــلهئۇكۈنـده پادىـشاھالرن
  .اليدۇردهپ جاكا› استۇرخاس؟ غالىپ بىر اللهغا خ

، اللهدىـن بىرىـدىن قاچىـدۇ-بىرىنى چاقىرىـشىدۇ، بىـر-ئۇ كۈنده كىشىلهر قورقۇپ بىر
  .بولمايدۇھېچ قۇتۇلدۇرغۇچى باشقا 
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ئـۇ كۈنـده . مهن سىلهر ئۈچۈن ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنىدىن ئهنسىرهيمهن! ئى قهۋمىم‹
ــۇپ( ــشىتىدىن قورق ــڭ دهھ ــا چ) دوزاخ ئازابىنى ــڭ ئارقاڭالرغ ــىلهرگه اللهنى ــسىلهر، س ېكىنى

، ئــۇنى  ئــۇنى گــۇمراھ قىلىــدىكهنالــلهكىمكــى . ئازابىــدىن ھــېچ قۇتۇلــدۇرغۇچى بولمايــدۇ
  ›.ھىدايهت قىلغۇچى بولمايدۇ

 بهرگهن ئىــدى، بىــراق، ســىلهر ئۇنىــڭ قهدىــرىگه يهتمىــدىڭالر، نــېمهتالــله ســىلهرگه 
 ئۆتكهنده سىلهر ئۇنىڭغا ۇنىڭ ۋاقتىئۇنىڭ قىممىتىنى بايقىيالمىدىڭالر، بىر چاغالر كېلىپ ئ

  .ئهپسۇسالندىڭالر

سـىلهر ئۇنىـڭ قهدرىـگه .  اللهنىـڭ پهيغهمبىـرى يۈسـۈف ئهلهيھىسـساالم ئىـدىنـېمهتبۇ 
ۋاي ‹: ئــۇ ئالهمــدىن ئۆتۈۋىــدى. ىــدىڭالريهتمىــدىڭالر، ئــۇنى قهدىــرلهش الزىملىقىنــى بىلم

 زات ئىدى، بۇنـداق ئېـسىل انابئالىيجئىدى، ئىسىت، اللهنىڭ پهيغهمبىرى ئىدى، پادىشاھ 
  . دهپ ھهسرهت چهكتىڭالر›ياغا كهلمهيدۇ زات، كاتتا پهيغهمبهر ئهمدى دۇنئالىيجاناب

ــهك‹ ــۇف -ش ــىلهرگه يۇس ــرى س ــسىزكى، ئىلگى ــدىن(شۈبھى ــڭ دهرگاھى ــهن ) اللهنى روش
اكى ئۇ ئېلىپ كهلگهن دهلىلدىن سىلهر ھامان شهكلهندىڭالر، ت. مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلدى

يغهمـبهر ھالـدا، الـله ئۇنىڭـدىن كېـيىن ھهرگىـز په) پاكىتـسىز-دهلىـل(ۋاپات بولغانـدا، ئۇ 
  ›.ئهۋهتمهيدۇ دېدىڭالر

مـۇ شـۇنداق قىلىـسىلهر، كېيىنسىلهر ھامـان شـۇنداق دهيـسىلهر، مۇشـۇ پهيغهمـبهردىن 
  ».قىلغانلىرىڭالرغا پۇشايمان يهيسىلهر

 ھىلىقى مۇئمىننىڭ نهسىھىتى - 28

  

! ئـى قهۋمىـم«: كى مۇئمىن ئـادهم ئـۆز قهۋمىـگه نهسـىھهت قىلىـپفىرئهۋن خاندانلىقىدى
  .دهپتۇ» سىلهر ماڭا ئهگىشىڭالر، مهن سىلهرنى توغرا يولغا باشاليمهن

ــادهم قهۋم ــق ئ ــۇ ئهقىللى ــانلىقىنى، ب ــده قالغ ــتلىكى ئىچى ــڭ مهس ــاتى دۇنيانى ــڭ ھاي نى
ى، بـۇ ھاياتنىـڭ كـۈچى بىـلهن مهغرۇرلىنىۋاتقـانلىقىن-فىرئهۋننىڭ پادىـشاھلىقى ۋه ھوقـۇق

  .شىرىن چۈشكه ئوخشاش ئۆتكۈنچى نهرسه ئىكهنلىكىنى بىلهتتى

گىشىشتىن توسـۇۋاتقان قهۋمنى مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئه يهنه شۇنى ئېنىق بىلهتتىكى، ئۇ
مهســتلهر . تــۈپ ئامىــل ئۇالرنىــڭ ھايــاتى دۇنيانىــڭ مهســتلىكى ئىچىــده قالغــانلىقى ئىــدى

ۇنداق بولغاچقـا ئـۇالر مۇسـا ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئـاۋازىنى شـ. ئاڭلمايتتى ۋه ھىس قىلمـايتتى
  .ئاڭلىمايتتى

بـۇ ! ئـى قهۋمىـم«: لهرنى غهپلهتتىن ئويغۇتۇشنى ئىراده قىلىـپ»مهست«شۇڭا ئۇ ئاشۇ 
ــاخىرهت ھهقىــقهتهن ) ۋاقىتلىــق(دۇنيــا تىرىكچىلىكــى پهقهت  پايدىلىنىــشتىن ئىبــارهتتۇر، ئ
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  .دهپتۇ» قارارگاھتۇر) مهڭگۈلۈك(

 ۋه شــىرىككه، ئهجــداتالرنىڭ دىنىغــا كــۇپرىقهۋمــى ئىچىــدىكى نــادانالر ئــۇنى ئۇنىــڭ 
سـهن «: دېـسه، ئـۇالر ئـۇنى» الله تهرهپكه كـېلىڭالر«: ئۇ ئۇالرغا. قايتىشقا دهۋهت قىلىپتۇ

  .دهپتۇ» ئهجداتالرنىڭ دىنىغا قايتقىن

، سـىلهرنى ماڭا نېمىـدۇركى! ئى قهۋمىم«‹: ېخىمۇ ۋايىغا يهتكۈزۈپ ئۇالرغائۇ دهۋهتنى ت
قۇتۇلۇشــقا دهۋهت قىلىــمهن، ســىلهر بولــساڭالر مېنــى دوزاخقــا دهۋهت ) دوزاخــتىن(مهن 

ســىلهر مېنــى اللهنــى ئىنكـار قىلىــشقا، مهن بىلمهيــدىغان نهرســىلهرنى ئۇنىڭغــا . قىلىـسىلهر
بهنــدىلهرنىڭ (شــېرىك كهلتۈرۈشــكه دهۋهت قىلىــسىلهر، ھــالبۇكى، مهن ســىلهرنى غالىــب، 

  ›.غا دهۋهت قىلىمهن)الله(ايىتى مهغپىرهت قىلغۇچى ناھ) گۇناھلىرىنى

ـــرىڭالر تهرى ـــدى؟ قســـىلهرنىڭ ئىالھلى ـــبهر كهل ـــسى پهيغهم ـــدىن قاي ـــاب پى ـــسى كىت اي
ئۇ پهقهت سىلهر ئۆزۈڭالر ۋه ئاتـا ـ بـوۋاڭالر  ‹پىگه كىم چاقىردى؟چۈشۈرۈلدى؟ ئۇنىڭ تهرى

ــان  ــڭ(ئاتىۋالغ ــڭ ۋه غهيرىينى ــارهت،) بۇتالرنى ــدىنال ئىب ــله ناملىرى ــڭ  (ال ــڭ اللهنى ئۇالرنى
  .›ھېچقانداق دهلىل چۈشۈرگىنى يوق) شېرىكى بولۇشى توغرىسىدا

ـــارلىق  ـــۈف قات ـــراھىم ۋه يۈس ـــدىغان ئىب ـــپىگه چاقىرى ـــۆزى تهرى ـــشىلهرنى ئ ـــله كى ال
  .مانا بۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم، ئۇ اللهنىڭ پهيغهمبىرى. پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتكهن

ۇقىنى كۆرسـىتىدىغان ئـاالمهتلهر بـار، ھهر قانـداق ھهر بىر شـهيئىده اللهنىـڭ مهۋجۇتلـ
لهر مېنــى ئۇنىڭغــا ھهقىــقهتهن ســى‹. ۋهت قىلىــشالر بولــۇپ تۇرىــدۇجايــدا الــله تهرهپــكه ده

 ئۆزىگه ئىبـادهت دۇنيا ۋه ئاخىرهتته) ىنىھېچكىم(چاقىرىسىلهر، ئۇ ئىبادهت قىلىشقا ) بۇتقا(
  »›.قىلىشقا چاقىرغىنى يوق

غا شـۇنچه كـۆپ نهسـىھهت قىلغـان بولـسىمۇ، بىـراق، ئـۇالر تـوغرا بۇ مۇئمىن ئادهم ئۇالر
يولغا قايتمىغاچقـا ئـۇالردىن ئۈمىدسـىزلىنىپ، ئۇالرنىـڭ دۆت ۋه گالۋاڭلىقىـدىن زىرىكىـپ، 

سـىلهرگه ئېيتقــان ) سـىلهرگه ئــازاب نازىـل بولغـان چاغـدا(«: ئـۇالرنى تاشـالپتۇ ۋه ئۇالرغـا
 ھهقىـقهتهن الـله ئىشىمنى اللهغـا تاپـشۇرىمهن، ئهسلهيسىلهر، مهن) راستلىقىنى(سۆزۈمنىڭ 

  »بهندىلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

ئهشـرهپلهرنىڭ ئـاچچىقى كېلىـپ، ئـۇنى كىـشىنى -فىرئهۋىن پادىـشاھلىقىدىكى ئاكـابىر
  .ئۆلتۈرمهكچى بولغاندا، الله ئۇنى قوغداپ ئۇنىڭ دۈشمهنلىرىنى ھاالك قىلىپتۇ

 جامائهسـىگه فىـرئهۋن. سـتلىرىدىن سـاقلىدى جامائهسىنىڭ سۇيىقهفىرئهۋن ئۇنى الله«
  ».ئهڭ يامان ئازاب نازىل بولدى

 فىرئهۋننىڭ ئايالى - 29
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ـــۇ  ـــدهك، ئهقىلىگىم ـــق قىلغان ـــسمىغا ھۆكۈمرانلى ـــشىلهرنىڭ جى ـــۆزىنى كى ـــرئهۋن ئ فى
 قىلغانـدهك، ئۇالرنىـڭ دىللىرىنىمـۇ كونترولھۆكۈمرانلىق قىلىمهن؛ كىشىلهرنىڭ تىللىرىنى 

 فىرئهۋننىـڭ رۇخسىتىـسىز بىـرهر ھـېچكىمشۇڭا مىـسىردا .  ئوياليتتى قىلىمهن دهپكونترول
  .نهرسىگه ئىشىنىشكه ياكى ئىتىقاد قىلىشقا جۈرئهت قىاللمايتتى

ــان  ــساالمغا ئىم ــا ئهلهيھىس ــادهم مۇس ــرهر ئ ــده بى ــراق چېتى ــڭ ئهڭ يى ئهگهر مهملىكهتنى
غهزهپـتىن ئـوت . تتى بولسا، شۇئان فىرئهۋننىڭ غهزىبى ئۆرلهپ، ساراڭلىقى تۇتـانكهلتۈرگه

  .بولۇپ ياناتتى

مهن ئۇنىڭغا رۇخسهت قىلمىغان تۇرسام، ئۇ مۇساغا ئىمان كهلتۈرۈشكه قانداق جۈرئهت «
قىلدى؟، ئۇ مېنىڭ مهملىكىتىمده ياشاپ، ماڭا ئاسىيلىق قىالمدۇ؟ مهن بهرگهن رىزىقنى يهپ 

  ».رۇنغا قويۇشى كىرهكمېنى ئىنكار قىالمدۇ؟ مىسىردا ھهر قانداق ئادهم مېنى ئالدىنقى ئو

فىرئهۋن ئاشۇنداق قااليمىقان بىلجىرالۋاتقانـدا ئۆزىنىـڭ اللهنىـڭ مهملىكىتىـده ياشـاپ، 
 بولۇۋاتقـانلىقىنى كاپىرئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلىۋاتقانلىقىنى؛ ئۇ بهرگهن رىزىقنى يهپ ئۇنىڭغا 

  .ھهرگىز ئويالپ باقمايتتى

  .تىپتۇمۆجىزه كۆرسىر  ئائىلىسىده بىالله فىرئهۋنگه ئۇنىڭ ئۆيىده،

الــله ئۇنىڭغــا ئىنــسانالرنىڭ جىــسمىغا ھۆكۈمرانلىــق قىلغانــدهك، ئۇالرنىــڭ ئهقىلىگىمــۇ 
 قىلغاندهك، ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ كونترولھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان؛ كىشىلهرنىڭ تىللىرىنى 

ــلهن ئۇنىــڭ ئائىكــونترول ــسان بى ــدىغان؛ ئىن ــى  قىلى ــلهن ئۇنىــڭ قهلب ــسان بى ــسى، ئىن لى
  . كۆرسىتىپتۇ ئېنىق باشقۇرىدىغان زاتنىڭ الله ئىكهنلىكىنىوتتۇرىسىنىئ

، ئـۇ بـۇالرنى سـهزمهپتۇ ۋه ھىچنهرسـىگه ۋهھالهنكىفىرئهۋننىڭ ئۆيىگه ئىمان كىرىپتۇ، 
ئېـرى .  بولۇپتـۇكـاپىرفىرئهۋننىڭ ئايالى اللهغا ئىمـان كهلتـۈرۈپ، ئېـرىگه . ئىگه بواللماپتۇ

ىـڭ اللهن. بىراق، ئۇ مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئىمان كهلتۈرۈپتـۇمىسىرنىڭ پادىشاھى بولسىمۇ، 
مهخلۇقلىرى ئىچىده فىرئهۋننى ئهڭ ياخـشى بىلىـدىغان، فىـرئهۋن ئهڭ ياخـشى كۆرىـدىغان 

  .ئايال مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئىشىنىپتۇ

ئـۇالر ئىتقـا ئوخـشاش ھهممىنـى پـۇراپ . فىرئهۋننىڭ چىرىكلىرى ھىچنىمىنى بىلهلمهپتـۇ
فىـرئهۋن ئىنــسانالر ئىچىـده ئۇنىڭغــا ئهڭ . ن بولـسىمۇ، بىــراق، ئـۇنى ســىزهلمهپتۇتاپىـدىغا

  . تۇرۇپ، ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقانلىقىنى بايقىيالماپتۇيېقىن

 ياق، ئۇ كىشىلهرنىڭ جىسمىغا ئهگهر فىرئهۋن بۇنى بىلىپ قالسا، ئهھۋال قانداق بوالر؟
كىـشىلهرنىڭ . ۈمرانلىـق قىاللمايـدۇھۆكۈمرانلىق قىاللىغىنى بىـلهن ئۇالرنىـڭ ئهقىلىـگه ھۆك

ئىنـساننىڭ .  قىاللمايـدۇكـونترول قىاللىغىنى بىلهن ئۇالرنىڭ دىللىرىنى كونترولتىللىرىنى 
نىڭ قولىـدىن ھېچكىمقهلبىنى باشقۇرۇش مهيلى فىرئهۋن بولسۇن ياكى باشقا ئادهم بولسۇن 

  .كهلمهيدۇ
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ئايال ئېرىگه ئىتـائهت . خىمۇ چوڭ بىراق، اللهنىڭ ھهققى تېئايالدا ئېرىنىڭ ھهققى بار،
، ياراتقۇچىغا ئاسـىي بولـۇپ تـۇرۇپ يارىتىلغۇچىغـا ئىتـائهت قىلىـشقا قىلىشى كىرهك، بىراق

. ئانىـسىغا ئىتـائهت قىلىـشى ۋه ئۇالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشى كىـرهك-پهرزهنت ئاتا. بولمايدۇ
  .ئهمما اللهغا شىرىك كهلتۈرۈشكه زورلىسا ئىتائهت قىلىشقا بولمايدۇ

ئاناڭ سېنى سهن بىلمهيدىغان نهرسىنى ماڭا شېرىك كهلتۈرۈشكه زورلىسا، -ئهگهر ئاتا«
يهنـى دىنىڭغـا زىيـان (ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىده بولغىن 

، ماڭـا تـائهت بىـلهن قايتقـان ئادهمنىـڭ يولىغـا )يهتمهيدىغان ئاساسـتا ياخـشىلىق قىلغىـن
ــپ ئهگهشــكىن، ئا ــشىڭالرنى ئېيتى ــىلهرگه قىلمى ــسىلهر، س ــا قايتى ــڭ دهرگاھىمغ ــدىن مېنى ن

  ».بېرىمهن

ئــۇ اللهنىــڭ دۈشــىمىنىنىڭ . فىرئهۋننىــڭ ئايــالى ئىمــان ئۈســتىده مۇســتهھكهم تۇرۇپتــۇ
جـۇدا -فىرئهۋننىـڭ قىلمىـشلىرىدىن پۈتـۈنلهي ئـادا. ئۆيىده تۇرۇپ اللهغا ئىبـادهت قىلىپتـۇ

  .رلىق قىلىپتۇبولغان ھالدا اللهغا تهقۋاردا

دىن ۋن ۋه ئۇنىـڭ يامـان ئهمىلىـالله فىرئهۋننىـڭ ئايالىـدىن رازى بولـۇپ، ئـۇنى فىـرئه
  .گه مىسال قىلىپ كۆرسىتىپتۇمۇئمىنلهرئۇنى . قۇتۇلدۇرۇپتۇ

: نىڭ ئايالىنى مىسال قىلىپ كۆرسهتتى، ئۆز ۋاقتىـدا ئـۇفىرئهۋنالله ئىمان ئېيتقانالرغا «
دىن فىرئهۋنـا ماڭا جهننهتتىن بىر ئۆي بىنا قىلغىـن، مېنـى دهرگاھىڭد! ئى پهرۋهردىگارىم‹

  ».دېدى› ۋه ئۇنىڭ يامان ئهمهلىدىن قۇتۇلدۇرغىن، مېنى زالىم قهۋمدىن قۇتۇلدۇرغىن

  

  مۇشهققىتى-ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ جاپا -30

 كېـيىنبىلگهنـدىن  ئىـسرائىل ئهۋالدلىرىغـا دۈشـمهن ئىكهنلىكىنـى كىشىلهر فىرئهۋننىڭ
ئۇالرنىـڭ . لىـشىپتۇيېقىنشمهنلىك ۋه زىيانكهشـلىك قىلىـش ئـارقىلىق فىـرئهۋنگه ئۇالرغا دۈ

. مۈشۈكلىرىغىچه بهنـى ئىـسرائىلغا چېقىلىـدىغان بولۇپتـۇ-كىچىك بالىلىرىدىن تارتىپ ئىت
  .مۇشهققهتلهرگه ئۇچراشقا باشالپتۇ-يىڭى جاپا-قىسقىسى ئۇالر ھهر كۈنى يىڭى

:  سهبرى قىلىـشقا ئۈنـدهپ، ئۇالرغـا بېرىپ، ئۇالرنىمۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا تهسهللى
) الـله(اللهدىن مهدهت تىلهڭالر، سهۋر قىلىڭالر، يهر يۈزى ھهقىقهتهن اللهنىڭ مۈلكىدۇر، «

ــاقىۋهت  ــشى ئ ــدۇ؛ ياخ ــس قىلى ــشىلهرنى ۋارى ــان كى ــۆزى خالىغ ــدىن ئ ــا بهندىلىرى ئۇنىڭغ
  .دهپتۇ» تهقۋادارالرغا مهنسۇپ

ــا ــۇ جاپ ــسرائىل ب ــى ئى ــا مۇ-بهن ــۇپ، مۇس ــزار بول ــپ، ئۇنىڭــدىن بى ــهققهتتىن زىرىكى ش
سېنىڭ بىزگه ھىچقانـداق پايـداڭ تهگمىـدى، سـهن بىزنىـڭ ھىچقانـداق «: ئهلهيھىسساالمغا

سهن بىزگه كېلىشتىن بۇرۇنمۇ، كهلگهنـدىن كېيىنمـۇ ھامـان ‹! ئىشىمىزنى ھهل قىاللمىدىڭ
  .دهپتۇ› خارلىنىپ كهلدۇق
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 بولمىغــۇر گهپلىــرى ئۈچــۈن ئــۇالردىن رهنجىــمهي ۋه مۇســا ئهلهيھىســساالم ئۇالرنىــڭ بــۇ
) مىـسىر(پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ھـاالك قېلىـشى، «: ئۈمىدسىزلهنمهي، ئۇالرغا

ــــش  ــــداق ئى ــــشى، ســــىلهرنىڭ قان ــــا ســــىلهرنى دهسسىتى ــــڭ ئورنىغ ــــدا ئۇالرنى زېمىنى
ئىمــان ئېيتقــان غــا هاللئهگهر ! ئــى قهۋمىــم« ، »قىلىــدىغانلىقىڭالرغا قارىــشى مۇھهقىقهقتــۇر

ــالر  ــۈل قىلىڭ ــا تهۋهكك ــساڭالر، ئۇنىڭغ ــسۇنغان بول ــا بوي ــساڭالر، اللهغ ــمه (بول ــى ھهم يهن
  .دهپتۇ» )ئىشىڭالرنى اللهغا تاپشۇرۇڭالر، ھهرقانداق ئهھۋالدا اللهغا يۆلىنىڭالر

اللهغا تهۋهككۈل قىلدۇق، پهرۋهردىگارىمىز، زالىم قهۋمنـى بىـزگه زىيانكهشـلىك «: ئۇالر
ـــ ـــنقىلى ـــگه قىلمىغى ـــانىيىتىگه ئى ـــى . ش ئىمك ـــڭ بىزن ـــدىن رهھمىتى ـــم قهۋم ـــلهن زالى بى

  .دهپتۇ» قۇتۇلدۇرغىن

ــشتىن ــادهت قىلى ــا ئىب ــسرائىلنى اللهغ ــى ئى ــرئهۋن بهن ــجىد فى ــدا مهس ــڭ زېمىنى ، اللهنى
 ئهگهر ئۇالرنىـــڭ اللهغــــا ئىبـــادهت قىلىۋاتقــــانلىقىنى، نامــــاز .سېلىـــشتىن چهكلهيتتــــى
  .قالسا ئۇالرغا غهزهپلىنهتتىئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ 

زېمىــن فىرئهۋننىــڭ ئهمهس، بهلكــى، اللهنىــڭ تۇرســا، مۇشــۇنداقمۇ چهكــتىن ئاشــقان 
  .ياۋۇزلۇق بوالمدۇ؟

ــادهت قىلىــشقا  ــا ئىب ــگهن، اللهغ ــادهت قىلىــشنى چهكلى ــا ئىب ــدا اللهغ ــڭ زېمىنى اللهنى
  .چاقىرغۇچىنى توسقان كىشىدىنمۇ زالىمراق كىشى بارمۇ؟

توسۇشـقا قـادىر ىنى ئۆز ئۆيىـده اللهغـا خالىغـانچه ئىبـادهت قىلىـشتىن فىرئهۋن ھىچكىش
ـــايتتى ـــلهن. بواللم ـــى بى ـــا ئهلهيھىســـساالمنىڭ تىل ـــسرائىلنى مۇس ـــى ئى ـــله بهن : شـــۇڭا ال

  .دهپ ئهمرى قىلىپتۇ» ئۆيلىرىڭالرنى ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىڭالر، ناماز ئوقۇڭالر«

ائىلنى اللهغا ئىبـادهت قىلىـشتىن توسۇشـقا فىرئهۋن ۋه ئۇنىڭ چىرىكلىرىنىڭ بهنى ئىسر
  .قۇربى يهتمهپتۇ

بهنــده بىــلهن پهرۋهردىگــار ئوتتۇرىــسىنى، مۇســۇلمان بىــلهن اللهغــا قۇلچىلىــق قىلىــش 
  .ئوتتۇرىسىنى كىممۇ توسۇپ قاالاليدۇ؟

  

  ئاچارچىلىق - 31

ــق ۋه دىدىــكۈنــسىرى ھهدفىــرئهۋن  ن ئېــشىپ، گۇنــاھ ۋه غهپلهتــكه پېتىــپ، چوڭچىلى
ــۇھاكــاۋۇرلۇق ــراده قىلىپت ــۇنى ئاگاھالندۇرۇشــنى ئى ــله ئ ــۋهرگهچكه ال ــله .  قىلى چــۈنكى، ال

  . بولۇپ زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىلىشىنى خالىمايتتىكاپىربهندىلىرىنىڭ 

ڭغا فىرئهۋن تولىمۇ دۆت بولۇپ، ھېكمهت ۋه پاراسهت بىلهن قىلىنغان نهسىھهتنىڭ ئۇنى
ىشهكمۇ ئۆز يولىنى تاپمايـدۇ، فىرئهۋننىمـۇ تاياق سالمىساڭ ئ. قىلچىلىك پايدىسى بولمايتتى
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  .ندۇرۇش ۋاقتى كېلىپ قالغان ئىدىقاتتىقراق ئاگاھال

ــرائهت ۋه دهل ــدىغان، زى ــۆپ چىقى ــۋه ئهڭ ك ــلىق ۋه مى ــسىر ئاش ــلهن -مى ــلهر بى دهرهخ
سـىلهر مىـسىرنىڭ يۈسـۈف ئهلهيھىسـساالمنىڭ . قاپلىنىشى ئهڭ يۇقىرى بولغان دۆلهت ئىـدى

ىك مهزگىلىـده ئـۆزىنى ۋه شـام، كهنئـان قاتـارلىق باشـقا شـهھهرلهرنى زامانىسىدا قهھهتچىل
  .ئاشلىق بىلهن قانداق تهمىنلىگهنلىكىنى بىلدىڭالر

ان، زىرائهتلىرىنـى سـۇغۇرىدىغان مىسىر زېمىنىنى سـۇ بىـلهن قاندۇرىـدىغنىل دهرياسى 
  .سائادهتنىڭ مهنبهسى ئىدى-مىسىردىكى بايلىق ۋه بهخت

 ئاھالىـسى نىـل دهرياسـى رىزىقنىـڭ ئـاچقۇچى، نىـل دهرياسـى شۇڭا فىرئهۋن ۋه مىسىر
  .بولغان ئىكهن بىزنىڭ يامغۇرغا ئىھتىياجىمىز چۈشمهيدۇ دهپ قارايتتى

قولىدا ئىكهنلىكىنـى، اللهنىـڭ خالىغـان ئادهمنىـڭ ئۇالر رىزىق ئاچقۇچلىرىنىڭ اللهنىڭ 
قى بىــلهن تېــشىپ، رىزىقىنــى كهڭــرى قىلىــدىغانلىقىنى، نىــل دهرياســىنىڭ اللهنىــڭ بــۇيرى

  .سىڭىپ كېتىدىغانلىقىنى بىلمهيتتىاللهنىڭ بۇيرىقى بىلهن 

. نىل دهرياسىنىڭ سـۈيى اللهنىـڭ بـۇيرىقى بىـلهن تارتىلىـپ زېمىنغـا سـىڭىپ كېتىپتـۇ
ــده ســۇغۇراركىن؟  ــى نىمى ــسىرلىقالر زىرائهتلىرىن ــۋىلىرى ئهمــدى مى ــرائهت ۋه مى ئۇالرنىــڭ زى

  .كۆپىيىپتۇكۈنگه ئاچارچىلىق -قۇرۇپ، كۈندىن

مىـسىرلىقالر . چىـرىكلهر ھىچقانـداق ئامـال قىاللمـاپتۇ-فىرئهۋن، ھامان ۋه باشقا لهشكهر
 فىرئهۋننىـڭ پهرۋهردىگــار ئهمهســلىكىنى، رىزىقنىــڭ اللهنىـڭ قولىــدا ئىكهنلىكىنــى بىلــگهن

ــرئهۋن ــراق، بۇنىــڭ فى ــسىمۇ، بى ــا  ۋه مىــسىرلىقالرغابول ــوغرا يولغ ــداق ت ــسبهتهن ھىچقان  نى
ــتهكلهش ــاپتۇيى ــى بولم ــۈنكى، شــهيتان ئۇالر.  رول ــڭ چ ــرهتنى ــىھهت ۋه ئىب ــشىغا نهس  ئېلى

بــۇ ئاچــارچىلىق ۋه ئــاپهت مۇســا ۋه ئۇنىــڭ قهۋمىنىــڭ «: ئــۇالرتوســقۇنلۇق قىلغاچقــا 
  .دېيىشىپتۇ» شۇملۇقىدىن كهلدى

  !؟مۇسا ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ قهۋمى ئۇزۇندىن بىرى بار ئىدىغۇ! ئاجايىپ ئىش

ـــ ـــۇ فى رئهۋن ۋه ئۇنىـــڭ قوللىغۇچىلىرىنىـــڭ ئهســـكىلىكى، رهزىللىكـــى ۋه ئهلـــۋهتته ب
  .لىقىنىڭ شۇملۇقىدىن كهلگهن ئىدىكاپىر

ـــۇ ھهد ـــى تېخىم ـــڭ قهۋم ـــرئهۋن ۋه ئۇنى ـــدىفى ـــشىپدې ـــېھىرگه «: ن ئې ـــۇ س ـــز ب بى
كــۆزىمىزنى بــاغالش ئۈچــۈن ھهر قانــداق مــۆجىزه كهلتۈرســهڭمۇ بىــز ســاڭا ‹بويــسۇنمايمىز،

  .شىپتۇدېيى» ›ھهرگىز ئىشهنمهيمىز

  

  بهش تۈرلۈك ئاپهت - 32

  :الله ئۇالرغا بهش تۈرلۈك ئاپهت ئهۋهتىپتۇ
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الــله ئۇالرغــا يــامغۇر ياغــدۇرۇپتۇ، توختىمــاي يــامغۇر يېغىۋىرىــپ نىــل :  ســۇ ئــاپىتى-1
ــۇپ زىــرائهت، ئىتىــز، دان ۋه مىــۋىلهرنى ئېقىتىــپ . دهرياســى تېــشىپتۇ ســۇالر كهلكــۈن بول

ئىلگىرى ئۇالر سۇنىڭ ئازلىقىـدىن شـىكايهت قىلغـان . يامغۇر ئۇالرغا ئاپهت بولۇپتۇ. كېتىپتۇ
  .بولسا، مانا ئهمدى سۇنىڭ كۆپلىكىدىن قاخشايدىغان بولۇپتۇ

چىكهتـكه ئۇالرنىـڭ زىـرائهت ۋه . الله ئۇالرغا چىكهتـكه ئهۋهتىپتـۇ:  چىكهتكه ئاپىتى-2
 اللهنىـڭ فىرئهۋن ۋه ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى. دهرهخلىرىنى چاال قويماي يىيىشكه باشالپتۇ-دهل

چىكهتكىنى قىلىچ بىلهن چاپقىلى بولمىسا يا ئۇنىڭغا ئوق . ئهسكهرلىرىگه تاقابىل تۇرالماپتۇ
  ئاتقىلى بولمىسا ئۇالر بىلهن قانداقمۇ جهڭ قىلغىلى بولسۇن؟

ئۇسـۇللىرىنىڭ كىـرهككه كهلمىگهنلىكىنـى -مىسىرلىقالر فىرئهۋننىـڭ ئـاجىزلىقىنى، چـاره
  . ئىبرهت ئېلىپ توغرا يولغا قايتماپتۇكۆرۈپ تۇرسىمۇ، بىراق، ئۇالر

الـله ئـۆز پاناھىـدا . ئۇالرنى پىت قاپالپتۇ. الله ئۇالرغا پىتنى ئهۋهتىپتۇ:  پىت ئاپىتى-3
ــسۇن ــت! ساقلى ــدىمۇ پىــت، كىيىمــدىمۇ پىــت، باشــتىمۇ پىــت، چــاچتىمۇ پى ، ......كۆرپى

پ، تىلـالپ كىچىنـى تـاڭ ئۇالر پىتنى تىرناقلىرى بىلهن ئۆلتۈرۈ. ئۇالرنىڭ ئۇيقۇسى قېچىپتۇ
  .ئاتقۇزۇپتۇ

پىتنـى قىلىـچ بىـلهن چـاپقىلى . فىرئهۋن ۋه ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى بۇ ئاپهتنى يوقۇتالماپتۇ
  .بولمىسا يا ئۇنىڭغا ئوق ئاتقىلى بولمىسا ئۇالر بىلهن قانداقمۇ جهڭ قىلغىلى بولسۇن؟

ئىچـمهك -الرنىڭ يىـمهكپاقا ئۇ. الله ئۇالرغا پاقىنى ئهۋهتىپتۇ: ئاپىتى) قومچاق( پاقا -4
ھهمـمه يهرده . ئۆينىڭ ھهممه تهرهپلىرىنى پاقا قاپالپتۇ. كلىرىگه چاپلىشىپتۇكېچه-ۋه كىيىم

. پاقىدىن بىرنى ئۆلتۈرسه ئونى پهيدا بولۇپتـۇ. پاقىالر سهكرىشىپ كىشىلهرنى بىزار قىلىپتۇ
چقانـداق ئامـال لهشـكهر ۋه چىـرىكلهر بۇنىڭغـا ھى. بىرنى سىرتقا ھهيدىسه بهشى كۆپىيىپتـۇ

  .قىاللماپتۇ

ئۇالرنىڭ بۇرنىدىن توختىماي قان . الله ئۇالرغا قان ئاپىتىنى ئهۋهتىپتۇ:  قان ئاپىتى-5
دوختۇرالرمۇ ئۇنى داۋالىيالماپتۇ، ھىچقانـداق دورا . ئۇالر ئاجىزالپ ھېرىپ چارچاپتۇ. ئېقىپتۇ

  .ئۇنىڭغا پايدا قىلماپتۇ

: ۋۇرۇپ مۇسـا ئهلهيھىسـساالمغا يـالكېـيىنگهندىن ئۇالر بۇ بهش تۈرلۈك ئاپهتكه دۇچ كهل
 ئۇ بىزدىن بۇ ئاپهتنى كۆتۈرۋهتسۇن، بىـز رىڭغا دۇئا قىلغىن،سهن بىز ئۈچۈن پهرۋهردىگا«

» تهۋبه قىاليلى، ئىمان كهلتۈرهيلى ۋه بهنى ئىسرائىلنى سهن بىلهن بىلله قويـۇپ بىرهيلـى
  .دهپتۇ

ا مۇسـا ئهلهيھىسـساالمغا بهرگهن ۋهدىـسىنى الله ئۇالردىن بۇ ئاپهتنى كۆتۈرۋهتكهن چاغـد
  .دا چىڭ تۇرۇپتۇكۇپرىبۇزۇپ 

روشهن مـۆجىزىلهر قىلىـپ ) بااللىرىنى(ئۇالرغا سۇ ئاپىتى، چېكهتكه، پىت، پاقا، قان «
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ئۇالرنىڭ گهدهنكهشلىكى يول قويمىدى، ئـۇالر گۇناھكـار ) اللهغا ئىمان ئېيتىشقا(ئهۋهتتۇق، 
  .»قهۋم بولدى

  مىسىردىن چىقىش -33

ئـۇالر ھهر . مىسىر زېمىنى شـۇنچه كهڭ تـۇرۇپ، ئىـسرائىل ئهۋالدلىرىغـا تـارلىق قىلىپتـۇ
بــۇ كهڭ زېمىــن ئــۇالر . كــۈنى ھهرخىــل، ھهر تۈرلــۈك ئــازاپالرنى تارتىــشقا مهجبــۇر بولۇپتــۇ

الر قاچـانغىچه سـهبرى ئۈچۈن زىندانغا ئايالنغان تۇرسا، ئۇالر بۇ يهرده قانداق ياشايدۇ؟ ئـۇ
  كۈلپهتنى ھىس قىلىدىغان ئادهم ئهمهسمۇ؟-ۇ ئازاپقىلدى؟ ئۇالرم

الله مۇسا ئهلهيھىسـساالمغا ئىـسرائىل ئهۋالدلىرىنـى ئېلىـپ، كىچىـده مىـسىردىن چىقىـپ 
فىرئهۋننىڭ ئايغاقچىلىرى بۇنى بىلىپ قېلىـپ، فىـرئهۋنگه خهۋهر  .كېتىشنى ۋهھىي قىلىپتۇ

  .قىلىپ قويۇپتۇ

ئـۇالر . ىلنى ئېلىپ، پهلهستىنگه قاراپ مېىڭىپتـۇمۇسا ئهلهيھىسساالم كىچىده بهنى ئىسرائ
  .ئۇن ئىككى قهبىله بولۇپ، ھهر قهبىلىنىڭ قهبىله باشلىقى بار ئىدى

ئهلهيھىسساالم ئۇ يولدىن ئىككى قىتىم مۇسا .  ئىدىشامغا بارىدىغان يول قۇرۇقلۇق يولى
 ئهلهيھىسساالم بىر ئۇالر يولغا چىققان چاغدا مۇسا. ئۆتكهن بولۇپ، ئۇ يولنى ياخشى بىلهتتى

ئـاخىرى الـله ئىـراده . ئىشنى ئىراده قىلىپتۇ، بىراق، الـله يهنه بىـر ئىـشنى ئىـراده قىلىپتـۇ
  .قىلغان ئىش يۈز بېرىپتۇ

گهرچه ئــۇ يولــدىن ئاداشــقان بولــسىمۇ، . مۇســا ئهلهيھىســساالم يولــدىن ئېزىــپ كېتىپتــۇ
 ئىــسرائىلنى ئېلىــپ شــىمال مۇســا ئهلهيھىســساالم بهنــى.  ئىــدى ئاداشــمىغانبىــراق، تهقــدىر

.  قــاراڭغۇ كىچىــده شــهرق تهرهپــكه كېتىــپ قىلىپتــۇئهممــا. تهرهپــكه ماڭــدىم دهپ ئۇيالپتــۇ
  .بىردىنال ئۇالرنىڭ ئالدىنى ئۆركهشلهپ ئېقىۋاتقان قىزىل دېڭىز توسۇپتۇ

  بىز قهيهرگه كېلىپ قالدۇق؟!  ۋاي الله-

   ئالدىمىزنى دېڭىز توسۇۋالدىغۇ؟-

  .ىشىپ قېلىپتۇق بىز يولدىن ئاد-

چـۈنكى، ئۇالرنىـڭ كهينىـدىن بىـر زور قوشـۇن . ئۇالر ئارقىسىغا قاراپ چۆچۈپ كېتىپتۇ
ـــۇ ـــۇنى كـــۆرگهن . قـــوغالپ كېلىۋىتىپت ـــرى ب ـــتىن مۇســـا -تهرهپئىـــسرائىل ئهۋالدلى تهرهپ
  :هشكه باشالپتۇئهلهيھىسساالمنى ئهيىپل

ئۆلتۈرگۈزۈۋهتكۈدهك بىـز  ھهي ئىمران ئوغلى، نىمه قىلغىنىڭ بۇ؟ بىزنى ئارقىمىزدىن -
سـاڭا نىـمه قىلــدۇق؟ فىـرئهۋن بىزنــى چاشـقاننى ئۆلتۈرگهنــدهك ئۆلتـۈرۈپ تاشلىــسۇن دهپ 

باشـالپ كهلـدىڭمۇ؟ بـۇ يهردىـن يـا قـاچقىلى يـا قۇتـۇلغىلى بولمىـسا، دېڭىز بويىغـا بىزنى 
  .ئهمدى بىز ئۆلىدىغان بولدۇق
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ــر بىــز ســاڭا - ــمه ھېچبى ــانلىق قىلمىغــان ئىــدۇققۇ؟ نى ــۆچ  يام ــداق ئ ــزدىن بۇن دهپ بى
  .ئالىسهن؟

كۈلپتهتلهر ئازمىدى، ئهمدى بىزنى بۇ يهرگه - سېنىڭ سهۋهبىڭدىن بىزگه يهتكهن باال-
  باشالپ كهلگىنىڭ نىمىسى؟

  .كهينىمىزده دۈشمهن، بىزگه ئهمدى ئۆلۈمدىن باشقا يول يوق ئالدىمىزدا دېڭىز، -

ئۆلـۈمنى . ھاياتتىن ئۈمىدىنى ئۈزۈپتۇئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىپ، 
  .كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈپ، ئاۋازى ئىچىگه چۈشۈپال كېتىپتۇ

ـــان ۋه  ـــان ئىم ـــا بولغ ـــرى مۇســـا ئهلهيھىســـساالمنىڭ اللهغ ـــڭ پهيغهمبى ـــراق، اللهنى بى
پهيغهمبهرلىكنىـڭ بۈيـۈك ئۇنىڭـدىن  ىـشىلهرك. ئىشهنچىسىده قىلچىلىك تهۋرىنىش بولماپتۇ

ــىنى ــاڭالپتۇساداس ــا. ئ ــساالم ئۇالرغ ــا ئهلهيھىس ــدۇ «:  مۇس ــداق بولماي ــز (ئۇن ــى ھهرگى يهن
) قۇتۇلــۇش يولىغــا(، پهرۋهردىگــارىم ھهقىــقهتهن مهن بىــلهن بىــرگه، مېنــى )يېتىــشهلمهيدۇ

  .دهپتۇ» باشاليدۇ

مۇســـا .  دېڭىزغـــا ئۇرۇشـــنى ئېيتىپتـــۇالـــله مۇســـا ئهلهيھىســـساالمنى ھاسىـــسى بىـــلهن
 سـۇ ئىككـى تهرهپـته  ئۇرغـان ھامـان دېڭىـز يېرىلىـپ،ئهلهيھىسساالم ھاسـا بىـلهن دېڭىزغـا

ئىسرائىل . ئون ئىككى قهبىله ئۈچۈن ئون ئىككى يول ئېچىلىپتۇ. پ تۇرۇپتۇتاغدهك دۆۋلىنى
  .ئامان يېتىپ كېلىپتۇ-ئهۋالدلىرى  دېڭىزدىن ئۆتۈپ قۇرۇقلۇققا تىنچ

  فىرئهۋننىڭ غهرق بولۇشى -34

ئامان كېسىپ ئـۆتكهنلىكىنى كـۆرۈپ، -ىنچفىرئهۋن ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ دېڭىزدىن ت
قــاراڭالر، دېڭىــز مېنىــڭ بۇيرۇقۇمغــا ئىتــائهت قىلىــپ يېرىلــدى، بــۇ «: لهشــكهرلىرىگه

دهپتـۇ ۋه لهشـكهرلىرىنى باشـالپ ئىـسرائىل ئهۋالدلىـرى » ىرال تۇتـۇۋالىمهنقاچقۇنالرنى ھـاز
  .ماڭغان يولغا كىرىپتۇ

ۇپ، يهنه قايتىدىن ۋايساشقا، زارلىنىـشقا بۇنى كۆرۈپ تۇرغان ئىسرائىل ئهۋالدلىرى قورق
  :باشالپتۇ

 دۈشمهن بىزنى قوغالپ كېلىۋاتىدۇ، ئۇ بىز ماڭغان يولدىن ئۆتمهكچى بولۇۋاتىدۇ، ئـۇ -
ئۇ بىزنى تۇتۇۋالسا ياكى مۇشۇ يهردىال ئۆلتۈرۈۋهتـسه ئهمدى بىزگه يېتىشىۋالىدىغان بولدى، 

  بىز قانداق قىالرمىز؟

سىــسى بىــلهن ىزنىــڭ بــۇرۇنقى ھــالىتىگه قايتىــشى ئۈچــۈن ھامۇســا ئهلهيھىســساالم دېڭ
يهنـى سـهن (دېڭىزنـى تىپتىـنچ «: غا ۋهھىي قىلىپ، الله ئۇنىڭدېڭىزنى ئۇرماقچى بولغاندا

ــدىن  ــۈپ كهتكهن ــيىنئۆت ــۇيىچهكې ــالىتى ب ــۇرۇق ھ ــقهتهن غهرق ) ، ق ــۇالر ھهقى ــويغىن، ئ ق
  .دهپتۇ» قىلىنغۇچى قوشۇندۇر
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ى دېڭىزنىڭ بۇ چېتىگه يېتىـپ كـېلهي دىگهنـده، دېڭىـز فىرئهۋن ۋه ئۇنىڭ لهشكهرلىر
ئىچىدىن ئېچىلغان يولنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى تاغدهك دۆۋلىـشىپ تۇرغـان سـۇالر ئۇالرنىـڭ 

ئهھۋالنىـڭ ھهقـقهتهن جىـددىلىكىنى كـۆرگهن فىرئهۋننىـڭ مهسـتلىكى . ئۈستىدىن قاپالپتۇ
تتىمكـى، ئىـسرائىل ئهۋالدى ئىمـان ئىمان ئېي« فىرئهۋن غهرق بولىدىغان ۋاقىتتا .يېشىلىپتۇ

  .دهپتۇ» ئېيتقان ئىالھتىن غهيرىي ئىالھ يوقتۇر، مهن مۇسۇلمانالردىنمهن

داۋاملىق يامان ئىـشالرنى قىلىـپ «. ان ئېيتقاننىڭ قىلچه پايدىسى يوقياق، ئهمدى ئىم
ــسى  ــڭ تهۋبى ــدىم دېگۈچىلهرنى ــدى تهۋبه قىل ــدا، ئهم ــگهن چاغ ــۈم كهل ــشىغا ئۆل ــۇل بې قۇب

ــدۇقىلىنم ــان «، »اي ــرى ئىم ــده ئىلگى ــگهن كۈنى ــاالمهتلىرى كهل ــڭ بهزى ئ پهرۋهردىگارىڭنى
ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقـان ئىمـانى پايدىـسىز 

  ».بولىدۇ

 اللهغـا ئىلگىـرى) ئىمان ئېيتامـسهن؟(ئهمدى ) ھاياتتىن ئۈمىد ئۈزگىنىڭده(«: فىرئهۋنگه
  .دېيىلدى» ن ۋه بۇزغۇنچىالردىن بولغان ئىدىڭئاسىيلىق قىلغا

مىڭلىغان بـوۋاقالرنى بوغـۇزالپ، مىڭلىغـان ئـادهملهرنى . فىرئهۋن دېڭىزغا غهرق بولۇپتۇ
  .دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرگهن زالىم پادىشاھ ئاخىرى دېڭىزغا غهرق بولۇپ ئۆلۈپتۇ

ــر ج ــراق بى ــدىن يى ــسىدىن ۋه ھۆكۈمرانلىقى ــدىن، ئوردى ــۇ تهختى ــدا ئۆلئ ــۇاي ــۇنى . ۈپت ئ
 ئهمدى ۋهسىيىتىنى ئاڭاليدىغان دوست ۋه ئۇنىڭغا يىغاليدىغان كۆزلهرداۋااليدىغان تىۋىپ، 

  .بۇ يهرده يوق ئىدى

ــدىن شــهكلىنهتتى ــرى فىرئهۋننىــڭ ئۆلۈمى ــسرائىل ئهۋالدلى ــۇالر. ئى ــرئهۋن «: شــۇڭا ئ فى
» مىغــانئۆلمهيــدۇ، بىــز ئهزهلــدىن ئۇنىــڭ تامــاق يهپ، ئىچىملىــك ئىچكىنىنــى كــۆرۈپ باق

  .دېيىشهتتى

دېڭىز ئۇنىڭ جهسىتىنى قىرغاققا ئىتتىرىپ چىقىرىپتۇ، ئاندىن ئۇالر فىرئهۋننىڭ راسـتال 
  .ئۆلگهنلىكىگه ئىشىنىپتۇ

 سـهندىن كېيىـنكىلهرگه ئىبـرهت بولۇشـۇڭ ئۈچـۈن، بۈگـۈن ســېنىڭ«: الـله فىـرئهۋنگه
  .دهپتۇ» )يىمىزيهنى سېنىڭ جهسىتىڭنى دېڭىزدىن چىقىرىپ قو( قۇتقۇزىمىز جهسىتىڭنى

فىرئهۋننىڭ جهسىتى قارىغۇچىالر ئۈچۈن ئىبرهت ۋه ئىبـرهتكه ئىـگه قىلىـدىغان ئـاالمهت 
ئـۇالر .  ئامـان قالمـاپتۇھـېچكىمئۇنىڭ بـارلىق لهشـكهرلىرى سـۇغا غهرق بولۇپتـۇ، . بولۇپتۇ

ن كهڭ زېمىندا ئۇالر ئۈچـۈشۇنچه . مىسىرنى ئارقىسىدا قالدۇرۇپ، ئۇ دۇنياغا كېتىپ قېلىپتۇ
  .دهپنه قىلىنغۇدهك جاي تېپىلماپتۇ

نۇرغۇن باغالرنى، بۇالقالرنى، زىرائهتلهرنى، چىرايلىـق جـايالرنى ) غهرق بولۇپ(ئۇالر «
قالدۇردى، ئۇالر بهھـرىمهن بولۇۋاتقـان نېمهتلهرنـى قالـدۇردى، شـۇنداق قىلىـپ، ئـۇالرنى 

 ئاســمانمۇ، زېمىنمــۇ مىــراس قىلىــپ بهردۇق، ئۇالرغــا) يهنــى بهنــى ئىــسرائىلغا(باشــقىالرغا 
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  ».يىغلىمىدى، ئۇالرغا مۆھلهتمۇ بېرىلمىدى

  قۇرۇقلۇقتا - 35

ئامـان يېتىـپ كېلىـپ ئهركىـن ھـاۋادىن نهپهس -ئىسرائىل ئهۋالدلىرى قۇرۇقلۇققـا تىـنچ
بۇ يهرده فىرئهۋن، ھامان ۋه ئۇنىـڭ قۇللۇقتىن قۇتۇلغان بولۇپ، مانا ئهمدى ئۇالر . ئېلىپتۇ

دىن قورقمــاي خــاتىرجهم ھېچكىمــقمــايتتى، اللهدىــن باشــقا چــارلىغۇچى چىرىكلىرىــدىن قور
  .ھالدا ئهركىن ھهرىكهت قىالتتى

ــدى، ــسى ئى ــۇالر شــهھهر ئاھالى ــىغا ئ ــڭ قىزدۇرۇش ــۈن نۇرىنى ــۈزلهڭلىكته ك ــۇ ت ــۇالر ب  ئ
  .بهرداشلىق بېرهلمهپتۇ

 ئۇالر اللهنىڭ مىھمانلىرى ئىدى، پادىشاھالر مىھمانلىرىغا چىدىر تىكىپ، ئۇالرنى قىزغىن
كۈتۈۋالغاندهك، اللهمۇ بۇ مىھمانالرنى ئهتىۋارالپ بۇلۇتنى ئۇالرغـا سـايه چۈشـۈرۈپ بېرىـشكه 

ئـۇالر ھهمىـشه . ئۇالر قهيهرگه بارسا بۇلۇتمۇ ئۇالرغا ئهگىشىپ شـۇ يهرگه بېرىپتـۇ. بۇيرۇپتۇ
  .بۇلۇتنىڭ سايىسىدا مېڭىپتۇ

يـا بـۇالق يـا ئۆسـتهڭ بـۇ تـۈزلهڭلىكته . ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئۇسساپ چاڭقـاپ كېتىپتـۇ
ــدىغا  بولمىــسا ئــۇالر ئۇســسۇزلۇقىنى قانــداق قاندۇرىــدۇ؟ ئــۇالر مۇســا ئهلهيھىســساالمنىڭ ئال
بېرىپ، خۇددى كىچىك باال ئانىسىغا شىكايهت قىلغانـدهك ئۇنىڭغـا ئۇسـسۇزلۇق ئۈسـتىدىن 

  .شىكايهت قىلىپتۇ

ئـــۇالرنى . ۇمۇســـا ئهلهيھىســـساالم پهرۋهردىگارىغـــا دۇئـــا قىلىـــپ، ســـۇ تهلهپ قىلىپتـــ
ھاساڭ بىـلهن تاشـنى «: قۇتقۇزىدىغان پهرۋهردىگاردىن باشقا كىم بار دهيسىز؟ الله ئۇنىڭغا

  .دهپتۇ» ئۇرغىن

 بـۇالق ئېتىلىـپ 12تاشـتىن «مۇسا ئهلهيھىسساالم ھاسىسى بىلهن تاشنى ئۇرغان ھامـان 
  .»ىنىڭ سۇ ئىچىدىغان ئورنىنى بىلدىئۆز) يهنى قهبىله(چىقتى، ھهممه ئادهم 

ئۇالر مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىپ، . ىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ قورسىقى ئېچىپتۇئ
خۇددى كىچىـك بـاال ئانىـسىغا شـىكايهت قىلغانـدهك ئۇنىڭغـا قورسـاق ئـاچلىقى ئۈسـتىدىن 

چىۋه مول بولغان مىسىر زېمىنىدىن ئايرىۋهتتىـڭ، بـۇ -سهن بىزنى مىۋه«: شىكايهت قىلىپ
  .دهپتۇ» ىم تائام بېرىدۇ؟چۆلده ئهمدى بىزگه ك

الله ئۇالرغـا تائـام . مۇسا ئهلهيھىسساالم پهرۋهردىگارىغا دۇئا قىلىپ، تائام تهلهپ قىلىپتۇ
ئۇالرغـا دهرهخ يوپۇرمـاقلىرى ئۈسـتده ھالۋىغـا ئوخـشايدىغان بىـر يهنـى . چۈشۈرۈپ بېرىپتۇ

ان بىــر خىــل ئالىــدىغتۇتــۇپ خىـل تــاتلىق يىمهكلىــك بىــلهن ئــۇالر دهرهخلهردىــن ئاســانال 
  . رىزىق قىلىپ بېرىپتۇقۇشنىڭ گۆشىنى

مانا بۇ الله ئۇالرغا چۈشۈرۈپ بهرگهن تهرهنجىبىن ۋه بـۆدۈنه بولـۇپ، بـۇ اللهنىـڭ ئـۆز 
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  .مىھمانلىرىغا بهرگهن زىياپىتى ئىدى

  ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ تۇزكۇرلۇقى -36

هخــالق ۋه ئىــسرائىل ئهۋالدلىرىنىــڭ ئــۇزاق مهزگىللىــك قــۇل قىلىنىــشى ئۇالرنىــڭ ئ
ئـۇالر بىـر نهرسـه ئۈسـتىده مـۇقىم تۇرالمـايتتى، . خاراكتىرىنى پۈتۈنلهي بوزۇۋهتكهن ئىـدى

ئىزچىللىققا بهرداشـلىق بىرهلمهيتتـى، ئۇالرنىـڭ تهبىئىتىنـى تۇراقـسىزلىق ۋه تۇترۇقـسىزلىق 
  .ئىگىلىگهن ئىدى

 شـىكايىتى تهشهككۈرى ئـاز،. ئۇالر خاراكتىر جهھهتته خۇددى كىچىك بالىغا ئوخشايتتى
زىرىككهك ئىدى، چهكلهنگهن ئىشنى قىلىشقا ئامراق، بۇيرۇلغان ئىشنى قىلىشقا . كۆپ ئىدى
  .ئۆچ ئىدى

 ۋه ھالۋىنى يهۋىرىپ بۇ بىر خىل بىز گۆش«: ئۇزاق ئۆتمهيال ئۇالر مۇسا ئهلهيھىسساالمغا
 بىـر بىـز! ئـى مۇسـا‹تاماقتىن زىرىكىپ كهتتۇق، بىزنىڭ كۆكتات يىگۈمىز كېلىـپ كهتتـى، 

خىل يېمهكلىككه چىداپ تۇرالمـايمىز، بىـز ئۈچـۈن پهرۋهردىگارىڭغـا دۇئـا قىلغىـن، بىـزگه 
ـــتۈرۈپ  ـــازالرنى ئۆس ـــسىمۇق ۋه پىي ـــساق، يې ـــدىن تهرخهمهك، سام ـــڭ كۆكتاتلىرى زېمىننى

  .دهپتۇ›» بهرسۇن

ــانه تهلىۋىــدىن ھهيــران قىلىــپ : مۇســا ئهلهيھىســساالم ئۇالرنىــڭ بــۇ بىــمهنه ۋه ئهخمىق
يهنى پىيـاز، سامـساق، كۆكتـاتنى تهرهنجىـبىن (اخشىنى ناچارغا تېگىشهمسىلهر؟ سىلهر ي«‹

ــسىلهر؟ ــارتۇق كۆرهم ــدىن ئ ــلهن بۆدۈنى ــده ›)بى ــۇ ئاالھى ــگهن ب ــولى تهگمى ــساننىڭ ق ، ئىن
ــسىلهر؟ ــا ئالماشتۇرام ــادهتتىكى كۆكتاتق ــانالر ئۆســتۈرگهن ئ ــى دىھق ــا » يىمهكلىكن دهپ ئۇالرغ

  .كايىپتۇ

  .ياخشى بىلهن ياماننى پهرق ئېتهلمهيدىغان ئهقىل! ر، ئىستبۇزۇلغان خاراكتى! ئىست

ئۇالر قىلغان گېپىدىن يانماي، كۆكتـات يهيمىـز دېـگهن تهلىۋىـده چىـڭ تۇرۇۋالغاچقـا، 
رايونـدىن سـىلهر سـورىغان نهرسـىنى ھهرقانـداق شـهھهر ۋه «: مۇسا ئهلهيھىسـساالم ئۇالرغـا

  .دهپتۇ›» تىلىگىنىڭالر بار) هردهشۇ ي(بىرهر شهھهرگه كىرىڭالر، ‹تاپقىلى بولىدۇ، 

  ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ جاھىللىقى - 37

خاراكتىر جهھهتتىن كىچىك بالىنىڭ ئۆزى ئىدى، ئـۇالر جاھىـل ۋه ئىسرائىل ئهۋالدلىرى 
ئــۇالر بۇيرۇققــا خىالپلىــق قىلىــشنى ۋه ئــۇنى مهســخىره . ئــۆز بېــشىمچى بالىغــا ئوخــشايتتى

  .غان ئىشنىڭ ئهكسىنى قىلىشقا خۇشتار ئىدىئۇالر بۇيرۇل. قىلىشنى ياخشى كۆرهتتى

. دىــسه ئولتــۇراتتى» قــوپ«دىــسه قوپــۇپ، » ئولتــۇر«ئــۇالر كهپــسىز بالىغــا ئوخــشاش 
  .دىسه جىم تۇرۇۋاالتتى» سۆزله«دىسه سۆزلهپ، » گهپ قىلما«

ئۇالرنىڭ تهبىئىتىده بالىالرچه ئهسكىلىك، دۈشمهنلهرچه مهسـخىرۋازلىق ۋه سـاراڭالرچه 
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  .سسهملهشكهن ئىدىدۆتلۈك مۇجه

تۇرۇشنى، ئۇ يهرنىڭ كۆكتاتلرىنى مهزه قىلىپ يېيىشنى ئۇزۇنـدىن ئۇالر بىرهر شهھهرده 
سـىلهر بـۇ «: شـۇكى، الـله ئۇالرغـائهمما ھهيـران قـاالرلىقى . بىرى ئارزۇ قىلىپ كېلىۋاتاتتى

رچه ده تۇرۇڭالر، ئۇ يهردىكى يـېمهكلىكلهردىن خـالىغىنىڭال) بهيتۇلمۇقهددهسيهنى(شهھهر 
ئـى ) كىرىۋاتقان چېغىڭالردا(يهڭالر، شهھهر دهرۋازىسىدىن سهجده قىلغان ھالدا كىرىڭالر، 

گۇنــاھلىرىمىزنى كهچــۈرگىن، دهڭــالر، جىمــى گۇنــاھلىرىڭالرنى مهغپىــرهت قىلىمىــز، ! الــله
دېــگهن چاغــدا، ئــۇالر بــۇ ئىالھىــي » زىيــاده بېرىمىــز) ســاۋابىنى(ياخــشىلىق قىلغۇچىالرغــا 

اللهنىـڭ بـۇيرۇقىنى مهسـخىره . ھالـدا كىرىپتـۇزهپلىنىپ، شهھهرگه مهجبـۇرى بۇيرۇقتىن غه
  .قىلىپتۇ

باشقا سـۆزلهرگه ) اللهنىڭ ئهمرىنى(ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زالىمالر ئۇالرغا ئېيتىلغان سۆز «
  .»ئۆزگهرتىۋهتتى

ېـسىلىده چاشـقاننىڭ ئۆلۈمىـده ئـۇالر ۋابـا ك. رغـا بـاال ئهۋهتىپتـۇشۇ سهۋهپتىن الـله ئۇال
  .ۆلۈپتۇئ

ئهگهر ئۇالر بىرهر ئىشقا بۇيرۇلسا ئۇنى قىلىشقا ئالدىرماسـتىن، ئهكـسچه ئـۇنى كـوچىالپ 
  .بۇجۇرلىرىغىچه زىغىرالپ سوراپ كېتهتتى- ئوجۇرسورايتتى،

ئــۇالر زور تىرىــشچانلىق . ئىــسرائىل ئهۋالدلىــرى ئىچىــده ئۆلــۈم ھادىسىــسى يــۈز بېرىپتــۇ
ـــز ـــاتىلنى ئى ـــراق، ق ـــسىمۇ، بى ـــهتكهن بول ـــاپتۇكۆرس ـــا . دهپ تاپالم ـــۇالر مۇس ـــاخىرى ئ ئ

ئى اللهنىڭ پهيغهمبىرى بـۇ ئىـشتا سـهن بىـزگه يـاردهم «: ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ
  .دهپتۇ» بهرگىن، سهن اللهغا دۇئا قىلغىن، ئۇ بىزگه قاتىلنى كۆرسىتىپ بهرسۇن

  كاال -38

ر كــاال بوغۇزالشــقا الــله ئــۇالرنى بىــ. مۇســا ئهلهيھىســساالم پهرۋهردىگارىغــا دۇئــا قىلىپتــۇ
الــله ھهقىــقهتهن ســىلهرنى بىــر كــاال بوغۇزالشــقا «: ئهلهيھىســساالم ئۇالرغــامۇســا . بۇيرۇپتــۇ
  .دهپتۇ» بۇيرۇيدۇ

ــۇ ــش بولۇپت ــر ئى ــىز بى ــا تېپىلغۇس ــۇ ئۇالرغ ــوچىالپ . ب ــرالپ، ك ــشنى زىغى ــۇ ئى ــۇالر ب ئ
زنـى مهسـخىره سـهن بى«: ئۇالر مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆزىگه چىـن پـۈتمهي. اۋىرىپتۇسور

  .دهپتۇ» قىلىۋاتامسهن؟

بولـۇپ قېلىـشتىن اللهغـا سـېغىنىپ ) يهنى مهسـخىره قىلغـۇچىالردىن(جاھىلالردىن  «-
  . دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم-»پاناھ تىلهيمهن

بىــز ئۈچــۈن پهرۋهردىگارىڭغــا ئىلتىجــا قىلغىنكــى، بىــزگه «: ئــۇالر يهنه ســوئال ســوراپ
  . دهپتۇ»قىلسۇنقانداق كاال ئىكهنلىكىنى بايان 
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ئــۇنى قېرىمــۇ ئهمهس، ياشــمۇ ئهمهس، ئوتتــۇرا يــاش بولــسۇن دهپ ئېيتتــى، الــله  «-
  . دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا-»سىلهر بۇيرۇلغاننى قىلىڭالر

بىـز «: ئۇالر بۇنىڭلىق بىلهنال توختاپ قالماي، قانداق رهڭلىك كاال ئىكهنلىكىنى سوراپ
  .دهپتۇ» ىجا قىلغىنكى، بىزگه ئۇنىڭ رهڭگىنى بايان قىلسۇنئۈچۈن پهرۋهردىگارىڭغا ئىلت

الله ھهقىقهتهن ئۇنىڭ رهڭگى قارىغۇچىالرنى زوقالندۇرىـدىغان ساپـسېرىق بولـسۇن  «-
  . دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا-»دېدى

پهرۋهردىگارىڭغـا ئىلتىجـا قىلغىـن، ئۇنىـڭ قانـداق ئىكهنلىكىنـى «: يهنه سـوراپتۇئۇالر 
يهنى دېھقانچىلىققا ئىشلىتىلگهن كـالىمۇ، يـاكى سـهمرىتىش ئۈچـۈن (بايان قىلسۇن، بىزگه 

خۇدا خالىسا ) بۇ ئېنىق بولىدىغان بولسا(بۇ بىزگه مۈجمهل بولۇپ قالدى ) بېقىلغان كالىمۇ؟
  ».بىز چوقۇم تاپىمىز) ئۇنى(

رىم، الله ئۇنىڭ يهر ھهيدهپ، ئېكىن سۇغۇرۇپ كۆندۈرۈلگهن بولماسـلىقىنى، بېجىـ «-
 دهپتـۇ مۇسـا -»بولۇشىنى ئېيتتى) يهنى رهڭگىده سېرىقلىقتىن باشقا رهڭ يوق(ئالىسى يوق 
  .ئهلهيھىسساالم

دېگهنلىكى ئۈچۈن، بۇ قىتىم اللهنىڭ » بىز چوقۇم تاپىمىز) ئۇنى(خۇدا خالىسا «: ئۇالر
  .مۇۋهپپهق قىلىشى بىلهن سوئالدىن توختاپتۇ

 بوغۇزلىسا بولىۋىرهتتى، بىراق، ئۇالر سوئالنى توال ىبىر كالىنقانداق ھهر ئهسلىده ئۇالر 
ئـۇالر . سوراپ مهسىلىنى مۇرهككهپلهشتۈرۈۋهتكهنلىكى ئۈچۈن ئۇالرنىـڭ ئىـشى قىيىنلىـشىپتۇ

يهنـى رهڭگىـده (يهر ھهيدهپ، ئېكىن سـۇغۇرۇپ كۆنـدۈرۈلمىگهن، بېجىـرىم، ئالىـسى يـوق 
 ئوتتـۇرا وقالندۇرىـدىغان ساپـسېرىق،، رهڭگى قارىغۇچىالرنى ز)سېرىقلىقتىن باشقا رهڭ يوق

  .ياشلىق كالىنى ئىزدهپ بارمىغان يېرى قالماپتۇ

كاال بىر بولسا قېرى بولـۇپ قالغـان، بىـر . بۇنداق سۈپهتكه ئىگه كالىنى ئۇالر تاپالماپتۇ
بولسا يـاش بولـۇپ قالغـان، ئوتتـۇرا ياشـلىق بولـسا رهڭگـى ساپـسېرىق بولمىغـان، رهڭگـى 

، ....... يهر ھهيدهپ، ئـېكىن سـۇغۇرۇپ كۆنـدۈرۈلگهن بولـۇپ قالغـانتهلهپكه اليىق بولسا
ئۇ نىمه؟، بۇ نىمه؟، «.  ئۇالر توال سوئال سورىغاننىڭ زىينىنى يهتكۈدهك تارتىپتۇئىشقىلىپ

  .دهۋىرىشنىڭ زىيانلىق ئاقىۋىتىنى كۆرۈپ يېتىپتۇ» ئۇ قانداق؟، بۇ قانداق؟

ئۇالر كالىنى . ، ئۇالرغا كالىنى تهقدىر قىلىپتۇالله يىتىم بالىغا ياخشىلىقنى ئىراده قىلىپ
  .تاپقان بولسىمۇ، بىراق، ئۇنى قىممهت پۇلغا سېتىۋاپتۇ

بـۇنى ) ئـۇالر سـوئال سـوراۋهرگهنلىكتىن(تېپىـپ كېلىـپ بوغۇزلىـدى، ) كـالىنى(ئۇالر «
  ».ئورۇنلىيالمىغىلى تاس قالدى

ئـۇ تىرىلىـپ قاتىلنىـڭ . ۇپتۇالله ئۆلتۈرۈلگۈچىنى كالىنىڭ قۇيرۇقى بىلهن ئورۇشقا بۇير
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  .ئىسمىنى ئېيتىپ بېرىپتۇ

  شهرىئهت -39

ئىــسرائىل ئهۋالدلىــرى فىرئهۋننىــڭ مۇستهملىكىــسىدىن قۇتۇلــۇپ، ئهركىــن ھــۆر ھاياتقــا 
قۇللۇق ئىچىدىكى ھـايۋانالرچه خـار ھايـاتتىن چۆلـدىكى مۇسـتهقىل شـهرهپلىك . ئېرىشىپتۇ

ۇالرغـا ھۆكـۈم قىلىـدىغان، ئۇالرنىـڭ يـولىنى مانا ئهمدى ئۇالر ئىـشلىرىدا ئ.  چىقىپتۇھاياتقا
  .يورۇتىدىغان ئىالھىي شهرىئهتكه مۇھتاج بولۇپتۇ

غــا ن كهلــگهن نۇرئنــسان ئىالھىــي شــهرىئهتنىڭ يوليــورۇقى ۋه پهرۋهردىگــارى تهرىپىــدى
 ئــۆز دۇنياســىنى .ندهك ياشىــشى مهڭگــۈ ئهمهلــگه ئاشــمايدۇئۇنىــڭ ئىنــسائىرىــشهلمىگهنده، 

  .ى بىلهن يورۇتمىغان ئىنسان مهڭگۈ قاراڭغۇ زۇلمهت ئىچىده قالىدۇپهرۋهردىگارىنىڭ نۇر

مۇشـۇ . ئۇنىڭ بىـلهن ھىـدايهت تاپىـدۇبۇ نۇر پهيغهمبهرلهرنىڭ نۇرى بولۇپ، كىشىلهر 
  .قالىدۇمهڭگۈ زااللهتته  قارىغۇ تۆگىگه ئوخشاش نۇر بىلهن ھىدايهت تاپمىغان ئىنسان

ــد ــان ئهقى ــلهن يورۇتۇلمىغ ــۇر بى ــۇ ن ــمهب ــه ۋهھى ــاتالر يىغىندى ــپ  ۋه خوراپ سىغا ئايلىنى
  .قالىدۇكى، ئۇنىڭ بىمهنىلىكىدىن كىچىك بالىالرمۇ كۈلۈپ تاشاليدۇ

ىنى ئهپـسانىلىر-ستىئانالرنىڭ خوراپـاتخىرىـ-يهھـۇدىيالر ۋه كـاپىرسىلهر مۇشـرىكالر، 
  .ئاڭلىمىغانمۇ؟

 پهقهت ئـۇالر«.  نادانلىقـدۇرگۇمـان، شـهك، تهخمىـن ۋهئىالھىي نـۇردىن خـالى ئىلىـم 
  ».گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ، گۇمان دېگهن ھهقنى ئىسپاتالشتا ھىچنهرسىگه يارىمايدۇ

دىندىن خالى ئهخـالق سـۈنئىيلىك، رهڭۋازلىـق، مۇبـالىغه، كۆپتـۈرۈش، كهمتۈكلـۈك ۋه 
ســىلهر پهيغهمــبهرلهرگه ئهگهشــمىگهن كىــشىلهرنىڭ نهپــسانىيهتچىلىك . يىتهرســىزلىكتۇر
ھهۋهســنىڭ قــۇلى بولــۇپ كهتكهنلىكىنــى -زۇپ، ھــاۋايىچىگراالرنــى بــۇ-قىلىــپ، چهك

  كۆرمىگهنمۇ؟

ــان ــده ئۈســتىگه قۇرۇلمىغ ــوغرا ئهقى ــستىبدات  ھۆكۈمرانلت ــۇم ۋه ئى ــق ۋه سىياســهت زۇل ى
  .مۈلكى ۋه ھوقۇقىنى ئىغىر دهرىجىده دهخلى تهرىزگه ئۇچرىتىدۇ-بولۇپ، كىشىلهرنىڭ مال

مهيدىغان باشـــقۇرغۇچىالرنىڭ ســـىلهر اللهدىـــن قورقمايـــدىغان ۋه شـــهرىئهتكه ئهگهشـــ
چاچقـانلىقىنى، كىـشىلهرنىڭ -مـۈلكىنى بـۇزۇپ-ئامانهتكه خىيانهت قىلىپ، ئومۇمنىـڭ مـال

  ھاياتى ۋه جېنى بىلهن ئويناشقانلىقىنى كۆرۈپ باقمىغانمۇ؟

پىـرقىلهرگه بۆلـۈپ، ئهرلىرىنـى ئـۇالر كىـشىلهرنى ئۇالر كىشىلهرنى قانداق قۇل قىلـدى؟ 
   قانداق خىزمهتكه سالدى؟ئۆلتۈرۈپ ئاياللىرىنى

سىلهر بىرىنچى ۋه ئىككىنچى دۇنيـا ئۇرۇشـىدا قانچىلىـك ئادهمنىـڭ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىنى 
  بىلهمسىلهر؟



 

 97 

ئۆز دۇنياسىنى پهرۋهردىگارىنىڭ نۇرى بىلهن يورۇتمىغان ئىنسان مهڭگۈ قاراڭغۇ زۇلمهت 
) ۇلۇققا گىرىپتار بولغـۇچىبۇ قاراڭغ(قاتمۇقات قاراڭغۇلۇقالردۇر، ) مانا بۇ(«. ئىچىده قالىدۇ

 نـۇر ئاتـا قىلمىـسا، كىـم بولمىـسۇن، نـۇرنى الـلهقولىنى ئۇزاتسا بارماقلىرىنى كۆرهلمهيدۇ، 
  .») ھىدايهت قىلمىغان ئادهم ھهرگىز ھىدايهت تاپمايدۇاللهيهنى (كۆرهلمهيدۇ 

نـداق ئـارا قا-پهيغهمبهر كىشىلهرگه اللهغا قانداق ئىبادهت قىلىشنى، كىشىلهر بىلهن ئۆز
  .مۇئامىله قىلىشىشنى ئۆگىتىدۇ

-ئىچــمهك، كىــيىم-پهيغهمــبهر كىــشىلهرگه ھايــات ۋه تۇرمۇشــتىكى، جۈملىــدىن يىــمهك
قائىـدىلهرنى -قاتـارلىقالردىكى ئهدهب... ئويغۇنـۇش-قوپۇش، ئـۇخالش-ك، ئولتۇرۇپكېچه

  .تهلىم بېرىدۇ

  .تكهندهك ئۆگىتىدۇپهيغهمبهر كىشىلهرگه خۇددى مىھرىبان ئاتا سۆيۈملۈك بالىسىغا ئۆگه

ــۇالر ــشايدۇ، ئ ــا ئوخ ــك بالىالرغ ــدا كىچى ــبهر ئالدى ــشىلهر پهيغهم ــڭ كى  پهيغهمبهرلهرنى
  .تهربىيىسىگه باال ئاتىنىڭ تهربىيىسىگه مۇھتاج بولغاندىن بهكرهك مۇھتاج بولىدۇ

ــۆگهنمىگهن  ــبهرلهردىن ئهدهب ئ ــان، پهيغهم ــۇل قىلمىغ ــسىنى قوب پهيغهمبهرنىــڭ تهربىيى
تىكهنلىــرى ئېلىنمىغــان -پۇتـاق ۋه شــوخالىكىــدىن چۆلـده ئۈنــۈپ قالغــان، ئـادهم گويــا ئۆز

  .دهرهخكه ئوخشاپ قالىدۇ

  تهۋرات -40

ــۆز  ــدا ئ ــۇممهتلهر زااللهت باياۋانى ــدايهت چۈشــۈرۈلمىگهن ئ ــاب ۋه ھى ــتىن كىت ــله تهرهپ ال
 الـله كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن يوقاتقانـدهك، ئىـسرائىل ئهۋالدلىرىنىـڭ يوقۇلـۇپ مهۋجۇتلۇقىنى

تـۇر تېغىغـا  كېـيىنلهيھىسـساالمنى پاكلىنىـپ، ئوتتـۇز كـۈن روزا تۇتۇشـقا، ئانـدىن مۇسا ئه
كېلىــپ، پهرۋهردىگارىنىــڭ ســۆزىنى ئاڭالشــقا ۋه پهرۋهردىگارىــدىن كىتــاب قوبــۇل قىلىــشقا 

  .بۇيرۇپتۇ

ئـۆزىگه ئۇالرنىـڭ   ئهلهيھىسـساالم بولغاچقـا مۇسـائىسرائىل ئهۋالدلىرى ئىنكارچى ئوممهت
  .ى ئىچىدىن يهتمىش ئادهمنى تالالپتۇ قهۋمېرىشى ئۈچۈنگۇۋاھچى بولۇپ ب

قهۋمىمــگه ) مهن قايتىــپ كهلگهنــگه قهدهر(«: مۇســا ئهلهيھىســساالم قېرىندىــشى ھارۇنغــا
ـــۇرغىن،  ـــۇپ ت ـــڭ ئورۇنباســـارىم بول ـــشىنى(مېنى ـــڭ ئى ـــق ) ئۇالرنى ـــۈزىگىن، بۇزۇقچىلى ت

ىلىـپ قالـدۇرۇپ قويـۇپ، دهپ ئۇنى قهۋمىگه يولباشچى ق» قىلغۇچىالرنىڭ يولىدا ماڭمىغىن
 ئــۇ الــله بىــلهن ئۇچرىشىــشقا .پهرۋهردىگـارى بىــلهن ئۇچرىــشىدىغان جايغــا قــاراپ مېڭىپتــۇ

  .كېلىپتۇيېتىپ ئالدىراپ قهۋمىدىن بۇرۇن بولغان ئىنتىلىشنىڭ تۈرتكىسىده تۇر تېغىغا 

 دهپ -»تۇرســىناغا قهۋمىڭــدىن ئىلگىــرى كېلىــشىڭنىڭ ســهۋهبى نىــمه؟! ئــى مۇســا «-
  . الله ئۇنىڭدىنسوراپتۇ
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سـېنى رازى بولـسۇن دهپ بـۇ ! ئۇالر ئىزىمنى قوغلىشىپ كېلىۋاتىدۇ، پهرۋهردىگارىم «-
  . دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم-»يهرگه ئالدىراپ كهلدىم

 يــېقىنتۇرســىناغا يېتىــپ كېلىپتــۇ، الــله ئۇنىڭغــا بىۋاســته ســۆزلهپ، ئــۇنى ئــۆزىگه ئــۇ 
ــۇ ــل . قىلىپت ــۇ خى ــا يېقىنب ــڭ اللهغ ــق ئۇنى ــسىلهپ لى ــىنى ھهس ــتىلىش تۇيغۇس ــان ئىن بولغ

ماڭـا ئـۆزهڭنى كۆرسـهتكىن، ! پهرۋهردىگارىم«: ده، ئۇ ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي-كۈچهيتىۋېتىپتۇ
  .دهپتۇ» مهن سېنى بىر كۆرۈپ ئاالي

چـۈنكى، . الله مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇنىڭغا بهرداشلىق بىرهلمهيدىغانلىقىنى بىلهتتـى
مېھرىبانـدۇر، ) بهنـدىلىرىگه( الله كۆزلهرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ، الله كۆزلهر اللهنى كۆرمهيدۇ،«

  »ھهممىدىن خهۋهرداردۇر

ــا . بۇنىڭغــا تــاغالرمۇ بهرداشــلىق بىرهلمهيــدۇ تــاغالر اللهنىــڭ نــۇرىنى كۆتــۈرۈش ئۇياقت
  .تۇرسۇن، اللهنىڭ سۆزىنىمۇ كۆتۈرهلمهيدۇ

ڭ اللهدىـــن ئهگهر بىـــز بـــۇ قۇرئـــاننى تاغقـــا نازىـــل قىلـــساق، چوقـــۇم ســـهن ئۇنىـــ«
  ».قورققانلىقتىن باش ئهگكهنلىكىنى، يېرىلىپ كهتكهنلىكىنى كۆرهتتىڭ

ــساالمغا ــا ئهلهيھىس ــله مۇس ــى «: ال ــادا(مېن ــۇ دۇني ــسهن ) ب ــز كۆرهلمهي ــۈنكى (ھهرگى چ
لـېكىن تاغقـا قـارىغىن، ئهگهر تـاغ ). ئىنساننىڭ بۇ ئاجىز تېنـى بۇنىڭغـا تـاقهت قىاللمايـدۇ

  .دېدى» ى كۆرهلهيسهنئورنىدا مهھكهم تۇرالىسا، مېن

بىلهن، تاغنى تۈپتـۈز ) ئۆز نۇرىنى ئاشكارا قىلىش(پهرۋهردىگارى تاغقا تهجهللى قىلىش 
سـهن !) پهرۋهرىگـارىم(«: ئـۇ ھوشـىغا كېلىـپ. قىلىۋهتتى، مۇسـا بىھـوش بولـۇپ يىقىلـدى

ـــدىم، مهن  ـــاڭا تهۋبه قىل ـــهن، س ـــا(پاكتۇرس ـــېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇڭغ ـــشهنگۈچىلهرنىڭ ) س ئى
  .دېدى» ئهۋۋىلىمهن

كىـشىلهر ئارىــسىدىن ) زامانىڭـدىكى(مهن ھهقىــقهتهن سـېنى ! ئـى مۇسـا«: الـله ئېيتتـى
سۆزلىشىـشكه تاللىـدىم، سـاڭا مهن ئاتـا قىلغـان ) بىۋاسـىته(پهيغهمبهرلىككه ۋه مهن بىلهن 

  ».پهيغهمبهرلىكنى قوبۇل قىلغىن ۋه شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولغىن

دى دىنىـدا موھتـاج بولغـان ۋهز ـ نهسـىھهت، دىنىـي مۇسا ئهلهيھىسساالم ئىـسرائىل ئهۋال
الـله . ئهھكامالرنىڭ ھهممىسى تهپـسىلىي يېزىلغـان تهۋرات تـاختىلىرىنى تاپـشۇرۇپ ئېلىپتـۇ

ئۇنى تهۋراتنى مهھكهم تۇتۇشقا ھهمـده قهۋمىنـى ئۇنىڭـدىكى ئهڭ گـۈزهل ئهھكامالرغـا ئهمهل 
  .قىلىشقا بۇيرۇشقا ئهمرى قىلىپتۇ

ــشىغا كېلىــپ، مۇســا ئهلهيھىســساال ــدىن تاللىغــان يهتمىــش ئادهمنىــڭ قې ــى ئىچى م قهۋم
بىراق، ئـۇالر يـۈزى قىلىنلىـق ۋه قـاراملىق . اللهنىڭ ئۇالرغا بهرگهن نىمىتىنى بايان قىلىپتۇ

  .دهپتۇ» اللهنى ئوپئۇچۇق كۆرمىگىچه بىز ساڭا ھهرگىز ئىشهنمهيمىز«: بىلهن
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شـۇئان . ، ئۇالرغـا ئـازاب چۈشـۈرۈپتۇئۇالرنىڭ بۇ تۇزكۇرلۇقىغا اللهنىڭ غهزىبـى كېلىـپ
ئــۇالر الــله ياراتقــان چاقمــاقنى كۆتــۈرهلمىگهن يهرده، اللهنىــڭ . ئــۇالرنى چاقمــاق ســوقۇپتۇ

  .نۇرىنى قانداقمۇ كۆتۈرهلسۇن؟

خالىغــان بولــساڭ ! پهرۋهردىگــارىم«: مۇســا ئهلهيھىســساالم پهرۋهردىگارىغــا دۇئــا قىلىــپ
ئـارىمىزدىكى ئهخمهقلهرنىـڭ قىلمىـشى .  بوالتتىـڭئۇالرنى ۋه مېنـى بـۇرۇنال ھـاالك قىلغـان

  .دهپتۇ» تۈپهيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسهن؟

 ئـۇالرنى شـۈكرى قىلـسۇن دهپ .الله مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپتۇ
  . قايتا تىرىلدۈرۈپتۇكېيىنئۆلگهندىن 

  موزاي - 41

مۇشـرىكالر بىـلهن بىلـله ياشـاپ ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئۇزۇن زامانالردىن بىـرى مىـسىردا 
-بۇ خىل ئهھۋال ئاسـتا. قىبتىالر مىسىردا كۆپلىگهن نهرسىلهرگه چوقۇناتتى. كهلگهن ئىدى

ئاستا ئۇالرنىڭ شىرىكنى ئۆچ كـۆرۈش تۇيغۇسـىنى ئۆلتـۈرۈپ، ئۇالرنىـڭ قهلبىـده شـىرىككه 
  .نىسبهتهن مايىللىقنى پهيدا قىلغان ئىدى

ئۇالرنىـڭ سـاپ .  شىرىككه چاپلىـشاتتىغا كىرىۋالغاندهكسۇ ئازگالئۇالر پۇرسهت تاپسىال 
ئىنسانىي تهبىئىتـى ۋه خـاراكتىرى بۇزۇلغاچقـا تـوغرا يولـدىن كـۆپرهك خاتـا يولـدا مېڭىـشقا 

  .ئامراق ئىدى

بىر قىـتىم ئـۇالر قـۇلزۇم دېڭىزىـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ، بۇتلىرىغـا چوقۇنۇۋاتقـان بىـر 
 بىزگىمــۇ ئۇالرنىــڭ بۇتلىرىغــا ئوخــشاش بــۇت !ئــى مۇســا«: قهۋمنىــڭ يېنىــدىن ئۆتكهنــده

  .دېگهن ئىدى» ئورنىتىپ بهرگىن

، ›ھهقىقهتهن نادان قهۋم ئىكهنسىلهرسىلهر ‹«: مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ غهزىبى كېلىپ
ســىلهرگه ئىنئــام قىلــدى، ســىىلهرنى ھهممىــدىن ئــارتۇق قىلــدى، ، الــله !ئىــست ســىلهرگه
) زامـانىڭالردىكى(الـله سـىلهرنى ‹.لهرنى بهردىمهتنېگه بهرمىگهن ھېچكىمسىلهرگه دۇنيادا 

دهپ » جاھان ئهھلىدىن ئارتۇق قىلغان تۇرسا، سىلهرگه ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ئىزدهمـدىم؟
  .ئۇالرغا كايىغان ئىدى

 ئۇالر بولغىچهمۇسا ئهلهيھىسساالم تۇر تېغىغا كېتىپ، بىر قانچه كۈن ئۇالردىن ئايرىلىپ 
  .ئايلىنىپ كېتىپتۇىرىكنىڭ قوللىغۇچىلرىغا شهيتاننىڭ ئولجىسىغا ۋه ش

) ئېـرىتىلگهن زىبـۇزىننهتلهردىن( «ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى سامىرى ئىـسىملىك بىـر ئـادهم
ئۇنىڭــدىن موزاينىـڭ ئاۋازىغــا ئوخــشاش ئــاۋاز . ئـۇالر ئۈچــۈن بىــر مـوزاي ھهيــكهل ياســاپتۇ

ىڭ ئىالھىڭـالردۇر ۋه بـۇ سـىلهرن‹): يهنى سامىرى ۋه ئۇنىـڭ تهۋهلىـرى(ئۇالر . چىقىدىكهن
ئـۇنى ئىـزدهپ تۇرسـىناغا (ئۇنتـۇپ قېلىـپ ) ئىالھنـى بـۇ يهرده(مۇسانىڭ ئىالھىدۇر، مۇسـا 

  .دهپتۇ›» )كهتتى
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  .قارىغۇالرچه ئۇنىڭ ئالدىغا يىقىلىپتۇئىسرائىل ئهۋالدلىرى بۇ موزايغا ئالدىنىپ، 

زىيــان - پايــدائــۇ موزاينىــڭ ئۇالرنىــڭ ســۆزىگه جــاۋاب بېرهلمهيــدىغانلىقىنى، ئۇالرغــا«
  .»يهتكۈزهلمهيدىغانلىقىنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟

ــىتهلمهيدىغانلىقىنى « ــول كۆرس ــۆزلىيهلمهيدىغانلىقىنى، ي ــۆزلىرىگه س ــڭ ئ ــۇالر موزاينى ئ
  »كۆرمىدىمۇ؟

الرنى بۇنىڭـدىن توسـۇپ، ئۇمۇسا قايتىپ كېلىشتىن بۇرۇن  ھارۇن قېرىندىشىمۇسانىڭ 
 قايمۇقتۇرۇلـدۇڭالر، سـىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالر سىلهر موزاي بىلهن! ئى قهۋمىم«: ئۇالرغا

) موزايغــا چوقۇنۇشـنى تهرك ئېــتىش بىــلهن(دۇر، ماڭــا بـوي ســۇنۇڭالر، الــلهمهرھهمهتلىـك 
  .دهپتۇ» !بۇيرىقىمغا ئىتائهت قىلىڭالر

بىلهن ئازدۇرۇلغان، ئۇالرنىـڭ قهلـبىگه بىراق، ئىسرائىل ئهۋالدلىرى سامىرىنىڭ سېھىرى 
مۇسا قايتىپ كهلگهنـگه قهدهر «: تى سىڭدۈرۈۋېتىلگهن ئىدى، شۇڭا ئۇالرموزاينىڭ مۇھهببى

  .دېيىشىپتۇ» ئۇنىڭغا چوقۇنىۋېرىمىز

  جازا - 42

الــله مۇســا ئهلهيھىســساالمغا ســامىرىنىڭ ئىــسرائىل ئهۋالدلىرىنــى ئازدۇرغــانلىقىنى خهۋهر 
 قېرىندىـشى ئـۇ قهۋمىـگه ۋه. مۇسا ئهلهيھىسساالم غهزهپلهنگىـنىچه قايتىـپ كېلىپتـۇ. قىلىپتۇ

خۇدالىـق (ئۇالرنىـڭ ئازغـانلىقىنى كـۆرگهن چېغىڭـدا ! ئـى ھـارۇن«: ھارۇنغا غهزهپ قىلىپ
ماڭا ئهگىشىشتىن نېمه توسالغۇ بولدى؟ مېنىـڭ بۇيرىقىمغـا خىالپلىـق ) ئۈچۈن غهزهپلىنىشته

  .دهپتۇ» قىلدىڭمۇ؟

قىـقهتهن مېنىڭ ساقىلىمنى ۋه چېچىمنـى تـارتمىغىن، مهن ھه! ئى قېرىندىشىم«: ھارۇن
سېنىڭ، ئىسرائىل ئهۋالدىنـى بۆلۈۋېتىپـسهن، سـۆزۈمگه دىقـقهت قىلماپـسهن، دېيىـشىڭدىن 

قهۋم مېنـى بـوزهك تـاپتى، مېنـى ئۆلتـۈرۈۋهتكىلى تـاس ) بـۇ! (ئى قېرىندىشىم«، »قورقتۇم
  .دهپ ئۆزره ئېيتىپتۇ» قالدى

پىـرهت قىلغىـن، ماڭا ۋه مېنىڭ قېرىندىـشىمغا مهغ! پهرۋهردىگارىم«: مۇسا ئهلهيھىسساالم
  .دهپتۇ» بىزنى رهھمىتىڭ دائىرىسىگه كىرگۈزگىن، سهن ئهڭ رهھىم قىلغۇچى زاتتۇرسهن

سېنىڭ مۇنداق يامـان ئىـشنى ! ئى سامىرى«: ئاندىن مۇسا ئهلهيھىسساالم سامىرىغا قاراپ
  .دهپ سوراپتۇ» قىلىشتىن غهرىزىڭ نىمه؟

» ڭا نهفسىم چىرايلىق كۆرسهتتىبۇنى ما«: سامىرى ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى ئىتىراپ قىلىپ
  .دهپتۇ

ماڭـا ) كۆرگهنال كىشىگه(سهن ئۆمۈرۋايهت ! سهن بارغىن «:مۇسا ئهلهيھىسساالم سامىرىغا
يهنــى ســېنىڭ كىــشىگه يېقىنالشماســلىقىڭ، كىــشىنىڭ ســاڭا (دېگهيــسهن ! يېقىنالشــماڭالر
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  .دهپتۇ» )يېقىنالشماسلىقى بۇ دۇنيادا ساڭا بېرىلگهن جازادۇر

لهيھىسساالم ئۇنىڭغا باياۋاندىكى ياۋايى ھايۋانغا ئوخشاش يالغۇز ياشاش جازاسى مۇسا ئه
  .بېرىپتۇ

  نىمىشقا دهمسىز؟

شىرىك ئارقىلىق مىڭلىغان ئىنسانالرنى بۇلغىغـان ئىنـسان چوقـۇم ئىنـسانالر تهرىپىـدىن 
  .سۈرگۈن قىلىنىشى ۋه چهتكه قېقىلىشى كىرهك

ى ئــايرىۋهتكهن ئىنــسان بىــلهن باشــقا الــله بىــلهن ئۇنىــڭ بهنــدىلىرى ئوتتۇرىــسىن
  .ئىنسانالرنىڭ ئوتتۇرىسى چوقۇم ئايرىۋېتىلىشى كىرهك

اللهنىڭ زېمىنىدا كىـشىلهرنى اللهغـا شـىرىك كهلتۈرۈشـكه چاقىرغـان گۇناھكـار ئۈچـۈن 
  .اللهنىڭ زېمىنى زىندان بولۇشى كىرهك

مهلئـۇن مـوزاينى ، كېـيىنمۇسا ئهلهيھىسساالم سامىرىغا جـازا ھۆكـۈم قىلىـپ بولغانـدىن 
ئىـسرائىل ئهۋالدلىـرى بىـر مهھهل . كۆيدۈرۈپ، ئۇنىڭ كـۈلىنى دېڭىزغـا چېچىـشقا بۇيرۇپتـۇ

ئىالھ بىلىپ چوقۇنغان موزاينىـڭ ئـاقىۋىتىنى كـۆرۈپ، ئۇنىـڭ ئـاجىز ۋه كىرهكـسىز نهرسـه 
  .ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ يېتىپتۇ

سـىلهر مـوزاينى مهبـۇد ! مئـى قهۋمىـ«: م ئىسرائىل ئهۋالدلىرىغا قـاراپمۇسا ئهلهيھىسساال
قىلىپ، ھهقىقهتهن ئۆزۈڭالرغـا زۇلـۇم قىلـدىڭالر، ياراتقۇچىڭالرغـا تهۋبه قىلىڭـالر، موزايغـا 
چوقۇنمىغــانالر چوقۇنغــانالرنى ئۆلتۈرســۇن، مۇنــداق قىلىــش ياراتقۇچىڭالرنىــڭ دهرگاھىــدا 

  .دهپتۇ» سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر

ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىـڭ ئىچىـدىكى موزايغـا مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن 
نىـڭ كهچـۈرۈمىگه شۇنىڭ بىلهن ئۇالر الله. چوقۇنمىغانالر موزايغا چوقۇنغانالرنى ئۆلتۈرۈپتۇ

  .ئىرىشىپتۇ

گه ئۇچرايـدۇ، بـۇ غهزىـبىشۈبھىسىزكى موزاينى مهبـۇد قىلىۋالغـانالر پهرۋهردىگارىنىـڭ «
  .»ىلغۇچىالرغا بىز مۇشۇنداق جازا بېرىمىزبوھتان ق) اللهغا(دۇنيادا خارلىققا قالىدۇ، 

نىــڭ ھهممىــسى مهيلــى موزايغــا چوقۇنغــۇچىالر بولــسۇن يــاكى مۇشــرىكالر بۇلــسۇن ئۇالر
  . ئهنه شۇنداق جازاغا ئۇچرايدۇكېچهقىيامهت

  ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ قورقۇنچاقلىقى -43

پ يېـتىلگهن، ئىچىـده ئۆسـۈئىسرائىل ئهۋالدلىرى مىسىردا قۇللۇق، ھاقـارهت ۋه خـارلىق 
ئۇالرنىــڭ تتــۇرا يــاش ۋه قېرىالرغــا ئايالنغــان، قۇللــۇق ئىچىــدىال ئوئۆســمۈرلهر -يــاش

ئـۇالر ئهمـدى شـۇنداق بولغاچقـا . سوۋۇپ كهتكهن ئىـدىئاللىقاچان مۇرلىرىدىكى قانالرمۇ تو
 دېگهنلهرنى ئويالپ باقمايدىغان ىھاد نه غازات، نه جخوجايىنلىق چۈشىنى چۈشىمهيدىغان،
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  .ېلىپ قالغان ئىدىھالغا ك

ئـۇالر . ئىسرائىل ئهۋالدلىرى كۈنلىرىنى غۇربهتچىلىك ۋه بىچارىلىك ئىچىـده ئۆتكـۈزهتتى
  .ئۈچۈن نه ۋهتهن، نه ھۆكۈمرانلىق يوق ئىدى

يھىسساالم اللهنىڭ ۋهھىيسىگه ئاساسهن ئۇالرنى ئهجدادلىرىنىڭ ۋهتىنى بولغان مۇسا ئهله
 ئـۆزىگه ئـۆزى  يهرده باشـقىالرغا بېقىنمـايئـۇ گه كىرىـشكه،)پهلهسـتىن(مۇقهددهس زېمىـن 

  .ھۆر ھالهتته ياشاشقا بۇيرۇپتۇخوجا بولۇپ، 

 شــۇ  . ئىــدىكهنئــانلىقالر تهرىپىــدىن بېــسىۋېلىنغانئهمــالىقىلهر ۋه مــۇقهددهس زېمىــن 
مۇسـا ئهلهيھىسـساالم ئـۇالرنى قىزىقتۇرۇشـنى ۋه ئىـشنى ئۇالرغـا ئاسانالشتۇرۇشـنى سهۋهپتىن 

ئـۇالر مـۇقهددهس ، مىلـلهت بولغاچقـاقامهتلىـك چۈنكى، ئـۇالر كۈچلـۈك ۋه . ئىراده قىلىپتۇ
  .ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئۇ يهرگه كىرگىلى ئۇنىمايتتىزېمىندىن چىقىپ كهتمىگىچه، 

ــۆز يولىــدىكى ج ــۇالرنى ئ ــله ئ ــاال ــدۇرۇش، بۇنــداق خــار ۋه ھاقارهتلىــك ىھادق  ئىلھامالن
دلىرىغــا مــاس كهلمهيــدىغانلىقىنى ئۇالرغــا ھاياتنىــڭ پهيغهمــبهر ۋه پادىــشاھالرنىڭ ئهۋال

ــۈن  ــدۈرۈش ئۈچ ــا بهرگهن بىل ــارتۇق نېمهتئۇالرغ ــدىن ئ ــان ئهھلى ــۇالرنى جاھ ــى ۋه ئ لىرىن
  :قىلغانلىقىنى ئۇالرغا ئهسلىتىپتۇ

نىڭ سىلهرگه بهرگهن نېمىتىنـى الله! ئى قهۋمىم«: ئۆز ۋاقتىدا، مۇسا ئۆز قهۋمگه ئېيتتى
نۇرغـۇن ) سـىلهرنى تـوغرا دىنغـا يېتهكلهيـدىغان(دا ئىچىڭـالردا  ئۆز ۋاقتىالله ياد ئېتىڭالر،

ــۈردى ــا كهلت ــى بارلىقق ــدى . پهيغهمبهرلهرن ــشاھالر قىل ــىلهردىن پادى ــۆزۈڭالرنى (س ــى ئ يهن
دهريـانى (سـىلهرگه جاھـان ئهھلىـدىن ھـېچ كىـشىگه بهرمىـگهن ). ئۆزۈڭالرغا خوجا قىلـدى

 سايىۋهن قىلىپ بېـرىش، ئاسـماندىن يېرىپ ئوتتۇرىسىدىن يول ئېچىپ بېرىش، بۇلۇتالرنى
  .»نېمهتلهرنى بهردى) يېمهكلىك چۈشۈرۈپ بېرىش قاتارلىق

سـىلهر الـله سـىلهرگه تهقـدىر قىلغـان «: ۇنداق دهپتۇئۇالرغا يهنه ممۇسا ئهلهيھىسساالم 
ـــرىڭالر ـــا كى ـــۇقهددهس زېمىنغ ـــمهنلىرىڭالردىن . م ـــۈمرانلىقىنى دۈش ـــڭ ھۆك ـــىلهر ئۇنى س

 الله سـىلهرنى بىـر ئىـشقا بۇيرىـسا ۋه ئـۇنى سـىلهرگه تهقـدىر قىلـسا، ئهگهر. تارتىۋېلىڭالر
‹ .  قارشـى تۇرالمايـدۇھـېچكىماللهنىڭ تهقـدىرىگه . سىلهر ئۇنىڭغا ئاسانال ئىرىشهلهيسىلهر

مـۇقهددهس ) يهنى سىلهرنى كىرىشكه ئهمر قىلغان( سىلهرگه تهقدىر قىلغان الله! ئى قهۋمىم
  .›»كىرىڭالر) هيهنى بهيتۇلمۇقهددهسك(زېمىنغا 

مۇسا ئهلهيھىسساالم قورقۇنچاقلىق تهبىئىتىنىڭ ئـۇالرنى بويـسۇندۇرۇشىدىن ئهنـسىرهپ، 
زىيان تارتقۇچىالردىن بولـۇپ ) ئىككىال دۇنيادا(ئارقاڭالرغا چېكىنمهڭالر، بولمىسا «: ئۇالرغا

  .دهپتۇ» قالىسىلهر

مـۇقهددهس ! ئى مۇسا«: رئۇال. مۇسا ئهلهيھىسساالم ئهنسىرگهن ئىش ئاخىرى يۈز بېرىپتۇ
ئۇالر ئاد قهۋمىنىڭ قالـدۇقى (بىر قهۋم بار ) يهنى جاسارهتلىك، قامهتلىك(زېمىندا كۈچلۈك 
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، ئــۇالر چىقىــپ كهتمىگىــچه بىــز ئــۇ يهرگه ھهرگىــز كىرمهيمىــز، ئــۇالر )بولغــان ئهمــالىقىلهر
  .دهپ تۇرۇۋاپتۇ» ئۇيهردىن چىقىپ كهتسه چوقۇم كىرىمىز

ــائهتتىن ئىبــارهت(دىن بولغــان، اللهنىــڭ اللهدىــن قورققــۇچىالر نېمىــتىگه ) ئىمــان ۋه ت
: ئۇالرغــا) يهنــى كالــب ئىــبن يهفــۇننه بىــلهن يۇشــه ئىــبن نــۇن(ئېرىــشكهن ئىككــى ئــادهم 

دهرۋازىسىدىن ھۇجـۇم ) شهھهرنىڭ(دهرۋازىسىدىن ھۇجۇم قىلىپ كىرىڭالر، ) شهھهرنىڭ(«
) اللهنىــڭ ۋهده قىلغــان يــاردىمىگه(قىلىــپ كىرســهڭالر، چوقــۇم غهلىــبه قىلىــسىلهر، ئهگهر 

  .دهپتۇ» ئىشهنسهڭالر، اللهغا تهۋهككۈل قىلىڭالر

: بهلكـى، ئـۇالر. سۆزى ئۇالرغـا ھىچقانـداق تهسـىر قىلمـاپتۇبىراق، ئۇ ئىككى ئادهمنىڭ 
ــاق« ــهھهرگه س ــېنىڭ ش ــز س ــرگىن، ئهگهر بى ــۆزۈڭ كى ــسا ئ ــرىش زۆرۈر بول ــاالمهت -كى س

ــ ــى ئاڭلى ــدىن بكىرگهنلىكىڭن ــىساق ئان ــۇ كىرهيل ــا«، »ىزم ــى مۇس ــۇالر ! ئ ــان، ئ ھهر قاچ
مۇقهددهس يهردىال بولىدىكهن ، بىـز ھهرگىـز ئـۇ يهرگه كىرمهيمىـز، سـهن پهرۋهردىگارىـڭ 

  . دهپتۇ»بىلهن بىلله بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر، بىز بۇ يهرده ئولتۇرۇپ تۇرايلى

! پهرۋهردىگـارىم«: زلىنىپمۇسا ئهلهيھىسساالم قاتتىق غهزهپلىنىپتۇ ۋه ئۇالردىن ئۈمىدسـى
ئىتائىتىڭـدىن بـاش (مهن پهقهت ئۆزۈمگه ۋه قېرىنداشلىرىمغىال ئىگىمهن، سهن بىـز بىـلهن 

  .دهپ اللهغا دۇئا قىلىپتۇ» قهۋمنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋهتكىن) تارتقان

بـۇ ( يىلغىـچه ھـارام قىلىنـدى، 40ئۇالرنىڭ مـۇقهددهس يهرگه كىرىـشى « : الله دېدى
  .»ر زېمىندا ئادىشىپ يۈرىدۇ، پاسىق قهۋم ئۈچۈن قايغۇرمىغىنئۇال) جهرياندا

مىسىردا قۇللۇق ۋه خارلىق ئىچىـده ئۆسـۈپ يېـتىلگهن بـۇ بىـر بۇ قىرىق يىل جهريانىدا 
ــۈپ، ــشىلهر ئۆل ــدا ئهۋالد كى ــڭ ئورنى ــدا ئۇالرنى ــاباياۋان ــۈپ - جاپ ــده ئۆس ــهققهت ئىچى مۇش

  .تۇيېتىلگهن يىڭى بىر ئهۋالد كىشىلهر دۇنياغا كېلىپ

  .ئهنه ئاشۇالر ئۇممهتنىڭ كىلهچىكى ئىدى

  ئىلىم يولىدا -44

مۇســا ئهلهيھىســساالم ئىــسرائىل ئهۋالدلىــرى «: پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مۇنــداق دهيــدۇ
  .نهسىھهت ئېيتىپتۇ-ئىچىده تۇرۇپ، ئۇالرغا ۋهز

  .مۇسا ئهلهيھىسساالمدىنبىر ئادهم  دهپ سوراپتۇ - ئهڭ بىلىملىك كىشى كىم؟-

  .هپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم جاۋابهن د- مهن-

: لىقى ئۈچۈن الله ئۇنىڭغـا كـايىپتۇ ھهمـدهمۇسا ئهلهيھىسساالم ئىلىمنى اللهغا قايتۇرمىغان
 ئـۇ ســهندىنبىلىمـده يېرىـده مېنىـڭ بىــر بهنـدهم بـار، ئىككـى دهريانىـڭ قوشـۇلۇدىغان «

  .دهپ ۋهھىي قىلىپتۇ» ، سهن ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشكىنئۈستۈن

  . دهپ سوراپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم-هن قانداق كۆرۈشىمهن؟ ئۇنىڭ بىل-
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 سهن سىۋهتكه بىر بېلىقنى سېلىپ ماڭغىن، قهيهرده بېلىقىنى يوقاتـساڭ ئـۇ كىـشىنى -
  . دېيىلىپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالمغا-شۇ يهرده ئۇچرىتىسهن

ىلىـپ،  قھ ئىبن نۇننى ئۆزىگه ھهمرا بېلىقنى سىۋهتكه سېلىپ، يۇشهمۇسا ئهلهيھىسساالم
دهل شـۇ . بىر قورام تاشنىڭ قېشىغا كهلگهنده، ئۇالر بېـشىنى تاشـقا قويـۇپ ئـوخالپ قـاپتۇ

ســىۋهتتىن ســۇغۇرلۇپ چىقىــپ،  بېلىــق تىرىلىــپ .تــۇچاغــدا ئاجايىــپ بىــر ئىــش يــۈز بېرىپ
  .ېڭىزغا سهكرهپ غايىپ بولۇپتۇد

ــۇ ز مېڭىــپ، تــاڭ ئاتقانــكۈنــدۈ-مۇســا ئهلهيھىســساالم بىــلهن ھهمراھــى بىــر كــېچه دا ئ
ئهتىگهنلىك تامىقىمىزنى ئېلىپ كهلگىن، بۇ سهپىرىمىزده ھهقىقهتهن چارچـاپ «: ھهمراھىغا

  .دهپتۇ» كهتتۇق

.  جايـدىن ئاللىقاچـان ئۆتـۈپ كهتـكهن ئىـدى بۇيرۇلغـانئوچرىشىـشقا ئهمهلىيهتته ئـۇالر
نـى يـۈز بهرگهن ئىـشتىن يه(بىز چوڭ تاش ئاسـتىدا ئـارام ئېلىۋاتقانـدا «: ھهمراھى ئۇنىڭغا

پىشۇرۇلغان بېلىقنىڭ تىرىلىپ، سېۋهتتىن سهكرهپ چىقىپ دهرياغا كىرىپ كهتكهنلىكىـدىن 
  .دهپتۇ»  مهن راستال بېلىقنى ئۇنتۇپتىمهنخهۋىرىڭ بارمۇ؟) ئىبارهت قىزىق ئىشتىن

 ئاندىن ئـۇ  دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم،-»بىزنىڭ ئىزدهيدىغىنىمىز دهل مۇشۇ ئىدى «-
  .بويىچه كهينىگه يېنىشىپتۇئىككىسى كهلگهن ئىزى 

ئـۇ ئـادهم مۇسـا . قورام تاشـنىڭ يېنىغـا كهلگهنـده بىـر ئـادهم بىـلهن ئۇچرىـشىپتۇئۇالر 
 ئۆزىنىــڭ خىزىــر ئىكهنلىكىنــى ئېيتىــپ، ئۇنىــڭ كېــيىنئهلهيھىسـساالمغا ســاالم قىلىغانــدىن 

  .قهيهردىن كهلگهنلىكىنى سوراپتۇ

  .م دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساال-مۇسا بولىمهن مهن -

  . دهپ سوراپتۇ خىزىر ئهلهيھىسساالم- ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ پهيغهمبىرى مۇسامۇ؟-

ساڭا بىلدۈرگهن توغرا ئىلىمنى ماڭا ئۆگىتىـشىڭ «هللا :  دهپتۇ ئۇ، ئاندىن- شۇنداق-
  . دهپ سوراپتۇ-»)يهنى سۆھبىتىڭده بواليمۇ؟(ئۈچۈن ساڭا ئهگىشهيمۇ؟ 

، الـله ماڭـا »ـ تـاقهت قىلىـپ تۇرالمايـسهنسهن مهن بىلهن بىلـله بولۇشـقا سـهۋر  «-
 دهپتـۇ -ىلدۈرگهن ئىلىمىنـى مهن بىلمهيـمهنبىلدۈرگهن ئىلىمنى سهن بىلمهيسهن، ساڭا ب

  .خىزىر ئهلهيھىسساالم

ــسا مېنــى ســهۋر قىلغــۇچى كۆرىــسهن، ســېنىڭ بۇيرۇقۇڭغــا خىالپلىــق  «هللا - خالى
  . دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم-»قىلمايمهن

.  بويىغا كهلگهنده، ئۇالرنىڭ يېنىدىن بىر كېمه ئۆتۈپتۇنىڭپ بىر دهريامېڭىبىلله ئۇالر 
ــوراپتۇ ــۆزلىرىنى ئېلىۋېلىــشنى س ــدىكىلهردىن ئ ــۇالر كېمى ــڭ خىزىــر . ئ ــدىكىلهر ئۇنى كېمى

دىن ھهقـسىز ئۆتكـۈزۈپ قويمـاقچى بولـۇپ، كېمىـسىگه ئىكهنلىكىنى بىلىـپ، ئـۇالرنى دهريـا
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ۇپ كېلىپ، كېمىنىڭ گىـرۋىكىگه قونـۇپ دهريانىـڭ شۇ ئهسنادا بىر قۇشقاچ ئوچ. سېلىۋاپتۇ
  .ئىككى يۇتۇم ئىچىپتۇ-سۈيىدىن بىر

ــى مۇســا- ــقاچ !  ئ ــدىن مۇشــۇ قۇش ــڭ ئىلمى ــڭ اللهنى ــېنىڭ ئىلمى ــم ۋه س ــڭ ئىلمى مېنى
ــر ــۈيىدىن بى ــڭ س ــۇم-دهريانى ــى يۇت ــدۇ ئىكك ــك ئازايتالماي ــر -ئازايتقانچىلى ــۇ خىزى  دهپت

  .  تاختىيىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ، كېمىنى تېشىۋېتىپتۇلئهلهيھىسساالم، ئاندىن كېمىنىڭ بىر تا

ــسا، ســهن - ــسىگه ســېلىپ، دهريــادىن ھهقــسىز ئۆتكــۈزۈپ قويۇۋات ــى كېمى  بــۇالر بىزن
 دهپ سـوراپتۇ مۇسـا -ئۇالرنىڭ كېمىسىنى تېشىۋېتىپ، ئۇالرنى سۇغا غهرق قىالي دهمـسهن؟

  .ئهلهيھىسساالم

ــاڭا - ــهن« مهن س ــقهتهنس ــله بو ھهقى ــلهن بىل ــهۋر مهن بى ــقا س ــپ -لۇش ــاقهت قىلى ت
  . دهپتۇ خىزىر ئهلهيھىسساالم-دېمىدىممۇ؟» تۇرالمايسهن

ئهھدىنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىمغا مېنى ئهيىـبلىمه، سـهن بىـلهن بىلـله بولۇشـتا مېنـى  «-
  . دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم-»قىيىن ھالغا چۈشۈرۈپ قويما

ده، خىزىـر ئهلهيھىسـساالم ئـۇالر مېڭىپ بىر توپ بالىالرنىـڭ قېـشىغا كهلگهنـبىلله ئۇالر 
بىــلهن بىلــله ئويناۋاتقــان بىــر ئوغــۇل بالىنىــڭ بېــشىدىن تۇتــۇپ، كهيــنىگه قايرىــپ ئــۇنى 

سهن بىر بىگۇناھ جاننى نـاھهق «: بۇنى كۆرۈپ تۇرغان مۇسا ئهلهيھىسساالم. ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ
  . دهپتۇ»ئۆلتۈردۈڭ، سهن ھهقىقهتهن ياۋۇز ئىشنى قىلدىڭ

ــاڭا - ــه« مهن س ــهۋرس ــقا س ــله بولۇش ــلهن بىل ــقهتهن مهن بى ــپ -ن ھهقى ــاقهت قىلى ت
  . دهپتۇ خىزىر ئهلهيھىسساالم-دېمىدىممۇ؟» تۇرالمايسهن

يهنى قىلغان ئىشىڭغا ( بۇنىڭدىن كېيىن يهنه سهندىن بىرهر ئىش توغرۇلۇق سورىسام -
  . دهپتۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم-، مېنى ئۆزۈڭگه ھهمراھ قىلمىغىن)ئېتىراز بىلدۈرسهم

ئۇ ئىككىسى يهنه بىلله مېڭىپ بىر شهھهرگه يېتىپ كېلىپ، شهھهر ئاھالىسىدىن تامـاق 
ئـۇالر بـۇ شـهھهرده . شهھهر ئاھالىـسى ئـۇالرنى مېھمـان قىلىـشتىن بـاش تـارتىپتۇ. سوراپتۇ

) ئـۇنى خىزىـر قـولى بىـلهن سـىالپ(ئۆرۈلۈپ چۈشهي دهپ قالغـان بىـر تـامنى ئۇچرىتىـپ، 
  .تۈزلهپ قويۇپتۇ

 دهپتـۇ -»ۋهتته ئىـش ھهققـى ئالغـان بوالتتىـڭر خالىساڭ بۇ ئىش ئۈچۈن ئهلئهگه« -
  .مۇسا ئهلهيھىسساالم

ــايرىلىش  «- ، ســهن ســهۋر ـ تــاقهت قىلىــپ )ۋاقتىمىــز(بــۇ، ســهن بىــلهن مېنىــڭ ئ
 دهپتۇ خىزىـر -»ھهقىقىتىنى ساڭا چۈشهندۈرۈپ بېرهي) يۇقىرىقى ئۈچ ئىشنىڭ(تۇرالمىغان 

  ».ئهلهيھىسساالم

الـله مۇسـا ئهلهيھىسـساالمغا رهھىـم قىلـسۇن، «: هر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيـدۇپهيغهمب
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ــ ئۇالرنىــڭ تېخىمــۇ كــۆپ ئىــشلىرىنى تــاقهت قىلىــپ تۇرغــان بولــسا، بىــز -ۇ ســهۋرئهگهر ئ
  .»ئاڭلىۋالغان بوالتتۇق

  ئىشالرنىڭ سهۋهبى - 45

 مۇنـداق خىزىر ئهلهيھىسساالم مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئىـشالرنىڭ سـهۋهبىنى چۈشـهندۈرۈپ
  :دهپتۇ

كــېمىگه كهلــسهك، ئــۇ دېڭىــزدا ئىــشلهيدىغان بىرقــانچه نهپهر كهمبهغهلنىــڭ كېمىــسى «
يهنـى (ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا ) چـۈنكى(ئىدى، مهن ئۇنى تېـشىپ ئهيبنـاك قىلمـاقچى بولـدۇم، 

تارتىۋالىـدىغان بىـر ) زورلۇق بىلهن(ھهرقانداق ساق كېمىنى ئىگىسىدىن ) بارىدىغان يولىدا
ئهگهر مهن ئـۇنى تېشىۋهتمىـسهم ئـۇ بىچـاره كهمـبهغهللهر كېمىـسىدىن (بار ئىـدى، پادىشاھ 

  ).ئايرىلىپ قاالتتى

 كـاپىرئـۇ ئهسـلىده . (بالىغا كهلسهك، ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى مـۆمىن ئىـدى) ئۆلتۈرۈلگهن(
ــسىغا كــۇپرىئۇنىــڭ گۇمراھلىــق بىــلهن ) يارىتىلغــانلىقتىن، چــوڭ بولغانــدا ــا ـ ئانى نى ئات

شــۇنىڭ ئۈچـۈن بىــز ئۇالرنىـڭ پهرۋهردىگارىنىـڭ ئۇالرغــا ئـۇ بالىغــا .  قورقتـۇقتېڭىـشىدىن
  .قارىغاندا پاك ۋه كۆيۈملۈك پهرزهنت ئاتا قىلىشىنى ئىراده قىلدۇق

تامغا كهلسهك، ئـۇ شـهھهردىكى ئىككـى يېـتىم بالىنىـڭ ئىـدى، تـام ئاسـتىدا ئۇالرنىـڭ 
ه، خهزىنىـسى ئېچىلىـپ قېلىـپ تـام ئۆرۈلـۈپ كهتـس(خهزىنىسى بـار ئىـدى ) ھهققى بولغان(

. ، ئۇالرنىــڭ ئاتــا ـ ئانىــسى ياخــشى ئــادهم ئىــدى)كىــشىلهر ئــۇنى ئېلىــپ كېتهتتــى
پهرۋهردىگارىڭ ئۇالرنىڭ چوڭ بولغاندا تام ئاستىدىكى خهزىنىسىنى چىقىرىۋېلىشىنى ئىـراده 

  .لدىقى

) ۈچ ئىـشنىيهنى يۇقىرىقى ئـ(رهھمىتىدۇر، ئۇنى ) ئۇالرغا قىلغان(بۇ پهرۋهردىگارىڭنىڭ 
نىـڭ ئهمـرى ۋه ئىلھـامى بىـلهن بهلكـى ئـۇنى الله(لهن قىلغىـنىم يـوق مهن ئۆز خاھىشىم بىـ

  » ھهقىقىتى ئهنه شۇئىشالرنىڭ، سهن سهۋر ـ تاقهت قىلىپ تۇرالمىغان )قىلدىم

مۇســـا ئهلهيھىســـساالم ھىچقانـــداق بىـــر ئادهمنىـــڭ اللهنىـــڭ ئىلمىنـــى تولـــۇق بىلىـــپ 
ڭ بىر قىسىم ئادهملهرگه بىر خىل ئىلىم بهرسه، يهنه بىر قىـسىم بواللمايدىغانلىقىنى، اللهنى

ئـادهملهرگه يهنه بىــر خىــل ئىلىـم ئاتــا قىلىــدىغانلىقى، ئادهملهرنىـڭ بىلىــم سهۋىيىــسىنىڭ 
ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى، بىلىملىك ئادهملهر ئىچىده ئاجايىپ كاتتا بىلىـم ئىگىلىرىنىـڭ 

  .بولىدىغانلىقىنى چۈشىنىپتۇ

  كى ئىسرائىل ئهۋالدلىرىكېيىنلهيھىسساالمدىن مۇسا ئه -46

ئىـسرائىل ئهۋالدلىـرى اللهنىـڭ جازاسـى تـۈپهيلى . مۇسا ئهلهيھىسساالم ئالهمدىن ئۆتۈپتۇ
چۈنكى، ئۇالر اللهنىڭ غهزىبىگه ئوچراپ، خار ۋه بىچاره ھالغـا . باياۋاندا گاڭگىراپ يۈرۈپتۇ

  .چۈشۈپ قالغان ئىدى
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، الـــله ئۇالرنىـــڭ ئىچىـــده پهيغهمـــبهر ۋه هھـــالهنكىۋئـــۇالر اللهنـــى نـــارازى قىلـــدى، 
گه بهرمىگهن نېمهتلهرنى ھېچكىمپادىشاھالرنى قىلغان، ئۆز زامانىسىدىكى جاھان ئهھلىدىن 

ئۇالرنىڭ ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈرۈپ قىزلىرىنى خىزمهتكه سېلىپ، ئۇالرنى . ئۇالرغا بهرگهن ئىدى
  .ندىن ئۇالرنى قۇتقۇزغان ئىدى ئازاپ بىلهن قىيناۋاتقان فىرئهۋئېچىنىشلىقئهڭ 

ــۆز  ــڭ ك ــۇزۇپ، ئۇالرنى ــۇالرنى قۇتق ــپ بهرگهن، ئ ــول ئېچى ــپ ي ــى يېرى ــا دېڭىزن ئۇالرغ
 ۋه ئۇنىـڭ لهشــكهرلىرىنى ســۇغا غهرق قىلىــۋهتكهن فىــرئهۋنال ئۇالرنىــڭ دۈشــمىنى دىدىـئال

  .ئىدى

رگهن تهرهنجىـبىن ۋه بـۆدۈنىنى رىزىـق قىلىـپ بهئۇالرغا بۇلۇتنى سايه قىلىپ بهرگهن، 
  .ئىدى

ئىچمىكىنـى كهڭـرى قىلىـپ -ئۇالرغـا زېمىنـدىن بـۇالقالرنى ئـاقتۇرۇپ، ئۇالرنىـڭ يىـمهك
  .بهرگهن ئىدى

ئــۇالر اللهنىــڭ شــۇ قهدهر كــۆپ نېمهتلىرىنىــڭ بهدىلىــگه اللهنىــڭ ئــايهتلىرىنى ئىنكــار 
ن ئاشـقانلىقى ئۈچـۈن باياۋانـدا ئادىـشىپ قىلىـش دىدىىلىپ، ھهدقىلىپ، اللهغا ئاسىلىق ق

  .زاسىغا مۇپتىال بولۇپ، ئهنه شۇنداق خار ۋه بىچاره ھالغا چۈشۈپ قالدىجا

، ۋهھـالهنكى. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبىرى مۇسا ئهلهيھىسساالمنى غهزهپلهندۈرگهن ئىدى
ــا ــا ئات ــده ئۇالرغ ــۇقلىرى ئىچى ــڭ مهخل ــساالم اللهنى ــا ئهلهيھىس ــرهك -مۇس ــسىدىنمۇ بهك ئانى

ــشى  ــان كى ــدىغان، ئهڭ مېھرىب ــدىكۆيۈنى ــا خــۇددى ســۈت ئېمىتكــۈچى. ئى ــۇ ئۇالرغ ــائ   ئان
  .كۆيۈنهتتىئهمچهكتىكى بوۋاققا كۆيۈنگهندهك 

ئۇالر مۇسا ئهلهيھىسساالمنى تىللىسا ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىالتتى، مهسـخىره قىلىـپ كۈلـسه 
  .ئۇالرغا ئىچىنىپ يىغاليتتى

ركىـن ۋه ھـۆر  پادىـشاھلىقىنىڭ زۇلـۇمى ۋه قۇللۇقىـدىن قۇتقـۇزۇپ، ئهفىـرئهۋنئۇالرنى 
 بهختلىـك خوجايىنالرنىـڭ ھاياتىغـا  ھاياتىـدىننىڭھاياتقا ئىرىشتۈرگهن؛ بهخىتسىز قۇلالر

  . ئىدىنچىقارغا

شۇنداق تۇرۇپ ئۇالر پهيغهمبهرنىڭ غهزىبىنى كهلتۈردى، ئۇنىڭغا ئـازار بهردى، ئۇنىڭغـا 
دهملهر يوغــانچىلىق قىلــدى، ئــۇنى مهســخىره قىلــدى، ئــۇنى كــۆزگه ئىلمــاي ئهڭ تــۆۋهن ئــا

  .قاتارىدا مۇئامىله قىلدى

ئۇالر شۇ قهدهر كۆپ جىنايهتلىرى ئۈچـۈن مۇشـۇنداق جازاغـا اليىـق ئهمهسـمۇ؟ خـارلىق، 
  قاتارلىق جازاالر ئۇالرغا اليىق ئهمهسمۇ؟.....رهسۋالىق، بىچارىلىك، مهڭگۈ باياۋاندا قېلىش

مىـسى ئۇالرغـا تـازا ئهلـۋهتته ئاشـۇ جازاالرنىـڭ ھهم جىنايى قىلمىشلىرى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ
  .اليىق ۋه مۇۋاپىقدۇر
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  ».ئۇالرغا الله زۇلۇم قىلمىدى ۋه لىكىن ئۇالر ئۆزلىرىگه ئۆزى زۇلۇم قىلدى«

*******  

  

  شۇئهيب ئهلهيھىسساالم:  قىسسه-8

  يۇقىرىقى قىسسىلهرگه نهزهر - 1

  

  !سۆيۈملۈك كىچىك دوستالر

ـــراھىم، ي ۈســـۈف ۋه مۇســـا ســـىلهر يۇقىرىـــدا ســـهييىدىمىز نـــۇھ، ھـــۇد، ســـالىھ، ئىب
بولۇپمــۇ مۇســا ئهلهيھىســساالمنىڭ تهپــسىلى ۋه . ئهلهيھىســساالمنىڭ قىسسىــسىنى ئوقــۇدۇڭالر

سـىلهر بـۇ . ئۇزۇن يېزىلغان قىسسىسىنى زور ئىشتىياق ۋه قىزىقىش بىلهن ئوقۇپ چىقـتىڭالر
  . قىسسىلهرنى ئوتتهك قىزىقىش، ھۆرمهت ۋه ئىھتىرام بىلهن ئوقۇپ تۈگهتتىڭالر

ــسىله ــۇ قىس ــنىڭالردا ب ــۇنى زىھ ــىلهر ئ ــىڭدى، س ــۇر س ــا چوڭق ــىلهرنىڭ قهلبىڭالرغ ر س
ــاقلىۋالدىڭالر ــدى. س ــپ قال ــدانال كېلى ــا ئوب ــۇ ئۇنىڭغ ــۇ . تىلىڭالرم ــىلهرنىڭ ئ ــقىالر س باش

-سـىلهر ئـۇنى يهنه ئاتـا. قىسسىلهرنى ئۇكىلىرىڭالرغـا سـۆزلهپ بېرىـۋاتقىنىڭالرنى كۆرۈپتـۇ
سـىلهر بـۇ قىسـسىلهرنى ئوقۇشـتىن .  بېرىدىكهنسىلهرئاناڭالرغا ۋه ئاكىلىرىڭالرغىمۇ سۆزلهپ

  .ۋه باشقىالرغا سۆزلهپ بېرىشتىن خۇشاللىق تاپىدىكهنسىلهر

  

  ھهق بىلهن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى كۆرهش قىسسىسى- 2

بــۇ قىســسىلهرنىڭ قىزىقــارلىق، تهســىرلىك، جهلــپ قىالرلىــق، كىــشى قهلبىنــى ئــۆزىگه 
چـۈنكى، ئـۇ ھهق بىـلهن . يـران قـاالرلىق ئهمهستارتىدىغان، ئاممىباپ قىسـسه بولۇشـى ھه

باتىل، ئىلىم بىلهن نادانلىق، زۇلمهت بىلهن نۇر، ئىنسانىيلىق بىـلهن يـاۋايىلىق، ئىـشهنچ 
  .بىلهن گۇمان، قهتئىيلىك بىلهن پهرهز ئوتتۇرىسىدىكى كۆرهش قىسسىسىدۇر

ىـڭ كۈچلـۈك ئۇ يهنه ھهقنىڭ باتىل ئۈستىدىن، ئىلىمنىڭ نادانلىق ئۈسـتىدىن، ئاجىزن
ئۇنىڭـدا . ئۈستىدىن، ئاز سانلىقنىڭ كـۆپ سـانلىق ئۈسـتىدىن غهلـبه قىلىـش قىسسىـسىدۇر

  .ئىلىم، ھېكمهت، نهسىھهت ۋه ئىبرهت ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

يالغانـدىن ) قۇرئـان. (ئۇالرنىڭ قىسسىسىدىن ئهقىل ئىگىلىرى ئهلۋهتته ئىبرهت ئالىـدۇ«
كىتـابالرنى ) سـاماۋى(لگىـرى نازىـل بولغـان توقۇلغان سۆز ئهمهس، لېكىن، ئۇ ئۆزىـدىن ئى

تهستىق قىلغۇچىدۇر، ھهممه نهرسىنى ئىنچىكه بايان قىلغۇچىدۇر، ئىمـان ئېيتىـدىغان قهۋم 
  .»ئۈچۈن ھىدايهت ۋه رهھمهتتۇر
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   شۇئهيبنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتتۇققېرىندىشىبىز مهديهن ئاھالىسىگه ئۇالرنىڭ .1

رگهن پهيغهمـبهرلهر قىسسىـسى الـله قۇرئانـدا بايــان بىـز يۇقىرىـدا سـىلهرگه سـۆزلهپ به
  .قىلغان قىسسىلهر بولۇپ، قۇرئاندا ئۇنىڭدىن باشقا يهنه كۆپلىگهن قىسسىلهر بار

الله شۇئهيب ئهلهيھىسـساالمنى مهديهنـگه ۋه ئهيكىلىقالرغـا پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋهتـكهن 
ۇالر يهمهن بىـلهن شـام، ئـ. سـېتىق بىـلهن شـۇغۇللىناتتى-بولۇپ، ئۇالر تىجـارهت ۋه سـودا

ئىراق بىلهن مىسىر ئوتتۇرىسىدىكى قىزىل دېڭىز ساھىلىغا جايالشـقان چـوڭ سـودا پورتىغـا 
  .ئىگه ئىدى

ئــۇالر ھهر قايــسى دهۋردىكــى پهيغهمبهرلهرنىــڭ مۇشــرىك قهۋملىــرىگه ئوخــشاش اللهغــا 
نالرنىڭ ئالـدىغا كارۋا. ئۇنىڭدىن باشقا ئۆلچهم ۋه تارازىدا كهم بېرهتتى. شىرىك كهلتۈرهتتى

 بېرىــشنى ھېــسابئــۇالر الــله ئالدىــدا . چىقىــپ ئۇالرغــا تهھــدىت ســېلىپ قورقۇتــاتتى
ئويلىمايدىغان، ئازاپتىن قورقمايـدىغان مـۇتهكهببىر ۋه ھاكـاۋۇر بايالرغـا ئوخـشاش زېمىنـدا 

  .بۇزۇقچىلىق قىلىشنى ئىزدهيتتى

شـۇئهيب ئهلهيھىسـساالم . هتتىالله ئۇالرغا شۇئهيب ئهلهيھىسساالمنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋ
ئـۇالرنى اللهنىـڭ ئازابىـدىن ئاگاھالنـدۇرۇپ، ئۇالرغـا . ئۇالرنى الله تهرهپـكه دهۋهت قىلـدى

  :مۇنداق دېدى

) بهرھهق(اللهغا ئىبادهت قىلىڭـالر، سـىلهرگه اللهدىـن باشـقا ھـېچ مهبـۇد ! ئى قهۋمىم«
 ھهقىقهتهن بـاي ھېـساباليمهن، يوقتۇر، ئۆلچهمده ۋه تارازىدا كهم بهرمهڭالر، مهن سىلهرنى

نىـڭ )يهنـى قىيـامهت كـۈنى(مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ھهممىنـى قورشـاپ تۇرغـۇچى كـۈن 
سـىلهر ئـۆلچهمنى تـوغرا ئـۆلچهڭالر، ! ئـى قهۋمىـم. ئازابىغا دۇچار بولۇشۇڭالردىن قورقىمهن

بۇزغۇنچىلىـق تارازىنى توغرا تارتىڭالر، كىشىلهرگه نهرسىلهرنى كهم بهرمهڭـالر، يهر يۈزىـده 
  ».قىلىپ پىتنه ـ پاسات تېرىماڭالر

  شۇئهيب ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتى.2

ئۇالرغـا مهسـىلىنى . شۇئهيب ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا تهپـسىلى ۋه ئهسـتايىدىل سـۆزلهيتتى
دۇنيـا تېپىـشنىڭ تـوغر يـوللىرىنى ئۆگىتىـپ مۇنـداق -ئۇالرغـا مـال. يېشىپ چۈشـهندۈرهتتى

 قولۇڭالرغـا كېـيىنچهم ۋه تارازىدا تـوغرا ئـۆلچهپ بهرگىـنىڭالردىن كىشىلهرگه ئۆل«: دهيتتى
مـۈلكىنى زۇلـۇم ۋه خىيـانهت ئـارقىلىق ئېلىـۋالغىنىڭالردىن -ئاشقان پايدا كىـشىلهرنىڭ مـال

  .ئهلۋهتته كۆپ ياخشى

سىلهر ئىلگىرى ئۆتكهن بايالر ۋه پۇلدارالرنىڭ ھاياتىغا قاراپ باقساڭالر، شـۇنى ئوچـۇق 
ــسىلهركى ــش بايقاي ــۇم قىلى ــانهت ۋه زۇل ــرىش، خىي ــدا كهم بې ــۆلچهم ۋه تارازى ــڭ ئ ، ئۇالرنى

تا ھـاالكهت، يوقۇلـۇش، زىيـان ۋه ھېـسابماللىرى ئـاخىرقى -ئارقىلىق قولغا كهلتۈرگهن پۇل
تـاالڭ -بىـر بولـسا باشـقىالر تهرىپىـدىن ئوغۇرالنـدى يـاكى بـۇالڭ. بۇزۇلۇش بىلهن تۈگىدى
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ىـدىغان، ئويـۇن تاماشـاغا، الـله نـارازى بولىـدىغان بىر بولـسا ئـۇنى بـۇزۇپ چاچ. قىلىندى
  ».يولالرغا چىقىم قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كهتتى

شـۇنى ئېنىـق بىلىـش كىرهككـى، ئـازغىنه مهنپهئهتلىـك نهرسـه كـۆپلىگهن مهنپهئهتـسىز 
  .نهرسىدىن ياخشى

ــلهن ھــاالل « ــارام بى ــىمۇ، ھ ــۈكى ســېنى ئهجهبلهندۈرس ــڭ كۆپل ــاراۋهر گهرچه ھارامنى ب
  »نىجات تېپىشىڭالر ئۈچۈن اللهدىن قورقۇڭالر! ئى ئهقىل ئىگىلىرى. ئهمهس

الـله «مهن سـىلهرگه سـهمىمىي نهسـىھهت قىلىـۋاتىمه، سـىلهرنى الـله نـازارهت قىلىـدۇ، 
ياخشىدۇر، ئهگهر سىلهر مۇئمىن ) سىلهر يىغقان ھارامدىن(سىلهرگه قالدۇرغان ھاالل رىزىق 

  ». مۇھاپىزهتچى ئهمهسمهنبولساڭالر، مهن سىلهرگه

  مېھرىبان ئاتا، پاراسهتلىك مۇئهللىم.3

شۇئهيب ئهلهيھىسساالم مېھرىبان ئاتـا ۋه پاراسـهتلىك مـۇئهللىمگه ئوخـشاش ئۇالرغـا ھهر 
  :خىل ئۇسلۇبتا نهسىھهت قىلىپ، مۇنداق دهيتتى-خىلمۇ. خىل شهكىلده سۆزلهيتتى

) بهرھهق( اللهدىـن باشـقا ھـېچ مهبـۇد اللهغا ئىبادهت قىلىڭـالر، سـىلهرگه! ئى قهۋمىم«
) مېنىـڭ راسـتلىقىمنى ئىـسپاتاليدىغان(سـىلهرگه پهرۋهردىگـارىڭالردىن ھهقىـقهتهن . يوقتۇر

مـــۆجىزه كهلـــدى، ئـــۆلچهمنى ۋه تـــارازىنى تـــوغرىالڭالر، كىـــشىلهرنىڭ نهرســـىلىرىنى كهم 
 زېمىنـــدا زېمىننـــى تۈزىگهنـــدىن كېـــيىن،) الـــله پهيغهمبهرلهرنـــى ئهۋهتىـــپ. (بهرمهڭـــالر

بۇزغۇنچىلىــق قىلمــاڭالر، ئهگهر مــۆمىن بولــساڭالر، ئهنه شــۇ ســىلهر ) گۇنــاھالرنى قىلىــپ(
سىلهر اللهغا ئىمان ئېيتقانالرنى قورقۇتقان، اللهنىڭ يولىدىن توسقان ۋه . ئۈچۈن ياخشىدۇر

ر، ئۇ يولنىڭ ئهگرىلىكىنى تىلىگهن ھالدا يولالردا ئولتۇرماڭالر، ئهسلىده سىلهر ئاز ئىـدىڭال
اللهنىڭ سىلهرنىڭ سانىڭالرنى كۆپهيتكهنلىكىنى ياد ئېتىڭالر، بۇزۇقچىلىـق قىلغۇچىالرنىـڭ 

  ».ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا قاراڭالر

  قهۋمنىڭ جاۋابى.4

شۇئهيب ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى ئىچىدىكى ئـۆزىنى ئهقىللىـق سـانايدىغان بىـر قىـسىم 
شىدىكى سـهۋهپنى بىلىۋالغانـدهك يـاكى ئۇنىـڭ دهۋهت كىشىلهر ئۇنىـڭ دهۋهت ئېلىـپ بېرىـ

سـېنىڭ ! ئـى شـۇئهيب«: ئېلىپ بېرىشىغا تۈرتكه بولغان ئامىلنى بىلىۋىلىـشقا ئۇرۇنغانـدهك
سېنى ئاتـا ـ بـوۋىلىرىمىز ئىبـادهت قىلىـپ كېلىۋاتقـان نهرسـىلهرنى ) يهنى دىنىڭ(نامىزىڭ 

ىزنى خـــالىغىنىڭچه تهســـهررۇپ بىزنـــى تاشالتقۇزۇشـــقا يـــاكى مـــاللىرىم) يهنـــى بـــۇتالرنى(
قىلىشىمىزنى تهرك ئهتكۈزۈشكه بۇيرۇمدۇ؟ سهن تازىمۇ كۆڭلى ـ كۆكسى كهڭ، تـازىمۇ تـوغرا 

  .دېدى» يول تاپقان ئادهمسهن ـ ده
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  شۇئهيب ئهلهيھىسساالم ئۆزىنىڭ دهۋىتىنى ئىزاھاليدۇ.5

پـاللىق قىلمىـدى، شۇئهيب ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا مېھرىبانلىق بىلهن مۇئامىله قىلـدى، قو
ئاچچىقالنمىدى، بهلكى، ئۇالرغا شۇنى ئېنىق چۈشـهندۈردىكى، شـۇئهيب ئهلهيھىسـساالمنىڭ 
دهسلهپته ئۇالرنىڭ بۇزۇق ھهرىـكهت ۋه ناچـار قىلىقلرىغـا قارىتـا ئىتىـراز بىلـدۈرمهي، بىـر 

، بىـــردىنال ئـــۇالرنى دهۋهت ۋه نهســـىھهت قىلىـــشقا كېـــيىنمهزگىـــل ســـۈكۈت قىلغانـــدىن 
شىدىكى سهۋهپ اللهنىڭ ئۇنىڭغا ۋهھىي قىلىپ، ئـۇنى پهيغهمـبهرلىككه تاللىغـانلىقى ئاتلىنى

  .ۋه ئۇنىڭ قهلبىنى ئېچىپ، ئۇنىڭغا ئۆز تهرىپىدىن نۇر ھهدىيه قىلغانلىقىدىن ئىدى

چــۈنكى، ئــۇنى الــله ئــۆز پهزلىــدىن بــاي . دهۋهت قىلىــشقا ئــۇنى ھهســهت ئۇندىمهيــدۇ
ئۇ بۇنىڭ بىلهن بهختلىك، مهنىۋىيىتى باي، . تا قىلدىقىلدى، ئۇنىڭغا پاك ھاالل رىزىق ئا

  .كۆڭلى خاتىرجهم، اللهغا تىلى ۋه دىلى بىلهن تهشهككۈر ئېيتىپ تۇرىدۇ

ئۇ ئۆزى قىلىۋاتقـان ئىـشتىن باشـقىالرنى توسـمايدۇ، باشـقىالرنى توسـقان ئىـشنى ئـۆزى 
ئۆزىنىــڭ . ايــدۇباشــقىالرنى بىــرهر ئىــشقا بــۇيرۇپ قويــۇپ ئــۆزىنى ئۇنتــۇپ قالم. قىلمايــدۇ

بهلكـى ئـۇ كىـشىلهرنى ئىـسالھ قىلىـشنى، بهختلىـك . ئېيتقانلىرىغا ئۆزى خىالپلىق قىلمايدۇ
ئۇ پۈتكۈل پهزىلهت اللهغا مهنـسۈپ دهپ . قىلىشنى ۋه ئۇالرنى ئازاپتىن قۇتقۇزۇشنى ئوياليدۇ

  . قارايدۇ، ھهرقانداق ئىشتا يالغۇز بىر اللهغا تايىنىدۇ

ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ، پهرۋهردىگارىم ماڭـا روشـهن پاكىـت ! مىمئى قهۋ«: شۇئهيب ئېيتتى
ــك( ــى پهيغهمبهرلى ــا، ) يهن ــان تۇرس ــا قىلغ ــق ئات ــاالل رىزى ــا ھ ــۇنداق (ۋه كهڭتاش مهن ش

سـىلهرگه قىلىـش ) نېمهتلهرنى ئاتا قىلغان پهرۋهردىگارىمنىڭ ئهمرىگه خىالپلىـق قىالمـدىم؟
قولۇمـدىن ) سـىلهرنى(يمهن، مهن پهقهت مهنئى قىلىنغان نهرسىنى ئۆزۈممۇ قىلىشنى خالىمـا

ــۇۋهپپهقىيهت  ــدىال م ــاردىمى بولغان ــڭ ي ــااليمهن، مهن پهقهت اللهنى ــشىچه تۈزهشــنى خ كېلى
  ».اللهغا تايىنىمهن ۋه ئۇنىڭغا يۈزلىنىمهن) ھهممه ئىشتا(قازىنااليمهن، 

  سېنىڭ ئېيتقانلىرىڭنىڭ كۆپىنى بىز چۈشهنمهيدىكهنمىز.6

الرغــا راۋان تىــل بىــلهن ئېنىــق ۋه چۈشىنىــشلىك ســۆزلىگهن شــۇئهيب ئهلهيھىســساالم ئۇ
بولسىمۇ، بىراق، ئۇ ئۇالرغا يات بىر تىلدا سۆزلىگهندهك ياكى ئۇ باشقا بىر دۆلهتتىن كېلىپ 
قالغاندهك ياكى ئۇنىڭ سۆزى تۇتۇق، مۇجىمهل، چۈشىنىكسىزدهك ئـۇالر ئۇنىـڭ مهقـسىتىنى 

سـېنىڭ ئېيتقانلىرىڭنىـڭ كـۆپىنى بىـز  « :شـۇڭا ئـۇالر. چۈشهنمهس ۋه بىلمهس بولۇۋالدى
  .دېدى» چۈشهنمهيدىكهنمىز

ئهمهلىيهتــته دهۋهتچىنىــڭ دهۋهت ۋه نهســىھىتى كىــشىلهرگه ئېغىــر كهلگهنــده، كىــشىلهر 
  .ئاشۇنداق دهپ تۇرۇۋالىدۇ

  قهۋمىنىڭ جاۋابىدىن ئهجهپلهنمهكتهئهلهيھىسساالم شۇئهيب .7

ئهگهر ئۇنىـڭ .  ۋه يـالغۇز دهپ قارىـدىشۇئهيب ئهلهيھىسـساالمنىڭ قهۋمـى ئـۇنى ئـاجىز
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كېـــسهك قىلىــپ ئۆلتــۈرۈپ، ئۇنىڭـــدىن -تۇققــانلىرى بولمىغىنىـــدا ئــۇنى چالمــا-ئــۇرۇق
بولۇپمــۇ . بــۇ گهپــلهر شــۇئهيب ئهلهيھىســساالمغا يــات تۇيۇلــدى. قۇتۇلىــدىغانلىقىنى ئېيتتــى

مىـگه قـادىر ۋه تۇققانچىلىق مۇناسىۋهتنى ھهم-ئۆزىنى ياقتۇرمايدىغان بۇ ئادهملهرنىڭ ئۇرۇق
  .ھهممىدىن غالىپ اللهدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇۋالغانلىقىدىن ئهجهپلهندى

ــۇالر ــى شــۇئهيب«: ئ ــۇنىنى چۈشــهنمهيمىز! ئ ــڭ نۇرغ ــز ســېنىڭ ئېيتقانلىرىڭنى ــز . بى بى
ــارايمىز، ســېنىڭ قهۋم ــادهم دهپ ق ــارىمىزدا كۈچــسىز ئ ــۋهتته ســېنى ئ ــلىرىڭ -ئهل قېرىنداش

كېــسهك قىلىــپ ئۆلتۈرهتتــۇق، ســهن بىــزگه -چوقــۇم تــاشبولمىغانــدا ئىــدى، بىــز ســېنى 
  .دېدى» ئهتىۋارلىق ئهمهسسهن

مېنىــڭ قهۋم قېرىنداشــلىرىم ســىلهرگه اللهدىنمــۇ ! ئــى قهۋمىــم«: شــۇئهيب ئېيتتــى
يهنـى اللهغـا ئىتـائهت قىلمىـدىڭالر ۋه (ئهتىۋارلىقمۇ؟ سىلهر اللهنى ئارقاڭالرغا چۆرىۋهتتىڭالر 

پهرۋهردىگــــارىم ســـىلهرنىڭ قىلمىــــشلىرىڭالردىن ئهلــــۋهتته ، )اللهنـــى ئۇلۇغلىمىــــدىڭالر
  ».خهۋهرداردۇر

  »ئوق«ئاخىرقى .8

ــك گهپ ــدىت خاراكتىرلى ــان تهھ ــساالمغا ئېيتق ــۇئهيب ئهلهيھىس ــڭ ش ــۆزلىرى -ئۇالرنى س
، ئۇالر ھهر قايـسى دهۋردىكـى ئـۇممهتلهر كېيىنمهسىلىنى ئۈزۈل كېسىل ھهل قىاللمىغاندىن 

  .نى ئاتتى»ئوق« ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلرىگه ئاتقان ئاخىرقى ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبىرى ۋه

! ئـى شــۇئهيب‹: تهكهببـۇر چـوڭلىرى) ئىمانـدىن بـاش تارتقـان(شـۇئهيب قهۋمىنىـڭ «
بىلهن قوشـۇپ شـهھرىمىزدىن ) يهنى ساڭا ئىمان ئېيتقانالر(سېنى چوقۇم ئهگهشكۈچىلىرىڭ 

  ».دېدى›ر كېرهكھهيدهپ چىقىرىمىز، ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭال

  كهسكىن پاكىت.9

شۇئهيب ئهلهيھىسساالمنىڭ جـاۋابى ئـۆز دىنىـدىن پهخىرلىنىـدىغان، ئـۆز ئهقىدىـسىدىن 
  .قانائهت تاپىدىغان كىشىنىڭ جاۋابىغا ئوخشاش كهسكىن ۋه ئېنىق بولدى

بىزنـى (بۇنىـڭ ھهر ئىككىلىـسىنى يامـان كۆرۈدىغـان تۇرسـاق (بىـز «: شۇئهيب ئېيتتـى
ـــۇنىڭ ـــال ش ـــسىلهر؟يهنى ـــۇر قىالم ـــىلهرنىڭ دىـــنىڭالردىن «، »)غا مهجب ـــى س ـــله بىزن ال

. قۇتۇلدۇرغانـدىن كېـيىن ئۇنىڭغـا قايتـساق، ئهلـۋهتته، اللهغـا يالغـاننى چاپلىغـان بــولىمىز
پهرۋهردىگارىمىزنىـڭ . پهرۋهردىگارىمىز الله خالىسىال، بىز سىلهرنىڭ دىنىڭالرغـا قايتمـايمىز

يهنـى ھهمـمه ئىـشىمىزنى (ۇ، اللهغـا تهۋۋهككـۈل قىلـدۇق ئىلمى ھهممىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـد
بىز بىلهن قهۋمىمىز ئارىـسىدا ھهق ھۆكـۈم چىقـارغىن، ! پهرۋهردىگارىمىز). اللهغا تاپشۇرىمىز

  ».سهن ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇرسهن

  ئۇالرمۇ ئىلگىركىلهر ئېيتقان گهپلهرنى قىلدى.10
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ا قىلغـان دهۋهت ۋه نهسـىھىتىنىڭ ئۇالرغـا ھىچقانـداق شۇئهيب ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇالرغـ
سهن «: بهلكى، ئۇالرمۇ ئىلگىركىلهر ئېيتقان گهپلهرنى قىلىپ. رولى ۋه ئهھمىيىتى بولمىدى
ئادهمـسهن، سـېنى بىـز ) ئـاددى(سهن پهقهت بىزگه ئوخـشاش . سېھىر قىلىنغۇچىالردىنسهن

راستچىلالردىن بولساڭ، بىـزگه ) ڭدهسۆزۈ(ئهگهر . ھهقىقهتهن يالغانچى دهپ گۇمان قىلىمىز
  .دېدى» ئاسماندىن ئازاب چۈشۈرگىن

  پهيغهمبىرىنى ئىنكار قىلغان ئۇممهتنىڭ ئاقىۋىتى.11

ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى ئۆزلىرىگه ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهرنى ئىنكار قىلغان، اللهنىڭ نېمىتىگه 
  . بولغان ئۇممهتنىڭ ئاقىۋىتىگه ئوخشاش بولدىكاپىر

. تتىق زىلـزىله يۈزلهنـدى، ئـۇالر ئۆيلىرىـده ئولتۇرغـان پېتـى قېتىـپ قالـدىئۇالرغا قا«
گويـا بـۇ يهرده تۇرمىغانـدهك ) اللهنىـڭ ھـاالك قىلىـشى بىـلهن(شۇئهيبنى ئىنكار قىلغـانالر 

شــۇئهيبنى ئىنكـار قىلغــانالر زىيـان تــارتقۇچىالردىن . بولــۇپ قالـدى) يهنـى ياشـىمىغاندهك(
  ».بولدى

  ا قىلدى، ئامانهتنى يهتكۈزدىئۇ ئهلچىلىكنى ئاد.12

ــادا  شــۇئهيب ئهلهيھىســساالم باشــقا پهيغهمــبهرلهرگه ئوخــشاش ئهلچىلىــك ۋهزىپىــسىنى ئ
  .ھهمده بۇنىڭغا پاكت تۇرغۇزدى. قىلىپ، ئامانهتنى يهتكۈزدى

ـــقهتهن ! ئـــى قهۋمىـــم‹: شـــۇئهيب ئۇالرغـــا ئارقىـــسىنى قىلىـــپ« مهن ســـىلهرگه ھهقى
 قهۋمـگه كاپىركۈزدۈم ۋه نهسىھهت قىلدىم، مهن قانداقمۇ پهرۋهدىگارىمنىڭ ئهلچىلىكىنى يهت

  ».دېدى› !قايغۇراي

  

******  

  

  

  داۋۇد ۋه سۇاليمان ئهلهيھىسساالم:  قىسسه-9

  

  قۇرئان اللهنىڭ نېمهتلىرى ھهققىده سۆزلهيدۇ - 1

قۇرئان كهرىم پهيغهمبهرلهر قىسسىسىنى سۆزلىگهنده، يالغۇز پهيغهمـبهر ۋه ئهلچىلهرنىـڭ 
نىشى، مهسخىره ۋه ئاھانهتكه ئۇچرىشى، قهۋم ۋه ئـۇممهتلهر تهرىپىـدىن قـوغالپ ئىنكار قىلى

ــانلىقى،  ــخىره قىلغ ــار ۋه مهس ــى ئىنك ــڭ پهيغهمبهرلىرىن ــشى؛ قهۋم ۋه ئۇممهتلهرنى چىقىرىلى
ــازاپ ــگهن ئ ــۈن دۈچ كهل ــانلىقىلىرى ئۈچ ــۈرمهكچى بولغ ــۇالرنى ئۆلت ــپ ئ ــت قىلى -سۈيقهس
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ن، بهلكـى، اللهنىـڭ كـۆپلىگهن ققىـدىال سۆزلىمهسـتىئوقۇبهت، ھاالكهت ۋه ۋهيرانچىلىق ھه
  .لىرى ھهققىدىمۇ سۆزلىدىنېمهت

ـــا  ـــا ۋه يهھي ـــۈس، زهكهرىي ـــۇب، يۈن ـــى داۋۇد، ســـۇاليمان، ئهيي ـــۇ نېمهتلهرن ـــله ئ ال
ــۇ  ــان ئ ــۇپ، قۇرئ ــان بول ــام قىلغ ــرىگه ئىنئ ــۆپلىگهن پهيغهمبهرلى ــارلىق ك ئهلهيھىســساالم قات

ى سۆزلىسه، يهنه بىر قىسىملىرىنى قىسقارتىپ ئىخچـام نېمهتلهرنىڭ بىر قىسىملىرىنى تهپسىل
  .بايان قىلدى

ــدا  ــساالمنى زېمىن ــله داۋۇد ۋه ســۇاليمان ئهلهيھىس ــۇدرهتال ــاپقۇزدىق ــا .  ت ــا كاتت ئۇالرغ
ئۇالرغـا كـۆپلىگهن كىـشىلهر . ئۇالرغا كهڭرى ئىلىم ئاتـا قىلـدى. پادىشاھلىقنى ئىنئام قىلدى

ــىلهرنى  ــدىغان نهرس ــشالرنى(بىلمهي ــدۈردى) ئى ــسۇندۇرۇپ . بىل ــۈكلهرنى بوي ــا كۈچل ئۇالرغ
قـۇش ۋه -ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئادهتته ئىنسانغا بويسۇنمايدىغان ھايۋانات، ئۇچـار. بهردى

  .جانسىز شهيئىلهرنىمۇ ئۇالرغا بويسۇندۇرۇپ بهردى

ئىلىـم ئاتـا ) دۇنيـا ۋه دىـن ئىلىملىرىـدىن كهڭ(بىز ھهقىقهتهن داۋۇدقـا، سـۇاليمانغا «
جىمـى ھهمدۇسـانا بىزنـى نۇرغـۇن بهندىلىرىـدىن ئـارتۇق قىلغـان ‹: ق، ئۇالر ئېيتتىقىلدۇ

داۋۇدقــا ) پهيغهمبهرلىكــته، ئىلىمــده، پادىــشاھلىقتا ئاتىــسى(ســۇاليمان . ›!اللهغــا خاســتۇر
دۇنيانىـڭ . (بىزگه قۇشالرنىڭ تىلـى تهلىـم بېرىلـدى! ئى ئىنسانالر‹: ئۇ. ۋارىسلىق قىلدى

› روشـهن ئېھـسانىدۇر) اللهنىـڭ(ه هرسه ئاتـا قىلىنـدى، بـۇ ئهلـۋهتتھهممه ن) نېمهتلىرىدىن
  »دىېد

  

  اللهنىڭ داۋۇد ئهلهيھىسساالمغا بهرگهن نېمىتى - 2

ــاغالرنى ۋه قۇشــالرنى بويــسۇندۇرۇپ بهردى ــله داۋۇد ئهلهيھىســساالمغا ت ــۇالر داۋۇد . ال ئ
 داۋۇد ئهلهيھىسساالمغا الله. ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرلىكته اللهغا دۇئا قىلىپ، تهسبىھ ئېيتتى

  .ئۇنىڭغا تۆمۈرنى يۇمشاق قىلىپ بهردى. جهڭده كىيىدىغان تۆمۈر كىيىم ياساشنى ئۆگهتتى

يهنى پهيغهمبهرلىك، زهبۇر، تاغالرنىـڭ (بىز داۋۇدقا دهرگاھىمىزدىن ھهقىقهتهن پهزل «
رۈش ۋه قۇشالرنىڭ بويسۇنۇشى، تۆمۈرنىڭ يۇمشاق بولۇپ بېرىشى، ساۋۇت ياساشنى بىلـدۈ

ــارلىقالرنى ــدۇق) قات ــا قىل ــاغالر«. ئات ــى ت ــى قۇشــالر! ئ ــرلىكته تهســبىھ ! ئ ــلهن بى داۋۇت بى
) بىـز ئۇنىڭغـا ئېيتتــۇق. (تۆمـۈرنى داۋۇدقـا يۇمــشاق قىلىـپ بهردۇق). دېـدۇق(» ئېيـتىڭالر

تهكـشى ) ھالقىلىرىنى بىـر ـ بىـرىگه(مۇكهممهل ساۋۇتالرنى ياسىغىن، ساۋۇتالرنى ياساشتا «
ياخشى ئىـش قىلىڭـالر، مهن ھهقىـقهتهن سـىلهرنىڭ !) داۋۇد ئائىلىسىدىكىلهرئى (قىلغىن، 

  »ئهمهللىرىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىمهن

شۇنداق (تاغالرنى، قۇشالرنى داۋۇد بىلهن بىلله تهسبىھ ئېيتىشقا مۇسهخخهر قىلدۇق، «
ده، سـاقالش مهقـسىتى) يارىـدار بولۇشـتىن(جهڭلهرده سـىلهرنى . بىز قادىر ئىدۇق) قىلىشقا
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شـۈكۈر قىالمـسىلهر؟ ) بۇنىڭغـا(داۋۇدقا سىلهر ئۈچۈن سـاۋۇت ياساشـنى ئۆگهتتـۇق، سـىلهر 
  »).يهنى شۈكۈر قىلىڭالر ۋه نېمهتنىڭ قهدرىنى بىلىڭالر(

  داۋۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ اللهنىڭ نېمهتلىرىگه شۈكرى قىلغانلىقى -3

ــۋ ــۇرۇپ، تهق ــۆنهرۋهن ت ــتا ھ ــشاھ، ئۇس ــا پادى ــتهر، داۋۇد ئهلهيھىســساالم كاتت ادار، كهم
ئـۇزۇن دۇئـا -اللهغـا ئۇزۇنـدىن. ئـۇ ھهر دائىـم اللهنـى ئهسـلهيتتى. قانائهتچان بهنده ئىدى

كىـشىلهر ئوتتۇرىـسىدا ھهق . ئـۇ ئادىـل ھۆكـۈم قىلغـۇچى ئىـدى. قىلىپ، تهسبىھ ئېيتـاتتى
  .بىر تهرهپكه يان باسمايتتى. بىلهن ھۆكۈم قىالتتى

زىده خهلىـپه قىلـدۇق، كىـشىلهرنىڭ ئارىـسىدا سېنى بىز ھهقىقهتهن يهر يۈ! ئى داۋۇد«
ئادىللىق بىـلهن ھۆكـۈم چىقـارغىن، نهپـسى خاھىـشقا ئهگهشـمىگىنكى، ئـۇ سـېنى اللهنىـڭ 

نـى )يهنـى قىيـامهت كـۈنى( كـۈنى دۇ، اللهنىـڭ يولىـدىن ئازغـانالر ھېـسابيولىدىن ئازدۇرى
  ».ئۇنتۇغانلىقلىرى ئۈچۈن ھهقىقهتهن قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ

  للهنىڭ سۇاليمان ئهلهيھىسساالمغا بهرگهن نېمىتىا -4

شـامال ئۇنىـڭ بـۇيرۇقى . الله سۇاليمان ئهلهيھىسـساالمغا شـامالنى بويـسۇندۇرۇپ بهردى
  .بىلهن ماڭىدۇ، تىز سۈرئهتته ئۇنى بىر جايدىن بىر جايغا يهتكۈزىدۇ

. بهردىالله ئۇنىڭغا كۈچلـۈك ۋه مـاھىر جىنالرنـى، ئاسـىي شـهيتانالرنى بويـسۇندۇرۇپ 
ــگه ئاشــۇرىدۇ ــى ئهمهل ــڭ پىالنلىرىن ــدۇ، ئۇنى ــرا قىلى ــۇيرۇقىنى ئىج ــڭ ب ــۇالر ئۇنى ــا . ئ كاتت

  .ئىمارهتلهرنى بىنا قىلىدۇ

سۇاليمانغا قاتتىق چىقىدىغان شامالنى مۇسهخخهر قىلىپ بهردۇق، شامال سۇاليماننىڭ «
ىــز ھهممىنــى بـاراتتى، ب) يهنــى شــامغا(ئهمـرى بــويىچه، بىـز بهرىكهتلىــك قىلغــان زېمىنغـا 

ســۇاليمانغا يهنه بىــر قىــسىم شــهيتانالرنى مۇســهخخهر قىلىــپ بهردۇق، ئــۇالر . بىلگــۈچىمىز
، ئـۇالر يهنه )گـۆھهرلهرنى سـۈزۈپ چىقـاتتى(دېڭىزالردا چۆكـۈپ ئۇنىڭغـا ئـۈنچه ـ مارجـان 

ــشتهك( ــارايالرنى سېلى ــز س ــۇالرنى ) شــهھهرلهرنى، ئېگى ــز ئ ــى، بى ــشالرنىمۇ قىالتت ــقا ئى باش
  ».ساقاليتتۇق) نىڭ ئىتائىتىدىن چىقىشتىنسۇاليمان(

، شامال چۈشتىن ئىلگىـرى بىـر ئـايلىق )بويسۇندۇرۇپ بهردۇق(مانغا شامالنى سۇاليمان«
) چىقىـدىغان(مۇساپىنى، چۈشتىن كېـيىن بىـر ئـايلىق مۇسـاپىنى باسـاتتى، ئۇنىڭغـا مىـس 

ماننىڭ سـۇاليمانه بۇالقنى ئاققۇزۇپ بهردۇق، بهزى جىـنالر پهرۋهردىگارىنىـڭ ئهمـرى بـويىچ
ئالدىدا ئىشلهيتتى، ئۇالردىن كىمكى بىزنىڭ ئهمرىمىزگه خىالپلىق قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا بىـز 

مىـستىن ـ (مانغا ئـۇ خالىغـان كاتتـا سـارايالرنى، سـۇاليمانئـۇالر . دوزاخ ئازابىنى تېتىتىمىـز
) چوڭلــــۇقتىن(ھهيكهللهرنــــى، كۆلــــدهك چــــوڭ لېگهنلهرنــــى، ) ئهينهكــــتىن ئاجايىــــپ

اللهنىـڭ ! (ئى داۋۇد ئائىلىسىدىكىلهر‹): ئېيتتۇقكى( ياسايتتى، ىرلىمايدىغان قازانالرنىمىد
) اللهنىـڭ نېمهتلىـرىگه( مېنىـڭ بهندىلىرىمـدىن ،›شـۈكۈر قىلىڭـالر) چوڭ نېمهتلىـرىگهبۇ 
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  ».شۈكۈر قىلغۇچى بهك ئاز

  چوڭقۇر چۈشهنچه ۋه ئىلىم - 5

غرا ھۆكۈم قىلىـش ئىقتىـدارى ئۇنىـڭ پاراسىتى ۋه تو-سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهقىل
  .ئاتىسى داۋۇد ئهلهيھىسساالمغا سۇنۇلغان بىر دهۋادا ئاشكارالندى

ــاللىرىنى  ــويى كىرىــپ ئۇنىــڭ ت ــر قهۋمنىــڭ ق ــا يهنه بى ــۈك بېغىغ بىــر قهۋمنىــڭ ئۈزۈمل
ـــۇزۇۋهتتى ـــۇيرۇپ بهردى. ب ـــسىگه ب ـــاغ ئىگى ـــوينى ب ـــساالم ق ـــۇاليمان . داۋۇد ئهلهيھىس س

: داۋۇد ئهلهيھىســـساالم. داق بولـــسا تـــوغرا بولمايـــدىغانلىقىنى ئېيتتـــىئهلهيھىســـساالم بۇنـــ
  .دهپ سورىدى» سېنىڭچه قانداق بولسا توغرا بۇلىدۇ؟«

باغنى قوي ئىگىـسىگه بـۇيرۇپ بهرگىـن، ئـۇ تـالنى پهرۋىـش «: سۇاليمان ئهلهيھىسساالم
 قېتىـق ۋه قوينى باغ ئىگىسىگه بۇيرۇپ بهرگىن، ئۇنىڭ سۈت،. قىلىپ ئهسلىگه كهلتۈرسۇن
 ئـۆز مـۈلكىنى تـال ئهسـلىگه كهلـگهن چاغـدا ھهر ئىككـى تهرهپ. يۇڭلىرىدىن پايدىالنـسۇن

  .دېدى» قايتۇرۋالسۇن

الله سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنى چوڭقۇر ئىلىم ۋه چۈشهنچه بىلهن ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه 
  .ئىگه قىلدى

 ۋاقتىـدا بىـر قهۋمنىـڭ ئـۆز). قىسسىسىنى بايـان قىلغىـن(داۋۇت بىلهن سۇاليماننىڭ « 
، ئـۇ ئىككىـسى زىـرائهت توغرىـسىدا ھۆكـۈم )بۇزۇۋهتكهنـده(قويى كېچىـسى زىرائهتنـى يهپ 

قانــداق ھۆكــۈم قىلىــشنى بىــز . چىقارغــان ئىــدى ئۇالرنىــڭ ھــۆكمىگه بىــز شــاھىت ئىــدۇق
  ».سۇاليمانغا بىلدۈردۇق

  سۇاليمان ئهلهيھىسساالم قۇشالر ۋه ھايۋانالرنىڭ تىلىنى بىلهتتى -6

ۇرئان كهرىم ھېكمهتلىك ۋه مهنپهئهتلىك بىر قىسسىنى سۆزلىگهن بولۇپ، ئۇ قىسسىده ق
ــتىكى  ــۇقىنى يۈرگۈزۈش ــقۇرۇش ۋه ھوق ــى باش ــۆز مهملىكىتىن ــساالمنىڭ ئ ــۇاليمان ئهلهيھىس س

اللهنىــڭ ئۇنىڭغــا دۇنيــا ۋه ئاخىرهتنىــڭ بهختــى بىــلهن . ئويغــاقلىقى نامــايهن بولىــدۇ
مبهرلىك ۋه ئهلچىلىكنـى بىـردهك ئاتـا قىلغـانلىقى بايـان قۇۋۋهت، پهيغه-پادىشاھلىق، كۈچ

  .قىلىنىدۇ

ئۇ بىر قىـتىم جىـنالر، . سۇاليمان ئهلهيھىسساالم قۇشالر ۋه ھايۋانالرنىڭ تىلىنى بىلهتتى
ئىنسانالر، ھايۋانالر ۋه قۇشـالردىن تهركىـپ تاپقـان زور قوشـۇننى باشـالپ ھهيـۋهت بىـلهن 

كهممهل ئىنتىزامغا ئىگه ئىدى، بۇيرۇققا بىردهك ئىتـائهت ئۇالرنىڭ ھهممىسى مۇ. يولغا چىقتى
  .قىالتتى

ئۇالر چۈمۈلىلهر جىلغىسىدىن ئۆتكهنده بىـر چۈمـۈله سـۇاليمان ئهلهيھىسـساالم ۋه ئۇنىـڭ 
ئهسكهرلىرىنىڭ ئۇقماستىن چۈمۈلىلهرنى دهسسىۋىتىشىدىن ئهنسىرهپ چۈمۈلىلهرنى ئۇۋىسىغا 
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. لهيھىسساالم بۇنى چۈشىنىپ مهغرۇرلىنىپ كهتمىـدىسۇاليمان ئه. كىرىپ كېتىشكه بۇيرىدى
اللهدىـن . ئهكسچه اللهنىڭ بۇ نېمىتـى ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا ھهمـدۇ سـانا ۋه تهشـهككۈر ئېيتتـى

  .ياخشى ئىشقا ۋه سالىھالرنىڭ يولىدىن مېڭىشقا مۇۋهپپهق قىلىشنى تىلىدى

رى توپالنـدى سۇاليماننىڭ جىنالردىن، ئىنسانالردىن ۋه قۇشـالردىن بولغـان قوشـۇنلى«
ئــۇالر تهرتىپلىــك ). ســۇاليمان ئهلهيھىســساالم ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا دهبــدهبه بىــلهن ماڭــاتتى(

چۈمـۈلىلهر ۋادىـسىغا يېتىـپ كهلگهنـده، بىـر ) شامدىكى بىر(ئۇالر . ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى
ئۇۋىلىرىڭالرغــا كىرىــپ كېــتىڭالر، ســۇاليمان ۋه ئۇنىــڭ ! ئــى چۈمــۈلىلهر‹: چۈمــۈله ئېيتتــى

هبهسـسۇم  سۇاليمان چۈمۈلىنىڭ سـۆزىدىن ت.›هرنى يهنچىۋهتمىسۇنشۇنى ئۇقماستىن سىلقو
ســهن مېنــى ماڭــا ۋه ئاتــا ـ ئانامغــا بهرگهن ! پهرۋهردىگــارىم‹: قىلىــپ كۈلــدى ۋه ئېيتتــى

ــۇۋهپپهق  ــشقا م ــى قىلى ــدىغان ياخــشى ئهمهلن ــشقا، ســهن رازى بولى ــتىڭگه شــۈكۈر قىلى نېمى
  »›.ياخشى بهندىلىرىڭ قاتارىغا كىرگۈزگىنقىلغىن، رهھمىتىڭ بىلهن مېنى 

  ھۆپۈپنىڭ ھىكايىسى - 7

ئۇالرنى سۇ بار جايغـا باشـالپ . ھۆپۈپ قوشۇننىڭ ئالدىدا مېڭىپ ئۇالرغا يول باشاليتتى
  .قونالغۇ قىلىشقا مۇۋاپىق كېلىدىغان جاينى كۆرسىتهتتى. باراتتى

ســۇاليمان . دىبىـر كـۈنى ئـۇ غايىــپ بولـۇپ كېتىـپ، خىلـى ئــۇزۇنغىچه قايتىـپ كهلمىـ
قايتىــپ كهلگىنىڭــده ســېنى جازالىمايــدىغان ! خهپ«: ئهلهيھىســساالمنىڭ ئــاچچىقى كېلىــپ

  .دېدى» .....بولسام

مهن سـهن ۋه سـېنىڭ «: ھۆپۈپ قايتىپ كېلىپ سۇاليمان ئهلهيھىسساالمغا مۇنداق دېدى
ىـڭ ئايـال سهبهئ دۆلىتى ۋه ئۇن. قوشۇنلىرىڭ خهۋهر تاپمىغان بىر ئىشتىن خهۋهردار بولدۇم

ئۇالر كاتتـا پادىـشاھلىققا، كهڭـرى . پادىشاھى ھهققىده ساڭا راستچىل خهۋهر ئېلىپ كهلدىم
پاراســهتكه، -گهرچه ئــۇالر بىــر نۇقتىــدىن قارىغانــدا ئهقىــل. زېمىنغــا ئىــگه دۆلهت ئىــكهن

پادىشاھلىق ۋه ھوقۇققا ئىگه بولسىمۇ، بىراق، يهنه بىر نۇقتىدىن قارىغاندا ئۇالرنىڭ نادان 
چــۈنكى، ئــۇالر اللهنــى قويــۇپ قۇياشــقا ســهجده . ه ئهخــمهق ئىكهنلىكىنــى بايقىــدىمۋ

ــدىكهن ــى چۈشــهنمهيدىكهن. قىلى ــالىق ئىكهنلىكىن ــڭ خات ــشنى . بۇنى ــادهت قىلى ــا ئىب اللهغ
  ».بىلمهيدىكهن

سۇاليمان ئهلهيھىسساالم سهبهئ دۆلىتىنىڭ ئايال پادىشاھىنى ئۆز دىنىغا دهۋهت  -8
  قىلىدۇ

شاھى ۋه خهلقىنىـڭ اللهنـى تونۇماسـلىقى، تـېخىچه اللهنىـڭ دىنىغــا قوشـنا دۆلهت پادىـ
دهۋهت قىلىنمــاي قۇياشــقا ئىبــادهت قىلىــشى ســۇاليمان ئهلهيھىســساالمغا ھهقىــقهتهن ئېغىــر 

ئـۇ غالىـپ . پهيغهمبهرگه خاس دىنىي قىزغىنلىق ئۇنىڭ قهلبىده ئوت بولۇپ يانـدى. كهلدى
ى يهر بىـلهن يهكـسان قىلىـشتىن ئىلگىـرى، قوشۇنلىرىنى باشـالپ بېرىـپ، سـهبهئ دۆلىتىنـ
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ئۇنىڭ ئايال پادىشاھى، مۇشىرىك ھۆكۈمرانىغا خهت يېزىپ ئۇنى ئىسالمغا كىرىشكه، ئۆزىگه 
  .ئىتائهت قىلىشقا ۋه بويسۇنۇشقا چاقىرىشنى مۇۋاپىق دهپ قارىدى

ڭ ئۇنى. دهرۋهقه ئۇ ئايال پادىشاھقا خهت يېزىپ، ئۇنى ئىسالمغا كىرىشكه دهۋهت قىلدى
خېتىــده ســهمىمىيلىك بىــلهن كهســكىنلىك، پهيغهمــبهرلهرگه خــاس كهمتهرلىــك بىــلهن 

  .پادىشاھالرغا خاس جاسارهت ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان ئىدى

  ۋۇزرالىرى بىلهن مهسلىھهتلىشىدۇ- ئايال پادىشاھ ۋهزىر -9

ئـۇ . سهبهئ دۆلىتىنىڭ پادىشاھى ئهقىللىـق، تهمكىـن ۋه ھۆكۈمـده سـالماق ئايـال ئىـدى
ئىزلىـرى، ئىـشغالىيهتچىلهرنىڭ ھۇجـۇملىرى ھهققىـده -تا ئۆتكهن پادىشاھالرنىڭ ئىشتارىخ

ـــدى ـــگه ئى ـــات ۋه تهجـــرىبىگه ئى ـــك مهلۇم ـــۆز . كهڭ دائىرلى ـــانلىق ۋه ئ ـــۇ قىزقق شـــۇڭا ئ
بىراق، ئىالھنـى تونـۇش ۋه ئۇنىڭغـا ئىبـادهت قىلىـشتا . بېشىمچىلىقتىن تامامهن خالى ئىدى

  .ىدىئهقلى ئۇنىڭغا خىيانهت قىلغان ئ

ۋۇزرالىـرى - ۋهزىـركېـيىنئۇ سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنىڭ خېتىنـى تاپـشۇرۇپ ئالغانـدىن 
چۈنكى ئۇ ئۆز دهۋرىدىكى كاتتا پادىـشاھ، . بىلهن قانداق قىلىش توغرىلىق مهسلىھهتلهشتى

ــا  ــا، ئۇنىڭغ ــگهن خهت بولغاچق ــدىن كهل ــبهر تهرىپى ــۇچى پهيغهم ــكه دهۋهت قىلغ ــله تهرهپ ال
  . قىلىشقا بولمايتتىمۇنداقال مۇئامىله

قـۇۋۋىتىنى، ئهسـكهرلىرىنىڭ كـۆپ ۋه سـهرخىللىقىنى -ۋۇزراالر ئۆزلىرىنىـڭ كـۈچ-ۋهزىر
چــۈنكى، ھهر قايــسى زامــان ۋه .  دهســتهك قىلىــپ ئــۇرۇش قىلىــش تهكلىــۋىنى بهردى

ئهشرهپلهر خوجايىنىغا بولغـان -ماكاندىكى پادىشاھ ۋه ھۆكۈمرانالرنىڭ چۆرىسىدىكى ئاكابىر
  .لىك تۇيغۇسى بىلهن ھامان شۇنداق قىلىشىدۇخۇشامهتچى

بهلكـى، . ئايال پادىشاھ ئۇالرنىڭ تهكلىـۋىنى قوبـۇل قىلمىـدى ۋه ئۇنىڭغـا قوشـۇلمىدى
ئۇالرغا ئىـشغالىيهتچى پادىـشاھالرنىڭ ئىـشغال قىلىنغـان زېمىنالردىكـى غـالىپلىقى، ئىـشغال 

 ئـاقىۋىتىنى سـۆزلهپ شلىقئېچىنىـكى كېيىنقىلىنغۇچىالرنىڭ يېڭىلىش ۋه مهغلۇب بولۇشتىن 
ئهگهر بىـز ئـۇرۇش قىلىـساق «: كى يامـان ئـاقىۋهتتىن ئاگاھالنـدۇردى ھهمـدهكېيىنئۇالرنى 

ياخشىــسى مهن ســۇاليمانغا قىمــمهت باھــالىق ..... بىزنىــڭ ئــاقىۋىتىمىزمۇ شــۇنداق بولىــدۇ
، ئـۇ ساالمنى قوبـۇل قىلـسا-ئهگهر ئۇ سوغا. ساالمالرنى ئهۋهتىپ، ئۇنى سىناپ باقاي-سوغا

ئهگهر ئــۇ قوبــۇل قىلمىــسا، ئۇنىــڭ . چوقـۇم پادىــشاھ، ئۇنــداقتا ئۇنىــڭ بىــلهن ئۇرۇشـايلى
  .دېدى» ئۇنداقتا ئۇنىڭغا ئهگىشهيلى. پهيغهمبهر ئىكهنلىكىده شهك يوق

  ئېزىقتۇرغۇچى ھهدىيه - 10

ــوغا ــالىق س ــمهت باھ ــدىغان قىم ــق كېلى ــشاھالرغا اليى ــشاھ پادى ــال پادى ــاالمالرنى -ئاي س
ساالمالرنى كۆرۈپ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈدى ھهم ئـۇنى -ان ئهلهيھىسساالم سوغاسۇاليم. ئهۋهتتى

ســاالمالر -ســىلهر مېنــى ئالــدىماقچىمۇ؟ ســوغا«: قوبــۇل قىلىــشنى رهت قىلىــپ، ئهلچىــلهرگه
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بهدىلىگه مېنى سىلهرنى ۋه سىلهرنىڭ پادىشاھىڭالرنى مۇشرىك ھـالهتته قالـدۇرۇپ قويىـدۇ 
ن دۇنيا ۋه قوشۇن سىلهرنىڭكىدى- قىلغان پادىشاھلىق، مالدهپ ئويالمسىلهر؟ ماڭا الله ئاتا

چاقچقاق مهسىلىسى ياكى سودىلىشىش مهسىلىسى -ئويۇنبۇ يهردىكى مهسىله . كۆپ ياخشى
  ».ئهمهس، بهلكى، دهۋهت ۋه ئىتائهت مهسىلىسى

ئاخىرىدا سۇاليمان ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا ئهگهر ئۇالر ئىمان ۋه ئىتائهتتىن بـاش تارتـسا، 
  .وشۇن باشالپ ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇالرنى قورقۇتتىق

  ئايال پادشاھ ئىتائهت قىلىپ كهلدى - 11

ــۇم قىلــدى ــشاھقا ئهھــۋالالرنى مهل ــرى قايتىــپ پادى ــال پادىــشاھنىڭ ئهلچىلى ئــۇ . ئاي
ائهت  خهلقى بىـلهن بىـرلىكته سـۇاليمان ئهلهيھىسـساالمغا ئىتـكېيىنئهھۋالالرنى ئاڭلىغاندىن 

قىلىش قارارىغا كهلـدى ھهمـده قوشـۇنلىرىنى ئېلىـپ ئۆزلىرىنىـڭ ئىتـائهت قىلىـدىغانلىقىنى 
  .بىلدۈرۈش ئۈچۈن سۇاليمان ئهلهيھىسساالم تهرهپكه قاراپ يولغا چىقتى

سۇاليمان ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئۆزى تهرهپكه قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىـپ خۇرسـهن 
ئانــدىن ئايــال پادىــشاھقا اللهنىــڭ . غــا ھهمــدۇ ســانا ئېيتتــىبولــدى ۋه بۇنىــڭ ئۈچــۈن الله

نى ۋه ئۆزىگه ئاتا قىلغان نېمىتىنى بىلدۈرۈش، بـۇ ئـارقىلىق ئۇنىڭغـا اللهنىـڭ بىـر قۇدرىتى
مۆجىزىسىنى كۆرسىتىش مهقسىتىده قول ئاستىدىكىلهردىن ئايال پادىشاھنىڭ تهختىنى ئۇ بۇ 

  .ته ئېلىپ كېلىشنى تهلهپ قىلدىجايغا يېتىپ كېلىشتىن ئىلگىرى تىز سۈرئهت

ـــۇاليمان  ـــت س ـــۇ تهخ ـــشۇرغا ب ـــۈك ئهرلهرگه تاپ ـــانچه كۈچل ـــر ق ـــاھ بى ـــال پادش ئاي
ئهلهيھىسساالمنىڭ قول ئاستىدىكى ئاسـهف ئىـبن بۇرخىيـا تهرىپىـدىن كـۆز يۇمـۇپ ئـاچقۇچه 

سـۇاليمان ئهلهيھىسـساالم ئايـال . بـۇ ھهقىـقهتهن بىـر مـۆجىزه بولـدى. ئوردىغا كهلتۈرۈلـدى
ىــشاھنىڭ ئهقىلــى ئىقتىـــدارىنى ۋه تهختنــى كۆرگهنــده ئـــۇنى تونۇيااليــدىغان يـــاكى پاد

تونۇيالمايدىغانلىقىنى سـىناپ بـېقىش مهقـسىتىده ئۇنىـڭ مهلـۇم تهرهپلىرىنـى ئۆزگهرتىـشكه 
  .بۇيرىدى

ــڭ نهزهر  ــۇ ئۇنى ــسا، ب ــاڭگىراپ قال ــاي گ ــى تونۇيالم ــڭ تهختىن ــال ئۆزىنى ــۇ ئاي ئهگهر ئ
ـــارلىقىنى،  ـــشتىكى دائىرىـــسىنىڭ ت ـــاھىيىتى ۋه ئىـــنچىكه تهرهپلىرىنـــى بىلى ئىـــشالرنىڭ م
  . يىتهرسىزلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

  ئهينهكتىن ياسالغان ساراي - 12

ــامچىالرنى  ــاھىر ت ــان م ــب تاپق ــنالردىن تهركى ــسان ۋه جى ــساالم ئىن ــۇاليمان ئهلهيھىس س
ئــۇالر بــۇ ســاراينى پۈتتــۈرۈپ، ئۇنىــڭ . ئهينهكــتىن بىــر كاتتــا ســاراي سېلىــشقا بۇيرىــدى

ئۇنىـڭ ئهيـنهك ئىكهنلىكىنـى بىلمهيـدىغان ئـادهم ئـۇنى سـۇ دهپ . ئاستىدىن سۇ ئـاققۇزدى
ــاالتتى ــويالپ ق ــدا ســۇنىڭ ئۈســتىدىكى . ئ ــڭ ئۈســتىگه دهســسهپ ماڭغان ــادهم ئۇنى ــا ئ ئهمم

  .ئهينهككه دهسسهپ ماڭاتتى
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ئۇ ئهينهكنى سـۇ دهپ . ئايال پادىشاھ يېتىپ كېلىپ ئهينهكتىن ياسالغان سارايغا كىردى
مانـا بـۇ يهرده ئۇنىـڭ شـهيئىلهرنىڭ . ويالپ كىيىمىنى كۆتـۆرۈپ ئىككـى پـاچىقىنى ئـاچتىئ

  .سىرتقى قىياپىتىگه ئالدىنىپ قىلىشتهك خاتالىقى ئاشكارىالندى

چـــۈنكى، ئـــۇ قۇيـــاش اللهنىـــڭ . ئـــۇ ۋه ئۇنىـــڭ قهۋمـــى قۇياشـــقا ســـهجده قىالتتـــى
  .ى ئىدىسۈپهتلىرىدىن بىرى بولغان نۇر ۋه ھاياتلىقنىڭ بىر كۆرۈنۈش

ئهينهكنى سۇ دهپ ئويالپ پاچىقىنى . دهل مۇشۇ يهرده ئۇنىڭ كۆزىدىكى پهرده ئېچىلدى
ئېچىپ خاتاالشقاندهك، قۇياشنى ئىـالھ دهپ ئـويالپ ئۇنىڭغـا چوقۇنـۇپ ۋه سـهجده قىلىـپ 

  .ھهقىقهتهن خاتاالشقانلىقىنى ئېنىق تونۇدى

  .ىك ۋه قايىل قىالرلىق ئىدىمانا بۇ يۈزلىگه نۇتۇق ۋه مىڭلىغان دهلىلدىن كۆپ تهسىرل

  سۇاليمان بىلهن بىلله ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى اللهغا بويسۇندۇم - 13

ئهينهكنـى . ئايال پادىشاھ گهرچه ئهقىللىق بولسىمۇ، بىراق، ئۇ خاتـالىق سـادىر قىلـدى
ئــۇ «: ســۇاليمان ئهلهيھىســساالم ئــۇنى ئاگاھالنــدۇرۇپ. ســۇ دهپ ئــويالپ پــاچىقىنى ئــاچتى

شـهيئىلهرنىڭ . ئۇنىڭ كۆزىدىكى تۇمـانالر تارقالـدى. دېدى» اسالغان سارايدۇرئهينهكتىن ي
سىرتقى كۆرۈنۈشىگه قاراپال ئۇنىڭ ماھىيىتىگه يهتكىلى بولمايدىغانلىقىنى، قۇياشقا ئىبادهت 

ــۇدى ــق تون ــى ئېنى ــادانلىق ئىكهنلىكىن ــازغۇنلۇق ۋه ن ــشنىڭ ئ ــهجده قىلى ــۇ . ۋه س ــۇڭا ئ ش
اللهغا شېرىك كهلتۈرۈپ، قۇياشـقا چوقۇنـۇش (مهن ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىم، «: ئالدىراپ

ئۆزۈمگه زۇلۇم قىلـدىم، سـۇاليمان بىـلهن بىلـله ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى اللهغـا ) بىلهن
  .دېدى» )يهنى سۇاليماننىڭ دىنىغا ئهگىشىپ ئىسالمغا كىردىم(بويسۇندۇم 

  قۇرئان سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى سۆزلهيدۇ - 14

  !قۇرئاندىكى مۇنۇ قىسسىگه قۇالرق سېلىڭالر! ۆيۈملۈك كىچىك دوستالرس

نى ھۆپـۈپماڭا نېمه بولدى؟ «: سۇاليمان قۇشالرنى كۆزدىن كهچۈرگهندىن كېيىن ئېيتتى
يـا ئـۇ يوقـاپ كهتتىمـۇ؟ ئـۇنى چوقـۇم قـاتتىق جـازااليمهن، يـا ئـۇنى چوقـۇم ! كۆرمهيمهنغۇ

  .»بىر روشهن دهلىل كهلتۈرىدۇ) كىنى ئاقاليدىغانيوقاپ كهتكهنلى(بوغۇزاليمهن، يا چوقۇم 

ــۆتمهي  ــۇزاق ئ ــۈپئ ــىھۆپ ــۇ ئېيتت ــدى، ئ ــپ «:  كهل ــشنى بىلى ــگهن ئى مهن ســهن بىلمى
بىـر مـۇھىم خهۋهر ) يهنـى يهمهنـدىكى سـهبه شـهھىرىدىن(، ساڭا مهن سـهبهدىن )كهلدىم(

يهنــى (نىــڭ بىــر ئايال) يهنــى ســهبه ئاھالىــسىگه(مهن ھهقىــقهتهن ئۇالرغــا . ئېلىــپ كهلــدىم
ئــۆزىگه ۋه ســهلتهنهتىگه (پادىــشاھلىق قىلىۋاتقــانلىقىنى كــۆردۈم، ئۇنىڭغــا ) بىلقىــسنىڭ
. ھهممه نهرسه بېرىلگهن ئىكهن، ئـۇ چـوڭ پادىـشاھلىق تهخـتگه ئىـگه ئىـكهن ) كېرهكلىك

ئۇنىڭ ۋه قهۋمىنىڭ اللهنى قويۇپ قۇياشـقا چوقۇنىـدىغانلىقىنى بايقىـدىم، شـهيتان ئۇالرغـا 
چىرايلىـق كۆرسـهتتى، ) يهنـى اللهنـى قويـۇپ، قۇياشـقا چوقۇنغـانلىقلىرىنى(نى قىلمىشلىرى

ئۇالر ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى . ئۇالرنى توغرا يولدىن توستى، ئۇالر ھىدايهت تاپمايدۇ
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سىرلهرنى ئاشكارىلىغۇچى، سـىلهرنىڭ يوشـۇرۇن ۋه ئاشـكارا ئىـشىڭالرنى بىلىـپ تۇرغـۇچى 
ــا ســهجده قىلمايــدۇ لهدىــن باشــقا ھــېچ ئىــالھ يوقتــۇر، ئــۇ بۈيــۈك ئهرشــنىڭ ال. اللهغ

  .»پهرۋهردىگارىدۇر

بۇ خېتىمنـى ئېلىـپ . سهن راست دهۋاتامسهن، يا يالغانمۇ؟ قارايمىز«: سۇاليمان ئېيتتى
تـۇر، ئۇالرنىـڭ ) جايـدا يوشـۇرۇنۇپ(بېرىپ ئۇالرغا تاشلىغىن، ئانـدىن ئـۇالردىن نېرىـراق 

  .»قارىغىنقانداق جاۋاپ قايتۇرىدىغانلىقىغا 

ماڭـا ھهقىـقهتهن سـۇاليماندىن بىـر پـارچه ! ئـى ئۇلـۇغالر«: ئېيتتـى) يهنى بىلقىـس(ئۇ 
ناھـايىتى شـهپقهتلىك ۋه مېھرىبـان الـله ) ئۇنىڭ مهزمۇنى شـۇكى. (قىممهتلىك خهت كهلدى

سىلهر ماڭا ھاكاۋۇرلۇق قىلماڭالر، مېنىڭ ئالدىمغا مۇسۇلمان . نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن
ئىـشىمدا ) بـۇ(مېنىـڭ ! ئـى ئۇلـۇغالر«: ئېيتتى) يهنى بىلقىس(ئۇ . »الدا كېلىڭالربولغان ھ

  .»مهسلىھهت بېرىڭالر، سىلهرنى ئۈستىده قويماي تۇرۇپ ھېچ ئىشنى بېكىتكىنىم يوق

) بىزنـى(بىز كۈچلۈك ۋه جهڭگىۋارمىز، ئىش سـېنىڭ ئىختىيارىڭدىـدۇر، «: ئۇالر ئېيتتى
  .»كۆرگىن) الپئوي(نېمىگه بۇيرۇيدىغانلىقىڭنى 

شۈبھىسىزكى، پادىشاھالر بىـرهر شـهھهرگه ھۇجـۇم قىلىـپ «: ئېيتتى) يهنى بىلقىس(ئۇ 
ئۆلتۈرۈش، ئهسىرگه ئـېلىش (كىرسه، ئۇنى خاراب قىلىدۇ، شهھهرنىڭ مۆتىۋهر ئادهملىرىنى 

مهن چوقۇم ئۇالرغا سـوۋغا . خار قىلىدۇ، ئۇالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ) ۋه سۈرگۈن قىلىش بىلهن
  .»ىمهن، ئهلچىلهرنىڭ نېمه خهۋهر ئېلىپ كېلىدىغانلىقىغا قارايمهنئهۋهت

سـىلهر ماڭـا مـال «: ئهلچى سـۇاليماننىڭ ئالـدىغا يېتىـپ كهلگهنـده، سـۇاليمان ئېيتتـى
ــرىڭالردىن  ــىلهرنىڭ بهرگهنلى ــرى س ــا بهرگهنلى ــڭ ماڭ ــاقچىمۇ؟ اللهنى ــاردهم قىلم ــلهن ي بى

سـهن قايتىـپ كهتكىـن، . هپ كېتىـسىلهرياخشىدۇر، بهلكى سىلهر سوغاڭالر بىـلهن كـۆرهڭل
ئۇالرنىڭ ئۈستىگه ئۇالر تاقابىل تۇرالمايدىغان بىر قوشۇن بىـلهن چوقـۇم بـارىمىز، ئـۇالرنى 

  .»يۇرتىدىن خار، كهمسىتىلگهن ھالدا چوقۇم چىقىرىۋېتىمىز

ئـۇالر مېنىـڭ قېـشىمغا مۇسـۇلمان بولـۇپ كېلىــشتىن ! ئـى ئۇلـۇغالر«: سـۇاليمان ئېيتتـى
جىنــدىن بولغــان ئىفرىــت . »كىــم ئۇنىــڭ تهختىنــى ئېلىــپ كېلىــدۇ) لهردىنســى(بــۇرۇن، 

مهن ئۇنى ئورنۇڭدىن تۇرۇشتىن بۇرۇن ساڭا ئېلىپ كـېلىمهن، مهن ئـۇنى ئېلىـپ «: ئېيتتى
كىتابنى چوڭقۇر بىلىـدىغان ) نازىل بولغان. (»كېلىشكه ئهلۋهتته قادىرمهن، ئىشهنچلىكمهن

نى مهن ســاڭا كــۆزۈڭنى يۇمــۇپ ئــاچقۇچه ئېلىــپ ئــۇ«): يهنــى ئاســهف ئىــبن بۇرخىيــا(زات 
  ).ئۇ دۇئا قىلىۋېدى، تهخت دهرھال ئالدىدا ھازىر بولدى(دېدى » كېلىمهن

ــده ــانلىقىنى كۆرگهن ــدا تۇرغ ــڭ يېنى ــۇ پهرۋهردىگارىمنىــڭ «: ســۇاليمان تهختنى ــا (ب ماڭ
مېنـى ئېھسانىدۇر، ئۇ شۈكۈر قىالمدىم، يـا تـۇز كورلـۇق قىالمـدىم، بۇنىـڭ بىـلهن ) قىلغان

سىنىدى، كىمكى شۈكۈر قىلىدىكهن، ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن شـۈكۈر قىلىـدۇ، كىمكـى 
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ــۇق قىلىــدىكهن،  ۈر ئۇنىــڭ شــۈك(ھهقىــقهتهن پهرۋهردىگــارىم ) بىلىــش كېرهككــى(تۇزكورل
  .دېدى» كهرىمى كهڭدۇر) نىڭالله(، )قىلىشىدىن بىھاجهتتۇر

قىتتــا ئۇنىــڭ ئهقلىنــى ســىناش بىلقىــسنىڭ يېتىــپ كېلىــشى يېقىنالشــقان ۋا(ســۇاليمان 
ئـۆزگهرتىڭالر، ئـۇ ) شـهكلىنى(تهختىنىـڭ ) يهنى بىلقىسنىڭ(ئۇنىڭ «: ئېيتتى) يۈزىسىدىن

  .»تهختىنى تونۇمدۇ، تونىمامدۇ، قارايمىز

  .دېيىلدى» سېنىڭ تهختىڭ مۇشۇنداقمۇ؟«): ئۇنىڭغا(بىلقىس كهلگهنده 

  .دېدى» شۇدهك تۇرىدۇ«: ئۇ

ــڭ نېمىتى( ــۇاليمان اللهنى ــىس ــسىدىن ئېيتت ــۆزلهش يۈزى ــى س ــدىن «: )ن ــى (ئۇنىڭ يهن
ئىلىم بېرىلدى، بىز ) اللهنى ۋه اللهنىڭ قۇدرىتىنى بىلدۈرىدىغان(بۇرۇن بىزگه ) بىلقىستىن

) اللهغـا ئىبـادهت قىلىـشتىن(ئۇنى اللهنى قويۇپ چوقۇنغـان نهرسـىلىرى . مۇسۇلمان بولدۇق
  ». قهۋمدىن ئىدىكاپىرچۈنكى ئۇ . توستى

سـاراينى ) يهنـى بىلقىـس(دېيىلـدى، ئـۇ » سارايغا كىـرگىن«): يهنى بىلقىسقا(ئۇنىڭغا 
  .ئىككى پاچىقىنى ئاچتى) كىيىمىنى كۆتۈرۈپ(چوڭ سۇ دهپ گۇمانلىنىپ 

  .»شۈبھىسىزكى، ئۇ ئهينهكتىن ياسالغان سارايدۇر«: سۇاليمان ئېيتتى

شـــېرىك اللهغـــا (پهرۋهردىگـــارىم، مهن ھهقىـــقهتهن «: ئېيتتـــى) يهنـــى بىلقىـــس(ئـــۇ 
ئــۆزۈمگه زۇلــۇم قىلــدىم، ســۇاليمان بىــلهن بىلــله ) كهلتــۈرۈپ، قۇياشــقا چوقۇنــۇش بىــلهن

يهنى سۇاليماننىڭ دىنىغا ئهگىـشىپ ئىـسالمغا (ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى اللهغا بويسۇندۇم 
  »).كىردىم

   بولدىكاپىر بولغىنى يوق، لېكىن شهيتانالر كاپىرسۇاليمان  - 15

ئۇالرنىـڭ نـااليىق . ھهققىده تولىمۇ بولمىغۇر گهپلهرنـى قىلـدىيهھۇدىيالر پهيغهمبهرلهر 
گهپلىرى الله ھېكمهت ئاتا قىلغـان، پهيغهمبهرلىـك بىـلهن ھـۆرمهتلىگهن، خىـالپهت بىـلهن 
شهرهپلىك قىلغان پهيغهمبهرلهر ئۇياقتا تۇرسۇن ئادهتتىكى مۇئمىن ۋه مۇۋهھھىـدكىمۇ اليىـق 

  .كهلمهيدۇ

، شــىرىك بىــلهن ماسلىــشىش ۋه ئايــاللىرى ســهۋهپلىك لىقكــاپىرئــۇالر ســېھىرگهرلىك، 
الـله . تهۋھىد مهسىلىسىده شهكلىنىش قاتارلىق نااليىق ئىـشالرنى پهيغهمـبهرلهرگه چاپلىـدى

  :بۇالرنى ئاقالپ مۇنداق دېدى

 بولغىنى يـوق، لـېكىن كاپىر) سېھرىگهر بولغىنى ۋه سېھىر ئۆگىنىش بىلهن(سۇاليمان «
ماننى ئاتـا سـۇاليمانبىـز داۋۇدقـا «، » بولـدىكـاپىرر ئۆگىتىـپ شهيتانالر كىشىلهرگه سـېھى

ــدۇق،  ــۇاليمانقىل ــدهس ــشى بهن ــدېگهن ياخ ــاھىمىزدا «، »!ھه-مان نېمى ــڭ دهرگ ــۇ بىزنى ئ
   ».ئهلۋهتته يېقىنلىققا ۋه ياخشى ئاقىۋهتكه ئىگه بولىدۇ
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  ئهييۇب ۋه يۈنۈس ئهلهيھىسساالم:  قىسسه- 10

  ئهييۇب ئهلهيھىسساالم قىسسىسى - 1

اندىكى ئهييۇب ئهلهيھىسساالم قىسسىسى باشقا قىسسىلهرگه تـۈپتىن ئوخـشىمايدىغان قۇرئ
ئــۇ اللهنىـــڭ ســـهۋرچان، قانائهتچـــان مـــۇئمىن . ئــۆزگىچه ئوســـلۇبتىكى بىـــر قىســـسىدۇر

  .بهندىلىرىگه، سۆيۈملۈك پهيغهمبهرلىرىگه ئاتا قىلغان نېمهتلهردىن بىر كۆرنۈشدۇر

. ماللىرى، زىرائهتلىرى ۋه بالىلىرى بار ئىدى-ارۋائهييۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆپلىگهن چ
ھهتتـا ئـۇنى ئېغىـر كېـسهلگه . الله ئۇنى سىناش ئۈچۈن ئۇنى ھهممه نهرسىسىدىن ئايرىـدى

ئۇنىڭ اللهغا زىكرى ئېيتىدىغان تىلى بىلهن ياد ئېتىدىغان دىلىدىن باشـقا . مۇپتىال قىلىدى
  . ئهزاسى ساق قالمىدىھېچبىر

ئـۇ شـهھهرنىڭ بىـر چېـتىگه . رنىڭ ھهممىسى ئۇنى تاشـالپ كهتتـىئهتراپىدىكى كىشىله
ئۇنىڭغـا ئىـچ ئاغىرتىـدىغان ۋه ئۇنىـڭ ھالىـدىن خهۋهر ئالىـدىغان . ئاپىرىپ تاشـلىۋېتىلدى

ئايــالى ئېرىنــى بــېقىش ئۈچــۈن باشــقىالرغا ياللىنىــپ .  قالمىــدىھــېچكىمئايالىــدىن باشــقا 
  .ئىشلهشكه مهجبۇر بولدى

  نىڭ سهۋرچانلىقىئهييۇب ئهلهيھىسساالم - 2

ــازاب ــۆپ ئ ــۇ قهدهر ك ــساالم گهرچه ش ــۇب ئهلهيھىس ــىنالغان -ئهيي ــلهن س ــۇبهتلهر بى ئوق
تهنه قىلمـاي، ئاچچىقالنمـاي -بولسىمۇ، بىراق، ئـۇ قىلچىلىـك ۋايـسىماي، زارالنمـاي، تاپـا

ئـۇ بهنـى . كۈنلىرىنى سهۋرچانلىق ۋه چىدامچانلىق بىلهن اللهغا زىكـرى ئېيتىـپ ئۆتكـۈزدى
ئۇنىـڭ بهدىنىــده . نىڭ ئهخلهتخانىـسىغا تاشـالنغان ھالـدا بىــر قـانچه يىـل ئـۆتتىئىـسرائىل

  .قوڭغۇزالر ئۆمىلىدى-قۇرت

  جاپا ۋه راھهت -3

الله ئىراده قىلغان سىناق، كامالهت، يۇقىرى دهرىجه ۋه قازاغـا رازى بولـۇش قاتـارلىقالر 
ئــادا ئۇنىــڭ ئــاجىز ۋه بــۇ دۇ. تامامالنغــان چاغــدا الــله ئۇنىڭغــا بىــر دۇئــانى ئىلھــام قىلــدى

بىچارىلىكى، اللهدىن باشقا پاناھلىق بهرگۈچى يوقلـۇقى، اللهنىـڭ ھهمـمه نهرسـىگه كـۈچى 
-چاقىـسى ۋه مـال-يېتىدىغانلىقى، اللهنىڭ ئۇنىڭ ساالمهتلىكىنى ئهسلىگه كهلتـۈرۈپ، بـاال

  .مۈلكىىنى ھهسسىلهپ قايتۇرۇپ بهرگهنلىكى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

ئــۆز ۋاقتىــدا ئــۇ ). ئهييۇبنىــڭ قسســسىنى بايــان قىلغىــن(«: الــله مۇنــداق دهيــدۇ
ىۋالــدى، ســهن ئهڭ ئور) يهنــى قــاتتىق كېــسهل(ھهقىــقهتهن مېنــى بــال ‹: پهرۋهردىگارىغــا

ئۇنىـڭ دۇئاسـىنى ئىجـابهت قىلـدۇق، ئۇنىـڭ بېـشىغا . دهپ دۇئا قىلدى› مهرھهمهتلىكسهن
ئىبادهت قىلغۇچىالرغـا ئىبـرهت كهلگهن باالنى كۆتۈرۈۋهتتۇق، ئۇنىڭغا رهھىم قىلغانلىقىمىز، 

قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن، ئۇنىڭغا ئائىلىسىنى ۋه ئۇنىڭغا ئوخـشاش بىـر بـاراۋهرنى زىيـاده ئاتـا 
يهنى ئۇنىڭ ئۆلگهن بالىلىرىنىڭ ۋه يوقالغان ماللىرىنىڭ ئورنىغا بىر ھهسسه كۆپ (قىلدۇق 
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  »).باال، بىر ھهسسه كۆپ مال بهردۇق

  ىسسىسى ۋه ئۇ قىسسىنىڭ ھېكمىتىيۈنۈس ئهلهيھىسساالمنىڭ ق -4

يۈنـۈس ئهلهيھىسـساالم قىسسىـسى ئهييـۇب ئهلهيھىسـساالم قىسسىـسى بىـلهن شـهكىلداش 
ئۈمىـد ئـۈزۈلگهن، ئۈمىدسـىزلىك قاپلىغـان، قـاراڭغۇ : قىسسه بولۇپ، بـۇ ئىككـى قىسـسىده

لـۈم زۇلمهت باسقان، بارلىق تۆشۈكچىلهر ئېتىلگهن، نۇر ۋه ھـاۋا يوقالغـان، دهھـشهتلىك ئۆ
تالقان قىلىپ، ئۈمىد ۋه ئارزۇدىن قىلچه ئهسـهر -تۈگمىنى ھايات دانچىلىرىنى ئىزىپ كۇكۇم

قالمىغان بىر چاغدا اللهنىڭ ئـۆز بهنـدىلىرىگه كۆيۈنـۈپ، ئـۇالرنى قۇتقۇزىـدىغانلىقى بايـان 
  .قىلىنىدۇ

نىـڭ قۇدرهتكۈچلـۈك، غالىـپ، مېھرىبـان ۋه ھېكمهتلىـك ئىالھىـي : بۇ ئىككى قىسسىده
ئۇ قـول بـۇ ئـاجىز ئىنـساننى يىرتقـۇچ يولۋاسـنىڭ ئۆتكـۈر چىـشلىرى .  نامايهن بولىدۇقولى

بـۇ ئـاجىز . ئارىسىدىن تارتىپ چىقىرىدۇ، دهھـشهتلىك ئۆلـۈم قوينىـدىن قـايتۇرۇپ كېلىـدۇ
ساالمهت ھالدا ھايـاتلىق ئالىمىـده قايتىـدىن -ئىنسان گويا ھىچ ئىش يۈز بهرمىگهندهك ساق

چـاقىلىرى بىـلهن كـۆرپه ئۈسـتىده خـاتىرجهم ياشـاپ -ئهزهلدىن بـاالگويا ئۇ . پهيدا بولىدۇ
  ......كهلگهندهك

  يۈنۈس ئهلهيھىسساالم ئۆز قهۋمى ئارىسىدا - 5

. شهھهر ئاھالىسىگه پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋهتتـى» نهينهۋا«الله يۈنۈس ئهلهيھىسساالمنى 
ىسساالمنىڭ دهۋىـتىگه بىراق، ئۇالر يۈنۈس ئهلهيھ. ئۇ كىشىلهرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلدى

  . ئۈستىده چىڭ تۇردىكۇپرىقۇالق سالماي، 

يۈنۈس ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا غهزهپلىنىپ، ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدىن چىقىـپ كهتتـى ھهمـده 
  . ئازاپ كېلىدىغانلىقىنى ئېيتتىكېيىنچىقىپ كېتىش ئالدىدا ئۇالرغا ئۈچ كۈندىن 

الغـان سـۆزلىمهيدىغانلىقىنى بىلىـپ، ئازاپ يېتىپ كهلگهن چاغدا ئـۇالر پهيغهمبهرنىـڭ ي
بالىالرنى ئانىلىرىـدىن ئايرىـپ . ماللىرىنى ئېلىپ سهھراغا چىقتى-چاقىلىرىنى ۋه چارۋا-باال

بـالىالر -ئانا. ھۇر يىغالپ ياش تۆكتى-اللهغا يالۋۇردى، يىلىندى، ھۇر. اللهغا تهۋبه قىلدى
مـوزايالر -قالر كىـشنىدى، كـاالتايچـا-بوتىالقالر ئازنىـدى، ئـات-چۇرقىراپ يىغالشتى، تۆگه

نهتىجىـده الـله ئۇالرغـا رهھىـم قىلىـپ، ئـۇالردىن ئـازاپنى . قـوزىالر مهرىـدى-مۆرىدى، قوي
  .كۆتۈرۈۋهتتى

ئازابنىـڭ (يۇنۇس قهۋمىـدىن باشقىـسىغا ) ھاالك بولغان شهھهرلهر ئاھالىلىرى ئىچىده(«
ــۆرۈپ ــاالمىتىنى ك ــوق) ئ ــولغىنى ي ــسى ب ــڭ پايدى ــان ئىماننى ــان ي. ئېيتق ــى ئىم ــۇس قهۋم ۇن

ئېيتقاندا، دۇنيـا ھاياتىـدا رهسـۋا قىلىـدىغان ئـازابنى ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىدىن كۆتۈرۈۋهتتـۇق، 
) يهنــى ئهجىلــى يهتكهنــگه قهدهر دۇنيــادىكى شــهيئىلهردىن(ئــۇالرنى مهلــۇم ۋاقىــتقىچه 

  ».بهھرىمهن قىلدۇق
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 يۈنۈس ئهلهيھىسساالم بېلىقنىڭ قارنىدا -6

ــى ئ ــدىن يۈنــۈس ئهلهيھىســساالم قهۋم ــسىدىن چىقىــپ كهتكهن ــيىنارى ــر قهۋمنىــڭ كې  بى
ئـۇالر كېمىنىـڭ سـۇغا غهرق بولـۇپ . بىردىنال كېمه چايقىلىـشقا باشـلىدى. كېمىسىگه چىقتى

كېتىشىدىن ئهنسىرهپ، كېمىنىڭ يۈكىنى يهڭگىللىتىش ئۈچۈن ئارىسىدىن بىر ئادهمنى سۇغا 
  .تاشلىماقچى بولدى

قايتــا چهك -ئــۇالر قايتــا. ھىســساالمغا چىقتــىئــۇالر چهك تاشــلىۋىدى چهك يۈنــۈس ئهلهي
. تاشلىغان بولسىمۇ، بىراق، ئۈچ قىتىمنىڭ ھهممىسىده چهك يۈنۈس ئهلهيھىسساالمغا چىقتـى

  .ئۇ كىيىمىنى سېلىپ ئۆزىنى سۇغا ئاتتى

كېمىدىكىلهر چهك چىققان ئادهمنى دېڭىزغـا تاشـالپ كېمىنىـڭ يـۈكىنى يېنىكلىـتىش («
دېڭىزغـــا (مهغلـــۇب بولغـــانالردىن بولـــۇپ ) چهكـــته(ۇس چهك تاشالشـــتى، يۇنـــ) ئۈچـــۈن

  »)تاشالندى

بېلىق . يۈنۈس ئهلهيھىسساالم كېمىدىن سۇغا سهكرىگهن چاغدا الله بىر بېلىقنى ئهۋهتتى
چــۈنكى، الــله بېلىققــا ئــۇنى چاينىماســلىققا ۋه ھهزىــم . ئــۇنى چاينىمــاي پۈتــۈن يۇتــۇۋهتتى

  .قىلىۋهتمهسلىككه بۇيرىغان ئىدى

  ڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدىالله ئۇنى - 7

يۈنـۈس ئهلهيھىسـساالم دېڭىزنىـڭ زۇلمىتـى، . بىلىقنىڭ قارنى قاپقاراڭغۇ زۇلـمهت ئىـدى
ــاتمۇ ــۇلۇپ ق ــى قوش ــڭ زۇلمىت ــدى-كېچىنى ــده قال ــمهت ئىچى ــات زۇل ــان . ق ــله خالىغ ــۇ ال ئ

ى  الله ئۇنىڭغا بىر قانچه كهلىمىلهرنكېيىنئۇنىڭدىن .  بىلىقنىڭ قارنىدا تۇردىكېچهمۇددهت
ئۇ كهلىمىلهر زۇلمهتلهرنى پاچاقالپ تاشاليدۇ، خـاپىلىقالرنى ئاچىـدۇ، يهتـته . ئىلھام قىلدى

  .قات ئاسماننىڭ ئۈستىدىن رهھمهتنى ئېلىپ چۈشىدۇ

زېمىن تـار -بۇ قىسسىده ئاسمان. قۇرئان بۇ ئاجايىپ تهڭداشسىز قىسسىنى بايان قىلدى
ۇنياسـى دېڭىـز تاشـقىنىدهك داۋالغـۇپ كېلىپ ئۆزىنى قويىدىغان جاي تاپالمىغان، ئىچكـى د

تىنچــسىزلىق ۋه ئۈمىدســىزلىك پاتقىقىغــا پاتقــان، اللهدىــن باشــقا ھىچقانــداق قۇتقۇزغــۇچى 
يوقلـۇقىنى ئــۆز كـۆزى بىــلهن كــۆرگهن ھهر قانـداق كىــشى ئۈچـۈن زور ئۈمىــد ۋه تهســهللى 

  .بېغىشاليدۇ

ـــنىڭ « ـــن(يۇنۇس ـــان قىلغى ـــسىنى باي ـــۇ )قىس ـــدا ئ ـــۆز ۋاقتى ـــڭ(، ئ ـــان قهۋمنى  ئىم
بېلىقنىـڭ (ئـۇ بىزنـى . چىقىپ كهتكهن ئىـدى) شهھىرىدىن(خاپا بولۇپ ) ئېيتمىغانلىقىدىن

ــدا ــۇ قاراڭغ) قارنى ــدى، ئ ــسمايدۇ دهپ ئويلى ــۆزىنى قى ــا ئ ــدا(ۇلۇقت ــى قارنى ــى بېلىقن ): يهن
ـــارىم(‹ ـــۇد ) پهرۋهردىگ ـــېچ مهب ـــۆلهك ھ ـــهندىن ب ـــهن ) بهرھهق(س ـــۇر، س ـــى (يوقت جىم

ــن ــقهتهن پاكتۇرســهن) كهمچىلىكلهردى ــسىم(، مهن ھهقى ــۆز نهپ ــۇچىالردىن ) گهئ ــۇم قىلغ زۇل
بېلىــق يۇتقــان (ئۇنىــڭ دۇئاســىنى ئىجــابهت قىلــدۇق، ئــۇنى . دهپ نىــدا قىلــدى› بولــدۇم
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خـاالس ) ئېغىـرچىلىقالردىن(نى مـۇئمىنلهرغهمدىن خـاالس قىلـدۇق، شـۇنىڭدهك ) چاغدىكى
  ».تاپقۇزىمىز

  

*******  

  زهكهرىيا ئهلهيھىسساالم:  قىسسه- 11

  زهكهرىيا ئهلهيھىسساالمنىڭ ياخشى باال تىلهپ قىلغان دۇئاسى - 1

اللهنىڭ ئۆز بهندىلىرىگه ئاتا قىلغان نېمهتلىرى ۋه ھهر بىـر شـهيئىنى قورشـاپ تۇرغـان 
نىڭ بهلگىلىرىدىن يهنه بىر تۈر زهكهرىيا ئهلهيھىسساالمنىڭ اللهغا قىلغـان دۇئاسـىدا قۇدرىتى

  .نامايهن بولىدۇ

ساالم ياشـانغان، بهللىـرى مـۈكچهيگهن، جىـسمىدىن مـادار كهتـكهن، زهكهرىيا ئهلهيھىسـ
ئايالىنىڭ تۇغۇشىدىن ئۈمىد ئۈزۈلگهن بىر چاغدا ئۆزىگه ۋارىسلىق قىلىپ، ئىنسانالرنى الـله 
تهرهپكه دهۋهت قىلىش ۋهزىپىسىنى ئۆتهيدىغان، ياخشى، تهقۋادار، سالىھ باال تهلهپ قىلىپ 

  .اللهغا دۇئا قىلدى

بـۇ ئـارقىلىق . دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ، ئۇنىڭغا بىر ئوغۇل باال ئاتا قىلدىالله ئۇنىڭ 
ـــۈنلهنگهن  ـــپ يهك ـــدىن تارتى ـــاردى، بۇرۇن ـــا چىق ـــشىلهرنىڭ تهســـهۋۋۇرلىرىنى يالغانغ كى

  .تهجرىبىلهرنى بىكار قىلدى

ــل ــدىال ئهقى ــا كىچىكى ــۇ بالىغ ــله ئ ــم-ال ــدى-پاراســهت، ئىلى ــا قىل ــېكمهت ئات ــۇنى . ھ ئ
ادارلىق، تهقۋادارلىق، سـهمىمىيلىك ۋه ئـاقكۆڭۈللۈك قاتـارلىق سـۈپهتلهرگه مىھرىبانلىق، ۋاپ

  .ئىگه قىلدى

. نىـڭ دهلىللىرىنـى كۆرسـهتتىقۇدرىتىالله زهكهرىيا ئهلهيھىسـساالمغا ئۆزىنىـڭ چهكـسىز 
زهكهرىيــا ئهلهيھىســساالم شــۇنى ئېنىــق كــۆردىكى، الــله ئــۆزى خالىغــان ئىــشالرنى قىلىــدۇ، 

.  ئىچىده، ئۇالرنىڭ جىسمىدا خالىغان ئۆزگىرىشلهرنى پهيـدا قىلىـدۇئۆزىنىڭ مهخلۇقاتلىرى
. ئۇالرنىڭ خالىغان ئهزالىرىنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ، خالىغان ئهزالىرىنى ھهرىكهتتىن توختىدۇ

ــى  ــۈكتىن تىرىكن ــۈكنى، ئۆل ــله تىــرىكتىن ئۆل ــۇپ، ال پۈتكــۈل كائىنــات اللهنىــڭ قولىــدا بول
  .سىز رىزىق ئاتا قىلىدۇسابھېئۇ خالىغان كىشىلهرگه . چىقىرىدۇ

  ئىمراننىڭ ئايالىنىڭ قهسىمى - 2

ئىمراننىڭ ئايالى زهكهرىيا ئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتىدىن بولۇپ، ئـۇ اللهنـى ۋه اللهنىـڭ 
ئهگهر ئۇ ئوغۇل تۇغسا بالىسىنى الله ئۈچـۈن، . دىنىنى ياخشى كۆرىدىغان سالىھ ئايال ئىدى
اللهدىن بۇ بالىنى . قىلدى) قهسهم(ېيتىپ نهزىر دىننىڭ خىزمىتى ئۈچۈن ئاتايدىغانلىقىنى ئ

نى، ئـۇ اشقا بهندىلىرىگه مهنپهئهت بېرىـشنى، ئۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دىنىغا ۋه بقوبۇل قىلىش
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  .نى سورىدىبولۇشبالىنىڭ كىشىلهرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلىدىغان يولباشچىالردىن 

  دېدى» مهن قىز تۇغدۇم! ئى پهرۋهردىگارىم«: ئۇ ئايال -3

چـۈنكى، . ئۇ ئايال بىر ئىشنى ئىراده قىلغان بولسا، الله يهنه بىر ئىشنى ئىـراده قىلـدى
دهرۋهقه ئۇ ئايال ئويلىغاننىڭ ئهكـسچه . الله بهندىلىرنىڭ مهنپهئهتىنى ئهڭ ياخشى بىلهتتى

  .قايغۇرۇپ ھهسرهتلهندى. قىز تۇغۇپ كۆڭلى يىرىم بولدى

 ئــۇ ئىبــادهتكه ھىرىــسمهن، تــائهت ۋه بىــراق، بــۇ قىــز ئــادهتتىكى قىــز ئهمهس ئىــدى،
  .ياخشىلىققا ئالدىرايدىغان، ئوغۇلالردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان قىز ئىدى

ئـۆزى بىلىـدىغان –پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىنى ئهرلهر ئۈسـتىگه ئالىـدىغان تـۇرۇپ، الـله 
 ئۇنىـڭ قىـز بولۇشـىنى تهقـدىر قىلغـان بولـسىمۇ، بىـراق، -بىرهر ھېكمهتنىڭ سـهۋهبىدىن

  . ئۇنى پهيغهمبهرنىڭ ئانىسى بولۇش شهرىپىگه مۇيهسسهر قىلدىيهنىال

مهن قورسىقىمدىكى پهرزهنتىمنـى ! پهرۋهردىگارىم«: ئۆز ۋاقتىدا ئىمراننىڭ ئايالى ئېيتتى
ــشلىرىدىن( ــا ئى ــدىم، ) دۇني ــزمىتىڭگه ئاتى ــۇم ســېنىڭ خى ــدا چوق ــان ھال ــازاد قىلىنغ ــۇ (ئ ب

) نىيىتىمنـى(ئاڭالپ تۇرغۇچىسهن، ) ۇئايىمنىد(قوبۇل قىلغىن، سهن ھهقىقهتهن ) نهزرهمنى
  .»بىلىپ تۇرغۇچىسهن

ــان ۋاقتىــدا ــز تۇغق ــۇ قى ــى پهرۋهردىگــارىم«: ئ ــز تۇغــدۇم! ئ ــېمه » قى ــدى، ئۇنىــڭ ن دې
قىزغا ئوخـشاش ) ئاتا قىلىنغان(ئوغۇل ) ئۇ تهلهپ قىلغان. (تۇغقانلىقىنى الله ئوبدان بىلىدۇ

ــارتۇقتۇر(ئهمهس  ــز ئ ــۇ قى ــى ب ــىئىمران). (بهلك ــالى ئېيتتىك ــڭ ئاي ــۇنى مهريهم «) نى مهن ئ
ئاتىــدىم، مهن ھهقىــقهتهن ئۇنىــڭ ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ ئهۋالدلىــرى ئۈچــۈن ســاڭا ســېغىنىپ، 

  ».قوغالندى شهيتاندىن پاناھ تىلهيمهن

  اللهنىڭ مهرھهمىتىگه ئىرىشكهن قىز -4

ه تۇققـان بولغاچقـا، ئۇنىـڭ تهربىيىـسى ۋ-بۇ قىز زهكهرىيا ئهلهيھىسساالم بىـلهن ئـۇرۇق
الله بۇ قىزغا مهرھهمهت قىلغان بولـۇپ، مىـۋه پىـشمايدىغان زامـان . قوغدىشى ئاستىدا ئىدى

قىــز خــالىغىنىنى ئــۆزى يهپ، . ۋه ماكانــدا ئۇنىڭغــا ھهر تۈرلــۈك مىــۋىلهرنى ئىنئــام قىالتتــى
  .خالىغىنىنى باشقىالرغا بېرهتتى

ردى، ئۇنىڭغـا ئۇنى پهرۋهردىگـارى چىـرايلىقچه قوبـۇل قىلـدى، ئـۇنى ئوبـدان ئۆسـتۈ«
زهكهرىيـا ). يهنى ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلىـشقا زهكهرىيـانى قويـدى(زهكهرىيانى كېپىل قىلدى 

ئىبادهتگاھىغا ئۇنى كۆرگىلى كىرسـه، ئۇنىـڭ يېنىـدا بىـرهر يېمهكلىـك ) ئۇنىڭ(ھهر قېتىم 
ئـۇ، الـله ‹: دهيتتـى، مهريهم› بۇ سـاڭا قهيهردىـن كهلـدى؟! هريهمئى م‹: ئۇ. ئۇچرىتاتتى

) جاپـا ـ مۇشهققهتـسىزال(الـله ھهقىـقهتهن خالىغـان ئـادهمگه .  دهيتتـى›ىپىـدىن كهلـدىتهر
  ».ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ
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  مېھرىبان اللهنىڭ ئىلھامى - 5

الـله . زهكهرىيا ئهلهيھىسساالم اللهنىڭ پهيغهمبىرى، ئهلچىسى ۋه ئهقىللىـق كىـشى ئىـدى
نىڭ دىنى ئۈچۈن ئاتىغان؛ ئۆزىمـۇ ئۇنىڭغا شۇنى ئىلھام قىلدىكى، ئانىسى الله ئۈچۈن، الله

تــائهت ۋه ئىبــادهتكه ئىخالســمهنلىك بىــلهن بېــرىلگهن قىزغــا مىــۋه پىــشمايدىغان زامــان ۋه 
ماكاندا ھهر تۈرلۈك مىۋىلهرنى ئىنئام قىلىشقا قادىر الـله ياشـانغان، بهللىـرى مـۈكچهيگهن، 

-ىـسى بولـۇش ئـۆرپجىسمىدىن مادار كهتكهن، ئايالىنىڭ تۇغۇشىدىن ئۈمىد ئۈزۈلگهن، بال
  .ئادهت تهرىپىدىن ئىنكار قىلىنغا قېرى كىشىگه پهرزهنت ئاتا قىلىشقا ئهلۋهتته قادىردۇر

بۇنى چوڭقۇر تونۇپ يهتـكهن زهكهرىيـا ئهلهيھىسـساالمنىڭ روھـى جانالنـدى، ئىرادىـسى 
ئاســتا -كۈچهيــدى، پهرۋهردىگارغــا بولغــان ئىشهنچىــسى ئاشــتى، تىلــى مىــدىرالپ،  ئاســتا

بۇالرنىـڭ ھهممىـسى مېھرىبـان . اللهغـا دۇئـا قىلىـپ تىلىكىنـى تىلىـدى. ه كهلـدىھهرىكهتك
  .اللهنىڭ ئىلھامى، غالىپ، ھهممىنى بىلگۈچى اللهنىڭ تهقدىرى ئىدى

زهكهرىيا پهرۋهردىگارىغا دۇئـا ) يهنى مهريهمنىڭ كارامىتىنى كۆرگهن چاغدا(شۇ ۋاقىتتا «
ڭـدىن بىـر ياخـشى پهرزهنـت ئاتـا قىلغىـن، ماڭـا ئـۆز دهرگاھى! ئى پهرۋهردىگارىم‹: قىلىپ

  ».دېدى› ھهقىقهتهن دۇئانى ئاڭلىغۇچىسهن

  باال تۇغۇلۇشتىن ئىلگىركى بىشارهت -6

الشـقاندا يېقىنالله ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ، ئۇنىڭغـا بالىـسى تۇغۇلـۇش ۋاقتـى 
ۇ چـــۈنكى، ئىنـــسان ئالـــدىراڭغ. ن بىـــشارهت بهردىدىدىـــيـــۈز بېرىـــدىغان ئـــاالمهتنى ئال

يارىتىلغاچقا، ئۇ بۇ زور ھادىسىنىڭ يۈز بېرىش ئىمكانىيىتى ۋه مهيـدانغا كـېلىش ۋاقتىنىـڭ 
بىـر ) ئايالىمنىـڭ ھامىلىـدار بولغانلىقىغـا(ماڭـا ! پهرۋهردىگارىم«: بهلگىسىنى تهلهپ قىلىپ

  .دېدى» نىشانه ئاتا قىلغىن

يهنى (قىاللمايسهن ساڭا بولىدىغان نىشانه شۇكى، ئۈچ كۈنگىچه كىشىلهرگه سۆز «: الله
پهقهت ئىــشارهتال قىلىــسهن، ). زىكــرى تهســبىھ ئېيتىــشتىن باشــقا ســۆزگه تىلىــڭ كهلمهيــدۇ

پهرۋهردىگارىڭنى كۆپ ياد ئهت، كهچته، ئهتىگهنـده ) نېمىتىمگه شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن(
  .دېدى» تهسبىھ ئېيت

سـۆزلىيهلمهيدىغان شهيئىلهرنىڭ خۇسۇسىيىتىنى تارتىۋېتهلهيدىغان، سۆزلهۋاتقان تىلنى 
گاچىغا ئايالندۇرۇپ قويااليدىغان ھهممىگه قادىر الله شهيئىلهرگه ئۆزىنىـڭ خۇسۇسـىيىتىنى 

  .قايتۇرۇپ بېرىشكه، تارتىۋېتىلگهن نهرسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه قادىردۇر

  قۇدرىتىاللهنىڭ مۆجىزىلىرى ۋه  - 7

ــۆجىزىلىرى ۋه  ــڭ م ــۇدرىتىاللهنى ــا ئهلهيھىســساالمنىڭ جق ــده ۋه  زهكهرىي ــسمىدا، ئۆيى ى
ئــوغلى يهھيــا ئهلهيھىســساالم تۇغۇلــۇپ ئــۇنى خۇشــاللىققا . ئائىلىــسىده ئاشــكارا بولــدى

قۇرئانـدىكى مۇنـۇ . ئىـستهكلىرى كۈچهيـدى، دهۋىتـى قاناتالنـدى-ئۇنىڭ ئارزۇ. چۈمدۈردى
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بۇ قىسسه بىـر قىـتىم ئىخچـام بايـان قىلىنغـان بولـسا، يهنه بىـر ! قىسسىگه قۇالق سېلىڭالر
  .م تهپسىلى سۆزلهندىقىتى

مىنـى ! ئـى پهرۋهردىگـارىم‹: ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇ). بايان قىلغىنقىسسىنى (زهكهرىيانىڭ «
يهنى ھهمـمه ئـادهم (يالغۇز قويمىساڭ، سهن ئهڭ ياخشى ۋارىستۇرسهن ) بالىسىز، ۋارىسسىز(
ق، بىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلـدۇ. دهپ نىدا قىلدى› )لىدۇ، سهنال باقىي قالىسهنئۆ

يهنـى تۇغىـدىغان (ئۇنىڭغا يهھيانى ئاتـا قىلـدۇق، ئۇنىڭغـا خوتـۇنىنى ئۆزگهرتىـپ بهردۇق 
شۇنىڭ ئۈچۈن ) يۇقىرىقى پهيغهمبهرلهرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىشىمىز). (قىلىپ بهردۇق

ــدىرايتتى،  ئۈمىــد قىلىــپ، ) رهھمىتىمىزنــى(ئىــدىكى، ئــۇالر ياخــشى ئىــشالرنى قىلىــشقا ئال
  ».قورقۇپ بىزگه دۇئا قىالتتى، بىزگه كهمتهرلىك بىلهن ئىبادهت قىالتتى) ئازابىمىزدىن(

   يهھيا ئهلهيھىسساالم دهۋهت ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه ئالدى-8

ئانىـسىنىڭ خۇشـاللىقى ۋه ئاتىـسىنىڭ ئىـز -يهھيا ئهلهيھىسساالم بۇ ئـالهمگه پهقهت ئاتـا
نى الـله تهرهپـكه ۋه تـوغرا بهلكـى، ئـۇ ئىنـسانالر. باسارى بولۇش ئۈچۈنال تۇغۇلغان ئهمهس

  .دىنغا يىتهكلهش ۋهزىپىسى ۋه مۇشهققىتىنى ئۈستىگه ئېلىش ئۈچۈن تۇغۇلغان

ئـۇ . ئۇنىڭدا كىچىك ۋاقتىدىن باشـالپال ئېـسىللىكنىڭ ئىزنـالىرى كۆرۈنۈشـكه باشـلىغان
يــاش ۋاقتىــدا ياخــشىلىق ۋه . بــالىلىق ۋاقتىــدىال ئىلىمــگه پۈتــۈن كــۈچى بىــلهن بېــرىلگهن

ئانىـسىغا -مـۇھهببهت، كۆيۈمچـانلىق ۋه ئاتـا-مىھرى. لىق سۈپهتلىرىگه ئىگه بولغانتهقۋادار
ــان ــشتا تهڭتۈشــلىرىنىڭ ئالدىــدا تۇرغ ــلهن . ياخــشىلىق قىلى ــاق بى ــسىدا بارم ــۆز زامانى ــۇ ئ ئ
  .سانىۋالغۇدهكال كهم تېپىلىدىغان پهزىلهت ئىگىسى ئىدى

) يهنــى تهۋراتنــى(ابنى كىتــ! ئــى يهھيــا‹) يهھيــا تۇغۇلــۇپ چــوڭ بولغانــدا ئۇنىڭغــا(«
بىـز . پاراسهت ئاتا قىلدۇق-ئۇنىڭغا بالىلىق چېغىدىال ئهقىل). دېدۇق(› تىرىشىپ ئوقۇغىن

شۇنداق (پاك قىلىش يۈزىسىدىن ) ناچار خىسلهتلهردىن(ئۇنىڭغا مهرھهمهت قىلىش ۋه ئۇنى 
 مـۇتهكهببىر ، ئـۇ)قىلدۇق(ئۇنى ئاتا ـ ئانىسىغا كۆيۈمچان . ، يهھيا تهقۋادار ئىدى )قىلدۇق

ئـۇ . ئاسـىيلىق قىلغـۇچى بولمىـدى ) پهرۋهردىگارىغا(، )يهنى ئاتا ـ ئانىسىنى قاخشاتقۇچى(
الـله (تۇرغۇزۇلغـان كۈنىـده ) قهبرىـدىن(تۇغۇلغان كۈنىده، ۋاپات بولغان كۈنىده، تىرىلىپ 

  ».ئامانلىققا ئېرىشىدۇ) تائاال تهرىپىدىن بولغان

  

*******  

  ساالمئىسا ئهلهيھىس:  قىسسه- 12

  ئادهتتىن ھالقىغان قىسسه - 1

ئــــۇ پهيغهمبىرىمىــــز مــــۇھهممهد . ئىــــسا ئهلهيھىســــساالمنىڭ دهۋرى يېتىــــپ كهلــــدى
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شـۇ پهيغهمـبهر ئابۇ يهرده دهل . ئهلهيھىسساالمدىن ئىلگىرى ئۆتكهن ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر
بــۇ قىســسىده اللهنىــڭ غالىــپ ئىرادىــسى، . ئىــسا ئهلهيھىســساالمنىڭ قىسسىــسى ســۆزلىنىدۇ

  .ۋه چوڭقۇر ھېكمىتى نامايهن بولىدۇ قۇدرىتىچهكسىز 

ئىـسا ئهلهيھىســساالمنىڭ تۇغۇلۇشـىدىن تارتىــپ تـاكى بــارلىق ئهھـۋاللىرىغىچه ئــادهتتىن 
ھالقىغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئهھــۋالى ھهققىــده ئهقىلــلهر گاڭگىرىــدى، تهبىئــى قــانۇنىيهتلهر 

مهيدىغانلىقىـدىن ئىبـارهت تهبىئـى ئىالھنىـڭ يوقالمايـدىغانلىقى ۋه ئۆزگهر. ئهمهلدىن قالدى
قــانۇنىيهتلهرگه؛ تهجــرىبه، ســىناق، تىببىــي ھۆكــۈم قاتــارلىق ئــۆزگهرمهس قــانۇنىيهتلهرگه 
ئىشهنگهن كىشى بولـسۇن يـاكى ھهر بىـر شـهيئىنى قورشـاپ تۇرغـان ۋه ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىن 

ولـسۇن  ۋه مـۇتلهق ئىرادىـسىنى بىلمىـگهن كىـشى بقـۇدرىتىغهلبه قىلغان اللهنىڭ چهكسىز 
  .ئۇنىڭغا ئىشىنىش ۋه ئۇنى تهستىقالش تولىمۇ قىيىن تۇيۇلدى

دهيـدۇ ـ ده، » ۋۇجۇتقا كهل«ئىراده قىلسا، ئۇنىڭغا ) يارىتىشنى(الله بىرهر شهيئىنى «
  »ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ

 دېـگهن قۇدرهتلىـكشۇنداق، اللهنىڭ ھهممىگه قـادىر، ئىـراده قىلغـۇچى، يـاراتقۇچى، 
تۈرگهن كىشىگه نىـسبهتهن ئۇنىڭغـا ئىـشىنىش ۋه ئـۇنى تهسـتىقالش سۈپهتلىرىگه ئىمان كهل

  .ئېغىر كهلمهيدۇ

) ھهمـمه نهرسـىگه(پهيـدا قىلغۇچىـدۇر، ) يوقلـۇقتىن(ياراتقۇچىـدۇر، ) ھهممىنـى(الله «
بېغىشلىغۇچىدۇر، ئهڭ چىرايلىـق ئىـسىمالرغا ئىگىـدۇر، ئاسـمانالردىكى ۋه ) شهكىل(سۈرهت 

تهسبىھ ئېيتىپ تۇرىـدۇ، ئـۇ غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش زېمىندىكى نهرسىلهر ئۇنىڭغا 
  ».قىلغۇچىدۇر

ئىـسا ئهلهيھىسـساالم . ئانىـسىز ھـالهتته تـۇپراقتىن يارىتىلغـان-ئادهم ئهلهيھىسساالم ئاتـا
ــان ــالهتته تۇغۇلغ ــسىز ھ ــسىدىن ئاتى ــسا ئانى ــا. بول ــساالمنىڭ ئات ــادهم ئهلهيھىس ــسىز -ئ ئانى

غانــدا ئىــسا ئهلهيھىســساالمنىڭ ئاتىــسىز تۇغۇلغانلىقىغــا يارىتىلغانلىقىغــا ئىشىنىــشكه قارى
  .ئىشىنىش ئاسانراقتۇر

ــۇ ئاتىــسىز يارىتىلغــانلىقتىن(شۈبھىــسىزكى، اللهنىــڭ نهزىرىــده ئىــسانىڭ مىــسالى « ) ئ
) ئاتا ـ ئانىـسىز(ئادهمنى الله . مىسالىغا ئوخشايدۇ) يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ(ئادهمنىڭ 

دېـدى ـ ده، ئـۇ ۋۇجۇدقـا كهلـدى » ۋۇجۇدقـا كهل«: نـدىن ئۇنىڭغـاتۇپراقتىن يـاراتتى، ئا
  .»)ئىسانىڭ ئىشى ئادهمنىڭ ئىشىدىن ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس(

  ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ بارلىق ئهھۋالى ئهجهبلىنهرلىك - 2

ئۇنىـڭ . سهييىدىمىز ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ بارلىق ئهھۋالى ھهقىـقهتهن ئهجهبلىنهرلىـك
ئهقلىچىلىك ۋه ئالگېبىرادا ئهڭ يۇقىرى پهللىگه يهتكهن ) گرىتسىيه(ۇنان تۇغۇلغان دهۋرى ي

  .بولۇپ، تىببىي جهھهتتىكى تهرهققىياتىغىمۇ سهل قارىغىلى بولمايتتىدهۋر 
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  يهھۇدىيالرنىڭ ماددىي ئامىلالرغا بويسۇنۇشى -3

 ئـۆز -ئارىـسىدىن پهيغهمـبهرلهر كـۆپ چىققـان مىلـلهت بولغىنىغـا قارىمـاي-يهھۇدىيالر 
ئۇالرنىـڭ ئىچىـده روھنـى . پهنلهرگه بويـسۇندى-هۋرىده يۇقىرى ئورۇندا تۇرۇۋاتقان ئىلىمد

ئــۇالر كــۆزگه كــۆرۈنگهن ھهر . ۋه روھقــا ئاالقىــدار نهرســىلهرنى ئىنكــار قىلىــش ئومۇمالشــتى
مهۋجۇدىيهت ئالىمىدىكى . قانداق نهرسىنى ماددىۋىي نۇقتىدىن چۈشهندۈرۈشكه ئادهتلهندى

الـله ئىـسا . نىڭ سهۋهپـسىز پهيـدا بولۇشـى مـومكىن ئهمهس دهپ قارىـدىھهر قانداق شهيئى
ــڭ  ــى، دهۋرنى ــڭ داۋاس ــاددىۋىي ئهقىلنى ــار م ــۆجىزىلهر ت ــان م ــا قىلغ ــساالمغا ئات ئهلهيھىس

  .ئىھتىياجى، زاماننىڭ چاقىرىقى ئىدى

مىغىزىنـى قويـۇپ پوسـتىغا، . يهھۇدىيالر تاشقى ئامىلالرنىڭ ئىچىگه چوڭقۇرالپ چـۆكتى
ئــۇالر مــاددىۋىي ئېلمىنىــت ۋه قــان . نى قويــۇپ شــهكىلگه ئېسىلىــشتا چىــڭ تــۇردىمـاھىيهت

ھاياتقـا . دۇنياغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن بېرىلـدى-مال. سىستىمىسىنى موھىم ئورۇنغا قويدى
  .خاراكتىرى قۇرغاقالشتى. دىلى بىلهن باغلىنىپ باغرىتاش ۋه ياۋۇزالشتى-جان

ــــدۇ، نامرات ــــا كۆيۈنمهي ــــۇالر ئاجىزالرغ ــــدۇئ ــــسداشلىق قىلماي ــــا ھى ــــدا . الرغ تومۇرى
كىــسهككه -ئىـشهككه يــاكى چالمـا-ئىـسرائىلىيىلىكنىڭ قېنـى ئاقمايــدىغان كىـشىلهرگه ئىــت

ئۇالر كۈچلۈك پۇلدارالرغا بويسۇنىدۇ، ئاجىز نامراتالرغـا . مۇئامىله قىلغاندهك مۇئامىله قىلىدۇ
  .ىزالشقاندا اليدهك يۇمشايدۇئۇالر كۈچ تاپقاندا تاشتهك قېتىپ، ئاج. زوراۋانلىق قىلىدۇ

ــسى ــۇزاق ئــۇالر ســۈرىيه ۋه پهلهســتىنده روملۇقالرنىــڭ مۇستهملىكى  ئاســتىدا ياشــىغان ئ
ــۈرگهن ــتىن كهچ ــۇالر باش ــلهرده ئ ــائىنىلق، مهزگىل ــۇالردا خ ــات ئ ــارلىق ھاي ــۇق ۋه خ  قۇلل

خىيانهتچىلىـك، ئالــدامچىلىق، سـاختىپهزلىك ۋه يۇشــۇرۇن سۇيقهسـتكه تــايىنىش قاتــارلىق 
  .ىللهتلهرنى پهيدا قىلدىئ

  كۆزگه ئىلماسلىق ۋه ئاسىيلىق قىلىش -4

پهيغهمبهرلهرنى كۆزگه ئىلماسلىق، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشكه جۈرئهت قىلىـش، جـازانه بىـلهن 
ـــاللىق ۋه  ـــۇدىيالردا قوپ ـــشىش يهھ ـــلهن ئوينى ـــاتالر بى ـــي تهلىم ـــش، دىنى ـــامىله قىلى مۇئ

ــاردىىجىزلىشىــشئىنــسانىي تۇيغۇنىــڭ ئا. باغرىتاشــلىقنى پهيــدا قىلــدى . نى كهلتــۈرۈپ چىق
  .ئۇالرنىڭ قهلبلىرىنى ساپ مۇھهببهتتىن، ئىنسانىي ھۆرمهت ۋه ئىھتىرامدىن ئايرىدى

. ئۇالر تهڭلىك، باراۋهرلىك، ياخشىلىق ۋه ھۆرمهتنىڭ ھهقىقى مهنىسىنى ئۇنتۇپ كهتتـى
ارىـــسىدا ئۇالرنىـــڭ ئ. ئــۇالر ئىلگىركـــى زامـــانالردا پهيغهمـــبهر ۋه ئهلچىـــلهرگه ئىـــشىنهتتى

پهيغهمــبهرلهر كۆپىيىــپ، ئۇالرنىــڭ خــاتىره بهتلىــرى پهيغهمبهرلهرنىــڭ خهۋهرلىــرى بىــلهن 
كى زامـانالردا ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ئارزۇسـىغا ئۇيغـۇن كهلـگهن، كېيىنتوشۇپ كهتكهنلىكتىن، 

دىـن باشـقا ھىچنهرسـىگه »دىن«ھهرىكهتلىرىنى قوللىغان كۆز قاراش ياكى ئاتالمىش -ئىش
  .ۇپ كهتتىئىشهنمهس بول
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ئۇالر ئۆزلىرىنى تهنقىد قىلغان، ئهيىبلىگهن؛ توغرا دىنغا، ئاشكارا ھهقكه ۋه ئىـسالھاتقا 
  .چاقىرغان كىشىلهرگه قارشى چىقىپ ئۇالر بىلهن ئۇرۇشتى

ئــۇالر تــۆھمهت چــاپالش، يالغــاننى توقــۇش، ھهقنــى يۇشــۇرۇش ۋه يالغــان گۇۋاھلىــق 
  .بېرىشكه كۆنۈپ كهتكهن ئىدى

  ئىسرائىلغا ئاتا قىلغان نېمىتىاللهنىڭ بهنى  - 5

ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ھهر قايسى زاماندا ئۆز دهۋردىكى ئۇممهتلهردىن تهۋھىـد ئهقىدىـسى 
مانـا بـۇ ئۇالرنىـڭ باشـقىالردىن ئۈسـتۈن تۇرۇشـىدىكى سـىر . ئارقىلىق پهرقلىنىـپ تـۇراتتى

  .ئىدى

) بىـر زامـانالردا(سـىلهرگه بهرگهن نېمىتىمنـى ۋه سـىلهرنى ! ئى ئىسرائىل ئهۋالدلىـرى«
  ».تامام جاھان ئهھلىدىن ئۈستۈن قىلغانلىقىمنى ياد ئېتىڭالر

  تۇزكۇرلۇق -6

ئۇالرنىڭ بۇددىست مۇشرىك خهلقلهر بىلهن ئۇزاق مهزگىـل ئارلىشىـشى، خۇشـنا بولـۇپ 
ياشىشى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ تهلىماتلىرى بىلهن ئۇچراشقان دهۋرنىـڭ ئۇزىرىـشى جهريانىـدا 

  .ىده ۋه جاھىلىيهت ئادهتلىرى ئېقىپ كىردىئۇالرغا ساختا ئهق

ئۇالر مىسىردا موزايغا ئىبادهت قىلدى، ئـۈزهيرهنى ئۇلۇغالشـتا چهكـتىن ئاشـۇرۇپ، ئـۇنى 
ئۇالرنىڭ يۈزى قىلىنلىقى شـۇ چهكـكه بېرىـپ يهتتىكـى، . ئىنسانىي دائىرىدىن ھالقىتىۋهتتى

ــېھىرگهرلىك،  ــلىك، س ــىرىك، بۇتپهرهس ــسىم ش ــر قى ــۇالر بى ــاپىرئ ــھ لىك ــقا قهبى ق ۋه باش
ئۇالر ئاشـۇنداق جىنـايهتلهرنى سـادىر قىلىـشتا . قىلمىشالرنى بهزى پهيغهمبهرلهرگه چاپلىدى

  .اللهدىن قورقمىدى

  مهغرۇرلۇق ۋه ماختانچاقلىق - 7

ئۇالر جىنايى خاتالىقلىرىنىڭ  شۇ قهدهر كـۆپ بولغىنىغـا قارىمـاي، ئۇالرنىـڭ نهسـهبلهر 
  .لهرگه تايىنىشى قاتتىق ئىدى»شىرىن چۈش«ۇ ۋه ئارز. بىلهن ماختىنىشى كۈچلۈك ئىدى

بىـز اللهنىـڭ (ۋه ) يهنى ئاتـا ـ بالىـدهك يېقىنمىـز(بىز اللهنىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز «: ئۇالر
» بىزنى دوزاخ ئـوتى سـاناقلىق كـۈنلهرال كۆيدۈرىـدۇ«، »دوستلىرىدۇرمىز) دىنىدا بولغاچقا

  .دهيدۇ

 تلهرنى بۇزۇپ تاشلىدى ئاده- ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ تۇغۇلۇشى ئۆرپ -8

. ئىــسا ئهلهيھىســساالمنىڭ تۇغۇلۇشــى نۇرغــۇن نهرســىلهرگه جهڭ ئىــالن قىلىــش بولــدى
ئادهتلهرگه، كىـشىلهر ئىزچىـل -مۇقهررهر قانۇنىيهتلهرگه، كهڭرى تارقالغان ئۆرپ: مهسىلهن

 چوڭقــۇر ئىــدىلهرگه، بهلگىلىــك ئــادهتلهرگه، يهھــۇدىيالررىئــايه قىلىــپ كېلىۋاتقــان قا
ىدىغان ئــالى ئــۆلگىلهرگه، ئــۇالر ئــوتتهك قىزىقىۋاتقــان ۋه جــان تىكىــپ قوغــداۋاتقان ئىــشىن
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  .ئهنئهنىلهرگه جهڭ ئىالن قىلىش بولدى، ئۇالرنىڭ ھهممىنى بۇزۇپ تاشلىدى

بۆشـۈكىدىال . ئۇ كىشىلهر ئهزهلدىن كۆرۈپ ئادهتلهنمىگهن بىر خىل يول بىلهن تۇغۇلدى
مهسخىره ۋه ئهيبلهش . ىڭ قۇچىقىدا ئۆسۈپ يېتىلدىكىشىلهرگه سۆزلىدى، نامرات قىز ئانىن

ئـۇ . ئۇنىڭ سىياقىدىن كاتتىلىق ۋه بايلىق ئىپادىلهنمهيتتى. بىلهن تولغان مۇھىتتا ياشىدى
. قوپـۇپ، ئاشـۇالر بىـلهن ھهمداسـتىخان بـوالتتى-نامرات ۋه كهمـبهغهللهر بىـلهن ئولتـۇرۇپ

باي بىلهن كهمبهغهل، ھاكم . رلۇق قىالتتىئاجىز بىچارىلهرگه غهمخۇ. ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتاتتى
  .بىلهن مهھكۇم، ئېسىل بىلهن تۆۋهننىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىۋهتمهيتتى

  ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى -9

ــا  ــدى، ئۇنىڭغ ــلهن ھۆرمهتلى ــي بى ــك ۋه ۋهھى ــساالمنى پهيغهمبهرلى ــسا ئهلهيھىس ــله ئى ال
ئۇنىڭ قـولى . ر بىلهن كۈچلهندۈردىئىنجىلنى بهردى، ئۇنى جىبرىئىل ۋه روشهن مۆجىزىله

تۇغما كور ۋه ئـاق كېـسهلنى . ئارقىلىق دوختۇرالر داۋالىيالمىغان كېسهللهرگه شىپالىق بهردى
  .ساقايتتى

ئىسا ئهلهيھىسساالم اللهنىڭ رۇخسىتى بىلهن ئۆلۈكنى تىرىلدۈردى، ئۇ كىشىلهرنىڭ كـۆز 
ۈۋلىگهنده، ئۇ اللهنىڭ ئىزنى بىـلهن ئالدىدا اليدىن قۇشالرنىڭ ھهيكىلىنى ياساپ ئۇنىڭغا پ

كىـشىلهرگه ئۆيلىرىـده نىمىلهرنـى يهپ، نىمىلهرنـى . قۇشقا ئايلىنىـپ ھـاۋادا پهرۋاز قىلـدى
  .ساقالۋاتقانلىقىنى كۆرمهي تۇرۇپ ئېيتىپ بهردى

ــۆجىزىلىرى ۋه  ــان قىلىنغــان پهيغهمبهرلهرنىــڭ م ــا باي ــا بۇالرنىــڭ ھهممىــسى تهۋراتت مان
ئۇنىڭغـا بولغـان . ۋهرلىرىگه بولغـان ئىـشهنچنى ئهسـلىگه كهلتـۈردىنىڭ خهقۇدرهتئىالھىي 

، ۋهھــالهنكى. ســهزگۈ ۋه تهجــرىبىگه بولغــان چوقۇنۇشــنى پهســهيتتى. ئىمــاننى يىڭىلىــدى
نىڭ چهكسىزلىكىنى، ئىالھىي ئىرادىنىڭ كۈچىنى ئىنكار قىلىـدىغانالر بولـسا قۇدرهتئىالھىي 

  .انلىقىنى ئېيتىپ، بۇنىڭغا قارىشى تۇردىسهزگۈ ۋه تهجرىبىدىن باشقىغا ئىشهنمهيدىغ

  

  يالغانچى دهپ ئهيبلىشىئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتى ۋه يهھۇدىيالرنى  - 10

ئىسا ئهلهيھىسـساالم يهھـۇدىيالرنى كـۆپلىگهن تهرهپـلهرده يالغانغـا چىقـاردى، ئۇالرنىـڭ 
لــله ھــارام ئۇالرنىــڭ الــله ھــاالل قىلغــاننى ھــارام قىلىــپ، ا. قىلمىــشلىرىنى ئىنكــار قىلــدى

ئۇالرنى دىننىڭ روھىغا، ئهسلىگه ۋه . قىلغاننى ھاالل قىلىشتهك قهبىھ جىنايىتىنى ئهيبلىدى
ھهر قانـداق دوسـتلۇقنىڭ ئالـدىغا قويۇشـقا، نىڭ دوسـتلۇقىنى الله. ماھىيىتىگه يىتهكلىدى

. ىئىنسانىي مۇھهببهت ۋه ھۆرمهتنى مۇھىم بىلىشكه، نامراتالرغا غهمخۇرلۇق قىلىـشقا چـاقىرد
ــاھىلىيهت  ــده ۋه ج ــاختا ئهقى ــۇلغان س ــىرىتتىن قۇش ــا س ــدكه، دىنغ ــاپ تهۋھى ــۇالرنى س ئ

  .ئادهتلىرىنى تاشلىۋېتىشكه دهۋهت قىلدى

  يهھۇدىيالر ئىسا ئهلهيھىسساالمغا قارشى تۇردى - 11
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. ئىسا ئهلهيھىسـساالمنىڭ دهۋهت ۋه چـاقىرىقلىرى يهھۇدىيالرنىـڭ ئـاچچىقىنى كهلتـۈردى
ھهممىـسى .  ئهلهيھىسساالمغا قارشى چىقىپ، ئۇنىڭغا ئۇرۇش ئـاچتىشۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئىسا

سـهت تىـل ۋه ھاقارهتلىـك . بوھتـان ۋه تـۆھمهت چاپلىـدى. ئاتتى» ئوق«بىردهك ئۇنىڭغا 
پاك ئانىسى مهريهم ھهققىده ھهرخىل بولمىغۇر، نـااليىق . سۆزلهر بىلهن ئۇنىڭغا ئازار بهردى

 لۈكچهكلهرنى ئۇنىڭغا قارشى قۇترىتىپ، ئۇنىـڭ .ئۇنى ھهيدهپ چىقاردى. گهپلهرنى قىلدى
  .دهۋهت يولىغا توسقۇنلۇق قىلدى

  ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇرئاندىكى قىسسىسى - 12

يهھۇدىيالر ئىسا ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈپ يوقاتماقچى ۋه ئۇنىڭدىن بىراقال قۇتۇلمـاقچى 
ئىـسا . زىگه يانـدۇردىبولغانـدا، الـله ئـۇنى قوغـداپ، ئۇالرنىـڭ سۈيقهسـتىنى ئۇالرنىـڭ ئـۆ
  .ئهلهيھىسساالمنى ھۆرمهتلهپ، ئۇنى ئۆز تهرىپىگه ئېلىپ چىقىپ كهتتى

  !سىلهر ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇرئاندىكى مۇنۇ قىسسىسىگه قۇالق سېلىڭالر

اللهنىـڭ ) ئاتىنىڭ ۋاسىتىـسىز(الله ساڭا ! ئى مهريهم«: ئۆز ۋاقتىدا پهرىشتىلهر ئېيتتى«
بىلهن خـۇش خهۋهر بېرىـدۇكى، ئۇنىـڭ ئىـسمى، ) هلگهن بىر بوۋاقدىن تۆر(بىر كهلىمىسى

مهســىھ مهريهم ئــوغلى ئىــسادۇر، ئــۇ دۇنيــا ۋه ئــاخىرهتته ئــابرۇيلۇق ۋه اللهغــا يېقىــنالردىن 
، ئوتتـۇرا يـاش بولغانـدىمۇ كىـشىلهرگه )يهنى بوۋاقلىـق چېغىـدىمۇ(ئۇ بۆشۈكتىمۇ . بولىدۇ

ياخــشى ئــادهملهردىن ) تهقۋادارلىقتــا كامىــل(ســۆزلهيدۇ ۋه ) پهيغهمبهرلهرنىــڭ ســۆزىنى(
  .»بولىدۇ

ــارىم«: مهريهم ــا ! پهرۋهردىگ ــگهن تۇرس ــولى تهگمى ــساننىڭ ق ــا ئىن ــك (ماڭ ــى ئهرلى يهن
  .دېدى» قانداق باالم بولىدۇ؟) بولمىسام

ــشته ــدۇ «: پهرى ــۇنداق يارىتى ــالىغىنىنى ش ــله خ ــارقىلىقمۇ ۋه (ال ــا، ئ ــا ـ ئان ــى ئات يهن
ده، -دهيدۇ› ۋۇجۇدقا كهل‹ىرهر ئىشنىڭ بولۇشىنى ئىراده قىلسا، ب). ئۇنىڭسىزمۇ يارىتىدۇ

  .دېدى» ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

، تهۋراتنـى، )يهنـى سـۆز ھهرىكهتـته تـوغرا بولۇشـىنى(الله ئۇنىڭغا خهتنى، ھېكمهتنـى 
): ئــۇ دهيــدۇ. (مــبهر قىلىــپ ئهۋهتىــدۇئــۇنى بهنــى ئىــسرائىلغا پهيغه. ئىنجىلنــى ئۆگىتىــدۇ

پهيغهمبهرلىكىمنىڭ راسـتلىقىنى (مهن رهببىڭالر تهرىپىدىن بولغان شۈبھىسىزكى، سىلهرگه «
بىر مۆجىزه ئېلىپ كهلدىم، مهن سىلهرگه اليدىن قۇشـنىڭ شـهكلىدهك بىـر ) كۆرسىتىدىغان

. نهرسه ياسايمهن، ئاندىن ئۇنىڭغا پۈۋلهيمهن ـ ده، اللهنىڭ ئىزنى بىلهن، ئۇ قۇش بولىدۇ
ىمهن، اللهنىـــڭ ئىزنـــى بىـــلهن، ئۆلـــۈكلهرنى تۇغمــا كـــورنى، بهرهس كېـــسىلىنى ســـاقايت

تىرىلـــدۈرىمهن، ســـىلهر يهيـــدىغان ۋه ئۆيـــۈڭالردا ســـاقاليدىغان يـــېمهكلىكلهردىن خهۋهر 
شۈبھىـسىزكى، ). يهنـى سـىلهرنىڭ يوشـۇرۇن ئهھـۋالىڭالرنى ئېيتىـپ بېـرهلهيمهن(بېرىمهن 

نى مهن كهلتـۈرگهن يه(ئهگهر سىلهر اللهنىڭ مۆجىزىلىرىگه ئىشهنگۈچى بولساڭالر، بۇنىڭدا 
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ئـاالمهت ) مېنىڭ راستلىقىمنى كۆرسـىتىدىغان روشـهن(سىلهر ئۈچۈن ئهلۋهتته ) مۆجىزىلهرده
، ســـىلهرگه )كهلـــدىم(مهن ئىلگىـــرى كهلـــگهن تهۋراتنـــى تهســـتىق قىلغـــان ھالـــدا . بـــار

) مېنىڭ ئهمرىمگه(اللهدىن قورقۇڭالر ۋه . پهرۋهردىگارىڭالر تهرىپىدىن دهلىل ئېلىپ كهلدىم
الــــله ھهقىــــقهتهن مېنىــــڭ پهرۋهردىگارىمــــدۇر، ســــىلهرنىڭمۇ . تــــائهت قىلىڭــــالرئى

  .»پهرۋهردىگارىڭالردۇر، ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر

دا چىـڭ تـۇرۇپ، ئـۇنى ئۆلتـۈرۈش كۇپرىـ(نى كـۇپرىدىن ) يهنى يهھۇدىيالر (ئىسا ئۇالر
ماڭـا ) اللهغا دهۋهت قىلىـش يولىـدا(الله ئۈچۈن «: سهزگهن چاغدا) نىيىتىگه كهلگهنلىكىنى
  .دېدى» كىملهر ياردهم بېرىدۇ؟

الـله ئۈچـۈن سـاڭا «: ئېيتتـى) مـۇئمىنلهريهنى ئۇنىڭ تهۋهلىرىدىن ھهقىقىي (ھهۋارىالر 
) پهيغهمــبهرلىكىڭگه(گــۇۋاھ بــولغىنكى، بىــز . بىــز يــاردهم بېرىمىــز، اللهغــا ئىمــان ئېيتتــۇق

هن نازىل قىلغـان كىتابقـا ئىـشهندۇق، پهيغهمـبهرگه س! پهرۋهردىگارىمىز. بويسۇنغۇچىالرمىز
  .»شاھىت بولغانالر قاتارىدا قىلغىن) ھىدايىتىڭگه(ئهگهشتۇق، بىزنى 

، الـله ئۇالرنىـڭ )يهنى ئىسا ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرمهكچى بولدى(ئۇالر مىكىر ئىشلهتتى 
). ىـپ چىقىـپ كهتتـىئىسا ئهلهيھىسساالمنى قۇتقۇزۇپ ئاسـمانغا ئېل(مىكرىنى بهربات قىلدى 

  .الله مىكىر قىلغۇچىالرنىڭ جازاسىنى ئوبدان بهرگۈچىدۇر

قهبــزى روھ ) ئهجىلىــڭ يهتكهنــده(مهن ســېنى ! ئــى ئىــسا«: ئــۆز ۋاقتىــدا الــله ئېيتتــى
ســېنى ). يهنــى ئاســمانغا ئېلىــپ چىقىــمهن(قىلىــمهن، ســېنى دهرگاھىمغــا كۆتــۈرىمهن 

ــاپىر ــمهن ك ــاك قىلى ــۈرم(الردىن پ ــېنى ئۆلت ــى س ــهررىدىن يهن ــڭ ش ــان يامانالرنى هكچى بولغ
ئانــدىن . الردىن ئۈسـتۈن قىلىـمهنكـاپىر كېچه، سـاڭا ئهگهشـكهنلهرنى قىيــامهت)سـاقاليمهن

) يهنـى ئىـسانىڭ ئىـشى(مېنىڭ دهرگاھىمغا قايتىـسىلهر، سـىلهر ئىخـتىالپ قىلىـشقان ئىـش 
خىرهتته قـاتتىق الرغـا بولـسا دۇنيـا ۋه ئـاكاپىر. ئۈستىده ئـاراڭالردا مهن ھۆكـۈم چىقىـرىمهن

. ھـېچ مهدهتكـار بولمايـدۇ) ئۇالردىن اللهنىڭ ئـازابىنى توسـىدىغان(ئازاب قىلىمهن، ئۇالرغا 
ــڭ  ــله ئۇالرنى ــسهك، ال ــا كهل ــان ۋه ياخــشى ئهمهل قىلغانالرغ ــان ئېيتق ــان ياخــشى (ئىم قىلغ

سـت زالىمالرنـى دو(الله زالىمالرنى دوست تۇتمايـدۇ . ئهجرىنى تولۇق بېرىدۇ) ئهمهللىرىنىڭ
  .»)تۇتمايدىغان زات قانداقمۇ بهندىلىرىگه زۇلۇم قىلسۇن؟

بــۇ بولــسا ســاڭا بىــز ئوقــۇپ بېرىۋاتقــان ئــايهتلهردۇر ۋه ھېكمهتلىــك !) ئــى مــۇھهممهد(
) ئۇ ئاتىـسىز يارىتىلغـانلىقتىن(شۈبھىسىزكى، اللهنىڭ نهزىرىده ئىسانىڭ مىسالى . قۇرئاندۇر
) ئاتا ـ ئانىـسىز(ئادهمنى الله . مىسالىغا ئوخشايدۇ) يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ(ئادهمنىڭ 

دېـدى ـ ده، ئـۇ ۋۇجۇدقـا كهلـدى » ۋۇجۇدقـا كهل«: تۇپراقتىن يـاراتتى، ئانـدىن ئۇنىڭغـا
) ئىـسا ھهققىـدىكى بـۇ سـۆز). (ئىسانىڭ ئىشى ئادهمنىڭ ئىـشىدىن ئهجهبلىنهرلىـك ئهمهس(

  ».چىالردىن بولمىغىنالله تهرىپىدىن نازىل بولغان ھهقىقهتتۇر، سهن شهك قىلغۇ

  ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇرئاندىكى تهرجىمىھالى ۋه دهۋىتى - 13
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  !سىلهر ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇرئاندىكى قىسقىچه تهرجىمىھالى ۋه دهۋىتىنى ئوقۇڭالر

يهنـى (نىـڭ بهندىـسىمهن، ماڭـا كىتـابنى بهردى مهن ھهقىـقهتهن الله«: ۋاق ئېيتتـىبو
ــدۇ ــى بېرى ــ) ئىنجىلن ــدى ى پۋه مېن ــبهر قىل ــدۇ(هيغهم ــى قىلى ــى .) يهن ــوالي مېن قهيهرده ب

بهرىكهتلىك قىلدى، ھاياتال بولىدىكهنمهن، ماڭا نامازنى، زاكـاتنى ئـادا قىلىـشنى تهۋسـىيه 
مهن تۇغۇلغـان . مېنى ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى، مېنى مۇتهكهببىر، شـهقى قىلمىـدى. قىلدى

الـله تائـاال (مـدىن تۇرغۇزۇلغـان كۈنۈمـده كۈنۈمده، ۋاپات بولغان كۈنۈمـده، تىرىلىـپ قهبره
  ».ئامانلىققا ئېرىشىمهن) تهرىپىدىن بولغان

  تارىخىي كۆرهش - 14

ــگهن ۋه يولۇققــان ئىــشالرغا دۈچ  ئىــسا ئهلهيھىســساالم ئىلگىركــى پهيغهمــبهرلهر دۈچ كهل
بايالر ۋه كۈچلۈكلهر ئـۇنى تاشـلىدى، . كاتتىباشالر، داھىيالر ئۇنىڭدىن يىراقالشتى. كهلدى

ـــا ئىـــشىنىش ۋه ئهگىشىـــشنى كهمچىلىـــك ۋه ئهيـــب دهپ قارىـــدىئۇ ھوقـــۇق ۋه . نىڭغ
  .ئىمتىيازىدىن ۋاز كېچىش ئۇالرغا ئېغىر كهلدى

قايسى شـهھهرگه بولمىـسۇن، بىـرهر ئاگاھالنـدۇرغۇچى ئهۋهتـسهكال ئۇنىـڭ دۆلهتـمهن «
. ېـدىد› شۈبھىسىزكى، بىـز سـىلهرنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭالرنـى ئىنكـار قىلىمىـز‹: ئادهملىرى
  ».دېدى› بىزنىڭ ماللىرىمىز ۋه بالىلىرىمىز ئهڭ كۆپ، بىز ئازابالنمايمىز‹: ئۇالر يهنه

  ئاۋام خهلق ۋه نامراتالنىڭ ئىمان كهلتۈرۈشى - 15

 ئۈستىده چىڭ كۇپرىئىسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىزچىل تۈرده ئۆزىگه قارشى تۇرۇپ، 
ى سـانىغان ئوچـۇق پاكىـت ۋه روشـهن تۇرغانلىقىنى؛ ئىلگىر ئۆزلىرى ئىشهنگهن ئهمما ئـادد

مۆجىزىلهرنى ئىنكار قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ئۇالرنىـڭ ئىمـان كهلتۈرۈشـىدىن ئۈمىدسـىزلهنگهن 
ئۇالرنىـڭ . بىر چاغدا ئاۋام خهلق ۋه نامرات كىشىلهر ئىسا ئهلهيھىسساالم تهرهپـكه يۈزلهنـدى

ــتى ــى سۈزۈكلهش ــپ، روھ ــى ئىرى ــگه تاي. دىل ــۆز ئهمگىكى ــۇالر ئ ــۈنكى، ئ ــۇش چ ــپ تۇرم ىنى
ھوقـۇق ۋه . ئـابرۇي قوغالشـمايتتى-يـۈز. ئۇالر نهسهب بىلهن پهخىرلهنمهيتتـى. كهچۈرهتتى

  .ئىناۋهت تاالشمايتتى

ئۇالرنىـڭ . ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر بۆلۈك كىشىلهر ئىسا ئهلهيھىسساالمغا ئىمان كهلتـۈردى
ان مېھنهتكهشـلهر كهسپ بىلهن شـۇغۇللىنىدىغ-كۆپىنچىسى تامچىلىق، بېلىقچىلىق ۋه ھۆنهر

  .ئىدى

  بىز اللهنىڭ ياردهمچىلىرى - 16

ئۇنىڭغـا قـول . ئۇالر ئىسا ئهلهيھىسساالمغا ئىمان كهلتـۈرۈپ، ئۇنىـڭ ئهتراپىغـا ئۇيۇشـتى
  .دېيىشتى» بىز اللهنىڭ ياردهمچىلىرى«: بېرىپ تۇرۇپ

دا چىـڭ تـۇرۇپ، ئـۇنى ئۆلتـۈرۈش كۇپرىـ(نى كۇپرىدىن )يهنى يهھۇدىيالر(ئىسا ئۇالر «
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ماڭـا ) اللهغا دهۋهت قىلىـش يولىـدا(الله ئۈچۈن «: سهزگهن چاغدا) ىگه كهلگهنلىكىنىنىيىت
  .دېدى» كىملهر ياردهم بېرىدۇ؟

الـله ئۈچـۈن سـاڭا «: ئېيتتـى) مـۇئمىنلهريهنى ئۇنىڭ تهۋهلىرىدىن ھهقىقىي (ھهۋارىالر 
) لىكىڭگهپهيغهمــبهر(گــۇۋاھ بــولغىنكى، بىــز . بىــز يــاردهم بېرىمىــز، اللهغــا ئىمــان ئېيتتــۇق

سهن نازىل قىلغـان كىتابقـا ئىـشهندۇق، پهيغهمـبهرگه ! پهرۋهردىگارىمىز. بويسۇنغۇچىالرمىز
  »شاھىت بولغانالر قاتارىدا قىلغىن) ھىدايىتىڭگه(ئهگهشتۇق، بىزنى 

  

  ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ساياھىتى ۋه دهۋىتى - 17

ئــۇ بهنــى . زهتتىئىــسا ئهلهيھىســساالم كــۆپلىگهن ۋاقتىنــى ســاياھهت ۋه ســهپهرده ئۆتكــۈ
ئۇ مۇشۇنداق . ئۇالرنىڭ ئازغۇنلۇقلىرىنى تۈزىتهتتى. ئىسرائىلنى الله تهرهپكه دهۋهت قىالتتى

ــا  ــلهن مولچىلىقق ــق بى ــلىك، قىيىنچىلى ــلهن تهس ــانلىق بى ــلىرىده ئاس ــايلىنىش ۋه كۆچۈش ئ
ئۇ ھهممىنـى سـهۋرچانلىق، قانائهتچـانلىق بىـلهن ئۈسـتىگه .  دۈچ كېلىپ تۇراتتىالئوخشاش
قورســاق تويغۇچىلىــك يىمهكلىــك بىــلهن . ئاچارچىلىققــا بهرداشــلىق بىرهتتــى. ئــاالتتى

  .كۇپايىلىنهتتى

  ھهۋارىالر ئاسماندىن داستىخان تهلهپ قىلدى - 18

ــالر  ــي (ھهۋارى ــان ھهقىقى ــدىن بولغ ــسا ئهلهيھىســساالمنىڭ تهۋهلىرى ــى ئى ــۇئمىنلهريهن ) م
چىلىققا بهرداشـلىق بېرىـشته ئىـسا سهۋرچانلىق، چىدامچانلىق، جاپادىن قورقماسلىق، قىيىن

ئۇالر ئاچارچىلىققا ئوچرىۋېدى ئىـسا . ئهلهيھىسساالم بىلهن ئوخشاش دهرىجىده ئهمهس ئىدى
يهنـى (ئهلهيھىسساالمدىن اللهغا دۇئـا قىلىـشنى، اللهنىـڭ ئـۆزلىرىگه ئاسـماندىن داسـتىخان 

رســىقىنى چۈشــۈرۈپ بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ ئاچقــان قو) يىمهكلىــك چىقىــدىغان داســتىخان
  .تويغۇزۇشنى تهلهپ قىلدى

  ئهدهبسىزلىك - 19

رهببىــڭ بىــزگه «: ئــۇالر ئىــسا ئهلهيھىســساالمغا قويغــان تهلىۋىــده ئهدهبــسىزلىك بىــلهن
  .دېدى» ئاسماندىن ئۈستىده تاماق بار داستىخان چۈشۈرۈپ بېرهلهمدۇ؟

ىلغـان ئىسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ سوئالىدىن ئهجهبلهنمىدى، بىراق، ئۇالرنىـڭ سـۆز ق
پهيغهمبهرلهرنىــڭ ھهممىــسى ئۇممهتلىرىــدىن غهيــبكه . ۋاقتتىكــى ئۇســلۇبىنى يامــان كــۆردى

چـۈنكى، مـۆجىزه كىچىـك . ئىشىنىشنى تهلهپ قىلىدۇ ۋه ئۇالرنى شـۇنىڭغا تهكلىـپ قىلىـدۇ
پۇشـىقىنى چىقىرىـدىغان چـۆچهك يـاكى ئـادهملهرنى كۈلدۈرىـدىغان لهتىـپه -بالىالرنىڭ ئىچ

نىڭ مۆجىزىلىرى بولۇپ، الله ئۇنى خالىغان ۋاقىتتـا پهيغهمبهرلىرىنىـڭ ئهمهس، بهلكى، الله
ــدۇ ــكارا قىل ــدا ئاش ــدۇ. قولى ــت تۇرغۇزى ــدىلىرىگه پاكى ــارقىلىق بهن ــۆجىزىلهر ئ ــۇ م ــله ب . ال

 ئـۇنى ئىنكـار قىلغۇچىالرغـا الـله قىلچىلىـك مـۆھلهت كېـيىنمۆجىزىلهر ئاشـكارا بولغانـدىن 
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  .ۇالرنى جازااليدۇئاپهت ئهۋهتىپ، ئ-بهرمهستىن بااليى

  قهۋمىنى يامان ئاقىۋهتتىن ئاگاھالندۇرۇش - 20

ــاقىۋهتكه  شــۇ ســهۋهپتىن ئىــسا ئهلهيھىســساالم ئــۇالردىن ئهنــسىرىدى، ئــۇالرنى يامــان ئ
دهپ سـىناپ بېقىـشتىن » مۇنـداق ئىـشنى قىالالمـدۇ؟«قېلىشتىن ئاگاھالنـدۇردى ۋه اللهنـى 

  .رچۈنكى، الله ھهممىدىن ئۇلۇغ ۋه كاتتىدۇ. چهكلىدى

  تىكلىشىش ۋه سوئالدا چىڭ تۇرۇۋىلىش - 21

ئــۇالر بــۇ ســوئالنى ئهســتايىدىل . شــۇنداقتىمۇ ئــۇالر ســوئال سوراشــتا چىــڭ تۇرۇۋالــدى
سورىغانلىقىنى، بۇ ئارقىلىق اللهنى ئىمتىھان قىلشنى ئهمهس، بهلكى، ئۆزلىرىنىـڭ قهلبىنـى 

  .ئهمىن تاپقۇزۇشنى خااليدىغانلىقىنى ئېيتتى

ـــڭ كېيىن   بۇ مۆجىزىنىڭئهمهلىيهتتىمۇ ئۇالر  ـــلىمه، دهۋرنى ـــۈن ئهس ـــى ئهۋالدالر ئۈچ ك
ئۆتىشى بىلهن ئادهملهر تهرىپىدىن رىۋايهت ۋه بايـان قىلىنىـدىغان قىسـسه، بهلكـى، موشـۇ 
دىننىڭ راستلىقىغا، تۈنجى ئهۋالد مۆئمىنلهرنىڭ ۋه ساداقهتمهن ھهۋارىالرنىڭ دهرىجىـسىگه 

  .دهلىل بولۇشنى خااليتتى

  ايان قىلىدۇقۇرئان قىسسه ب - 22

رهببىـڭ بىـزگه ئاسـماندىن ئۈسـتىده ! ئـى مهريهم ئـوغلى ئىـسا«: ئۆز ۋاقتىدا ھهۋارىـالر
  .دېدى» تاماق بار داستىخان چۈشۈرۈپ بېرهلهمدۇ؟

اللهدىـن ) مۇنداق سوئالالرنى بېرىشته(ئىشهنسهڭالر ) اللهنىڭ قۇدرىتىگه(ئهگهر «: ئىسا
  .دېدى» قورقۇڭالر

ىشنى، كۆڭلىمىزنىـڭ تىنچلىنىـشىنى، سـۆزۈڭنىڭ راسـتلىقىنى بىز ئۇنىڭدىن يېي«: ئۇالر
  .دېدى» بىلىشنى ۋه پهيغهمبهرلىكىڭگه گۇۋاھچىالردىن بولۇشنى ئىراده قىلىمىز

بىـزگه ئۈسـتىده تامـاق بـار داسـتىخان ! ئى پهرۋهردىگـارىمىز الـله«: مهريهم ئوغلى ئىسا
م بولۇپ قالسۇن، ئۇ داستىخان چۈشۈرگىن، بۇ كۈن بىزلهرگه ۋه بىزدىن كېيىنكىلهرگه بايرا

ــزگه  ــى كۆرســىتىدىغان(ســهندىن بى ــۇدرىتىڭنى ۋه پهيغهمبهرلىكىمن ــۇپ ) ق ــۆجىزه بول ــر م بى
  .دېدى» بىزگه رىزىق بهرگىن، سهن رىزىق بهرگۈچىلهرنىڭ ياخشىسىسهن. قالسۇن

) ئاسـماندىن(ئـۇنى مهن سـىلهرگه چوقـۇم «): ئىسانىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ(الله 
هن، سىلهردىن كىمكى شۇنىڭدىن كېيىن كـاپىر بولـسا، ئـۇنى شـۇنداق بىـر ئـازاب چۈشۈرىم

  .دېدى» بىلهن ئازاباليمهنكى، ئهھلى جاھاندىن ھېچ كىشىنى مۇنداق ئازابلىمايمهن

  يهھۇدىيالر ئىسا ئهلهيھىسساالمنى يوقۇتۇشقا ئۇرۇندى - 23

ه ئاسـىيلىق دۈشـمهنلىك ۋ. يهھۇدىيالرنىڭ تاقىتى تاق بولـۇپ، سـهۋر قاچىـسى توشـتى
ــدى ــاقچى بول ــساالمنى يوقاتم ــسا ئهلهيھىس ــپ، ئى ــونىنى كىيى ــۇالر رۇم . ت ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ش
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ئىسا ئىسىملىك بىر ئادهم بار، ئـۇ «: ھۆكۈمىتىگه ئىسا ئهلهيھىسساالم ئۈستىدىن ئهرز سۇنۇپ
ياشلىرىمىزنى . ھاماقهت، ئۆز بېشىمچى، باشباشتاق كىشى بولۇپ دىنىمىزغا ئاسىيلىق قىلدى

ــازدۇردىئــۆزى قېرىلىرىمىزنــى گالۋاڭغــا . بىرلىكىمىزنــى پارچىلىــدى. گه تارتىــپ، ئــۇالرنى ئ
  .دېدى» چىقىرىپ كۆڭلىمىزنى بىئارام قىلدى

  الرنىڭ ئۇسۇلىسىياسىيۇنئۆچمهنلىك قىلغۇچى  - 24

ـــدىت ـــسبهتهن زور تهھ ـــكه نى ـــساالم دۆلهت ـــسا ئهلهيھىس ـــا . ئى ـــزام ۋه قانۇنغ ـــۇ ئىنتى ئ
ئـۇ بىـر . هتلىمهيدۇ، مۇقهددهس نهرسىلهرنى كۆزگه ئىلمايـدۇداھىيالرنى ھۆرم. بويسۇنمايدۇ

 قىلغىلــى كــونترولئهگهر ئۇنىــڭ ھهركىــتىگه ۋاقتىــدا چهك قويۇلمىــسا، ئهھــۋال . ئىــسيانكار
كـى كېيىنخهتهر ئـاددى بولـسىمۇ، بىـراق، ئۇنىـڭ . بولمايدىغان دهرىجىـگه بېرىـپ يېتىـدۇ

  .ئاقىۋىتىگه سهل قاراشقا بولمايدۇ

  سۈيقهست مىكىر ۋه -25

مىكىــر -لهيالرنىڭ يــۇقىرىقى ســۆزلىرى پۈتــۈنلهي ھىــسىياســىيۇنئۆچمهنلىــك قىلغــۇچى 
ــدى ــلهن بويالغــان ئى ــان، سىياســى رهڭ بى ــلهن تولغ ــڭ سىياســىتىده . بى چــۈنكى، ئۇالرنى

ھۆكۈمهتنىڭ يهھۇدىيالرنىڭ دىنىي ئىشلىرىغا ئارالشماسـلىقى ئېنىـق بهلگىلهنـگهن بولغاچقـا 
يهھـۇدىيالر بـۇ نـوقتىنى ئېنىـق . مىتىنىڭ دىققىتىنـى قوزغىيالمـايتتىدىنىي ئىشالر رۇم ھۆكۈ

ـــپ، روم  ـــۈس بېرى ـــلهرگه سىياســـى ت ـــدىكى گهپ ـــسا ئهلهيھىســـساالم ھهققى بىلگهچـــكه ئى
ھۆكۈمىتىنىڭ قولى ئارقىلىق ئىسا ئهلهيھىسساالمنى يوقۇتۇش غهرىزىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرماقچى 

  .بولدى

  قىيىنچىلىق - 26

ــۈمهت  ــرىك ھۆك ــي مۇش ــدىراش ئهجنهبى ــلهن ئال ــشلىرى بى ــش ئى ــداره قىلى ــى ئى دۆلهتن
بولغاچقــــا،  ئىــــشالرنىڭ مــــاھىيىتىنى، يهھۇدىيالرنىــــڭ غهرىزىنــــى، ئۇالرنىــــڭ ئىــــسا 

ــى . ئهلهيھىســساالمغا نىــمه ئۈچــۈن دۈشــمهنلىك قىلىــدىغانلىقىنى ئېنىــق بىلىــپ كېتهلمهيتت
تىۋاتقـــان بـــۇ بىـــراق، يهھـــۇدىيالر بهك چىـــڭ تۇرۇالغاچقـــا رۇم ھۆكـــۈمىتى بېـــشىنى ئاغرى

  .مهسىلىدىن تىزراق قۇتۇلماقچى بولدى

  ئىسا ئهلهيھىسساالم سوت مهھكىمىسىده - 27

شـهنبه كـۈنى يهھـۇدىيالر . كـى چـاغ ئىـدىكېيىنئاشۇ جـۈمه كـۈنى بولـۇپ، ئهسـىردىن 
شۇڭا . ئۈچۈن دهم ئېلىش كۈنى بولۇپ، ئادهتته يهھۇدىيالر بۇ كۈنده ئىشلىمهي دهم ئاالتتى

پېتىــشتىن ئىلگىــرى ئىــسا ئهلهيھىســساالمغا ھۆكــۈم ئىجــرا قىلىــپ، ئــۇالر جــۈمه كــۈنى كــۈن 
شۇنداق بولغاندا ئۇالر كىچىـچه خـاتىرجهم . ئۇنىڭدىن بىراقال قۇتۇلۇشقا بهل باغلىغان ئىدى

  .تهرىزسىز ئۆتكۈزهتتى-ئۇخالپ، خۇشال تاڭ ئاتتۇرۇپ، دهم ئېلىش كۈنىنى دهخلى

اق، بـۇ ئىـشنىڭ ئۇالغـا نىـسبهتهن بىـر. سوتچى ھۆكـۈم ئىـالن قىلىـشقا مهجبـۇر بولـدى
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يهھـۇدىيالر ئىـسا . ھىچقانداق پايدىسى بولمىغاچقا سوتچىنىڭ بۇ ئىشقا تازا رايى يوق ئىـدى
ئهلهيھىسساالمغا چىقىرىلغان ھۆكۈمنى ئاڭالش ئۈچـۈن مهھكىـمه ئالـدىغا توپالنغـان بولـۇپ، 

  .تمهكته ئىدىبىرده پىچىرالشسا، بىرده چۇرقىرىشىپ ھۆكۈمنى تهقهززالىق بىلهن كۈ

سوتچى بولسا خوشياقماسلىق بىلهن ئىش بىجىرهتتى، ۋاقت قىـستاپ كهلمهكـته ئىـدى، 
ئـاخىرى ئىـسا ئهلهيھىسـساالم كرېـستقا مىخـالپ ئۆلتـۈرۈش . كۈن پاتـايال دهپ قالغـان ئىـدى

  .جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى

  ئاشۇ دهۋردىكى جىنايى ئىشالر قانۇنى - 28

نىدا كرېستقا مىخالپ ئۆلتۈرۈشكه ھۆكـۈم قىلىنغـۇچى ئاشۇ دهۋردىكى جىنايى ئىشالر قانۇ
. جازا مهيدانىغا كرېست شهكىللىك ياغـاچنى ئـۆزى كۆتىرىـپ ئـاپىرىش بهلگىلهنـگهن ئىـدى

پۈتكـۈل خهلـق . جازا مهيدانى شهھهرنىڭ سىرتىدا بولۇپ مهھكىمىدىن خىلـى يىراقتـا ئىـدى
  . ئىتتىرىشمهكته ئىدىتوپالشقان بولۇپ، بىرى بىرىنى

الرنىڭ كۆپىنچىسى رۇملۇقالردىن بولغاچقا ئۇالر يهھۇدىيالرنىڭ ئىچكـى ئىـشلىرىغا ساقچى
ــايتتى ــانچه قىزىقم ــۇيرۇقىنى ئىجــرا . ئ ــسبهتهن پهقهت يۇقىرىنىــڭ ب ــۇ مهســىلىگه نى ــۇالر ب ئ

. ئۇالرنىڭ نهزىرىده ئىسرائىلىيىلىكلهرنىڭ ھهممىسى ئوخشاش ئىدى. قىلغۇچى ئىدى خاالس
 مىللهتنىـڭ ئىـشى بولغاچقـا ئالـدىراش بىـلهن ئالدىرماسـلىقنىڭ ئۇالرغا نىـسبهتهن بـۇ يـات

  .ھىچقانداق پهرقى يوق ئىدى

بىـر قىـسىم يهھـۇدىيالر بىـلهن قىزىققـان . ئهتراپنى قاراڭغۇلۇق قاپالشقا باشلىغان ئىدى
. قۇالق كهستى ياشالر ئىسا ئهلهيھىسساالمنى تىلالپ، دۈشكهلهپ ئالـدىغا ئىتتىـرمهكته ئىـدى

  .هپ، ھاقارهتلهپ دىلىغا ئازار بهرمهكته ئىدىئۇنى ئهيىبل

   ئهزىيهتنى ئۈستىگه ئالدىئىسا ئهلهيھىسساالم - 29

چارچىغان ئىدى، ئۇ پۈتۈن كۈن مهھكىمىده ئۆره تۇرغـۇزۇپ -ئىسا ئهلهيھىسساالم ھېرىپ
ياغـاچ ئېغىـر بولغاچقـا ئـۇنى . قوللىرى تالغـان، بهللىـرى ئاغرىغـان ئىـدى-قويۇلغاچقا پۇت
  .ق مېڭشقا قۇربى يهتمهيۋاتاتتىكۆتۈرۈپ تىزرا

  ئىالھىي تهدبىر -30

ئىـسا ئهلهيھىسـساالمنى ! دىققهت قىلىشقا تىگىـشلىك ئهڭ مـۇھىم نۇقتـا دهل مۇشـۇ يهرده
جازا مهيدانىغا ئېلىپ ماڭغان ساقچى ئۇنىڭ ياغـاچنى كۆتـۈرۈپ تىـزراق ماڭالمايۋاتقـانلىقىنى 

چـۈنكى، بـۇ يـاش . شقا بۇيرىـدىكۆرۈپ، ئىسرائىلىيىلىك بىر ياشـنى ياغـاچنى كۆتۈرۈۋېلىـ
تهڭتۈشلىرى ئىچىده ئهڭ قىزىـق قـان، ئهڭ دۆت، ئىـسا ئهلهيھىسـساالمغا ئهزىـيهت بېرىـشكه 
ئهڭ ھىرىـسمهن، ئىــشالرنى تىــزراق ئاخىرالشــتۇرۇپ، بــۇ تــۈگىمهس ئــاۋارىچىلىقتىن بىــراقال 

  .قۇتۇلۇشنى ئوياليدىغان ئالدىراڭغۇ ياشالرنىڭ بىرى ئىدى
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  غا ئۆزى چۈشتىئۆزى كولىغان ئورى - 31

جازا ئىجـرا قىلغـۇچى . ئادهملهر توپى جازا مهيدانىنىڭ دهرۋازىسى ئالدىغا يېتىپ كهلدى
ســاقچى دهرۋاز ئالــدىغا چىقىــپ ســوت مهھكىمىــسىنىڭ ســاقچىلىرىدىن ئىــشالرنى تاپــشۇرۇپ 

ئىـشالر ئارىلىـشىپ كهتتـى، . ئـۇالر بىـر ياشـنىڭ ياغـاچ كۆتۈرۈۋالغـانلىقىنى كـۆردى. ئالدى
ساقچى ياغاچ كۆتۈرۈۋالغـان ياشـنىڭ قولىـدىن تۇتـۇپ ئـۇنى جـازا . ۇرۇڭ كۆپهيدىچ-ۋاراڭ

كرېستقا مىخالپ ئۆلتۈرۈلىدىغان ياشنىڭ شۇ ئىكهنلىكىدىن ساقچى . مهيدانىغا ئېلىپ ماڭدى
جـارقىراپ نىمىـدۇ بىـر نهرسـىلهرنى -، ئۇ يـاش ۋارقىـراپۋهھالهنكى. ھهرگىز گۇمانالنمىدى

هكىلىشىپ بهرگهنلىكىنـى، ئۆزىنىـڭ جىنـايهتچى ئهمهسـلىكىنى دهيتتى، ياغاچنى كۆتۈرۈپ ئ
ئهممــا جــازا مهيــدانىنىڭ ساقچىــسى بــۇنى چۈشــهنمهيتتى، چۈشىنىــشنىمۇ . چۈشــهندۈرهتتى

ــايتتى ــراپ. خالىم ــڭ ۋارقى ــايتتى-ئۇنى ــلىرىغا پهرۋا قىلم ــۈمران . جارقىراش ــۇ ھۆك ــۇھىمى ئ م
ــ ــڭ تىلىن ــۇم مىللهتنى ــا مهھك ــى بولغاچق ــڭ پهرزهنت ــڭ مىللهتنى ــۇڭا ئۇنى ــى، ش ى بىلمهيتت

  . جارقىراشلىرى ساقچى ئۈچۈن ئادهتتىكى ئىش ئىدى-ۋارقىراپ

ئۇ ياش ئىـسا ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئۆلـۈمىنى تىـزلىتىش ئۈچـۈن ياغـاچنى بىلـله كۆتـۈرۈپ 
ئهمما ئۆزى كۆتۈرۈپ كهلگهن ياغاچقا ئۆزى مىخالندى، ئۆزى كولىغان ئورىغـا . كهلگهن ئىدى

  .ئۆزى چۈشۈپ كهتتى

  كۈم ئىجرا قىلىشھۆ - 32

-ھهر قانــداق جىنايهتچىنىــڭ ئــۆزىنى ئــاقالپ، جىنــايىتىنى ئىنكــار قىلىــشى، ۋارقىــراپ
شـۇڭا سـاقچىالرمۇ بۇنىڭـدىن قىلـچه . جارقىراپ، ئاھ ئۇرۇپ يىغلىشى نورمال ئهھـۋال ئىـدى

  .ئهجهبلهنمهي ھۆكۈمنى ئىجرا قىلدى

ــاراڭغۇ بو ــراپ ق ــاتتى، ئهت ــاراپ تۇرۇش ــراقتىن ق ــۇدىيالر يى ــستقا يهھ ــۇالر كرې ــا ئ لغاچق
  . مىخالنغۇچىنىڭ ئىسا ئهلهيھىسساالم ئىكهنلىكىدىن قىلچه گۇمانالنمايتتى

  ئىسا ئهلهيھىسساالم ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىلدى -33

. الـــله ئىـــسا ئهلهيھىســـساالمنى يهھۇدىيالرنىـــڭ سۈيقهســـتىدىن قۇتقـــۇزۇپ قالـــدى
. لـۇش ئارزۇسـى ئهمهلـگه ئاشـمىدىيهھۇدىيالرنىڭ ئۇنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇنىڭـدىن بىـراقال قۇتۇ

ئۇالر پۈتۈن كۈچى بىـلهن ئـۇنى يوقاتمـاقچى بولغـان بولـسىمۇ، بىـراق، ھهممىـدىن غالىـپ 
الـله ئىـسا ئهلهيھىسـساالمنى . اللهنىڭ قوغدىشى ئاستىدا ئۇالر ناھايتى سهت مهغلـۇب بولـدى

  .پاك ھالهتته ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتتى

  ققىده سۆزلهيدۇقۇرئان ئىسا ئهلهيھىسساالم ھه -34

ئۈچـۈن ۋه ) يهنى ئىسا ئهلهيھىسـساالمنى ئىنكـار قىلغـانلىقلىرى (كۇپرىيهنه ئۇالرنىڭ «
يهنه اللهنىــڭ ). ئۇالرغـا لهنهت قىلــدۇق(مهريهمـگه چــوڭ بوھتـان چاپلىغــانلىقلىرى ئۈچــۈن 

ئۇالرغـا لهنهت (رهسۇلى ئىسا ئىبن مهريهمنـى ھهقىـقهتهن ئۆلتـۈردۇق دېگهنلىكلىـرى ئۈچـۈن 
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، ئۇالرنىڭ ئىسانى ئۆلتۈرگىنىمۇ يوق، دارغا ئاسـقىنىمۇ يـوق ۋه لـېكىن ۋهھالهنكى). دۇققىل
ئىسانى ئاستۇق دهپ گۇمان قىلىپ، ئىسا ئهلهيھىسساالمغا ئوخـشاپ (ئۇالرغا شۈبھه سېلىندى 

ئۇنىـڭ ، ئىـسا توغرىـسىدا ئىخـتىالپ قىلىـشقانالر ھهقىـقهتهن )قالغان باشقا بىرسىنى ئاستى
نـى بىلمهيـدۇ، )ئىـشنىڭ ھهقىقىتـى(ئـۇالر بـۇ . ۇرده شۈبھىدىد)مهسلىسى(كى ئۆلتۈرۈلگهنلى

بهلكى الـله ئـۇنى ئـۆز تهرىـپىگه . گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ، ئۇالر ئىسانى جهزمهن ئۆلتۈرمىدى
يهنى ئىسا ئهلهيھىسساالمنى الله ئۇالرنىـڭ شـهررىدىن قۇتۇلـدۇرۇپ تىرىـك ھالـدا (كۆتۈردى 

  ».الله غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر). ىئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتت

ئىسا ئهلهيھىسساالم اللهنىڭ ئىرادىسى بىلهن ئاسمانغا ئېلىپ چىقىـپ كېتىلـدى، ئۇنىـڭ 
ئۇنىڭ ھاياتى باشتىن ئـاخىرى ھهيـران . دۇنياغا كېلىشىمۇ، دۇنيادىن ئايرىلىشىمۇ ئاجايىب

  .نىڭ دهلىلىقۇدرهتسىز ئىالھىي ئۇ چهك. قاالرلىق ھايات، ئادهتتىن ھالقىغان ھايات

  قىيامهتنىڭ ئالدىدا ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاسماندىن چۈشىدىغانلىقى - 35

ئـۇ ئـۆزى ھهققىـده . الله ئىراده قىلغان چاغدا ئىـسا ئهلهيھىسـساالم ئاسـماندىن چۈشـىدۇ
ئوڭچىل ۋه سـولچىل بولۇۋالغـان يهھۇدىيالرنىـڭ سـاختىلىقىنى ئېچىـپ تاشـالپ، ئۇالرنىـڭ 

ھهقكه ياردهم بېرىدۇ، باتىلنىڭ قوللىغـۇچىلىرىنى رهسـۋا . تلىرىگه پاكىت تۇرغۇزىدۇجىنايه
  .قىلىدۇ

ــى  ــسى دهۋردىك ــان، ھهر قاي ــساالم خهبهر قىلغ ــبهر ئهلهيھىس ــزگه پهيغهم ــته بى ــۇ ھهق ب
 توغرىلىقىغــا ئىقــرار قىلىــپ كهلــگهن ئىــشهنچىلىك خهبهرلهر ۋه ســهھىھ ڭمۇســۇلمانالر ئۇنىــ
  .ھهدىسلهر مهۋجۇت

ھهر قاندىقى جان ئۈزۈش ئالدىدا ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالردىن(ھلى كىتابتىن ئه«
ئىمــان ) يهنــى ئىــسانىڭ ھهق پهيغهمبهرلىكــى ۋه اللهنىــڭ بهندىــسى ئىكهنلىكىــگه(ئۇنىڭغــا 
يهھۇدىيالرنىڭ ئىسانى دارغا ئاستۇق دېگهن دهۋاسىنىڭ (ئىسا قىيامهت كۈنى ئۇالر . ئېيتىدۇ

  ».غا گۇۋاھ بولىدۇ) ىسا اللهنىڭ ئوغلى دېگهن دهۋاسىنىڭ يالغانلىقىۋه ناساراالرنىڭ ئ

 ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم  -36

  ھهققىده ئالدىن بهرگهن بىشارىتى

ئىسا ئهلهيھىسساالم يهھۇدىيالرنىڭ سۈيقهست ۋه قارشىلىقلىرىغا ئۇچرىغانلىقى، ئاجىز ۋه 
غــانلىقى ئۈچــۈن دهۋهتتىكــى ۋهزىپىــسىنى تولــۇق تامــامالپ بواللمــايال، يــاردهمچىلرى ئــاز بول

  .پهرۋهردىگارىنىڭ بۇيرۇقى بويىچه كىشىلهردىن ئايرىلدى

ئـۇ . كېلىدىغان بىر پهيغهمبهر ھهققىده كىشىلهرگه خۇشخهبهر بهردى كېيىنئۇ ئۆزىدىن 
هيھىسـساالم خۇسۇسـى پهيغهمبهر ئىسا ئهلهيھىسـساالم باشـلىغان ئىـشنى تاماماليـدۇ، ئىـسا ئهل

ئــۇ پهيغهمــبهر ئــارقىلىق اللهنىــڭ بهنــدىلىرى . دائىرىــده قىلغــان ئىــشالرنى ئومۇمالشــتۇرىدۇ
  .ئۈستىدىكى نېمهتلهر تاماملىنىدۇ، اللهنىڭ مهخلۇقلىرىغا پاكىت تۇرغۇزۇلىدۇ
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مهن سىلهرگه ھهقىـقهتهن ! ئى ئىسرائىل ئهۋالدى‹: ئۆز ۋاقتىدا مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسا«
هۋهتــكهن، مهنــدىن بــۇرۇن كهلــگهن تهۋراتنــى تهســتىق قىلغــۇچى، مهنــدىن كېــيىن الــله ئ

› كېلىـدىغان ئهھــمهد ئىـسىملىك پهيغهمــبهر بىــلهن خـۇش خهۋهر بهرگــۈچى پهيغهمــبهرمهن
  ».دېدى

  ساپ تهۋھىددىن تۇتۇق ئهقىدىگه - 37

تـارام يـاش تۆكۈلىـدىغان -دىنالرنىڭ تارىخىدىكى يۈرهكلهر ئىچىشىپ، كۆزلهردىن تـارام
 ئىشالرنىڭ بىرى شۇكى، ئىسا ئهلهيھىسـساالمنىڭ سـاپ تهۋھىـدكه، تۇتۇقلـۇق، چىنىشلىقئې

چىگىكىلىك، ئۆزگهرتىلىش ۋه بۇرمىلىنىشتىن خـالى دىنغـا، بىـر اللهغـا ئىبـادهت قىلىـشقا، 
تىلهكلهرنــى بىــر اللهدىــن تىلهشــكه، اللهغــا بولغــان دوســتلۇقنى ھهر قانــداق دوســتلۇقتىن 

 چاقىرغــان دهۋىتــى ئــاخىرقى ھېــسابتا تۇتــۇق ئهقىــدىگه ۋه ئۈســتۈن ئورۇنغــا قويۇشــقا
  .چۈشىنىكسىز پهلسهپىگه ئايلىنىپ كهتتى

ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئازغۇنلۇق پاتقىقىغا پـاتتى، ئـۇنى ماختـاپ ئۇچـۇرۇپ ئىنـسانىي 
ئىـسا اللهنىـڭ ئـوغلى، اللهنىـڭ «: شـۇڭا ئـۇالر. دائىرىدىن ئىالھىي دائىرىگه چىقىرىـۋهتتى

  .دېيىشتى»  الله مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسادۇربالىسى بار،

ـــۇل ۋه  ـــدىن پهرۋهردىگـــار، ئوغ ـــر ئىالھ ـــانه بى ـــان يىگ ـــان ۋه تۇغۇلمىغ ـــۇالر تۇغمىغ ئ
. جىبرىئىلدىن ئىبارهت ئۈچ ئهزادىن تهركىـب تاپقـان بىـر ئـائىله كىـشلىرىنى پهيـدا قىلـدى

ــ ــۇغالپ ئىب ــى ئۇل ــدى، مهريهمن ــاد قىل ــگه ئىتىق ــسى مهريهم ــسانىڭ ئان ــۇالر ئى ــش ئ ادهت قىلى
دېيىشىپ، چىركاۋالردا » اللهنىڭ ئانىسى«شۇڭا ئۇالر مهريهمنى . دهرىجىسىگه بېرىپ يهتتى

خىرىـستىئانالر ئاشــۇ سـۈرهت ۋه ھهيكهلــلهرگه . ئۇنىـڭ سـۈرهت ۋه ھهيكهللىرىنــى تىكلىـدى
  .ئىلتىجا قىلىپ، ئۇنىڭغا يىلىنىپ باش ئۇردى

: شلىرىنى قهبىـھ سـاناپ، مۇنـداق دهيـدۇالله ئۇالرنىڭ ئىتىقادىنى ئىنكار قىلىپ، قىلمىـ
پهيغهمـبهردۇر، ئۇنىڭـدىن ) ئۆتكهن پهيغهمـبهرلهرگه ئوخـشاش(مهريهم ئوغلى ئىسا پهقهت «

ئىلگىرى نۇرغۇن پهيغهمبهرلهر ئۆتكهن، ئۇنىڭ ئانىـسى ناھـايىتى راسـتچىل خوتۇنـدۇر، ئـۇ 
ۆش، سۆڭهك، تومـۇر ۋه يهنه ئۇالرمۇ باشقا مهخلۇقالرغا ئوخشاشال گ(ئىككىسى تاماق يهيتتى 

ــدى ــان ئى ــب تاپق ــن تهركى ــا ). پهيلهردى ــا(ئۇالرغ ــڭ باتىللىقىغ ــڭ ئېتىقادىنى ــى ئۇالرنى ) يهن
ئايهتلىرىمىزنى قانداق بايان قىلىدىغانلىقىمىزغا قارىغىن؛ ئاندىن ئۇالرنىڭ ھهقتىن قانـداق 

  .باش تارتقانلىقىغا قارىغىن

 پايـدا ـ زىيـان يهتكۈزۈشـكه قـادىر سـىلهر اللهدىـن باشـقا، سـىلهرگه‹!) ئى مۇھهممهد(
ــسىلهر؟بواللما ــدىغان نهرســىلهرگه چوقۇنام ــن›ي ــسا .  دېگى ــله بول ــاڭالپ ) ســۆزۈڭالرنى(ال ئ

  ».بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئهھۋالىڭالرنى(تۇرغۇچىدۇر، 

  ئىسا ئهلهيھىسساالم بىر اللهغا ئىبادهت قىلىشقا چاقىرىدۇ -38
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لهرگه ئوخــشاشال بىــر اللهغــا ئىبــادهت ئىــسا ئهلهيھىســساالم كىــشىلهرنى باشــقا پهيغهمــبهر
مكتوب للرب «: ئىنجىلدا ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنۇ سۆزى كهلتۈرۈلگهن. قىلىشقا چاقىردى

سېنىڭ بىر ئىالھقـا سـهجده قىلىـشىڭ ۋه ئۇنىڭغـا ئىبـادهت (»  تعبده وحدهك تسجد ولهال
  ].8:4نجىل لۇقا ، ئى10:4ئىنجىل مهتتا ) [قىلىشىڭ پهرۋهردىگار تهرىپىدىن پۈتۈلگهن

الله بىرهر ئىنسانغا كىتابنى، ھېكمهتنى، پهيغهمبهرلىكنـى «: الله قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ
دېيىشى اليىق ›  قويۇپ ماڭا بهنده بولۇڭالراللهنى‹: بهرگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ كىشىلهرگه

ــدۇ  ــهۋۋۇر قى(بولماي ــىنى تهس ــادىر بولۇش ــڭ س ــداق گهپنى ــبهردىن مۇن ــى پهيغهم ــى يهن لغىل
ىقىڭالر ئۈچـۈن رهببـانى كىتـابنى ئـۆگهتكهنلىكىڭالر، ئوقۇغـانل‹): ئـۇ(ۋه لـېكىن ) ولمايدۇب

شــۇنىڭدهك ئۇنىـڭ پهرىــشتىلهرنى، پهيغهمبهرلهرنــى رهب قىلىۋېلىــشقا ). دهيــدۇ(› بولـۇڭالر
غا كۇپرىمۇسۇلمان بولغىنىڭالردىن كېيىن پهيغهمبىرىڭالر سىلهرنى . بۇيرۇشى اليىق بولمايدۇ

  ».بۇيرۇمدۇ؟

  قۇرئان ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتىنى ئاشكارىاليدۇ -39

قۇرئان ئۆزىدىن ئىلگىركى كىتابالرنى تهسـتىق قىلغـۇچى ۋه ئـۇالرنى ئىتىـراپ قىلغـۇچى 
كىتاب بولۇش سۈپىتى بىـلهن ئىـسا ئهلهيھىسـساالمنىڭ كىـشىلهر ئارىـسىدا سـاپ تهۋھىـدنى 

غـانلىقىنى كۆپتۈرمهسـتىن روشـهن ئىالن قىلغانلىقىنى ۋه كىـشىلهرنى سـاپ تهۋھىـدكه چاقىر
  :ئۇسلۇبتا نهقىل قىلدى

ئـى ‹: شۈبھىسىزكى، الله مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسادۇر، دېگۈچىلهر كاپىر بولـدى، ئىـسا«
مېنىڭ پهرۋهردىگارىم ۋه سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر بولغان اللهغا ئىبادهت ! بهنى ئىسرائىل

يهنى اللهدىن غهيـرىيگه ئىـالھ دهپ ئېتىقـاد (قىلىڭالر، كىمكى اللهغا شېرىك كهلتۈرىدىكهن 
، الله ئۇنىڭغا جهننهتنى ھارام قىلىدۇ، ئۇنىڭ جـايى دوزاخ بولىـدۇ، زالىمالرغـا )قىلىدىكهن

  ».دېدى› بولمايدۇ) يهنى اللهنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى(ھېچبىر مهدهتكار 

  تهۋھىدنىڭ ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋىتىده تۇتقان ئورنى -40

ــله قۇ ــشال ــڭ ئى ــبهر ۋه ئهلچىلهرنى ــورنىنى، پهيغهم ــدنىڭ ئ ــدا تهۋھى ــى، -رئان ئىزلىرىن
ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىدىكى اللهنى تونۇش، اللهغا بويسۇنۇش ۋه اللهدىن قورقۇش خـاراكتىرىنى 
شۇ قهدهر گۈزهل ۋه پاساھهتلىك ئۇسلۇبتا بايان قىلدىكى، ئۇنى تونۇغان ھهر قانداق ئادهم 

  .النماي قالمايدۇئۇنىڭدىن ھوزۇرالنماي ۋه زوق

يېقىن پهرىشتىلهرمۇ اللهغا بهنده بولۇشتىن ھهرگىز باش تارتمايدۇ، ) اللهغا(مهسىھمۇ، «
ــدىكهن،  ــاش تارتىــدىكهن ۋه كــۆرهڭلهپ كېتى ــشتىن ب ــا بهنــدىچىلىك قىلى كىملهركــى اللهغ

) قىيامهت كۈنى ھېساب ئـېلىش ۋه جـازاالش ئۈچـۈن(الله ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ) بىلسۇنكى(
ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلغانالرغـا كهلـسهك، الـله . دهرگاھىغا توپاليدۇئۆز 

ــڭ  ــڭ(ئۇالرنى ــدۇ، ) ئهمهللىرىنى ــا بېرى ــى ئۇالرغ ــدۇ، نېمىتىن ــۇق بېرى ــى تول ــا (ئهجرىن اللهغ
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باش تارتقان ۋه كۆرهڭلهپ كهتكهنلهرگه كهلسهك، الله ئۇالرغـا قـاتتىق ) قۇلچىلىق قىلىشتىن
) اللهنىـڭ ئازابىـدىن قۇتۇلدۇرىـدىغان(ۇالر ئۆزلىرى ئۈچـۈن اللهدىـن باشـقا ئ. ئازاب قىلىدۇ

  ».ھېچقانداق دوست ۋه ھېچقانداق مهدهتكار تاپالمايدۇ

  قىيامهتنىڭ كۆرۈنۈشلىرىدىن ئاجايىب بىر كۆرۈنۈش - 41

قۇرئان قىيامهتنىڭ كۆرۈنۈشلىرىدىن ئاجايىـب بىـر گـۈزهل كۆرۈنۈشـنى پاسـاھهتلىك ۋه 
لهن سـۈرهتلىگهن بولـۇپ، ئـۇ سـۈرهتته ئىـسا ئهلهيھىسـساالم كـشىلهرنىڭ باالغهتلىك تىل بى

-يـاۋداق سـۆز ۋه مۇئامىلىلىرىـدىن پۈتـۈنلهي ئـادا-ئۆزى ھهققىده ئېيتقان تۆھمهت، يالغان
  .جۇدا بولىدۇ

ئـۇممىتى دائىرىـسىدىن . ئۆزىنىڭ دهۋىتىنى جـۈرئهت ۋه راسـتچىللىق بىـلهن ئىزاھاليـدۇ
  . سىله ئالدىدا تهسلىم قىلدۇرىدۇچىقىپ كهتكهنلهرنى مۇشۇ مه

سىلهر قۇرئاندىكى مۇنۇ قىسسىنى ئوقـۇڭالر، قىيـامهتتىكى مهيـداننىڭ ! سۆيۈملۈك بالىالر
  !كاتتىلىقىنى، كۆرۈنۈشنىڭ گۈزهللىكىنى ھىس قىلىڭالر

سهن كىشىلهرگه، اللهنـى قويـۇپ مهن ! ئى مهريهم ئوغلى ئىسا«: ئۆز ۋاقتىدا الله ئېيتتى
  »ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر، دېدىڭمۇ؟بىلهن ئانامنى 

شهنىڭگه اليىق ئهمهس نهرسىلهردىن سـېنى پـاك دهپ ئېتىقـاد !) رهببىم(«: ئىسا ئېيتتى
قىلىمهنكى، ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك بولمىغـان سـۆزلهرنى مهن ئېيتمـايمهن، ئهگهر مهن بـۇ 

ق دېمىگهنلىكىـم يهنـى مېنىـڭ ئۇنـدا(سۆزنى ئېيتقان بولسام، ئۇنى سهن چوقـۇم بىلىـسهن 
سهن مېنىڭ زاتىمدىكىنى بىلىسهن، مهن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمهيمهن، ). ساڭا مهلۇملۇق

ــسهن ــدان بىلى ــايىتى ئوب ــى ناھ ــشقا . ســهن غهيبلهرن ــى ئېيتى ــا پهقهت ســهن مېن مهن ئۇالرغ
بۇيرۇغــان ســۆزنى، يهنــى، مېنىــڭ پهرۋهردىگــارىم ۋه ســىلهرنىڭ پهرۋهردىگــارىڭالر بولغــان 

مهن ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا بولغــان مــۇددهتته، ئۇالرنىــڭ . ىبــادهت قىلىڭــالر، دېــدىماللهغــا ئ
ئهمهللىرىنــى كۆزىتىــپ تۇرغــان ئىــدىم، مېنــى قهبــزى روھ قىلغىنىڭــدىن كېــيىن، ئۇالرنىــڭ 

ئهگهر . ئهمهللىرىنى سهن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ، سـهن ھهمـمه نهرسـىدىن خهۋهردارسـهن
ــساڭ، ئــۇالر ســېن ــازاب قىل ئــۇالرنى خــالىغىنىڭچه تهســهررۇپ (ىڭ بهندىلىرىڭــدۇر ئۇالرغــا ئ

يهنى ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى (، ئهگهر ئۇالرغا ) تهئهررۇز قىاللمايدۇكىشىساڭا ھېچ(، )قىلىسهن
ــا ــساڭ، ســهن ) تهۋبه قىلغانالرغ ــرهت قىل ــشىڭدا(مهغپى ــش ) ئى ــلهن ئى ــب، ھــېكمهت بى غالى
  .»قىلغۇچىدۇرسهن

راسـتچىلالرنىڭ راسـتچىللىقى ئـۆزىگه ) ت كـۈنىيهنـى قىيـامه(بۇ كۈن ‹:  ئېيتىدۇالله«
پايدا قىلىدىغان كۈندۇر، ئۇالر ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ 

 .› مهمنـۇن بولىـدۇ، بـۇ زور بهختتـۇرقالىـدۇ، الـله ئـۇالردىن رازى بولىـدۇ، ئـۇالر اللهدىـن
ىڭ پادىشاھلىقى اللهغا مهنـسۇپتۇر، ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ ۋه ئۇالردىكى پۈتۈن مهۋجۇداتن
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  ».الله ھهر نهرسىگه قادىردۇر

  ئاشكارا بۇتپهرهسلىككه- تۇتۇق ئهقىدىدىن ئوچۇق - 42

ــا  ــلهن ياۋرۇپاغ ــسى بى ــڭ تۇرتكى ــى ئامىلنى ــۇئهييهن ئىچك ــرى م ــستىئان دهۋهتچىلى خىرى
، ، خىلى زامانالردىن بىرى ياۋرۇپادا بۇتپهرهسـلىك ئهۋج ئالغـان بولـۇپۋهھالهنكى. كۆچتى

  .ياۋرۇپالىقالر قۇالق تۈۋىگىچه بۇددىزىم پاتقىقىغا پاتقان ئىدى

خىـل ئىالھالرنىـڭ -اللهنىڭ سۈپهتلىرىنى خلمۇ) رىتسىيىلىكلهرگ(بۇتپهرهس يۇنانلىقالر 
ئۇالرنىڭ ھهيكهللىرىنى ئويۇپ، ئـۇالر ئۈچـۈن مهخـسۇس ئىبادهتخانـا . شهكلىده سۈرهتلىدى

ق ئىالھــى، رهھــمهت ئىالھــى، غهزهپ ئىالھــى رىزىــ. ســالدى ۋه ھهيكهللهرنــى ئورنــاتتى
  .دېگهندهك ساختا ئىالھالرنى پهيدا قىلدى

رۇملۇقالر بۇتپهرهسلىك ۋه خوراپاتلىقنى چىـڭ تۇتۇشـتا ئهڭ قهدىمىـي مىلـلهت بولـۇپ، 
ئۇالرنىڭ روھى بۇددىزىم روھـى . قېنىغا سېڭىپ كهتكهن ئىدى-بۇتپهرهسلىك ئۇالرنىڭ قان
  .ىبىلهن بىرىكىپ كهتكهن ئىد

خىرىستىئان دىنى ئۇالرغـا يېتىـپ، مىـالدى . خىل ئىالھالرغا چوقۇناتتى-روملۇقالر خلمۇ
 دۆلهت دىنـى  خىرىستىئان دىنىنى قۇبـۇل قىلىـپ، ئـۇنى رهسـمىي1يىلى كونىستانتىن-306

 خىرىستىئان دىنى بـۇددىزىم ئهقىدىلىرىـدىن، روم شۇنىڭدىن كېيىن. قىلىپ بهلگىلىگلىدى
نهتىجىـده . ۇنان پهلسهپىلىرىدىن كۆپلىگهن نهرسىلهرنى قوبۇل قىلـدىئهنئهنىلىرىدىن ۋه ي

لىــشىپ پهيغهمــبهر ئورناتقــان تــۈپ ئاساســلىرىنى، يېقىنئاســتا بۇددىزىمغــا -بــۇ دىــن ئاســتا
بولۇپمـۇ . شهرققه خاس ئاممىبابلىقىنى، تهۋھىـدتىكى جهڭگىـۋارلىقىنى يوقۇتۇشـقا باشـلىدى

 ئۆزلىرىنىـڭ قهدىمقـى مۇشـرىكلىك ئهقىدىـسىنى ۋه بىر قىسىم مۇناپىقالر بۇ دىنغـا كىرىـپ،
 بۇنىڭدىن يىڭىـچه بىـر ئهبـجهش كېيىنبۇددىزىمچه خاسلىقىنى بۇ دىنغا ئارىالشتۇرغاندىن 

بۇ ئهبـجهش دىنـدا خىرىـستىئانلىق بىـلهن بۇتپهرهسـلىك باپبـاراۋهر . دىن مهيدانغا كهلدى
  .ھالهتته ئاشكارا بولدى

هســـلهپكى مهزگىللىـــرىگه قارىـــساقمۇ تـــۈنجى ئهمهلىيهتـــته خىرســـتىئان دىننىـــڭ د
خىرىستىئانلىقنىڭ قاراڭغۇ كىچىده يولـدىن ئېزىـپ كېتىـپ، يولنىـڭ ئـاخىرىنى تاپالمىغـان 
ئــازغۇن يولۇچىغــا ئوخــشاش ئىــسا ئهلهيھىســساالم ماڭغــان ۋه دهۋهت قىلغــان يولغــا تــۈپتىن 

  .ئوخشىمايدىغان باشقا بىر يولدىن ماڭغانلىقىنى ئېنىق بايقايمىز

ــ ــڭ ب ــازۇك ھېكمهتنى ــدىغان مۇشــۇنداق ن ــشى بىلى ــان كى ــارىخىنى ئوقۇغ ــڭ ت ۇ دىنالرنى
دهپ سـۈپهتلهش ئـارقىلىق ئۇالرنىـڭ » غهزهپ قىلىنغـۇچى«رنى يهھۇدىيالرسهۋهبىدىن الله 

بىزنى توغرا «: شۇڭا مۇسۇلمانالرنىڭ تىلى بىلهن. ئىكهنلىكىنى ئېنىق كۆرسهتتى» ئازغۇن«
ولۇققانالرنىـڭ ۋه ئازغانالرنىـڭ يولىغـا ئهمهس، سـهن ئىنئـام ڭگه يغهزىـبى. يولغا باشـلىغىن

  .دېدى» )باشلىغىن(قىلغانالرنىڭ يولىغا 
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  .مانا بۇ ياۋرۇپانىڭ ۋه ياۋرۇپا رهھبهرلىكىدىكى ئىنسانىيهتنىڭ تىراگىدىيىسى

  .» ھهممه ئىش اللهنىڭ باشقۇرۇشىدىدۇركېيىنئىلگىرى ۋه «

  

*******  

  ساالممۇھهممهد ئهلهيھىس:  قىسسه- 13

  جاھىلىيهت دهۋرى - 1

  :ئىسا ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن

دۇنيانى زۇلمهت قـاپالپ، . ئىسا ئهلهيھىسساالم دۇنيادىن ئايرىلغىلى ئۇزاق زامانالر بولدى
پهيغهمــبهر ۋه ئهلچىـلهر ئـۆز دهۋرىـده پــاك تهۋھىـد ۋه سـاپ دىــن . نـۇر ۋه ئىلىـم يوقالـدى

ـــاۋازالر ســـاختىپهز دهججالالرنىـــڭ جاھـــالهت ۋه زااللهت -ئـــارقىلىق يـــۇقىرى كۆتـــۈرگهن ئ
ز باســارلىرى پهيغهمــبهرلهر، ئهلچىــلهر ۋه ئۇالرنىــڭ ئىــ. چۇقــانلىرى ئىچىــده غايىــپ بولــدى

لىغا چىقىپ تۇرغان كۈچلـۈك بـورانالر تهرىپىـدىن ئۆچـۈرۈپ ھې-يورۇتقان چىراقالر ھېلىدىن
  .تاشالندى

  :قهدىقى دىنالر

 بىكــار تهلهپ - خىرىــستىئان دىنــىبــۇ دىنالرنىــڭ ئهڭ ئاخىرقىــسى–كاتتــا دىــنالر 
ئويۇنچىالرنىڭ جان بېقىش قورالىغا، ئىككى يۈزلىمه سـاختىپهزلهرنىڭ ئولجىـسىغا ئايلىنىـپ 

ئهگهر پهيغهمـبهر . قالغان بولۇپ، ئۇ ئهسلىدىكى روھى ۋه شهكلىنى تامامهن يوقاتقان ئىـدى
 كهلگهن دىننـى كـۆرگهن ۋه ئهلچىلهر قايتىدىن دۇنياغا كېلىپ ئۆزلىرى الله تهرهپتىن ئېلىپ

  .بولسا، ئۇنى قهتئى تونۇمىغان ۋه ئىنكار قىلغان بوالتتى

ئـادهت ۋه ئهنئهنىلهرنىـڭ يىغىندىـسىغا -يهھۇدىي دىنى ھاياتىي كۈچىنى يوقاتقان ئۆرپ
ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ بىر ئۆتمۇشـتىن قالغـان سـۇاللىۋىي دىـن بولـۇپ . ئايلىنىپ قالغان ئىدى

نىيهتكه رهھـمهت يهتكــۈزۈش  ئـۇممهتنى دهۋهت قىلىـش، ئىنــسادۇنياغـا رهھبهرلىـك قىلــش،
  .نى ئۈستىگه ئااللمايتتىۋهزىپىسى

ــڭ ئۆزگهرتىــشى،  ــدىن باشــالپال ئازغۇنالرنى ــسا تــۈنجى دهۋرى ــستىئان دىنــى بول خىرى
ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىر دۆۋه . جاھىلىيهتچىلهرنىڭ بۇرمىلىشى بىلهن تۈپتىن بۇزۇلغان ئىدى

بولـۇپ، ئىـسا ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئاممىبـاپ تهلىمـاتلىرى ئۇنىـڭ ئاسـتىغا داشقالغا ئايالنغان 
ــش  ــادهت قىلى ــله ئۈچــۈن خــالىس ئىب ــان، ال ــۇرى يوقالغ ــد ن ــۋېتىلگهن، تهۋھى ــنه قىلى دهپ

  .دېگهندىن قىلچىمۇ ئهسهر قالمىغان ئىدى

ــىيالر  ــلهر(مهجۇس ــدى) ئاتهشپهرهس ــاۋاره ئى ــلهن ئ ــۇش بى ــا چوقۇن ــسا ئوتق ــۇالر . بول ئ
ئىبادهتخانىنىـــڭ . نىالرنى قـــۇرۇپ ئـــوتنى ئـــۆزلىرىگه خـــۇدا قىلىۋالغـــان ئىـــدىئىبادهتخـــا
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يىغىـپ . نى تارتسا شۇنى قىالتتـىهركىن ئادهملهر بولۇپ، كۆڭلى نىمىسىرتىدىكىلهر بولسا ئ
ھهرىـكهت ۋه ئهخـالق جهھهتـته -ئېيتقاندا مهجۇسىيالر بىلهن دىنـسىزالر ئوتتۇرىـسىدا ئىـش

  .ھىچقانداق پهرق يوق ئىدى

دا دىنى ھىندىستان ۋه ئوتتۇرا ئاسىيادا كهڭرى تارقالغان دىن بولۇپ، ئۇنىڭ تىلغـا بۇد
. بۇتپهرهسلهر قهيهرگه بارسا بۇتالرنى كۆتـۈرۈۋاالتتى. ئالغۇچىلىكى يوق بۇتپهرهسلىك ئىدى

  .قهيهرده ئولتۇراقالشسا شۇ يهرگه بۇتنىڭ ھهيكهللىرىنى تىكلهيتتى

هئبـۇد ۋه ئىالھالرنىـڭ دىن بولۇپ، م) ئاساسلىق(براھمان دىنى ھىندىستاندىكى ئهسلى 
خىللىقــى، ئىنــسان بىــلهن ئىنــسان -نىپالر ئوتتۇرىــسدىكى زۇلۇمنىــڭ خىلمــۇكــۆپلىكى، ســى

  .ئوتتۇرىسىدىكى ئىمتىيازنىڭ كۈچلۈكلىكى بىلهن باشقا دىنالردىن پهرقلىنهتتى

 ئـــۇالر ئهرهبـــلهر بولـــسا كېيىنكـــى دهۋرده بۇتپهرهســـلىك پاتقىقىغـــا پاتقـــان بولـــۇپ،
. بۇتپهرهســـلىكته ھىندىـــستاندىكى بـــۇتپهرهس براھمـــانالر بىـــلهن تهڭ ئورۇنـــدا تـــۇراتتى

مۇشــرىكلىقتا يــۇقىرى پهللىــگه چىققــان بولــۇپ، اللهنــى قويــۇپ كــۆپلىگهن ئىالھالرغــا 
  .چوقۇناتتى

ئهرهب مىللىتى بۇتالرغا چوقۇنۇشتا ئهڭ قورقۇنچلۇق دهرىجىگه بىرىـپ يهتـكهن بولـۇپ، 
له، ھهر بىر قىـشالق، ھهر بىـر شـهھهرنىڭ ئـۆزگه خـاس بـۇتلىرى بولغانـدىن ھهر بىر قهبى

ــدى ــار ئى ــۇتلىرى ب ــىي ب ــڭ خۇسۇس ــۇ ئۆينى ــدىمۇ ش ــر ئۆي ــقا ھهر بى ــراھىم . باش ــا ئىب ھهتت
ئهلهيھىسساالم يالغۇز بىر اللهغا ئىبـادهت قىلىـش ئۈچـۈن بىنـا قىلغـان كهئبىنىـڭ ئىچىـدىمۇ 

  . بۇت بار ئىدى360

  :ئهرهب يىرىم ئارىلى

ئهرهبلهر ئهخالق جهھهتته بۇزۇلغان بولۇپ، ھاراق ۋه قىمارغـا بېـرىلگهن؛ باغرىتاشـلىق 
ئــار -ۋه رهھىمــسىزلىكته قىزلىرنــى تىرىــك كۆمــۈۋېتىش دهرىجىــسىگه بېرىــپ يهتــكهن، ئــۆز

. ھۇجــۇم قىلىــش ۋه يــول توســۇپ قــاراقچىلىق قىلــش ئومــۇمىي ھادىــسىگه ئايالنغــان ئىــدى
مـال سـۈپىتىده ئاتىـدىن -مۈلۈك ياكى چارۋا- تۆۋهن بولۇپ، مالئايالالرنىڭ ئورنى ئىنتايىن

نـامراتلىق ۋه كهمبهغهللىكـتىن قورقـۇپ يـاكى بېقىـپ بواللماسـلىقتىن . بالىغا مىراس قاالتتى
  .ئهنسىرهپ بالىلىرىنى ئۆلتۈرۈۋېتىدىغان كىشىلهرمۇ يوق ئهمهس ئىدى

. هتتىكى ئىـش ئىـدىئۇالر ئۇرۇشـخۇمار خهلـق بولـۇپ، قـان تۆكـۈش ئـۇالر ئۈچـۈن ئـاد
ــىدا  ــڭ ئارس ــۇرۇش ئۇالرنى ــان ئ ــپ چىقق ــهۋهبىدىن كېلى ــش س ــر ئى ــمهس بى ــل 40ئهرزى  يى

  .داۋامالشقان، ئۇرۇشتا نهچچه مىڭلىغان كىشىلهر ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى

  :قۇرۇقلۇق ۋه دېڭىزدا بۇزۇقچىلىق ئاشكارا بولدى

بۇ ئهسىرده . لىدا ئىدىيىغىپ ئېيتقاندا ئىنسانىيهت پهيغهمبهرلىك ھارپىسىدا ھاالكهت يو
نى، ئۆزىنىڭ ئهسلىنى ۋه ئاقىۋىتىنى ئۇنۇتقان؛ توغرا بىـلهن خاتـانى، ئىنسانالر ياراتقۇچىسى
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ياخشىلىق بىلهن يامانلىقنى، گۈزهللىك بىلهن سهتلىكنى پهرق ئېتىش ئىقتىدارىنى تامـامهن 
  .يوقاتقان ئىدى

ــشــۇنچه كهڭ ئىقلى ــدىغان، پم ــۇھىم بىلى ــى م ــڭ دىنىن ــا شــىرىك دا ئۆزىنى هرۋهردىگارىغ
بۈيـۈك . كهلتۈرمهي ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىدىغان بىرهر ئادهمنى تېپىش مومكىن ئهمهس ئىـدى

  :الله ھهقىقهتهن راست ئېيتتى

ئىنـــسانالرنىڭ قىلغـــان گۇنـــاھلىرى تۈپهيلىـــدىن، قۇرۇقلۇقتـــا ۋه دېڭىـــزدا ئـــاپهت «
) نىسـىجازا(نىڭ مىر قىـسيـۈزبهردى، الـله ئـۇالرنى تهۋبه قىلـسۇن دهپ قىلمىـشلىرىنىڭ بىـ

  ).ئايهت-41: سۈره رۇم(» ئۇالرغا تېتىتتى

  :پهيغهمبهر نىمه ئۈچۈن ئهرهب يىرىم ئارىلىدىن چىقتى؟ 

ايسى جايلىرىغا يهتكـۈزۈش الله ئىسالم دهۋىتىنى قوبۇل قىلىش ۋه ئۇنى دۇنيانىڭ ھهر ق
هلبلىــرى تېخــى چــۈنكى، ئۇالرنىــڭ ق. نى ئۈســتىگه ئېلىــشقا ئهرهبلهرنــى تاللىــدىۋهزىپىــسى

ئۇالر يۈكـسهك . ئۆچۈرگىلى بولمىغىدهك دهرىجىده خهت يېزىلىپ كهتمىگهن ئاق قهغهز ئىدى
ــات ــيهتلهر بىــلهن پهخىرلىنىــدىغان رۇم، پــارس ۋه -ئهدهبىي ســهنئهت ۋه شــانلىق مهدهنى

ئهگهر بۇ ئاق قهغهزگه خهت يېزىلغـان دېيىلـسه، ئۇنـداقتا . ھىندىستانلىقالرغا ئوخشىمايتتى
لهر نادانلىق ۋه ياۋايىلىقنىڭ قولى تهرىپىدىن يېزىلغان بولغاچقا، ئـۇنى ئۆچـۈرۈش، بۇ خهت

  .يۇيۇش ۋه ئۇنىڭ ئورنىغا يىڭىدىن نهقىشلهرنى ئويۇش تامامهن مومكىن ئىدى

پهقهت ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىنى بىر قات قىلىـن . ئۇالر ئهسلى تهبىئىتىنى يوقاتمىغان ئىدى
ئهگهر ئۇالرنىــڭ كــۆزلىرىنى . شــى ئــۇرۇش قىلىۋاتــاتتىپهرده توســۇۋالغاچقا، ھهقــكه قار

توسۇۋالغان پهردىـلهر ئېچىۋېتىلـسه، ئـۇالر شـۇ ھامـان ھهقنـى ياخـشى كـۆرۈپ ئـۇنى چىـڭ 
چــۈنكى، ئــۇالر راســتچىل، . قۇچـاقاليتتى، ھهق يولىــدا ئۆلۈشــتىن قىلــچه بـاش تارتمــايتتى

  .داز مىللهت ئىدىمۇشهققهت ئىچىده تاۋالنغان، باتۇر ۋه چهۋهن-ئىشهنچلىك، جاپا

ئۇنىڭدىن باشقا ئىبـراھىم ئهلهيھىسـساالم بىـلهن ئىـسمائىل ئهلهيھىسـساالم ئىنـسانالرنىڭ 
يالغۇز بىر اللهغا ئىبادهت قىلىشى، دهۋهت ۋه تهۋھىدنىڭ مهڭگۈلۈك بولىقى بولۇشى ئۈچـۈن 

  .دا، جۈملىدىن مهككىده ئىدىىبىنا قىلغان كهئبه ئهرهپ يىرىم ئارىل

) يهنــى بهيتــۇلال(تــۇنجى ســېلىنغان ئــۆي ) ئىبــادهت ئۈچــۈن(سانالرغا ھهقىــقهتهن ئىنــ«
  ).ئايهت-96: سۈره ئال ئىمران(» مهككىدىدۇر، مۇبارهكتۇر، جاھان ئهھلىگه ھىدايهتتۇر

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋهھىي كېلىشنىڭ ئالدىدىكى دهۋر - 2

  :مهككه ۋه قۇرهيش

 مهكــكه ســۇ، زىــرائهت ۋه يىمهكلىــك ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالم مهككىــگه بارغــان چاغــدا،
ئىبـراھىم ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئهينـى . بولمىغان تاقىر تاغالر بىلهن قورشالغان بىر ۋادا ئىـدى
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ۋاقىتتا ئايالى ھاجهر ۋه ئوغلى ئىسمائىلنى ئېلىپ مهككىگه بېرىشتىكى تۈپ مهقسىتى دۇنيادا 
لهغــا ئىبــادهت قىلىــدىغان، كهڭــرى تارقالغــان بۇتپهرهســلىكتىن ۋاز كېچىــپ، يــالغۇز بىــر ال

ــاھى  ــسانالر جهمگ ــئىلى ۋه ئىن ــدايهت مهش ــدىغان، ھى ــكه يىتهكلهي ــله تهرهپ ــسانالرنى ال ئىن
  .بولىدىغان مهركهز قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ئىدى

ئـۇ دۇنيـادىن يىـراق بـۇ . الله ئۇنىڭ ئهمىلىنى قوبۇل قىلىپ بۇ جايغـا بهرىـكهت بهردى
ۇپ كهتـكهن چاغـدا الـله بىـر ئانـا ۋه بىـر ئوغۇلـدىن باياۋانغا ئايالى بىلهن ئوغلىنى قالـدۇر

زهمـزهم «بـۇ سـۇ . تهركىب تاپقان بـۇ مۇبـارهك كىچىـك ئـائىلىگه سـۇ پهيـدا قىلىـپ بهردى
 ئۇنىڭدىن ئىچىپ، ئـۇنى ھېلىھهمئىنسانالر . بۇلۇپ، الله ئۇنىڭغا بهرىكهت بهردى» قۇدۇقى

  .دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا ئېلىپ كهتمهكته

ئـۇ بـالىلىق يېـشىغا . نىڭ تهربىيىـسىده ئۆسـۈپ يېتىلـدىل ئهلهيھىسساالم ئاتىسىئىسمائى
ــان  ــا بولغ ــۇھهببىتىنى ئوغلىغ ــان م ــا بولغ ــساالم اللهغ ــراھىم ئهلهيھىس ــسى ئىب ــده ئاتى يهتكهن
مۇھهببىتىدىن ئۈستۈن بىلگهنلىكـى ئۈچـۈن الـله ئـۇنى چۈشـىده بۇيرىغـان ئىـشنى ئهمهلـگه 

ــوغلىنى بو ــسىتىده ئ ــۇرۇش مهق ــدىئاش ــاقچى بول ــا . غۇزلىم ــۇ بۇيرۇقق ــسمائىل ب ــك ئى كىچى
الله ئىسمائىلنىڭ دهۋهتته ئاتىسىغا يـاردهمچى بولۇشـى، . بويسۇندى ۋه ئۇنىڭغا رازى بولدى

ــر  ــقا بى ــا باش ــڭ ئورنىغ ــۈن ئۇنى ــى ئۈچ ــدادى بولۇش ــڭ ئهج ــۈك پهيغهمبهرنى ــر بۈي يهنه بى
  .قۇربانلىقىنى ئالماشتۇرۇپ بهردى

بـاال ئىككىـسى بىـرلىكته بهيتـۇلال -ئاتـا. مهككىگه قايتىپ كهلدىئىبراھىم ئهلهيھىسساالم 
ئۇالر اللهغا دۇئا قىلىپ، اللهنىڭ بۇ بهيتـۇلالنى قوبـۇل قىلىـشىنى، . نى بىنا قىلدى)كهئبه(

ئۇنىڭغا بهرىكهت ئاتا قىلىشىنى، ئۇالرنى ئىسالم ئۈستىده ياشاپ، ئىسالم ئۈسـتىده ئۆلۈشـكه 
اپاتى بىلهن ئىشلىرىنىڭ ئۈزۈلـۈپ قالماسـلىقىنى، ئۇالرنىـڭ مۇۋهپپهق قىلىشىنى، ئۇالرنىڭ ۋ

ـــۇالر باشـــلىغان ئىـــشنى  ئهۋالدلىـــرى ئىچىـــدىن ئۇالرنىـــڭ دهۋىتىنـــى يىڭىاليـــدىغان ۋه ئ
  .تاماماليدىغان پهيغهمبهرلهرنى مهيدانغا كهلتۈرشىنى تىلىدى

: ئــــۆز ۋاقتىــــدا ئىبــــراھىم بىــــلهن ئىــــسمائىل كهبىنىــــڭ ئــــۇلىنى قوپۇرۇۋېتىــــپ«
) دۇئـايىمىزنى(قوبۇل قىلغىن، سهن ھهقىـقهتهن ) خىزمىتىمىزنى(ردىگارىمىز بىزنىڭ پهرۋه‹

ئىككىمىزنـى ! پهرۋهردىگـارىمىز. بىلىـپ تۇرغۇچىـسهن) نىيىتىمىزنـى(ئاڭالپ تۇرغۇچىـسهن، 
ــۈممهت  ــائهتمهن ئ ــۆزۈڭگه ئىت ــۇ ئ ــائهتمهن قىلغىــن، بىزنىــڭ ئهۋالدلىرىمىزدىنم ــۆزۈڭگه ئىت ئ

نىــڭ قائىــدىلىرىنى بىلــدۈرگىن، تهۋبىمىزنــى قوبــۇل قىلغىــن، چىقــارغىن، بىــزگه ھهجىمىز
ـــايىتى مېھرىبانـــسهن ـــسهن، ناھ ـــۇل قىلغۇچى ـــايىتى قوب ـــى ناھ ـــهن تهۋبىن ـــۈنكى س . چ

ــايهتلىرىڭنى ئۇالرغــا تىــالۋهت قىلىــپ بېرىــدىغان، ! پهرۋهردىگــارىمىز ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن ئ
ــاننى(كىتــابىڭنى  ئۇالرغــا ئۆگىتىــدىغان، ) يهنــى پــاك ســۈننهتنى(، ھېكمهتنــى )يهنــى قۇرئ

پاك قىلىدىغان بىر پهيغهمبهر ئهۋهتكىن، ھهقىـقهتهن ) مۇشرىكلىك ۋه گۇناھالردىن(ئۇالرنى 
-129-126: سـۈره بهقهره(» .دېـدى› سهن غالىبسهن، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىسهن
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  )ئايهتلهر

ئىل ئىــسما. نى ئىجــابهت قىلىــپ ئهۋالدلىرىنــى كــۆپهيتتىالــله ئــۇ ئىككىــسىنىڭ دۇئاســى
ــڭ  ــده ئۇنى ــگه كهلگهن ــڭ دهۋرى ــان ئهدناننى ــرى بولغ ــدىن بى ــساالمنىڭ نهۋرىلىرى ئهلهيھىس

ئهدناننىـڭ ئـوغلى پهھرىبنـى . ئهۋالدلىرى كۆپىيىپ چـوڭ بىـر جهمهت بولـۇپ شـهكىللهندى
مالىكنىڭ ئهۋالدلىرىدىن بولغان قۇسهي ئىبنى كىالب بهيتۇلالنى باشقۇرۇش ئىـشلىرىغا ئىـگه 

شى ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىـدىغان نوپۇزلـۇق كىـشى بولـۇپ، بهيتۇلالغـا ئۇ ھهممه كىـ. بولدى
يوپۇق يېپىش، بهيتۇلالنىڭ ئاچقۇچلىرىنى ساقالش، بهيتۇلالنى تاۋاپ قىلىشقا كهلگهنلهرنى 

ئـارا مهسـلىھهت -زهمزهم سۈيى بىـلهن سـۇغىرىش ۋه ئـۇالرنى تائـام بىـلهن تهمىـنلهش، ئـۆز
 چىقىرىش قاتارلىق ئىشالرنى باشقۇرۇش ھوقۇقىغـا ئۈچۈن يىغىن چاقىرىش، ئۇرۇشتا بايراق

شـهرىپىگه ئىرىـشكهن نوپۇزلـۇق ئهربـاپ -بهلكى، ئـۇ پۈتكـۈل مهككىنىـڭ شـان. ئىگه ئىدى
  .ئىدى

ئۇنىـڭ . ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىدىن بىرى بولغان ئابدۇماناف ئهقىللىق ۋه زىرهك كىشى ئىـدى
تـاۋاپ قىلىـشقا كهلگهنلهرنـى چوڭ ئوغلى ھاشـىم قهۋمنىـڭ كاتتىبىـشى بولـۇپ، بهيتـۇلالنى 

ئـۇ . زهمزهم سۈيى بىلهن سۇغىرىش ۋه ئۇالرنى تائام بىلهن تهمىنلهش ھوقۇقىغا ئىـگه ئىـدى
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بوۋىسى ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ ئاتىسى بولـۇپ، ھاشـىمدىن كېـيىن 

ى ئابـدۇماناف بهيتۇلالنىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقىغـا ئابـدۇلمۇتهللىبنىڭ تاغىـسى مۇتهللىـب ئىبنـ
 ئىرىـشمىگهن ھـۆرمهت ۋه ھـېچكىمبوۋىلىرىـدىن -ئـۇ ئـۆز قهۋمـى ئىچىـده ئاتـا. ئىگه بولدى

  .شهرهپكه ئىرىشتى-شان

بـۇ ئىـسىم ئۇالرنىـڭ بـارلىق . دهپ ئاتالـدى» قۇرهيش«پهھرىبنى مالىكنىڭ ئهۋالدلىرى 
مهشـھۇر دىـگهن نـام بىـلهن » قۇرهيش قهبىلىسى«ئىسىملىرىنى بېسىپ چۈشۈپ، بۇ قهبىله 

ــورنىنى، يــشنىڭ نهســىبىنىڭ ئۈســتۈنلۈكىنى، رهبــارلىق ئهرهبــلهر قۇره. بولــدى ھبهرلىــك ئ
تىلىنىڭ راۋانلىقىنى، ئىپادىلهش سهنئىتىنىڭ يۇقىرىلىقىنى، ئېـسىل ئهخـالق ۋه باتۇرلۇققـا 

شۇڭا ئۇالرنىـڭ بـۇ خىـل ئاالھىـدىلىكلىرى ماقـال . ئىگه ئىكهنلىكىنى بىردهك ئىتراپ قىلدى
  .لۇپ تارالدىتهمسىل بو

  :مهككه ۋه قۇرهيش ئىچىده بۇتپهرهسلىكنىڭ ئاشكارا بولۇشى

قۇرهيش قهبىلىسى ئهجداتلىرى ئىبـراھىم ۋه ئىـسمائىل ئهلهيھىسـساالمنىڭ دىنىـدا چىـڭ 
 لـۇھهي دۇنياغـا كهلگىـچه تهۋھىـد ىئۇالرنىـڭ ئىچىـده ئهمـرى ئىبنـ. تۇرۇپ كهلگهن ئىـدى

ئۇ دۇنياغا كېلىپ تـۈنجى بولـۇپ . شلىمىغان ئىدىنى تائهقىدىسى ۋه بىر خۇدالىق ئىدىيىسى
بۇتالرنى تىكلىدى، ھايۋانالرنى ئۇلۇغالش، .  ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىنى ئۆزگهرتتى

ئىالھالرغا نهزىر قىلىش، اللهنىڭ بهلگىلىمىـسىگه، ئىبـراھىم ئهلهيھىسـساالمنىڭ شـهرىئىتىگه 
  . ئىشلىرىنى پهيدا قىلدىخىالپ ھالدا ئۆزى خاالپ ھاالل ۋه ھارام قىلىش

ـــ ـــرى ئىبن ـــا ىئهم ـــدا شـــاملىقالرنىڭ بۇتالرغ ـــان چاغ ـــدىن شـــامغا بارغ ـــۇھهي مهككى  ل
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بىر قىـسىم بـۇتالرنى مهككىـگه . چوقۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا ئۇچرىدى
  .كىشىلهرنى بۇتالرغا چوقۇنۇشقا ۋه ئۇنى ئۇلۇغالشقا بۇيرىدى. ئېلىپ كېلىپ تىكلىدى

يشلهر مهككىدىن ئايرىلىپ بىر جايغا بارماقچى بولسا ھهرهمنى ئۇلۇغالش ۋه خـاتىره قۇره
ئۇالرنىـڭ بـۇ خىـل . سۈپىتىده ساقالش ئۈچۈن ھهرهم تېشىنى ئۆزى بىلهن بىلله ئېلىۋاالتتى

ئاستا ئۇالرنىڭ كـۆزىگه چىرايلىـق كـۆرۈنگهن ۋه ئـۇالرنى ھهيـران قالـدۇرغان -ئادىتى ئاستا
  . ئۆزگهردىتاشالرغا چوقۇنۇشقا

  :پىل ۋهقهسى

نىڭ مهيدانغا كېلىدىغانلىقىنىڭ بىشارىتى پىل ۋهقهسىنىڭ يۈز بېرىشى چوڭ بىر ھادىسى
شــۇنداقال اللهنىــڭ ئهرهبــلهرگه ۋه كهئىــبىگه زور ياخــشىلىق ئاتــا قىلىــدىغانلىقىنىڭ . ئىــدى

  .دهلىلى ئىدى

نـدىكى ۋالىيـسى ھهبهشىستان پادىشاھى نهجاشىنىڭ يهمه: بۇ ۋهقهنىڭ جهريانى مۇنداق
ئهبرهھه يهمهننىڭ پايتهختى سهنئادا ناھايتى ھهشىمهتلىك بىـر چىركـاۋ سـالدۇرۇپ، ئـۇنى 

ھهمــده كىــشىلهرنى مهككىــدىكى بهيتــۇلالنى ئهمهس، بهلكــى، . دهپ ئاتىــدى» قۇللىيــۇس«
سهنئادىكى چىركاۋنى تاۋاپ قىلىشقا قىزىقتـۇردى ھهتتـا ھهر قايـسى تهرهپلهردىـن مهككىـگه 

تۇلالنى تاۋاپ قىلىدىغان كىشىلهرنى توسـماقچى، بـۇ ئـارقىلىق ئـۆزى سـالدۇرغان بېرىپ بهي
  .چىركاۋنى بهيتۇلالنىڭ ئورنىغا دهسسهتمهكچى بولدى

كىچىكىدىن باشالپال كهئبىگه چوڭقۇر ھۆرمهت ۋه مۇھهببهت بىلهن قاراپ چوڭ بولغـان، 
ــدىن ئۇ ــن دىلى ــۇنى چى ــدىغان، ئ ــۆيگه تهڭ قىلماي ــداق ئ ــى ھىچقان ــدىغان ۋه كهئبىن لۇغالي

ــدى ــر كهل ــايتى ئېغى ــش ناھ ــۇ ئى ــلهرگه ب ــدىغان ئهرهب ــۇقهددهس بىلى ــۈن . م ــڭ پۈت ئۇالرنى
بۇ خىـل تهڭـسىزلىككه چىـدىمىغان بىـر ئـادهم سـهنئاغا . دىققىتىنى مۇشۇ ئىش ئىگىلىۋالدى

بۇنىڭـدىن غهزهپلهنـگهن ئهبـرهھه . بېرىپ، چىركاۋغـا كىرىـپ چـوڭ تهرهت قىلىـپ قويـدى
  .رىپ بهيتۇلالنى چېقىپ تاشالشقا قهسهم ئىچتىقوشۇن باشالپ بې

بــۇنى ئــاڭالپ ئهرهبــلهر . ئهبــرهھه پىــل قوشــۇنىنى باشــالپ، بهيتۇلالغــا قــاراپ كهلــدى
گهرچه ئــۇالر . ئۇالرنىــڭ بېــشىدا چاقمــاق چاققانــدهك بولــدى. ساراسـىمىگه چۈشــۈپ قالــدى

الر ئهبرهھهنىـڭ ئهبرهھهگه قارشى تۇرۇپ، ئۇنى توسۇشـنى ئويلىغـان بولـسىمۇ، بىـراق، ئـۇ
چـۈنكى، ئــۇالر . قوشـۇنلىرىغا كـۈچى يهتمهيــدىغانلىقىنى بىلىـپ، ئىـشنى اللهغــا تاپـشۇردى

  .نىڭ بارلىقىغا كهسكىن ئىشىنهتتىنىڭ ئۇنى قوغدايدىغان بىر ئىگىسىبهيتۇلال

ــسى  ــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ بوۋى ــشلهرنىڭ كاتتىبىــشى، پهيغهم ــشهنچ قۇرهي ــل ئى ــۇ خى ب
 ئهبـرهھه ئوتتۇرىـسىدا بولـۇپ ئـۆتكهن تـۆۋهنكى سـۆھبهتته ناھـايتى ئابدۇلمۇتهللىب بىلهن

  .روشهن ئىپادىلىنىدۇ

نى بۇلىۋالغـان ىـدا ئابـدۇلمۇتهللىبنىڭ يـۈز تۆگىـسىئهبرهھه بهيتۇلالغا قاراپ ماڭغـان يول
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ئـۇ ئابـدۇلمۇتهللىبنى چـوڭ . ئۇنىڭغا ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ كهلگهنلىكى خهۋهر قىلىندى. ئىدى
ــره. كــۆرهتتى ــى ســورىدىئهب ــدىن كهلگهنلىكىن ــمه ۋهجى ــدۇلمۇتهللىب ئا. ھه ئۇنىڭــدىن نى ب

بـۇنى . نى قـايتۇرۇپ بېرىـشىنى تهلهپ قىلىـپ كهلگهنلىكىنـى ئېيتتـىئۇنىڭدىن يۈز تۆگىـسى
ـــده ئـــۇنى  ـــهيدى ھهم ـــۆرمىتى پهس ـــدۇلمۇتهللىبكه بولغـــان ھ ـــڭ ئاب ـــاڭالپ ئهبرهھهنى ئ

 تۇرســام، ســهن ماڭــا ســېنىڭ ۋه مهن بهيتــۇلالنى چېقىــۋهتكىلى كهلــگهن«: مهنــسىتمهستىن
ئهجدادلىرىڭنىڭ دىنى بولغان بهيتۇلال ھهققده سـۆزلىمهي، ئاشـۇ يـۈز تـۆگه ھهققىـده گهپ 

  .دېدى» قىلىۋاتامسهن؟

ــۇنى - ــڭ ئ ــدىم، بهيتۇلالنى ــى قىل ــڭ گېپىن ــا تۆگىنى ــسى بولغاچق ــڭ ئىگى  مهن تۆگىنى
  . دېدى ئابدۇلمۇتهللىب ئىشهنچ بىلهن-قوغدايدىغان ئىگىسى بار

  . دهپ سورىدى ئهبرهھه ئۇنىڭدىن- قانداق قوغدايدۇ؟-

  . دېدى ئابدۇلمۇتهللىب ئهبرهھهگه-! شۇ چاغدا كۆرهيلى-

قۇرهيــشلهر ئهســكهرلهرنىڭ تاالپىتىــدىن قورقــۇپ تــاغ چوققىلىرىغــا ۋه قىرالرغــا چىقىــپ 
اللهنىــڭ ھــۆرمىتىگه تاجــاۋۇز قىلغــان كىــشىنى اللهنىــڭ قانــداق جازااليــدىغانلىقىغا قــاراپ 

ــتى ــل. تۇرۇش ــلهن بىل ــۇرهيش بى ــر نهپهر ق ــدۇلمۇتهللىب بى ــبه ئاب ــپ، كهئ ــبىگه بېرى ه كهئ
نى تۇتۇپ تۇرۇپ، اللهدىن ئهبرهھه ۋه ئۇنىـڭ قوشـۇنلىرىنى مهغلـۇب دهرۋازىسىنىڭ ھالقىسى

  .قىلىشنى تىلىدى

ئهبــرهھه بهيتــۇلالنى چېقىــۋېتىش ئۈچــۈن پىــل قوشــۇنىنى باشــالپ مهككىــگه كىرىــشكه 
بولــۇپ، ئــۇ مهككىــگه كىرىــدىغان يولنىــڭ » مهھمــۇد«لنىــڭ ئىــسمى پى. تهييارالنــدى

پىلنىـڭ . ئـۇالر ھىچقانـداق قىلىـپ پىلنـى ئورنىـدىن تۇرغۇزالمىـدى. ئوتتۇرىسىدا يېتىۋالدى
پ ماڭدى، ئهمما قاراتسا ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ يۈگۈرۈگه -يهمهن–ئالدىنى قايتىدىغان تهرهپ 

  .مهككىگه قاراتقان ھامان يهنه يېتىۋالدى

ھهر بىـر قـۇش . دهل شۇ پهيتـته الـله ئۇالرغـا دېڭىـزدىن بىـر تـوپ قۇشـالرنى ئهۋهتتـى
تاشــالرنى كۆتۈرۈۋالغــان بولــۇپ، ئۈســتىدىن تاشــالنغان تــاش تهكــكهن ھهر قانــداق ئــادهم 

ئۇالرنىـڭ جهسـهتلىرى . ھهبهشىستانلىقالر كهلـگهن يولىغـا قـاراپ قـاچتى. ئۆلمهي قالمايتتى
ئهبرهھهنـى ئـۈگه بارمـاقلىرى ئـاجراپ چۈشـكهن . ورۇلۇپ قالدىيولنىڭ ھهممه جايلىرىدا س

  .ئۇ ئىنتايىن قهبىھ ئۆلۈمده ئۆلدى. ھالهتته سهنئاغا ياندۇرۇپ كهلدى

پهرۋهردىگارىڭنىـڭ پىـل ئىگىلىرىنـى «: قۇرئان بۇ ۋهقهنى ھىكايه قىلىپ مۇنداق دهيدۇ
ىنى بهربـات قىلمىـدىمۇ؟ ئـۇ قانداق قىلغانلىقىنى     كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇ ئۇالرنىڭ ھىيله ـ مىكر

قۇشالر ئۇالرغـا سـاپال تاشـالرنى ئېتىـپ، . ئۇالرنىڭ ئۈستىگه توپ ـ توپ قۇشالرنى ئهۋهتتى
  ).5-1: سۈره پىل(» .ئۇالرنى چاينىۋېتىلگهن ساماندهك قىلىۋهتتى

دۈرگهنـدىن كېـيىن ئهرهبـلهر چېكىنالـله پىـل قوشـۇنىنى جـازاالپ، ئـۇالرنى مهككىـدىن 
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ــشلهرنى تې ــپقۇرهيى ــۇ چــوڭ بىلى ــشلهر اللهن«: خىم ــڭ قۇرهي ــله ئۇالرنى ــتلىرى، ال ــڭ دوس ى
  .دېيىشتى» نىنى ھاالك قىلىپ ئۇالرنى قوغدىدىدۈشمى

: مهسـىلهن. نى ئۇلۇغالپ، ئۇنى تارىخنىڭ يىلنامىسى قىلىپ بىكىتتىئهرهبلهر بۇ ھادىسى
تىنـى تىلغـا ئۇالر بىرهر ۋهقهنىڭ يۈز بهرگهن ۋاقتىنى ياكى بىـرهر شهخـسنىڭ تۇغۇلغـان ۋاق

بۇ ۋهقه پىل يىلىدا يۈز بهرگهن، پاالنى پىل يىلىـدا تۇغۇلغـان، بـۇ ۋهقه «: ئالماقچى بولسا
  .دېيشهتتى» پىل يىلىدىن مانچه يىل بۇرۇن ياكى مانچه يىل كېيىن يۈز بهرگهن

  .يىلىغا توغرا كىلىدۇ-570نىڭ يۇز بهرگهن ۋاقتى مىالدىنىڭ پىل ۋهقهسى

  : ۋه ئامىنهئابدۇلالھ

 ئوتتـۇرانچى ئابـدۇلالھهيشلهرنىڭ كاتتىبىشى ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ ئون ئوغلى بولـۇپ، قۇر
ئـامىنه قـۇرهيش . ئاتىسى ئۇنى ۋهھبىنىڭ قىزى ئامىنه بىـلهن تـويالپ قويـدى. ئوغۇل ئىدى

ئۇزاق ئـۆتمهيال . قهبىلىسى ئىچىدىكى نهسهب ۋه ئورۇن جهھهتته ئهڭ پهزىلهتلىك قىز ئىدى
ــدۇلالھ ــۇئاب ــات بول ــى ۋاپ ــاق . پ كهتت ــساالمغا قورس ــبهر ئهلهيھىس ــامىنه پهيغهم ــدا ئ ــۇ چاغ ب

  .كۆتۈرگهن بولۇپ، ئۇنىڭ ئاالمهتلىرىنى ئالدىنئاال كۆرۈشكه مۇيهسسهر بولدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇنياغا كېلىشى ۋه ئۇنىڭ پاك نهسىبى

ۋۋهلنىـڭ ئـون رهبىـئهل ئه) يىلـى-570مىالدىنىـڭ (پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پىـل يىلـى 
مانـا بـۇ كـۈن ئىنـسانىيهت تارىخىـدىكى ئهڭ . تۇغۇلـدى) دۈشـهنبه كـۈنى(ئىككىنچى كـۈنى 

  .شهرهپلىك كۈن بولۇپ قالدى

نىڭ ئاتىـسى ئابدۇلالھ، ئابدۇلالھپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسمى مۇھهممهد، ئاتىسى 
ــ ــىمنىڭ ئاتى ــىم، ھاش ــسى ھاش ــدۇلمۇتهللىبنىڭ ئاتى ــدۇلمۇتهللىب، ئاب ــدۇماناف، ئاب سى ئاب

ــۇرره،  ــسى م ــالب، كىالبنىــڭ ئاتى ــسى كى ــسى قۇســهي، قۇســهينىڭ ئاتى ــدۇمانافنىڭ ئاتى ئاب
مۇررهنىڭ ئاتىسى كهئـب، كهئبنىـڭ ئاتىـسى لـۇئهي، لۇئهينىـڭ ئاتىـسى غالىـب، غالىبنىـڭ 
ئاتىــسى پىھــرى، پىھرىنىــڭ ئاتىــسى مالىــك، مالىكنىــڭ ئاتىــسى نهزىــر، نهزىرنىــڭ ئاتىــسى 

ىڭ ئاتىسى خۇزهيمه، خۇزهيمهنىڭ ئاتىـسى مهدرهكه، مهدرهكهنىـڭ ئاتىـسى كهنانه، كهنانهن
. ئىلياس، ئىلياسنىڭ ئاتىسى مۇزهر، مۇزهرنىڭ ئاتىسى مهئدى، مهئدىنىڭ ئاتىسى ئهدناندۇر

  .ئهدناننىڭ نهسىبى ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمغا بېرىپ تۇتىشىدۇ

دۇلمۇتهللىبكه ئهلچى ئهۋهتىـپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۇغۇلغاندىن كېيىن بوۋىسى ئاب
ــانلىقىنى خهۋهر قىلــدى ــۇل تۇغۇلغ ــدى. ئوغ ــا ئال ــۇنى قۇچىقىغ ــدۇلمۇتهللىب كېلىــپ، ئ . ئاب

دهپ » مـۇھهممهد«كۆتۈرۈپ كهئبىگه كىردى ۋه اللهغا دۇئا قىلىپ، مهدھىيه ئوقۇپ ئۇنىڭغا 
بولغاچقــا بۇنــداق ئىــسىم ئهرهبــلهر ئىچىــده ئهزهلــدىن قويۇلــۇپ باقىمىغــان . ئىــسىم قويــدى

  .ئهرهبلهر بۇنىڭدىن ئهجهبلهندى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئېمىتىش
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ئابــدۇلمۇتهللىب ئهرهبلهرنىــڭ ئــادىتى بــۇيىچه ســۆيۈملۈك يىــتىم نهۋرىــسى ئۈچــۈن 
بۇ بهختكه سهئىدى قهبىلىسىدىن ھهلىمه ئىسىملىك بىر ئايال . سهھرادىن ئىنىكئانا ئىزلىدى

ىلىـك يىلـى بولغاچقـا تۇرمۇشـى قىـيىن ئهھۋالـدا قالغـان بۇ يىـل قهھهتچ. مۇشهررهف بولدى
دهل شۇ ۋاقىتتا ئابۇلمۇتهللىبمۇ پهيغهمبىرىمىـز .  چىققان ئىدىئىزدهپھهلىمه ئېمىتكىلى باال 

پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم بىـــر قـــانچه ئىنىكئانىالرغـــا . ئىزدهۋاتـــاتتىئۈچـــۈن ئىنىكئانـــا 
شكه قىزىققان بولسىمۇ، بىراق، ئۇنىـڭ ئاتىـسى كۆرسىتىلگهنده، ئۇالر دهسلهپته ئۇنى ئېمىتى

» ئانسى بىـلهن بوۋىـسى قانچىلىـك بىـر نهرسـه بىرهتتـى؟«يوق يىتىم ئىكهنلىكىنى ئاڭالپ 
  .دهپ ئۇنىڭدىن يالتايدى

ئهممـا الـله ئۇنىـڭ قهلـبىگه . ھهلىمهمـۇ باشـتا شـۇنداق ئـويالپ قايتىـپ كهتـكهن ئىـدى
ئۇنىڭ قهلبى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا مايىـل . ىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مىھرىنى سالد

ئـۇ پهيغهمبىرىمىزنـى ئـۆيىگه ئېلىـپ بارغـان كېـيىن . بولۇپ ئۇنى ئېمىتىشكه مـاقۇل بولـدى
ــۈپ . ئۇنىــڭ ئائىلىــسىگه بهرىــكهت يىغىــشقا باشــلىدى ــدىن كۆرۈل ئۇنىــڭ ئائىلىــسىده ئهزهل

لـدى، يهنه ئۇنىـڭ قېـرى كه توئۇنىـڭ ئىككـى كۆكـسى سـۈت. باقمىغان ئۆزگىرىشلهر بولـدى
نىۋالغان ئىشىكىمۇ باشقىالرنىڭ ئالدىغا نىمۇ سۈتكه توشۇپ كهتتى، ھهتتا مىنىڭ يىلىتۆگىسى

سهن ئالغان بۇ باال ھهقىهتهن خاسىيهتلىك باال ! ھهلىمه«: ھهممىسى ئۇنىڭغا. ئۆتۈپ كهتتى
  .دېيىشتى» ئىكهن

ئارىـدىن . رىـشىپ كهلـدى ئىلهنىـڭ بهرىـكهت ۋه ياخـشىلىقىغائۇ ئايال ئىزچىل تۈرده ال
. نىڭ قېـشىغا ئېلىـپ بـاردىى ئېمىتىشتىن توختاپ، ئۇنى ئانىـسىئىككى يىل ئۆتكهنده بالىن

  .ئهمما بالىنى يهنه بىر مهزگىل ئۆزىنىڭ قېشىدا قويۇشنى ئۆتۈندى

پهيغهمــبهر . دېگهنــدهك ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنى ســهھراغا قــايتۇرۇپ كهتتــى
ى قهبىلىسىده تۇرۇۋاتقان چاغدا ئۇنىڭ قېشىغا ئىككى پهرىشته كېلىپ، ئهلهيھىسساالم سهئىد

ئۇنىـڭ قورســىقىنى يـاردى ۋه ئۇنىــڭ يۈرىكىـدىكى قــارا قـاننى ئېلىــپ تاشـلىۋىتىپ، ئــۇنى 
  .يۇيۇپ تازىالپ، ئهسلىدىكى ھالىتىگه كهلتۈرۈپ قويدى

-تىنچ، ئاددىئۇ . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئېمىلدهش قىرىنداشلىرى بىلهن قوي باقتى
پاسـاھهتلىك تىلغـا . ساددا سهھرا تۇرمۇشى ئىچىده ساپ تهبىئىتى بىـلهن ئۆسـۆپ يېتىلـدى

ئۇ چىقىشقاق ۋه ئاقكۆڭۈل بولغاچقا قىرىنداشلىرى ئۇنى ياخشى كۆرهتتى، ئۇمۇ . ئىگه بولدى
  .ئۇالرغا ئامراق ئىدى

، ئـۇ ۋهھالهنكى. نىڭ قېشىغا قايتىپ كهلدىكېيىن ئۇ ئانىسى ۋه بوۋىسىبىر مهزگىلدىن 
  .الله ئۈندۈرگهن چىرايلىق ئۆسۈملۈككه ئوخشايتتى

  :ئامىنه ۋه ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ ۋاپاتى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئالته ياشقا كىرگهن چاغدا ئانىسى ئامىنه مهكـكه بىـلهن مهدىـنه 
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ــدىكى  ــۋا«ئارىلىقى ــدى» ئهب ــنه قىلىن ــۇ يهرگه دهپ ــۆتتى ۋه ش ــدىن ئ ــدا ئالهم ــگهن جاي . دې
ئـۇ كهئبىنىـڭ سايىـسىدا بوۋىـسى . ۇنىڭدىن كېيىن ئـۇنى بوۋىـسى ئابـدۇلمۇتهللىب بـاقتىئ

سـهككىز ياشـقا كىرگهنـده بوۋىـسى . قوپۇپ ئۇنىڭغـا ھهمـرا بـوالتتى-بىلهن بىلله ئولتۇرۇپ
  .ئابدۇلمۇتهللىبمۇ ئۆلۈپ كهتتى

  

  :تاغىسى ئهبۇ تالىب بىلهن بىلله

ن پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنى تاغىـسى ئهبـۇ بوۋىسى ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ ۋاپاتىدىن كېـيى
 قېرىندىـشىنىڭ ئاتـا بىـر، ئانـا بىـر ئابـدۇلالھئۇ پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئاتىـسى . تالىب باقتى

ئهبــۇ تالىــب باشـــقا . بولغاچقــا ئابــدۇلمۇتهللىب ئــۇنى ئهبــۇ تالىبقـــا تاپــشۇرغان ئىــدى
  .مىھرىبان ۋه كۆيۈمچان ئىدىقىرىنداشلىرىغا قارىغاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئامراق، 

  :ئىالھىي تهربىيه

قاسـماقلىرىدىن -پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم اللهنىڭ قوغدىشى بىـلهن جاھىلىيهتنىـڭ كىـر
ئــۇ باشــقا . ئادهتلىرىــدىن تامــامهن يىــراق ھالــدا ئۆســۈپ يېتىلــدى-پۈتــۈنلهي پــاك، ئــۆرپ

ق، ھايـا، راسـتچىللىق، لىق، گـۈزهل ئهخـالئالىيجانابكىشىلهرگه سېلىشتۇرغاندا ئېسىللىك، 
ئىشهنچ، ئامانهتكه خىيانهت قىلماسلىق، سهت گهپ ۋه ئـاغزى يامـانلىقتىن پۈتـۈنلهي خـالى 

) ئىشهنچلىك كىشى(» ئهمىن«شۇڭا ئهرهبلهر ئۇنى . بولۇشتهك ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه ئىدى
  .دهپ ئاتايتتى

ڭ ئېغىرچىلىقلىرىنـى تۇققانچىلىق مۇناسىۋهتنى ئۈزۈپ قويمـايتتى، كىـشىلهرنى-ئۇ ئۇرۇق
كۆتۈرۈشۈپ بېرهتتى، مىھماننى ھۆرمهتلهيتتى، ياخشىلىق ۋه تهقۋادارلىققا يـاردهم بېرهتتـى، 

  .ئۆز كۆچىگه تايىنىپ تۇرمۇش كهچۈرهتتى، قانائهتچان ئىدى

ــبهر ئهلهيھىســساالم  ــلهن ئهۋس 15-14پهيغهم ــسى بى ــۇرهيش قهبىلى ــده ق  ياشــقا كىرگهن
ئۇ ئۇرۇشتا . ئۇ بىر قانچه كۈن ئۇرۇشقا قاتناشتى. شى بولدىقهبىلىسى ئىچىده فۇججار ئۇرۇ

ئـۇ مۇشــۇ قىــتىم ئۇرۇشـنىڭ قانــداق بولىــدىغانلىقىنى ئــۆز . تاغىلىرىغـا ئــوق ســۇنۇپ بهردى
  .ئهمهلىيىتى بىلهن تونۇدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ خهدىچهگه ئۆيلىنىشى

. نىڭ قىزى خهدىچهگه ئۆيلهنـدى ياشقا كىرگهنده خۇۋهيلىد25پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ــۈر،  ــى ئۆتك ــك، ئهقل ــۆرمهتكه ســازاۋهز، پهزىلهتلى ــده ھ ــاللىرى ئىچى ــۇرهيش ئاي ــچه ق خهدى

ئۇ ئېرى ئهبۇ ھالهنىڭ ۋاپاتىدىن كېـيىن يـاتلىق بولمـاي . ئهخالقى ئېسىل، باي ئايال ئىدى
  .ىدى ياشتا ئ40ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ياتلىق بولغاندا . ئولتۇرغان ئىدى

خهدىچه باي سودىگهر بولۇپ، ماللىرىغا ئىشهنچلىك ئهرلهرنى مهسئۇل قىلىپ تىجارهتكه 
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ئـۇ بىـر قىـتىم ماللىرىغـا . نى ئۇنىڭغـا ئايرىـپ بېرهتتـىساالتتى ۋه پايدىنىڭ مهلـۇم  قىـسمى
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى مهسئۇل قىلىپ شامغا ئهۋهتكهنده ئۇنىڭ راسـتچىل، ئهخالقىلىـق 

ئۇنىڭـدىن باشـقا بـۇ سـهپهرده ئۇنىـڭ ئـادهتتىكى ئـادهم . يلىكىنى تونۇپ يهتتـىۋه سهمىمى
  . ئهمهسلىكى خهدىچهگه مهلۇم  بولدى

كــۆپلىگهن قــۇرهيش كاتتىلىرنىــڭ تــوي تهكلىــۋىنى رهت قىلىــپ كهلــگهن خهدىــچه ئــۆز 
، ئىختىيارلىقى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يـاتلىق بولۇشـنى خااليـدىغانلىقىنى ئېيتىـپ

تاغىسى ھهمزه ئهلچى بولۇپ باردى، ئهبۇ تالىپ ئۇالرنىـڭ نىكـاھىنى . ئۇنىڭغا گهپ ئهۋهتتى
  .ئوقۇدى

خهدىچه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم نىكاھىغا ئالغـان تـۈنجى ئايـال بولـۇپ، ئـۇ پهيغهمـبهر 
  .ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىبراھىم ئىسىملىك ئوغلىدىن باشقا بارلىق بالىلىرىنىڭ ئانىسى ئىدى

  

  :ئبىنىڭ قايتا ياسىلىشى ۋه مهسىلىنىڭ ئوڭۇشلۇق ھهل قىلىنىشىكه

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئوتتــۇز بهش ياشــقا كىرگهنــده قۇرهيــشلهر كهئبىنــى يىڭىــدىن 
ۇپ، چۈنكى، كهئبىنىڭ تۆت تهرىپى ئادهم بـويى ئىگىـزلىكته بولـ. رىمۇنت قىلماقچى بولدى

ۈلۈپ، تاشلىرى كۆرۈنۈپ قالغاچقـا، ئـۇنى نىڭ اليلىرى تۆككهئبه تېمى. ئۈستى ئوچۇق ئىدى
  .چېقىۋېتىپ قايتىدىن ياساشقا توغرا كېلهتتى

نـى ئـاۋۋالقى ئورنىغـا قويىـدىغان چاغـدا قهبىـله »ھهجهرۇل ئهسـۋهد«كهئبه ياسىلىپ، 
. شـهرهپنى تاالشـتى-ھهر بىر قهبىله بۇ شان. تارتىش يۈز بهردى-چوڭلىرى ئارىسىدا تاالش
جـاھىلىيهتته بۇنـداق . كهپلىشىپ ئـۇرۇش ۋهزىيىتـى شـهكىللهندىئهھۋال بارغانسىرى مۇرهك

  .ئۇرۇشالر ناھايتى ئاسانال يۈز بېرهتتى

ئابدۇددار جهمهتى قان توشقۇزۇلغان بىر قاچىنى ئېلىـپ كېلىـپ، بارمـاقلىرىنى ئۇنىڭغـا 
  .چىالپ تۇرۇپ ئهدىي جهمهتىنى ئۆلتۈرۈدىغانلىقى ھهققىده قهسهم ئىچتى

قۇرهيــشلهر بىــر قــانچه كــۈنگىچه بىــرلىككه . نىــڭ ئــاالمىتى ئىــدىبــۇ ئۆلــۈم ۋه يامانلىق
تارتىش قىلغاندىن كېيىن ئاخىرى بهيتۇلالغا تۈنجى بولۇپ كىرگهن -كېلهلمهي، كۆپ تاالش

دهل شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــده . كىــشىنىڭ ھۆكــۈمىگه رازى بولۇدىغــانلىقى ھهققىــده كېلىــشتى
بىز مۇھهممهدنىـڭ «: ئۇالرنىڭ ھهممىسى. دىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهيتۇلالغا كىرىپ كهل

  .دېيىشتى» ھۆكۈمىگه قوشۇلىمز، ئۇ ئىشهنچلىك ئادهم

دنى ئـۆز يهرگه سـېلىپ، ھهجهرۇل ئهسـۋههمبهر ئهلهيھىسـساالم بىـر پـارچه رهختنـى پهيغ
ئانـدىن قـۇرهيش كـاتتىلىرىنى شـۇ . ىئۈسـتىده قويـدقولى بىلهن كۆتۈرۈپ ئۇنى رهختنىڭ 

 ئاندىن ئـۇ ئـۆز قـولى .كۆتهرتىپ ئۇنى قويدىغان يهرگه ئېلىپ باردىچۆرىسىدىن رهختنىڭ 
  .ئۈستىدىن ئېلىپ ئهسلىدىكى ئورنىغا قويدىبىلهن تاشنى رهخت 
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پهيغهمــبهر . بــۇ خىــل ئــاقىالنه ھهل قىلىــش ئۇســۇلى ھهمــمه ئــادهمنى رازى قىلــدى
ان يهنه بىــر پاراســىتىگه تايىنىــپ قۇرهيـشلهر ئارىــسىدا يــۈز بېرىــدىغ-ئهلهيھىسـساالم ئهقىــل

  .قىتىملىق قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئالدى

  :خهيرىيهت ئۇيۇشمىسى

ئـۇ ئهرهبـلهر ئىچىـده . غـا قاتناشـتى»خهيـرىيهت ئۇيۇشمىـسى«پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
قۇرۇلغان ئهڭ ياخشى ئۇيۇشما بولۇپ، ئۇنىڭ قۇرۇلۇشىغا مۇنداق بىر ئىش سـهۋهب بولغـان 

  .ئىدى

ماتا ئېلىپ كېلىـپ، ئـاس ئىبنـى -كىشى مهككىگه ئازىراق مالزۇبهيده قهبىلىسىدىن بىر 
ئـۇ . ئاس ئىبنى ۋائىل ئۇنىـڭ ھهققىنـى بهرگىلـى ئۇنىمىغـان. ۋائىل دېگهن كىشىگه ساتقان

بىراق، ئۇالر ئـاس ئىبنـى ۋائىلـدىن قورقـۇپ . كىشى قۇرهيش كاتتىلىرىدىن ياردهم سورىدى
ى ئىنـسانپهرۋهر كىـشىلهردىن ئــۆزىگه ئـۇ مهككىــدىك. ئۇنىڭغـا يـاردهم بېرىــشنى رهت قىلـدى

  .ياردهم قىلىپ، ئاس ئىبنى ۋائىلدىن ھهققىنى ئېلىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى

 ئىبنـى جهدئاننىـڭ قورۇسـىغا ئابـدۇلالھئادالهت تۇيغۇسىغا ئىگه ئىنسانپهرۋهر كىـشىلهر 
يىغىلىــپ، كىمكــى مهكــكه تهۋهســىده زۇلۇمغــا ئوچرىــسا، ئۇنىــڭ تهرىپىــده تــۇرۇپ ئۇنىــڭ 

نامىـدىن ققىنى ئېلىپ بېرىش ئۈچـۈن ئورتـاق كـۈچ چىقىرىـدىغانلىقى ھهققىـده اللهنىـڭ ھه
ئاندىن ئۇيۇشما ئهزالىرى بىراقال بېرىپ ئاس ئىبنـى . نى قۇردىئهھدى قىلىشىپ بۇ ئۇيۇشمى

  .ۋائىلدىن ھىلىقى كىشىنىڭ تۇتۇپ قىلىنغان ھهققىنى ئېلىپ بهردى

شـۇڭا . هخىرلىنهتتى ھهم ئۇنى مۇھىم بىلهتتـىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ ئۇيۇشمىدىن پ
 ئىبنى جهدئاننىـڭ قورۇسـىدا ئابدۇلالھ«: ئۇ پهيغهمبهرلىك شهرىپىگه ئېرىشكهندىن كېيىنمۇ

بىر ئۇيۇشمىغا قاتناشقان ئىدىم، ئهگهر مهن ھازىرمۇ شۇنداق ئىشالرغا چاقىرىلـسام ئهلـۋهتته 
ىگىـسىگه قايتۇرۇشـقا، مهزلـۇم ئۈچـۈن ئـۇالر ھهقنـى ئـۆز ئ. ئۇنىڭغا ئـاۋاز قوشـقان بـوالتتىم

  .دېگهن» زالىمدىن قىساس ئېلىشقا قهسهم قىلىشقان ئىدى

اللهنىڭ ھېكمىتى ۋه تهربىيىسى بىلهن پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم خهت ئوقۇيالمايـدىغان 
ـــدى ـــۇپ ئۆســـۈپ يېتىل ـــبهر . ۋه يازالمايـــدىغان ساۋاتـــسىز بول ـــۇ خىـــل ئهھـــۋال پهيغهم ب

نلهرنىڭ تــۆھمهت ۋه گۇمانىــدىن پۈتــۈنلهي يىــراق ئىكهنلىكىنــى ئهلهيھىســساالمنىڭ دۈشــمه
  .ئىسپاتاليدۇ

ئىلگىـــرى ســـهن كىتـــاب ئوقۇشـــنى «: بـــۇ قۇرئـــان كهرىمـــده مۇنـــداق كۆرســـىتىلگهن
مۇبادا سهن كىتـاب ئوقۇغـان، خهت يازىـدىغان (بىلمهيتتىڭ، خهت يېزىشنىمۇ بىلمهيتتىڭ، 

  ».م گۇمانلىناتتىئۇ چاغدا ھهققه قارشى تۇرغۇچىالر چوقۇ) بولساڭ

قۇرئــان يهنه پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ ساۋاتــسىزلىقىنى ئېنىــق كۆرســىتىپ مۇنــداق 
ــدۇ ــۇالر «: دهي ــتىن(ئ ــله تهرهپ ــبهرگه ) ال ــسىز پهيغهم ــگهن ساۋات ــۇھهممهد (ئهۋهتىل ــى م يهن
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) سـۈپىتىنىڭ(ئهگىشىدۇ، ئۇالر ئۆز ئىلكىدىكى تهۋرات، ئىنجىلالردا ئۇنىـڭ ) ئهلهيھىسساالمغا
  ».ېزىلغانلىقىنى كۆرىدۇي

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ۋهھىي كهلگهندىن كېيىنكى دهۋر -3

  :تاڭ نۇرى ۋه بهخت بىشارىتى

 ياشقا تولغاندا تاڭنىڭ نـۇرلىرى ۋه بهختنىـڭ بىـشارهتلىرى 40پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
 بـۇ اللهنىـڭ مانـا. الپ قالـدىيېقىـنئۇنىڭ پهيغهمبهرلىككه تاللىنىش ۋاقتى . نامايهن بولدى

قــانۇنىيىتى بولــۇپ، قــاراڭغۇلۇق كۈچىيىــپ، بهخىتــسىزلىك ئۇزارســا دهل ئاشــۇ قــانۇنىيهت 
  .يۈرگۈزۈلىدۇ

ئۇ بىردىنال يـالغۇزلۇقنى . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بىئاراملىقى يۇقىرى چهككه يهتتى
ــدى ــۇپ قال ــدىغان بول ــدى. خاالي ــالىقتهك ســۆيۈملۈك تۇيۇلمى ــا تهنھ ــۇ . ھىچنهرســه ئۇنىڭغ ئ
ــتا ــپ، ئاس ــدىن چىقى ــى-مهككى ــراقالپ كېتهتت ــۆيلهردىن يى ــا ۋه . ئاســتا ئ ــڭ جىلغ مهككىنى

: ئۇ بىرهر تاش ياكى دهرهخنىڭ يېنىـدىن ئۆتـسىال ئـۇالر. جىرالىرى ئىچىگه كىرىپ كىتهتتى
ئـۇ ئهتىراپىغـا قارىغىنىـدا نه . دهپ ساالم بېرهتتى» ئۆزلىرىگه ساالم! ئى اللهنىڭ ئهلچىسى«

  . ئىنساننى كۆرمهيتتىھېچبىرسولىدا دهرهخ ۋه تاشالردىن باشقا -ده، نه ئوڭكهينى-ئالدى

پهيغهمـبهر ئهلهيھىســساالمغا كهلــگهن تـۈنجى ۋهھىــي ئۇيقــۇدىكى راسـت چۈشــلهر بىــلهن 
  .باشالنغان بولۇپ، ئۇ چۈش كۆرسىال تاڭ نۇرىدهك ئوچۇق، روشهن كۆرهتتى

  :ھىرا غارىدا

ئـۇ غـاردا ئـۇدا . قتىنى ھىرا غارىدا يالغۇز ئۆتكۈزهتتىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۆپىنچه ۋا
تۈلۈك ئېلىۋالغاندىن كېيىن يهنه ھىرا غارىغـا -ئۆيگه قايتىپ ئۇزۇق. بىر قانچه كۈن تۇراتتى

قايتىپ، ئۆزىنىڭ ساغالم تهبىئىتىنىڭ  تهقهززاسى ۋه ئىبـراھىم ئهلهيھىسـساالمنىڭ دىنىـدىن 
  .بادهت ۋه دۇئا قىالتتىقهپقالغان بهزى ئۇسۇل بۇيىچه اللهغا ئى

  :ۋهھىي

ئــۇنى پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋهتىــش . پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ھىــرا غارىـدا تۇرۇۋاتـاتتى
كــۈنى، پهيغهمــبهر -6ئاينىــڭ -8يىلــى -610ئاشــۇ مىــالدى . ۋاقتــى يېتىــپ كهلــگهن ئىــدى

دا بىـر ئۇنىـڭ ئالدىـ. كۈنى ئىدى-17يىلى، رامىزاننىڭ -41ئهلهيھىسساالم تۇغۇلغانلىقىنىڭ 
پهيغهمـبهر . دېدى» مهن ئوقۇشنى بىلمهيمهن«: دېدى، ئۇ» !ئۇقۇ«: پهرىشته پهيدا بولۇپ

  :ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ

ھىلىقى پهرىشته مېنى تۇتۇپ قاتتىق سىقتى، ھهتتـا ئـۇ مېنـى قـاتتىق چـارچىتىۋهتتى، «
› هيـمهنئوقۇشـنى بىلم‹: دېـدى، مهن› !ئوقـۇ‹: ئاندىن كېيىن ئـۇ مېنـى قويـۇپ بېرىـپ

دېـدىم، ئــۇ مېنــى ئىككىنچــى قىـتىم يهنه تۇتــۇپ قــاتتىق ســىقتى، ھهتتـا ئــۇ مېنــى قــاتتىق 
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› ئوقۇشـنى بىلمهيـمهن‹: دېدى، مهن› !ئوقۇ‹: ئاندىن ئۇ مېنى قويۇپ بېرىپ. چارچاتتى
دېدىم، ئـۇ مېنـى ئـۈچىنچى قىـتىم يهنه تۇتـۇپ قـاتتىق سـىقتى، ئانـدىن ئـۇ مېنـى قويـۇپ 

ئـۇ ئىنـساننى لهخـته قانـدىن . هردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقـۇغىنياراتقان پهرۋ‹: بېرىپ
) خهت يېزىــشنى(ئــۇ قهلهم بىــلهن . ئوقــۇغىن، پهرۋهردىگارىــڭ ئهڭ كهرهملىكتــۇر. يــاراتتى
  ».دېدى›ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى. ئۆگهتتى

  .مانا بۇ پهيغهمبهرلىكنىڭ تۈنجى كۈنى، قۇرئاندىكى تۈنجى ۋهھىي ئىدى

  :خهدىچهنىڭ ئۆيىده

دۇنياغا پهيغهمبهر كهلمىگىلى ئوزاق زامانالر بولغانلىقى، ئهرهبلهرنىڭ ھـازىرقى ياشـىغان 
ئهنبىيـــاالر دهۋرىـــدىن بهك يىراقتـــا بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن، پهيغهمـــبهر -دهۋرى پهيغهمـــبهر

پ شـۇڭا ئـۇ قـاتتىق قورقـۇ. ئهلهيھىسساالم بۇنداق ئىشالرنى زادىـال ئـاڭالپ باقمىغـان ئىـدى
  .ئۇنىڭ يۈرىكى تېخىچه تىترهۋاتاتتى. كهتتى ۋه ئۆزىدىن ئهنسىرهپ ئۆيىگه قايتىپ كهلدى

ــۆيىگه قايتىــپ كېلىــپ ــۇ ئ ــۆگهپ قويــۇڭالر«: ئ ــۇڭالر! مېنــى ي ــى يــۆگهپ قوي مهن ! مېن
ئـۇ بولغـان . خهدىچه نىـمه ئىـش بولغـانلىقىنى سـورىدى. دېدى» ئۆزۈمدىن قورقۇپ قالدىم

  .بهردىئىشالرنى خهدىچهگه سۆزلهپ 

نىڭ ئـوغلى ۋهرهقه ئىبنـى نهۋفهل تاغىـسى. ق، پهزىلهتلىك ئايـال ئىـدىخهدىچه ئهقىللى
كىتـابالرنى ئوقوغــان، تهۋرات ۋه ئىنجىلــدىن مهلۇمــاتى بــار، كىتــاب چۈشــۈرۈلگهن قهۋمــلهر 

ئهنبىيـاالر -ھهققده بىلىدىغانلىرى كۆپ خىرىستىئان كىشى بولغاچقـا، ئۇنىڭـدىن پهيغهمـبهر
شـۇڭا ئــۇ مهككىلىكلهرنىـڭ ئىـشلىرىدىن ســاغالم .  ھهققىـده ئاڭلىغــان ئىـدىۋه پهرىـشتىلهر

  .تهبىئهت ۋه ئۆتكۈر ئهقىل قوبۇل قىاللمايدىغان تهرهپلهرنى ئىنكار قىالتتى

 تۇرىـدىغان يـېقىنخهدىچه باشقا كىشىلهرگه قارىغانـدا پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا ئهڭ 
-پائـالىيهتلىرىنى ۋه ئاشـكارا-ىنى، ھهرىـكهتپهزىلهتلىر-نىڭ ئهخالقرهسۇلۇلالھبولغاچقا، 

نىڭ ئهخـالق ۋه گـۈزهل رهسۇلۇلالھئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ . يۇشۇرۇن ئىشلىرىنى ياخشى بىلهتتى
ــله تهرهپــتىن تالالنغانغــانلىقى  ــاردىمىگه ئىرىــشكهن ۋه ال خىــسلهتلىرىده ئۇنىــڭ اللهنىــڭ ي

ــۆردى ــق ك ــى ئېنى ــسپاتاليدىغان تهرهپلهرن ــل ئ. ئى ــۇ خى ــداقتا ب ــلهت ۋه ئۇن ــالق، پهزى هخ
ئاالھىدىلىككه ئىگه ئادهمگه ھهرگىز شهيتان ۋه جىـنالر چېپىلمايـدۇ ھهم بۇنـداق بولۇشـىمۇ 

  .اللهنىڭ ھېكمهت ۋه قانۇنىيىتىگه ئۇيغۇن كهلمهيدۇ

غا مۇنـداق رهسـۇلۇلالھبۇالرنى تونۇپ يهتكهن خهدىـچه كهسـكىنلىك ۋه ئىـشهنچ بىـلهن 
الله سېنى ھهرگىز رهسۋا قىلمايدۇ، چـۈنكى، سـهن يوقسۇ، الله بىلهن قهسهمكى، «: دېدى

ئهقرىباالرغـــا ســـىله رهھىـــم قىلىـــسهن، ئـــاجىز بىچـــارىلهرگه يـــاردهم قىلىـــسهن، -خىـــش
يوقسۇلالرنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئالىسهن، مىھمانالرنى ياخشى كۈتىسهن، ھهق ئۈچۈن يـاردهم 

  .دېدى» قىلىسهن
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  :ۋهرهقه ئىبنى نهۋفهلنىڭ ئالدىدا

نىڭ ئوغلى ۋهرهقه ئىبنى نهۋفهلدىن يـاردهم سوراشـنى مۇۋاپىـق ا تاغىسىخهدىچه بۇ ئىشت
 ئۇنىڭغـا يـۈز رهسـۇلۇلالھ. كۆرۈپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۇنىڭ ئالدىغا باشالپ باردى

الـله بىـلهن قهسـهمكى، سـهن «: ۋهرهقه بۇالرنى ئـاڭالپ. بهرگهن ئىشالرنى سۆزلهپ بهردى
ساڭا كهلگىنى مۇسا پهيغهمـبهرگه كهلـگهن ۋهھىـي . نسهنمۇشۇ ئۇممهتنىڭ پهيغهمبىرى ئىكه

سېنىڭ قهۋمىڭ سېنى يالغانغا چىقىرىدۇ، ساڭا ئهزىيهت يهتكۈزىدۇ، . يهتكۈزگۈچى پهرىشته
  .دېدى» سېنى قوغالپ چىقىرىدۇ، سهن بىلهن ئۇرۇش قىلىدۇ

دىن دېگهن سـۆزى» ئۇالر سېنى قوغالپ چىقىرىدۇ«: ۋهرهقهنىڭ ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر
.  ئۆزىنىڭ قۇرهيشلهر ئالدىدىكى ئورنىنى ياخشى بىلهتتـىرهسۇلۇلالھچۈنكى، . ئهجهبلهندى

ــۇالر  ــادهم(» ســادىق، ئهمىــن«نى رهســۇلۇلالھدېمىــسىمۇ ئ دهپ ) راســتچىل، ئىــشهنچلىك ئ
ــايتتى ــۇبلهنگهن . ئات ــدىن تهئهجج ــۇلۇلالھبۇنىڭ ــنرهس ــوغالپ «:  ۋهرهقهدى ــى ق ــۇالر مېن ئ

  .پ سورىدىدهپ قايتىال» چىقىرارمۇ؟

شۇنداق، سـهن ئېلىـپ «: ۋهرهقه ئىبنى نهۋفهل ئهستايدىل جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېدى
كهلـگهن ھهقىقهتنـى ھهر قانـداق ئـادهم ئېلىـپ كهلـسىال كىـشىلهر ئـۇنى دۈشـمهن تۇتىــدۇ، 

ئاشۇ چاغدا مهن ھايات بولغان بولسام، ساڭا پۈتـۈن ! كاشكى. ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش قىلىدۇ
  ».دهم بهرگهن بوالتتىمكۈچۈم بىلهن يار

ئۇنىڭدىن كېـيىن ۋهھىـي قايتىـدىن نازىـل بولۇشـقا . بىر مهزگىل ۋهھىي ئۈزۈلۈپ قالدى
  .باشلىدى

  :خهدىچهنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى ۋه ئۇنىڭ ئهخالقى

ئـۇ . تۈنجى بولۇپ اللهغا ۋه اللهنىڭ پهيغهمبىـرىگه ئىمـان كهلتـۈرگىنى خهدىـچه بولـدى
ئۇنىـــڭ . ردهم بهردى، ئـــۇنى قـــولالپ قۇۋهتلىـــدىغا ئىزچىـــل تـــۈرده يـــارهســـۇلۇلالھ

  .قىيىنچىلىقلىرىنى يهڭگىللهتتى

  :ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ ۋه زهيد ئىبنى ھارىسنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى

 ياشـتا 10شـۇ چاغـدا ئهلـى . ئۇنىڭدىن كېيىن ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ مۇسۇلمان بولـدى
 ئـۇنى تاغىــسى ئهبــۇ رهســۇلۇلالھده بولـۇپ، ئىــسالمىيهتتىن ئىلگىــرى قهھهتچىلىـك مهزگىلىــ

رهزىيهلالھــۇ -تالىپنىــڭ ئۆيىــدىن ئــۆز ئــۆيىگه ئېلىــپ كهلــگهن، شــۇنىڭدىن باشــالپ ئهلــى 
  .نىڭ ئائىله ئهزاسى بولغان ئىدىرهسۇلۇلالھ -ئهنھۇ

نىڭ ئـازاد قىلىـۋهتكهن قـۇلى رهسـۇلۇلالھئـۇ . يهنه زهيد ئىبنى ھارىس مۇسۇلمان بولدى
ــۇپ،  ــۇلۇلالھبول ــرهس ــۇنى ب ــدى ئ ــان ئى ــپ بېقىۋالغ ــى .اال قىلى ــۇلمان بولۇش ــڭ مۇس بۇالرنى

نى، ئۇنىـڭ راسـتچىللىقىنى، سـاپدىللىقىنى، رهسـۇلۇلالھ بولغـان؛ يـېقىنغا ئهڭ رهسۇلۇلالھ
ھايات پائالىيهتلىرىنى ئهڭ ياخشى بىلىدىغان ئائىله تهۋهلىرىنڭ ئۇنىڭغا بهرگهن گۇۋاھلىقى 



 

 162 

  .ئىدى

سـۇلمان بولۇشـى ۋه ئۇنىـڭ كىـشىلهرنى ئىـسالمغا ئهبۇ بهكرى ئىبنى ئهبۇ قۇھاپهنىڭ مۇ
  :دهۋهت قىلىشتىكى ئارتۇقچىلىقى

ئـــۇ ئهقىللىـــق، .  مۇســـۇلمان بولـــدى-رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇ-ئهبـــۇ بهكـــرى ســـىددىق 
. ئىنسانپهرۋهر ۋه ھهققانىي كىشى بولغاچقا ئۇنىڭ قۇرهيشلهر ئىچىدىكى ئورنى يۇقىرى ئىدى

ــازاۋهر بو ــۆرمىتىگه س ــشىلهرنىڭ ھ ــۇ كى ــى ئ ــهب ۋه خهۋهرلىرىن ــشلهرنىڭ نهس ــان، قۇرهي لغ
ــدى ــشى ئى ــابرۇيلۇق كى ــدىغان ئ ــاي . بىلى ــان ب ــگه تونۇلغ ــق، دۇرۇس، ھهممى ــۇ ئهخالقلى ئ

  .سودىگهر ئىدى

نى ئاشـكارا قىلغانـدىن كېـيىن قهۋمـى ئىچىـدىكى ۇ مۇسۇلمان بولۇپ ئۆزىنىـڭ ئىـسالمىئ
 كىــشىلهرنى الــله تهرهپــكه ئۇنىڭغــا ئىــشىنىدىغان ۋه ئۇنىــڭ بىــلهن ئارىلىــشىپ ئۆتىــدىغان

  .دهۋهت قىلىشقا ۋه ئىسالمغا يىتهكلهشكه باشلىدى

  :قۇرهيش چوڭلىرىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى

ئهبۇ بهكرىنىڭ دهۋهت قىلىشى بىلهن قۇرهيشلهر ئىچىـدىكى ئـورنى ۋه نوپـۇزى بـار بىـر 
ۋام، ئوسـمان ئىبنـى ئهففـان، زۇبهيـر ئىبنـى ئهۋ: ئـۇالر. تۈركۈم كىشىلهر مۇسـۇلمان بولـدى

ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف، سهئىد ئىبنى ئهبۇ ۋهققاس، تهلھه ئىبنى ئۇبهيدۇلال بولۇپ، ئهبۇ 
.  ئۇالرنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئالـدىغا باشـالپ كهلـدى-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-بهكرى 

  .نىڭ ئالدىدا ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدىرهسۇلۇلالھئۇالر 

. ئىچىدىن بىر تۈركۈم نوپۇزلۇق كىـشىلهر مۇسـۇلمان بولـدىئۇالرغا ئهگىشىپ قۇرهيشلهر 
ئهبـۇ ئۇبهيـده ئىبنـى جهرراھ، ئهرقهم ئىبنـى ئهبـۇ ئهرقهم، ئوسـمان ئىبنـى مهزئـۇن، : ئۇالر

ئۇبهيــده ئىبنــى ھــارىس ئىبنــى مۇتهللىــپ، ســهئىيد ئىبنــى زهيــد، خهببــاب ئىبنــى ئهرهت، 
 - الـله ئـۇالردىن رازى بولـسۇن-يب ئىبنى مهسئۇد، ئهممـار ئىبنـى ياسـىر، سـۇھهئابدۇلالھ

  .قاتارلىقالر ئىدى

بىر تۈركۈم ئهر ۋه ئايالالرنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى نهتىجىسىده مهككىده ئىـسالمنىڭ نـامى 
  .ئاشكارا بولدى ۋه ئۇ كىشىلهرنىڭ سۆھبهت تىمىسىغا ئايالندى

  :سافا تېغى ئۈستىگه چىقىپ ئاشكارا دهۋهت قىلىش

ئارىـدىن ئـۈچ يىـل . ۇ ئىـشنى مهخپـى تۇتـۇپ كهلـگهن ئىـدىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ب
  :ئۆتكهنده الله ئۇنى ئۆز دىنىنى ئاشكارا قىلىشقا بۇيرۇپ ۋهھىي نازىل قىلدى

ئاشــكارا ئوتتۇرىغــا قــويغىن، ) يهنــى پهرۋهردىگارىڭنىــڭ ئهمرىنــى(ســاڭا بۇيرۇلغــاننى «
  ).ئايهت-94: سۈره ھىجر(»پهرۋا قىلمىغىن) نىڭ مهسخىرهلىرىگه(مۇشرىكالر

ـــقهتهن «‹ ـــىدىن(مهن ھهقى ـــل بولۇش ـــڭ نازى ـــڭ ئازابىنى ـــىلهرنى اللهنى ـــكارا ) س ئاش
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  ). ئايهت-89: سۈره ھىجر(».دېگىن› ئاگاھالندۇرغۇچىمهن

گه مـۇاليىم مـۇئمىنلهرساڭا ئهگهشـكهن .  ئهقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇغىن–يېقىن خىش «
  ).ئايهتلهر-215-214: سۈره شۇئهرا(»بولغىن

لهيھىسساالم اللهنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن سافا تېغىغا چىقىپ، يۇقىرى ئـاۋاز پهيغهمبهر ئه
) هباحـاصيا (» !غهپلهتتىن ئويغىنىڭالر«. دهپ ۋارقىردى» !غهپلهتتىن ئويغىنىڭالر«: بىلهن

دېگهن بۇ سۆز پۈتكۈل ئهرهبـلهرگه تونۇشـلۇق بولـۇپ، ھهر قاچـان بىـرهر كىـشى قهۋمنىـڭ 
تۇيۇقسىز باسـتۇرۇپ كهلگهنلىكىنـى ھىـس قىلـسا ئاشـۇ سـۆز بىخهۋهر ھالىتىده دۈشمهننىڭ 

  .قهۋم شۇ ھامان كىچىكمهستىن جهم بوالتتى. بىلهن ۋارقىرايتتى

بۇ قىتىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغـان ئهرهبـلهر دهرھـال كېلىـپ جهم 
ئهگهر مهن ! ىئى ئابـدۇلمۇتهللىپ، فهھـرى، كهئـب ئهۋالدلىـر«:  ئۇالرغارهسۇلۇلالھ. بولدى

مۇشۇ تاغنىڭ كهينىده بىر ئـاتلىق قوشـۇن باسـتۇرۇپ كېلىۋاتىـدۇ، ئـۇ سـىلهرگه ‹سىلهرگه 
  .دېدى» دېسهم، سىلهر مېنىڭ سۆزۈمگه ئىشىنهمسىلهر؟› ھۇجۇم قىلماقچى

ئـۇالر يىلالردىـن بىـرى راسـتچىل، ئىــشهنچلىك، . ئهرهبـلهر ئهمهلىيهتچـان خهلـق ئىـدى
 بۇ خىل ئاالھىدىلىكىنى تـاالي تهجـرىبىلهردىن ئۆتكـۈزگهن ئاقكۆڭۈل دهپ قارىغان، ئۇنىڭ

ــۆردى ــۆزلىرىگه ســۆزلهۋاتقانلىقىنى ك ــۇرۇپ ئ ــاغ ئۈســتىده ت ــڭ ت ــۇ ئادهمنى ــڭ . ب ــۇالر ئۇنى ئ
شـۇڭا ئـۇالر ئىنـساپ بىـلهن بـۇ راسـتچىل، . ئۆزلىرىنى ئالدىمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى

ھهئه، بىــز ســېنىڭ «: نى بىلــدۈرۈپئىــشهنچلىك خهۋهر قىلغــۇچىنى تهســتىقاليدىغانلىقى
  .دېيىشتى» سۆزۈڭگه ئىشىنىمىز

ئۇنداقتا مهن سىلهرگه قـاتتىق ئـازاپ كېلىـشتىن بـۇرۇن «:  ئۇالرغارهسۇلۇلالھشۇ چاغدا 
  .دېدى» سىلهرگه ئهۋهتىلگهن ئاگاھالندۇرغۇچىمهن

سـهن بىزنـى ! سـاڭا ھـاالكهت بولـسۇن«: قهۋم سۈكۈتكه چۈمدى، بىـراق، ئهبـۇ لهھهب
  .دېدى» ۇ ئىش ئۈچۈن چاقىردىڭمۇ؟موش

  ئهرهبلهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئاشكارا دۈشمهنلىك قىلىشى

  :ۋه ئهبۇ تالىپنىڭ ئۇنىڭغا ھىسداشلىق قىلىشى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىسالمىي دهۋهتنـى ئاشـكارا قىلىـپ، الـله بۇيرىغانـدهك ھهقنـى 
ــ ــى ئۇنىڭــدىن يى ــدا، قهۋم ــۈزگهن چاغ ــيه ئوچــۇق يهتك ــا رهددى ــدى ۋه ئۇنىڭغ راقالپ كهتمى

ئهمما ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىنى تىلغا ئېلىپ، ئـۇالرنى ئهيىپلىگهنـدىن كېـيىن قهۋمـى . بهرمىدى
  .ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ، بىرلىكته ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك قىلىشقا باشلىدى

. تاغىسى ئهبـۇ تالىـب پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا ھىـسداشلىق قىلىـپ ئـۇنى قوغـدايتتى
 توختىمـــاي دهۋىتىنـــى رهســـۇلۇلالھ. دۈرهتتىچېكىنـــئۇنىڭغـــا كهلـــگهن ئهزىيهتلهرنـــى 
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ئۇنىـڭ يـولىنى ھىچنهرسـه توســۇپ . ئاشـكارا يهتكــۈزهتتى-داۋامالشـتۇرۇپ، ھهقنـى ئوچـۇق
  .ئهبۇ تالىب ئۇنىڭغا غهمخۇرلۇق قىلىپ، ئۇنى مۇداپىئه قىالتتى. قااللمايتتى

 نهچچه ئادهم ئهبـۇ تالىبنىـڭ قېـشىغا كېلىـپ، بىر مهزگىلدىن كېيىن قۇرهيشلهردىن بىر
قېرىندىـشىڭنىڭ ئـوغلى بىزنىـڭ ئىالھلىرىمىزنـى ھاقارهتلىـدى، ! ئى ئهبۇ تالىب«: ئۇنىڭغا

سـهن . دىنىمىزنى ئهيىپلىدى، ياشلىرىمىزنى ئهخمهقـكه، قېرىلىرىمىزنـى ئازغۇنغـا چىقـاردى
ۈنكى، سهنمۇ بىز تهرهپـته، چ. ئۇنى ئۆزۈڭ توسقىن ياكى بىزنىڭ توسۇشىمىزغا يول قويغىن

  .دېدى» بىز بىلهن ئوخشاش ئهقىدىده

ئهبۇ تالىپ ئۇالرغا چىرايلىـق گهپـلهر بىـلهن ئۆزرهخـاھلىق ئېيتىـپ يانـدۇردى، ئۇالرمـۇ 
  .قايتىپ قېلىشتى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئهبۇ تالىب ئوتتۇرىسىدا

  

ــداق توســۇش  ــساالمنى قان ــبهر ئهلهيھىس ــشلهر پهيغهم ــر قۇرهي ــداق تهدبى ــا قان ۋه ئۇنىڭغ
شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئهبۇ تالىبنىڭ قېشىغا يهنه بىـر . قوللىنىش ھهققىده كۆپ باش قاتۇردى

ــپ ــتىم كېلى ــب«: قى ــۇ تالى ــورۇن ! ئهي ئهب ــۇق ۋه ئ ــشقهدهم، نوپۇزل ــارىمىزدىكى پى ســهن ئ
 بىز ساڭا قېرىندىشىڭنىڭ ئـوغلىنى بـۇ ئىـشىدىن توسـقىن دهپ. مهرتىۋىسى يۇقىرى شهخس

ئهمـدى بىـز ئهزبىرايـى خـۇدا، . تقان بۇلساقمۇ، سهن ئـۇنى توسـمىدىڭيبىر قانچه قىتىم ئې
كه چىقىرىــپ، ئىالھلىرىمىزنــى ئۇنىــڭ ئهجــدادلىرىمىزنى تىلــالپ بىزنــى ئهقىلــسىز، ھامــاقهت

سهن ئۇنى بىز بىـلهن ئۆچهكىشىـشتىن توسـقىن يـاكى بىـز . لىشىگه چىداپ تۇرالمايمىزئهيىب
ىككىڭـالر بىـر تهرهپ بولـۇپ، ئىككـى تهرهپنىـڭ بىرسـى تۈگهشـكهنگه بىر تهرهپ، سـىلهر ئ

  .دهپ تهھدىت سالدى» قهدهر ئۇرۇشىمىز

ئهبۇ تالىبقا ئۇالرنىڭ بۇ ھهيۋىسى ۋه يۈزسىزلهرچه تهھـدىت سېلىـشلىرى قـاتتىق ئېغىـر 
: نىڭ قېـشىغا ئـادهم ئهۋهتىـپ چاقىرتىـپ كهلـدى ۋه ئۇنىڭغـارهسۇلۇلالھكهلگهن چېغى، ئۇ 

ــوغلىئــى قېر« ــا كېلىــپ پــاالن-بۈگــۈن قهۋم! ىندىــشىمنىڭ ئ ــائهتلهر يېنىمغ پۇســتان -جام
شــۇڭا، ســهن مېنىمــۇ، ئۆزۈڭنىمــۇ ئاســرىغىن، قولۇمــدىن كهلمهيــدىغان . گهپلهرنــى قىلــدى

  .دېدى» ئىشالرغا مېنى تهڭلىككه سالمىغىن

  :ئوڭ قولۇمغا قۇياشنى، سول قولۇمغا ئاينى تۇتقۇزسىمۇ

ممۇ ھـامىيلىقتىن ۋاز كېچىـدىغان ئوخـشايدۇ، ئـۇ ماڭـا يـاردهم  تاغـارهسۇلۇلالھبۇ چاغدا 
الله بىلهن قهسـهمكى، ئـۇالر ماڭـا ! ئى تاغا«: قىلىشتىن ئاجىز كهلگهن چېغى، دهپ ئويالپ

بۇ ئىشنى تاشالش بهدىلىگه ئوڭ قولۇمغا قۇياشنى، سول قولۇمغا ئاينى تۇتقۇزسىمۇ، الله بۇ 
 مهن مۇشـۇ يولـدا ھـاالك كه ئىـگه قىلمىغـۇچه يـاكىئۈستۈنلۈك) يهنى ئىسالم دىنىنى(ئىشنى 

تــارام يــاش -ده، كۆزلىرىــدىن تــارام-دېــدى» مىگىچه ھهرگىــز تاشــلىمايمهنبولــۇپ تۈگهشــ
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  .تۆككىنىچه چىقىپ كېتىپ قالدى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ يېنىـدىن چىقىـپ تېخـى يىراققـا بارمىغـان ئىـدى، ئهبـۇ 
بـارغىن «: هيـنىگه بۇرۇلـۇپ كېلىۋىـدى، ئهبـۇ تالىـب كرهسـۇلۇلالھ. تالىب ئـۇنى چـاقىردى

خالىغىنىڭنى تهشۋىق قىلغىـن، ئىـشىڭنى داۋامالشـتۇرغىن، الـله بىـلهن قهسـهمكى، ! ئوغلۇم
  .دېدى» مهن ھهر قانداق ئهھۋالدا سېنى قهتئى تاشلىۋهتمهيمهن

  :قىستاققا ئېلىشى-قۇرهيشلهرنىڭ مۇسۇلمانالرنى قىيىن

ــــساالم د ــــبهر ئهلهيھىس ــــۋهردىپهيغهم ــــپ بېرى ــــاي ئېلى ــــى توختاتم . هۋهت خىزمىتىن
نىڭ ئۆز دهۋىتىنى توختىتىشىدىن ۋه ئهبۇ تالىبنىڭ ئارىغا چۈشۈپ بـۇ مهسـىلىنى رهسۇلۇلالھ

ئوڭۇشلۇق ھهل قىلىـشىدىن ئۈمدسـىزلهنگهن قۇرهيـشلهر ئـۆز قهبىلىـسىدىكى تايانچىـسى ۋه 
  .باشلىدىقوغدىغۇچىسى بولمىغان مۇسۇلمان ياشالرنى تۇتۇپ جازاالشقا 

ھهر بىر قهبىله ئۆز ئىچىدىكى مۇسۇلمانالرنى تومۇز ئىسسىقتا مهككىنىڭ قۇملۇقىغا ئېلىپ 
ــاچ ۋه ئۇســسۇز قويــۇش ئــارقىلىق جازاالشــقا يــاكى قامــاش ۋه بــاغالش  چىقىــپ ئــۇرۇش، ئ

  .ئارقىلىق ئازاپالشقا كىرىشتى

ــالل  ــۇ-بى ــۇلى ئىــدى-رهزىيهلالھــۇ ئهنھ ــى خهلهفنىــڭ ق ــۇمهييه ئىبن ــۇ .  ئ مۇســۇلمان ئ
بولغاندىن كېيىن ئۇمهييه ئۇنى كۈن تازا قىزىغـان بىـر چاغـدا مهككىنىـڭ سـايلىقىغا ئېلىـپ 

. چىقىـپ، قۇملۇقتـا يـاتقۇزۇپ، ئۇسـتىگه قـورام تاشـنى ئېلىـپ قويـۇپ قىيناشـقا باشـاليتتى
سهن ياكى مۇھهممهدنى ئىنكـار قىلىـپ، الت ۋه ئوززاغـا ! ئهزبىرايى خۇدا«: ئۇمهييه ئۇنىڭغا

گهرچه بىـالل . دهيتتـى» ويىسهن ياكى بولمىسا سېنى موشۇنداق قىينـاپ ئۆلتـۈرىمهنباش ق
دېــگهن ســۆزنى ) الــله بىــر(» ئهھهد، ئهھهد«قــاتتىق قىينىلىۋاتقــان بولــسىمۇ، بىــراق 

  .ئېغىزىدىن چۈشۈرمهي تهكراراليتتى

 بۇ يهردىـن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ بـۇ ئهھـۋالنى -رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئهبۇ بهكرى سىددىق 
ده، ئۇمهييهگه بىاللنىڭ ئورنىغا بىاللدىنمۇ قاۋۇل ۋه كۈچلۈكرهك بىر نىگىـر قـۇلنى -كۆردى

  .بىرىپ، بىاللنى سېتىۋالدى ۋه ئۇنى ئازات قىلىۋهتتى

نـى مهخزۇم قهبىلىـسى ئـۆز  قهبىلىـسى ئىچىـدىكى مۇسـۇلمان بولغـۇچىالردىن ئهممـار ئىب
 مهككىنىـڭ قۇملۇقىغـا ئېلىـپ چىقىـپ نى ھاۋانىڭ قىزىقىـدائانىسى-ياسىر بىلهن ئۇنىڭ ئاتا

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئۇالرنىــڭ . تۈرلــۈك ئۇســۇلالر بىــلهن قــاتتىق قىيناشــقا باشــلىدى
ــا ــۈپ، ئۇالرغ ــشىدىن ئۆت ــسى«: قې ــى ياســىر ئائىلى ــنهت ســىلهرنى ! ئ ســهۋر قىلىڭــالر، جهن

ــۈتمهكته ــدى» ك ــۈن. دې ــانلىقى ئۇچ ــڭ تۇرغ ــاي چى ــسالمدىن قايتم ــسى ئى ــىرنىڭ ئانى  ياس
  .مۇشرىكالر تهرىپىدىن رهھىمىسزلهرچه ئۆلتۈرۈۋېتىلدى

ئۇنىـڭ . مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير مهككىـدىكى ئهڭ چىرايلىـق ۋه قامالشـقان يىگىـت ئىـدى
ئۇ ئوغلىنى ئهتىـۋارالپ ئۇنىڭغـا ئهڭ ياخـشى كىيىملهرنـى . ئانىسى ھاللىق باي خوتۇن ئىدى
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ــدۈرهتتى ــ. كىي ــبهر ئهلهيھىس ــۇمهير پهيغهم ــى ئ ــئهب ئىبن ــۇ مۇس ــى ئهب ساالمنىڭ ئهرقهم ئىبن
ئهرقهمنىڭ ھويلىـسىدا ئىـسالمغا دهۋهت قىلىۋاتقـانلىقىنى ئـاڭالپ، ئـۇ يهرگه كىـردى ھهمـده 

ئۇ سىرتقا چىققاندىن كېيىن ئانىسى ۋه قهۋمىدىن ئۆزىنىـڭ . ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى
بىـر . رىـشاتتى بىـلهن يۇشـۇرۇن ئۇچرهسـۇلۇلالھئـۇ . مۇسۇلمان بولغانلىقىنى مهخپى تـۇتتى

كۈنى ئوسمان ئىبنى تهلـھه ئۇنىـڭ نامـاز ئوقۇۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ قىلىـپ، ئانىـسى بىـلهن 
ئۇالر ئۇنى تۇتۇپ قامـاپ قويـدى ۋه نهچـچه كـۈنگىچه نـان، . قهۋمىگه خهۋهر قىلىپ قويدى

  .سۇ بهرمهي قىينىدى

ر بىلهن بىلله كېيىن مۇسۇلمانالر تۈنجى قىتىم ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلغان چاغدا ئۇال
ئــۇالر ھىجــرهتتىن قايتىــپ كهلگهنــده ئــۇالر بىلــله بىلــله . ھىجــرهت قىلىــپ چىقىــپ كهتتــى

ئۇ مهككىگه قايتىپ كهلـگهن چاغـدا ئىلگىركـى ھالىتىـدىن قىلـچه ئهسـهر قالمىغـان . قايتتى
مۇشهققهت ۋه سهرگهردانلىق ئۇنى بىر تىره بىر سوڭهككه ئايالندۇرۇپ قويغان -بولۇپ، جاپا

  .ئىدى

ــسىگه  ــرىكالرنىڭ ھىماي ــلىرىدىن بهزى مۇش ــۇرهيش كاتتىباش ــۇلمانالر ق ــسىم مۇس ــر قى بى
ئوسـمان ئىبنـى مهزئـۇن . كىرگهن بولۇپ، ئۇالر مۇسۇلمانالرنى قوغدايتتى ۋه ھىمايه قىالتتى

گهرچه ۋهلىيــد ئىبنــى . دهســلهپته ۋهلىيــد ئىبنــى مۇغىيرهنىــڭ ھىمايىــسىگه كىــرگهن ئىــدى
غـورۇر ۋه نىـڭ غان كىشى بولسىمۇ، بىراق، ئوسـمان ئىبنـى مهزئۇنمۇغىيره ۋهدىسىده تۇرىدى

نى ئۇنىــڭ ئــۆزىگه ۋهلىيــد ئىبنــى مۇغىيرهنىــڭ ھىمايىــسىجاســارىتى بۇنىڭغــا يــول قويمــاي 
مهن اللهدىن باشقا كىشىنىڭ ھىمايىـسىگه كىرمهسـلىكنى ياخـشى «: قايتۇرۇپ بهردى ھهمده

  .دېدى» كۆردۈم

ى ئوســمان ئىبنــى مهزئــۇن بىــلهن بىــر مۇشــرىك بىــر كــۈن: بۇنىــڭ تهپــسىالتى مۇنــداق
ئۇسماننىڭ قىلغان گېپـى مۇشـرىكنىڭ ئـاچچىقىنى كهلتـۈرۈپ . ئوتتۇرىسىدا سۆھبهت بولدى

ده، مۇشرىك ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ كـۆزىگه مـۇش بىـلهن ئـۇردى ۋه ئۇنىـڭ بىـر -قويدى
  .كۆزىنى كۆكهرتىۋهتتى

ئـۇ . ۇ ئهھـۋالنى كـۆرۈپ تۇرغـان ئىـدىال يهرده بولـۇپ، ئاشـيېقىنۋهلىيد ئىبنى مۇغىيره 
ئهگهر سـهن كۆزۈڭنىـڭ بايامقىـدهك ! ئـى قېرىندىـشىمنىڭ ئـوغلى«: ئوسمان ئىبنى مهزئۇنغا

قىسمهتكه دۇچـار بولماسـلىقىنى خااليـدىغان بولـساڭ، مهن ئهلـۋهتته سـاڭا كىپىـل بولـۇپ، 
  .دېدى» سېنى قوغدىغان بوالتتىم

 قهســهم قىلىمهنكــى، مهن يهنه بىــر ســاق يــاق، الــله بىـلهن«: ئوسـمان ئىبنــى مهزئــۇن
مهن بۈگۈنـدىن ! ئـى ئابدۇشـهمس. كۆزۈمنىڭمۇ ئاشۇنداق ئهزىيهتكه يولۇقۇشـىنى خـااليمهن

نىڭ ھىمايىسى ئاستىدا -الله-باشالپ سهندىن ئهزىزراق ۋه سهندىن كۈچلۈكرهك بولغان زات
  . دېدى» بولىمهن، سهن ھىمايهڭنى قايتۇرۇۋالغىن

  مبهر ئهلهيھىسساالمغا قارشى تۇرۇشى ۋه ھهر خىلقۇرهيشلهرنىڭ پهيغه
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  :ئۇسۇلدا ئۇنىڭغا زىيانكهشلىك قىلىشى

قۇرهيشلهر مۇسۇلمان بولغان ياشالرنى دىندىن قـايتۇرۇش ئۈچـۈن قىلغـان ئۇرۇنـۇش ۋه 
پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم . كۆرســـهتكهن تىرىـــشچانلىقلىرىدا مـــۇۋهپپهقىيهت قازىنالمىـــدى

. گه كۆنمهكته يـوق ئهكـسچه دهۋىتىنـى داۋامالشـتۇرۇپ كېتىـۋهردىيۇمشاپ، ئۇالنىڭ دېگىنى
بۇنىڭغا چىدىمىغان قۇرهيشلهر بىـر تـوپ قـۇالق كهسـتى گـالۋاڭالرنى تهشـكىللهپ، ئـۇالرنى 

ــۇالر . غا قارشــى كۈشــكۈرۈتتىرهســۇلۇلالھ ــۇلۇلالھئ ــائىر، رهس ــېھىرگهر، ش ــانچى، س نى يالغ
غا ھهر خىل ئۇسـۇل رهسۇلۇلالھ.  ئهيبلىدىكاھىن، ساراڭ دېگهندهك بولمىغۇر گهپلهر بىلهن

  .ۋه شهكىلده زىيانكهشلىك قىلدى

 رهسـۇلۇلالھبىر كۈنى قۇرهيش كاتتىباشلىرى ھهجهرۇل ئهسۋهدنىڭ قېشىدا ئولتۇرغاندا، 
ئـۇالر بهزى گهپلهرنـى . چىقىپ كهلدى ۋه بهيتۇلالنى تاۋاپ قىلىپ ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئـۆتتى

 رئـۇالر بـۇ مهسـخىرىلىك گهپنـى ئـۈچ قىـتىم تهكـرا. ىلـدىنى مهسـخىره قرهسۇلۇلالھقىلىپ 
! ئـى قـۇرهيش جامـائىتى«:  ئۇالرنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ توختـاپ، ئۇالرغـارهسۇلۇلالھ. ئېيتتى

ئاڭالۋاتامسىلهر؟ مېنىڭ جېنىم ئۇنىڭ قولىدا بولغـان الـله بىـلهن قهسـهمكى، مهن سـىلهرگه 
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر قىلىۋاتقـان . ېـدىد» قۇربانلىق قىلىنىدىغان ھايۋاننى ئېلىپ كهلـدىم
غا سـىپايىلىق بىـلهن سۆزلهشـكه رهسۇلۇلالھگهپلىرىنى يىغىشتۇرۇپ جىمىپ قىلىشتى ھهمده 

  .باشلىدى

شۇ ھامـان .  چىقىپ كهلدىرهسۇلۇلالھئهتىسى ئۇالر يهنه تۈنۈگۈنكى ئورنىدا ئولتۇرغاندا 
. ىــپ ئــۇنى قورشــىۋالدى بېرنىڭ ئالــدىغان ئېتىلىــپرهســۇلۇلالھئۇالرنىــڭ ھهممىــسى تهڭــال 

شۇ ئهسـنادا ئهبـۇ بهكـرى يىغلىغىـنىچه ئورنىـدىن تـۇرۇپ، . نى تۇتۇپ تارتتىئۇنىڭ ياقىسى
  .نى قوغدىدىرهسۇلۇلالھدهپ » دېگهن كىشىنى ئۆلتۈرمهكچىمۇ؟› سىلهر رهببىم الله«‹

ــدى. نى قويــۇپ بېرىــپ تارقــاپ كهتتــىرهســۇلۇلالھئــۇالر  ــۇ بهكرىمــۇ قايتىــپ كهل . ئهب
  .نىڭ بېشىنى يېرىپ، ئۇنىڭ ساقىلىدىن تۇتۇپ تارتقان ئىدىرهسۇلۇلالھ، ئۇالر هنكىۋهھال

ئۇنىڭغا ئۇچرىغـانال كىـشى مهيلـى ھـۆر يـاكى قـۇل .  سىرتقا چىقتىرهسۇلۇلالھبىر كۈنى 
پهيغهمـــبهر . بولـــسۇن ئـــۇنى يالغـــانچى دهپ ئهيبلىـــدى ۋه ئۇنىڭغـــا ئهزىـــيهت يهتكـــۈزدى

ئــۇ ئۇچرىغــان ئهزىــيهت ۋه يولۇققــان خاپىلىقنىــڭ . لــدىئهلهيھىســساالم ئــۆيىگه قايتىــپ كه
) ۋهھيى نازىل بولغان چاغـدا(ئى «: شۇڭا الله ئۇنىڭغا. ئېغىرلىقىدىن كىيىمگه ئورۇنۇۋالدى

ـــۇچى  ـــيىمگه چۈمكىلىۋالغ ـــۇر!)پهيغهمـــبهر(كى ـــڭ ئازابىـــدىن ) ئىنـــسانالرنى! (، ت اللهنى
  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى» ئاگاھالندۇر

  نى يهتكۈزدى؟ ئهبۇ بهكرىگه قانداق ئهزىيهتلهرقۇرهيشلهر

 كىــشىلهرنى الــله ۋه اللهنىــڭ -رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ-بىــر كــۈنى ئهبــۇ بهكــرى ســىددىق 
ــدى ــكه دهۋهت قىل ــۇنى . پهيغهمبىــرى تهرهپ ــۇ بهكــرىگه ئېتىلىــپ كېلىــپ، ئ مۇشــرىكالر ئهب
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لهن ئۇنىڭ يۈزىگه ئۇقبه ئىبنى رهبىيئه ئىككى كهشىسى بى. دهسسهپ ناھايتى قاتتىق ئۇردى
  .كۆزلىرىنى تونۇغىلى بولماس قىلىۋهتتى-ئۇرۇپ، ئۇنىڭ يۈز

، ئـۇالر ۋهھـالهنكى. رۈپ كېلىـشتىۈتهيىم قهبىلىسىدىكىلهر ئهبۇ بهكرىنىڭ قېـشىغا يۈگـ
: ئـۇ. ئهبۇ بهكرى كهچ بولغاندا ئېغىز ئاچتى. ئهبۇ بهكرىنى ئاللىقاچان ئۆلدى دهپ قارايتتى

ئۇنىـڭ . دېـدى» يـوق؟-قانـداق؟ ئۇنىڭغـا بىـرهر ئىـش بولـدىمۇنىڭ ئهھـۋالى رهسۇلۇلالھ«
ئۇممـۇ جهمىـل . چۆرىسىدىكىلهر بىـر ئېغىزمـۇ گهپ قىلمـاي ئورۇنلىرىـدىن تـۇرۇپ كېتىـشتى

ئهبـۇ بهكـرى ئۇنىڭـدىن . ئـۇ مۇسـۇلمان بولغـانالردىن ئىـدى. ئۇنىڭ قېشىغا يـېقىن كهلـدى
ئهبــۇ . دېــدى» ســاالمهت-اقئــۇ ســ«: ئۇممــۇ جهمىــل. نىڭ ئهھــۋالىنى ســورىدىرهســۇلۇلالھ

ــرى ــهمكى، مهن «: بهك ــلهن قهس ــله بى ــۇلۇلالھال ــلهن رهس ــڭ بى ــپ ئۇنى ــدىغا بېرى نىڭ ئال
  .دېدى» كۆرۈشمىگىچه بىر لوقما تائام ياكى بىر يۇتۇم سۇ ئىچمهيمهن

ــسىنىڭ  ــلهن ئانى ــل بى ــۇ جهمى ــرى ئۇمم ــۇ بهك ــسىققاندا ئهب ــايىغى بې ــپ ئهل ئ كهچ كىرى
ــدىغا كهلــدىھرهســۇلۇلالھهمراھلىقىــدا چىقىــپ   ئۇنىڭغــا قــاتتىق ئىــچ رهســۇلۇلالھ. نىڭ ئال

ئۇمـۇ . ئاندىن ئۇنىڭ ئانىسغا دۇئا قىلدى ھهمده ئۇنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلدى. ئاغرىتتى
  .نىڭ ئالدىدا ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدىرهسۇلۇلالھ

  :قۇرهيشلهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى سۈپهتلهشته گاڭگىراپ قىلىشى

هيـشلهر پهيغهمــبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ قىلىۋاتقــان ئىـشلىرىغا قارىتــا ئـۇنى نىــمه دهپ قۇر
 بىلهن ئۇچرىشىش يـاكى ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى رهسۇلۇلالھسۈپهتلهش، ھهر قايسى جايالردىن 

 تهرهپكه كېلىۋاتقـان ئـادهملهرنى ئۇنىڭـدىن قانـداق توسـۇش رهسۇلۇلالھئاڭالش مهقسىتىده 
شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر ۋهلىيــد ئىبنــى مۇغىيرهنىــڭ قېــشىغا . دىمهسىلىــسىده گــاڭگىراپ قالــ

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ھهج . چـۈنكى، ۋهلىيـد ئىبنـى مـۇغىيره ياشـقا چـوڭ قېـرى ئىـدى. كهلدى
  .مهۋسۇمى يېقىنالپ كېلىۋاتاتتى

ھهج مهۋسـۇمى ! ئـى قـۇرهيش جامـائىتى«: ۋهلىد ئىبنى مـۇغىيره ئۇالرغـا مۇنـداق دېـدى
ــۆمهكلىرى كېلىــدۇ، ئــۇالر ھهر قايــس.  يېقىــنالپ كهلــدى ى جــايالردىن ئهرهبلهرنىــڭ ھهج ئ

شـۇڭا سـىلهر دهرھـال بىـر پىكىـرگه كېلىـۋېلىڭالر، . مۇھهممهدنىڭ ئىشىنى چوقۇم ئاڭلىـدى
بىـرىگه زىـت گهپلهرنـى -ئـارا بىـر-سـىلهر ئـۆز. ھهممىڭالرنىڭ گېپى بىر يهردىـن چىقـسۇن

  .دېدى» قىلىپ يۈرمهڭالر

 ئهلهيھىســساالمنى نىــمه دهپ ســۈپهتلهش ھهققىــده كــۆپ ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا پهيغهمــبهر
ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان تهكلىپ پىكىرلىرىنىـڭ ھىچقايسىـسىنى . تارتىشالر بولدى-تاالش

ئۇنـداقتا سـهن نىـمه ! ئى ئهبـۇ ئابدۇشـهمس«: ئۇالر. ۋهلىيد ئىبنى مۇغىيره قوبۇل كۆرمىدى
  .دهپ سورىدى» دهيسهن؟

ئهڭ ياخشىـسى سـىلهر «: رغـا يـول كۆرسـىتىپ مۇنـداق دېـدىۋهلىيد ئىبنى مۇغىيره ئۇال
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ئۇ ئاتا بىلهن بالىنى، قېرىنـداش بىـلهن . مۇھهممهدنى سېھىرگهر، ئۇ سېھىرنى پهيدا قىلدى
بىرىـدىن -تۇققـاننى بىـر-تۇققـان بىـلهن ئـۇرۇق-قېرىنداشنى، ئهر بىلهن ئايـالنى، ئـۇرۇق

  .دهڭالر» ئايرىۋېتىدۇ

ھهج مهۋسۇمى يېتىپ كهلگهنـده . ندىن كېيىن قايتىپ كهتتىئۇالر بىر پىكىرگه كېلىۋالغا
ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى ھهر قايــسى يولالرنىــڭ دوقمــۇش ۋه ئېغىزلىرىــدا ئولتــۇرۇپ، يولــدىن 

 ھهققىـدىكى ھىلىقـى ئـۆزلىرى توقۇۋالغـان گهپلهرنـى رهسـۇلۇلالھئۆتكهن ھهر بىـر ئـادهمگه 
  .دۇردى بىلهن ئۇچرىشىشتىن ئاگاھالنرهسۇلۇلالھقىلىپ، ئۇنى 

  قۇرهيشلهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا رهھىمسىزلهرچه زىيانكهشلىك قىلىشى

  :ۋه ئۇنىڭدا چهكتىن ئېشىشى

ئــۇالر . غا زىيانكهشــلىك قىلــدىرهســۇلۇلالھقۇرهيــشلهر ھهر خىــل ئۇســۇل ۋه شــهكىلده 
ر ئــۇال. تۇققــانچىلىق نه يېقىنلىــق دېگهننــى قىلــچه ئىتىبارغــا ئالمىــدى-بۇنىڭــدا نه ئــۇرۇق

  .ئادىمىيلىك دائىرىسىدىن چىقىپ كهتتى

ئۇنىـڭ ئهتراپىـدا بىـر تۈركــۈم .  مهسـجىدده سـهجده قىلىۋاتـاتتىرهسـۇلۇلالھبىـر كـۈنى 
ئۇقبه ئىبنى ئهبۇ مۇئىيت تۆگىنىـڭ ژىنلىرىنـى ئېلىـپ كېلىـپ . قۇرهيشلهر قاراپ تۇرۇشاتتى

. رهلمىـــدى ســـهجدىدىن بېـــشىنى كۆتۈرهســـۇلۇلالھ. نىڭ ئۈســـتىگه تاشـــلىدىرهســـۇلۇلالھ
 يېتىـپ كېلىـپ ئۇنىـڭ -رهزىيهلالھـۇ ئهنھـا-قىـزى پـاتىمه .  شۇ ھالهتته تۇردىرهسۇلۇلالھ

مۇ رهسۇلۇلالھ. ئۈستىدىكى نهرسىلهرنى ئېلىۋهتتى ۋه ئۇنىڭغا بهد دۇئا قىلىپ ئۇنى قارغىدى
  .ئۇنىڭغا بهد دۇئا قىلدى

 ئىبنـى ئهبـۇ مۇئىيـت ئـوقبه.  كهئبىنىڭ ئىچىـده نامـاز ئوقۇۋاتـاتتىرهسۇلۇلالھبىر كۈنى 
لىـدىن تۇتـۇپ ېشىنى چۈمكىۋالدى ھهمده ئۇنىڭ گېنىڭ برهسۇلۇلالھكېلىپ، كىيىمى بىلهن 

ئهبۇ بهكرى يېتىپ كېلىپ، ئۇنىـڭ مۈرىـسىدىن تۇتـۇپ ئـۇنى ئىتتىرىـۋهتتى . قاتتىق بوغدى
نى ئۇنىـڭ ھلۇلالدهپ رهسۇ» ىشىنى ئۆلتۈرمهكچىمۇ؟دېگهن ك› سىلهر رهببىم الله«‹: ھهمده

  .ىيانكهشلىكىدىن قوغدىدىز

  :ھهمزه ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىبنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى

تىـپ، نىڭ يېنىـدىن ئۆتۈۋېرهسـۇلۇلالھبىر كـۈنى ئهبـۇ جهھىـل سـافا تېغىنىـڭ قېـشىدا 
.  ئۇنىڭغا بىر ئېغىزمۇ گهپ قىلمىـدىرهسۇلۇلالھ. نى تىلالپ، ئۇنىڭغا ئازار بهردىرهسۇلۇلالھ

  .ئهبۇ جهھىل كېتىپ قالدى

زاق ئــۆتمهيال ھهمــزه ئىبنــى ئابــدۇلمۇتهللىب ياچــاق ئاســقان ھالــدا ئــوۋدىن قايتىــپ ئــۇ
ــدى ــسىز . كهل ــۇق ۋه قورقۇم ــاپ، غورۇرل ــدىكى ئالىيجان ــشلهر ئىچى ــۇ قۇرهي ــشى ئ ــدىكى . ئى

غا قىلغـانلىرىنى ھهمـزىگه رهسـۇلۇلالھ ئىبنى جهدئاننىڭ دىدىكى ئهبـۇ جهھىلنىـڭ ئابدۇلالھ
ىچه مهسجىدكه كىردى ۋه ئهبـۇ جهھىلنىـڭ كىـشىلهر بىـلهن ئۇ غهزهپلهنگىن. سۆزلهپ بهردى
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ھهمزه ئۇنىڭ ئالدىـدا توختـاپ ئۇنىـڭ . بىلله ئولتۇرغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ يېنىغا كهلدى
ــدىن ــۋهتتى ئان ــشىنى يېرى ــۇرۇپ بې ــلهن ئ ــشىغا ياچــاق بى ــا «: بې ــڭ دىنىغ مهن مۇھهممهدنى

ئهبـۇ . دېـدى» نى يهنه تىلالمسهن؟كېردىم، مهنمۇ ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئېيتىمهن، سهن ئۇ
بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ كىــشى ھهمــزه بــاتۇر ۋه نوپۇزلــۇق . جهھىــل ســۈكۈتكه چۈمــدى

  .مۇسۇلمان بولۇشى قۇرهيشلهرگه ئېغىر كهلدى

  :ئۇتبه ئىبنى رهبىيئه بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبهت

ىـشىدىغانالرنىڭ كۈنـسىرى كۆپىيىۋاتقـانلىقىنى قۇرهيشلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمغا ئهگ
بىـز مۇھهممهدنىـڭ «: كۆرۈپ، ئۇتبه ئىبنـى رهبىيـئه قۇرهيـشلهرگه مۇنـداق تهكلىـپ بهردى

ئهگهر ئــۇ . قېــشىغا بېرىــپ، ئۇنىــڭ بىــلهن سۆزلىــشىپ بهزى ئىــشالرنى ئوتتۇرىغــا قويــايلى
بىزمۇ ئۇنىڭ شـهرتلىرىنى بىزنىڭ تهلىپىمىزنى قوبۇل قىلىپ، قىلىۋاتقان ئىشىنى توختاتسا، 

قۇرهيشلهر ئۇنىڭ تهكلىۋىگه قوشۇلۇپ، ئۇنى ئـۆزلىرىگه ۋاكـالىتهن . دېدى» قوبۇل قىاليلى
  .پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا سۆھبهتلىشىشكه ئهۋهتتى

ــۇتبه  ــۇلۇلالھئ ــرهس ــيىننىڭ قې ــدىن كې ــدا ئولتۇرغان ــڭ ئالدى ــپ ئۇنى ــى «: شىغا كېلى ئ
سـهن .  بىزنىـڭ سـاڭا قانـداق قارايـدىغانلىقىمىزنى بىلىـسهنسـهن! قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى

-ئۇالرنىـڭ بىرلىكىنـى پارچىلىـدىڭ، كـۆز. قهۋمىڭگه چوڭ بىر خاپىلىقنى ئېلىـپ كهلـدىڭ
قاراشــلىرىنى كهمــسىتتىڭ، ئىالھلىرىنــى ۋه دىنىنــى ئهيىبلىــدىڭ، ئۇالرنىــڭ ئهجــداتلىرىنى 

ئويلىنىـپ . ا بهزى گهپلهرنـى قىـاليسۆزۈمگه قۇالق سالغىن، مهن سـاڭ.  كاپىرغا چىقاردىڭ
  .دېدى» بېقىپ، قوبۇل قىلغۇدهك بولسا قوبۇل قىالرسهن

  .دېدى» قېنى سۆزله، ئاڭالپ باقاي! ئى ئهبۇل ۋهلىيد«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم

ئهگهر ســهن بــۇ ! ئــى قېرىندىــشىمنىڭ ئــوغلى«: ئــۇتبه ئىبنــى رهبىيــئه مۇنــداق دېــدى
دۇنيـا -ئىراده قىلغان بولساڭ، ئۇنداقتا بىز ساڭا نۇرغۇن مالدۇنيا توپالشنى -ئارقىلىق مال

شـهرهپكه -ئهگهر سـهن شـان. بېرىپ، سـېنى ئـارىمزدىكى ئهڭ بـاي ئـادهمگه ئايالنـدۇرايلى
 ئىـشنى ھېچبىـرئىرىشىشنى ئويلىغان بولساڭ، سېنى ئـۆزىمىزگه باشـلىق قىلىـپ سـاياليلى، 

هن پادىشاھ بولۇشـنى مهقـسهت قىلغـان ئهگهر س. سېنىڭ رۇخسىتىڭسىز بىر تهرهپ قىلمايلى
ئهگهر سـاڭا جىـن چاپلىـشىپ قىلىـپ، . بولساڭ، بىز سېنى ئۆزىمىزگه پادىـشاھ قىلىـۋااليلى

ھهكىملهرنـى -ئۆزۈڭ يالغۇز ئۇنىڭغـا تاقابىـل تۇرالمايۋاتقـان بولـساڭ، ئۇنـداقتا بىـز تىۋىـپ
چه چىقىمغـا بىـز مـال كهتـسىمۇ سـهن سـاقايغى-چاقىرىپ سېنى داۋالىتايلى، قانچىلىك پـۇل

  ».ئىگه بواليلى

ــقاندىن  ــۆزى ئاخىرالش ــڭ س ــيىنئۇنى ــۇلۇلالھ، كې ــارهس ــد«:  ئۇنىڭغ ــۇل ۋهلىي ــى ئهب ! ئ
  .دېدى» دهيدىغانلىرىڭنى دهپ بولدۇڭمۇ؟

  . دېدى ئۇتبه- ھهئه، دهپ بولدۇم-
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  .رهسۇلۇلالھ دېدى - ئهمدى مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭلىغىن-

  . دېدى ئۇتبه- بولىدۇ، ئاڭالي-

ســـهجده «نىـــڭ بېـــشىدىن باشـــالپ »فۇســـسىلهت«هر ئهلهيھىســـساالم ســـۈره پهيغهمـــب
 ئوقۇغـان رهسـۇلۇلالھئـۇتبه ئىككـى قـولىنى كهيـنىگه تاشـلىغىنىچه . غىـچه ئوقـۇدى»ئايىتى

 سهجده ئايىتىگه كهلگهنـده توختـاپ رهسۇلۇلالھ. ئايهتلهرنى پۈتۈن دىققىتى بىلهن ئاڭلىدى
مېنىـڭ دهيـدىغانلىرىمنى سـهن ئاڭلىـدىڭ، ! ئـى ئهبـۇل ۋهلىيـد«: سهجده قىلـدى ئانـدىن

  .دېدى» مېنىڭ جاۋابىم مۇشۇ

ئــۇتبه «: بىــرىگه-قۇرهيــشلهر بىــر. ئــۇتبه قۇرهيــشلهرنىڭ قېــشىغا قايتىــپ كهلــدى
ئـۇتبه ئۇالرنىـڭ . دېيىـشتى» مۇھهممهدنىڭ قېشىدىن پۈتۈنلهي ئۆزگىرىپ قايتىـپ كېلىپتـۇ

دهپ » نـداق خهۋهر ئېلىـپ كهلـدىڭ؟قا! ئـى ئهبـۇل ۋهلىيـد«: يېنىدا ئولتۇرۇۋىـدى، ئـۇالر
  .سوراشتى

مهن بۈگــۈن مــۇھهممهددىن ئاڭلىغــان ســۆزلهرنى ھىچقاچــان ! ئهزبىرايــى خــۇدا«: ئــۇتبه
ئۇنىڭ سۆزلىرى نه شىئىرغا، نه سېھىرگه، نه كاھىننىـڭ گهپلىـرىگه . ئاڭالپ باققان ئهمهس

ڭ مـۇھهممهد بىـلهن سۆزۈمگه قۇالق سىلىڭالر، سىلهرنى! ئى قۇرهيش جامائىتى. ئوخشىمايدۇ
  .دېدى» كارىڭالر بولمىسۇن

: ئـۇتبه. دېيىـشتى» نى تىلى بىـلهن سـېھىرلهپ قويۇپتـۇئۇ سې! ئى ئهبۇ ۋهلىيد«: ئۇالر
  .دېدى» بۇ مېنىڭ مۇھهممهد ھهققىدىكى كۆز قارىشىم، قالغىنىنى ئۆزۈڭالر بىلىڭالر«

  :مۇسۇلمانالرنىڭ ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلىشى

ئوقۇبهتلهرنى كـۆرۈپ، ئـۇالرنى -سساالم ساھابىلىرىگه كېلىۋاتقان ئازابپهيغهمبهر ئهلهيھى
سىلهر ھهبهشىستان زېمىنىغا چىقىڭالر، ئۇ يهرده «: قوغداشقا كۈچى يهتمىگهنلىكتىن ئۇالرغا

ئـۇ ياخـشى جـاي، .  زۇلۇمغـا ئۇچرىمايـدۇھېچكىمبىر ئادىل پادىشاھ بولۇپ، ئۇنىڭ قېشىدا 
  .دېدى» ىچه سىلهر شۇ يهرده تۇرۇڭالرالله سىلهرگه چىقىش يولى بهرگ

مانـا بـۇ ئىـسالم . بىر تۈركۈم مۇسۇلمانالر ھهبهشىستان زېمىنىغا ھىجرهت قىلىـپ چىقتـى
تارىخىدىكى تـۈنجى ھىجـرهت بولـۇپ، ئـۇالر ئوسـمان ئىبنـى مهزئـۇن باشـچىلىقىدىكى ئـون 

  .-!الله ئۇالردىن رازى بولسۇن–كىشى ئىدى 

ئۇنىڭغـا ئهگىـشىپ بىـر تۈركـۈم . ئهبـۇ تالىـب چىقتـى جهئـفهر ئىبنـى كېـيىنئۇنىڭـدىن 
ئۇالنىـــڭ ئىچىـــده . مۇســـۇلمانالر چىقىـــپ ھهممىـــسى ھهبهشىـــستان زېمىنىغـــا جۇغالشـــتى

ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن بىلله چىققـانالرمۇ، ئـۆزى يـالغۇز چىققـانالرمۇ بولـۇپ، ھهبهشىـستان 
  . ئىدى نهپهر83زېمىنىغا ھىجرهت قىلىپ چىققان مۇسۇلمانالرنىڭ سانى 

  :لىشىېقۇرهيشلهرنىڭ مۇسۇلمانالرنى ئىزدهپ ك
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قۇرهيشلهر مۇسـۇلمانالرنىڭ ھهبهشىـستان زېمىنىـدا خـاتىرجهم تۇرۇۋاتقـانلىقىنى ئـاڭالپ 
ئۇالر .  ئىبنى ئهبۇرهبىيئه بىلهن ئهمرى ئىبنى ئاسنى ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئهۋهتتىئابدۇلالھ

ــ ــشاھى نهجاشــىغا ۋه ئۇنىــڭ ۋهزى ۋۇزرالىرىغــا مهككىنىــڭ قىممهتلىــك -رھهبهشىــستان پادى
ئــۇالر نهجاشــىنىڭ ئالــدىغا كىرىــشتىن بــۇرۇنال ئۇنىــڭ . ســاالملىرىنى ئېلىــپ كهلــدى-ســوغا
ســاالمالرنى بېرىــپ، ئــۇالرنى ئــۆزلىرىگه مايىــل قىلــدى ئانــدىن -ۋۇزرالىرىغــا ســوغا-ۋهزىــر

 بىـر تۈكـۈم بىزنىڭ ئىچىمىـزدىن«: پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ، پادىشاھقا مۇنداق دېدى
ئــۇالر ئــۆز قهۋمىنىــڭ دىنىنــى تاشــلىدى، ســىلهرنىڭ دىنىڭالرغىمــۇ . نــادان ياشــالر چىقتــى

ئــۇالر . ئــۇالر بىزمــۇ ۋه ســىلهرمۇ تۇنۇمايــدىغان بىــر يىڭــى دىننــى پهيــدا قىلــدى. كىرمىــدى
ئانـا، - يهنـى ئۇالرنىـڭ ئاتـا-قهۋمنىـڭ چـوڭلىرى. ئالىيلىرىنىڭ زېمىنىغا قېچىـپ كېلىپتـۇ

چـۈنكى، .  بىزنى ئۇالرنى قايتۇرۇپ كېلىشكه ئهۋهتتى-قېرىنداشلىرى-ان، قهۋمتۇقق-ئۇرۇق
قهۋمنىڭ چوڭلىرى ئۇالرغا قارىغاندا بهكرهك يىراقنـى كۆزلهيـدۇ ھهم ئۇالرنىـڭ مهنپهئهتىنـى 

  .دېيىشتى» بىز ئالىيلىرىنىڭ ئۇالرنى بىزگه قايتۇرۇپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئوياليدۇ

دهپ ئۇالرنىڭ گهپلىرىنى تهستىقالشـتى » راست«رالىرى بىردهك ۋۇز-پادىشاھنىڭ ۋهزىر
  .دېيىشتى» سهن ئۇالرنى تاپشۇرۇپ بهرگىن«: ھهمده پادىشاھقا

نهجاشــى بۇنىڭــدىن غهزهپلىنىــپ، ئۇالرنىــڭ ئــۆز دۆلىــتىگه پانــاھلىق ئىــزدهپ كهلــگهن 
اقىرتىـپ ئانـدىن مۇسـۇلمانالرنى چ. مۇسۇلمانالرنى تاپشۇرۇپ بېرىش تهلىـۋىنى رهت قىلـدى

كــېلىش بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا خىرىــستىئان ئــالىملىرىنىمۇ بىــرلىكته ئوردىغــا چاقىرىــپ، 
سىلهر قهۋمىڭالردىن ئايرىلىپ چىقىپ، مېنىڭ ياكى باشقا مىللهتلهرنىـڭ «: مۇسۇلمانالردىن

  .دهپ سورىدى» دىنىغا كىرمهي، ئىتىقاد قىلىۋاتقىنىڭالر قايسى دىن ئۇ؟

  :ڭ جاھىلىيهتنى تهسۋىرلىشى ۋه ئىسالمنى تونۇشتۇرۇشىجهئفهر ئىبنى ئهبۇ تالىبنى

 ئورنىـدىن - پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى -جهئفهر ئىبنى ئهبۇ تالىب 
ــداق دېــدى ــشاھ«: تــۇرۇپ مۇن ــى پادى ــدۇق! ئ ــا . بىــز جــاھىلىيهتتىكى بىــر قهۋم ئى بۇتالرغ

الغــان ھايۋانالرنىــڭ گۆشــىنى چوقۇنــاتتۇق، بــۇزۇق ئىــشالرنى قىالتتــۇق، ئــۆزىچه ئۆلــۈپ ق
تۇققـــانچىلىق مۇناســـىۋهتلهرنى ئۈزهتتـــۇق، خوشـــنىدارچىلىققا رىئـــايه -يهيتتـــۇق، ئـــۇرۇق

  .قىلمايتتۇق، ئارىمىزدىكى كۈچلۈكلهر ئاجىزالرغا زۇلۇم قىالتتى

الله بىزگه بىزنىڭ ئارىمىزدىن بىر ئـادهمنى پهيغهمـبهر قىلىـپ . بىز ئاشۇ ھالهتته ئىدۇق
  .ۇ ئادهمنىڭ نهسىبىنى، راستچىللىقىنى، ئىشهنچلىك ۋه پاكلىقىنى بىلهتتۇقبىز ئ. ئهۋهتتى

بـوۋىلىرىمىز ئىبـادهت قىلغـان -ئۇ بىزنى يالغۇز بىر اللهغا ئىبادهت قىلىشقا، بىز ۋه ئاتـا
ــۇرۇق ــقا، ئ ــۇتالرنى تاشالش ــاش ۋه ب ــايه -ت ــنىدارچىلىققا رىئ ــقا، خوش ــانچىلىقنى ئۇالش تۇقق

ئــۇ بىزنــى بــۇزۇق . لماســلىققا، قــان تۆكمهســلىككه چــاقىردىقىلىــشقا، ھــارام ئىــشالرنى قى
ئىشالردىن، يالغـان گۇۋاھلىـق بېرىـشتىن، يىتىمنىـڭ مېلىنـى يهۋىلىـشتىن، پـاك ئايالالرغـا 

ئـۇ بىزنـى بىـر اللهغـا ئىبـادهت قىلىـشقا، اللهغـا ھىچنهرسـىنى . بوھتان چاپالشـتىن توسـتى
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جهئـــفهر –ىـــشكه، رۇزا تۇتۇشـــقا شـــىرىك كهلتۈرمهســـلىككه، نامـــاز ئوقۇشـــقا، زاكـــات بېر
بىـز ئـۇنى تهسـتىقلىدۇق، ئۇنىڭغـا .  بۇيرىـدى-ئىسالمدىكى باشقا ئهمهللهرنى ساناپ ئۆتتى

ئىشهندۇق، ئۇ الله تهرهپتىن ئېلىپ كهلگهن بۇيرۇق ۋه چهكلىمىلهرده ئۇنىڭغـا ئهگهشـتۇق، 
دۇق، الله بىزگه يىگانه اللهغا ئىبادهت قىلدۇق، اللهغا ھىچنهرسىنى شىرىك كهلتۈرمى-يهككه

  .ھارام قىلغاننى ھارام بىلدۇق، ھاالل قىلغاننى ھاالل بىلدۇق

قهۋمىمىز بىزنى اللهغا ئىبادهت قىلـشتىن بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىـشقا، نىجىـس ئىـشالرنى 
قايتىدىن ھاالل ساناشقا قايتۇرۇش ئۈچۈن بىزگه زۇلـۇم قىلـدى، بىزنـى ئازابلىـدى، بىزنـى 

  .دىنىمىزدىن توستى

 بىــزگه زۇلــۇم قىلىــپ، بىزنــى مهجبــۇرالپ، بىزنــى قىينــاپ، بىزنــى دىنىمىــزدىن ئــۇالر
يانــدۇرماقچى بولۇۋىــدى، بىــز ئۆزلىرىنىــڭ زېمىنىغــا پانــاھلىق ئىــزدهپ كهلــدۇق، ســىلىنى 
باشقىالردىن ئۈستۈن بىلدۇق، سىلىنىڭ ھىمايىلىرىـده بولۇشـنى ئـارزۇ قىلـدۇق، سـىلىنىڭ 

  ».ىزنى ئۈمىد قىلدۇقھوزۇرلىرىدا زۇلۇمغا ئۇچرىماسلىقىم

ــت  ــلهن جىمجى ــك بى ــانلىرىنى تهمكىنلى ــڭ ئېيتق ــۇ تالىبنى ــى ئهب ــفهر ئىبن نهجاشــى جهئ
سـىلهرده پهيغهمبىـرىڭالر الـله تهرهپـتىن ئېلىـپ كهلـگهن «: كېـيىنئولتۇرۇپ ئاڭلىغانـدىن 

  .دهپ سورىدى» بىرهر نهرسه بارمۇ؟

  . دېدى جهئفهر- ھهئه، بار-

  .هجاشى دېدى ن-! قېنى ئۇنى ئوقۇغىن-

بـۇنى ئـاڭالپ نهجاشـى .  سۈره مهريهمنىڭ بېشىنى ئوقـۇدى-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-جهئفهر 
خىرىــستىئان . يىغــالپ كهتتــى، ھهتتــا يىغىــدىن ئۇنىــڭ ســاقاللىرىمۇ ھــۆل بولــۇپ كهتتــى

  .ئالىملىرىمۇ يىغالپ ئالدىدىكى ئېچىپ ئولتۇرغان كىتابلىرىنىمۇ ھۆل قىلىۋىتىشتى

  :لۇب بولۇشىقۇرهيش ئهلچىلىرىنىڭ مهغ

ئۇنىــڭ ئېيتقــانلىرى بىـلهن ئىــسانىڭ ئېلىـپ كهلگىنــى بىــر «: نهجاشـى مۇنــداق دېـدى
ــان ــبهدىن چىقق ــۇپ» .مهن ــسىگه بۇرۇل ــشلهرنىڭ ئىككــى ئهلچى ــۇ قۇرهي ــدىن ئ ســىلهر «: ئان

  .دېدى» كېتىڭالر، الله بىلهن قهسهمكى، ئۇالرنى سىلهرگه ھهرگىز تاپشۇرۇپ بهرمهيمهن

ئۇالر مهريهم ! ئى پادىشاھ«: ى پادىشاھنىڭ ئالدىغا يهنه كېلىپئهمرى ئىبنى ئاس ئهتىس
  .دېدى» ئوغلى ئىسا ھهققده بولمىغۇر گهپلهرنى قىلىدۇ

ـــوغلى ئىـــسا ھهققىـــده نىـــمه «: پادىـــشاھ مۇســـۇلمانالرنى چاقىرىـــپ ســـىلهر مهريهم ئ
  .دهپ سورىدى» دهيسىلهر؟

همبىرىمىـز الـله تهرهپـتىن بىز ئـۇ ھهقـته پهيغ«: جهئفهر ئىبنى ئهبۇ تالىب مۇنداق دېدى
نىمىنى ئېلىـپ كهلـگهن بولـسا شـۇنى دهيمىزكـى، ئىـسا ئهلهيھىسـساالم اللهنىـڭ بهندىـسى، 
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  ».ئهلچىسى، پاك قىز مهريهمگه تاشلىغان روھى ۋه كهلىمىسىدۇر

الـله «: نهجاشى يهرگه ئىڭىشىپ يهردىن كىچىككىنه بىر تـال ياغـاچ پارچىـسىنى ئېلىـپ
وغلى ئىــسا ســېنىڭ ئېيتقانلىرىڭــدىن قولۇمــدىكى مۇشــۇ ياغــاچ بىــلهن قهســهمكى، مهريهم ئــ

  .دېدى» مىقدارى ئارتۇق ئهمهس

. پادىشاھ مۇسۇلمانالرنى قايتۇرۇپ بهرمهيدىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇالرنى خاتىرجهم قىلـدى
  .ئىككى ئهلچى مهغلۇب بولۇپ قايتىپ كهتتى

  :ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى

ئـۆمهر ئىبنـى . ۇسۇلمانالرنى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ئارقىلىق كۈچلهندۈردىالله ئىسالم ۋه م
ــدى ــشى ئى ــسىز كى ــۈك ۋه قورقۇم ــارهتلىك، كۈچل ــك، جاس ــاب ھهيۋهتلى ــبهر . خهتت پهيغهم

ئهلهيھىســساالم ئۇنىــڭ مۇســۇلمان بولۇشــىنى ئــارزۇ قىالتتــى، شــۇڭا ئــۇ اللهدىــن ئۆمهرنىــڭ 
  .مۇسۇلمان بولۇشىنى تىلهپ دۇئا قىلغان ئىدى

ئۆمهرنىڭ سىڭلىسى پاتىمه بىلهن ئۇنىـڭ : ئۆمهرنىڭ مۇسۇلمان بولۇش جهريانى مۇنداق
ــدى ــان ئى ــد مۇســۇلمان بولغ ــى زهي ــهئىيد ئىبن ــرى س ــك، ئىــسالم ۋه . ئې ــۆمهر ھهيۋهتلى ئ

ـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ مۇســـۇلمان  ـــا، ئ ـــۆچمهنلىكى قـــاتتىق بولغاچق مۇســـۇلمانالرغا بولغـــان ئ
ــا ــى تۇت ــۆمهردىن مهخپ ــانلىقىنى ئ ــى ئهرهت . تتىبولغ ــاب ئىبن ــۇ-خهبب ــۇ ئهنھ  -رهزىيهلالھ

  .يۇشۇرۇنچه كېلىپ پاتىمهگه قۇرئان ئوقۇپ بېرهتتى

ــدى ــپ كهل ــقىنىچه چىقى ــى ئاس ــۆمهر قىلىچىن ــۈنى ئ ــر ك ــۇ . بى ــۇلۇلالھئ ــڭ رهس  ۋه ئۇنى
 ۋه ئۇنىـڭ سـاھابىلىرىنىڭ سـافانىڭ رهسـۇلۇلالھئـۇ . ساھابىلىرنى كۆڭلىگه پۈكۈپ ماڭـدى

ئۇنىڭغـا نـۇئهيىم يولـدا . ه جۇغلىشىپ ئولتۇرغـانلىقىنى ئاڭلىغـان ئىـدىقېشىدىكى بىر ئۆيد
 بولـۇپ، - ئهدىـي قهبىلىـسىدىن–ئۇ ئۆمهر بىـلهن بىـر قهبىـله .  ئۇچرىدىئابدۇلالھئىبنى 

  .مۇسۇلمان بولغان ئىدى

  .ئابدۇلالھ دېدى نۇئهيىم ئىبنى -قهيهرگه ماڭدىڭ؟!  ئى ئۆمهر-

ئـۇ قۇرهيـشنىڭ بىرلىكىنـى بـۇزدى، . غا ماڭـدىم دىندىن چىققان مۇھهممهدنىـڭ قېـشى-
ــۆز ــڭ ك ــۇنى -ئۇالرنى ــدى، مهن ئ ــى ئهيىبلى ــى ۋه ئىالھلىرىن ــسىتىپ، دىن ــلىرىنى كهم قاراش
  . دېدى ئۆمهر-ئۆلتۈرۈۋىتىمهن

سـهن ئالـدى بىـلهن ئۆيـۈڭگه قايتىـپ، . سـىنى نهپـسىڭ ئالـداپ كېتىپتـۇ!  ئى ئۆمهر-
  .ىم دېدى نۇئهي-ئۆيۈڭدىكىلهرنى باشقۇرمامسهن؟

  . دهپ سورىدى ئۆمهر- مېنىڭ قايسى ئۆيۈمدىكىلهرنى دهيسهن؟-

 كۈيئوغلۇڭ، تاغاڭنىڭ ئوغلى سهئىيد ئىبنى زهيد بىله سېنىڭ سىڭلىڭ پاتىمه بىنتـى -
سـهن ئالـدى بىـلهن شـۇالرنى . خهتتاب مۇسۇلمان بولۇپ، مۇھهممهدنىـڭ دىنىغـا ئهگهشـتى
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  . دېدى نۇئهيىم-باشقۇرغىن

ئۇالرنىڭ قېـشىدا خهببـاب .  كۈيئوغلىنى نىشانالپ كهينىگه ياندىئۆمهر سىڭلىسى بىلهن
ــۈره  ــا س ــۇپ، ئۇالرغ ــله بول ــى ئهرهت بىل ــا«ئىبن ــۇپ » تاھ ــهھىپىنى ئوق ــر س ــان بى يېزىلغ

. ئۇالر ئۆمهرنىڭ شهپىسىنى ئاڭالپ، خهبباب دهرھـال قازىناققـا يۇشـۇرۇنۇۋالدى. بېرىۋاتاتتى
ئۆمهر ئۆيگه يېقىـنالپ كهلـگهن چاغـدا، . ىۋالدىپاتىمه سهھىپىنى ئېلىپ پاچىقى ئاستىغا تىق

دهپ » نىـمه ئـاۋاز بـۇ؟«: ئـۇ ئـۆيگه كىرىـپ. خهببابنىڭ ئوقۇغان ئاۋازىنى ئاڭلىغان ئىـدى
  .سورىدى

  .ئايال ئىككىسى- دېدى ئهر- بىز ھىچقانداق ئاۋاز ئاڭلىمىدۇق-

اپتىم،  ياق، ئۇنـداق ئهمهس، مهن سـىلهرنىڭ مۇسـۇلمان بولغـانلىقىڭالردىن خهۋهر تـ-
 دېدى ئۆمهر ئۇالرغا ئانـدىن كۈيئـوغلى سـهئىيد -سىلهر مۇھهممهدنىڭ دىنىغا ئهگىشىپسىلهر

پاتىمه ئېرىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇنىـڭ . ئىبنى زهيدنىڭ ئالدىغا ئېتىلىپ كېلىپ ئۇنى تۇتتى
  .ئالدىغا كېلىۋىدى، ئۆمهر ئۇنى ئۇرۇپ يارىالندۇردى

شۇنداق، بىز مۇسۇلمان بولدۇق، الـله ۋه  «:ئايال ئىككىسى ئۆمهرگه-شۇنىڭ بىلهن ئهر
  .دېدى» ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان كهلتۈردۇق، نىمه قىلىشنى خالىساڭ شۇنى قىل

شـۇڭا . ئۆمهر سىڭلىسىدىن ئېقىۋاتقان قاننى كۆرۈپ، قىلغـان ئىـشىغا پۇشـايمان قىلـدى
سهھىپىنى ماڭا سىلهر باياتتىن ئوقۇۋاتقان، مهن سىلهردىن ئاڭلىغان «: توختاپ سىڭلىسىغا

ئـۆمهر شـۇ . دېـدى» بهرگىن، مهن مۇھهممهدنىڭ نىمه ئېلىپ كهلگهنلىكىنـى كـۆرۈپ باقـاي
  .چاغدا ساۋاتلىق ئىدى

ئــۆمهر سىڭلىــسىنى قورقماســلىققا . دېــدى» ئــۇنى ســاڭا بېرىــشتىن قــورقىمىز«: پــاتىمه
  .هم ئىچتىئۈندهپ، ھىچقانداق زىيان يهتكۈزمهيدىغانلىقىغا ئۆزىنىڭ ئىالھلىرى بىلهن قهس

هھىپىنى سهن ھازىر مۇشرىك بولغاچقا، نىجىس ھىساپلىنىسهن، ئۇ س! ئى ئاكا«: پاتىمه
  .دېدى» تۇشقا بولىدۇپهقهت پاك ئادهملهرال تۇ

ــۈره  ــا س ــاتىمه ئۇنىڭغ ــدىن پ ــدى، ئان ــۇپ كهل ــپ يۇيۇن ــۆمهر بېرى ــا«ئ ــان » تاھ يېزىلغ
ىـمه دېـگهن چىرايلىـق ۋه ن! پـاھ«: ئۆمهر سۈره تاھانىڭ بېشىنى ئوقـۇپ. سهھىپىنى بهردى

  .دېدى» !ھه-ئېسىل سۆزلهر

:  بۇالرنى ئاڭالپ، يۇشۇرۇنۇپ تۇرغان يېرىـدىن چىقتـى ۋه-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-خهبباب 
الله بىـلهن قهسـهمكى، مهن الـله ئـۆز پهيغهمبىرىنىـڭ دۇئاسـىغا خـاس قىلغـان ! ئى ئۆمهر«

ـــمهن ـــد قىلى ـــۇڭنى ئۈمى ـــهن بولۇش ـــشىنىڭ س ـــۈ. كى ـــۈنكى، مهن تۆنۈگ ـــبهر چ ن پهيغهم
ســهن ئىــسالمنى ئهبــۇ جهھىــل يــاكى ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب ! ئــى الــله‹: ئهلهيھىســساالمنىڭ

الـله بـۇ شـهرهپكه ! دهپ دۇئا قىلغانلىقىنى ئاڭلىـدىم، ئـى ئـۆمهر› ئارقىلىق كۈچلهندۈرگىن
  .دېدى» سىنى مۇيهسسهر قىلسۇن
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مهن . پ بـارغىننـى مۇھهممهدنىـڭ قېـشىغا باشـالمې! ئـى خهببـاب«: ۆمهر بۇنى ئاڭالپئ
  .دېدى» ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ مۇسۇلمان بوالي

شىدىكى بىـر هر ئهلهيھىسساالم سافا تېغىنىڭ قېـپهيغهمب«: -رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-خهبباب 
  .دېدى» ئۆيده بىر قانچه ساھابىلىرى بىلهن بىلله تۇرۇۋاتىدۇ

ــۆمهر قىلىچىنــى ئېــسىپ  ــۆيرهســۇلۇلالھئ گه كېلىــپ،  بىــلهن ســاھابىلىرى تۇرۇۋاتقــان ئ
دىن بىـرى ئورنىـدىن سـاھابىالرئىـشىكنىڭ چىكىلـگهن ئـاۋازىنى ئـاڭالپ . ئىشىكنى چهكتـى

ئۇ ئۆمهرنىـڭ قىلىـچ ئاسـقان ھالـدا ئىـشىك ئالدىـدا . تۇرۇپ ئىشىكنىڭ يۇچۇقىدىن قارىدى
غا ئۆمهرنىــڭ قىلىــچ رهســۇلۇلالھده، -تۇرغــانلىقىنى كــۆرۈپ، قــورققىنىچه ئارقىــسىغا يانــدى

  .ئىشىك ئالدىدا تۇرغانلىقىنى خهۋهر قىلدىئاسقان ھالدا 

ئهگهر ئـۇ . ئىشىكنى ئاچ، ئـۇ كىرسـۇن«: مۇتهللىب ئورنىدىن تۇرۇپھهمزه ئىبنى ئابدۇل
ئهگهر ئـۇ يامـانلىقنى . ياخشىلىقنى ئىراده قىلىپ كهلگهن بولسا ياخشىلىقنى ئۇنىڭغا بېرىمىز

پهيغهمـبهر . دېـدى» لتـۈرىمىزئىراده قىلىپ كهلگهن بولسا ئۇنى ئۆزىنىڭ قىلىچـى بىـلهن ئۆ
ھىلىقــى ســاھابه ئىــشىكنى . دېــدى» ئۇنىــڭ كىرىــشىگه رۇخــسهت قىلغىـن«: ئهلهيھىسـساالم

  .ئاچتى

. پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئورنىــدىن دهس تــۇرۇپ، ئــۆمهر تهرهپــكه قــاراپ ماڭــدى
تى  ئۆمهر بىلهن داالندىال ئۇچرىشىپ، ئۆمهرنىڭ بېلىـدىن يـاكى ياقىـسىدىن تـۇترهسۇلۇلالھ

سهن بۇ يهرگه نىمه دهپ كهلـدىڭ؟ ! ئى خهتتابنىڭ ئوغلى«: ئاندىن ئۇنى قاتتىق سىلكىپ
نى مۇسـۇلمان بولىـدۇ دهپ ن الـله سـاڭا ئـازاب چۈشـۈرمىگىچه سـېالله بىلهن قهسـهمكى، مه

  .دېدى» ئويلىمايتتىم

پـتىن مهن اللهغا، اللهنىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه پهيغهمبهر الـله تهره! رهسۇلۇلالھئى «: ئۆمهر
  .دېدى» ئېلىپ كهلگهن ھهقكه ئىمان كهلتۈرۈش ئۈچۈن كهلدىم

ئۆينىـڭ ئىچىـدىكى . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ناھايتى جاراڭلىق ئـاۋازدا تهكبىـر ئىيتتـى
  . بۇ تهكبىردىن ئۆمهرنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى بىلدىساھابىالر

ئىچىــدىن خۇشــال -ىــچمۇســۇلمانالر ئــۆمهر بىــلهن ھهمزىنىــڭ مۇســۇلمان بولغانلىقىغــا ئ
  .بولۇشتى

ئـۇالر . بۇ خهۋهر قۇرهيـشلهر ئىچىـگه تارالـدى. ئۆمهر مۇسۇلمان بولغانلىقىنى جاكارلىدى
ئـاخىرى قـۇرهيش مۇشـرىكلىرى . ئۆمهر بىلهن تىركهشـتى، ئۆمهرمـۇ ئۇالرغـا تاقابىـل تـۇردى

  .ئۆمهردىن ئۈمىدىنى ئۈزدى

تنى ئۈزۈشى ۋه ئۇالرنى قامال قۇرهيشلهرنىڭ ھاشىم جهمهتى بىلهن بولغان مۇناسىۋه
  :قىلىشى



 

 177 

، قۇرهيـشلهر بىـر كېيىنئىسالم دىنى قهبىلىلهر ئارىسىدا كهڭرى تارقىلىشقا باشلىغاندىن 
بـۇ . ئـۇالر بىـر ئهھـدىنامه تـۈزۈپ چىقتـى. يهرگه جهم بولۇپ، يهنه سۈيقهسـت پىالنالشـتى

ىۋهتنى قهتئـى ئـۈزۈش، ئهھدىنامىده ھاشىم ۋه ئابدۇلمۇتهللىب جهمهتى بىلهن بولغان مۇناس
 قىلماسلىق، ئۇالرغا بىـر تىقسې- مۇناسىۋهت ئورناتماسلىق، سوداباجىلىق-ئۇالر بىلهن قۇدا

ــۇالردىن نهرســه ســې ــر نهرســه سېتىپ بهرمهســلىك ۋه ئ ــق بى تىۋالماســلىق كىرهكلىكــى ئېنى
 قۇرهيشلهرنىڭ ھهممىسى ئهھدىنامىگه تولـۇق رىئـايه قىلىـدىغانلىقى ھهققىـده. كۆرسىتىلدى

. ئۇالر ئهھدىنامىنى قهغهزگه پۈتۈپ، ئۇنى كهئبىنىڭ تېمىغا ئېسىپ قويدى. قهسهم ئېچىشتى
  .بۇ ئۇالرنىڭ ئۇنى تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرىدىغانلىقنىڭ ئىپادىسى ئىدى

  :ئهبۇ تالىب جىلغىسىدا

قۇرهيشلهرنىڭ بۇ خىل قىلمىشلىرى سهۋهبىدىن ھاشىم جهمهتـى بىـلهن ئابـدۇلمۇتهللىب 
پهقهت ئهبۇ لهھهبال . تالىب تهرهپكه ئۆتۈپ، ئۇنىڭ بىلهن بىر جىلغىغا كىردىجهمهتى ئهبۇ 

مانا بـۇ پهيغهمبهرلىكنىـڭ . ھاشىم جهمهتى ئىچىدىن چىقىپ، قۇرهيشلهر بىلهن بىلله تۇردى
  .يهتتىنچى يىلى ئىدى

ــدى ــته ئى ــازاب چهكمهك ــاتتىق ئ ــقهتهن ق ــۇلمانالر ھهقى ــان مۇس ــا قامالغ ــۇالر . جىلغىغ ئ
كىچىــك بالىالرنىــڭ ئــاچلىقتىن يىغلىغــان . ورمىنىــڭ يوپۇرمــاقلىرىنى يهيتتــىئــاچلىقتىن خ

ر نهرســـه قۇرهيـــشلهر بولـــسا مۇســـۇلمانالرنى بىـــ. يىراقالرغـــا ئاڭلىنـــاتتى-ئـــاۋازى يىـــراق
تىۋېلىشتىن توسۇش ئۈچـۈن، سـودىگهرلهرنىڭ ماللىرىغـا يـۇقىرى باھـا قويـۇپ، ئۇنىـڭ سې

  .باھاسىنى ئۆرلىتىۋېتهتتى

ئۇالرغــا قۇرهيــشلهر ئىچىــدىكى ئىنــسانپهرۋهر كىــشىلهر . ئــۈچ يىــل ئــۆتتىئاشــۇ ھــالهتته 
چقانـداق ھېتهرىپىدىن مهخپى رهۋشته يهتكۈزۈپ بېرىلگهن نهرسىلهرنى ھېسابقا ئالمىغانـدا، 

-اكۈنـدۈز، ئاشـكار-كـېچهپهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم . تۈلۈك يهتكـۈزۈپ بېرىلمىـدى-ئوزۇق
م قهبىلىسى اللهدىن ساۋاب ئۈمىـد قىلىـپ قىيىنچىلىققـا ھاشى. يۇشۇرۇن ئۇالرغا دۇئا قىالتتى

  .بهرداشلىق بېرهتتى

  :ئهھدىنامىنىڭ يىرتىلىشى ۋه قامالنىڭ بىكار قىلىنىشى

قۇرهيشلهر ئىچىدىكى ھىشام ئىبنى ئهمرى ئىبنى رهبىيئه قاتارلىق بىـر قـانچه ۋىجـدانلىق 
ھىـشام قهۋمـى . شـى چىقتـىئىنسانپهرۋهر كىشىلهر بىرلىـشىپ، بـۇ تهڭـسىز ئهھـدىنامىگه قار

ئۇ قۇرهيشلهر ئىچىـدىكى . ئارا ئاالقىگه ئهھمىيهت بېرىدىغان ئېسىل كىشى ئىدى-ئىچىده ئۆز
-بىر قانچه نوپۇزلۇق كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇالرغـا ھاشـىم جهمهتىـدىكىلهرنىڭ ئـازاب

شنىڭ ئوقۇبهت ئىچىده تۇرۇۋاتقـانلىقىنى، بـۇ خىـل تهڭـسىزلىككه سـۈكۈت قىلىـپ تۇرىۋېرىـ
ئادىمىگهرچىلىككه تامـامهن يـات ئىكهنلىكىنـى سـۆزلهپ ئۇالرنىـڭ ئىنـسانىيلىق تۇيغۇسـىنى 

ــۇ تهڭــسىز ئهھــدىنامىنىڭ . قوزغىــدى ــادهم ب ــرى باشــچىلىقىدىكى بهش ئ ــى ئهم ــشام ئىبن ھى
  .ىپ چىقىپ، ئۇنى يىرتىپ تاشالش قارارىغا كهلدىچېكىنئىچىدىن 
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ئابـدۇلمۇتهللىبنىڭ قىـزى (ى ئهبـۇ ئـۇمهييه ئهتىسى قۇرهيشلهرنىڭ يىغىنىدا زۇھهير ئىبنـ
بىــز ! ئــى مهكــكه ئاھالىــسى«: ســۆز قىلىــپ مۇنــداق دېــدى) ئــاتىكه ئۇنىــڭ ئانىــسى ئىــدى

، ھاشـىم جهمهتـى قىيىنچىلىـق ۋهھالهنكىتاماقالرنى يهپ، كىيىملهرنى كىيىپ يۈرىۋىرىمىز، 
الـله بىـلهن . ۇ ساتالمايدۇتىۋااللمايدۇ، بىر نهرسىسىنىمه سېئىچىده تۇرماقتا، ئۇالر بىر نهرس

  .دېدى» قهسهمكى، بۇ تهڭسىز ئهھدىنامه يىرتىپ تاشالنمىغىچه مهن ھهرگىز ئولتۇرمايمهن

ــدى ــاي قال ــدى، ئاقم ــاقچى بولۇۋى ــل قارشــى چىقم ــۇ جهھى ــي . ئهب ــى ئهدى ــۇتئىم ئىبن م
نىـڭ ئىـسمىدىن باشـقا ھهمـمه »الـله«ئهھدىنامىنى يىرتىش ئۈچۈن بېرىۋىدى، ئۇنىڭـدىكى 

بۇالرنى پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم . نى ئاللىقاچان قۇرت يهپ بولغانلىقى مهلۇم بولدىخهتلهر
خهت يىرتىـپ تاشـلىنىپ، ئۇنىڭـدىكى بارلىـك . ئهبۇ تالىبقا ئالدىدىن خهۋهر بهرگهن ئىدى

  .شهرتلهر بىكار قىلىندى

  :ئهبۇ تالىب بىلهن خهدىچهنىڭ ۋاپات بولۇشى

. ۋاپــات بولــدى) يىلــى-10پهيغهمبهرلىكنىــڭ (ئهبـۇ تالىــب بىــلهن خهدىــچه بىــر يىلـدا 
قـۇۋهتلهپ، -نى قـولالپرهسـۇلۇلالھئـاخىرى -ئوقۇغۇچىالرغا ئايانكى، ئۇ ئىككهيلهن باشتىن

غا يـاردهم بېرىـپ، ئۇنىـڭ ئهڭ رهسـۇلۇلالھ. دۈشمهننىڭ زىيانكهشلىكىدىن قوغـداپ كهلـدى
قايتا تهلهپ قىلىپ -قايتاھهتتا مۇشرىكالر . ياخشى، ۋاپادار ياردهمچىلىرىدىن بولۇپ كهلدى

  .نى ئۇالرغا تاپشۇرۇپ بهرمىدىرهسۇلۇلالھبىسىم ئىشلهتكهن ۋاقىتتىمۇ ئهبۇ تالىب 

  :قۇرئاننىڭ ساغالم قهلبلهرگه چۈشۈشى

ئۇ نوپۇزلـۇق ئهربـاپ ۋه تـاالنتلىق شـائىر . تۇفهيل ئىبنى ئهمرىددهۋسى مهككىگه كهلدى
ــدى ــڭ . ئى ــشلهر ئۇنى ــۇلۇلالھقۇرهي ــلهن ئۇچررهس ــۇنى  بى ــسرهپ ئ ــشىدىن ئهن ــشىپ قىلى ى

بىـز سـېنىڭ «: غا يېقىنلىشىشتىن ۋه ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالشتىن توستى ھهمـدهرهسۇلۇلالھ
ۋه قهۋمىڭنىــڭ بىــز يولۇققــان ئاۋارىچىلىققــا يولۇقۇشــىدىن ئهنىــسىرهيمىز، شــۇڭا ســهن 

  .دېدى» مۇھهممهدكه سۆزلىمىگىن ۋه ئۇنىڭ سۆزلىرىنىمۇ ئاڭلىمىغىن

الله بىلهن قهسهمكى، ئۇالر ماڭا ئاشۇنداق دهۋهرگهچكه مهنمـۇ «: ق دهيدۇتۇفهيل مۇندا
 ئۇنىڭغا سۆزلىمهسلىك ۋه ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىماسلىق قارارىغا كېلىـپ، قۇلىقىمغـا راستال

ئهتىسى مهسـجىدكه كىرسـهم پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم كهئبىنىـڭ قېـشىدا . پاختا تىقىۋالدىم
ئـاخىرى الـله ماڭـا ئۇنىـڭ .  مهن ئۇنىڭغا يېقىن بىر يهرده تـۇردۇم.تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋېتىپتۇ

ئۇنىـڭ سـۆزلىرى قۇلىقىمغـا كىرگهنـده مهن ئـۇ . بىر قىسىم سۆزلىرىنى ئاڭالتمـاي قويمىـدى
ده، ئـۆزۈمگه شـۇنداق -سۆزلهرنىڭ تولىمۇ گۈزهل ۋه يىقىملىـق ئىكهنلىكىنـى ھىـس قىلـدىم

له بىلهن قهسهمكى، مهن بىر ئهقىل ئىگىـسى، ال! ۋاي، ئانىسىدىن قارغىش ئالغان‹: دېدىم
. مهن گــۈزهل ســۆزلهر بىــلهن ســهت ســۆزلهرنى پهرق ئېــتهلهيمهن. ئۇنىــڭ ئۈســتىگه شــائىر

ئۇنداقتا نىمىـشقا ئۇنىـڭ سـۆزلىرنى ئـاڭالپ باقمـايمهن؟ ئهگهر ئۇنىـڭ ئېيتقـانلىرى ياخـشى 
  ›».بولسا ئۇنى قوبۇل قىلسام، ناچار بولسا تاشلىۋهتسهم بولمىدىمۇ؟
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تۇفهيل پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىگه كېلىپ، ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشـتى ۋه بولغـان 
 ئۇنىڭغـا ئىـسالمنى چۈشـهندۈردى ۋه رهسـۇلۇلالھ. بىرلهپ سـۆزلهپ بهردى-جهريانالرنى بىر

ئۇنىـڭ يىتهكلىـشى بىـلهن . ئۇ مۇسـۇلمان بولـۇپ قهۋمىـگه قـايتتى. قۇرئاننى ئوقۇپ بهردى
ئۇ دهۋس قهبىلىسىنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى، ئۇالرنىـڭ . لمان بولدىئائىلىسىدىكىلهر مۇسۇ

  .ئىچىده ئىسالم ئاشكارا بولدى

  :قا چىقىشى ۋه ئۇ يهرده ئهزىيهتكه ئۇچرىشىتائىفپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

 قۇرهيشلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهبۇ تالىپ ھايـات كېيىنئهبۇ تالىپنىڭ ۋاپاتىدىن 
ھهتتا بىر تۈركۈم ئهقىلـسىز قـۇرهيش .  ىاللمىغان ئهسكىلىكلهرنى قىلىشقا باشلىدىۋاقتىدا ق

  .كۆزلىرىگه توپا چاچتى-نىڭ ئالدىنى توسۇپ ئۇنىڭ باشرهسۇلۇلالھلۈكچهكلىرى 

ــــسالمنى  ــــۆچمهنلىكى ۋه ئى ــــان ئ ــــسالمغا بولغ ــــلىكى، ئى ــــشلهرنىڭ زىيانكهش قۇرهي
نىڭ ئهقىللىـق تائىفقا چىقىپ، تائىف لالھرهسۇلۇمهنسىتمهسلىكى كۈنسىرى كۈچهيگهنلىكتىن، 

  .كىشلىرىنى تېپىپ، ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىشنى كۆڭلىگه پۈكتى

نىــڭ بىــر قــانچه نوپۇزلــۇق ۋه مۆتىــۋهر تائىفقــا كېلىــپ، تائىفپهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم 
سى ئۇالرنىـڭ پۇزىتسىيىـ. كىشىلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ، ئۇالرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلـدى

نى مهسخىره قىلدى، گالۋاڭ كىشىلهر بىـلهن قـۇلالرنى رهسۇلۇلالھئۇالر . تولىمۇ ناچار بولدى
  .غىزىغا كهلگهنچه تىللىدى ۋه تاشالرنى ئېتىپ ئۇردىېنى ئرهسۇلۇلالھكۈشكۈرۈتۈپ، 

ئۇ ھهقىـقهتهن جاپـا .  بىر تۈپ خورما دهرىخىنىڭ سايىسىغا كېلىپ ئولتۇردىرهسۇلۇلالھ
ــپ ــكهن ۋه ھېرى ــدى-چهك ــان ئى ــۇ . چارچىغ ــرىكالر تائىفئ ــيهتلهر مۇش ــان ئهزى ــا ئۇچرىغ ت

لىقالر يولنىـڭ ئىككـى تـائىف. تهرىپىدىن ئۇچرىغان ھهر قانـداق ئهزىيهتـتىن قـاتتىق بولـدى
 بىـر قهدهم باسـقان ھامـان ئۇنىـڭ پۇتىغـا تـاش رهسـۇلۇلالھتهرىپىده سهپ بولۇپ تـۇرۇپ، 

  .دىن قانالر ئاقتىئۇنىڭ ئىككى پۇتى. ئېتىپ، ئۇنى يارىالندۇردى

ئۇ تىلى ۋه دىلى بىـلهن ئۆزىنىـڭ ئـاجىزلىقى، ئامالـسىزلىقى ۋه بىچـارىلىكى ئۈسـتىدىن 
  :اللهدىن ئۆزىگه ياردهم بېرىشنى ۋه كۈچلهندۈرۈشنى تىلىدى. اللهغا شىكايهت قىلدى

مهن سـاڭا ئـاجىزلىقىم، ئامالـسىزلىقىم ۋه بىچـارىلىكىم ئۈسـتىدىن شـىىكايهت ! ئى الله«
ــــمه ــــله. نقىلى ــــان ال ــــى شــــهپقهتلىك ۋه مېھرىب ــــڭ ! ئ ــــوزهك ئېتىلگۈچىلهرنى ســــهن ب

ــسهن ــڭ پهرۋهردىگارىم ــسهن، مېنى ــا . پهرۋهردىگارى ــسهن؟ ماڭ ــگه تاپشۇرى ــى كىم ــهن مېن س
ئهگهر ..... لىۋالغان دۈشــمهنگىمۇ؟ىالغىمـۇ يــاكى مېنىـڭ ئىـشمغا چــاڭ سـېقوپـاللىق قىلغۇچ

سـېنىڭ . هر قانداق ئىـشقا پهرۋا قىلمـايمهنسهن ماڭا غهزهپ قىلمايدىغانال بولساڭ، باشقا ھ
قاراڭغۇ زۇلۇماتالرنى يورۇتقـان، دۇنيـا ۋه ئاخىرهتنىـڭ ئىـشلىرىنى . ساقىلىشىڭ چهكسىزدۇر

تـــۈزىگهن يۈزۈڭنىـــڭ نـــۇرى بىـــلهن ســـاڭا ســـىغىنىپ پانـــاھ تىلهيمهنكـــى، ماڭـــا غهزهپ 
نىڭ رازىلىقىـڭ هققهتنى سـېمۇشـ-بـارلىق جاپـا. قىلمىغايسهن، مهندىن نارازى بولمىغايسهن
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  ».سېنىڭ ياردىمىڭ بولمىسا قولۇمدىن ھىچ ئىش كهلمهيدۇ. كىمهنئۈچۈن چې

دىن رهســۇلۇلالھپهرىــشته . الــله پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمغا تــاغ پهرىشتىــسىنى ئهۋهتتــى
لىقالر ياشاۋاتقان شهھهرنى ئىككى تهرىپىدىكى تاغ بىلهن قوشۇپ دۈم كۆمتۈرۈۋېتىـشكه تائىف

ياق، مهن ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىـرى ئىچىـدىن اللهغـا «: رهسۇلۇلالھ. سورىدىرۇخسهت قىلىشنى 
ئىبادهت قىلىدىغان ۋه اللهغا ھىچ نهرسىنى شىرىك كهلتۈرمهيدىغان كىشىلهرنىڭ چىقىـشىنى 

  .دېدى» ئۈمىد قىلىمهن

 ئۇچرىغـان ئهزىيهتلهرنـى رهسـۇلۇلالھئۇتبه ئىبنى رهبىيئه بىلهن شـهيبه ئىبنـى رهبىيـئه 
ده، ئهدداس ئىـــسىملىك خىرىـــستىئان -رنىـــڭ ئىنـــسانپهرۋهرلىكى قوزغالـــدىكـــۆرۈپ، ئۇال

لىپ، ئـاۋۇ كىـشىگه ماۋۇ بىـر سـاپ ئـۈزۈمنى تهخـسىگه سـې«: چاكىرىنى چاقىرىپ، ئۇنىڭغا
نىڭ قېـشىغا رهسـۇلۇلالھچاكـار ئـۆزۈمنى ئېلىـپ . دېـدى» !ئاپىرىپ بهرگىن، ئـۇنى يېـسۇن

  .نىڭ ئهخالقىنى كۆرۈپ مۇسۇلمان بولدىنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ئۇرهسۇلۇلالھئۇ . كهلدى

ــبهر ئهلهيھىســساالم  ــائىفپهيغهم ــدىت ــپ كهل ــگه قايتى ــال . تىن مهككى ــى يهنى ــڭ قهۋم ئۇنى
  .قارشىلىق، دۈشمهنلىك، مهسخىره ۋه زاڭلىق قىلىش مهيدانىدا چىڭ تۇرماقتا ئىدى

  :ئىسرا، مىراج ۋه نامازنىڭ پهرىز قىلىنىشى

ىدىال مهسجىدىل ھهرامدىن مهسـجىدىل ئهقـساغا ئېلىـپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر كىچ
ئــۇ الــله خالىغــان مىقــداردا الــله بىــلهن يېقىنالشــتى، ئاســمانالرنى كهزدى، . بېرىلــدى

  .مۆجىزىلهرنى كۆردى، پهيغهمبهرلهر بىلهن ئۇچراشتى

ئۆتــۈپ ) كـۆزلهنگهن نهرســىدىن(بۇرالمىــدى، ) سـولغا-ئــوڭ(نىــڭ كـۆزى )پهيغهمـبهر(«
ـــدى ـــ. كهتمى ـــڭ شۈبھى ـــۇ پهرۋهردىگارىنى ـــۈك (سىزكى، ئ ـــىتىدىغان بۈي ـــۇدرىتىنى كۆرس ق

  ). ئايهتلهر-18-17: سۈره نهجم(» كۆردى) ئاالمهتلهرنى

ــدى ــز مىھمىنــى بول ــۇ ئاســماندا اللهنىــڭ ئهزى نىڭ كــۆڭلى ئۈچــۈن رهســۇلۇلالھبــۇالر . ئ
  .تا ئۇچرىغان ئازاب ۋه خارلىقنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇش بولدىتائىفتهسهللى، 

ئـۇالر بـۇنى ئىنكـار .  قۇرهيـشلهرگه بولغـان ئىـشالرنى خهۋهر قىلـدىرهسۇلۇلالھئهتىسى 
الـله بىـلهن «: ئهبـۇ بهكـرى. قىلدى، مهسـخىره قىلـدى ۋه ئۇنىـڭ راسـتلىقىغا ئىـشهنمىدى

سىلهر بۇنىڭدىن نىمىـشقا ئهجهپلىنىـسىلهر؟ . قهسهمكى، ئۇنىڭ ئېيتقانلىرى پۈتۈنلهي راست
 يـاكى كۈنـدۈزنىڭ مهلـۇم سـائىتىده ئاسـماندىن خهۋهر ېچهكـالله بىلهن قهسهمكى، ئۇ ماڭا 

بـۇ تېخىمـۇ ئهجهبلىنهرلىـك . كېلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ، مهن ئۇنىـڭ راسـتلىقىغا ئىـشىنىمهن
  .دېدى» ئهمهسمۇ؟

الــله پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمغا ۋه ئۇنىــڭ ئــۇممىتىگه بىــر كۈنــده ئهللىــك ۋاقــت نامــاز 
 اللهدىـــن يهڭگىللىتىـــپ بېرىـــشنى تهلهپ لۇلالھرهســـۇ. ئوقۇشـــنى پهرىـــز قىلغـــان ئىـــدى

كىمكـى . قىلىۋېرىپ، ئاخىرى الـله ئهللىـك ۋاقىـت نامـازنى بهش ۋاقىتقـا چۈشـۈرۈپ بهردى
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بهش ۋاقىـت نامـازنى اللهغــا ئىـشىنىپ ۋه اللهدىـن ســاۋاب ئۈمىـد قىلىـپ ئــادا قىلـسا، الــله 
  .ئۇنىڭغا ئهللىك ۋاقىت نامازنىڭ ئهجرىنى بېرىدۇ

  :هيھىسساالمنىڭ قهبىلىلهر بىلهن ئۇچرىشىشىپهيغهمبهر ئهل

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهج مهۋسۇمىدا ئهرهب قهبىلىلىرى بىلهن ئۇچرىـشىپ، ئـۇالرنى 
) پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزىنى دېمهكچى(ئىسالمغا دهۋهت قىلىشقا باشلىدى ھهمده ئۆزىنى 

ــداق دېــدىدۈشــمهننىڭ زىيانكهشــلىكىدىن قوغداشــنى تهلهپ قىلىــپ، ئۇال مهن «: رغــا مۇن
الـله سـىلهرنى ئـۆزىگه ئىبـادهت قىلىـشقا، ئۇنىڭغـا . اللهنىڭ سـىلهرگه ئهۋهتـكهن ئهلچىـسى

ــۇتالرنى  ــان ب ــادهت قىلىۋاتق ــۇپ ئىب ــى قوي ــلىككه، اللهن ــىرىك كهلتۈرمهس ــىنى ش ھىچنهرس
ىم تاشالشقا، اللهغا ئىمان كهلتۈرۈشكه، ئـۇنى تهستىقالشـقا، مېنىـڭ دىنـدا غهلـبه قىلغـانلىق

  ».ئاشكارا بولغۇچه مېنى قوغداشقا بۇيرىدۇ

ــۇلۇلالھ ــۇ رهس ــقاندا ئهب ــۆزى ئاخىرالش ــانىڭ س ــۇرۇپ، ئۇالرغ ــدىن ت ــۇ «: لهھهب ئورنى ب
ــۇھهممهد( ــن) م ــشكه، جى ــۇززادىن ۋاز كېچى ــىلهرنى الت ۋه ئ ــان -س ــلهن بولغ ــهيتانالر بى ش

ــۇ ــازغۇنلۇقنى قوب ــدئهت ۋه ئ ــگهن بى ــپ كهل ــۆزى ئېلى ــشقا مۇناســىۋهتنى ئۈزۈشــكه، ئ ل قىلى
  .دېدى» سىلهر ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلماڭالر، ئۇنىڭ سۆزىگه قۇالق سالماڭالر. چاقىرىدۇ

  :نىڭ مۇسۇلمان بولۇشقا باشلىشىئهنسارالر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهج مهۋسۇمىدا چىقىـپ مىنـا تېغىـدىكى ئهقهبه دېـگهن جايـدا 
ن ئۇچرىشىپ، ئۇالرنى الله تهرهپكه  بىلهئهنسارالرخهزرهج قهبىلىسىدىن كهلگهن بىر تۈركۈم 

  .ئۇالرغا ئىسالمنى چۈشهندۈردى ۋه قۇرئاننى تىالۋهت قىلىپ بهردى. دهۋهت قىلدى

ئۇالر يهھۇدىيالردىن پات ئارىدا دۇنياغـا . ئۇالر مهدىنىده يهھۇدىيالرنىڭ قوشنىسى ئىدى
 بىـلهن قهسـهم، الـله! ئـى قهۋم«: ئارا-كېلىدىغان بىر پهيغهمبهرنىڭ خهۋرىنى ئاڭالپ، ئۆز

شۇنى ئېسىڭالردا تۇتۇڭالركى، يهھۇدىيالر سىلهرنى قورقۇتقان پهيغهمبهرگه ئۇالردىن بۇرۇن 
نىڭ دهۋىـتىگه ئـاۋاز قوشـۇپ، رهسـۇلۇلالھشـۇڭا ئـۇالر . دېيىـشكهن ئىـدى» بىز ئهگىشهيلى

بىـز قېرىنداشـلىرىمىزنى قالـدۇرۇپ «: غا مۇنداق دېـدىرهسۇلۇلالھئۇنىڭغا ئهگهشتى ھهمده 
الله پات ئارىدا سېنى ئۇالر بىـلهن . ويۇپ كهلدۇق، ئۇالر ناھايتى ئىناق ۋه ئىجىل كىشىلهرق

ــومكىن ــقا . ئۇچراشتۇرۇشــى م ــاۋاز قوشۇش ــۇالرنى ســاڭا ئ ــپ، ئ ــدىغا بېرى ــڭ ئال ــز ئۇالرنى بى
ئهگهر الـله سـېنى ! سهن بىـزگه چۈشـهندۈرگهن دىننـى ئۇالرغـا چۈشـهندۈرهيلى! چاقىرايلى

  ».ۇيۇشتۇرسا، ئۇنداقتا سهندىن ئهزىزراق ئادهم مهۋجۇت بولمايدۇئۇالر بىلهن بىرگه ئ

ئـۇالر . ئۇالر ئىمان كهلتۈرگهن ۋه پهيغهمبهرگه ئهگهشكهن ھالدا يۇرتىغا قايتىپ كهلـدى
ــۆزلهپ بهردى ــده س ــساالم ھهققى ــبهر ئهلهيھىس ــلىرىغا پهيغهم ــپال، قېرىنداش ــنىگه كېلى . مهدى

نىڭ ئهنـسارالره ئىسالم ئۇالرنىڭ ئىچىده تارقىلىپ، نهتىجىد. ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى
  .ئۆيلىرىدىن ئىسالم كىرمىگهن بىرهرمۇ ئۆي قالمىدى
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  :بىرىنچى ئهقهبه بهيئىتى

ــۇمىدا  ــى ھهج مهۋس ــېلهر يىل ــسارالرك ــپ، 12دىن ئهن ــشى كېلى ــۇلۇلالھ كى ــلهن رهس  بى
 ۋه زىنــا غا اللهنــى بىــر دهپ ئهقىــده قىلــشقا، ئوغرىلىــقرهســۇلۇلالھى ھهمــده تئۇچراشــ

قىلماسلىققا، بـالىلىرىنى ئۆلتۈرمهسـلىككه، ياخـشى ئىـشالردا پهيغهمـبهرگه ئىتـائهت قىلىـشقا 
  .مانا بۇ بىرىنچى قىتىملىق ئهقهبه بهيئىتى ئىدى. بهيئهت بهردى

 مۇســئهب ئىبنــى ئــۇمهيرنى ئــۇالر بىــلهن بىلــله رهســۇلۇلالھئــۇالر قايتمــاقچى بولغانــدا، 
قۇرئـان ئوقـۇپ بېرىـشكه، ئۇالرغـا ئىـسالمنى چۈشهندۈرۈشـكه ئهۋهتتى ھهمده ئـۇنى ئۇالرغـا 

دېـگهن نـام بىـلهن » قۇرئان ئۆگهتكۈچى«شۇڭا مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير مهدىنىده . بۇيرىدى
ئۇ ئهسئهد ئىبنى زۇرارهنىڭ ئۆيىگه چۈشكهن بولۇپ، ئۇالرغا نامازدا ئىمـام بولـۇپ . تونۇلدى
  .بېرهتتى

  :مهدىنىده ئىسالمنىڭ تارقىلىشى

نىڭ ئۆيلىرىــدىن مهدىنىنىــڭ باشــقا ئهنــسارالرالم ئهۋس ۋه خهزرهج قهبىلىــسىدىكى ئىــس
ئهۋس قهبىلىسىدىكى ئابدۇلئهشھهل جهمهتىنىڭ ئابرۇيلۇق . تهرهپلىرىگه تارقىلىشقا باشلىدى

سهردارلىرىدىن سهئىد ئىبنى مۇئاز بىلهن ئۇسهيد ئىبنى ھۇزهير ئۆزىـدىن بـۇرۇن مۇسـۇلمان 
ى، سهمىمىيلىكى ۋه مۇسئهب ئىبنـى ئۇمهيرنىـڭ دهۋىتـى بىـلهن باشـتا بولغانالرنىڭ پاراسىت

 ئابدۇلئهشـھهل جهمهتىـدىكى باشـقا كىـشىلهر مۇسـۇلمان كېيىنئۇنىڭدىن . مۇسۇلمان بولدى
  .ئايال قالمىدى-نىڭ ئۆيلىرىده مۇسۇلمان بولمىغان بىرمۇ ئهرئهنسارالر. بولدى

  :ئىككىنچى ئهقهبه بهيئىتى

دىن تهركىـب ئهنـسارالر. كـېلهر يىلـى مهككىـگه قايتىـپ كهلـدىمۇسـئهب ئىبنـى ئـۇمهير 
تاپقان بىر بۆلۈك مۇسۇلمانالر ھهج قىلغىلى كهلگهن مهدىنىلىك مۇشـرىكالر بىـلهن بىـرلىكته 

ئـۇالر .  بىـلهن ئهقهبهده ئۇچرىشىـشقا ۋهدىلهشـتىرهسـۇلۇلالھئۇالر . مهككىگه كهلگهن ئىدى
نىڭ ئۈچتىن بىـر قىـسمى ئۆتكهنـده ئهقهبهدىكـى ھهج پائالىيهتلىرىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، كېچى

ــدا  ــر جىلغى ــۇلۇلالھبى ــلهن ئۇچراشــتىرهس ــۇالر .  بى ــدى2 ئهر، 73ئ ــال ئى ــبهر .  ئاي پهيغهم
ئاببـاس ئىبنـى . ئهلهيھىسساالم تاغىسى ئابباس ئىبنى ئابـدۇلمۇتهللىب بىـلهن بىلـله كهلـدى

  .ئابدۇلمۇتهللىب شۇ چاغدا تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى

همبهر ئهلهيھىسساالم ئالدى بىلهن ئۇالرغا سـۆز قىلـدى، قۇرئـاننى تىـالۋهت قىلـدى، پهيغ
ئانـدىن كېـيىن ئۇالرغـا مۇنـداق . ئۇالرنى الله تهرهپكه دهۋهت قىلدى، ئىسالمغا قىزىقتـۇردى

چاقىلىرىڭالرنى قوغدىغانـدهك -قىزلىرىڭالرنى ۋه باال-مهن سىلهردىن مېنى خوتۇن«: دېدى
ئـــۇالر چوقـــۇم شـــۇنداق قىلـــدىغانلىقى ھهققىـــده . دېـــدى» لىمهنقوغداشـــقا بهيـــئهت ئـــا

  .غا بهيئهت بهردىرهسۇلۇلالھ

دىن ئۆزىنى تاشلىۋهتمهسـلىكنى، غهلـبه قازانغانـدىن كـيىن مهككىـگه رهسۇلۇلالھئۇالرمۇ 
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ــدى ــلىكنى تهلهپ قىل ــپ كهتمهس ــۇلۇلالھ. قايتى ــۇلىدىغانلىقى رهس ــۋىگه قوش ــڭ تهلى  ئۇالرنى
مهن سـىلهر بىـلهن بىلـله، مهن سـىلهرنىڭ، «: بهردى ھهمده ئۇالرغـاھهققىده ئۇالرغا ۋهده 

سىلهر مېنىڭ، سـىلهرنىڭ دۈشـمىنىڭالر مېنىـڭ دۈشـمىنىم، سـىلهرنىڭ دوسـتۇڭالر مېنىـڭ 
  .دېدى» دوستۇم

 ئادهمنى ۋهكىل سـۈپىتىده سـايالپ چىقىـپ، 12 ئۇالرنىڭ ئىچىدىن رهسۇلۇلالھئاخىرىدا 
ــئۇل  ــشىلهرگه مهس ــقا كى ــۇالرنى باش ــدىئ ــۈچى ئهۋس . قىل ــۇزى خهزرهج، ئ ــڭ توقق ئۇالرنى

  .قهبىلىسىدىن ئىدى

  :مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشقا رۇخسهت قىلىش

غا ۋه ئۇنىڭغـا رهسـۇلۇلالھغا ئىسالم ئۈستىده مۇسـتهھكهم تۇرۇشـقا، رهسۇلۇلالھ ئهنسارالر
ه ئهگهشكهنلهرگه ياردهم بېرىـشكه بهيـئهت قىلىـپ، بىـر تۈركـۈم مۇسـۇلمانالرنى ئـۆز ئىچىـگ

 پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم ســـاھابىلىرىنى ۋه مهككىـــدىكى باشـــقا كېـــيىنســـىغدۇرغاندىن 
مۇسۇلمانالرنى مهدىنىگه ھىجـرهت قىلىـپ چىقىـشقا، مهدىنىـدىكى ئهنـسارى قىرىنداشـلىرىغا 

الــله ســىلهرگه قېرىنداشــالرنى ۋه ســىلهر خــاتىرجهم «: قوشۇلۇشــقا بــۇيرۇپ مۇنــداق دېــدى
تــوپ بولــۇپ -هرگه ھــازىرالپ بهردى، ســىلهر شــۇ يهرگه تــوپجايلىــشىدىغان ماكــاننى ســىل

  ».چىقىڭالر

ــشقا  ــنىگه ھىجــرهت قىلى ــۇ اللهنىــڭ مهدى ــدى، ئ ــده قال ــبهر ئهلهيھىســساالم مهككى پهيغهم
  .رۇخسهت قىلىشىنى كۈتمهكته ئىدى

مۇسۇلمانالرنىڭ مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشى بىزنىڭ ئـويلىغىنىمىزدهك ئۇنـداق 
قۇرهيــشلهر بــۇنى ئــاڭالپ مهككىــدىن مهدىــنىگه بارىــدىغان بــارلىق يــول . ئاســان بولمىــدى

مۇســۇلمانالر ھىجــرهت . ئېغىزلىرىغـا توســاقالرنى قــۇرۇپ، مۇســۇلمانالرنى توسـماقچى بولــدى
مۇشـهققهت ۋه قىيىنچىلىـق -بىراق، جاپا. مۇشهققهتلهرگه ئۇچرىدى-يولىدا ھهر تۈرلۈك جاپا

ــنىگه ھ ــى تاشــالپ مهدى ــۇالرنى مهككىن ــدىئ ــشانىدىن ۋاز كهچتۈرۈرهلمى . ىجــرهت قىلىــش نى
ئۇالرنىڭ ئىچىده ئهبۇ سهلهمهگه ئوخشاش ئايالى ۋه بالىسىنى مهككىده قالدۇرۇپ، مهدىنىگه 

مۈلـــۈك ۋه -يــالغۇز كېتىــشكه مهجبـــۇر بولغــانالرمۇ؛ ســۇھهيىبگه ئوخـــشاش بــارلىق مــال
  .ئىگىلىكىدىن ۋاز كىچىشكه مهجبۇر بولغانالرمۇ بار ئىدى

ئىبنى خهتتاب، تهلھه، ھهمزه، يهزىد ئىبنى ھارىـسه، ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئهۋف، ئۆمهر 
 سـاھابىالرزۈبهير ئىبنى ئهۋۋام، ئهبۇ ھۇزهيفه، ئوسمان ئىبنى ئهففان قاتـارلىق بىـر تۈركـۈم 

مهككىده پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم بىـلهن بىلـله . ئارقىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلدى-ئارقا
تالىب، ئهبۇ بهكرى سـىددىق ۋه مهجبـۇرى تۇتـۇپ قىلىنغـان كىـشىلهردىن ئهلى ئىبنى ئهبۇ 

  . قالمىدىھېچكىمباشقا 

ـــتىم  ـــاخىرقى قى غا سۈيقهســـت پىالنلىـــشى ۋه ئۇالرنىـــڭ رهســـۇلۇلالھقۇرهيـــشلهرنىڭ ئ
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  :سۈيقهستىنىڭ مهغلۇپ بولۇشى

غا ئهنــسارالرقۇرهيــشلهر پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ مهدىنىــده بىــر بۆلــۈك ســاھابه ۋه 
ئىرىشكهنلىكىنى، قۇرهيشلهرنىڭ ئهمدى ئـۇالرنى باشـقۇرالمايدىغانلىقىنى كـۆرۈپ پهيغهمـبهر 

ــشىدىن ساراســىمىگه چۈشــۈپ قالــدى چــۈنكى، . ئهلهيھىســساالمنىڭ مهدىــنىگه چىقىــپ كېتى
شـۇنىڭ . چارىسىز قاالتتى-ئهھۋال راستال ئۇالر ئويلىغاندهك بولۇپ قالسا، ئۇالر مهڭگۈ ئامال

ــۇرهيش ــلهن ق ــال بى ــلىرى دهرھ ــنهدۋه« كاتتباش ــشالرنى (» دارۇن ــۇھىم ئى ــشلهرنىڭ م قۇرهي
گه يىغىلىـپ، مۇھهممهدنىـڭ مهسىلىـسىنى قانـداق بىـر تهرهپ قىلىـش )كېڭىشىدىغان جايى

  .ھهققىده كېڭهش ئۆتكۈزدى

ھهر بىــر قهبىــله ئــۆز تهۋهلىكىــدىكى نوپۇزلــۇق ئــائىلىلهردىن قــاۋۇل، «: ئــاخىرى ئــۇالر
 بىردىن يىگىت چىقىرىپ بهرسه، ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىردىن ئۆتكـۈر جاسارهتلىك يىگىتتىن

ــۇرۇپ  ــچ ئ ــال قىلى ــپ، تهڭ ــتۇرۇپ كىرى ــتىگه باس ــڭ ئۈس ــۈرۈپ، مۇھهممهدنى ــى كۆت قىلىچن
چۈنكى، مۇشـۇنداق قىلغانـدا ئۇنىـڭ . ئۆلتۈرۈۋهتسه، ئاندىن ئۇنىڭدىن خاتىرجهم بوالاليمىز

ده، نهتىجىـده ئابــدۇماناف جهمهتــى -قىـساس قېنــى ھهمــمه قهبىلىـلهرگه چېچىلىــپ كېتىــدۇ
بـۇ چاغـدا ئـۇالر . قۇرهيش قهبىلىلىرىنىڭ ھهممىسى بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا مادارى يهتمهيدۇ

شـۇنىڭ بىـلهن ئۇالرغـا . خۇن ھهققى ئۈچۈن تۆلهمگه رازى بولۇشتىن باشقا ئامال تاپالمايدۇ
  .اخىرالشتۇردىدېگهن قارارغا كېلىشىپ يىغىننى ئ» تۆلهم بېرىپ ئىشنى ساقايتىمىز

 ئهلـى ئىبنـى رهسـۇلۇلالھ. الله پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بـۇ سۈيقهسـتنى خهۋهر قىلـدى
ئهبۇ تالىبنى ئۆزىنىڭ ئورنىـدا يـاتقۇزۇپ، ئـۇنى ئۆزىنىـڭ تـونى بىـلهن يېپىـپ قويغانـدىن 

  .دېدى» ئۇالر ساڭا ھهرگىز زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ«: كېيىن

ى ئالدىــدا ئۇنىـڭ ئــۆيىگه باسـتۇرۇپ كىرىــپ، ئــۇنى نىڭ دهرۋازىـسرهســۇلۇلالھقـاتىلالر 
.  بىر سىقىم توپىنى ئېلىپ ئۆيدىن چىقتىرهسۇلۇلالھئۆلتۈرۈشكه تهييارلىنىپ تۇرغان پهيتته 
 سـۈره رهسـۇلۇلالھ. ئـۇالر ھىچنىمىنـى كۆرهلمىـدى. الله ئۇالرنىـڭ كـۆزلىرىنى پهردىلىـۋهتتى

ئۇالرنىــــڭ كــــۆزلىرىنى (» َونُرِْصبُ يَ الْمَُه فْمُهاَنْيَشْغََأف«نىــــڭ بېــــشىدىن »ياســــىن«
دېگهن ئـايىتىنى ئوقـۇغىنىچه ) پهردىلىدۇق، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ھىچ نهرسىنى كۆرهلمهيدۇ

  .قولىدىكى توپىنى ئۇالرنىڭ باشلىرىغا چېچىۋىتىپ، چىقىپ كهتتى

دهپ » ه نىمىنى كۈتىۋاتىـسىلهر؟بۇ يهرد«: بىر چاغدا ئۇالرنىڭ قېشىغا بىر ئادهم كېلىپ
  .سورىدى

  . دېيىشتى ئۇالر- مۇھهممهدنى كۈتىۋاتىمىز-

 دېـدى ھىلىقـى - زىيان تارتىپسىلهر، ئۇ ئاللىقاچان چىقىپ، ئۆز يولىغا كېتىپ بولدى-
  .ئادهم

 رهســۇلۇلالھئــۇالر قــاراپ ئۇنىــڭ ئورنىــدا بىــر ئادهمنىــڭ ياتقــانلىقىنى كــۆرۈپ، ئۇنىــڭ 
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. ئهتىـسى تـاڭ ئاتقانـدا ئۇنىـڭ ئورنىـدىن ئهلـى قـوپتى. ه شهكلهنمىدىئىكهنلىكىدىن قىلچ
  .ئۇالر خىجىل بولۇپ زىيان تارتقىنىچه كېتىپ قىلىشتى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشى

الـله ماڭـا ھىجـرهت «: لىپ، ئۇنىڭغـار ئهلهيھىسساالم ئهبۇ بهكرىنىڭ قېشىغا كېپهيغهمبه
مېنـى ئـۆزۈڭگه ھهمـراھ ! رهسـۇلۇلالھئـى «: ئهبـۇ بهكـرى. دېدى» قىلدىقىلىشقا رۇخسهت 

ئهبــۇ . دېــدى» ھهئه«: پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم. دهپ ســورىدى» قىلىۋالمــاقچىمۇ ســهن؟
بهكرى خۇشاللىقىدىن يىغلىۋهتتى ھهمده بالدۇرال سـهپهر ئۈچـۈن تهييـارالپ قويغـان ئىككـى 

  . هيقىتنى يول باشالشقا ياللىۋالدى ئىبنى ئۇرئابدۇلالھ. تۆگىنى ئېلىپ كهلدى

نى راستچىل ۋه ئىشهنچىلىك دهپ قارىغاچقا موھىم نهرسىلىرىنى رهسۇلۇلالھمهككىلىكلهر 
شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئهلىنىــڭ ئــۆزىگه . ئۇنىــڭ قېــشىدا ئامــانهت قويغــان ئىــدى

رنىــدا مهككىــده ۋاكــالىتهن ئامــانهتلهرنى ئىگىلىــرىگه قايتۇرۇشــى ئۈچــۈن ئــۇنى ئۆزىنىــڭ ئو
  .قالدۇرۇپ قويدى

  :سهۋر غارىدا

ئهبـۇ . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئهبـۇ بهكـرى يۇشـۇرۇن ھالـدا مهككىـدىن چىقتـى
نى مهككىلىكلهرنىـڭ ئـۇ ئىككهيـلهن ھهققىـده نىـمه دهيـدىغانلىقىغا ئابـدۇلالھبهكرى ئوغلى 

فـۇھهيرهنى بىـر تـوپ قـوينى ئازاد قىلىۋهتكهن قۇلى ئامىر ئىبنـى . قۇالق سېلىشنى بۇيرىدى
قــاراڭغۇ چۈشــكهنده ئــۇ قــويالرنى ھهيــدهپ . ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدا بېقىــشقا ئورۇنالشــتۇردى

ئهبۇ بهكرىنىڭ قىـزى ئهسـما ئۇالرغـا تامـاق يهتكـۈزۈپ . ئاپىرىپ سېغىپ ئۇالرنى سۇغۇراتتى
  .بېرهتتى

ىنىـدىكى بىـر مهككىنىـڭ تۆۋ(پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ئهبـۇ بهكـرى سـهۋر غـارى 
ئهبــۇ بهكــرى ئۆڭكــۈردىكى زىيانداشــالرنىڭ . ئالــدىغا كېلىــپ توختىــدى) تاغنىــڭ ئۆڭكــۈرى

نى چېقىۋىلىـشىدىن ئهنـسىرهپ، ئۆڭكـۈرگه ئالـدى بىـلهن ئـۆزى كىـردى ئانـدىن رهسۇلۇلالھ
  .نى چاقىردىرهسۇلۇلالھ

ىكى دهرهخ چۈك غار بىلهن غار ئالدىـدئۆمۈ. دهل شۇ پهيتته الله بىر ئۆمۈچۈكنى ئهۋهتتى
الله ئىككى ياۋا كهپتهرنـى .  بىلهن ئهبۇ بهكرىنى يۇشۇردىرهسۇلۇلالھئارلىقىغا تور توقۇپ، 

ئاسـمان ۋه «. كهپتهرلهر تور بىلهن دهرهخ ئارلىقىغا چۈشـۈپ پاالقالشـقا باشـلىدى. ئهۋهتتى
  ). ئايهت-4: سۈره فهتىھ(» زېمىننىڭ قوشۇنلىرى اللهنىڭدۇر

. لــپ قالــدىئىزىنــى بــويالپ تاغنىــڭ ئۆڭكــۈرى ئالــدىغا كېىنىڭ رهســۇلۇلالھمۇشــرىكالر 
دىــن ئــادهم ئهگهر بــۇ يهر«: چــۈك تــورىنى كــۆرۈپغىزىــدىكى ئۆمۈبىــراق، ئــۇالر ئۆڭكــۈر ئې

ــسا ئۆڭكــۈر ئېغىزىــدا ئۆمۈ دېيىــشكىنىچه كېتىــپ » چۈكنىــڭ تــورى بوالتتىمــۇ؟كېــرگهن بول
  .قېلىشتى
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  :قايغۇرما الله بىز بىلهن بىلله

ھىسساالم بىلهن ئهبۇ بهكرى غاردا تۇرۇۋاتقانـدا، ئهبـۇ بهكـرى بىـر تـوپ پهيغهمبهر ئهلهي
ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرهرسى بېـشىنى ! رهسۇلۇلالھئى «: پاچاقلىرىنى كۆرۈپ-ئادهملهرنىڭ پۇت

ئى «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. دېدى» شۇنداق تۆۋهن قىلسىال بىزنى چوقۇم كۆرۈپ قالىدۇ
  .دېدى» نچىسى الله تۇرسا، شۇنىڭدىن ئهنسىرهمسهن؟ئىككىمىزنىڭ ئۈچى! ئهبۇ بهكرى

يهنى ئهبۇبهكرى (ئۇنىڭغا پهقهت بىر كىشى «: مۇشۇ ھهقته قۇرئان كهرىم مۇنداق دهيدۇ
: ھهمراھىغـا) رهسـۇلۇلالھ. (ئهينى زاماندا ئۇ ئىككىسى غـاردا ئىـدى. ھهمراھ ئىدى) سىددىق

  ).ئايهت-40: سۈره تهۋبه(»يتتىده› غهم قىلمىغىن، الله ھهقىقهتهن بىز بىلهن بىلله‹

  :وغالپ چىققانلىقى ۋه ئۇ يولۇققان ھادىسىلهرهنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قسۇراق

ــۇپ  ــۇنى تۇت ــيىن، ئ ــزدهپ تاپالمىغانــدىن كې ــبهر ئهلهيھىســساالمنى ئى قۇرهيــشلهر پهيغهم
ــدى ــالن قىل ــدىغانلىقىنى ئى ــام قىلى ــۆگه ئىنئ ــۈز ت ــۈچىلهرگه ي ــدا پهيغه. كهلگ ــۇ چاغ ــبهر ب م

، ئـۆز يولىغـا كېتىـپ كېـيىنئهلهيھىسساالم بىلهن ئهبۇ بهكـرى غـاردا ئـۈچ كـۈن تۇرغانـدىن 
ــدى ــان ئى ــول . قالغ ــان ي ــۇالر ياللىۋالغ ــۇھهيره ۋه ئ ــى ف ــامىر ئىبن ــلهن ئ ــلهن بى ــۇ ئىككهي ئ

  .باشلىغۇچى بىلله بولۇپ، يول باشلىغۇچى ئۇالرنى دېڭىز ساھىلى تهرهپكه ئېلىپ ماڭدى

ــى مال ــۇراقه ئىبن ــدا س ــشنىڭ خىيالى ــۆگىگه ئىرىشى ــۈز ت ــان ي ــشلهر ۋهده قىلغ ــك قۇرهي ى
نى ئۇالرغا تۇتۇپ بهرمهكچى بولۇپ، ئېتىغـا مىنگىـنىچه ئۇالرنىـڭ كهينىـدىن ئىـز رهسۇلۇلالھ

ئۇ ئۇچقاندهك كېتىۋاتقىنىدا بىردىنال ئۇنىڭ ئېتـى پۇتلىـشىپ يىقىلىـپ، ئـۇ . قوغالپ كهلدى
داقتىمۇ ئــۇ يهنه ئېتىغــا مىنىــپ مېڭىۋىــدى، شــۇن. ئــات ئۈســتىدىن مــولالق ئېتىــپ چۈشــتى

ئـۇ . ئېتىنىڭ ئىككى پۇتى تىزىغىچه يهرگه پېتىپ كېتىـپ، ئـاتتىن مـولالق ئېتىـپ يىقىلـدى
ئــۈچىنچى قىــتىم ئېتىغــا مىنىــپ مېڭىــپ ئۇالرغــا يېتىــشىۋاالي دېگهنــده، ئۇنىــڭ ئېتــى يهنه 

نىڭ ئالدىدا گويـا قـارا ئۇ. مۆدۈرۈپ يىقىلىپ، ئۇنىڭ ئىككى پۇتى يهنه يهرگه پېتىپ كهتتى
  .تۈتۈندهك ۋهھىمىلىك بىر چاڭ توزان ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى

نى اللهنىـڭ قوغـداۋاتقانلىقىنى، رهسـۇلۇلالھ كېـيىنسۇراقه بـۇ ئهھـۋالالرنى كۆرگهنـدىن 
مهن سـۇراقه ئىبنـى «: بۇنىڭغا ھىچقانداق ئامال يوقلۇقىنى بىلىپ، ئۇالرنى چاقىردى ھهمده

قـاراڭالر، مهن سـىلهرگه گهپ قىـالي، الـله بىـلهن قهسـهمكى، مهن جهئسهم بولىمهن، ماڭا 
  .دېدى» ئهمدى سىلهرگه ھىچقانداق زىيان يهتكۈزمهيمهن

ئۇنىڭـدىن سـورىغىن، ئۇنىـڭ بىـزگه ئېيتىـدىغان قانـداق «:  ئهبـۇ بهكـرىگهرهسۇلۇلالھ
ــانلىق خېتــى يېزىــپ بهرگىــن«: دېۋىــدى، ســۇراقه» تهلىــۋى بــاركىن؟ . دېــدى» ماڭــا ئام

 ئامىر ئىبنى فۇھهيرهنى بىر تـال چهمه رهخـتكه ئامـانلىق خېتـى يېزىـپ بېرىـشكه ۇلۇلالھرهس
  .بۇيرىدى
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  :كىسرانىڭ بىلهيزۈكى سۇراقهنىڭ قولىدا

ــبهر ئهلهيھىســساالم ســۇراقهگه ــا «: پهيغهم ــى قولۇڭغ ــسرانىڭ بىلهيزۈكىن ئهگهر ســهن كى
  .دېدى» تاقىساڭ قانداق قىلىسهن؟

كىـسرانىڭ . نىـڭ خهلىپىلىـك دهۋرىـده يـۈز بهردى-ھۇ ئهنھۇرهزىيهلال-بۇ ئىشالر ئۆمهر 
ــۆمهر  ــدا، ئ ــنگهن چاغ ــپ كېلى ــاجى ئېلى ــرى ۋه ت ــى، كهمى ــۇ-بىلهيزۈك ــۇ ئهنھ  -رهزىيهلالھ

ســـۇراقهنى چاقىرىـــپ، كىـــسرانىڭ شـــاھلىق تـــاجىنى ئۇنىڭغـــا كىيـــدۈرۈپ، كهمىـــرى ۋه 
  .بىلهيزۈكىنى ئۇنىڭغا تاقاپ قويدى

 يېزىـپ بهرگهن ئامـانلىق خېتىنـى قولىغـا رهسـۇلۇلالھ سـۇراقه: ئۆز گېپىمىزگه كېلهيلـى
بىـز «: رهسـۇلۇلالھ. غا تهڭلىـدىرهسـۇلۇلالھتۈلـۈكنى -، قولىدىكى ئـوزۇقكېيىنئالغاندىن 

  .دېدى» بىلهن ئۇچراشقانلىقىڭنى قۇرهيشلهردىن يۇشۇرغىن

  :مۇبارهك ئادهم

ىك بىـر ئايالنىـڭ ئۇالر كېتىۋاتقـان يولىـدا خـۇزائه قهبىلىـسىدىن ئۇممـۇ مهئـبهد ئىـسىمل
ئــۇ ئايالنىــڭ قېــشىدا بىــر قــوي بولــۇپ، ئــۇ ئــورۇق ئاۋارىلىقىــدىن . يېنىــدىن ئــۆتتى

ى كىنـچىپهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئـۇ قوينىـڭ ئهم. ھهمراھلىرىدىن ئايرىلىـپ قالغـان ئىـدى
 رهسـۇلۇلالھ. قولى بىلهن سىالپ، اللهغا دۇئا قىلىۋىدى، قوينىـڭ ئهمچىكـى سـۈتكه تولـدى

ئـۇالر سـۈتنى ئىچىـپ . ىپ ئـۇ ئايـالنى ۋه ھهمراھلىرىنـى سـۈت بىـلهن سـۇغاردىقوينى سېغ
ئىككىنچـى قىـتىم قـوينى يهنه سـېغىۋىدى، .  ئۆزى ئىچتىرهسۇلۇلالھ كېيىنئاندىن . قاندى

قايتىـپ كهلگهنـده، ) ئۇممۇ مهئبهدنىـڭ ئېـرى(كهچته ئهبۇ مهئبهد . قاچا سۈتكه لىق تولدى
بىزنىڭ قېشىمىزدىن بىـر مۇبـارهك ئـادهم «:  سۆزلهپ بېرىپئايالى بۇلغان ئىشالرنى ئۇنىڭغا

الـله بىـلهن قهسـهمكى، «: ئېرى. نىڭ ياخشى تهرىپىنى قىلدىرهسۇلۇلالھدېدى ۋه » ئۆتتى
  .دېدى» مېنىڭچه ئۇ قۇرهيشلهر ئىزدهۋاتقان ئادهمنىڭ دهل ئۆزى شۇ

مهسـجىدىنىڭ » قۇبا«ئۇالر مهدىنه ئهتراپىدىكى . يول باشلىغۇچى ئۇالرنى ئېلىپ ماڭدى
ئهنه . ئىدى) دۈشهنبه كۈنى(كۈنى -12ئاشۇ رهبىيئهل ئهۋۋهلنىڭ . قېشىغا كېلىپ توختىدى

  .ئاشۇ ئىسالم تارىخىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى ئىدى

  مهدىنىده -4

  مهدىنىلىكلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قانداق قارشى ئالدى؟

انلىقىنى ئاڭالپ، گويا روزىدارنىڭ  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهككىدىن چىققئهنسارالر
ئۇالر . نى كۈتۈشكه باشلىدىرهسۇلۇلالھيىڭى ئاينى كۈتكىنىدىنمۇ بهكرهك تهقهززالىق بىلهن 

ــپ  ــۇپال شــهھهر ســىرتىغا چىقى ــامىزنى ئوق ــدات ن ــشىنى رهســۇلۇلالھھهر كــۈنى بام نىڭ كېلى
  .كىرىپ كىتهتتىتاكى ھاۋا قىززىپ باشالرنى كۆيدۈرگهنده ئاندىن ئۆيلىرىگه . كۈتهتتى
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ــپ  ــۆيلىرىگه كىرى ــۇالر ئ ــدا ئ ــگهن چاغ ــپ كهل ــنىگه يېتى ــساالم مهدى ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم
ــدى ــشكهن ئى ــۇدىيالر . كېتى ــسارالريهھ ــا، ئهن ــۆرۈپ تۇرغاچق ــشلىرىنى ك ــان ئى نىڭ قىلىۋاتق

نىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىنى كۆرگهن بىر يهھـۇدىي يـۇقىرى ئـاۋاز بىـلهن ۋارقىـراپ رهسۇلۇلالھ
نىڭ رهسـۇلۇلالھ ئهنـسارالر. غا خهۋهر قىلـدىئهنـسارالرىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىنى نرهسۇلۇلالھ

 ھهمراھـى ئهبـۇ بهكـرى بىـلهن خورمىنىـڭ رهسۇلۇلالھبۇ چاغدا . ئالدىغا يۈگۈرۈپ چىقىشتى
نى كـۆرۈپ رهسـۇلۇلالھئۇالرنىـڭ كۆپىنچىـسى بۇنـدىن ئىلگىـرى . سايىسىدا ئولتۇرغان ئىدى

ش بۇ ئىككى ئادهمنىڭ قايسىسىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم باقمىغان بولغاچقا يېشى ئوخشا
 ئورنىدىن -رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-بۇنى سهرگهن ئهبۇ بهكرى . ئىكهنلىكىنى پهرقلهندۈرهلمىدى

كىــشىلهر دهرھـال پهيغهمــبهر . غا ســايه چۈشـۈرۈپ بهردىرهسـۇلۇلالھتـۇرۇپ، تـونى بىــلهن 
ئــۇالر . ۇرســهن بولــۇپ تهكبىــر ئېيىتتــىئهلهيھىســساالمنى تونــۇپ، ئۇنىــڭ كهلگهنلىكىــگه خ

نىڭ كهلگىـنىگه خۇشـالالنغاندهك خۇشـاللىنىپ باقمىغـان رهسـۇلۇلالھھاياتىدا ھىچنهرسـىگه 
ــالىالر . ئىــدى ــالال ۋه ب ــشارهت قىلىــپرهســۇلۇلالھئاي  رهســۇلۇلالھ، رهســۇلۇلالھبــۇ «: نى ئى
لهن ناخـشا ئېيتىـپ نىڭ قىزلىرى بولسا خۇشاللىق بىئهنسارالر. دهپ چۇرقىرىشاتتى» كهلدى

  :تهنتهنه قىالتتى

   تۇلۇن ئايدهك چېچىپ نۇر،رهسۇلۇلالھ

  .چىقىپ كهلدى سهنيهتۇل ۋىدادىن

  

  خۇداغا شۈكرى قىلماق بىزگه الزىم،

  .بىرهر ئادهم قول ئۈزمىسىال دۇئادىن

  

  مۇسۇلمانالرغا مهقبۇل ئۇشبۇ دىننى،

  . ئېلىپ كهلدى خۇدادىنرهسۇلۇلالھ

  

:  مۇنــداق دهيــدۇ- شــۇ چاغــدا ئــۇ بىــر بــاال ئىــدى–ئهنــسارى ئهنهس ئىبنــى مالىكىــل 
ــۇنى كــۆردۈم« ــگهن كــۈنى مهن ئ ــنىگه كىرىــپ كهل ــبهر ئهلهيھىســساالم مهدى مهن . پهيغهم

ــۆرگهن  ــۈننى ك ــر ك ــانلىق بى ــارالق ۋه ش ــدىنمۇ پ ــرگهن كۈن ــنىگه كى ــۇ مهدى ــان ئ ھىچقاچ
  ».ئهمهسمهن

  :قۇبا مهسجىدى ۋه مهدىنىدىكى تۈنجى جۈمه

  .هلهيھىسساالم قۇبادا تۆت كۈن تۇرۇپ، شۇ جايدا بىر مهسجىد بىنا قىلدىپهيغهمبهر ئ

  :ئهبۇ ئهييۇبىل ئهنسارىنىڭ ئۆيىده
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تـوپ -پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم مهدىـنىگه يېتىـپ كهلـگهن چاغـدا كىـشىلهر يولـدا تـوپ
نى ئۆزىنىـڭ ئۆيىـده تۇرۇشـقا تهكلىـپ رهسۇلۇلالھھهممه كىشى . بولۇپ، ئۇنى قارشى ئالدى

ــدىقىل ــسىنى تۇتۇۋال ــسىنىڭ ئارغامچى ــپ، تۆگى ــا «: رهســۇلۇلالھ. ى ــۆز ئىختىيارىغ ــۆگىنى ئ ت
 كېـيىنتـۆگه بىـردهم ماڭغانـدىن . دېـدى» قويۇۋېتىڭالر، ئۇ اللهنىڭ ئهمرى بىلهن ماڭىـدۇ

ئـۇ جـاي شـۇ . ھازىرقى پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم مهسـجىدىنىڭ ئورنىغـا كېلىـپ چوكۇنـدى
تهرهپ تاغىلىرى بولغان بهنى نهججار جهمهتىدىكى ئىككى يىـتىم نىڭ ئانا رهسۇلۇلالھۋاقىتتا 

  .بالىنىڭ خورمىزارلىقى ئىدى

خهزرهج قهبىلىـسىدىن خالىـد (ئهبۇ ئهييـۇب . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۆگىدىن چۈشتى
. تـاقلىرىنى ئېلىـپ ئـۆيىگه ئهكىرىـپ كهتتـى-نىڭ يۈكرهسۇلۇلالھ) ئىبنى زهيدۇن نهججارى

نى ئاالھىـده ھـۆرمهت ۋه ئىكـرام بىـلهن رهسـۇلۇلالھئـۇ . ئـۆيىگه چۈشـتى ئۇنىـڭ رهسۇلۇلالھ
غا رهسـۇلۇلالھ ئاستىدا بولۇشـنى خالىمـاي رهسۇلۇلالھئۇ ئۆزى ئۆينىڭ ئۈستىده، . كۈتىۋالدى

! ئى ئهبۇ ئهييۇب«: رهسۇلۇلالھئۆينىڭ ئۈستىنى بىكارالپ بېرىپ، ئاستىغا چۈشكهن ئىدى، 
» هرنى قىينـاپ قـويمىغىن، يهنىـال بىـز ئاسـتىدا تـۇرايلىبىزنى ۋه بىزنى يوقالپ كهلگـۈچىل

  .دېدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهسجىدىنى ۋه تۇرالغۇسىنى بىنا قىلىش

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىلىقى ئىككى يىتىم بالىنى چاقىرىپ، ئۇالرنىڭ خورمىزارلىقىنى 
بىـز ! ئـى اللهنىـڭ ئهلچىـسى «:ئۇالر. ئورنىغا مهسجىد سېلىش ئۈچۈن سېتىۋالماقچى بولدى

 ئۇالرنىـڭ تهلىـۋىنى رهت قىلىـپ، رهسـۇلۇلالھدېۋىـدى، » ئۇنى ئۆزلىرىگه ھهدىـيه قىاليلـى
  . شۇ جايغا مهسجىد بىنا قىلدىكېيىنئاندىن . يهنىال پۇلغا سېتىۋالدى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ كۆپچىلىك بىلهن بىرلىكته مهسـجىد بىنـا قىلىـش ئهمگىكىـگه 
ــتى ــشالرنى يۆتكىــدى. قاتناش ــله خى ــۇالر بىــلهن بىل ــا ئهگهشــتى. ئ ــۇلمانالر ئۇنىڭغ . مۇس
  : ئهمگهك قىلغاچ مۇنداق دهيتتىرهسۇلۇلالھ

  چىن ھايات ــــ ھاياتى ئاخىرهت،! ئى الله

  .مۇھاجىر ئهنسارغا قىلغىن مهغپىرهت

  .ى ئېيتاتتھهمدۇسانامۇسۇلمانالر بولسا بۇنىڭدىن چهكسىز خۇشاللىققا چۈمۈپ اللهغا 

ئۇنىـڭ مهسـجىد ۋه . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ ئهييۇبنىڭ ئۆيىده يهتته ئـاي تـۇردى
  . ئاندىن ئۆز تۇرالغۇسىغا كۆچۈپ كهتتىكېيىنتۇرالغۇسى پۈتكهندىن 

مهككىـده . غا قوشـۇلدىرهسـۇلۇلالھمۇھاجىرالرنىـڭ ھهممىـسى مهدىـنىگه يېتىـپ كېلىـپ 
دىن ئهنـسارالرمهدىنىـده .  قالمىـدىھېچكىماشقا زورلۇق بىلهن تۇتۇپ قىلىنغا كىشىلهردىن ب

  .مۇسۇلمان بولمىغان بىرمۇ ئائىله قالمىدى
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  : ئوتتۇرىسىدا قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىشئهنسارالرمۇھاجىرالر بىلهن 

 ئوتتۇرىـــسىدا قېرىنداشـــلىق ئهنـــسارالرپهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم مۇھـــاجىرالر بىـــلهن 
مۈلكىنىڭ يىرىمىنـى قېرىندىـشىغا -يهنى بارلىق مال(نى تهڭلىك ئۇالر. مۇناسىۋىتى ئورناتتى

ــرىش ــۈپ بې ــدى) بۆل ــپ قوي ــداش قىلى ــىدا قېرىن ــسارالر. ئاساس ــۆزىگه ئهن ــاجىرالرنى ئ  مۇھ
ــۆز ــشتا ئ ــداش قىلىۋېلى ــشهتتى-قېرىن ــارا مۇسابىقىلى ــشىپ چهك . ئ ــشىنى تالى ــا قېرىندى ھهتت

ڭ ھهممىـسىنىڭ يىرىمىنـى مۇھـاجر مالالرنىـ-مۈلـۈك، چـارۋا-بىسات، مال-ئۆي. تاشلىشاتتى
قېرندىـشىنىڭ مهنپهئهتىنـى ئـۆز مهنپهئهتىـدىن . قېرىندىشىغا بۆلۈپ بېرىشته چىڭ تـۇراتتى

  .ئۈستۈن ئورۇنغا قوياتتى

مۇھـاجىر . دهيتتـى» قارىغىن، مېلىمنىڭ يىرىمىنـى سـهن ئـالغىن«: ئهنسارى مۇھاجىرغا
. دهيتتـى» )لىـپ تۇرمۇشـۇمنى قامـدايسـودا قى(ياق، مېنى بازارغا باشالپ بارغىن «: بولسا

.  مۇھاجىرالرنىڭ مهنپهئهتىنى ئۆز مهنپهئهتىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويـاتتىئهنسارالرقىسقىسى 
  .مۇھاجىرالر بولسا غورۇر ۋه پاكلىقنى موھىم بىلهتتى

 ئوتتۇرىسىدا ئىتتىپاقلىق ئهھدىنامىسى ئهنسارالرپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھاجىر ۋه 
  :تىشى، يهھۇدىيالرنىڭ ئهھدىنامىده قهيت قىلىنىشىئورنى

ــبهر ئهلهيھىســساالم مۇھــاجىر ۋه  ــسارالرپهيغهم ــاددىلىق ئهن ــون نهچــچه م ــسىدا ئ  ئوتتۇرى
بۇ ئهھـدىنامىنىڭ بىـر ماددىـسىدا يهھـۇدىيالر . ئىسالمىي ئىتتىپاقلىق ئهھدىنامىسى ئورناتتى

هھۇدىيالرنىڭ مهلۇم شهرتلهرگه رىئايه قهيت قىلىنغان بولۇپ، مۇسۇلمانالر تهرهپته تۇرغان ي
  .مۈلكىنى قوغداش بهلگىلهندى-قىلىشى ئاساسىدا دىنى ۋه مال

  :ئهزاننىڭ يولغا قويۇلىشى

ئىـسالم ئىـشلىرى مهلـۇم . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىده جايلىشىپ خاتىرجهم بولدى
 رهسـۇلۇلالھ. شـلىدىدهرىجىده تهرتىپكه چۈشۈپ، كىـشىلهر نامازغـا چاقىرقـسىز كېلىـشكه با

يهھۇدىي خىرىستىئانالرنىڭ كاناي ياكى قوڭغـۇراق چېلىـپ، ئـوت يېقىـپ ئـادهم چـاقىرىش 
  .ئۇسۇلىنى قوللىنىشنى خالىمايتتى

بىر قىسىم مۇسۇلمانالرغا . دهل شۇ ۋاقتتا الله مۇسۇلمانالرنى ئهزان ئارقىلىق ھۆرمهتلىدى
ر ئهلهيھىسـساالم ئـۇنى ئىتـراپ قىلىـپ، پهيغهمـبه. چۈشىده قانداق ئهزان ئېيتىشنى ئۆگهتتى
ئۇ . بىالل ئىبنى رهباھ ئهزان ئېيتىشقا تهيىنلهندى. مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئهزاننى يولغا قويدى

 بارلىق مۇئهززىنلهرنىڭ ئىمـامى چهكىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇئهززىنى شۇنداقال قىيامهت
  .بولدى

  :مهدىنىده مۇناپىقالرنىڭ ئاشكارا بولۇشى

ــشقا باشــلىدىئ ــرى تارقىلى ــده كهڭ ــسالم مهدىنى ــدۇلالھ. ى ــاالمغا ئوخــشاش ئاب ــى س  ئىبن
يهھـۇدىيالر . ئۆلىمالىرى ئىمان ئېيتىپ مۇسـۇلمان بولـدى-رنىڭ بىر تۈركۈم مولاليهھۇدىيالر
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قوپسا باشلىق بولۇشنى ئويالپ، باشـلىقلىق - ئىبنى ئۇبهيگه ئوخشاش ئولتۇرسائابدۇلالھۋه 
چـۈنكى، ئىـسالم . ر ھهسهتتىن قىلدهك تولغىنىپ ئولتۇرالماي قالـدىچۈشىنى چۈشهيدىغانال

توپ بولۇپ كىرىـشكه باشـلىغاچقا ئۇالرنىـڭ شـىرىن -ئاشكارا بولۇپ، كىشىلهر ئۇنىڭغا توپ
شــۇڭا قهلبىــده مۇنــاپىقلىق كېــسىلى بــارالر، . چۈشــلىرى ئاللىقاچــان غايىــپ بولغــان ئىــدى

هر ئهلهيھىسساالمغا ھهسهت قىلىپ، ئۇنى دۈشمهن خوجايىنلىق تاماسىدا يۈرىدىغانالر پهيغهمب
  .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئاشكارا دۈشمهنلهرمۇ، يۇشۇرۇن مۇناپىقالرمۇ بار ئىدى. بىلدى

  :قىبلىنىڭ ئۆزگهرتىلىشى

ــۇلمانالر ئۈچــۈن  ــۇقهددهس مۇس ــلهپته بهيتۇلم ــبله«دهس ــپ بهلگىلهنگهچــكه، » قى قىلى
. الر بهيتۇلمۇقهددهسـكه قـاراپ نامـاز ئوقـۇيتتىپهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ۋه باشـقا مۇسـۇلمان

ئـۇ قىبلىنىـڭ كهئـبىگه .  ئـاي ئـۆتتى16پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه كېلىپ، ئارىدىن 
ــۆرهتتى ــشى ك ــشىنى ياخ ــۇھهببىتى ئهرهب . ئۆزگهرتىلى ــۆرمهت ۋه م ــڭ ھ ــۈنكى، كهئىبىنى چ

ىلهن بىرلىشىپ كهتـكهن قېنى ب-مۇسۇلمانلىرىنىڭ قهلبىگه چوڭقۇر سىڭگهن، ئۇالرنىڭ قان
ــدى ــسمائىل . ئى ــراھىم ۋه ئى ــايتتى، ئىب ــۆيگه تهڭ قىلم ــر ئ ــداق بى ــى ھهر قان ــۇالر كهئبن ئ

ئـۇالر . ئهلهيھىسساالمنىڭ قىبلىسىنى ھهر قانداق بىر قىبله بىلهن باراۋهر ئورۇندا قويمـايتتى
ــى ــارزۇ قىالتت ــشىنى ئ ــبىگه ئۆزگهرتىلى ــڭ كهئ ــنىڭ ق. قىبلىنى ــبله گهرچه بهيتۇلمۇقهددهس ى

ئاڭلىـدۇق «: قىلىنىشى ئۇالرغا نىسبهتهن قوبۇل قىلىش تهس ئىش بولـسىمۇ، بىـراق، ئـۇالر
ـــائهت قىلـــدۇق ـــان كهلتـــۈردۇق، چـــۈنكى، ھهممىـــسى .....ۋه ئىت ؛ بىـــز ئۇنىڭغـــا ئىم

قىسقىـسى ئـۇ مهيلـى ئۇالرنىـڭ خاھىـشىغا .  دېـدى» پهرۋهردىگارىمىزنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشـى
ئـادهتلىرى بىـلهن بىرلهشـسۇن يـاكى -، ئۇالرنىـڭ ئـۆرپئۇيغۇن كهلـسۇن يـاكى كهلمىـسۇن

بىرلهشمىــسۇن ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمغا ئىتــائهت قىلىــش ۋه ئۇنىــڭ بۇيرىقىغــا 
  .بويسۇنۇشنى ھهممىنىڭ ئالدىغا قويغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىلغان ئىدى

ۇش الــله ئۇالرنىــڭ قهلبلىرىــدىكى اللهدىــن قورقــۇش ۋه اللهنىــڭ ئهمــرىگه بويــسۇن
، پهيغهمبىرىنـى ۋه باشـقا مۇسـۇلمانالرنى كهئبىنــى كېــيىنتۇيغۇسـىنى ئىمتىھـان قىلغانـدىن 

  :قىبله قىلىشقا بۇيرىدى

يهنى ئـۆتكهنكى (كىشىلهرگه ) يهنى سىلهرنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلغاندهك(شۇنىڭدهك «
ــۈممهتلهرگه ــىلهرگه شــاھىت بولۇشــى ) ئ ــڭ س شــاھىت بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن ۋه پهيغهمبهرنى

سـهن يـۈز كهلتـۈرۈپ كېلىۋاتقـان تهرهپنـى . ئۈچۈن، بىز سىلهرنى ياخشى ئـۈممهت قىلـدۇق
ــانلىقىمىز پهيغهمــبهرگه ئهگهشــكهنلهرنى ئاســىيلىق ) يهنــى بهيتۇلمۇقهددهســنى( قىــبله قىلغ

الــله . ئايرىۋېلىــشىمىز ئۈچــۈنال ئىــدى) يهنــى مــۇرتهد بولــۇپ كهتكهنلهردىــن(قىلغــانالردىن 
. ھهقىـقهتهن ئېغىـردۇر) يهنى قىبلىنىڭ ئۆزگهرتىلىشى(باشقىالرغا بۇ ھىدايهت قىلغانالردىن 

ـــانىڭالرنى  ـــىلهرنىڭ ئىم ـــله س ـــان (ال ـــاراپ ئوقۇغ ـــكه ق ـــرى بهيتۇلمۇقهددهس ـــى ئىلگى يهن
  ).ئايهت-143: سۈره بهقهره(» بىكار قىلىۋهتمهيدۇ) نامىزىڭالرنى
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ۈچۈن بهيتۇلمۇقهددهسنى مۇسۇلمانالر الله ۋه اللهنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلغانلىقى ئ
مۇسۇلمانالر دۇنيانىـڭ قهيىرىـده بولمىـسۇن . قىبله قىلىشتىن كهئبىنى قىبله قىلىشقا قايتتى

  . ئۇالرنىڭ يۈز كهلتۈرىدىغان قىبلىسى بولدىچهكىكهئبه قىيامهت

  :قۇرهيشلهرنىڭ مهدىنىدىكى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىغۋاگهرچىلىك قىلىشى

 قۇرهيشلهر مۇسۇلمانالرنىڭ كۈنسىرى گۈللىنىپ، كېيىناندىن مهدىنىده ئىسالم مۇقىمالشق
كــــۈنگه يۈكــــسىلىۋاتقانلىقىنى بىلىــــپ مۇســــۇلمانالرغا قارشــــى -ئىــــشلىرىنىڭ كۈنــــدىن

، الـله ئـۇالرنى سـهۋر ۋهھـالهنكى. ئىغۋاگهرچىلىك، دۈشـمهنلىك ۋه ئـۇرۇش ئـوتىنى يـاقتى
قولـۇڭالرنى يىغىڭـالر، ) تىنئۇرۇشـ(«: قىلىشقا، كهڭ قورساق ۋه ئهپۇچان بولۇشقا بـۇيرۇپ

  .دېدى) ئايهت-77: سۈره نىسا(» ناماز ئوقۇڭالر

  :ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسهت قىلىش

ــــپ  ــــيهت ۋه كــــۈلپهتلىرى كۈچىيى مۇشــــرىكالرنىڭ مۇســــۇلمانالرغا يهتكــــۈزگهن ئهزى
ئهممـا ئۇرۇشـنى ئۇالرغـا پهرز . كهتكهنلىكتىن الله ئۇالرغا ئـۇرۇش قىلىـشقا رۇخـسهت قىلـدى

  .قىلمىدى

) قارشـىلىق كۆرسىتىـشكه(ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا، زۇلۇمغـا ئۇچرىغـانلىقلىرى ئۈچـۈن، «
-39: سـۈره ھهج(» رۇخسهت قىلىنىدى، الـله ئۇالرغـا يـاردهم بېرىـشكه ئهلـۋهتته قـادىردۇر

  ).ئايهت

  :قوشۇن ۋه ئهبۋا غازىتى

قىـتالردا قوشۇن كۆپىنچه ۋا. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بهزى قهبىلىلهرگه قوشۇن ئهۋهتتى
بـۇ مۇشـرىكالرنىڭ دىللىرىغـا . ئۇرۇش قىلماستىن، توقۇنۇش پهيدا قىلىـپ قايتىـپ كهلـدى

ــسهت  ــنى مهق ــۋارلىقىنى قوزغاش ــاكتىپلىقى ۋه جهڭگى ــۇلمانالرنىڭ ئ ــالپ، مۇس ــۇنچ تاش قورق
  .قىالتتى

دىـگهن جايـدا غـازات » ئهبـۋائ«پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزى قوشـۇن باشـالپ بېرىـپ 
 نورغۇنلىغـان غـازات كېـيىن قىلغان تۈنجى غازات بولۇپ، شـۇنىڭدىن رهسۇلۇلالھبۇ . قىلدى

  .ۋه قوشۇن ئهۋهتىشلهر بولدى

  :رامىزان روزىسىنىڭ پهرز قىلىنىشى

الـله ئـايهت نازىـل قىلىـپ . ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى يىلى رامىزان روزىـسى پهرز قىلىنـدى
ىڭالر ئۈچــۈن، ســىلهردىن ساقلىنىــش) گۇنــاھالردىن! (مــۇئمىنلهرئــى «: مۇنــداق دېــدى
رامىزان (روزا پهرز قىلىنغاندهك، سىلهرگىمۇ ) يهنى ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگه(ئىلگىرىكىلهرگه 

  ).ئايهت-183: سۈره بهقهره(» پهرز قىلىندى) روزىسى

رامىـزان ئېيىـدا قۇرئـان نازىـل بولۇشـقا باشـلىدى، قۇرئـان ئىنـسانالرغا يېتهكچىـدۇر، «
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بىــلهن نــاھهقنى ئــايرىغۇچى روشــهن ئــايهتلهردۇر، ســىلهردىن ھىــدايهت قىلغــۇچى ۋه ھهق 
-185: ســۈره بهقهره(» كىمكــى رامىــزان ئېيىــدا ھــازىر بولــسا رامىــزان روزىــسىنى تۇتــسۇن

  ).ئايهت

  ھهل قىلغۇچى بهدرى ئۇرۇشى - 5

الـله بـۇ ئۇرۇشـنى . ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى يىلى رامزاندا بۈيـۈك بهدرى ئۇرۇشـى بولـدى
  .دهپ ئاتىدى» رىلغان كۈندىكى ئۇرۇشھهق بىلهن ناھهق ئاي«

ئۇچرىـشىپ ) يهنـى مۇسـۇلمانالر بىـلهن كـاپىرالر(ئهگهر سىلهر اللهغا، ئىككى گـۇرۇھ « 
بهنـدىمىزگه ) يهنـى بهدرى ئۇرۇشـى بولغـان كۈنـده(ھهق بىلهن نـاھهق ئايرىلغـان كۈنـده 

لهر ۋه يهنــى ئــايهت(بىــز نازىــل قىلغــان نهرســىلهر ) يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالمغا(
  ).ئايهت-41: سۈره ئهنفال(» .....گه ئىشهنسهڭالر) پهرىشتىلهر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ سۇفيان ئىبنـى : بۇ ئۇرۇشنىڭ يۈز بېرىش سهۋهبى مۇنداق
. ھهرب باشچىلىقىدىكى زور قۇرهيش كارۋىنىنىڭ شامدىن كېلىۋاتقانلىقى خهۋىرىنى ئاڭلىـدى

ــارۋىن ــودا ك ــوڭ س ــشلهرنىڭ چ ــۇ قۇرهي ــدىب ــۇرهيش . ى ئى ــلهن ق ــۇلمانالر بى ــۇرۇش مۇس ئ
قۇرهيــشلهر ئىــسالمغا قــارىش تــۇرۇش ۋه مۇســۇلمانالرنى . مۇشــرىكلىرى ئوتتۇرىــسىدا بولــدى

ــال ــارلىق م ــۇ ئۇرۇشــقا ب ــان ب ــپ بېرىلغ ــۈچىنى -ئاجىزالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئېلى ــۈك ۋه ك مۈل
  .ۇلدىئۇالرنىڭ ئهسكهرلىرى مهدىنىنىڭ چىگىرىسىدىن يايلىقىغىچه سۇز. چىقاردى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىسالمنىڭ ئهشهددى دۈشـمىنى ئهبـۇ سـۇفيان ئىبنـى ھهربنىـڭ 
ئـۇ . كارۋان بېشى ئىكهنلىكىنى ئاڭالپ، مۇسۇلمانالرنى كارۋاننىڭ ئالدىغا چقىـشقا چـاقىردى

  .پهقهت بىر كاۋاننىڭ ئىشى بولغاچقا يىتهرلىك ئهسكىرى كۈچ توپلىمىدى

يھىسـساالمنىڭ ئـۆزىنى نىـشانالپ كېلىۋاتقـانلىقى خهۋرىنـى ئهبۇ سـۇفيان پهيغهمـبهر ئهله
ئــاڭالپ، دهرھــال مهككىــگه ئهلچــى ئهۋهتىــپ، قۇرهيــشلهرنىڭ ئــۆزىنى مۇســۇلمانالرنىڭ 

ئهبـۇ سـۇفيان قۇتقۇزۇشـنى تهلهپ قىلىـپ ئهۋهتـكهن . ھۇجۇمىدىن قۇغداشنى تهلهپ قىلدى
ـــان مهككىلىكـــلهر دهرھـــال قوز ـــگهن ھام ـــپ كهل ـــگه يېتى ـــىئهلچـــى مهككى ـــپ چىقت . غىلى

ــاي  ــپ قالم ــسى ئايرىلى ــدىن باشــقا ھىچقايسى ــۇ لهھهب ــشلهرنىڭ كاتتىباشــلىرىدىن ئهب قۇرهي
  .ئهبۇ لهھهب ئورنىغا ئادهم ئهۋهتتى. چىقتى

نىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشى ۋه جان پىدالىق بىلهن ئىتـائهت رهسۇلۇلالھنىڭ ئهنسارالر
  :قىلىشى

وزغىلىـپ چىققـانلىقىنى ئـاڭالپ، سـاھابىلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم قۇرهيـشلهرنىڭ ق
چۈنكى، ئـۇالر ئـۆز يۇرتىـدا پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنى . بىلهن مهسلىھهتلهشتى) ئهنسارالر(

ــئهت بهرگهن ئىــدى ــڭ رهســۇلۇلالھ. قوغداشــقا بهي ــۇرۇن، ئۇالرنى ــشتىن ب ــدىن چىقى  مهدىنى
ئۇالر . رالر بىلهن سۆزلهشتىكۆڭلىده نىمه بارلىقىنى بىلمهكچى بولۇپ، ئالدى بىلهن مۇھاجى
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ئۇالرمـۇ ناھـايتى .  بىـلهن سۆزلهشـتىئهنـسارالر كېيىنئاندىن . ناھايتى ياخشى گهپ قىلدى
 ئهنـسارالربۇنىڭـدىن . ئـۈچىنچى قىـتىم ئـۇالر بىـلهن يهنه سۆزلهشـتى. ياخشى گهپ قىلـدى

بنـى شـۇنىڭ بىـلهن سـهئىد ئى. نىڭ ئـۆزلىرىنى مـۇھىم بىلگهنلىكىنـى چۈشـهندىرهسۇلۇلالھ
ئىھتىمـال سـهن بىـزگه گهپ قىلىۋاتـساڭ ! رهسـۇلۇلالھئـى «: مۇئاز ئالـدىراپ ئىغىـز ئـاچىتى

نىڭ ئۆز بـۇرچىنى ئورۇندىيالماسـلىقىدىن، سـېنى قۇغـداش ئهنسارالركىرهك، ئىھتىمال سهن 
غا ۋاكـالىتهن ئهنـسارالرمهن . ۋهدىسىنى ئهمهلـگه ئاشۇرالماسـلىقىدىن ئهنسىرهۋاتـساڭ كىـرهك

ئـۆزۈڭ خالىغـان كىـشى . ىيتىمهنكى، سهن خالىغىنىڭ بـويچه ئىـش كـۆرگىنشۇنى ئوچۇق ئ
ـــۈزگىن ـــلهن مۇناســـىۋهتنى ئ ـــشى بى ـــان كى ـــلهن مۇناسىۋهتلهشـــكىن، خالىغ ـــڭ . بى بىزنى

بىـزدىن ئالغىنىـڭ بىـزگه . ماللىرىمىزدىن خالىغىنىڭچه ئېلىپ، بىزگه خالىغىنىڭنى بهرگىـن
ــدۇرۇپ قويغىنىڭــدىن كــۆپ ســۈيۈ بىــز ھهر قاچــان ســېنىڭ . ملۈكدۇرنىــسبهتهن بىــزگه قال

الله بىلهن قهسهمكى، ئهگهر سهن بىزنى ئوتقا باشلىساڭ ئوتقا، سۇغا . بۇيرۇقىڭغا تهييارمىز
  ».باشلىساڭ سۇغا سهن بىلهن بىلله كىرىمىز

بىـز سـاڭا مۇسـا ئهلهيھىسـساالمنىڭ قهۋمـى مۇسـا «: غا مۇنداق دېـدىرهسۇلۇلالھمىقداد 
هردىگارىڭ بىلهن بىلله بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇڭالر، بىـز بـۇ سهن پهرۋ‹: ئهلهيھىسساالمغا

دېگهندهك دېمهيمىز، بهلكى، بىز سـېنىڭ ئالدىڭـدا، كهينىڭـده، › يهرده ئولتۇرۇپ تۇرايلى
  ».ئوڭ ۋه سول تهرىپىڭده تۇرۇپ، سهن بىلهن بىلله ئۇرۇش قىلىمىز

ىدىن خۇشاللىق نۇرلىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ، يۈز
» ئـاتلىنىڭالر، غهلـبه بىـزگه مهنـسۇب«: كۆڭلى خۇرسهنلىككه تولدى ھهمده. جىلۋه قىلدى

  .دېدى

  :بالىالر جىھادقا ۋه شهھىدلىككه ئىنتىلمهكته

 ياشلىق ئـۇمهير ئىبنـى 16بۇ چاغدا . مۇسۇلمانالر بهدرى ئۇرۇشى مهيدانىغا قاراپ ماڭدى
ئـۇ يېـشى كىچىـك بولغاچقـا پهيغهمـبهر . ال چىقىـپ كهلـدىئهبۇ ۋهققاس ئىـسىملىك بىـر بـا

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇنى قۇبـۇل قىلمـاي قايتۇرۋىتىـشىدىن ئهنـسىرهپ، باشـقىالرنىڭ كـۆرۈپ 
ئاكىسى سهئىد ئىبنى ئهبـۇ . قالماسلىقى ئۈچۈن سهپنىڭ ئارقىسىدىن يۇشۇرۈنچه كېلىۋاتاتتى

مهن پهيغهمـبهر «:  سـورىۋىدى، ئـۇۋهققاس ئۇنىـڭ نىـمه ئۈچـۈن بۇنـداق قىلىـدىغانلىقىنى
ـــشىدىن ئهنـــسىرهيمهن ـــا ۋهھـــالهنكى. ئهلهيھىســـساالمنىڭ مېنـــى قايتۇرۇۋېتى ، مهن جىھادق

  .دېدى» چىقىشنى ياخشى كۆرىمهن، اللهنىڭ ماڭا شهھىدلىك ئاتا قىلىشىنى ئارزۇ قىلىمهن

ــبهر . ئىــش ئۇنىــڭ ئويلىغىنىــدهك بولــدى ئــۇ چوڭالرنىــڭ يېــشىغا يهتمىگهچــكه پهيغهم
بىـــراق، ئـــۇمهير يىغـــالپ تۇرۇۋالغاچقـــا . ئهلهيھىســـساالم ئـــۇنى قـــايتۇرۇۋهتمهكچى بولـــدى

ئـۇ غازاتقـا قاتنىـشىپ، . نىڭ ئۇنىڭغا ئىچى ئاغرىپ، قاتنىشىشقا ئىجـازهت بهردىرهسۇلۇلالھ
  .شهھىد بولۇش ئارزۇسىغا يهتتى

  :هرقمۇسۇلمانالر بىلهن كاپىرالر ئوتتۇرىسىدىكى سان ۋه تهييارلىق جهھهتتىكى پ
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ئـۇالردا ئىككـى ئـات ۋه .  كىـشى بىـلهن جهڭـگه ئاتالنـدى313پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم 
نۆۋهتلىـشىپ . ئۈچ ئـادهم بىـر تـۆگىگه نۆۋهتلىـشىپ مىنهتتـى-يهتمىش تۆگه بولۇپ، ئىككى

نۆۋهتلىـشىپ . مىنىشته ئهسكهر بىـلهن قۇمانـدان، خوجـايىن بىـلهن چاكـار پهرقـسىز ئىـدى
هيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ۋه ئهبــۇ بهكــرى، ئــۆمهر قاتــارلىق كاتتــا مىنگۈچىلهرنىــڭ ئىچىــده پ

  .مۇ بار ئىدىساھابىالر

مۇھاجىرالرنىڭ بايرىقىنى ئهلى ئىبنى ئهبـۇ . بايراق مۇسئهب ئىبنى ئۇمهيرگه تۇتقۇزۇلدى
  .نىڭ بايرىقىنى سهئىد ئىبنى مۇئاز كۆتۈردىئهنسارالرتالىب، 

ېگىش قىلىـش ئۈچـۈن ئاتلىنىـپ چىققـانلىقى ئهبۇ سـۇفيان مۇسـۇلمانالرنىڭ كارۋانغـا تـ
خهۋىرىنـى ئـاڭالپ كـارۋاننى ئاســتىالتتى ھهمـده كـارۋاننى دېڭىــز سـاھىلى تهرهپـكه ئېلىــپ 

ــدى ــۆرۈپ . ماڭ ــانلىقىنى ك ــدىن قۇتۇلغ ــۇلمانالرنىڭ ھۇجۇمى ــڭ مۇس ــۇفيان كارۋاننى ــۇ س ئهب
ــدىن  ــيىنيهتكهن ــپكې ــشلهرگه خهت يېزى ــارۋىنىڭالرنى «:  قۇرهي ــىلهر پهقهت ك ــداش س قوغ

ئهبۇ جهھىل قايتىپ كهتـمهي ئـۇرۇش . دېدى» ئۈچۈنال چىقتىڭالر، ئهمدى قايتىپ كېتىڭالر
  .قىلىمىز دهپ تۇرۇۋالدى

قۇرهيشلهر مىڭدىن ئارتۇقراق ئادهم بىلهن چىققان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىده قۇرهيـشنىڭ 
ــار ئ ــانلىرى ب ــاتۇر قهھرىم ــدازلىرى ۋه ب ــدانلىرى، چهۋهن ــدىكاتتىباشــلىرى، قۇمان شــۇڭا . ى

  .دېدى» مهككىلىكلهر سىلهرگه پۈتۈن جېنىنى تىكتى«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تۈن نىسپىده ساھابىلىرى بىلهن بىلله سۇنىڭ قېشىغا كېلىـپ، 
بىـر كــۆلچهك ياسـاپ ئۇنىڭغــا سـۇ توشــقۇزدى ئانـدىن باشــقا كـۆلچهك ۋه ســۇ ئازگــاللىرىنى 

  .تىندۇرىۋهتتى

يـولالر . بۇ يامغۇر مۇشرىكالرغا چـوڭ ئـاپهت بولـدى. ئاشۇ كېچىده يامغۇر ياغدۇردىالله 
ئهكسچه مۇسۇلمانالر ئۈچـۈن . تىيىلغاق بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىلگىرىلىشىگه زور توسالغۇ بولدى

قهدمـــلهر مۇســـتهھكهملىنىپ، ئىـــشهنچ . يهر قېتىـــپ، قـــۇمالر چىڭـــدى. رهھـــمهت بولـــدى
  .كۈچهيدى

پــاڭ بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن، ) تاھــارهت ئېلىــپ، غۇســلى قىلىــپ(«: الــله مۇنــداق دهيــدۇ
اللهنىــڭ يــاردىمىگه ئىــشهنچ (ســىلهردىن شــهيتاننىڭ ۋهسۋهسىــسىنى كهتكــۈزۈش ئۈچــۈن، 

) قۇمغــا پېتىــپ كهتــمهي(كۆڭلۈڭالرنىــڭ تــوق تۇرۇشــى ئۈچــۈن، قهدىمىڭالرنىــڭ ) قىلىــپ
: سـۈره ئهنفـال(»  بهردىمهزمۇت تۇرۇشى ئۈچۈن، الله سىلهرگه بۇلۇتتىن يامغۇر ياغـدۇرۇپ

  ).ئايهت-11

  :ئۇرۇشقا تهييارلىنىش

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئۇرۇش مهيدانىنىڭ شهرقىي شىمال تهرىپىگه جايالشقان ئىگىز 
. بىر دۆۋه ئۈستىگه جهڭ مهيدانىغا قارىتىپ ياغـاچ قورشـام بىـلهن بىـر ئـۆي بىنـا قىلىنـدى
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بـــۇ ئىنـــشائالالھ ئهته پـــاالنى «:  مېڭىـــپ جهڭ مهيدانىـــدا ئۇيانـــدىن بۇيانغـــارهســـۇلۇلالھ
دهپ قـولى » ....ئۆلتۈرۈلىدىغان جاي، ئاۋۇ ئىنشائالالھ ئهته پاالنى بېشىنى يهيدىغان جـاي

  .نىڭ دېگىنىدهك بولدىرهسۇلۇلالھئهتىسى ئهھۋال راستال . بىلهن كۆرسىتىشكه باشلىدى

. هتته تــۇردىمۇشــرىكالر جهڭ مهيــدانىغا يېتىــپ كېلىــپ، ئىككــى قوشــۇن روبىــرۇ ھــال
قۇرهيـشلهر ھاكـاۋۇرلۇقى ۋه مهغرۇرلـۇقى بىـلهن سـاڭا ! ئـى الـله«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم

ــدى ــارغىلى كهل ــا چىق ــى يالغانغ ــېنىڭ پهيغهمبىرىڭن ــۇرغىلى، س ــى ت ــدى» قارش ــۇ . دې ئاش
تـاڭ ئاتقانـدا قۇرهيـشلهر بىـلهن . ئىـدى) جـۈمه كـۈنى(رامىزاننىڭ ئون يهتتىنچى كىچىـسى 

  .قارشى ھالدا سهپ تۈزدى-قارمۇمۇسۇلمانالر 

  :دۇئا ۋه ئىلتىجا

ــدىن  ــۈز قىلغان ــېپىنى تۈپت ــڭ س ــساالم جهڭچىلهرنى ــبهر ئهلهيھىس ــيىنپهيغهم ــى كې  ھىلىق
ئهبۇ بهكرى ئۇنىڭ . غا كىرىپ كهتتى)قۇماندانلىق شىتابى(تۆپىلىك ئۈستىگه ياسالغان ئۆي 

اللهغـا يـالۋۇردى، . تىجـا قىلـدى اللهغا كۆپلهپ دۇئـا ۋه ئىلرهسۇلۇلالھ. بىلهن بىلله كىردى
اللهدىن ياردهم تهلهپ قىلدىكى، ئۇ اللهنىڭ ھۆكىمىگه قارشى تۇرغۇچى، ئۇنىڭ تهقـدىرىنى 

  .دۈرگۈچى يوق، غهلبه پهقهت الله تهرهپتىنال كېلىدۇچېكىن

جامـائهتنى ھـاالك قىلىۋېتىـدىغان ) مۇسـۇلمان(ئهگهر سهن مۇشۇ ! ئى الله«: رهسۇلۇلالھ
دېـدى ۋه اللهغـا »  زېمىندا ئىبـادهت قىلىـدىغان ئـادهملهر قالمايـدۇكېيىن بولساڭ، بۇندىن

سـېنىڭ ! سـهن ماڭـا بهرگهن ۋهدهڭنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرغىن، ئـى الـله! ئى الـله«: يالۋۇرۇپ
پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئىككـى قـولىنى شـۇ قهدهر ئىگىـز . دېـدى» ياردىمىڭنى تىلهيمهن

غا تهسـهللى رهسـۇلۇلالھئهبـۇ بهكـرى . ۈشۈپ كهتتىكۆتۈردىكى، ئۇنىڭ تونى مۈرىسىدىن چ
  .بېرىپ، ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتتى

  :ئىككى پىرقه پهرۋهردىگارى توغرىسىدا مۇنازىرىلهشتى

. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جهڭ مهيدانىغا چىقىپ، مۇسۇلمانالرنى جهڭگه ئىلھامالنـدۇردى
هلىـددىن ئىبـارهت بىـر ئائىلىلىـك مۇشرىكالر تهرهپتىن ئۇتبه، قېرىندىشى شهيبه ۋه ئوغلى ۋ

مۇسـۇلمانالر . ئۈچ ئادهم سـهپتىن سـۇغۇرۇلۇپ چىقىـپ يهكمـۇيهك ئېلىشىـشنى تهلهپ قىلـدى
  .دىن ئۈچ يىگىت مهيدانغا چۈشتىئهنسارالرتهرهپتىن 

  . دهپ سورىدى مۇشرىكالر تهرىپىدىن چۈشكهنلهر- سىلهر كىم بولىسىلهر؟-

  .نالر تهرىپىدىن مهيدانغا چۈشكهنلهر دېدى مۇسۇلما- ئهنسار يىگىتلىرىمىز-

 دېمهتلىرىمىــز قۇرهيــشلهردىن ئــۆزىمىزگه اليىــق تهڭ يارايــسىلهر، بىــراق، بىــزگه -
  . دېدى ئۇالر-چىقسۇن

ئـى ! ئـى ھهمـزه تـۇر! ئى ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنـى ھـارىس، تـۇر«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم
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الپ بېرىۋىـدى، يېقىـن ئالـدىغا ئـۇالر سـهپتىن ئايرىلىـپ مۇشـرىكالرنىڭ. دېـدى» !ئهلى تۇر
ده، كـۆز -دېيىـشتى» مانا ئهمدى بىز بىلهن تهڭ تۇرااليـدىغانالر چىقتـى«: مۇشرىك تهرهپ

ئـۇ ھهممىـدىن پىـشقهدهم ياشـانغان كىـشى (ئهبۇ ئۇبهيده . يۇمۇپ ئاچقۇچه تۇتۇشۇپ كهتتى
ھهمزه . ۇشتىئۇتبه ئىبنى رهبىئه بىلهن، ھهمزه شهيبه بىلهن، ئهلى ۋهلىد بىلهن تۇت) ئىدى

بىــلهن ئهلــى ئــۆز رهقىبلىــرىگه پۇرســهت بهرمهيــال، قىلىــچ ئــۇرۇپ بىردهمــدىال ئــۇالرنى يهر 
-ئهمما ئۇبهيـده رهقىبـى ئـۇتبه بىـلهن قـاتتىق ئېلىـشىپ، ھهر ئىككىلىـسى بىـر. چىشلهتتى

شۇڭا ھهمزه بىـلهن ئهلـى ئـۇتبهگه ھۇجـۇم . بىرىنى ئېغىر يارىالندۇرۇپ ھالسىزلىنىپ كهتتى
. ئاندىن ئۇبهيدهنى كۆتۈرۈپ مهيداندىن قايتىپ كىردى. ئۇنى جهھهننهمگه ئۇزاتتىقىلىپ، 

  .شۇڭا ئۇ يارىدا ھالىتىده جان ئۈزدى. ئۇنىڭ بىر پۇتى ئۈزۈۋېتىلگهن ئىدى

  :ئىككى تهرهپنىڭ گىرهلهشمه جهڭگه كىرىشى

. كهلـدىالپ يېقىنئۇالر مۇسۇلمانالرغا . مۇشرىكالر كهڭ كۆلهمده ئومۇمىي ھۇجۇم قوزغىدى
زېمىنـدهك -كهڭلىكى ئاسـمان«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشۇنغا ئاتلىنىش بۇيرىقى بېرىپ

  .دېدى» كېلىدىغان جهننهتكه ئاتلىنىڭالر

  :تۈنجى شهھىد

ــۇرۇپ ــسارى ت ــل ئهن ــى ھۇمامى ــۇمهير ئىبن ــى «: ئ ــۇلۇلالھئ ــى ! رهس ــڭ كهڭلىك جهننهتنى
ــدۇ؟-ئاســمان ــدهك كېلهم ــۇ» شــۇنداق«: ھرهســۇلۇلال. دهپ ســورىدى» زېمىن ــدى، ئ : دىۋې

» نىـمه دهپ ئهجهب ياخـشى«: رهسۇلۇلالھ. دهپ كهتتى» ئهجهب ياخشى، ئهجهب ياخشى«
مهن ئاشۇ جهننهت ئهھلىدىن بـۇالرمهنمىكىن ! رهسۇلۇلالھئى «: دېۋىدى، ئۇمهير» دهيسهن؟

دېۋىدى، ئـۇ » نسهن چوقۇم جهننهت ئهھلىدى«: رهسۇلۇلالھ. دېدى» دهپ شۇنداق دېدىم
ئهگهر «: ئاندىن. دىكى خالتىسىدىن بىر قانچه تال خورما قېقىنى ئېلىپ ئاغزىغا سالدىيېنى

» مهن مۇشۇالرنى يهپ ياشاۋېرىدىغان بولسام، بـۇ تولىمـۇ ئـۇزۇن ھايـات بولـۇپ كهتكـۈدهك
ــدا ئېــشىپ قالغــان خــورمىالرنى يهرگه تاشــلىۋېتىپ، گىرهلهشــمه جهڭــگه -دېــدى ده، قولى

ئۇرۇشۇپ، ئـاخىرى شـهھىد بولـۇپ يىقىلـدى، -لهن ئۇرۇشۇپئۇ دۈشمهن بى. كىرىپ كهتتى
  .ئۇ بهدرى ئۇرۇشىدىكى تۈنجى شهھىد ئىدى

پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئۆزىمـۇ . مۇسۇلمانالر الله يولىدا باتۇرلۇق بىـلهن جهڭ قىلـدى
بوشاشماي جهڭ قىلىشتا باشـقىالرغا . جهڭگه بىۋاسته قاتنىشىپ، دۈشمهنلهر بىلهن ئۇرۇشتى

 چۈشـۈپ مۇسـۇلمانالر بىـلهن بىـرلىكته پهرىـشتىلهرئاسـماندىن يـاردهمچى . ۆرسهتتىئۈلگه ك
  .ئۇرۇش قىلىپ، ئۇالرنىڭ كۈچىگه كۈچ قوشتى

بىر تۇققان قېرىنداشالرنىڭ الله ۋه اللهنىڭ پهيغهمبىرىنىـڭ دۈشـمهنلىرىنى ئۆلتۈرۈشـته 
  :مۇسابىقىلىشىشى

 يـېقىنمۇسـابىقه . سابىقىلهشـتىئـارا مۇ-ياشالر شهھىد بولۇپ، بهخـتكه ئىرىشىـشته ئـۆز
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  .دوستالر بىلهن بىر تۇققان قېرىنداشالر ئوتتۇرىسىدا بولدى

بهدرى كۈنىـسى مهن «:  مۇنـداق دهيـدۇ-رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ-ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف 
سهپته تۇرۇۋاتاتتىم، شۇنداق قارىسام ئوڭ يېنىمدا بىـر، سـول يېنىمـدا بىـر ئىككـى يىگىـت 

توسـاتتىن ئۇالرنىـڭ بىـرى .  مهن ئۇالرغا ئىـشهنمىگهندهك قـاراپ قالـدىمگويا. پهيدا بولدى
ماڭــا ئهبـۇ جهھىــل دېگهننـى كۆرســىتىپ ! ئــى تاغـا«: يهنه بىرىـدىن يۇشــۇرغاندهك قىلىـپ

: دېـسهم، ئـۇ» سهن ئۇنى نىمه قىلىسهن؟! ئىنىم«: مهن ئۇنىڭغا. دېدى» قويغان بولسىڭىز
كه يـاكى ئـۇنى ئۆلتـۈرۈش يولىـدا ئـۆزۈم ئۆلۈشـكه مهن ئۇنى كۆرۈپال قالسام ئۇنى ئۆلتۈرۈش«

يهنه بىرىمۇ ھهمراھىدىن يۇشۇرۇنچه ماڭـا شـۇ گهپنـى . دېدى» اللهغا ئهھدى قىلغان ئىدىم
 ئهجهبلىنىـپ، ئۇالرغـا ئهبـۇ جهھىلنـى كۆرسـىتىپ راستالمهن ئۇالرنىڭ جاسارىتىگه . قىلدى
  .لچ ئۇرۇپ ئۇنى ئۆلتۈردىئۇالر شۇ ھامان ئېتىلىپ بېرىپ، ئهبۇ جهھىلگه قى. قويدۇم

بۇ ئهبۇ جهھىـل مۇشـۇ «: ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمكېيىنئهبۇ جهھىل ئۆلتۈرۈلگهندىن 
  .دېدى» ئۇممهتنىڭ فرئهۋىنى

  :ئوپئۇچۇق غهلبه

ــلهن ئاخىرالشــتى ــۇبىيىتى بى ــۇرۇش مۇســۇلمانالرنىڭ غهلبىــسى، مۇشــرىكالرنىڭ مهغل . ئ
الـله ھهقىـقهتهن «: هلهيھىسساالم مۇنداق دېـدىئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئ

كاتتىدۇر، ۋهدىسىنى ئهمهلگه ئاشـۇرغان، بهندىـسىگه يـاردهم بهرگهن، گـورۇھالرنى يـالغۇز 
الـله ‹ : بۈيـۈك الـله ھهقىـقهتهن راسـت ئېيتتـى.  بولـسۇنھهمدۇسـانادۈرگهن اللهغا چېكىن

سـانىڭالر ۋه ( ئىـدىڭالر سىلهرگه بهدرىده نۇسرهت ئاتا قىلـدى، ھـالبۇكى، سـىلهر كۈچـسىز
اللهنىـڭ سـىلهرگه بهرگهن نۇسـرىتىگه شـۈكۈر قىلىـش يۈزىــسىدىن ). قـورالىڭالر ئـاز ئىـدى

  »).ئايهت-122: سۈره ئال ئىمران(›اللهدىن قورقۇڭالر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇشرىكالرنىڭ جهسهتلىرىنى بهدرىـدىكى بىـر سېـسىق قۇدۇققـا 
ـــدىن ئۇالرن. تاشـــالتقۇزىۋهتتى ـــۇرۇپئان ـــڭ ئۈســـتىده ت ـــالنغانالر«: ى ـــا تاش ـــى قۇدۇقق ! ئ

رهببىڭالرنىڭ ۋهدىسىنى ھهق تاپتىڭالرمۇ؟ مهنمۇ پهرۋهردىگارىمنىڭ ماڭا بهرگهن ۋهدىـسىنى 
  .دېدى» ھهق تاپتىم

مۇســـۇلمانالردىن .  كىـــشى ئهســـىر ئېلىنـــدى70 كىـــشى ئۆلتۈرۈلـــۈپ، 70كـــاپىرالردىن 
  . كىشى شهھىد بولدى14جهمئى دىن سهككىز ئهنسارالرمۇھاجىرالردىن ئالته، 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ئهسـىرلهرنى سـاھابىلىرى ئوتتۇرىـسىدا تهقـسىم قىلـدى ھهمـده 
  .ئۇالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىشنى تهۋسىيه قىلدى

  

  :كېيىنبهدرى ئۇرۇشىدىن 
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مهدىــنه ۋه مهدىــنه . پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مهدىــنىگه زهپهر قۇچــۇپ قايتىــپ كهلــدى
كــۆپلىگهن مهدىــنىلىكلهر مۇســۇلمان . ىــدىكى دۈشــمهن كــۈچلهر قورقۇشــقا باشــلىدىئهتراپ
-زارى قىلىشىپ، قـايغۇ-مهككه مۇشرىكلىرى ئۆلۈپ كهتكهن كىشىلىرى ئۈچۈن يىغا. بولدى

  .دۈشمهنلهرنىڭ يۈرىكىنى قورقۇنچ باستى. ھهسرهتكه پاتتى

ه ئــۇالرنى قويــۇپ ئهســىرلهرنىڭ مۇســۇلمان بالىالرغــا خهت ئۆگىتىــپ قويۇشــى بهدىلىــگ
  :بېرىش

تـــۆلهم تۆلهشـــكه قــــۇربى . پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم ئهســـىرلهرنى قويــــۇپ بهردى
بىر قىـسىم . ئالدى، قۇربى يهتمهيدىغانالر كهچۈرۈم قىلىندى) فىديه(يېتىدىغانالردىن تۆلهم 

. تۇققـانلىرى كېلىـپ، تـۆلهم تـۆلهپ ئـۇالرنى ئهسـىرلىكتىن قۇتقـۇزدى-ئهسىرلهرنىڭ ئۇرۇق
سىرلهر ئىچىدىكى ساۋاتلىقالردىن ھهر بىرىگه ئون نهپهر مۇسۇلمان ئۆسمۈرنىڭ سـاۋادىنى ئه

زهيـد ئىبنـى سـابىت مۇشـۇ . چىقىرىش ئۇالرنى قويۇپ بېرىشنىڭ شهرتى قىلىپ بهلگىلهندى
  .يول بىلهن ساۋادىنى چىقارغانالرنىڭ بىرى ئىدى

ــبهر ــۇالر پهيغهم ــۇپ، ئ ــڭ بېــشى بول ــا يهھۇدىيالرنى ــۇ قهينۇق ــلهن بهن  ئهلهيھىســساالم بى
غا قارشـى ئـۇرۇش قىلـدى ۋه مۇسـۇلمانالرغا ئهزىـيهت رهسۇلۇلالھتۈزۈشكهن ئهھدىنى بۇزۇپ 

كۈنـدۈز مۇھاسـىرىگه -كـېچه 15شۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئـۇالرنى . يهتكۈزدى
. ردىمىگه بويـسۇنىدىغانلىقىنى بىلـدۈۈنىڭ ھۆكـرهسـۇلۇلالھئاخىرى ئۇالر يۇۋاشـالپ . ئالدى

 ئىبنــى ئــۇبهي ئارىغــا ئابــدۇلالھيهھۇدىيالرنىــڭ ئىتتىپاقدىــشى، مۇناپىقالرنىــڭ كاتتىبىــشى 
 700ئۇالرنىڭ ئىچىده رهسمىي ئۇرۇش قىالاليدىغانالرنىڭ سـانى . ئۇالرنى تىلىۋالدىچۈشۈپ 

 بىـــلهن  ۋه ســـوداكهســـىپ-نهپهر بولـــۇپ، ئـــۇالر قۇيمىچىلىـــق، زهرگهرچىلىـــك، ھـــۈنهر
  .شۇغۇللىناتتى

  د غازىتىئوھۇ -6

  :جاھىلىيهت قىزغىنلىقى ۋه قىساس ئېلىش

 مهغلـۇب بولـۇپ مهككىـگه ئېچىنىـشلىققۇرهيشلهر بهدرى ئۇرۇشىدا ئېغىر تـاالپهت يهپ، 
قايتقاندىن بىـرى ئىچىنـى بىـر نهرسـه تـاتىالپ، قوقاسـقا دهسـسىۋالغاندهك بىـر يهرده جىـم 

ن ۋه قېرىنداشـلىرىن ئايرىلىـپ بهدرى ئۇرۇشىدا ئاتىلىرىدىن، ئوغۇللىرىدى. تۇرالماي قالدى
ـــاللىرىنى  قالغـــان مۇشـــرىكالر ئهبـــۇ ســـۇفيان بىـــلهن سۆزلىـــشىپ، ئاشـــۇ كارۋانـــدىكى م
مۇسۇلمانالردىن قىساس ئېلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئۇرۇشقا سهرىپ قىلىدىغانلىقىنى 

ئىر شـائىرالر شـى.  بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن توپالنـدىرهسۇلۇلالھقۇرهيشلهر . بىلدۈردى
  .جاسارىتىنى قوزغىدى-ئوقۇپ كىشىلهرنى ئۇرۇشقا قىزىقتۇردى ۋه ئۇالرنىڭ غهيرهت

قۇرهيشلهر ھىجرهتنىڭ ئۈچىنچى يىلى شهۋۋالنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قـۇرهيش ئـوغالنلىرى ۋه 
قـۇرهيش . ئىتتىپاقداش قهبىلىلهردىن تهركىب تاپقـان قوشـۇننى باشـالپ ئۇرۇشـقا ئاتالنـدى
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 بىـر يـېقىنئـۇالر يـول يـۈرۈپ مهدىـنىگه . لىلىرىنى ئېلىـپ چىقتـىبـا-كاتتىباشلىرى خوتۇن
  .جايغا كېلىپ بارگاھ قۇردى

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم بــۇ ئۇرۇشــقا نىــسبهتهن مۇســۇلمانالر مهدىنىنىــڭ ئىچىــده 
مــۇداپىئهده تــۇرۇش، مۇشــرىكالر مهدىــنىگه باســتۇرۇپ كىــرمىگىچه مۇســۇلمانالر مهدىنىنىــڭ 

ئويلىمىغـان يهردىــن . لهن ئۇرۇشماســلىق پۇزۇتسىيىـسىده بولــدىسـىرتىغا چىقىـپ ئــۇالر بىـ
 ئىبنى ئـۇبهي پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ قارىـشىغا قوشـۇلىدىغانلىقىنى ئابدۇلالھمۇناپىق 

ئـى «: بىراق، بهدرى ئۇرۇشىغا قاتنىشالمىغان بىر قىـسىم مۇسـۇلمان ئهزىمهتـلهر. بىلدۈردى
ــۇلۇلالھ ــمهنلىرىمىزن! رهس ــى دۈش ــهن بىزن ــڭ س ــۇالر بىزنى ــن، ئ ــپ چىققى ــدىغا ئېلى ىڭ ئال

  .دېيىشتى» قورقۇنچاق ۋه ئاجىز ئهمهسلىكىمىزنى كۆرۈپ قويسۇن

 ئـۆيىگه كىرىـپ جهڭ كىيىملىرىنـى رهسۇلۇلالھغا شۇنداق دهۋهرگهچكه، رهسۇلۇلالھئۇالر 
! رهسـۇلۇلالھئـى «: ئۇرۇش قىلىش تهكلىۋىنى بهرگهنـلهر پۇشـايمان قىلىـپ. كىيىپ چىقتى

يىـشكه ھهققىمىـز يـوق، داق دېبىلىپ بىر ئىش قىلغىـن، بىزنىـڭ ئۇنـداق يـاكى مۇنـئۆزۈڭ 
پهيغهمـبهر جهڭ «: پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم. دېيىشتى» ئهگهر خالىساڭ چىقمىساقمۇ مهيلى

  .دېدى» ، ئۇرۇش قىلمىغۇچه ئۇنى سېلىۋېتىشكه بولمايدۇكېيىنكىيمىنى كىيگهندىن 

ئـۇالر . پهر سـاھابىنى ئهگهشـتۈرۈپ جهڭـگه ئاتالنـدى نه1000پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم 
 ئىبنـى ئابـدۇلالھدېـگهن جايغـا كهلگهنـده » شـهۋت«مهدىنه بىـلهن ئوھـۇد ئارىلىقىـدىكى 

ئاسـىيالر . ئۇبهي قوشۇننىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى ئۇرۇش قىلىشتىن قايتۇرۇپ ئېلىپ كهتتى
رادىـسىنى بوشاشـتۇرماقچى ئۆزلىرىنىڭ بۇ قىلمىشى ئـارقىلىق قوشـۇننىڭ ئـۇرۇش قىلىـش ئى

  .بولدى

  :ئوھۇد مهيدانىدا

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم قوشـۇننى ئهگهشـتۈرۈپ مهدىنىـدىن ئـۈچ كىلـۇمېتىر يىراقلىققـا 
ئانـدىن ئـۇ ئوھـۇد تېغىنىـڭ . جايالشقان ئوھۇد تېغىنىـڭ يېنىـدىكى بىـر جىلغىغـا چۈشـتى

ــكهرلهرگه ــۇرۇپ ئهس ــدا ت ــۇيرۇقى بهر«: باغرى ــش ب ــۇرۇش قىلى ــز ئ ــاراڭالردىن بى ــچه ئ مىگى
 نهپهر قوشـۇن بىـلهن 700 رهسـۇلۇلالھ. دېـدى» نىڭ ئۇرۇشقا ئاتلىنىشىغا بولمايـدۇھېچكىم

 ئىبنـى جـۇبهيرنى ئابدۇلالھ ئادهمدىن تهشكىل تاپقان ئوقياچىالرغا 50. ئۇرۇشقا تهييارالندى
ىمىزدىن ئاتلىق دۈشمهن قوشـۇنىنىڭ ئـارق«: قۇماندان قىلىپ، ئۇنىڭغا مۇنۇالرنى تاپىلىدى

بىـز مهيلـى غهلــبه . باسـتۇرۇپ كهلمهسـلىكى ئۈچـۈن بىزنـى ئوقيـا بىــلهن مـۇداپىئه قىلغىـن
قىاليلى ياكى مهغلۇب بواليلى ئوقياچىالرنىڭ ئۆز ئورنىدىن بىر قهدهممۇ ئايرىلىشىغا قهتئىـي 

گهرچه سـىلهر قۇشـالرنىڭ قوشـۇندىكىلهرنىڭ جهسـهتلىرىنى چوقۇالۋاتقـانلىقىنى . بولمايدۇ
پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ســاۋۇتنى » .الرمۇ ئــۆز ئورنــۇڭالردىن قهتئــى ئايرىلمــاڭالركۆرســهڭ

  .قوشالپ كىيىپ، بايراقنى مۇسئهب ئىبنى ئۇمهيرگه تۇتقۇزۇپ جهڭگه ھازىرالندى

  :مهتلىكلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇسابىقهتهڭ دې
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 دهپ قـاراپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوھۇد كۈنىسى بىر تۈركۈم بالىالرنى يېشى كىچىـك
 ياش ئۆپچۆرىسىدىكى سهمرهته ئىبنى جۇندهب بىلهن 15شۇ قاتاردا . جهڭدىن قايتۇرۇۋهتتى

: رافىئنىڭ ئاتىسى ئوغلى ئۈچۈن ئارىغا چۈشـۈپ. رافىئ ئىبنى خهدىچنى قايتۇرۋهتكهن ئىدى
 ئۇنىـڭ رهسـۇلۇلالھشـۇنىڭ بىـلهن . دېدى» مېنىڭ ئوغلۇم ئۇستا مهرگهن! رهسۇلۇلالھئى «

 بولغـان سـهمرهته ئىبنـى دېمهتلىكئۇنىڭ بىلهن تهڭ . قاتنىشىشىغا ئىجازهت بهردىجهڭگه 
سهن رافئنـى ئېلىـپ قېلىـپ، ! رهسۇلۇلالھئى «: جۇندهب قايتۇرۇۋىتىلگهن يېرىدىن كېلىپ

لىشىــشقا سـالغان بولـساڭ ئهلـۋهتته مهن ئــۇنى ئهگهر ئىككىمىزنـى چې. يتۇرۇۋهتتىـڭمېنـى قا
لىــشتۇرۇۋىدى، راســت دېگهنــدهك ئــۇ ئىككــى بــالىنى چې لالھرهســۇلۇ. دېــدى» يېڭىــۋاالتتىم

. شۇنىڭ بىـلهن ئۇنىڭغىمـۇ ئىجـازهت بېرىلـدى. سهمرهته ئىبنى جۇندهب رافىئنى يېڭىۋالدى
  .ئوھۇد كۈنى جهڭگه قاتنىشىپ مۇشرىكالر بىلهن جهڭ قىلدى

  

  :ئۇرۇش

ــر ــارا-ئىككــى تهرهپ بى ــۋهيلهپ كېلىــپ، ب ــرىگه دې ــارىلىق -بى ــارا ئ ده، -ىالشــتيېقىنب
ئهبـۇ سـۇفياننىڭ ئايـالى ھىنـدى بىنتـى ئـۇتبه ئايـالالر . گىرهلهشمه جهڭگه كىرىـپ كهتتـى

ــى ــك قىالتت ــا يىتهكچىلى ــۇرۇپ، ئۇالرغ ــده ت ــارىالپ، داپ . ئىچى ــهپلىرىنى ئ ــالالر جهڭ س ئاي
كىـشىلهر ئـۇرۇش قاينىمىغـا غهرق . چېلىپ، غهزهل ئېيتىـپ ئهرلهرنـى جهڭـگه قىزىقتـۇراتتى

  .ى قىزىپ كهتتىئۇرۇش ئوت. بولدى

نىڭ قىلىچىنــى قولىغــا ئېلىــپ، ئۇنىــڭ ھهققىنــى تولــۇق ئــادا رهســۇلۇلالھئهبــۇ دۇجــانه 
ئۇ باتۇرلۇق بىلهن ئۇرۇشـۇپ، . قىلىشقا ئىراده باغلىغان ھالدا جهڭ مهيدانىغا كىرىپ كهتتى

  .ئالدىغا كهلگهنال مۇشرىكنى ئۆلتۈرۈپ، مۇشرىكالرنىڭ سېپىنى پاتپاراق قىلىۋهتتى

ىبنى ئابدۇلمۇتهللىب تولۇپ تاشقان غهيرهت ۋه جاسارهت بىلهن باتۇرالرچه جهڭ ھهمزه ئ
ئـۇ مۇشـرىكالرنىڭ كـۆزگه كـۆرۈنگهن سـهركهردىلىرىدىن بىـر قـانچىنى ئۆلتـۈرۈپ، . قىلدى

دهل شـۇ پهيتـته بىـر قـارا قـول ئۇنىڭغـا سـوزۇلماقتا . دۈشمهننىڭ ھهيۋىسىنى يهرگه ئۇردى
ه جۇبهير ئىبنـى مۇتئىمنىـڭ قـۇلى بولـۇپ، جۇبهيرنىـڭ ۋهھشى ئىبنى ھهرب ئهسلىد. ئىدى

ــۈرۈلگهن ئىــدى ــۇئهيمه بهدرى ئۇرۇشــىدا ئۆلت ــسى ت ــشىگه ئهگهر ئــۇ . تاغى ــۇڭا ئــۇ ۋهھ ش
نىڭ تاغىسى ھهمزىنى ئۆلتۈرۈپ تاغىسى تۇئهيمهنىـڭ قىـساسىنى ئېلىـپ بېرهلىـسه رهسۇلۇلالھ

لىـق ماھـارىتى بىـلهن مهشـھۇر ۋهھـشى نهيزىۋاز. ئۇنى ئازات قىلىدىغانلىقىنى ئېيىتقان ئىدى
شــۇڭا ئــۇ ھهمزىنــى ئۆلتۈرۈشــنىڭ قهســتىده جهڭ . بولـۇپ، ئۇنىــڭ نهيزىــسى نهخ تېگهتتــى

ئهبۇ سـۇفياننىڭ ئايـالى ھىنـدىمۇ ئـۇنى ھهمزىنـى ئۆلتۈرۈشـكه . سهپلىرىنى ئارىالپ يۈرهتتى
نهق نهيـزه ئۇنىـڭ . غـا ئـاتتى-رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ-ۋهھـشى نهيزىنـى ھهمـزه . قىزىقتۇراتتى

ده، ئۇ شهھىد -سۆڭگىچىگه تېگىپ، نهيزىنىڭ ئۈچى ئۇنىڭ ئالدى تهرىپىدى چىقىپ قالدى
  .بولۇپ يىقىلدى
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مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قوغداش ئۈچۈن باتۇرلۇق بىـلهن جهڭ 
  .مۇسۇلمانالر ئېغىر سىناقالر بىلهن سىنالدى. قىلىپ، ئاخىرى شهھىد بولدى

  :ڭ غهلبىسىمۇسۇلمانالرنى

 الــله مۇســۇلمانالرغا غهلــبه ئاتــا قىلــدى ۋه ئــۆز كېــيىنبىــر مهيــدان كهســكىن جهڭــدىن 
مۇشـرىكالرنىڭ . مۇشـرىكالر جـان قايغۇسـىغا چۈشـتى. ۋهدىسىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇپ بهردى

ھىنـدى بىنتـى ئـۇتبه باشـچىلىقىدىكى ئايالالرنىـڭ . مهغلۇب بولۇشى مۇقهررهرلىشىپ قالـدى
  .ئارقىسىغا قارىماي قاچتى-نى شىمايالپ ئالدىھهممسى كىيىملىرى

  :غهلبىنىڭ كۆز يۇمۇپ ئاچقۇچه مهغلۇبىيهتكه ئۆزگىرىشى

گهنلىكىنى، ھىچنىمىگه قارىماي قېچىپ ئايالالرنىـڭ چېكىنمۇشرىكالرنىڭ مهغلۇب بولۇپ 
ا  تولۇق غهلبه قىلغانلىقىغـقېشىغا بېرىپ توختىغانلىقىنى كۆرگهن ئوقياچىالر مۇسۇلمانالرنىڭ

ئـۇالر دۈشـمهنلهر . چ قىلىپ بىردىنال ئارقا سـهپ مۇداپىئهسـىنى بوشاشـتۇرۇپ قويـدىئىشهن
 ئابـدۇلالھئوقياچىالرنىـڭ قۇمانـدانى .  كېتىـشتىتېرىـۋالغىلىتاشالپ قاچقان غهنىيمهتلهرنى 

ھهر قانـداق ئهھۋالـدا ئـۆز ئورنىـدىن «ئىبنى جـۇبهير ئۇالرغـا پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ 
مۇشـرىكالر ئهمـدى قايتىـپ «بۇيرىقىنى ئهسلهتكهن بولسىمۇ، بىـراق، ئـۇالر » ىقئايرىلماسل
نهتىجىــده مۇســۇلمانالرنىڭ ئارقــا . دهپ ئــويالپ بۇيرۇققــا قــۇالق ســالمىدى» كهلمهيــدۇ

تهرىپىدىن يۇچۇق ئىچىلىپ، مۇشرىكالرنىڭ ئاتلىق قوشۇنى ئاشۇ يۇچۇقتىن ئۇالرغـا ھۇجـۇم 
ايرىقى يىقىلىپ قېچىـپ كهتـكهن مۇشـرىكالر كـۆپ سـانلىق ئهمهلىيهتته ئاللىقاچان ب. قىلدى

ئوقياچىالرنىڭ غهنىيمهت تىرىشكه كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ ئارقىغـا قايتىـپ قايتۇرمـا ھۇجۇمغـا 
  .ئۆتكهن ئىدى

. دهپ چۇقـان سـالدى» مـۇھهممهد ئۆلتۈرۈلـدى! قۇالق سـېلىڭالر«: مۇشرىكالردىن بىرى
ــا  ــاڭالپ مۇســۇلمانالر ئارقىغ ــۇنى ئ ــب ــرىكالر . ىدچېكىن ــگهن مۇش ــيمهت بىل پۇرســهتنى غهنى

 رهسۇلۇلالھدۈشمهنلهر . مانا بۇ مۇسىبهت ۋه پاكالش كۈنى بولدى. قايتىدىن ھۇجۇمغا ئۆتتى
غا تـاش ئېتىـپ ئــۇنى رهسـۇلۇلالھئـۇتبه ئىبنـى ئهبــى ۋهققـاس . تهرهپـكه يوپۇرلـۇپ كهلـدى

 ئاسـتى ئېڭىكـى ۋه بېـشى،. يىقىتىۋهتتى ۋه ئۇنىڭ ئاسـتى ئـۇدۇل چىـشىنى سـۇندۇرۇۋهتتى
پهيغهمبىرىنىـڭ «:  يۈزىدىن ئېقىۋاتقـان قـاننى سـۈرتكىنىچهرهسۇلۇلالھ. پىشانىسى يېرىلدى

كۆزىنى قانغا بويىغان ۋه چىشىنى چاققان قهۋم قانـداقمۇ نىجـات تاپـسۇن؟ ھـالبۇكى، -باش
  .دهيتتى» .....پهيغهمبهر ئۇالرنى نىجاتلىققا چاقىرىۋاتسا

ئهلـى ئىبنـى . لهيھىسساالمنىڭ قهيهرده ئىكهنلىكىنـى بىلمهيتتـىمۇسۇلمانالر پهيغهمبهر ئه
ــھه ئىبنــى ئۇبهيــدۇلالھ ئــۇنى كۆتــۈرۈپ، . نىڭ قــولىنى تــۇتتىرهســۇلۇلالھئهبــۇ تالىــب  تهل

ــۇزدى ــدىن تۇرغ ــىنان . ئورنى ــى س ــك ئىبن ــۇلۇلالھمالى ــۇراپ رهس ــاننى ش ــدىكى ق نىڭ يۈزى
  .يۇتۇۋهتتى



 

 203 

همهلىيهتـته قـېچىش بولماسـتىن بهلكـى، دۈشمهنلهرنىڭ ھىچـنىمىگه قارىمـاي قېچىـشى ئ
  . بولدىچېكىنىشقايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈش پۇرسىتىنى يارىتىش ئۈچۈن 

ــۇلمانالرغا يهتــكهن مۇســىبهت ۋه جاپــا ــهققهتلهر، ئــۇالر تارتقــان زىيــان ۋه -مۇس مۇش
مهغلۇبىيهتلهر، ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى، پهيغهمبهر ۋه دىننىڭ ياردهمچىسى بولغان 

ىلهرنىڭ شهھىد قىلىنىشى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىـسى ئوقياچىالرنىـڭ ئېغىـر خاتالىقىنىـڭ كىش
ــڭ  ــڭ پهيغهمبهرنى ــۇنداقال ئۇالرنى ــسى، ش ــدىن «نهتىجى ــۆز ئورنى ــۇتالرغىچه ئ ــاخىرقى مىن ئ

  . ئاقىۋىتى ئىدىئېچىنىشلىقغا خىالپلىق قىلغانلىقىنىڭ »ئايرىلماسلىق بۇيرىقى

ــڭ  ــۆزى بۇنى ــدىكى س ــڭ تۆۋهن ــدۇراللهنى ــك پاكىتى ــان «: يىتهرلى ــىلهرگه قىلغ ــله س ال
ۋهدىـسىده تـۇردى؛ اللهنىـڭ ئىزنـى ) دۈشمىنىڭالرغا قارشى نۇسرهت ئاتا قىلىشتىن ئىبارهت(

بىلهن ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭالر، الله سـىلهر ياقتۇرىـدىغان غهلىبىنـى كۆرسـهتكهندىن كېـيىن 
پهيغهمبهرنىـڭ (جاڭجالالشـتىڭالر، زهئىپلىشىپ قالدىڭالر، پهيغهمبهرنىڭ ئهمـرى توغرىـسىدا 

ــاخىرهتنى ) ئهمــرىگه بويــسۇنمىدىڭالر، بهزىلىــرىڭالر دۇنيــانى كۆزلىــدىڭالر، بهزىلىــرىڭالر ئ
يهنـى سـىلهرنى (كۆزلىدىڭالر، ئاندىن الله سىناش ئۈچۈن سىلهردىن دۈشـمهننى قـايتۇردى 

الـــله . دىۋه ســـىلهرنى ھهقىـــقهتهن ئهپـــۇ قىلـــ) غهلىبىـــدىن مهغلـــۇبىيهتكه يۈزلهنـــدۈردى
  ).ئايهت-152: سۈره ئال ئىمران(» گه مهرھهمهت قىلغۇچىدۇرمۇئمىنلهر

  :مۇھهببهت ۋه ئۆزىنى پىدا قىلىشنىڭ تهڭداشسىز نهمۇنىلىرى

نىڭ مهڭـزىگه قـاتتىق تهككهچـكه رهسـۇلۇلالھمۇشرىكالر تهرىپىدىن ئېتىلغـان بىـر تـاش 
ئۇنىــڭ مهڭــزىگه پېتىــپ ئۇنىــڭ بېــشىدىكى مىــس قالپاقنىــڭ ئىككــى پــارچه ھالقــا تۆمــۈرى 

نىڭ جـــاراھىتىنى ئاغرىتىـــپ رهســـۇلۇلالھئهبـــۇ ئۇبهيـــده ئىبنـــى جهرراھ . كهتـــكهن ئىـــدى
ــى  ــۈن ئېغىزىن ــلىق ئۈچ ــۇلۇلالھقويماس ــۈزىگه رهس ــېقىننىڭ ي ــۈر ي ــى تۆم ــپ، ھېلىق  ئهكىلى

پارچىلىرىنىڭ بىرىنى چىشى بىلهن چىشلهپ ئاۋايالپ تارتىپ ئېلىۋېـدى ئۇنىـڭ بىـر چىـشى 
يهنه بىر تال تۆمـۈر پارچىـسىنى ئالمـاقچى بولۇۋېـدى، ئوخـشاشال يهنه بىـر . چۈشۈپ كهتتى

  .چىشىمۇ چۈشۈپ كهتتى

نىڭ ئالدىدا تىك تـۇرۇپ ئۆزىنىـڭ دۈمبىـسىنى قالقـان قىلىـپ، رهسۇلۇلالھئهبۇ دۇجانه 
باشـلىرىغا يـامغۇردهك -ئـوق ئۇنىـڭ ئۈسـتى. نى دۈشمهننىڭ ئوقىدىن قوغدىـدىرهسۇلۇلالھ

  .مۇ، بىراق، ئۇ مىدىرلىماي چىڭ تۇردىيېغىۋاتقان بولسى

سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس مۇشرىكالرغا ئۈزۈلدۈرمهي ئـوق ياغـدۇرۇپ، ئـاخىرى ئـوالرنى 
ــدىن رهســۇلۇلالھ ــنىڭ ئهتراپى ــانى تاشــالپ رهســۇلۇلالھ. دۈردىچېكىن ــدىغا ئوقي ــڭ ئال  ئۇنى

  .دېدى» ئانام پىدادۇر-ساڭا ئاتا! ئاته سهئىد«: بىرىپ

ئماننىڭ بىـر كـۆزى يارىلىنىـپ، كۆزىنىـڭ گـۆھىرى سـىرتىغا پولتىيىـپ قهتاده ئىبنى نۇ
 ئۇنىڭ بـۇ كـۆزىنى ئـۆز ئورنىغـا سـېلىپ قويۇۋېـدى، ئۇنىـڭ بـۇ رهسۇلۇلالھ. چىقىپ قالدى
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  .كۆزى ئهڭ چىرايلىق ھهم روشهن كۆرىدىغان كۆز بولۇپ قالدى

ئىبنــى تهلــھه . نى ئۆلتــۈرۈش مهقــسىتىده باســتۇرۇپ كهلــدىرهســۇلۇلالھمۇشــرىكالر 
ئۇبهيــدۇلالھ ئوتتۇرىغــا ســهكرهپ چىقىــپ، ئــۆزى يــالغۇز ئــون بىــر ئــادهم بىــلهن ئۇرۇشــۇپ 

ــر ــى بى ــۈردى-ھهممىن ــرلهپ ئۆلت ــۇ . بى ــۇلۇلالھئ ــان رهس ــولىنى قالق ــۈن ق ــداش ئۈچ نى قوغ
پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم شـۇ . قىلىۋىدى، ئۇنىڭ قولى يارىلىنىپ، بارماقلىرى كېسىۋېتىلدى

ــورام ت ــر ق ــشىش يهردىكــى بى ــارىلىنىش ۋه ئاجىزلى ــۇپ، ي ــاقچى بول ــتىگه چىقم اشــنىڭ ئۈس
 شـۇ يهرده رهسۇلۇلالھ. غا پهلهمپهي بولۇپ بهردىرهسۇلۇلالھسهۋهبىدىن چىقالمىغاندا تهلھه 

  .ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇدى

مۇســۇلمانالر ئىچىــده چېكىــنمهي ئــۇرۇش قىلغانالرنىــڭ بىــرى ئهنهس ئىبنــى مالىكنىــڭ 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىرادىسى سۇنۇپ، چېكىنىشكه باشلىغاندا ئـۇ . رىتاغىسى ئهنهس ئىبنى نهز

قهيهرگه؟ ئـى «: ئۇنىڭغـا سـهئىد ئىبنـى مۇئـاز ئـۇچراپ. قهتئى چېكىنمهي ئالغا ئىلگىرلىدى
ــرى ــۇ» !ئهبــۇ ئهم ــده، ئ ــۇراقلىرىنى «: دېگهن ــدىن جهننهتنىــڭ پ مهن ئوھــۇد تېغــى تهرىپى
  .دېگىنىچه ئىلگىرلهپ كهتتى» پۇراۋاتىمهن

نىڭ قېـشىغا كېلىـپ قالـدى ۋه ئهنـسارالرس ئىبنى نهزرى بىـر تۈركـۈم مۇھـاجىر ۋه ئهنه
. دېدى» نىمىگه قاراپ تۇرىسىلهر؟«: ئۇالرنىڭ قورالسىز بىچاره ھالهتته تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ

دىن كېيىن ھايات قىلىپ نىـمه رهسۇلۇلالھ«: دېۋىدى، ئۇ»  ئۆلتۈرۈلۈپتۇرهسۇلۇلالھ«: ئۇالر
ده، باسـتۇرۇپ -دېـدى»  ئـۆلگهن يولـدا سـىلهرمۇ ئۆلـۈڭالررهسۇلۇلالھر قىلىسىلهر؟ تۇرۇڭال

  .كېلىۋاتقان دۈشمهنلهر بىلهن ئۇرۇشۇپ، ئاخىرى شهھىد قىلىۋېتىلدى

 80 ئۇنىـڭ كېـيىنجهڭ ئاخىرالشـقاندىن «:  مۇنداق دهيدۇ-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئهنهس 
 تونۇيالمـاي، ھهمشىرىـسى ھېچكىمئۇنى . نهچچه يېرىنىڭ زهخمىلهندۈرۈلگهنلىكىنى كۆردۇق

  ».ئۇنىڭ بارمىقىدىكى بىر بهلگىسىدىن تونۇدى

زىياد ئىبنى سهكهن بهش نهپهر ئهنسارى يىگىتى بىلهن بىرلىكته مۇشرىكالر بىلهن جهڭ 
ئــۇ توختىمــاي ئۇرۇشــۇپ، بــاتۇرلۇق بىــلهن جهڭ قىلىــپ . نى قوغدىــدىرهســۇلۇلالھقىلىــپ 

. دېدى» ئۇنى مېنىڭ قېشىمغا ئېلىپ كېلىڭالر«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. ئاخىرى يىقىلدى
 ئۇنىڭغا ئۆز پۇتىنى ياسـتۇق رهسۇلۇلالھ. نىڭ قېشىغا ئېلىپ كهلدىرهسۇلۇلالھئۇالرنى ئۇنى 
  .نىڭ پۇتى ئۈستىده قويغىنىچه جان ئۈزدىرهسۇلۇلالھئۇ مهڭزىنى . قىلىپ بهردى

لۇپ، ئـۇالر رهسـۇلۇالھ ئۇنىڭ تۆت ئوغلى بو. ئهمرى ئىبنى جهمۇھنىڭ پۇتى توكۇر ئىدى
ئـۇالر ئوھـۇد جـېڭىگه ئاتلىنىـشقا تهييارلىنىۋاتقانـدا ئاتىـسى . بىلهن بىلله ئـۇرۇش قىالتتـى

الـله «: ئهمرى ئىبنى جهمۇھمۇ ئۇالر بىلهن بىلـله چىقمـاقچى بولۇۋېـدى، بـالىلىرى ئۇنىڭغـا
ڭمۇ  سـهن چىقمىـساكېـيىنسېنىڭ جهڭگه چىقماسلىقىڭغا رۇخسهت قىلدى، بىـز چىققانـدىن 

  .دېدى» بولىدۇ، الله سهندىن بۇ مهجۇرىيهتنى كۆتۈرۈۋهتتى
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مېنىـڭ ئوغـوللىرىم مېنـى سـهن «: نىڭ ئالـدىغا كېلىـپرهسـۇلۇلالھئهمرى ئىبنى جهمۇھ 
الله بىـلهن قهسـهمكى، مهن شـهھىد بولۇشـنى، مۇشـۇ . بىلهن بىلله جهڭ قىلىشتىن توستى

پهيغهمــبهر . دېــدى» ىالتــتىمتوكــۇر پۇتــۇم بىــلهن جهنــنهتكه قهدهم بېسىــشنى ئــارزۇ ق
. دېـدى» الله سهندىن جهڭ قىلىـش مهجبـۇرىيىتىنى كۆتـۈرۈۋهتتى«: ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا

سىلهر نىمه ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا يـول قويمايـسىلهر؟ الـله ئۇنىڭغـا «: ئاندىن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا
يھىسـساالم شۇنىڭ بىلهن ئۇ پهيغهمـبهر ئهله. دېدى» شهھىدلىكنى ئاتا قىلسا ئهجهب ئهمهس

  .بىلهن بىرلىكته چىقىپ، ئوھۇد كۈنى شهھىد قىلىندى

 مېنـى سـهئىد رهسـۇلۇلالھ«:  مۇنـداق دهيـدۇ-رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ-زهيد ئىبنـى سـابىت 
: ئۇنى كۆرسهڭ مهندىن ساالم دېگىن ھهمده ئۇنىڭغا«: ئىبنى رهبىئنى ئىزدهشكه ئهۋهتتى ۋه

» دهپ سـورايدۇ، دېگىـن› ىلىۋاتىـسهن؟ سهندىن ئـۆزۈڭنى قانـداقراق ھىـس قرهسۇلۇلالھ‹
. شـۇنىڭ بىـلهن مهن جهسـهتلهر ئارىـسىنى ئـارىالپ يـۈرۈپ، ئـاخىرى ئـۇنى تـاتپىم. دېدى

ئۇنىـڭ بهدىنىـده نهيـزه ئۇرۇلغـان، . ، ئۇ ئاخىرقى نهپهسكه چۈشۈپ قالغـانىكهنۋهھالهنكى
شىمىغان  نهچچه يېرى ئوخ70قىلىچ كهسكهن ۋه ئوق تهككهن جاراھهت بولۇپ، بهدىنىنىڭ 

ــدى ۋه رهســۇلۇلالھ! ئــى ســهئىد«: ئۇنىڭغــا. دهرىجىــده يارىالنغــانىكهن  ســاڭا ســاالم يوللى
سـهئىد ناھـايتى تـۆۋهن . دېـدىم» ئهھۋالىڭنىڭ قانداقراق ئىكهنلىكىنى ئېيتىـشىڭنى دېـدى

غىمۇ ساالم بولسۇن، ئۇنىڭغا ئېيتىپ قـويغىنكى، مهن جهننهتنىـڭ رهسۇلۇلالھ«: ئاۋاز بىلهن
ــۇر ــدىنى پ ــم ھى ــسارالراۋاتىمهن، قهۋمى ــۆزۈڭالر ئهن ــىلهرنىڭ ك ــويغىنكى، س ــۈزۈپ ق غا يهتك

ــدىكهن،  ــامهت كــۈنى رهســۇلۇلالھمىــدىرالپال تۇرى ــسا قىي ــشكهللىككه يولۇقــۇپ قال  بىــرهر پى
  .ده، شۇ ھامان جان ئۈزدى-دېدى» اللهنىڭ ئالدىدا ئۆزڭالرنى ئاقالشقا يۈزۈڭالر قالمايدۇ

ئـى الـله مهن «: ش اللهغا دۇئـا قىلىـپ مۇنـداق دېـدى ئىبنى جهھئابدۇلالھئاشۇ كۈنى 
سهندىن شۇنى ئۆتۈنۈپ سورايمهنكى، مهن ئهته دۈشمهن بىلهن ئۇچراشقايمهن، ئۇالر مېنـى 

ساڭا ‹: سهن مهندىن. ئۆلتۈرۈپ، ئىچ باغرىمىنى يېرىپ، قۇالق بۇرنۇمنى كېسىپ تاشلىغاي
دهپ جـاۋاپ › شۇنداق بولـدۇمسېنىڭ يولۇڭدا مۇ‹: مهن. دهپ سورىغايسهن› نىمه بولدى؟
  ».بهرگهيمهن

  :مۇسۇلمانالرنىڭ مهركىزى نوقتىغا قايتىشى

مۇســۇلمانالر پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ ھايـــات ئىكهنلىكىنــى بىلگهنــدىن كېـــيىن 
ئـۇبهي . نىڭ ئهتراپىغـا يىغىلـدىرهسـۇلۇلالھقايتىدىن جانلىنىـپ، ھهممىـسى تىـز سـۈرهتته 

بۇگـۈن يـا سـهن ئۆلىـسهن، يـا مهن ! ئـى مـۇھهممهد«: ۈپنى كـۆررهسۇلۇلالھئىبنى خهلهف 
» ئــۇنى ماڭــا قويــۇپ بېــرىڭالر«: رهســۇلۇلالھ. دهپ قــاتتىق ئهزۋهيــلهپ كهلــدى» ئــۆلىمهن
ـــدى ـــى خهلهف . دې ـــۇبهي ئىبن ـــۇلۇلالھئ ـــدىرهس ـــپ كهل ـــشىغا يېتى ـــۇلۇلالھ. نىڭ قې  رهس

ىنى سانچىۋېدى، ئـۇ ساھابىلىرىدىن بىرىنىڭ نهيزىسىنى قولىغا ئېلىپ، ئۇنىڭ بوينىغا نهيز
  .ئاتتىن يىقىلىپ نهچچه دومىالپ چۈشتى
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نىڭ يۈزىـدىكى رهسـۇلۇلالھ قالقىنىغا سۇ توشـقۇزۇپ كېلىـپ، -رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئهلى 
 -رهزىيهلالھــۇ ئهنھــا-ئهلــى قالقانــدىكى ســۇنى قۇيــۇپ بهردى، پــاتىمه . قــاننى يــۇدى

بىــراق، قــاننى ســۇ بىــلهن . نىڭ يۈزىــدىكى قــاننى قــولى بىــلهن ســىالپ يــۇدىرهســۇلۇلالھ
يۇغانسىرى قان كۆپ چىقىپ كهتكهچكه، پـاتىمه بىـر بـورا پارچىـسىنى كۆيـدۈرۈپ، ئۇنىـڭ 

  .كۈلىنى قان چىقىۋاتقان جايغا چاپلىدى، شۇنىڭ بىلهن قان توختىدى

ــپ  ــدا ســۇ ئهكىلى ــسى تۇلۇم ــۇ ســۇلهيم ئىككى ــلهن ئۇمم ــرى بى ــۇ بهك ــى ئهب ــشه بىنت ئائى
ئۇالر سۇ تۇشـقۇزۇلغان تۇلـۇمنى ئۆشنىـسىده يـۈدۈپ . سۇ تېمىتتىيارىدارالرنىڭ ئېغىزلىرىغا 

سۇنى ئېلىپ كېلىپ، ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىغا قۇياتتى، تۇلۇمنى بىكارالپ يهنه سۇ . كۆتۈرهتتى
  .ئۇممۇ سۇلهيت ئۇالرنىڭ تۇلۇملىرىغا سۇ قاچىالپ بېرهتتى. ئېلىپ كېلىشكه ماڭاتتى

ر جهڭ مهيدانلىرىنى ئـارىالپ، شـهھىدلهرنىڭ ھىندى بىنتى ئۇتبه باشلىچىقىدىكى ئايالال
ئـۇ ھهمزىنىـڭ جهسـىتىنى ئويـۇپ، يـۈرىكىنى . قۇالق بۇرۇق قاتـارلىق ئهزالىرىنـى كېـسهتتى

  .بىراق، يۇتالماي تۈكۈرۈۋهتتى. چىقىرىپ چاينىدى

ئـۇرۇش «: ئهبۇ سۇفيان قايتىش ئالدىـدا تـاغ ئۈسـتىگه چىقىـپ، يـۇقىرى ئـاۋاز بىـلهن
دهپ » !، ھــۇبهل كاتتىــدۇر...به بىــر كــۈن ســاڭا، بىــر كــۈن ماڭــادېــگهن مانــا شــۇ، غهلــ

الله ئۇلۇغ ۋه كاتتىـدۇر، ئهھـۋال سـهن ‹: قوپ، ئۇنىڭغا! ئى ئۆمهر«: رهسۇلۇلالھ. توۋلىدى
ئېيتقاندهك ئهمهس، بىزنىـڭ ئۆلـۈكلىرىمىز جهننهتـته، سـىلهرنىڭ ئۆلـۈڭلىرىڭالر دهۋزهخـته 

ه ئۇززا مهدهتكـار، بىـراق، سـىلهرگه ئۇنـداق بىزگه الت ۋ«: ئهبۇ سۇفيان. »دېدى› دېگىن
: سـاھابىالر. دېـدى» ئۇنىڭغا جـاۋاپ بېـرىڭالر«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. دېدى» ئهمهس

الله بىزنىڭ ئىگىمىز، سىلهرنىڭ ئۇنـداق ئىگهڭـالر «: رهسۇلۇلالھدېۋىدى، » نىمه دهيمىز«
  .دېدى» يوق، دهڭالر

كـېلهر يىلـى «: لدىدا تۇرۇۋاتقـان مۇسـۇلمانالرغائهبۇ سۇفيان قايتىش ئالدىدا قايتىش ئا
بۇلىـدۇ، بـۇ «:  سـاھابىلىرىدىن بىـرىگهرهسـۇلۇلالھ. دهپ توۋلىـدى» بهدرىده ئۇچرىشايلى

  .دېدى» ئىككىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ۋهده بولسۇن، دېگىن

غـا -رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ– ھهمـزه رهسـۇلۇلالھ. مۇسۇلمانالر شهھىدلهرنىڭ قېشىغا قـايتتى
ــشى ۋه رهســۇلۇلالھچــۈنكى، ھهمــزه . ىق قــايغۇردىقــاتت نىڭ تاغىــسى، ئېمىلــدهش قېرىندى

  .رهسۇلالھنى قوغداش يولىدا ئۇرۇش قىلغۇچى ئىدى

  :مۇئمىن ئايالنىڭ سهۋرچانلىقى

چـۈنكى، ھهمـزه . سهفىييه بىنتى ئابدۇلمۇتهللىب ھهمزىنىڭ جهسىدىنى كۆرگىلى كهلدى
پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئۇنىـڭ ئـوغلى زۇبهيـر . ئۇنىڭ ئانا ۋه ئاتا بىر قېرىندىـشى ئىـدى

. دېـدى» ئاناڭغا ئېيـتىقىن، ئـۇ قېرىندىـشىنى كـۆرمهي قايتىـپ كهتـسۇن«: ئىبنى ئهۋۋامغا
» پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم سـېنى قايتىـپ كېتىـشكه بۇيرىـدۇ! ئـى ئانـا«: زۇبهير ئانىـسىغا
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ــدى ــدۇلمۇتهللىب. دې ــى ئاب ــهفىييه بىنت ــشقا؟ مهن قېر«: س ــسى نىمى ــشىمنىڭ ھهر قاي ىندى
ــدىم ــسىۋېتىلگهنلىكىنى ئاڭلى ــڭ كې ــدى. ئهزالىرىنى ــدا بول ــله يولى ــسى ال ــڭ ھهممى . بۇالرنى

ــۋهتته ســاۋاب ئۈمىــد قىلىــمهن ۋه ســهۋر قىلىــمهن دېــدى ۋه كېلىــپ » ئىنــشائالالھ مهن ئهل
.  تىلىدىمهغپىرهتھهمزىنىڭ جهسىتىگه قارىدى، دۇئا قىلدى، ئۇنىڭغا اللهدىن رهھمهت ۋه 

  .نىڭ ئهمرى بۇيىچه دهپنه قىلىندىرهسۇلۇلالھۇنىڭدىن كېيىن ئ

  مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير ۋه ئوھۇدنىڭ شهھىدلىرى قاندق دهپنه قىلىندى؟

ــدى ــى ئــۇمهير ئۆلتۈرۈل ــسى مۇســئهب ئىبن ــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ بايراقچى ئــۇ . پهيغهم
همـدى ئۇنىڭغـا بىـر مانـا ئ. پاراغهتلىك تۇرمۇشتا ياشىغان ئىـدى-ئىسالمدىن ئىلگىرى راھهت

توننىڭ قىسقىلىقىدىن ئۇنىڭ بېـشىنى ياپـسا پـۇتى، پـۇتىنى . دانه تون كىپهنلىك قىلىندى
ئۇنىــڭ بېــشىنى تــون بىــلهن «: پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم. ياپــسا بېــشى ئېچىلىــپ قالــدى

  .دېدى» يېپىڭالر، پۇتىنى قۇمۇش بىلهن يۆگهڭالر

ــهھىدلى ــڭ ش ــساالم ئۇھۇدنى ــبهر ئهلهيھىس ــده پهيغهم ــر كىيىم ــادهمنى بى ــى ئ رىدىن ئىكك
» نى كۆپرهك يـاد بىلهتتـى؟ئۇالرنىڭ قايسىسى قۇرئان«: ئاندىن. كىپهنلهپ يهرلىككه قويدى

: دهپ كۆرسـىتىلگهن كىـشىنى لهھهدكه بالـدۇر ئېلىـپ كىـردى ۋه» ماۋۇ«ۋىدى، دهپ سورې
هن دهپـنه ئـۇالرنى قـانلىرى بىـل. دېـدى» مهن ئۇالرغا قىيامهت كـۈنى گـۇۋاھچى بـولىمهن«

  .قىلىشقا بۇيرىدى، ئۇالرغا ناماز ئوقۇلمىدى ۋه يۇيۇلمىدى

  :نى ئۈستۈن بىلىشىرهسۇلۇلالھئايالالرنىڭ 

ئـۇالر بهنـى دىنـار قهبىلىـسىدىكى بىـر ئايالنىـڭ . مۇسۇلمانالر مهدىنىگه قايتىپ كهلـدى
ئـۇ . دىئۇ ئايالنىڭ ئېرى، قېرىندىشى ۋه ئاتىسى جهڭده شهھىد بولغان ئى. يېنىدىن ئۆتتى

ـــدى ـــانلىقى خهۋرى يهتكۈزۈل ـــڭ شـــهھىد بولغ ـــا ئۇالرنى ـــال. ئايالغ ـــۇ ئاي ـــبهر «: ئ پهيغهم
سـهن ئۈمىـد قىلغانـدهك پهيغهمـبهر «: سـاھابىالر. دهپ سورىدى» ئهلهيھىسساالم قانداقراق؟

نى كۆرسـىتىپ رهسـۇلۇلالھماڭـا «: دېۋىـدى، ئـۇ ئايـال» ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهھۋالى ياخـشى
نى ئۇنىڭغـا كۆرسـىتىپ رهسـۇلۇلالھ سـاھابىالر. دېدى» ڭغا قاراپ باقايقويۇڭالر، مهن ئۇنى
 ئامان بولسىال، باشقا ھهر قانداق مۇسـىبهتنىڭ كـارايىتى رهسۇلۇلالھ«: قۇيۇۋېدى، ئۇ ئايال

  .دېدى» چاغلىق

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمهننىڭ كهينىدىن قوغالپ زهربه بېرىشى، 
  :ڭ رهسۇلۇلولالھغا ياردهم بېرىشته جان پىدالىق كۆرسىتىشىمۇسۇلمانالرنى

بۇ سىلهرنىڭ نىمه قىلغىنىڭالر؟ «: بىرىگه-تهنه قىلىشىپ، بىر-ئارا تاپا-مۇشرىكالر ئۆز
يــۇ، بىــراق، ئــۇالرنى تــۈپ -مــۇھهممهد ۋه ئۇنىــڭ ئهگهشــكۈچىلىرىنى مهغلــۇب قىلىپــسىلهر

  .دېيىشتى» يىلتىزىدىن قۇرۇتۇۋهتمهپسىلهر

ــويالپ يهتكهچــكه دۈشــمهننىڭ پهيغهمــ ــى ئاللىقاچــان ئ ــۇ تهرهپلهرن بهر ئهلهيھىســساالم ب
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، مۇسـۇلمانالر جـاراھهت ۋه يـارىلىرى ۋهھالهنكى. كهينىدىن قوغالپ زهربه بېرىشكه بۇيرىدى
پهيغهمـبهر ) يهكشهنبه كۈنى(جهڭدىن قايتقان كۈننىڭ ئهتىسى . بىلهن ھالىسىزالنغان ئىدى
دۈشـمهننىڭ كهينىـدىن قـوغالپ «نىڭ رهسۇلۇلالھسى كىشىلهرگه ئهلهيھىسساالمنىڭ جاكارچى

نــى يهتكــۈزدى ھهمــده ئوھــۇد ئۇرۇشــىغا قاتناشــمىغان »زهربه بېرىــشكه ئــاتلىنىش بــۇيرىقى
ئۇھـۇد . كىشىلهرنىڭ قوغالپ زهربه بېرىش ئۈچۈن چىقىشقا بولمايدىغانلىقىنى ئىالن قىلـدى

 بىــلهن بىلــله رهســۇلۇلالھىلىــپ قالمــاي ئۇرۇشــىغا قاتناشــقان مۇســۇلمانالردىن بىرىمــۇ ئاير
دېـگهن جـايغىچه » ھهمرائـۇل ئهسـهد«ئۇالر مهدىنىدىن سهككىز مىل يىراقلىقتىكـى . چىقتى

دۈشمهننىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ كېلىپ، شۇ يهرده دۈشهنبه، سهيشهنبه ۋه چارشـهنبه ئـۈچ 
  . مهدىنىگه قايتىپ كهتتىكېيىنكۈن تۇرغاندىن 

ئوالرنىـڭ كـۆپ قىـسمى .  كىـشى شـهھىد قىلىنـدى70نالردىن ئوھۇد ئۇرۇشـىدا مۇسـۇلما
  . ئادهم ئۆلتۈرۈلدى22مۇشرىكالردىن بولسا . دىن ئىدىئهنسارالر

  :ئهڭ سۆيۈملۈك جان

دىن ئۇالرغا دىندىن تهلىم رهسۇلۇلالھھىجرهتنىڭ ئۈچىنچى يىلى ئهزل ۋه قاره قهبىلىسى 
 رهسـۇلۇلالھ. ىـشنى تهلهپ قىلـدىبېرىش ئۈچۈن مۇسۇلمانالردىن بىـر قـانچه كىـشىنى ئهۋهت

ئۇالرنىڭ تهلىۋىگه ئاساسـهن ئاسـىم ئىبنـى سـابىت، خۇبهيـب ئىبنـى ئهدىـي، زهيـد ئىبنـى 
ئـۇالر مۇسـۇلمانالرنى ئالـداپ، . دهسنه قاتارلىق ئالته ساھابنى ئـۇالر بىـلهن بىلـله ئهۋهتتـى

  .ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمىنى ئۆلتۈرۈۋهتتى

قۇرهيـشلهردىن بىـر تـوپ . ىرتىغا ئېلىـپ چىقتـىزهيدنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ھهرهمنىڭ سـ
اللهنىــڭ نـامى بىـلهن ســهندىن ! ئـى زهيـد«: ئهبـۇ ســۇفيان ئۇنىڭغـا. كىـشىلهر جۇغالشـتى

سورايمهنكى، سهن ئائىلهڭده خاتىرجهم ئولتۇرۇپ، سېنىڭ ھازىرقى ئورنۇڭدا مۇھهممهدنىڭ 
ىلهمـده خـاتىرجهم الـله بىـلهن قهسـهمكى، مهن ئائ«: زهيـد. دېـدى» بولۇشىنى خاالمسهن؟

نىڭ مېنىـڭ ئورنۇمـدا بولۇشـىنى ئهمهس، بهلكـى، ئۇنىڭغـا بىـر تـال رهسـۇلۇلالھئولتۇرۇپ، 
مهن ئىنسانالر ئىچىده ھىـچ «: ئهبۇ سۇفيان. دېدى» تىكهننىڭ سانچىلىشىنىمۇ خالىمايمهن

هنلىكىنى  ئـۇنى ياخـشى كۆرگهنـدهك ياخـشى كـۆرگبىر كىـشىنى مۇھهممهدنىـڭ سـاھابىلىرى
  . زهيد ئۆلتۈرۈلدىكېيىنشۇنىڭدىن . دېدى» كۆرمىدىم

ئهگهر «: خۇبهيـب ئۇالرغـا. مۇشرىكالر خۇبهيبنى دارغـا ئېـسىش ئۈچـۈن ئېلىـپ كهلـدى
ئۇالر ئۇنىڭ ناماز ئوقۇۋېلىشىغا . دېدى» قوشۇلساڭالر، مهن ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇۋالسام

ــب . قوشــۇلدى ــۇ-خۇبهي ــ-رهزىيهلالھــۇ ئهنھ ــاز ئۇق ــازنى . ۇدى ئىككــى رهكــئهت نام ــۇ نام ئ
الـله بىـلهن قهسـهمكى، ئهگهر «: ئاندىن ئۇالرغا قـاراپ. مۇكهممهل ۋه چىرايلىق ئادا قىلدى

دېمىگهن بولساڭالر، مهن نامازنى تېخىمۇ ئـۇزۇن ئوقۇغـان › ئۆلۈمدىن قورقتى‹سىلهر مېنى 
  :دېدى ۋه تۆۋهندىكى شىئىرنى ئوقۇدى» بوالتتىم

  يوقكى پهرۋايىم،پهقهت ئىمان بىلهن ئۆلسهم بولدى، «
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  .شهھىد بولۇپ يىقىلسام سول تهرهپ ياكى ئوڭ ياندىن

  خۇدانىڭ يولىدا ئۆلدۈم، ئهگهر ئۇ خالىسا شهكسىز،

  ».رىزۋاندىن-ئورۇن ئالغان بۇ قىينالغان ۋۇجۇدۇم باغۇ

  :مهئۇنه قۇدۇقى

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئــامىر ئىبنــى مالىكنىــڭ تهلىــۋىگه ئاساســهن بىــر تۈركــۈم 
ئـــۇالر . نى ئامىرنىـــڭ قهبىلىـــسىدىكىلهرنى ئىـــسالمغا دهۋهت قىلىـــشقا ئهۋهتتـــىالرســـاھابى

» مهئـۇنه قـۇدۇقى«ئـۇالر مېڭىـپ .  نهپهر كىـشى ئىـدى70مۇسۇلمانالر ئىچىـدىن تالالنغـان 
دىـگهن جايغــا كهلگهنــده ئهســىييه، رهئىــل، زهكـۋان ئايماقلىرىــدىن تهركىــب تاپقــان بهنــۇ 

مۇسـۇلمانالر بـۇ . ، ئـۇالرنى قونالغۇسـىدىال قورشـىۋالدىسۇلهيم قهبىلىسى باستۇرۇپ كېلىپ
ئهھۋالنى كۆرۈپ، دهرھال قىلىچلىرىنى سۇغۇرۇپ ئۇالر بىـلهن ئۇرۇشـقان بولـسىمۇ، بىـراق، 

پهقهت كهئـب ئىبنـى . تىلـدىمۇسـۇلماننىڭ ھهممىـسى ئۆلتۈرۈۋې نهپهر 70ئاخىرقى ھىـسابتا 
غىـچه ياشـاپ، شـۇ چاغـدا »دهك غازىتىخهن«ئۇ . زهيدال ئۇالرنى ئارىسىدىن قۇتۇلۇپ چىقتى

  .شهھىد قىلىندى

  :ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ سۆزى ئۆلتۈرگۈچىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىغا سهۋهب بولدى

ــۇ ــۇ قوش ــان ئۆلتۈرۈۋېمۇش ــى مهلھ ــدىندا ھهرام ئىبن ــهلما . تىل ــى س ــار ئىبن ــۇنى جهبب ئ
ڭ مۇسـۇلمان يتقان بىر ئىغىز سـۆزى جهببارنىـبولۇپ، ھهرامنىڭ ئۆلۈم ئالدىدا ئېئۆلتۈرگهن 

ھهرام ئىبنى مهلھان دىنغا ئۆزىنى ئاتىغان كىشى بولۇپ، بۇ ھهقته . بولۇشىغا سهۋهب بولدى
مېنىڭ مۇسـۇلمان بولۇشـۇمغا سـهۋهب بـولغىنى شـۇكى، مهن ئاشـۇ «: جهببار مۇنداق دهيدۇ

. كۈنى قوشۇندىكىلهردىن بىر ئادهمنىڭ ئارقا تهرىپىـدىن ئۇنىـڭ تاغىقىغـا نهيـزه سـانجىدىم
: ئاشـۇ ھـالهتته مهن ئۇنىـڭ. ام نهيزىنىڭ ئۇچى ئۇنىڭ كۆكرىكىدىن چىقىـپ تۇرۇپتـۇقارىس

ده، -دهۋاتقـانلىقىنى ئاڭلىـدىم› كهئبنىڭ پهرۋهردىگارى بىلهن قهسـهمكى، مهن ئىرىـشتىم‹
. دهپ ئويلىـدىم› ئۇ نىمىگه ئىرىشكهندۇ؟ مهن ئۇنى ئۆلتۈرهلمهي قالدىممۇ يـا؟‹: كۆڭلۈمده

شـهھىدلىككه ‹: ردىن ئاشۇ سۆز توغرىسىدا سورىۋىدىم، ئۇالر ماڭا باشقىالكېيىنشۇنىڭدىن 
› الــله بىــلهن قهســهم، ئــۇ راســت ئىرىــشىپتۇ‹: شــۇنىڭ بىــلهن مهن. دېيىــشتى› ئىرىــشتى

  ».ئۇنىڭ ئاشۇ سۆزى مېنىڭ مۇسۇلمان بولۇشۇمغا سهۋهب بولدى. دېدىم

  :بهنۇ نهزىرنى سۈرگۈن قىلىش

ۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم بهنــى ئــامىر بهنــۇ نهزىــر چــوڭ يهھــۇدىي قهبىلىــسى بولــ
تهلهپ قىلىپ بهنۇ ) دىيهت(قهبىلىسىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ئىككى ئادهمنىڭ خۇنى ئۈچۈن تۆلهم 

بهنۇ نهزىر قهبىلىسى بىلهن بهنى ئامىر قهبىلىسى قهسـهم ئىچىـپ . نهزىر قهبىلىسىگه چىقتى
قنى بـۇزۇپ، بهنـى ئامىرنىـڭ دوستالشقان ئىتتىپاقداش قهبىله بولۇپ، بهنۇ نهزىـر دوسـتلۇ

ئـۇالر تاشـقى جهھهتـته پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا . ئىككى ئـادىمىنى ئۆلتـۈرۈۋهتكهن ئىـدى
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ناھايتى سىپايه مۇئامىله قىلىپ، ياخشى ۋهدىلهرنى بهرگهن بولسىمۇ، بىراق، ئـۇالر ئىچكـى 
ئۆيىـده تامغـا پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئۇالرنىـڭ . جهھهتته سۈيقهست قىلىشنى پىالنلىـدى

سىلهر بۇنداق ياخشى پۇرسـهتنى ئىككىنچـى قىـتىم «: بىرىگه-ئۇالر بىر. يۆلىنىپ ئولتۇردى
ــۇ . ھهرگىــز تاپالمايــسىلهر ــاراڭالردا كىــم ئــۆگزىگه چىقىــپ، ئۈســتىدىن تــاش تاشــالپ، ب ئ

 بىـلهن سـاھابىالرپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر تۈركۈم . دېدى» ئادهمدىن بىزنى قۇتقۇزىدۇ؟
قاتـارلىقالر  -رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-له بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىده ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر ۋه ئهلى بىل

  .بار ئىدى

 مهدىـنىگه رهسـۇلۇلالھ. غا الله خهۋهر قىلدىرهسۇلۇلالھئۇالرنىڭ قىلماقچى بولغانلىرىنى 
 ھرهسـۇلۇلال. قايتىپ، مۇسۇلمانالرنى ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئاتلىنىشقا بۇيرىدى

بۇ ھىجرهتنىڭ تـۆتىنچى يىلـى، رهبىئـۇل ئهۋۋهل ئېيىنىـڭ . قوشۇننى باشالپ يېتىپ كهلدى
ــدى ــۇرلىرى ئى ــدىرهســۇلۇلالھ. ئوتت ــالته كــۈن مۇھاســىرىگه ئال ــۇالرنى ئ ــڭ . ئ ــله ئۇالرنى  ال

ىنىـڭ قېنىـدىن كېچىـپ سـۈرگۈن دىن ئۆزلىررهسـۇلۇلالھئۇالر . چ تاشلىدىدىللىرىغا قۇرقۇن
مۈلۈكلىرىــدىن پهقهت تـــۆگىگه ئـــارتقىلى -يــاراق كۆتـــۈرمهي مـــال-تىــشنى، قـــورالقىلىۋې

 ئۇالرنىـڭ تهلىـۋىنى قۇبـۇل رهسـۇلۇلالھ. بولىدىغانلىرىنىال ئېلىپ چىقىپ كېتىشنى ئۆتۈنـدى
. مۈلـۈكلىرىنى تـۆگىگه ئارتىـپ چىقىـپ كېتىـشتى-ئۇالر تـۆگه كۆتۈرهلهيـدىغان مـال. قىلدى

مۈلۈكلىرىنى دهسلهپكى مۇھاجىرالرغـا تهقـسىم -الپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ قالغان م
  .قىلىپ بهردى

  :زاتۇررىقا غازىتى

گه يۈرۈش قىلىپ، نهخلـى »نهجد«ھىجرهتنىڭ تۆتىنچى يىلى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىلله چىققانالرنىڭ سانى ئالته نهپهر . دېگهن جايغا چۈشتى

ئۇالر يولنىڭ كۆپ قىـسمىنى پىيـاده ماڭغاچقـا، . بىرال تۆگه بار ئىدىبولۇپ، ئۇالردا پهقهت 
ئۇالر يول يۈرگهنـده پۇتلىرىغـا التـا . ئۇالرنىڭ پۇتلىرى ئىششىپ، تىرناقلىرى چىقىپ كهتتى

  .غازىتى دهپ ئاتالدى) پۇتىغا التا ئوراش(» زاتۇررىقا«يۆگىۋالغاچقا، بۇ يۈرۈش 

قان بولـسىمۇ، بىـراق، ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىـسىدا الشـيېقىنبىرى بىـلهن -ئىككى تهرهپ بىر
ــدى ــۇرۇش بولمى ــر. ئ ــشىلهر بى ــدىن قۇرقۇشــتى-كى ــساالم . بىرى ــبهر ئهلهيھىس ــۇڭا پهيغهم ش

  .نى ئوقۇدى)قۇرقۇنچ ئىچىده ئوقۇلغان ناماز(» ساالتۇل خهۋف«

  خهندهك غازىتى - 7

پمـۇ ده» ئهھـزاب غـازىتى«(ھىجرهتنىڭ بهشىنچى يىلى شهۋۋال ئېيىدا خهندهك غـازىتى 
ــدى) ئاتىلىــدۇ ــۇرۇش بولــۇپ، . بول ــالىق ئ ــۇ ھهل قىلغــۇچ ۋه جاپ ــسىز ب مۇســۇلمانالر مىسلى

  :بۇ ھهقته الله مۇنداق دهيدۇ. غىر سىناقالر بىلهن سىنالدىدهرىجىده ئې

) ھۇجـۇم قىلىـپ(ئهينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقىرى تهرىپىڭالردىنمۇ، تۆۋهن تهرىپىڭالردىنمۇ «
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ر چهكچىيىـپ قالغـان، يـۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغـا قاپلىـشىپ بۇ چاغدا كـۆزۈڭال. كهلگهن ئىدى
 سـىنالغان ۋه مـۇئمىنلهربۇ يهرده . قالغان، الله ھهققىده تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالر

قـــاتتىق ) بېـــشىغا كهلـــگهن كۈننىـــڭ قاتتىقلىقىـــدىن گويـــا ئـــۇالرنى يهر ســـىلكىگهندهك(
  ).ئايهتلهر-11-10: سۈره ئهھزاب(» تهۋرىنىشكه ئۇچرىغان ئىدى

بهنـۇ نهزىـر قهبىلىـسى . بۇ ئۇرۇشـنىڭ سـهۋهبى يهنىـال يهھۇدىيالرغـا بېرىـپ چېتىلىـدۇ
بىلهن بهنۇ ۋائىل قهبىلىسىدىن بىر قـانچه كىـشى مهكـكه قۇرهيـشلىرىنىڭ قېـشىغا كېلىـپ، 

مهككىلىكـلهر ئىلگىـرى . ئۇالرنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـشغا چـاقىردى
 ئهلهيھىسساالم بىلهن ئۇرۇش قىلىـپ باققـان، ئۇرۇشـنىڭ ئـوتى بىـلهن داغلىنىـپ پهيغهمبهر

يهھۇدىيالرنىـڭ ئهلچىلىـرى . باققان بولغاچقا، ئۇرۇشقا تهييارلىنىپ بولۇپ يالتىيىـپ قالـدى
بىـز سـىلهر «: بۇ ئۇرۇشنى مهككىلىكـلهرگه چىرايلىـق ۋه ئاسـان قىلىـپ كۆرسـهتتى ھهمـده

» ولۇپ، مـۇھهممهدنى تـۈپ يىلتىزىـدىن قۇرۇتـۇپ تاشـاليمىزئاخىرى بىلله ب-بىلهن باشتىن
شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئهلچىلهرنىـڭ چاقىرىغـا . بۇ گهپ قۇرهيشلهرنىڭ كۆڭلىگه ياقتى. دېدى

 ئهلچىـلهر غهتفـان كېـيىنئۇنىڭـدىن . ئاكتىپلىق بىلهن ئاۋاز قوشۇپ، ئۇرۇشـقا تهييارالنـدى
 ئـۇالر قهبىلىـلهر كېـيىنئۇنىڭدىن . قىردىقهبىلىسىگه كېلىپ، ئۇالرنىمۇ ئۇرۇش قىلىشقا چا

ئارا ئايلىنىپ يۈرۈپ، ئۇالرنىـڭ ھهممىـسىگه مهدىـنىگه ھۇجـۇم قىلىـش پىالنىنـى ئوتتۇرىغـا 
  .قويدى ھهمده قۇرهيشلهرنىڭ بۇنىڭغا ئاۋاز قوشقانلىقىنى ئهسكهرتتى

 دۈشـمهن قۇشـۇنلىرىنىڭ. ئۇالر كېلىشىم بۇيىچه مۇسۇلمانالرغا قارشى قوشـۇن توپلىـدى
سانى قۇرهيشلهردىن تۆت مىڭ، غهتفاندىن ئالته مىڭ بولـۇپ، جهمئـى ئـون مىـڭ كىـشلىك 

  . قۇماندان قىلىپ بهلگىلهندىقۇشۇنغا ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھهرببۇ . قوشۇن ئىدى

  :ھېكمهت مۇئمىننىڭ يوقۇتۇپ قويغان نهرسىسىدۇر

چۈنكى، . رار قىلدىمۇسۇلمانالر مهدىنىده قوغدىنىشنى ۋه مهدىنىنى مۇداپىئه قىلىشنى قا
  .مۇسۇلمانالر قوشۇنىنىڭ سانى شۇ چاغدا ئۈچ مىڭدىن ئاشمايتتى

ــپ ــۋىنى بېرى ــوالش تهكلى ــدهك ك ــا خهن ــڭ ئهتراپىغ ــسىي مهدىنىنى ــهلمان فارى ــى «: س ئ
بىز فارىس زېمىنىدا ئاتلىق قوشۇننىڭ تاجاۋۇزىدىن قورقساق، شهھهر ئهتراپىغا ! رهسۇلۇلالھ

غهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئۇنىـڭ تهكلىـۋىنى قۇبـۇل قىلىـپ، پهي. دېـدى» خهندهك كواليتتـۇق
. مهدىنىنىڭ دۈشمهن باسـتۇرۇپ كىرىـدىغان ئوچـۇق تهرىـپىگه خهنـدهك كوالشـقا بۇيرىـدى

گه تهڭ تهقسىم قىلىپ، ھهر ئون ئادهمگه قىرىـق گهز ساھابىالرخهندهك كوالش ۋهزىپىسىنى 
  .يهر بۆلۈپ بهردى

  :ىك ۋه غهمخورلۇق روھىمۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى باراۋهرل

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسۇلمانالرنى ئهمگهككه ۋه ئهجرىگه قىزىقتۇرۇپ، ئـۇالر بىـلهن 
مۇشـهققهتنى - جاپـارهسۇلۇلالھسوغۇق قاتتىق بولۇپ، . بىرلىكته خهندهك كوالشقا قاتناشتى
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 گاھىـدا ئـۇالر قورسـاق تويغۇچىلىـك نهرسـىنى گاھىـدا تاپـسا،. ئۇالر بىـلهن بىلـله تـارتتى
  .تاپالمايتتى

غا شىكايهت قىلدۇق رهسۇلۇلالھبىز قورساقنىڭ ئاچلىقىدىن «: ئهبۇ تهلھه مۇنداق دهيدۇ
ــاقلىرىمىزغا تــاش تېڭىۋالــدۇق ــبهر ئهلهيھىســساالممۇ قورســىقىغا تاشــتىن . ۋه قورس پهيغهم

هل غهز.  ئېيتـاتتىھهمدۇسـاناشۇنداقتىمۇ ئـۇالر خۇشـال ئىـدى، اللهغـا . ئىككىنى تېڭىۋالدى
  » .زارالنمايتتى ۋه ھارغىنلىق ھىس قىلمايتتى. ئېيتىشاتتى

ــۇ-ئهنهس  ــۇ ئهنھ ــدۇ-رهزىيهلالھ ــداق دهي ــبهر «:  مۇن ــده پهيغهم ــر ئهتىگهن ــوغۇق بى س
ئۇالرنىـڭ ئىشلىـشىپ .  ئىـشلهۋاتاتتىئهنـسارالرمۇھاجىر ۋه . ئهلهيھىسساالم غهندهككه چىقتى

ئهلهيھىسـساالم ئـۇالر ئۇچرىغـان جاپـا ۋه پهيغهمـبهر . چاكارلىرى يوق ئىـدى-لبېرىدىغان قۇ
  :ئاچلىقنى كۆرۈپ، مۇنۇ بېيىتنى ئۇقۇدى

  ئاخىرهت ھاياتى ھهقىقىي ھايات،! ئى الله«

  ».مهغپىرهتمۇھاجىر ئهنسارغا قىلغىن 

  :غا مۇنداق دهپ جاۋاب قايتۇردىرهسۇلۇلالھ ساھابىالر

  بهيئهت قىلىپ ئهگهشتۇق مۇھهممهدكه، جىھادقا«

  ».هدكه، مهنسۇب بولساق ھاياتقائاتلىنىمىز ئهب

. خهندهك كوالش جهريانىـدا مۇسـۇلمانالر ناھـايتى چـوڭ بىـر قـورام تاشـقا دۈچ كهلـدى
ــتىن  ــا مې ــۇ(ئۇنىڭغ ــى)جوت ــۈچى يهتمهيتت ــڭ ك ــۇالر . نى ــۇلۇلالھئ ــىرهس ــۋالنى ئېيتت . غا ئهھ

بىلهن دېگىنىچه تاشنى مېتىن » بىسمىلالھ«ده، - كېلىپ، قولىغا مېتىننى ئالدىرهسۇلۇلالھ
الله كاتتىدۇر، ماڭـا «: رهسۇلۇلالھ. بىرنى ئۇرۇۋىدى، تاشنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمى چېقىلدى

الـله بىـلهن قهسـهمكى، مهن شـامنىڭ قىزىـل قهسـىرلىرىنى . شامنىڭ خهزىنىلىرى بېرىلـدى
 تاشنى يهنه بىرنى ئۇرۇۋىدى، تاشنىڭ ئۈچتىن ئىككى كېيىنئاندىن . دېدى» كۆرۈۋاتىمهن

ــدى ــسمى چىقىل ــرى «: رهســۇلۇلالھ. قى ــڭ خهزىنىلى ــارىس زېمىنىنى ــا ف ــدۇر، ماڭ ــله كاتتى ال
. دېـدى» الله بىلهن قهسهمكى، مهن مهدائىننىڭ ئـاق قهسـىرلىرىنى كـۆرۈۋاتىمهن. بىرىلدى

: رهسـۇلۇلالھ. ئاندىن تاشنى ئۈچىنچى قىتىم ئۇرۇۋىدى، تاشنىڭ قالغان پارچىسى چىقىلدى
الـله بىـلهن قهسـهمكى، مهن مۇشـۇ . ىلىـرى بېرىلـدىالله كاتتىدۇر، ماڭا يهمهننىڭ خهزىن«

  .دېدى» ئورنۇمدا، مۇشۇ سائهتته سهنئانىڭ دهرۋازىلىرىنى كۆرۈۋاتىمهن

  :غازاتتىكى پهيغهمبهرلىك مۆجىزىلىرى

مۇسـۇلمانالر . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قولىدا كـۆپلىگهن مـۆجىزىلهر ئاشـكارا بولـدى
بۇنــداق . بولمايـدىغان قــاتتىق يهرگه دۇچ كىلهتتـىخهنـدهك كــوالش جهريانىـدا كــولىغىلى 

 بىر قاچا سۇنى ئېلىپ كېلىپ، الـله خالىغـان دۇئـاالرنى ئوقـۇپ، قاچىغـا رهسۇلۇلالھچاغدا 
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شـۇنىڭ بىـلهن يهر يۇمـشاپ . دهم سۈرۈپ، قاچىدىكى سۇنى ئاشـۇ قـاتتىق يهرگه چاچـاتتى
  .قۇملۇققا ئايلىنىپ كېتهتتى

اققـا بهرىـكهت بېرىلىـپ، قوشـۇندىكى بـارلىق ئهزاالرنىـڭ بۇ جهريانـدا يهنه ئـازغىنه تام
  .قورسىقى تويۇشتهك ھهممىگه مهشھۇر مۆجىزه ئاشكارا بولدى

) ھۇجـۇم قىلىـپ(ئهينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقىرى تهرىپىڭالردىنمـۇ، تـۆۋهن تهرىپىڭالردىنمـۇ 
  :كهلگهن ئىدى

پ مهدىنىنىــڭ قــۇرهيش ۋه غهتفــانالر ئــون مىــڭ كىــشىلىك زور قوشــۇننى باشــالپ كېلىــ
پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ئـۈچ مىـڭ قوشـۇن بىـلهن ئۇالرغـا تاقابىـل . ئالدىدا بارگاھ قۇردى
دۈشمهن قوشۇنلىرى بىلهن مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىنى خهندهك ئايرىـپ . تۇرۇشقا تهييارالندى

  .تۇراتتى

پ، بهنـۇ مۇسۇلمانالر بىلهن بهنۇ قۇرهيزه ئوتتۇرىـسىدا ئىتتىپاقداشـلىق كېلىـشىمى بولـۇ
. نهزىرنىڭ قهبىله باشلىقى ھۇيهي ئىبنى ئهختهب ئۇالرنى كېلىشىمنى بۇزۇشـقا مهجبۇرلىـدى

بـۇ خىــل ئهھــۋال مۇســۇلمانالرغا .  كېلىــشىمنى بــۇزدىكېـيىنئـۇالر كــۆپ ئىككىلنىــشلهردىن 
ئۇنىڭدىن باشقا بىـر قىـسىم . نىسبهتهن خهۋپنىڭ يهنىمۇ كۈچهيگهنلىكىدىن دىرهك بېرهتتى

پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم غهتفانالرغـا . دىن مۇناپىقلىق قىلمىـشلىرى سـادىر بولـدىمۇناپىقالر
مهدىنىنىڭ مىۋىلىرىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى بېرىش شهرتى ئاساسىدا ئۇالر بىلهن سۈلھىلىشىشنى 

ــدى ــسارالر. ئويلى ــۈن، ئهن ــانلىقى ئۈچ ــتىگه ئالغ ــسمىنى ئۈس ــۆپ قى ــڭ ك ــۇرۇش چىقىمىنى  ئ
ــۋى ــدىغان مى ــا بېرى ــسارالرلهرنى بۇنىڭــدىن ئاشــۇرۋهتكهنده غهتفانالرغ ــال ئهن ــۈكى بهك نىڭ ي

  .ئىغىرالپ كېتهتتى

بىراق، پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم سـهئىد ئىبنـى مۇئـاز بىـلهن سـهئىد ئىبنـى ئۇبادهنىـڭ 
دۈشــمهن ئالدىــدا قىلــچه تىــز پــۈكمهي، ئــۆز غــورۇرىنى ســاقالپ مۇســتهھكهم تۇرغــانلىقىنى 

! رهسـۇلۇلالھئـى «: چۈنكى، سهئىد مۇنـداق دېـدى. ىكۆرۈپ، ئۆز پىكىرىدىن دهرھال ياند
بىز ۋه ئاشۇ غهتفانالر ئىلگىرى ئوخشاشال اللهغا شىرىك كهلتۈرهتتۇق، بۇتالرغا چوقۇناتتۇق، 

شۇنداقتىمۇ، ئۇالر بىزدىن سىتىۋالماي ياكى بىزنىـڭ مىھمىنىمىـز . اللهغا ئىبادهت قىلمايتتۇق
ھـازىر بىزنـى الـله ئىـسالم بىـلهن . يىيهلمهيتتـىبولماي تۇرۇپ بىزنىڭ بىر تال خورمىمىزنى 

ھۆرمهتلهپ، ئىسالمغا يىتهكلهپ، سېنى ۋه بىزنى ئىسالم بىلهن ئهزىز قىلغان تۇرسا، ئهجىبا 
ئۇالرغا ماللىرىمىزنى بېرهمدۇق؟ الله بىلهن قهسهمكى، بۇنداق قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى يـوق، 

الله نىمىنى تهقدىر قىلغان بولـسا . بىرىمىزالله بىلهن قهسهمكى، بىز ئۇالرغا پهقهت قىلىچال 
سـهن «: يتقانلىرىغـا قوشـۇلۇپپهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئۇنىـڭ ئې. دېدى» شۇنى كۆرهيلى

  .دېدى» دېگهندهك بولسۇن

  :ئىسالم باتۇرى بىلهن جاھىلىيهت باتۇرى ئوتتۇرىسىدا
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ئۇالرنىڭ .  تۇردىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن مۇسۇلمانالر دۈشمهننىڭ مۇھاسىرىسىده
ــدى ــۇرۇش بولمى ــسىدا ئ ــپ، . ئوتتۇرى ــاپتۇرۇپ كېلى ــاتلىرىنى چ ــدازلىرى ئ ــۇرهيش چهۋهن ق
بـۇ ئهرهبـلهر ! ئهزبىرايـى خـۇدا«: ئۇالر خهندهكنى كـۆرۈپ. خهندهك ئالدىدا توختاپ قالدى

  .دېيىشتى» بىلمهيدىغان تاكتىكا ئىكهن

 چاپتۇرغىنىچه شۇيهردىن مهدىنه ئاندىن ئۇالر خهندهكنىڭ تار يېرىنى تېپىپ، ئاتلىرىنى
ئۇالرنىڭ ئىچىده ئهمرى ئىبنى ئهبدۇ ۋۇدده ئىـسىملىك داڭلىـق بىـر . زېمىنىغا بۆسۈپ ئۆتتى

ئـۇ مهدىـنه زېمىنىغـا . چهۋهنداز بولۇپ، مىڭ چهۋهندازغا تهڭ كېلىدۇ دهپ باھـا بېرىلهتتـى
بىلهن ئىلىـشقىلى ئۇنىڭ . دېدى» مهن بىلهن ئېلىشىشقا كىم چىقىدۇ؟«: كېيىنئۆتكهندىن 

ئهگهر سـېنى قۇرهيـشلهردىن بىـر ! ئـى ئهمـرى«: ئهلى ئىبنى ئهبـۇ تالىـب چىقىـپ، ئۇنىڭغـا
ئادهم ئىككى ئىشقا چاقىرسا، ئۇنىڭ بىرىنى قۇبۇل قىلىشقا اللهغـا ئهھـدى قىلغـان ئىـدىڭ، 

  .دېدى» شۇنداقمۇ؟

  . دېدى ئهمرى- شۇنداق-

ــڭ - ــكه، اللهنى ــله تهرهپ ــېنى ال ــداقتا، مهن س ــسالمغا  ئۇن ــكه ۋه ئى ــرى تهرهپ پهيغهمبى
  . دېدى ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب-چاقىرىمهن

  . دېدى ئهمرى- ياق، بۇنىڭغا ئىھتىياجىم يوق-

  . دېدى ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب- ئهمىسه سېنى تهسلىم بولۇشقا چاقىرىمهن-

ئهزبىرايــى خــۇدا، مهن ســېنى ئۆلتۈرۈشــنى ياخــشى ! منىڭ ئــوغلىقېرىندىــشى ئــى -
  . دېدى ئهمرى-هنكۆرمهيم

 دېـدى ئهلـى ئىبنـى - الله بىلهن قهسهمكى، مهن سېنى ئۆلتۈرۈشنى ياخشى كـۆرىمهن-
  .ئهبۇ تالىب

ــۇتتى ــى ت ــڭ غهزىپ ــاڭالپ ئهمرىنى ــۇنى ئ ــى -ب ــۈپ، ئېتىن ــهكرهپ چۈش ــدىن س ده، ئېتى
ئـۇ ئككىـسى .  ئهلىنىـڭ ئالـدىغا كهلـدىكېـيىنئانـدىن . بوغۇزلىۋهتتى، يۈزىگه كاچاتلىـدى

  .ئهلى ئۇنى ئۆلتۈردى. تتىتۇتۇشۇپ كه

  :ئانا ئوغۇلنى جهڭ ۋه شهھىدلىككه قىزىقتۇرىدۇ

مهن بهنـى ھارىـسه «: مۇنداق دهيـدۇ -رهزىيهلالھۇ ئهنھا-نىڭ ئانىسى ئائىشه مۇئمىنلهر
بـۇ ئايالالرغـا ھىجـاب پهرىـز بولۇشـتىن . قورغىنىدا مۇسـۇلمان ئايـالالر بىـلهن بىلـله ئىـدىم

ئۇنىـڭ ئۈسـتىده بىـر . ېشىمىزدىن سهئىد ئىبنى مۇئاز ئـۆتتىبىزنىڭ ق. ئىلگىركى چاغ ئىدى
. قىسقا تۈمۈر كىيىم بولۇپ، بىلىكىنىڭ ھهممه يېرى كىيىمنىڭ سىرتىغا چىقىپ قالغان ئىدى

سـهن سـهپكه قوشـۇلغىن، الـله ! ئوغلـۇم«: ئانىـسى ئۇنىڭغـا. ئۇ غهزهل ئىيتىپ كېلىۋاتاتتى
ئـى سـهئىدنىڭ «: مهن. دېـدى» ڭبىلهن قهسـهمكى، سـهن ھهقىـقهتهن كىچىكىـپ كهلـدى
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الله بىلهن قهسهمكى، مهن سهئىدنىڭ تۈمۈر كىيىمـى ھازىرقىـدىن ئـۇزۇنراق بولـسا ! ئانىسى
سهئىدكه . مهن ئهنسىرگهن ئىش ئاخىرى يۈز بهردى. دېدىم» بوپتىكهن دهپ ئويالپ قالدىم

ۇ قـۇرهيزه ئـۇ بهنـ. ده، ئوق ئۇنىڭ بىلىكىنىڭ تومۇرىنى ئۈزۈۋهتتى-بىر ئوق كېلىپ تهگدى
  .غازىتىدا شهھىد بولدى

  :ئاسمان ۋه زېمىندا اللهنىڭ قوشۇنلىرى بار

 مۇھاسـىرىگه يـېقىنمۇشرىكالر مۇسۇلمانالرنى ھهر تهرهپتىن قورشاپ، ئۇالرنى بىر ئايغـا 
بىــر قىــسىم كىــشىلهر پهيغهمــبهر . ســىناق كۈچهيــدى، مۇنــاپىقلىق ئاشــكارا بولــدى. ئالــدى

بىزنىـڭ ئـۆيلىرىمىز ھهقىـقهتهن «‹: قايتىشقا ئىجـازهت سـوراپئهلهيھىسساالمدىن ئۆيلىرىگه 
ئۇالرنىــڭ ئــۆيلىرى ئوچۇقچىلىقتــا ئهمهس، ئــۇالر ) ئهمهلىيهتــته. (دېيىــشتى› ئوچۇقچىلىقتــا

  ).ئايهت-13: سۈره ئهھزاب(» پهقهت قېچىشنىال ئوياليدۇ

قورقـۇنچ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ ساھابىلىرى الـله سـۈپهتلىگهندهك، قـاتتىق 
نىڭ قېـشىغا غهتفـان قهبىلىـسىدىن نـۇئهيم ئىبنـى رهسـۇلۇلالھدهل شۇ چاغدا . ئىچىده ئىدى

مېنىـڭ قهۋمىـم . مهن مۇسـۇلمان بولـدۇم! رهسـۇلۇلالھئـى «: مهسئۇد دېگهن كىـشى كېلىـپ
. دېـدى» سهن مېنى ئۆزۈڭ خالىغان بىر ئىشقا بۇيرىغىن. مۇسۇلمان بولغانلىقىمنى بىلمهيدۇ

ســهن بىزنىــڭ ئىچىمىــزده بىردىنبىــر ئــادهم، ســهن قولۇڭــدىن «: لهيھىســساالمپهيغهمــبهر ئه
چــۈنكى، جهڭنىــڭ . كېلىــشىچه دۈشــمهننىڭ ئــۇرۇش قىلىــش ئىرادىــسىنى سۇسالشــتۇرغىن

  .دېدى›» بىرى جهڭ، توققۇزى رهڭدۇر‹

ــدى ــشىغا كهل ــڭ قې ــۇ قۇرهيزهنى ــپ، بهن ــئۇد چىقى ــى مهس ــۇئهيم ئىبن ــلهن . ن ــۇالر بى ئ
قۇرهيـشلهر ۋه . ئۆزلىرىنىڭ مهيدانىنىڭ توغرىلىقىـدىن گۇمانالنـدۇرۇدىسۆزلىشىپ، ئۇالرنى 

بىــر يۇرتلــۇق بولمىغــان غهتفانالرغــا بولۇشــۇپ، بىــر يۇرتلــۇق ۋه دائىملىــق قوشــنا بولغــان 
ــاجىر ۋه  ــسارالرمۇھ ــده ئهن ــڭ كۆڭلى ــا ئۇالرنى ــا قارىت ــشنىڭ توغرىلىقىغ ــلهن دۈشمهنلىشى  بى

شلهر ۋه غهتفـانالر بىـلهن بىـر سـهپته تـۇرۇپ ئـۇرۇش ئۇالرغا قۇرهي. داۋالغۇش پهيدا قىلدى
) قــۇرهيش ۋه غهتفانالرنىــڭ(قىلماســلىقنى، ئهگهر ئــۇرۇش قىلىــدىغان بولــسا ئۇالرنىــڭ 

. نوپۇزلۇق كىشىلىرىدىن بىر قانچىنى رهنىگه ئېلىپ تۇرۇپ ئاندىن ئۇرۇش قىلىـشنى ئېيتتـى
  .دېيىشتى» سهن ھهقىقهتهن ئاقىالنه پىكىر قىلدىڭ«: ئۇالر نۇئهيمگه

 نۇئهيم ئىبنى مهسـئۇد قۇرهيـشلهرنىڭ قېـشىغا بېرىـپ، ئۇالرغـا دوسـتلۇق كېيىنئاندىن 
ئىزھار قىلدى ھهمده ئۇالرغا يهھۇدىيالرنىڭ مۇھهممهد بىلهن بولغان ئهھـدىنى بۇزغانلىقىغـا 
پۇشــايمان قىلغــانلىقىنى، شــۇڭا ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن نوپۇزلــۇق كىــشىلهردىن بىــر قــانچىنى 

ىپ مۇھهممهدكه تۇتۇپ بېرىـپ، بۇزۇلغـان مۇناسـىۋىتىنى ئهسـلىگه كهلتـۈرمهكچى رهنىگه ئېل
  .بولغانلىقى، مۇھهممهدنىڭ ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋىتىدىغانلىقىنى ئېيتتى

. ئاندىن كېيىن ئۇ غهتفانالرنىڭ قېشىغا بېرىپ، قۇرهيـشلهرگه دېـگهن گهپلهرنـى دېـدى
ــد ــسى قورقــۇپ قال ــڭ ھهر ئىككىلى ــۇرهيش ۋه غهتفانالرنى ــڭ كۆڭلىــده ق ــده ئۇالرنى ى ھهم
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ــدى ــدا بول ــرهت پهي ــا غهزهپ نهپ ــا قارىت ــسىغا . يهھۇدىيالرغ ــورۇھالر ئوتتۇرى ــسى گ ھهر قاي
  .بىرىگه ئىھتىيات بىلهن مۇئامىله قىلدى-ھهممىسى بىر. بۆلگۈنچىلىك ئېقىپ كىردى

 بىــلهن بىــر قىتىملىــق ھهل رهســۇلۇلالھئهبــۇ ســۇفيان بىــلهن غهتفانالرنىــڭ قۇمانــدانى 
ــ ــڭ قىلغ ــارتتى ۋه ئۇالرنى ــا ت ــۇدىيالر ئارقىغ ــدى، يهھ ــا قويۇۋى ــشنى ئوتتۇرىغ ۇچ جهڭ قىلى

نوپۇزلۇق كىشىلىرىدىن بىر قانچىنى رهنىگه ئېلىپ تۇرۇپ، ئاندىن ئۇرۇش قىلىـدىغانلىقىنى 
قۇرهيش بىلهن غهتفانالر نۇئهيم ئىبنى مهسـئۇدنىڭ سـۆزىنىڭ راسـتلىقىنى بىلىـپ، . ئېيتتى

بــۇنى كــۆرۈپ يهھۇدىيالرمــۇ نــۇئهيم ئىبنــى . ۇلۇشــنى رهت قىلــدىئۇالرنىــڭ تهلىــۋىگه قوش
. بىرىــدىن يـۈز ئــۆرۈدى-نهتىجىــده ئـۇالر بىـر. مهسـئۇدنىڭ سـۆزىنىڭ راســتلىقىنى بىلىـدى

  .ئۇالرنىڭ ئىتتىپاقلىقى بۇزۇلۇپ، بىرلىكى پارچىالندى

غا ئهڭ مۇھىمى شۇكى، الله قاتتىق سوغۇق بىر كىچىده مۇشرىكالرنىڭ بىرلهشمه قوشـۇنى
بارگـــاھلىرىنى -شــامال ئۇالرنىـــڭ قــازانلىرىنى دۈمكۈمتــۈرۈپ، چىــدىر. شــامال ئهۋهتتــى

ــى قۇرهيــشلهر«: ئهبــۇ ســۇفيان تــۇرۇپ. ئۇچــۇرۇۋهتتى ــادهم ! ئ ئهزبىرايــى خــۇدا، ســىلهر ئ
تۇرىدىغان يهرده تۇرماپسىلهر، ئۇالغلىرىمىز ھاالك بولدى، بهنۇ قۇرهيزه بىزنى تاشلىۋهتتى، 

كۆرۈپ تۇرۇپسىلهر، قاتتىق شامال .  ياقتۇرمايدىغان ئىشالر سادىر بولدىئۇالردىن بىز زادىال
بارگـاھلىرىمىزنى ئۇچـۇرۇپ -قازانلىرىمىزنى دۈمكۈمتۈرۈپ، ئوتلىرىمىزنى ئۆچـۈرۈپ، چىـدىر

ئهبـۇ سـۇفيان . دېـدى» بولدى، مهن بۇ يهردىـن كـۆچىمهن، سـىلهرمۇ كۆچـۈڭالر. كېتىپتۇ
ده، تۆگىـسىنى -ىسىنىڭ قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا مىندىگېپىنى دهپ بولۇپال، باغالقلىق تۆگ

  .يېشىپ قويۋهتتى

ــشهلدى ــشقا تهم ــاڭالپال، شــهھهرلىرىگه قايتى ــانلىرىنى ئ ــشلهرنىڭ قىلغ ــانالر قۇرهي . غهتف
-ئـۇ دۈشـمهن قۇشـۇنلىرىنىڭ ئهھـۋالىنى تىـڭ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم نامـاز ئوقۇۋاتـاتتى

غا ئهھـۋالنى رهسـۇلۇلالھنـى يهمـان قايتىـپ كېلىـپ، تىڭالپ كېلىشكه ئهۋهتكهن ھۇزهيفه ئىب
ــدى ۋه كــۆرگهنلىرىنى ســۆزلهپ بهردى ــۇم قىل ــده . مهل ــسى ئهتىگهن ــلهن رهســۇلۇلالھئهتى  بى

  .مۇسۇلمانالرمهدىنىگه قايتىپ كېلىپ، قوراللىرىنى قويدى

ــى ــقهتهن راســت ئېيتت ــله ھهقى ــۈك ال ــى «: بۆي ــۇئمىنلهرئ اللهنىــڭ ســىلهرگه بهرگهن ! م
قوشـۇن ) كۇففارالردىن ئۇيۇشقان ئۇرۇشقۇچى(هسلهڭالر، ئۆز ۋاقتىدا ئۈستۈڭالرغا نېمىتىنى ئ

ــگهن ئىــدى ــى (بىــز ئۇالرغــا قارشــى بــوران ۋه ســىلهرگه كۆرۈنمهيــدىغان قوشــۇن . كهل يهن
سـۈره (» ئهۋهتتۇق، الله سىلهرنىڭ قىلغان ئىشىڭالرنى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر) پهرىشتىلهرنى

  )ئهيهت-9: ئهھزاب

نى خاپا قـايتۇردى، )يهنى مهدىنىگه ھۇجۇم قىلغان ئىتتىپاقداش قوشۇن(الر الله كاپىر«
) دۈشـمهنگه بـوران ۋه پهرىـشتىلهرنى ئاپىرىـده قىلىــپ(ئـۇالر مهقـسىتىگه يېتهلمىـدى، الـله 

: سـۈره ئهھـزاب(» نى ئۇرۇشسىز غهلىبىگه ئېرىشتۈردى، الله كۈچلۈكتـۇر، غـالىبتۇرمۇئمىنلهر
  ).ئايهت-24
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 مۇسۇلمانالرغا قارشى ئـۇرۇش قىلىـشقا كېيىنقۇرهيشلهر شۇنىڭدىن . ىئۇرۇش ئاخىرالشت
مۇشۇ يىلدىن باشالپ قۇرهيشلهر سىلهرگه ھوجـۇم «:  ئۇالرغارهسۇلۇلالھ. جۈرئهت قىاللمىدى

  .دېدى» قىاللمايدۇ، بهلكى، سىلهر ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىپ بارىسىلهر

مۇشـرىكالردىن تـۆت . ىلىنـدىخهندهك ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالردىن يهتته ئـادهم شـهھىد ق
  .ئادهم ئۆلتۈرۈلدى

  بهنۇ قۇرهيزه غازىتى -8

  :بهنۇ قۇرهيزهنىڭ كېلىشىمنى بۇزۇشى

 ئوتتۇرىـسىدا ئهنـسارالرپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه كهلگهن چاغـدىال مۇھـاجىر ۋه 
ــدى  ــلهن ئهھ ــۇدىيالر بى ــشىمده يهھ ــۇ كېلى ــۇپ، ئ ــان بول ــشىمى ئورناتق ــاقلىق كېلى ئىتتىپ

مـۈلكى -مۇئهييهن شهرتلهر ئاساسىدا ئۇالرنىڭ دىنى ۋه مـال. شكهنلىكى قهيت قىلىنغانتۈزۈ
ــۆز ــاردهم بېرىــدىغانلىقى بهلگىلهنــگهن-قوغدىلىــدىغانلىقى ۋه ئ ــارا ي ئهھــدىنامىنىڭ بىــر . ئ

ــسىدا ــرهبكه «: ماددى ــى تهرهپ ئۇرۇشــتا ۋه يهس ــنىگه(ئىكك ــلهرگه ) مهدى ــتۇرۇپ كهلگهن باس
ه يـاردهم بېرىـدۇ، نهسـىھهت ۋه ياخـشىلىق قىلىـشقا بولىـدۇكى، بىـرىگ-قارشى تۇرۇشتا بىر

  .دېيىلگهن» گۇناھ قىلىشقا بولمايدۇ

بهنــۇ نهزىرنىــڭ قهبىــله باشــلىقى ھــۇيهي ئىبنــى ئهخــتهب بهنــۇ قــۇرهيزهنى ئهھــدىنى 
. بـۇرۇن يالىشىـشقا مهجبۇرالشـتا مـۇۋهپپهقىيهت قازانـدى-بۇزۇشقا، قۇرهيشلهر بىلهن ئېغىـز

مهن مۇھهممهدنىـڭ «:  قهبىلـى باشـلىقى كهئـب ئىبنـى ئهسـهد دهسـلهپتهبهنـۇ قۇرهيزهنىـڭ
» ئاخىرى ئۆز ۋهدىسىده راستچىللىق بىـلهن تـۇرۇپ كېلىۋاتقـانلىقىنى كۆرىـۋاتىمهن-باشتىن

ــلهن پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم  ــدا يهنىــال ئــۆزلىرى بى ــگهن بولــسىمۇ، بىــراق، ئاخىرى دې
 رهســۇلۇلالھ.  ئــارىنى ئوچــۇق قىلىــۋهتتىئوتتۇرىــسىدىكى ئهھــدى ۋه كېلىــشىمىنى بــۇزۇپ،

 ئهۋس قهبىلىـسىنىڭ باشـلىقى سـهئىد كېـيىنئۇالرنىڭ ئهھدىنى بۇزغانلىقىنى ئاڭلىغانـدىن 
ــاده  ــى ئۇب ــهئىد ئىبن ــلىقى س ــسىنىڭ باش ــلهن خهزرهج قهبىلى ــاز بى ــى مۇئ ــۇ (ئىبن ــۇالر بهن ئ

ــر قــانچه )قۇرهيزهنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى ــسارالرنــى بى ــاكى  بىــلهن خهۋهرنىــڭ ئهن راســت ي
ـــۇالر . يالغـــانلىقىنى تهكـــشۈرۈشكه ئهۋهتتـــى ئـــۇالر تهكـــشۈرۈش جهريانىـــدا ئهھۋالنىـــڭ ئ

بهنــۇ قۇرهيزهنىــڭ جىنــايىتى چهكــتىن ئاشــقان . ئاڭلىغانــدىنمۇ ئېغىــر ئىكهنلىكىنــى بىلــدى
اللهنىڭ پهيغهمبرى دىگهن كىم ئـۇ؟، مـۇھهممهد بىـلهن بىزنىـڭ ئـارىمىزدا «: بولۇپ، ئۇالر

  .دېيىشتى» ى ۋه كېلىشىم يوقھىچقانداق ئهھد

ھهتتا ئۇالر تېخى مۇسـۇلمانالرغا ھۇجـۇم قىلىـشقا، مۇسـۇلمانالرنىڭ ئارقىـسىدىن ئۇالرغـا 
ئاشـكارا -بۇنـداق قىلىـش ئـۇرۇش مهيدانىـدا ئوچـۇق. نهيزه سانچىـشقا تهييارالنغـان ئىـدى

ر يـۇقىرى ئهينى ۋاقىتتـا ئـۇال«: بۇ اللهنىڭ. ھۇجۇم قىلىشتىنمۇ ئېغىر ۋه دهھشهتلىك ئىدى
دېـگهن سـۆزىنىڭ نهخ » كهلـدى) ھۇجۇم قىلىـپ(تهرىپىڭالردىنمۇ، تۆۋهن تهرىپىڭالردىنمۇ 

  .ئۆزى ئىدى
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  .بۇ مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن ھهقىقهتهن ئېغىر كهلدى

  :بهنۇ قۇرهيزهگه يۈرۈش قىلىش

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم بىــلهن مۇســۇلمانالر خهنــدهكتىن مهدىــنىگه قايتىــپ كېلىــپ، 
. دېـدى» سهن قورالنى قويدۇڭمۇ؟! رهسۇلۇلالھئى «: جىبرىئىل كېلىپ. لىرىنى قويدىقورال

 تېخـى قـورالنى قويمىـدى، الـله پهرىشتىلهر«: دېۋىدى، جىبرىئىل» شۇنداق«: رهسۇلۇلالھ
. دېــدى» مهنمـۇ بېرىـپ ئـۇالرنى تهۋرىـتىمهن. سـېنى بهنـۇ قـۇرهيزهگه ئاتلىنىـشقا بۇيرىــدۇ

: نىڭرهســــۇلۇلالھئـــۇ كىــــشىلهرگه . اكـــارچىنى بۇيرىــــدىپهيغهمـــبهر ئهلهيھىســــساالم ج
» ئاڭلىغۇچىالرنىڭ ھهممىسى ئىتائهت قىلسۇن، بهنۇ قۇرهيزهگه قـاراپ دهرھـال ئاتالنـسۇن«

  .دېگهن بۇيرىقىنى يهتكۈزدى

 25ئـۇالرنى . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشۇننى باشالپ بهنـۇ قـۇرهيزهگه يېتىـپ كهلـدى
ــله .  ئالــدىكۈنــدۈز مۇھاســىرىگه-كــېچهبهش  مۇھاســىره ئــۇالرنى ھالىــدىن كهتكــۈزدى، ال

  .ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ تاشلىدى

  :سهئىدنىڭ كهسكىن ھۆكۈمى

كىمكى ئاڭلىغان بولسا ئىتائهت قىلسۇن، ئهسىر نـامىزىنى «: ئهسلى تىكىسىتته: ئىزاھات
ىنى بهنـۇ دېـيىلگهن بولـۇپ، بـۇ قانـدقتۇر ئهسـىر نـامىز» بهنۇ قۇرهيزهگه بېرىپ ئوقۇسۇن

قـۇرهيزهده ئوقـۇش مهسىلىــسى بولماسـتىن، بهلكـى،  ئهھۋالنىــڭ جىـددى ھهم تىزلىكىنــى، 
شــۇڭا ئۇنىــڭ مهزمــۇنى بــۇيىچه . قۇشــۇننىڭ دهرھــال ئــاتلىنىش الزىملىقىنــى ئىپــادىلهيتتى

» ئاڭلىغۇچىالرنىڭ ھهممىسى ئىتائهت قىلسۇن، بهنۇ قۇرهيزهگه قـاراپ دهرھـال ئاتالنـسۇن«
  .ىندىدهپ تهرجىمه قىل

ئـاق «بهنۇ قۇرهيزه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۆكۈمىگه بويـسۇنۇدىغانلىقىنى ئېيتىـپ 
ئهۋســـلىكلهر ئۇالرنىـــڭ ئىتتىپاقدىـــشى بولغاچقـــا، ئارىغـــا چۈشـــۈپ . چىقـــاردى» بـــايراق

ئـى «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ئۇالرغـا. دىن ئۇالرنى كهچۈرۈم قىلىشنى ئۆتۈندىرهسۇلۇلالھ
. دېدى» ىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن بىر ئادهمنىڭ ھۆكۈم قىلىشىغا قوشۇالمسىلهر؟س! ئهۋسلىكلهر

» ئـۇ بولـسا سـهئىد ئىبنـى مۇئـاز«: دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم» قوشۇلىمىز«: ئۇالر
ــى ــى ئهۋهتت ــپ كېلىــشكه ئهلچ ــۇنى چاقىرى ــدى ۋه ئ ــدى، ئۇنىــڭ . دې ــپ كېلىۋى ئــۇ يېتى

. سـهن ئىتتىپاقداشـلىرىڭغا ياخـشىلىق قىلغىـن! رىئى ئابا ئهمـ«: قهبىلىسىدىكىلهر ئۇنىڭغا
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سېنىڭ ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭ ئۈچۈن سېنى مۇشۇ ئىـشقا ئىـگه 

مانـا، سـهئىدنىڭ «: ئۇالر ئۆتۈنۈشلىرى كۆپ بولۇۋىدى، سـهئىد ئـۆزىگه. دېيىشتى» قىلدى
» هنت قىلمايـدىغان ۋاقتـى كهلـدى ماالمهت قىلغۇچىنىـڭ مـاالمىتىگه پىـسھېچبىرالله يولىدا 

ــدى ــۇ-دې ــال«: ده، ئ ــكه، م ــى ئۆلتۈرۈش ــڭ ئهرلىرىن ــادىره -مهن ئۇالرنى ــۈكلىرىنى مۇس مۈل
پهيغهمـــبهر . دېـــدى» قىزلىرىنـــى ئهســـىر ئېلىـــشقا ھۆكـــۈم قىلىـــمهن-قىلىـــشقا، خوتـــۇن

  .دېدى» سهن ئۇالرغا اللهنىڭ ھۆكۈمى بىلهن ھۆكۈم قىلدىڭ«: ئهلهيھىسساالم
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غـا ۋه »جهڭ قـانۇنى«غان ھۆكۈمى بهنـى ئىـسرائىلنىڭ شـهرىئىتىدىكى سهئىدنىڭ چىقار
. بهنـۇ قـۇرهيزهگه سـهئىدنىڭ ھۆكـۈمى يۈرگۈزۈلـدى. تهۋراتتىكى ھۆكـۈمگه ئۇيغـۇن كهلـدى

مۇسۇلمانالر دۈشمهننىڭ ئارقا تهرىپىدىن ھۇجـۇم قىلىـشىدىن ۋه ئىچكـى قااليمىقـانچىلىقتىن 
  .خاتىرجهم بولدى

ىلىسى كهئب ئىبنى ئهشرهفنى ئۆلتۈرگهن بولسا، مانا ئهمـدى بۇندىن ئىلگىرى ئهۋس قهب
خهزرهج قهبىلىسى ئهھزاب ئۇرۇشـىنى تهشـكىللىگۈچىلهرنىڭ بىـرى بولغـان يهھـۇدىي سـاالم 

ئۇ ساالم ئىبنى ئهبۇل ھۇقهيق پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا . ئىبنى ئهبۇل ھۇقهيقنى ئۆلتۈردى
غا زىيانكهشـلىك قىلىـشقا رهسـۇلۇلالھلهرنى دۈشمهنلىك قىلغۇچىالرنىڭ بېشى بولۇپ، كىـشى

ــكۈرتهتتى ــت . كۈش ــۇلمانالرغا سۈيقهس ــسالم ۋه مۇس ــۇلمانالر ئى ــلهن مۇس ــۈمى بى ــڭ ئۆل ئۇنى
قىلىــدىغان، مۇســۇلمانالرغا قارشــى ھهرىكهتــلهرگه رهھبهرلىــك قىلىــدىغان كاتتىباشــالردىن 

  .قۇتۇلۇپ ئارام تاپتى

  

  :غۇچىغا ياخشىلىق قىلىشزۇلۇم قىلغۇچىنى ئهپۇ قىلىش، يامانلىق قىل

ئــۇالر بهنــى ھــۇنهيفه . پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم نهجــد تهرهپــكه قوشــۇن ئهۋهتتــى
قهبىلىــسىنىڭ باشــلىقى ســۇمامه ئىبنــى ئۇســالنى تۇتــۇپ كېلىــپ، ئــۇنى مهســجىدنىڭ بىــر 

سـهنده نىـمه بـار؟ ئـى «:  ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈۋېتىپرهسۇلۇلالھ. تۈۋرۈكىگه باغالپ قويدى
ئۆلتۈرۈۋهتــسهڭ بىــر جــان ! ياخــشىلىق بــار ئــى مــۇھهممهد«: دېۋىــدى، ســۇمامه» !ســۇمامه

دۇنيـا -مـال. ئىگىسىنى ئۆلتۈرىسهن، ئىنئام قىلـساڭ تهشـهككۈر ئىگىـسىگه ئىنئـام قىلىـسهن
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى شۇ پېتى تاشالپ قويۇپ . دېدى» دېسهڭ دېگىنىڭنى بېرىمهن

 ئالدىنقى قېتىم سورىغان سـوئالنى سـورېۋىدى، سـۇمامه ئۇ ئىككىنچى قىتىم كېلىپ،. كهتتى
. ئـۈچىنچى قىتىممـۇ يهنه شـۇنداق بولـدى. ئالدىنقى قىتىمقى بىلهن ئوخشاش جاۋاب بهردى

 مهسـجىدكه كېـيىنئـۇ بـاغالقتىن بوشـانغاندىن .  ئۇنى قويۇپ بېرىشكه بۇيرىدىرهسۇلۇلالھ
ئانـدىن قايتىـپ كېلىـپ . ت ئالـدى جايدىكى بىر خورمىزارلىققا بېرىپ غۇسـلى تاھـارهيېقىن

الله بىـلهن قهسـهمكى، يهر يۈزىـده مهن ئهڭ ئـۆچ «: شاھادهت ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى ۋه
كۆرىدىغان ئـادىمىم سـهن ئىـدىك، ئهمـدى سـهن ئهڭ ياخـشى كۆرىـدىغان ئـادىمىم بولـۇپ 
قالدىڭ، سهن ئېلىپ كهلـگهن دىـن يهر يۈزىـده مهن ئهڭ يامـان كۆرىـدىغان دىـن ئىـدى، 

مهن ئهسلىده ئۆمره قىلىـشقا ماڭغـان . مدى ئۇ مهن ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان دىنغا ئايالندىئه
 ئـۇنى تهبرىكلىـدى رهسـۇلۇلالھ. دېدى» ئىدىم، كېتىۋاتقىنىمدا ئادهملىرىڭ مېنى تۇتۇۋالدى

: لىۋىدى، قۇرهيشلهر ئۇنىڭغـاه يېتىپ كېسۇمامه مهككىگ. ۋه ئۆمره قىلىپ كېلىشكه بۇيرىدى
يـاق، دىنـدىن چىقمىـدىم، بهلكـى، مهن «: سـۇمامه. دېيىشتى» چىقىپسهنسهن دىندىن «

 رهســۇلۇلالھقهســهم قىلىمهنكــى، . مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالمغا ئهگىــشىپ مۇســۇلمان بولــدۇم
دهپ » رۇخسهت قىلمىغۇچه سىلهرگه يهمامهدىن بىر تـال بۇغـداينىڭ دېنىنـى ماڭغۇزمـايمهن
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نىڭ ئاشلىق بازىـسى ئىـدى، شـۇڭا ئـۇ يۇرتىغـا يهمامه قهدىمدىن تارتىپ مهككى. جاكارلىدى
قايتىپ بارغان ھامان يهمامهدىن مهككىگه بارىدىغان يـولنى ئـۈزۈپ تاشـالپ، مهككىـگه بىـر 

ــدى ــلىق ئۆتكۈزمى ــۇ ئاش ــسىلىپ . تۆگىم ــر قى ــلىقتىن ئىغى ــى ئاش ــۇرهيش خهلق ــده ق نهتىجى
تۇققـانچىلىقنى -ۇق بىـلهن بولغـان ئـۇررهسـۇلۇلالھئۇالر خىتىده . غا خهت يازدىرهسۇلۇلالھ

شـۇنىڭ . دهپ بولسىمۇ سۇمامهنىڭ مهككىگه كېلىـدىغان ئاشـلىقنى قويۇۋىتىـشىنى ئۆتۈنـدى
 سۇمامهگه خهت يېزىپ مهككىگه ئاشلىق يهتكۈزۈپ بېرىشكه يول قويۇشنى رهسۇلۇلالھبىلهن 
  .ئېيتتى

  ھۇدهيبىيه سۈلھىسى -9

  :رلىنىشىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ چۈشى ۋه مهككىگه كىرىشكه تهييا

پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم مهدىنىـده تـۇرۇپ مهككىـگه كىرىـپ بهيتـۇلالنى تـاۋاپ قىلىـپ 
 بۇنىڭــدىن ســاھابىالر.  ســۆزلهپ بهردىغاســاھابىالرئــۇ كــۆرگهن چۈشــىنى . چــۈش كــۆردى

چـۈنكى، ئۇالرنىـڭ مهكـكه ۋه كهئبىـدىن ئايرىلغىنىغـا ئـۇزۇن . چهكسىز خۇشاللىققا چۈمـدى
بولۇپمــۇ . لالنى تـاۋاپ قىلىـش تۇيغۇســى ھهسـسىلهپ كۈچهيگهنىـدىيىلـالر بولغـان، بهيتــۇ

ــگه  ــرى مهككى ــتىلگهن مۇھــاجىرالر ئۇزۇنــدىن بى ــۇپ، شــۇ يهرده ئۆســۈپ يى مهككىــده تۇغۇل
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرغـا ئهھـۋالنى . غىنغانىدىرهلمىگهچكه ئۆز يۇرتىنى قاتتىق سېكى

  . بىلهن بىلله چىقىشقا تهييارالندىالھرهسۇلۇلخهۋهر قىلىۋىدى، ئۇالرنىڭ ھهممىسى 

  :كى مهككىگه قىلىنغان سهپهركېيىنئۇزاق ئايرىلىشتىن 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ھىجرهتنىـڭ ئـالتىنچى يىلـى زۇلقهئـده ئېيىـدا ئـۇرۇش قىلىـش 
 بىـلهن رهسۇلۇلالھ. ئهمهس بهلكى، ئۆمره قىلىش مهقسىتىده مهدىنىدىن ھۇدهيبىيهگه چىقتى

لله چىققان بولۇپ، بهيتۇلالھنى ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن ئۇنى زىيارهت قىلىـش  كىشى بى1500
مهقسىتىده چىققانلىقىنى كىشىلهرگه بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن قۇربـانلىق قىلىنىـدىغان مـالالرنىمۇ 

  .ئېلىۋالغان ۋه ئۆمرىگه ئىھرام باغلىغان ئىدى

ڭالشـقا ئـادهم تى- قۇرهيشلهرنىڭ ئهھۋالىنى ئىگىلهش ئۈچۈن ئالدىـدىن تىـڭرهسۇلۇلالھ
دېگهن جايغا كېلىۋىـدى، ئالدىـدىن ئهۋهتـكهن خهۋهرچـى » ئهسفان «رهسۇلۇلالھ. ئهۋهتتى

ــپ  ــپ كېلى ــڭ رهســۇلۇلالھقايتى ــى لۇئهينى ــب ئىبن ــلهن ئۇرۇشــۇش ۋه رهســۇلۇلالھغا كهئ  بى
 رهســۇلۇلالھ. نى بهيتــۇلالدىن توســۇش ئۈچــۈن قوشــۇن توپلىغــانلىقىنى ئىيتتــىرهســۇلۇلالھ

ئـۇ يهرده سـۇ ئـاز . نىڭ بىر چىتىگه كېلىـپ، شـۇ يهرنـى قونـالغۇ قىلـدىمېڭىپ ھۇدهيبىيه
ـــۇلمانالر  ـــا مۇس ـــى ئېرهســـۇلۇلالھبولغاچق ـــساپ كهتكهنلىكىن ـــشتىغا ئۇس ـــۇلۇلالھ. يتى  رهس

ئــۇالر . ئوقدىنىــدىن بىــر تــال ئــوقنى ســۇغۇرۇپ ئېلىــپ، ئــوقنى ســۇغا سېلىــشقا بۇيرىــدى
 سـۇ بـارلىق مۇسـۇلمانالرنىڭ قـانغۇدهك كېـيىننىڭ ئهمرىنى بىجا كهلتۈرگهندىن رهسۇلۇلالھ

  .ئىچىشىگه يهتتى
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 قۇرهيــشلهرنىڭ ئۆزىــدىن ئهنــسىرهپ قىلىۋاتقــانلىقىنى بىلىــپ، ئۇالرغــا بىــر رهســۇلۇلالھ
ده، ئوسمان ئىبنى ئهففاننى چاقىرىـپ، ئـۇنى -ئادهمنى ئهلچى قىلىپ ماڭدۇرۇشنى ئويلىدى

قۇرهيـشلهرگه بىزنىــڭ «: ئۇنىڭغــاقۇرهيـشلهرگه ئهلچــى قىلىـپ ئهۋهتــدىغانلىقىنى ئېيتىـپ، 
ئۇرۇشــقىلى كهلمىگهنلىكىمىزنـــى، پهقهت ئـــۆمره ھهج قىلىــش ئۈچـــۈنال كهلگهنلىكىمىزنـــى 

دېدى ھهمده ئـۇنى مهككىـدىكى بـارلىق مـۇئمىن » ئۇقتۇرغىن ۋه ئۇالرنى ئىسالمغا چاقىرغىن
ــا -ئهر ــلهن كۆرۈشــۈپ، ئۇالرغ ــالالر بى ــھهتفئاي ــۇ يهى ــشارىتىنى يهتكۈزۈشــكه ۋه ئ ردىكــى  بى

كىشىلهرنىڭ ئىمانىنى يۇشۇرۇپ يۈرمهسلىكى ئۈچۈن ئۇالرغا الله بۇ دىننى مهكـكه تۇپرىقىـدا 
  .ھامان ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلىدىغانلىقىنى خهۋهر قىلىشقا بۇيرىدى

ئۇ ئهبۇ سـۇفيان باشـچىلىقىدىكى .  مهككىگه يېتىپ كهلدى-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئوسمان 
ئوسـمان ئهلچىلىـك . غا كېلىپ ئۇالرغا ئهلچىلىكنى يهتكۈزدىقۇرهيش كاتتىباشلىرىنىڭ ئالدى

ئهگهر خالىـساڭ بهيتـۇلالنى تـاۋاپ «: ۋهزىپىسىنى ئورۇنداپ بولغان چاغدا، ئـۇالر ئوسـمانغا
 تاۋاپ قىلىش پۇرسىتىگه ئىرىشمىگۈچه ئـۆزى رهسۇلۇلالھدېۋىدى، ئوسمان » قىلىپ كهتكىن

  .يالغۇز تاۋاپ قىلمايدىغانلىقىنى ئىيتتى

  :زۋان بهيئىتىرى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئوسـماننىڭ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكى ھهققىـده يالغـان خهۋهر يېتىـپ 
مۇسـۇلمانالرنىڭ .  بىر تۈپ دهرهخنىڭ سايىسى ئاسـتىدا ئىـدىرهسۇلۇلالھبۇ چاغدا . كهلدى

ــپ،  ــسى قوزغىلى ــۇلۇلالھھهممى ــى قاچماســلىققا«غا رهس ــدى» قهتئ ــئهت قىل ــبهر . بهي پهيغهم
ـــۇ ئوســـمان ئۈچـــۈن«: ساالم ئۆزىنىـــڭ قـــولىنى تۇتـــۇپئهلهيھىســـ ـــۇ . دېـــدى» ب ـــا ب مان

بولۇپ، بۇ ھهقته الـله مۇنـداق » رىزۋان بهيئىتى«ھۇدهيبىيهدىكى دهرهخ ئاستىدا قىلىنغان 
  :دهيدۇ

ــله « ــۇئمىنلهرال ــدى، م ــقهتهن رازى بول ــۇھهممهد(دىن ھهقى ــى م ــۇالر !) ئ ــدا ئ ــۆز ۋاقتى ئ
  ).ئايهت-18: سۈره فهتىھ(» ىدا ساڭا بهيئهت قىلدىئاست) سايىسى(دهرهخ ) ھۇدهيبىيىده(

. ئارقىدىن قۇرهيشلهرنىڭ تـۆت نهپهر ئهلچىـسى كهلـدى-پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئارقا
بىـز ئـۇرۇش قىلىغىلـى كهلمىـدۇق بهلكـى، «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه

رهيــشلهر بۇنىڭغــا ئىــشهنمهي دېــگهن بولــسىمۇ، بىــراق، قۇ» ئــۆمره ھهج قىلغىلــى كهلــدۇق
  .تۇرۇۋالدى

: ئاشۇ ئهلچىلهرنىڭ بىرى بولغان ئۇرۋه ئىبنى مهسئۇد سهقهفىي قهۋمنىڭ قېشىغا قايتىپ
كىـسرا، . الله بىلهن قهسهمكى، مهن نۇرغۇن پادىشاھالرغا ئهلچى بولـۇپ بارغـان! ئى قهۋم«

مهن مۇھهممهدنىـڭ ! ائهزبىرايـى خـۇد. قهيسهر ۋه نهجاشـىيالرنىڭ ھوزۇرىـدا بولغـان ئىـدىم
ئادهملىرىنىڭ ئۇنىڭغا ھۆرمهت قىلغىنىـدهك بـۇ شـاھالرنىڭ ھىـچ بىـرىگه شـۇنداق ھـۆرمهت 

نىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا كۆرسـهتكهن سـاھابىالردېدى ۋه » قىلىنغانلىقىنى كۆرمىدىم
  .چىن ھۆرمىتىنى ئۇالرغا سۈرهتلهپ بهردى
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  :كېلىشىم ۋه سۈلھى، ھېكمهت ۋه سهۋرچانلىق

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ . قۇرهيشلهر سۇھهيل ئىبنى ئهمرىنى ئهلچىلىككه ئهۋهتتى
ئۇالرنىڭ سۇھهيلنى ئهۋهتكىنىگه قارىغاندا ئۇالر چوقۇم سـۈلھىنى «: كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ

ئىككــى تهرهپ سۆھبهتلىــشىپ بىــرلىككه كهلگهنــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر . دېــدى» تــالالپتۇ
بسم «ئهلى . ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىبنى چاقىرىپ، شهرتنامىنى يېزىشقا بۇيرىدىئهلهيھىسساالم 

) ناھايتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان اللهنىڭ ئىسمى بىـلهن باشـاليمهن(»  الرحمن الرحيمهالل
نىڭ كىملىكىنـى تونۇمـايمىز، )شهپقهتلىك الله(› الرحمن‹بىز «: دهپ يازغانىدى، سۇھهيل

ــله(› مهالــلبــسمك ‹ســهن ئىلگىركىــدهكال  بــۇ ئىــشىمنى ! ســېنىڭ ئىــسمىڭ بىــلهن ئــى ال
ــازغىن) باشــاليمهن ــدى» دهپ ي ــداق دهپ «: مۇســۇلمانالر. دې ــلهن قهســهمكى، ئۇن ــله بى ال

ناھـايتى شـهپقهتلىك ۋه مېھرىبـان اللهنىـڭ (›  الرحمن الـرحيمهبسم الل‹يازمايمىز، پهقهت 
بولدى، ئۇنىـڭ «: لهيھىسساالمپهيغهمبهر ئه. دېدى» دهپ يازىمىز) ئىسمى بىلهن باشاليمهن

) بۇ ئىشىمنى باشـاليمهن! سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن ئى الله(› مهبسمك الل‹: دېگىنى بۇيىچه
  .دېدى» دهپ يازغىن

اللهنىـڭ پهيغهمبىـرى مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالم شـۇنىڭغا سـۈلھى «: شۇنىڭ بىلهن ئهلى
ــدۇكى ــۇھهيل » قىلى ــدى، س ــۇلۇلالھدهپ يازغانى ــېنىڭ «: غارهس ــز س ــى بى پهيغهمبهرلىكىڭن

. ئېتىراپ قىلغان بولساق، سهن بىلهن ئۇرۇشۇپ، سېنى بهيتۇلالھـدىن توسـۇپ يۈرمهيتتـۇق
ــۇڭا ــى ‹: ش ــۇھهممهد ئىبن ــدۇلالھم ــازغىن› ئاب ــدى» دهپ ي ــساالم . دې ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم

» گهرچه سىلهر مېنى ئىنكار قىلساڭالرمۇ مهن يهنىال اللهنىڭ ھهق پهيغهمبىرىمهن«: ئۇنىڭغا
ــ ــشىمدىكى -دىدې ــشقا ۋه كېلى ــدهك يېزى ــۇھهيلنىڭ دېگىنى ــى س ــۇلۇلالھ«ده، ئهلىن » رهس

يـاق، مهن «: بىراق، ئهلـى. دېگهن سۆزنى ئۆچۈرۈۋېتىشكه بۇيرىدى) اللهنىڭ پهيغهمبىرى(
 ھىلىقى سـۆزنىڭ ئـورنىنى رهسۇلۇلالھدهپ تۇرۇۋالغانىدى، » بۇ سۆزنى مهڭگۈ ئۆچۈرمهيمهن
  .ى بىلهن ئۆچۈردىئهلىدىن سوراپ، ئۇنى ئۆز قول

اللهنىڭ پهيغهمبىرى سىلهرنىڭ بـۇ يىـل بهيتـۇلالھنى تـاۋاپ «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم
دېۋىـدى، سـۇھهيل ئهرهبلهرنىـڭ » قىلىشىمىزغا توسقۇنلۇق قىلماسلىقىڭالرغا سۈلھى قىلىدۇ

دهپ سۆز چـۆچهك قىلماسـلىقى » مۇھهممهد بۇ يىل زۇرلۇق كۈچى بىلهن مهككىگه كىرىپتۇ«
ۈن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بـۇ يىـل قايتىـپ كېتىـپ، كـېلهر يىلـى قايتـا كېلىـپ ئۈچ

  .شهرتنامه ئۇنىڭ دېگىنى بۇيىچه يېزىلدى. بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىشىنى ئېيتتى

ئهگهر بىزنىڭ ئىچىمىـزدىن بىـر ئـادهم سـېنىڭ دىنىڭغـا «: سۈھهيل يهنه مۇنداق دېدى
ــۇ ــسه، ســهن ئ ــشىڭغا كهل ــسهنكىرىــپ، ســېنىڭ قې ــايتۇرۇپ بېرى ــزگه ق ــدى، » نى بى دېۋى

ـــايتۇرۇپ ! ســـۇبھانهلالھ«: مۇســـۇلمانالر ـــى مۇشـــرىكالرغا ق ـــۇپ كهلگهنلهرن مۇســـۇلمان بول
  .دېيىشتى» بېرهمدۇق؟

شهرتنامىنىڭ ماددىلىرى يېزىلىۋاتقان پهيتته قۇرهيش ۋهكىلى سۇھهيل ئىبنـى ئهمرىنىـڭ 
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ىـڭ تــۆۋهن تهرىپىــدىن چىقىــپ كىــشهنلىرىنى ســۆرهپ مهككىن-ئـوغلى ئهبــۇ جهنــدهل كـويزا
مانا بۇ قايتۇرۇشقا «: سۇھهيل بۇنى كۆرۈپ. كېلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىغا ئۆزىنى ئاتتى

بىـز تېخـى سـۈلھى مـاددىلىرىنى پۈتۈشـۈپ «: رهسـۇلۇلالھ. دېـدى» تىگىشلىك تۈنجى ئىش
ــدۇققۇ؟ ــۇھهيل» بولىمى ــدى، س ــشىم «: دېۋى ــداق كېلى ــلهن ھىچقان ــهن بى ــداقتا مهن س ئۇن

ئـۇنى «: دېگهنىدى، سۇھهيل» ئۇنى ماڭا قالدۇرغىن«: رهسۇلۇلالھ. دېدى» ىمىزالىمايمهنئ
قايتــا تهلهپ قىلغــان بولــسىمۇ، - قايتــارهســۇلۇلالھ. دېــدى» ســاڭا مهڭگــۈ قالــدۇرالمايمهن

  .بىراق، سۇھهيل ئۇنىمىدى

مهن مۇســۇلمان بولــۇپ، قېــشىڭالرغا كهلــسهم مېنــى ! ئــى مۇســۇلمانالر«: ئهبــۇ جهنــدهل
ئۇ الله . دېدى» شرىكالرغا قايتۇرۇپ بېرهمسىلهر؟ مهن يولۇققان ئازابنى كۆرمهيۋاتامسىلهر؟مۇ

شــۇنداقتىمۇ پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئهبــۇ . يولىــدا ھهقىــقهتهن قــاتتىق ئازابالنغــان ئىــدى
  .جهندهلنى قۇرهيشلهرگه قايتۇرۇپ بهردى

دۇ، بۇ ئـون يىـل تىش توختىئىككى تهرهپ ئون يىل ئۇرۇ: كېلىشىمگه مۇنۇالر يېزىلىدى
-قۇرهيـشلهر تهرهپـتىن ئىـگه. بىرىدىن ئهمىن بولىـدۇ-ئىچىده ئىككى تهرهپ كىشىلىرى بىر

ــسى ــڭ رۇخسىتى ــپ(ز چاقىلىرىنى ــر ئهر ) قېچى ــداق بى ــگهن ھهر قان ــسىز كهل ــشكه شهرت قۇرهي
ـــلهر  ـــپ كهتكهن ـــكه قېچى ـــشلهر تهرهپ ـــتىن قۇرهي ـــا مۇســـۇلمانالر تهرهپ ـــدۇ، ئهمم قايتۇرۇلى

ھهر قايسى ئهرهب قهبىلىلىرى پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم . انالرغا قايتۇرۇپ بېرىلمهيدۇمۇسۇلم
ياكى قۇرهيشلهردىن كىمنىـڭ ھىمايىـسىگه كىرىـشنى خالىـسا، شـۇنىڭ ھىمايىـسىگه كىرسـه 

  .بولىدۇ

  :مۇسۇلمانالرنىڭ سۈلھىده تۆۋهن ئورۇندا تۇرۇشى ۋه مهدىنىگه قايتىپ كېتىشى

تهڭــسىزلىك، مهككىــگه كىــرمهي قايتىــپ كېــتىش، پهيغهمــبهر مۇســۇلمانالر ســۈلھىدىكى 
ئهلهيھىسساالم ئۈستىگه ئالغان روھـى بىـسىم قاتـارلىقالرنى كـۆرۈپ ئۇالرنىـڭ كـۆڭلى تولىمـۇ 

دېمىسىمۇ بۇ ئۇالرغا ھهقىـقهتهن ئېغىـر . ئۇالر تۈگىشىپ كهتكىلى تاسال قالدى. يىرىم بولدى
پهيغهمـبهر «: هبـۇ بهكرىنىـڭ قېـشىغا كېلىـپ ئ-رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ-ئـۆمهر . كهلگهن ئىدى

دهپ » دېمىگهنمـۇ؟› بىز بهيتۇلالھغا بېرىـپ، ئـۇنى تـاۋاپ قىلىمىـز‹: ئهلهيھىسساالم بىزگه
» سـاڭا مۇشـۇ يىـل چوقـۇم كىرىـسهن«: دېدى، ئانـدىن» دېگهن«: ئهبۇ بهكرى. سورىدى

 چوقـۇم تـوغرا، سـهن«: دېۋىـدى، ئهبـۇ بهكـرى» يـاق«: ئـۆمهر. دېگهنمۇ؟ دهپ سـورىدى
  .دېدى» كېلىپ، ئۇنى تاۋاپ قىلىسهن

قۇربـانلىق ئۈچـۈن (پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم سۈلھىدىن بىكار بولغانـدىن كىـين ھهدىـيه 
بـۇ ئهھـۋال . ئانـدىن ئولتـۇرۇپ، بېـشىنى چۈشـۈرتتى. نـى بوغۇزلىـدى)ئېلىپ كهلـگهن مـال

ــدى ــقهتهن ئېغىــر كهل ــۇالر مهدىنىــدىن چىق. مۇســۇلمانالرغا ھهقى ــگه چــۈنكى، ئ ــدا مهككى قان
ئهممـا ئـۇالر پهيغهمـبهر . كىرىپ، ئۆمره ھهج قىلىدىغانلىقىدىن قىلـچه شـهكلهنمىگهن ئىـدى

ـــال  ـــۆرۈپ، دهرھ ـــشىنى چۈشـــۈرتكهنلىكىنى ك ـــپ، بې ـــانلىق قىلى ئهلهيھىســـساالمنىڭ قۇرب
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  .ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ، ماللىرىنى بوغۇزلىدى ۋه بېشىنى چۈشۈرتتى

  :تهڭسىز شهرتنامه ۋه روشهن غهلبه

ئۇنىــڭ .  پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مهدىــنىگه قايتىــپ كهلــدىكېــيىنئاشــۇ ئىــشالردىن 
  :مهدىنىگه قايتىشىدا الله مۇنۇ ئايهتنى نازىل قىلىدى

اللهنىــڭ ســېنىڭ ئىلگىرىكــى ۋه كېيىنكــى گۇنــاھلىرىڭنى كهچۈرۈشــى ئۈچــۈن، ســاڭا «
شلىـشى ئۈچـۈن، سـاڭا بهرگهن نېمىتىنى مۇكهممهللهشتۈرۈشى ئۈچۈن، سېنى توغرا يولغـا با

سـۈره (» كۈچلۈك ياردهم بېرىشى ئۈچۈن، ساڭا بىز ھهقىقهتهن روشهن غهلىبه ئاتـا قىلـدۇق
  ).ئايهتلهر-3ـ1: فهتىھ

ـــى «: -رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇ-ئـــۆمهر  دهپ » مۇشـــۇ روشـــهن غهلبىمـــۇ؟! رهســـۇلۇلالھئ
  .دېدى» ھهئه«: سورىۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم

  :اقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇرسىلهر بىرهر نهرسىنى ي

 مهدىنىگه قايتقان چاغدا ئۇنىـڭ قېـشىغا قۇرهيـشلهر تهرىپىـدىن ئهبـۇ بهسـىر رهسۇلۇلالھ
ئارقىـدىنال . ئىبنى ئـۇتبه ئىبنـى ئۇسـهيىد ئىـسىملىك بىـر ئـادهم مۇسـۇلمان بولـۇپ كهلـدى

ئـارىمىزدىكى كېلىـشىم بـۇيىچه ئهبـۇ «: ىـپقۇرهيشلهرنىڭ ئىككى ئادىمى ئۇنى ئىـزدهپ كېل
ــۇ ئىككىــسىگه . دېيىــشتى» بهســىرنى قــايتۇرۇپ كېتىمىــز پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئــۇنى ئ

ئۇ ئىككى ئادهم ئهبۇ بهسىرنى ئېلىپ بىـر يهرگه كهلگهنـده، ئهبـۇ بهسـىر . قايتۇرۇپ بهردى
بۇنى ئـاڭالپ . ۋالدىئۇ ئىككى ئادهمنىڭ قولىدىن قېچىپ سهيفۇل بهھرى دېگهن جايغا كېلى

ئهبــۇ جهنــدهل ئىبنــى ســۇھهيلمۇ مۇشــرىكالرنىڭ قولىــدىن قېچىــپ چىقىــپ ئهبــۇ بهســىرگه 
شۇنداق قىلىپ قۇرهيشلهردىن بىـرهر ئـادهم مۇسـۇلمان بولـسىال دهرھـال چىقىـپ . قوشۇلدى

پـارتىزانالر (نهتىجىـده ئـۇالر بىـر جامـائهت . ئهبۇ بهسـىرنىڭ سـېپىگه قوشۇلۇشـقا باشـلىدى
قۇرهيشلهرنىڭ شامغا بارىدىغان كارۋانلىرىنىڭ ئالدىنى توسـۇپ، . بولۇپ ئۇيۇشتى) ئهترىتى

ــادهملىرىنى ئ ــئ ــادىره قىل ــاللىرىنى مۇس ــۈرۈپ، م ــشلهر . دىۆلت ــدىمىغان قۇرهي ــا چى بۇنىڭغ
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهلچى ئهۋهتىپ، بۇندىن كېيىن قۇرهيشلهردىن مۇسـۇلمان بولـۇپ 

ــساالم ــبهر ئهلهيھىس ــلىكنى پهيغهم ــايتۇرۇپ بهرمهس ــشلهرگه ق ــانالرنى قۇرهي ــدىغا بارغ نىڭ ئال
  .دىن ئۆتۈنۈپ سورىدىرهسۇلۇلالھ

ئاخىرقى ھادىسىلهر شـۇنى كۆرسـهتتىكى، پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم قۇرهيـشلهرنىڭ ھهر 
تهلهپلىرىنى قوبـۇل قىلىـش ئۈچـۈن تـۆۋهن ئورۇنـدا تۇرغـان، قۇرهيـشلهر ) يولىسىز(قانداق 

يـدىغا ئىرىـشكهندهك كـۆرۈنگهن، مۇسـۇلمانالر پهقهت ئىمـان ۋه پهيغهمـبهرگه بۇنىڭدا زور پا
بولغان ئىتائهتنىڭ كۈچى بىلهنال ئۇنى چىداپ تۇرۇپ ئۈسـتىگه ئالغـان ھـۇديبىيه سۈلھىـسى 
ئىــسالمنىڭ غهلــبه قىلىــشى ۋه ئهرهب يىــرىم ئارىلىغــا مىسلىــسىز ســۈرئهتته كهڭ تارقىلىــشى 

قىلىــشنىڭ، شــۇنداقال مهككىنــى فهتىــھ . لىــشى بولــدىئۈچــۈن يىڭــى بىــر دهرۋازىنىــڭ ئېچى
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س قاتارلىق دۇنيـا پادىـشاھلىرىنى ۋه ئهرهب ئهمىرلىرىنـى ئىـسالمغا قهيسهر، كىسرا، مۇقهۋقى
  :بۈيۈك الله ھهقىقهتهن راست ئېيتتى. دهۋهت قىلىشنىڭ باشلىنىشى بولدى

ئۈچۈن پايـدىلىقتۇر؛ سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر «
سىلهرگه . (سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر

-216: سـۈره بهقهره(» الله بىلىـدۇ، سـىلهر بىلمهيـسىلهر) نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكهنلىكىنى
  ).ئايهت

  :خالىد ئىبنى ۋهلىد ۋه ئهمرى ئىبنى ئاسنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى

قۇرهيـشلهرنىڭ ھهربىـي قۇمانـدانى، . يه سۈلھىسى دىلالر ئۈچۈنمۇ فهتىھ بولـدىھۇدهيبى
پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم . زور ئۇرۇشالرنىڭ قهھرىمانى خالىد ئىبنى ۋهلىد مۇسۇلمان بولدى

. ئۇ الله يولىدا كۆپلىگهن سىناقالر بىـلهن سـىنالدى. دهپ ئاتىدى» اللهنىڭ قىلىچى«ئۇنى 
يهنه كاتتا قۇماندان ۋه ئهمىرلهرنىـڭ بىـرى، ئـۆمهر .  فهتىھ قىلىندىشام ئۇنىڭ قولى بىلهن

رهزىيهلالھۇنىڭ خهلىپىلىـك دهۋرىـدىكى مىـسىرنىڭ فهتىـھ قىلغۇچىـسى ئهمـرى ئىبنـى ئـاس 
خالىــد ئىبنــى ۋهلىــد بىــلهن ئهمــرى ئىبنــى ئــاس مهدىــنىگه ھــۇدهيبىيه . مۇســۇلمان بولــدى

ۇلمان بولغاندىن كېيىن، ئۇالرنىـڭ ئىـسالمى سۈلھىسىدىن كېيىنال كهلگهن بولۇپ، ئۇالر مۇس
  .ھهقىقهتهن ياخشى بولدى

ھــۇدهيبىيه سۈلھىــسى مۇســۇلمانالر بىــلهن مۇشــرىكالرنىڭ ئارلىشىــشى ئۈچــۈن پۇرســهت 
. مۇشرىكالر ئىسالمنىڭ گـۈزهل تهرهپلىرىنـى ۋه مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهخالقىنـى كـۆردى. ياراتتى

  .پلىگهن خهلقلهر ئىسالمغا كىردىمۇشۇ سۈلھىدىن تولۇق بىر يىل ئۆتمهيال كۆ

  پادىشاھ ۋه ئهمىرلهرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىش - 10

  :دهۋهت ۋه ھېكمهت

سۈلھى تامام بولۇپ، ئهھۋالالر بىـر ئىزغـا چۈشـكهندىن كېـيىن پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم 
دۇنيانىڭ پادىشاھلىرىغا ۋه ئهرهب ئهمىرلىرىگه خهت يېزىـپ، خېتىـده ئـۇالرنى ھـېكمهت ۋه 

 بـۇ ئىـشقا رهسـۇلۇلالھ. ىق نهسىھهت بىلهن ئىسالمغا ۋه اللهنىڭ يولىغا دهۋهت قىلدىچىرايل
ـــدى ـــى تاللى ـــق ئهلچ ـــۇنىڭغا اليى ـــشاھغا ش ـــر پادى ـــيهت بهردى، ھهر بى ـــده ئهھمى . ئاالھى

ــده، » پادىــشاھالر مۆھــۈر بېــسىلمىغان خهتنــى قوبــۇل قىلمايــدۇ«: غارهســۇلۇلالھ دېيىلگهن
ــۇلۇلالھ ــتىن قىلرهس ــى كۈمۈش ــا  بېغىن ــاتتى ۋه ئۇنىڭغ ــۈزۈك ياس ــر ئ ــپ بى ــۇھهممهدۇن «ى م
  .دېگهن خهتنى ئويدۇردى) اللهنىڭ ئهلچىسى مۇھهممهد(» رهسۇلۇلالھ

  :ھىرهقلىنىڭ ئىسالم ئالدىدا تهسلىم بولۇشى ۋه ئىسالمنى قوبۇل قىلىشتىن باش تارتىشى

 ھىرهقلـى، شاھالر رۇم ئىمپىراتـۇرىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهكتۇب يوللىغان ئاشۇ پادىـ
ئىمپىراتۇرى كىسرا ئىبرويىز، ھهبهشىستان پادىـشاھى نهجاشـى ۋه مىـسىر پادىـشاھى فارىس 

  .مۇقهۋقىس ئىدى



 

 226 

نىڭ خېـــتىگه ئهدهب بىـــلهن جـــاۋاب رهســـۇلۇلالھھىرهقلـــى، نهجاشـــى ۋه مـــۇقهۋقىس 
ئىزلىرىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئهھۋالىدىن -نىڭ ئىشرهسۇلۇلالھھىرهقلى . قايتۇردى
بۇ دهل ئهبۇ سـۇفياننىڭ تىجـارهت ئۈچـۈن غهززهگه بارغـان . ار كىشىلهرنى ئىزدىدىخهۋهرد

ھىرهقلى ئۇنى چاقىرىتىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهققىده ئۇنىڭدىن . ۋاقتىغا توغرا كهلدى
ــڭ . كــۆپلىگهن ســوئالالرنى ســورىدى ــارىخى، پهيغهمبهرلهرنى ــڭ ت ــڭ جــاۋابى دىنالرنى ئۇنى

رى، ئۇممهتلهرنىڭ پهيغهمبهرگه تۇتقان پۇزۇتسىيىسى، اللهنىـڭ ئىزلى-خۇسۇسىيىتى ۋه ئىش
ئۇالرغــا يۈزگــۈزگهن قــانۇنىيىتى قاتــارلىقالردىن خهۋهردار تهجرىبىلىــك ۋه ئاقىــل ئادهمنىــڭ 

ئهبــۇ سـۇفيان كىــشىلهرنىڭ ئــۆزىنى يالغـانچى دېيــشىدىن خىجىــل بولــۇپ . جـاۋابى بولــدى
  .پادشاھقا راست گهپ قىلدى

ــا ــۇالرنى ئ ــى ب ــگه ھىرهقل ــبهر ئىكهنلىكى ــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ ھهق پهيغهم ڭالپ پهيغهم
ئهگهر سـېنىڭ ئىيقانلىرىـڭ راسـت بولـسا ئۇزاققـا «: ئۇ ئهبـۇ سـۇفيانغا. كهسكىن ئىشهندى

ــۇ  ــاي ئ ــبهر(قالم ــدۇ) پهيغهم ــگه بولى ــا ئى ــۇ ئورۇنغ ــان مۇش ــسهپ تۇرغ ــۇ . مهن دهس مهن ئ
ـــتىم ـــراق، ســـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـــن . پهيغهمبهرنىـــڭ دۇنياغـــا كېلىـــدىغانلىقىنى بىلهت بى

ئهگهر مهن ئۇنىـڭ قېـشىغا يېتىـپ بارالغـان بولـسام . چىقىدىغىنىنى ئويالپ باقمىغان ئىـدىم
ئهگهر ئۇنىـڭ قېـشىدا . ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرىشىش ئۈچـۈن جاپـاالرنى چىكىـشكه رازى ئىـدىم

  .دېدى» لغان بولسام ئهلۋهتته ئۇنىڭ پۇتىنى يۇيۇپ قويغان بوالتتىموب

ئـى «: ۋۇزرالىرىغـا قـاراپ-ئانـدىن ۋهزىـر. ھ ئوردا دهرۋازىسىنى تاقاشقا بۇيرىدىپادىشا
سىلهر پادىشاھىڭالرنىڭ ئاشـۇ پهيغهمـبهرگه ئهگىشىـشىنى قولالمـسىلهر؟ سـىلهرمۇ ! رۇملۇقالر

دېۋىدى، ئۇالرنىڭ » ئۇنىڭغا ئهگىشىپ نىجاتلىققا ۋه توغرا يولغا ئىگه بولۇشنى خاالمسىلهر؟
بىـراق، ئىـشىك . ئۇالر قېچىپ ئۆزلىرىنى ئىشىككه ئاتتى. ۇرۇڭ كۆتۈرۈلدىچ-ئارىسىدا ۋاراڭ
ئانـدىن . ھىرهقلى ئۇالرنىڭ قاچقانلىقىنى كـۆرۈپ، ئىمانـدىن ئۈمىـد ئـۈزدى. تاقالغان ئىدى

يتقـان گهپنـى سـىلهرنى سـىناش ئۈچـۈن ئېبولدى قايتىپ كېلىڭالر، مهن بايامقى «: ئۇالرغا
ئۇالر پادىـشاھقا . دېدى» تهھكهم تۇرغانلىقىڭالرنى كۆردۈمئىدىم، سىلهرنىڭ دىنىڭالردا مۇس

  .باش ئۇردى ۋه ئۇنىڭدىن مهمنۇن بولۇشتى

ئهبـۇ بهكـرى ۋه . سـتۈن بىلـدىرۇم ئىمپىراتۇرى ھىرهقلى پادىـشاھلىقنى ھىـدايهتتىن ئۈ
الرنىڭ دهۋرىده ھىرهقلـى بىـلهن مۇسـۇلمانالر ئوتتۇرىـسىدا بىـر  -ۇرهزىيهلالھۇ ئهنھ-ئۆمهر 
ئاشـۇ ئۇرۇشـتا ئۇنىـڭ تهختـى ۋه ھۆكـۈمرانلىقى .  قىتىملىق ئۇرۇش ۋه جهڭلهر بولدىقانچه

  .يىمىرىلدى

  :نهجاشى ۋه مۇقهۋقىسنىڭ ئهدهب بىلهن جاۋاب قايتۇرۇشى

نهجاشـى بىـلهن مـۇقهۋقىس پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئهلچىلىـرىگه ھـۆرمهت بىـلهن 
ــدى ــامىله قىل ــاۋابىمۇ نا. مۇئ ــان ج ــڭ قايتۇرغ ــدىئۇالرنى ــتانه بول ــايتى دوس ــۇقهۋقىس . ھ م

سـاالمالر ئىچىـده ئىككـى قىـز -ئـۇ ئهۋهتـكهن سـوغا. ساالمالرنى ئهۋهتتى-غا سوغارهسۇلۇلالھ
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  .نىڭ ئايالى، ئوغلى ئىبراھىمنىڭ ئانىسى مارىيه ئىدىرهسۇلۇلالھبولۇپ، ئۇنىڭ بىرى 

  :كىسرانىڭ ھاكاۋۇرلۇقى ۋه ئۇنىڭ ھاالكىتى

ا پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ خېتىنـى كـۆرۈپ، ئـۇنى پادىـشاھى كىـسر) ئىران(فارىس 
مېنىڭ ھۆكۈمرانلىقىم ئاستىدىكى  بىر قـۇل ماڭـا مۇشـۇنداق خهت «: يىرتىپ تاشلىۋهتتى ۋه

: رهسـۇلۇلالھئۇنىڭ بۇ گېپى پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا يهتكۈزۈلگهنـده، . دېدى» يازامدۇ؟
  .ىدېد» الله ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ۋهيران قىلسۇن«

كىسرا يهمهننىڭ ۋالىيـسى بازانغـا پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنى تۇتـۇپ كـېلىش ھهققىـده 
: غارهسـۇلۇلالھئهلچـى . بازان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهلچـى ئهۋهتتـى. پهرمان چۈشۈردى

ئۇ مېنـى سـېنىڭ ئالـدىڭغا . شاھىنشاھ كىسرا ئالىيلىرى پادىشاھ بازانغا پهرمان چۈشۈرۈپتۇ«
پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم . دېـدى» هن مهن بىـلهن ئۇنىـڭ ئالـدىغا بارغايـسهنسـ. ئهۋهتتى

ئهلچىــگه اللهنىــڭ كىــسرانىڭ تهخــتىگه ئۇنىــڭ ئــوغلى شــىرۋهيھنى ھۆكــۈمران قىلغــانلىقىنى 
  .ئېيتتى

الــله ئۇنىــڭ ھۆكــۈمرانلىقىنى يوقۇتــۇپ، ئۇنىــڭ . ئهھــۋال ھهقىــقهتهن شــۇنداق بولــدى
پهيغهمـبهر . ئىران خهلقىنى ئىـسالمغا ھىـدايهت قىلـدى. ىتهختىگه مۇسۇلمانالرنى ئىگه قىلد

ئۇالرنىڭ ئىچىده مۇسۇلمان بولغـانالرمۇ، . ئهلهيھىسساالم ئهرهب ئهمىرلىرىگه مهكتۈب يوللىدى
  .مۇسۇلمان بولۇشتىن باش تارتقانالرمۇ بولدى

  خهيبهر غازىتى - 11

  :الله تهرهپتىن كهلگهن مۇكاپات

 قاتناشقانالرغا پات ئارىدا قولغا كېلىـدىغان فهتىـھ ۋه الله ھۇدهيبىيهده رىزۋان بهيئىتىگه
دىن مـۇئمىنلهرالـله «: كۆپلىگهن غهنىيمهتلهر بىلهن خۇشخهۋهر بېرىپ مۇنداق دىگهن ئىدى

) سايىـسى(دهرهخ ) ھۇدهيبىيىده(ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر !) ئى مۇھهممهد(ھهقىقهتهن رازى بولدى، 
) يهنـى راسـتلىق بىـلهن ۋاپـانى( دىلىـدىكىنى الـله ئۇالرنىـڭ. ئاستىدا ساڭا بهيئهت قىلدى

تهمكىنلىـك چۈشـۈرۈپ بهردى ۋه ئـۇالرنى ) ئۇالر بهيـئهت قىلىۋاتقانـدا(بىلىدۇ، الله ئۇالرغا 
بىــلهن ۋه ئــۇالر ئالىــدىغان نۇرغــۇن ) يهنــى خهيبهرنىــڭ پهتھــى قىلىنىــشى(يــېقىن غهلىــبه 

سـۈره (» هن ئىـش قىلغۇچىـدۇرالله غالىپتۇر، ھـېكمهت بىـل. غهنىمهتلهر بىلهن مۇكاپاتلىدى
  ).ئايهتلهر-19-18: فهتىھ

خهيــبهر . مهزكــۇر فهتىــھ ۋه غهنىمهتلهرنىــڭ مۇقهددىمىــسى خهيــبهر غــازىتى بولــدى
يهھۇدىيالرنىــڭ مۇستهملىكىــسى ئاســتىدىكى جــاي بولــۇپ، ئــۇ قورغــان ۋه قهلئهلهرنــى ئــۆز 

 پهيغهمـــبهر شـــۇڭا. ئىچىـــگه ئالغانـــدىن باشـــقا يهھۇدىيالرنىـــڭ ھهربىـــي بازىـــسى ئىـــدى
خهيـبهر مهدىنىنىـڭ . ئهلهيھىسساالم ئۇالر تهرهپتىن كېلىدىغان خهۋپنـى يوقاتمـاقچى بولـدى
  .شهرقى شىمالىغا جايالشقان بولۇپ، ئۇ مهدىنىگه يهتمىش مىل كېلىدۇ
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  :پهيغهمبهرنىڭ قۇماندانلىقى ئاستىدىكى مۇئمىن قوشۇن

نىــڭ بېــشىدا ھــۇدهيبىيهدىن پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم زۇلھهجــجه يــاكى مــۇھهررهم ئېيى
ئـامىر ئىبنـى . قايتىپ كېلىپ، مۇھهررهم ئېيىنىڭ ئاخىرىدا خهيبهرگه قوشۇن تارتىپ چىقتى

  :ئهكۋه خهيبهرگه قىلغان يۈرۈشىده مۇنداق دهپ بىيىت ئوقۇيتتى

  رهببىمىز سهن بولمىساڭ تاپماس ئىدۇق ھىدايهت،«

  .بىلمهس ئىدۇق نىمىدۇر ناماز، زاكات ئىبادهت

   قىلسا مۇشرىكالر قىلماسمىز ھىچ ئىتائهت،زۇلۇم

  .ئازدۇرماقچى بولسا ھهم رهت قىلىمىز تائهبهت

  بېغىشلىغىن بىزلهرگه خاتىرجهملىك سائادهت،

  ».ئېلىشقاندا ياۋ بىلهن ئاتا قىلغىن مهتانهت

 200 نهپهر بولۇپ، ئۇالر بىلهن 1400ئۇالرنىڭ سانى . قوشۇن ئالغا ئىلگىرلىمهكته ئىدى
 ھـۇدهيبىيهگه قاتناشـمىغان كىـشىلهرنىڭ بـۇ قىتىمقـى رهسۇلۇلالھ. شۇن بار ئىدىئاتلىق قو

كېـسهللهرنى داۋاالش، يارىـدارالرنى قۇتقـۇزۇش، . ئۇرۇشقا قاتنىشىـشىغا ئىجـازهت بهرمىـدى
 نهپهر ئايال ساھابه بىلله 20جهڭچىلهرنى سۇ ۋه تاماق بىلهن تهمىنلهش ئىشلىرىنى قىلىشقا 

  .چىقتى

ــبهر ئهله ــورىدىپهيغهم ــك س ــدا يىمهكلى ــساالم يول ــدى. يھىس ــان كهلتۈرۈل ــا تالغ . ئۇنىڭغ
 بىـلهن مۇسـۇلمانالر ئـۇنى بىلـله رهسـۇلۇلالھئانـدىن .  ئۇنى نهمدهشكه بۇيرىدىرهسۇلۇلالھ

.  اللهغـا دۇئـا قىلىـپ، ياخـشىلىق تىلىـدىرهسـۇلۇلالھخهيبهرگه يېتىپ كهلگهنـده، . يىدى
  .ىدىن پاناھ تىلىدىخهيبهردىن ۋه خهيبهر ئهھلىنىڭ يامانلىق

.  بىرهر قهۋمگه قوشۇن تارتىپ چىقسا، شۇ يهرده بىر كېچىنى تاڭ ئـاتقۇزاتتىرهسۇلۇلالھ
بۇ . ئاڭلىمىسا ھۇجۇم قىالتتى. ئهگهر ئهزان ئاۋازىنى ئاڭلسا باستۇرۇپ كىرىشتىن توختايتتى

تـاڭ . دى شـۇ يهرده بىـر كـېچه قونـدى، ئهممـا ئهزان ئـاۋازىنى ئاڭلىمىـرهسۇلۇلالھقىتىممۇ 
ئـۇالر . دىھقانچىلىق سايمانلىرىنى كۆتـۈرۈپ چىقتـىدىھقانلىرى -ئاتقاندا خهيبهرنىڭ ئىشچى

دېيىـشكىنىچه » مـۇھهممهد قوشـۇن باشـالپ كېلىپتـۇ«:  بىلهن قوشۇننى كـۆرۈپرهسۇلۇلالھ
خهيـبهر ! الـله كاتتىـدۇر«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇنى كۆرۈپ. ئارقىسىغا ئۆرۈلۈپ قاچتى

بىــز بىـر قهۋمنىــڭ زېمىنىغـا چۈشــسهك، ئۇالرنىـڭ ئهتىگىنــى نىـمه دېــگهن . بولـدىخـاراب 
  .دېدى» !ھه-كۆڭۈلسىز

  :ماھىر قۇماندان

بىـرلهپ فهتىـھ -پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خهيبهرنىڭ قورغانلىرىغا چۈشۈپ، ئـۇالرنى بىـر
-هلـى تـۈنجى قىـتىم فهتىـھ قىلىنغىنـى نـائىم قـورغىنى بولـۇپ، ئـۇنى ئ. قىلىشقا باشـلىدى
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مۇسـۇلمانالر ئـۇنى فهتىـھ قىلىـش ئۈچـۈن قـاتتىق جاپـا .  فهتىـھ قىلـدى-رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇ
ئهته «: رهسـۇلۇلالھ. نىـڭ كـۆزى ئاغرىـپ قالغـان ئىـدى-رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇ-ئهلى . چهكتى

بايراقنى بىر ئادهم تۇتىدۇ، بۇ ئادهمنى الله ۋه اللهنىـڭ پهيغهمبىـرى ياخـشى كۆرىـدۇ، الـله 
ســاھابىالرنىڭ چــوڭلىرى ئاشــۇ . دېــدى» فهتىــھ قىلىــدۇ) جــايالرنى( بىــلهن ئۇنىــڭ قــولى

. غا قارىــدىرهســۇلۇلالھئادهمنىـڭ ئــۆزى بولـۇپ قىلىــشنى ئۈمىــد قىلىـپ، بــوينىنى سـوزۇپ 
 ئۇنىــڭ رهســۇلۇلالھ. ئهلــى كــۆزى ئــاغرىق ھالىتىــده كهلــدى.  ئهلىنــى چــاقىردىرهســۇلۇلالھ

هتىجىــده ئهلىنىــڭ كــۆزى گويــا ئاغرىــپ ن. دهپ قويــدى ۋه دۇئــا قىلــدى» ســۈف«كــۆزىگه 
  . بايراقنى ئۇنىڭغا تۇتقۇزدىرهسۇلۇلالھئاندىن . باقمىغاندهك ساقىيىپ كهتتى

ئۇالرمــۇ بىــزگه ئوخــشاش بولغانغــا قهدهر ئــۇالر بىــلهن «: -رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ-ئهلــى 
  .دېدى» لىشىمهنېئ

ىـپ ئۇالرنىـڭ زېمىنىغـا سـهن مېڭ«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهلىگه مۇنۇالرنى تاپىلىدى
ئۇالرنى الله پهرز قىلغان ئۆتهشـكه تىگىـشلىك . چۈشكهنده، ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلغىن

الـله بىـلهن قهسـهمكى، اللهنىـڭ سـهن ئـارقىلىق بىـر . مهجبۇرىيهتلهردىن خهۋهرلهندۈرگىن
  ».ئادهمنى ھىدايهت قىلىشى سهن ئۈچۈن قىزىل تۆگىدىنمۇ ياخشى

  :ن يهھۇدىيالرنىڭ باتۇرى ئوتتۇرىسىدااللهنىڭ شىرى بىله

ھهب ئىـسىملىك يهھۇدىيالرنىڭ مهر.  خهيبهر شهھرىگه كهلدى-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئهلى 
ئـۇ ئىككىـسى تۇتۇشـۇپ، ئـاخىرى ئهلـى . يتىپ ئهلىنىڭ ئالدىغا چىقتـىبىر باتۇرى غهزهل ئې

هغلـۇب قىلىـپ يهر ئۇنىڭ بېشىغا ئۇرۇپ جهڭ قالپىقىنى يېرىۋهتتى ۋه ئـۇنى م. ئۇنى يهڭدى
  .نهتىجىده شهھهر فهتىھ قىلىندى. چىشلهتتى

  :ئاز ئهمهل قىلىپ، كۆپ ئهجىرگه ئىرىشتى

ئـۇ . خهيبهرلىكلهر ئىچىده بىر نىگىر قۇل بولۇپ، ئۇ خوجايىنىنىـڭ قـويلىرىنى باقـاتتى
نىــمه ئىــش قىلمــاقچى «: خهيبهرلىكلهرنىــڭ قــورال كۆتۈرۈۋالغــانلىقىنى كــۆرۈپ، ئــۇالردىن

ئـۆزىنى پهيغهمـبهر دهۋالغـان ئاشـۇ كىـشى بىـلهن «: ئـۇالر. دهپ سـورىدى» ىىسلهر؟بولۇۋات
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ . ئۇنىڭ كۆڭلىگه پهيغهمبهرنىـڭ نـامى چۈشـتى. دېدى» ئۇرۇش قىلىمىز

ســهن نىــمه دهيــسهن؟ نىمىــگه «: نىڭ ئالــدىغا كهلــدى ۋهرهســۇلۇلالھقــويلىرىنى ھهيــدهپ 
ــسهن؟ ــدى» چاقىرى ــۇلۇلالھ. دې ــوق، مهن ئ«: رهس ــالھ ي ــقا ئى ــن باش ــر اللهدى ــسالمغا، بى ى

مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالم اللهنىــڭ پهيغهمبىــرى دهپ گۇۋاھلىــق بېرىــشىڭگه، بىــر اللهدىــن 
ئهگهر مهن اللهغـا ئىمـان «: نىگىر قـۇل. دېدى» باشقىغا ئىبادهت قىلماسلىقىڭغا چاقىرىمهن

ۇ ھالىتىڭــده ئۆلــۈپ ئهگهر شــ«: رهســۇلۇلالھ. دهپ ســورىدى» كهلتۈرســهم ماڭــا نىــمه بــار؟
  .دېدى» كهتسهڭ ساڭا جهننهت بار

ئى اللهنىـڭ پهيغهمبىـرى باشـقىالرنىڭ قـويلىرى «: كېيىنئاندىن . ئۇ مۇسۇلمان بولدى



 

 230 

سـهن قـويالنى تـۈزلهڭلىككه ئاپىرىـپ قويـۇپ «: رهسـۇلۇلالھ. دېـدى» مهنده ئامانهت ئىدى
نىڭ دېگىنـى رهسۇلۇلالھئۇ . دېدى» بهرگىن، الله سهندىكى ئامانهتنى ئىگىسىگه يهتكۈزىدۇ

 قوشـۇنغا رهسـۇلۇلالھ. بۇيىچه قىلىۋىدى، يهھۇدىيالر ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىنى بىلـدى
مۇسـۇلمانالر يهھـۇدىيالر بىـلهن ئـۇرۇش . نهسىھهت قىلدى ۋه ئۇالرنى جىھادقـا قىزىقتـۇردى

پهيغهمــبهر . ئــۇرۇش جهريانىــدا نىگىـر قــۇل ئۆلتۈرۈلگــۈچىلهر قاتارىـدا ئۆلتۈرۈلــدى. قىلـدى
الله بۇ قۇلنى ھۆرمهتلهپ، ئۇنى خهيـبهرگه «: ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭ جهسىتى ئالدىغا كېلىپ

، ئۇ الله ئۈچـۈن ۋهھالهنكىپهرىنى كۆردۈم، -مهن ئۇنىڭ بېشىدا ئىككى ھۆر. ئېلىپ كهلدى
  .دېدى» بىرمۇ سهجده قىلىپ باقمىغان ئىدى

  :مهن ساڭا بۇنى دهپ ئهگهشمىدىم

غا ئىمان رهسۇلۇلالھ بىر ئادهم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ، ئهرابىيالردىن
ــتى ــا ئهگهش ــۈردى ۋه ئۇنىڭغ ــدىن. كهلت ــپ «: ئان ــرهت قىلى ــله ھىج ــلهن بىل ــهن بى مهن س

خهيـبهر غـازىتى . گه تاپـشۇردىسـاھابىالر ئۇنى بىر بۆلـۈك رهسۇلۇلالھدېۋىدى، » كېتهيمۇ؟
.  ۋه ئۇنىڭدىن ئاشۇ كىشىگه بىر ئۆلۈش تهقسىم قىلدى غهنىمهت ئالدىرهسۇلۇلالھبولغاندا، 

ئۇ قايتىـپ كهلـگهن چاغـدا، كىـشىلهر . ئۇ كىشى قوشۇننىڭ ئارقا سهپ مۇداپىئهسىده ئىدى
. تهقسىم قىلنغـان غهنىمهتنـى ئۇنىڭغـا بېرىۋىـدى، ئـۇ كىـشى ئۇنىـڭ نىمىلىكىنـى سـورىدى

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ كىـشى . ىدېيىـشت»  ساڭا تهقىـسم قىلغـان غهنىـمهترهسۇلۇلالھ«: ئۇالر
دهپ » بـۇ نىـمه؟! رهسـۇلۇلالھئـى «: نىڭ ئالـدىغا كهلـدى ۋهرهسۇلۇلالھغهنىمهتنى ئېلىپ، 

ــدۇم«: رهســۇلۇلالھ. ســورىدى ــپ قوي ــسىم قىلى ــۇنى ســاڭا تهق ــسىۋهڭ، مهن ئ » ســېنىڭ نى
بوغـۇزىنى –مهن سـاڭا بـۇنى دهپ ئهگهشـمىدىم، بهلكـى، بـۇ يهرگه «: دېۋىدى، ئۇ كىـشى

. دېـدى»  ئوق ئېتىلسۇن، الله يولىدا ئۆلۈپ جهنـنهتكه كىـرهي دهپ ئهگهشـتىم-كۆرسهتتى
  .دېدى» ئهگهر راست ئېيتقان بولساڭ، الله سېنى راستقا چىقىرىدۇ«: رهسۇلۇلالھ

نىڭ رهسۇلۇلالھشۇنىڭدىن كېيىن ئۇ كىشى جهڭ مهيدانىغا كېتىپ، ئۆلتۈرۈلگهن ھالهتته 
دېۋىدى، » ھهئه«: ئۇالر. دېدى»  كىشى شۇمۇئاشۇ«: رهسۇلۇلالھ. ئالدىغا كهلتۈرۈلدى

. دېدى» ئۇ كىشى اللهغا راست ئېيتقان ئىدى، الله ئۇنى راستقا چىقاردى«: رهسۇلۇلالھ
ئى الله بۇ سېنىڭ «:  ئۇنى ئۆزىنىڭ تونى بىلهن كىپهنلىدى، ئاندىن ئۇنىڭغارهسۇلۇلالھ

مهن بۇنىڭغا . ىشهھىد قىلىندبهندهڭ، ئۇ سېنىڭ يولۇڭدا ھىجرهت قىلىپ چىقىپ، 
  .دېدى» گۇۋاھچىمهن

  :خهيبهر زېمىنىدا تۇرۇۋىلىشنىڭ شهرتى

ئارقىـدىن -، قورغانالر ئارقـاكېيىنبىر قانچه كۈن داۋامالشقان ئۇرۇش ۋه مۇھاسىرىدىن 
 رهسـۇلۇلالھ. ئاخىرى خهيبهرلىكلهر سۈلھىلىشىشنى تهلهپ قىلـدى. فهتىھ قىلىنىشقا باشلىدى
الر خهيبهرده تۇرغان مهزگىلده ھهر يىللىق ئاشلىق ۋه مىۋىنىـڭ ئۇ. ئۇالرغا خهيبهرنى بهردى

  .يىرىمىنى تاپشۇرۇشنى شهرت قىلدى
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ــۇلۇلالھ ــا رهس ــدۇلالھ ئۇالرغ ــىئاب ــى ئهۋهتهتت ــى رهۋاھهن ــدۇلالھ.  ئىبن ــى رهۋاھه ئاب  ئىبن
مهھسۇالتنى يىرىمـدىن ئىككىـگه بۆلـۈپ، ئۇالرنىـڭ قايـسىنى خالىـسا شـۇنى تاللىۋىلىـشىنى 

  .دهيتتى» ئاسمان ۋه زېمىن مۇشۇ ئادالهت بىلهن بهرپا بولغان«: ئاندىن ئۇالرغا. ئېيتاتتى

  :يهھۇدىيالرنىڭ جىنايهتكارانه ئۇرۇنۇشى

مۇشۇ غازاتتا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يهھۇدىي ساالم ئىبنى مهشكهمنىڭ خوتۇنى زهيـنهب 
اپ قىلىنغان قـوي بۇ كاۋ. بىنتىل ھهرىس ھهدىيه قىلغان قوينىڭ گۆشىنى يهپ زهھهرلهندى

بـۇ يهھـۇدىي خوتـۇن باشـقىالردىن . بولۇپ، يهھۇدىي خوتۇن ئۇنىڭغا زهھهر سالغان ئىـدى
نىڭ قوينىڭ ئالدى قول گۆشىگه ئامراق ئىكهنلىكىنى سـوراپ بىلىۋىلىـپ، ئالـدى رهسۇلۇلالھ

ــۆپرهك ســالدى ــكه زهھهرنــى ك ــول گۆش ــۇلۇلالھ. ق ــشلهپال، ئۇنىــڭ رهس ــنى بىــر چى  گۆش
  .ىنى بىلىپ، ئۇنى تۈكۈرۈۋهتتىزهھهرلهنگهنلىك

مهن سـىلهردىن گهپ سورىـسام، ســىلهر «:  يهھـۇدىيالرنى جـۇغالپ، ئۇالرغـارهسـۇلۇلالھ
  .دېدى» بۇنىڭغا راستچىللىق بىلهن جاۋاب بېرهمسىلهر؟

  . دېدى ئۇالر- جاۋاب بېرىمز-

  . ئۇالردىنرهسۇلۇلالھ دهپ سورىدى - سىلهر بۇ قوينىڭ گۆشىگه زهھهر سالدىڭالرمۇ؟-

  . دېيىشتى ئۇالر- شۇنداق-

  .رهسۇلۇلالھ دهپ سورىدى - نىمىشقا بۇنداق قىلدىڭالر؟-

ــدۇق- ــۇاليلى دې ــهندىن قۇت ــساڭ، س ــانچى بول ــت .  ئهگهر ســهن يالغ ئهگهر ســهن راس
  . دېيىشتى يهھۇدىيالر-پهيغهمبهر بولساڭ، ساڭا زهھهر تهسىر قىلمايدۇ

مهن سېنى «: غارهسۇلۇلالھئۇ . لىندىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېرهسۇلۇلالھيهھۇدىي خوتۇن 
الـله سـېنى ماڭـا زىيانكهشـلىك قىلىـش «: رهسۇلۇلالھ. دېدى» ئۆلتۈرۈشنى ئويلىغان ئىدىم

» بــۇ خوتــۇننى ئۆلتۈرۈۋهتمهيلىمــۇ؟«: ســاھابىالر. دېــدى» ئىمكــانىيىتىگه ئىــگه قىلمايــدۇ
  .دېدى ۋه ئۇنى جازالىمىدى» ياق«: رهسۇلۇلالھدېۋىدى، 

 مۇشـۇ گۆشـتىن كېـيىنبىـراق، . لهپته بۇ خوتـۇننى ئۆلتـۈرمىگهن ئىـدى دهسرهسۇلۇلالھ
يىگهن بهشهر ئىبنى بهرائ ئىبنى مهئرور زهھهرلىنىپ ئۆلۈپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن ئۇ خوتـۇننى 

  .ئۆلۈمگه بۇيرىدى

  :فهتىھ ۋه غهنىمهتلهر

دىل پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم خهيبهرنىڭ ئىشلىرىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، پهدهككه ئاندىن ۋا
ئۇ جايدىكى ئاھالىلهرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلدى ھهمده ئۇالرغـا ئهگهر . قۇراغا قايتىپ كهلدى

ئۇالر مۇسۇلمان بولسا ماللىرىنى ۋه جانلىرىنى ساقالپ قالىدىغانلىقىنى، قالغان ئىـشلىرىدىن 
  .الله ھىساب ئالىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى
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ــال ــدىكى م ــۇدىيالر قوللىرى ــۇرادا يهھ ــل ق ــۈ-ۋادى ــۇلۇلالھكلهرنى مۈل ــشۇردىرهس . غا تاپ
پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئــۇنى ســاھابىلىرىگه . مۇســۇلمانالر مــالالرنى غهنىــمهت ئالــدى

رنىـڭ قولىـدا قالـدۇرۇپ، ئـۇالرنى يهھۇدىيالرزېمىن ۋه خـورمىزارلىقنى . ئۈلهشتۈرۈپ بهردى
  .ئىشلهشكه قالدۇردى

 ۋادىل قۇرادا قىلغـان ئىـشلىرىنى نىڭ خهيبهر، پهدهك ۋهرهسۇلۇلالھتهيما يهھۇدىيلىرى 
ــاڭالپ،  ــشۇردىرهســۇلۇلالھئ ــاللىرىنى تاپ ــدى ۋه م ــشكه كهل ــلهن سۈلھىلىشى ــبهر .  بى پهيغهم

  .ئهلهيھىسساالم قوشۇننى ئېلىپ مهدىنىگه قايتتى

  :ئۆمره ھهجنىڭ قازاسى

پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم بىـلهن مۇسـۇلمانالر ) ھىجرهتنىڭ يهتتىنچى يىلـى(كېلهر يىلى 
ــۆمره ھهجنىــڭ »دهيبىيه سۈلھىــسىھــۇ« ــدىنقى يىلــدىكى ئ دىكــى كېلىــشىمگه ئاساســهن ئال

ئـۇالر ئۆيلىرىنىـڭ . قۇرهيشلهر يـولنى ئېچىـۋهتتى. قازاسىنى قىلىش ئۈچۈن مهككىگه كهلدى
پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم باشـچىلىقىدىكى . ئىشىكىنى تاقاپ، تاغقا چىقىپ قـاراپ تۇرۇشـتى

الـله . ن تۇردى ۋه ئۆمره ھهج قىلىپ مهدىـنىگه قايتىـپ كهتتـىمۇسۇلمانالر مهككىده ئۈچ كۈ
  :مۇنداق دهيدۇ

! ئـى مـۇھهممهد. (الله پهيغهمبىرىگه، ھهق رهۋىشته، ھهقىقىي راست چۈش كۆرسـهتتى«
) بهزىلىــرىڭالر(ئهمىــن بولغــان، ) دۈشــمهندىن(خــۇدا خالىــسا ) ســهن ۋه ســاھابىلىرىڭ

 قىرقىغـان ھالـدا، قورقمـاي چوقـۇم مهسـجىدى )بهزىلىرىڭالر(باشلىرىڭالرنى چۈشۈرگهن ۋه 
ــله  ــسىلهر، ال ــا كىرى ــۈلھىدىكى(ھهرهمغ ــدىغان ) س ــىلهر بىلمهي ــدىنى(س ــدۇ) پاي ــله . بىلى ال

) يهنى خهيبهرنىڭ پهتھىـسىنى مۇيهسـسهر(يېقىن بىر غهلىبىنى ) سىلهرگه(بۇنىڭدىن بۇرۇن 
  ).ئايهت-27: سۈره فهتىھ(» قىلدى

  :قىزنى بېقىۋىلىش قىزغىنلىقى

ــۆزگهردىئ ــده ئ ــلهر زور دهرىجى ــلهن روھ ۋه ئهقىل ــسالمنىڭ تهســىرى بى جــاھىلىيهتته . ى
تىرىك كۆمۈۋېتىش ئادهتكه ئايالنغان قىزالر مانا ئهمـدى ئىـسالمدا ئـۆز قهدرى ۋه قىممىتىنـى 

  .بىرىدىن تاالشتى-مۇسۇلمانالر ئۇنى بېقىۋىلىش ۋه تهربىيىلهش ۋهزىپىسىنى بىر. تاپتى

! تاغـا«: االم مهدىنىـدىن چىقمـاقچى بولۇۋىـدى، ھهمىزىنىـڭ قىـزىپهيغهمبهر ئهلهيھىسس
شۇنىڭ بىلهن ئهلى بېرىپ ئۇنى قۇچىقىغا . غا ئهگىشىپ كهلدىرهسۇلۇلالھدىگىنىچه » !تاغا

پـاتىمه ئـۇنى قۇچىقىغـا . دېـدى» تاغاڭنىـڭ قىزىنـى قولۇڭغـا ئـالغىن«: ئالدى ۋه پاتىمهگه
ئـۇنى مهن «: ئهلـى.  قىزنـى تالىـشىپ قالـدىئهلى، زهيد ۋه جهئـفهر ئـۈچهيلهن بـۇ. ئالدى

ئـۇنى مهن باقـاي، چـۈنكى، «: جهئـفهر. دېدى» باقاي، چۈنكى، ئۇ مېنىڭ تاغامنىڭ قىزى
: زهيـد. دېـدى» ئۇ مېنىـڭ تاغامنىـڭ قىـزى بولغانـدىن سـىرىت، ئايـالىم ئۇنىـڭ ھاممىـسى

ــزى« ــشىمنىڭ قى ــۇ مېنىــڭ قېرىندى ــۈنكى، ئ ــاي، چ ــۇنى مهن باق ــدى» ئ ر پهيغهمــبه. دې
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. دېـدى» ھامما دېگهن ئانىنىڭ ئورنىدا«: ئهلهيھىسساالم ئۇنى ھاممىسىغا بۇيرۇپ بهردى ۋه
سـهن قىيـاپهت ۋه «: جهئـفهرگه. دېـدى» سـهن مهنـدىن، مهن سـهندىن«: ئاندىن ئهلىـگه

مىز ۋه بىزنىــڭ قېرىندىــشىســهن بىزنىــڭ «: زهيــدكه. دېــدى» ئهخالقتــا ماڭــا ئوخشايــسهن
  .دېدى» ئازادگهردىمىز

   غازىتىمۇئته - 12

  :مۇسۇلمان ئهلچىنى ئۆلتۈرۈش ۋه ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىش

پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم رۇم پادىـــشاھى قهيـــسهرگه قاراشـــلىق بۇســـرانىڭ ۋالىيـــسى 
ــپ  ــى ئهلچــى قىلى ــل ئهزدىن ــى ئۇمهيرى ــارىس ئىبن ــل غهســسانىغا ھ ــى ئهمرى شــۇرهھبىل ئىبن

ادىشاھ ۋه ئهمىرلهرنىـڭ ئهلچىلهرنـى تارىختىن بىرى پ. پادىشاھ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋهتتى. ئهۋهتتى
ئۆلتۈرۈشى زادىال كۆرۈلۈپ باقمىغان ئىش بولۇپ، ئهلچىنى ئۆلتۈرۈش ئهلچى ۋه كونـسۇلالرغا 

بۇنــداق . ئېغىــر تهھــدىت بولــسا، ئهلچــى ئهۋهتكــۈچىگه نىــسبهتهن چىدىغۇســىز ھاقــارهتتۇر
  .بهرمهي بولمايدۇزوراۋاننىڭ چوقۇم ھهيۋىسىنى يهرگه ئۇرۇپ، ئۇنىڭ تىگىشلىك جازاسىنى 

  :رۇم زېمىنىدىكى تۈنجى قوشۇن

 رهسۇلۇلالھپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهلچىنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىك خهۋرى يهتكهن ھامان، 
بۇ ئىش ھىجرهتنىڭ سهككىزىنچى يىلى جامادىـل . بۇسراغا قوشۇن ئهۋهتىشنى ئىراده قىلدى

گهرچه . رنىڭ سانى ئۈچ مىڭ ئىدىقۇشۇن تهييارالندى، ئۇال. ئۇال ئېيىدا يۈز بهرگهن ئىدى
 ئۇالرغـا ئـازاد قىلىـۋهتكهن رهسـۇلۇلالھقۇشۇننىڭ ئىچىده كاتتا ساھابىالر بولسىمۇ، بىـراق، 

ئهگهر زهيــد يىقىلــسا جهئــفهر قۇمانــدان «: قــۇلى زهيــد ئىبنــى ھارىــسهنى قۇمانــدان قىلىــپ
قوشـۇن يولغـا . ېـدىد»  ئىبنى رهۋاھه قۇماندان بولسۇنئابدۇلالھبولسۇن، جهئفهر يىقىلسا 

. چىقىۋىدى، كىشىلهر ئۇالرنى ئۇزاتتى ۋه ئۇالرنىڭ زهپهر قۇچۇپ قايتىپ كېلىـشىنى تىلىـدى
چۈنكى، ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئـۇزۇن ۋه مۇشـهققهتلىك سـهپهر بىـلهن يـاۋۇز دۈشـمهن ئـۇالرنى 

  .كۈتۈپ تۇراتتى

رهقلىنىـڭ دېـگهن جايغـا كهلگهنـده، مۇسـۇلمانالرغا ھى» مهئـان«قوشۇن يولغا چىقىـپ 
دېگهن جايدا يۈز مىڭ كىشلىك رۇم قوشۇنى بىلهن تهييارلىنىپ تۇرغـانلىقى، يهنه » بهلقا«

شــۇنىڭ . ئۇنىڭغــا كــۆپلىگهن ئهرهب قهبىلىلىرىنىــڭ قوشــۇلغانلىقى ھهققىــده خهۋهر يهتتــى
ئـارا مهسلىھهتلىـشىپ، -دېـگهن جايـدا قانـداق قىلىـش ھهققىـده ئـۆز» مهئان«بىلهن ئۇالر 

بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا دۈشمهنلىرىمىزنىڭ سـانىنى «: ئۇالر. ئۆتكۈزدىئىككى كۈننى 
ئـۇ بىـزگه يـاردهمگه قوشـۇن ئهۋهتىـشى يـاكى قانـداق قىلىـش . خهۋهر قىلىپ خهت يازايلى

  .دېدى» ھهققىده بىزگه بۇيرۇق چۈشۈرۈشى مومكىن

  :بىز دۈشمهن بىلهن سان ۋه كۈچكه تايىنىپ ئۇرۇش قىلمايمىز

الـله بىـلهن قهسـهمكى، ! ئـى قهۋم«:  ئىبنى رهۋاھه كىشىلهرنى ئىلھامالندۇرۇپئابدۇلالھ
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بىـز دۈشـمهن بىـلهن . سىلهر شهھىدلىكنى ئىزدهپ چىققان تۇرۇپ، ئۇنى ئۆچ كۆرىۋاتىسىلهر
سان، كۈچ ۋه كۆپلۈككه تايىنىـپ ئهمهس، بهلكـى، الـله بىزنـى ھۆرمهتلىـك قىلغـان مۇشـۇ 

غهلـبه يـا شـهھىدلىكتىن ئىبـارهت ئىككـى ياخـشىلىقنىڭ  يـا. دىنغا تايىنىپ ئۇرۇش قىلىمىز
شــۇنىڭ بىــلهن قوشــۇن . دېــدى» بىرىنــى قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئۇرۇشــقا ئــاتلىنىڭالر

  .مېڭىشنى داۋامالشتۇردى

  :جان پىدا قىلغۇچىالرنىڭ ئۇرۇش قىلىشى ۋه شىرالرنىڭ ھۆركىرىشى

هبلهرنىــڭ بىرلهشـــمه قوشــۇن بهلقانىــڭ چىگىرىــسىغا يېتىـــپ كهلگهنــده، رۇم ۋه ئهر
دېگهن جايـدا » مۇئته«مۇسۇلمانالر . الپ كهلدىيېقىندۈشمهن . ئارمىيىسى بىلهن ئۇچراشتى

  .ئىككى تهرهپ قوشۇنلىرى رهسمىي جهڭگه كىردى. ئۇرۇشقا ئاتالندى

ئـۇ بـايراقنى . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بايراقنى زهيد ئىبنـى ھارىـسكه تۇتقۇزغـان ئىـدى
. ئۇنىــڭ پۈتــۈن بهدىــنىگه نهيــزه ســانچىلىپ شــهھىد قىلىنــدى. دىكۆتــۈرۈپ ئــۇرۇش قىلــ

ئــۇرۇش ئـــۇنى . بــايراقنى جهئــفهر ئالـــدى، ئۇمــۇ بـــايراقنى كۆتــۈرۈپ ئــۇرۇش قىلىـــدى
ئاندىن ئۇرۇش قىلىـپ . ئۇ ئېتىدىن سهكرهپ چۈشۈپ، ئېتىنى بوغۇزلىۋهتتى. ھالسىرتىۋهتتى

بـايراقنى .  قولىمـۇ كېـسىلدىئوڭ قولى كېسىلدى، ئۇ بـايراقنى سـول قولىغـا ئالـدى، سـول
مۇســۇلمانالر ئۇنىــڭ . ئــاخىرى ئۇمــۇ شــهھىد قىلىنــدى. ئىككــى بىلىكــى بىــلهن قۇچاقلىــدى

 90كۆكرهك ۋه ئىككى مۆرىسى ئارىلىقىدا قىلىچ ئۇرۇلغان ۋه نهيـزه سـانچىلغان جـاراھهتتىن 
  .جاراھهتنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ ئالدى تهرىپىده ئىدى. نهچچىنى تاپتى

ـــفهر ئۆلتۈ ـــدىن جهئ ـــيىنرۈلگهن ـــايراقنى كې ـــدۇلالھ ب ـــا ئاب ـــپ ئالغ ـــى رهۋاھه ئېلى  ئىبن
ئۇ ئېتىدىن چۈشـۈۋىدى، تاغىـسىنىڭ ئـوغلى ئـازراق گـۆش ئېلىـپ كهلـدى ۋه . ئىلگىرلىدى

» بۇنى يهپ قورسىقىڭنى توقلىۋالغىن، مۇشۇ كۈنلهرده ئىغىر جاپـا چىكىۋاتىـسهن«: ئۇنىڭغا
ئانـدىن قىلىچىنـى . ئېلىـپ قـالغىنىنى قويـدىئۇ گۆشتىن ئىغىزىغا بىر سالغۇچىلىك . دېدى

  .ئېلىپ ئالغا ئىلگىرلىدى ۋه ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلدى

  :خالىدنىڭ دانا قۇماندانلىقى

ئـۇ . دى كىشىلهر بىردهك خالىد ئىبنى ۋهلىدنى قۇماندان قىلىپ سايلىكېيىنشۇنىڭدىن 
راسـهتلىك قۇمانـدان ئـۇ ھهربىـي ئىـشالرغا مـاھىر پا. كىندۈردىبايراقنى ئېلىپ، قهۋمنى چې

دۈشــمهن بولــسا شــىمال . ىبولغاچقــا، ئىــسالم ئارمىيىــسىنى جهنــۇپ تهرهپــكه ئېلىــپ ماڭــد
ــكه چې ــدىتهرهپ ــايتتى. كىن ــا ق ــۇن بارگاھق ــكهنده قوش ــاراڭغۇ چۈش ــى تهرهپ . ق ھهر ئىكك

ــۆردى ــى ئهۋزهل ك ــۆز. تىنچلىقىن ــۇالر ئ ــلىقىنى -ئ ــۇرۇش قىلماس ــلىق ۋه ئ ــارا توقۇنۇشماس ئ
ــدىلىق دهپ ھ ــسابلىدىپاي ــدىكى. ى ــا قۇماندانلىقى ــدنىڭ دان ــى ۋهلى ــد ئىبن ــۇقالر خالى  رۇمل

  .كىنىپ كهتتىمۇسۇلمان ئارمىيىسىدىن قورقۇپ چې

  :بايان ئهمهس، كۆز بىلهن كۆرگهن خهۋهر
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ــساالم  ــبهر ئهلهيھىس ــدا، پهيغهم ــۇرۇش قىلىۋاتقان ــدا ئ ــڭ زېمىنى ــۇلمانالر رۇملۇقالرنى مۇس
بىـرلهپ سـۆزلهپ -ۋاتقان ئىشالرنى سـاھابىلىرىگه بىـرمهدىنىده تۇرۇپ، جهڭ مهيدانىدا بولۇ

زهيـد، جهئـفهر ۋه ئىبنـى رهۋاھهنىـڭ ئۆلـۈم «: ئهنهس ئىبنى مالىك مۇنداق دهيـدۇ. بهردى
خهۋرى يېتىـــپ كېلىـــشتىن بـــۇرۇنال پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم كىـــشىلهرگه ئۇالرنىـــڭ 

راقنى زهيـد ئالـدى، ئـۇ بـاي‹: رهسـۇلۇلالھ. بىـرلهپ ئېيتىـپ بهردى-ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى بىر
› ئۆلتۈرۈلدى، جهئفهر ئالـدى، ئۇمـۇ ئۆلتۈرۈلـدى، ئىبنـى رهۋاھه ئالـدى، ئۇمـۇ ئۆلتۈرۈلـدى

مانا، بايراقنى اللهنىڭ قىلىچلىرىدىن بولغـان ‹. دېدى، ئۇنىڭ ئىككى كۆزى ياش تۆكهتتى
  ».دېدى› بىر قىلىچ ئالدى، ئاخىرى الله ئۇنىڭغا فهتىھ قىلىپ بهردى

  :ىق ئۇچقۇچىئىككى قاناتل

الـله ئۇنىـڭ كېـسىۋىتىلگهن «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جهئفهر ھهققىده مۇنـداق دېـدى
ئۇ جهننهتته قهيهرنى خالىسا شۇ . ئىككى قولىنىڭ ئورنىغا ئىككى قانات ئالماشتۇرۇپ بېرىدۇ

  ».دهپ ئاتالدى› ئىككى قاناتلىق ئۇچقۇچى‹يهرده ئۇچۇپ يۈرىدۇ، شۇڭا ئۇ 

  :هرلهر ئهمهس، بهلكى، ھۇجۇمچىالرئۇالر قاچاق ئهسك

 ۋه باشقا مۇسۇلمانالر ئۇالرنىـڭ رهسۇلۇلالھالپ كېلىۋىدى، يېقىنقوشۇن مهدىنه ئهتراپىغا 
سـىلهر الـله يولىـدا ! ئى قاچـاق ئهسـكهرلهر«: كىشىلهر ئۇالرغا توپا چېچىپ. ئالدىغا چىقتى

الر قاچــاق ئهســكهرلهر الــله خالىــسا ئــۇ«: دېۋىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم» قــاچتىڭالر
  .دېدى» ئهمهس، بهلكى، ھۇجۇمچىالردۇر

  مهككىنىڭ فهتىھ قىلىنىشى - 13

  :مهككىنىڭ فهتىھ قىلىنىشى ئۈچۈن شارائت ھازىرالش

، الله پهيغهمبىرىنىـڭ ۋه باشـقا كېيىندىنىي ئىشالر مۇئهييهن دهرىجىده ئورۇندالغاندىن 
ــۇتالرد ــۇلالھنى ب ــپ، بهيت ــگه كىرى ــۇلمانالرنىڭ مهككى ــڭ مۇس ــشىنى، بهيتۇلالھنى ىن تازىلى

ئالهملهر ئۈچۈن بهرىكهت ۋه ھىدايهت بولۇشىنى، مهككىنىڭ ئهسلىدىكى ھـالىتىگه قايتىـپ، 
بهيتۇلالھنىــڭ ئىنــسانالر ئۈچــۈن جهم بولىــدىغان جــاي ۋه تىــنچ ماكــان بولۇشــىنى ئىــراده 

  .قىلدى

  :بهنۇ بهكرى ۋه قۇرهيشلهرنىڭ ئهھدىنى بۇزۇشى

ــھ ق ــله مهككىنىــڭ فهتى ىلىنىــشى ئۈچــۈن ســهۋهبلهرنى ھازىرلىــدى، قۇرهيــشلهر ئاشــۇ ال
ھهر قايــسى ئهرهب «ھــۇدهيبىيه سۈلھىــسىده . ســهۋهبلهرنىڭ ئىجــرا قىلغۇچىــسى بولــدى

قهبىلىلىرى پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم يـاكى قۇرهيـشلهردىن كىمنىـڭ ھىمايىـسىگه كىرىـشنى 
مۇشـۇ كېلىـشىم . لهنـگهندهپ ئېنىـق بهلگى» خالىسا، شـۇنىڭ ھىمايىـسىگه كىرسـه بولىـدۇ

بۇيىچه بهنۇ بهكرى قهبىلىسى قۇرهيشلهرنىڭ ھىمايىسىگه، بهنۇ خۇزائه قهبىلىسى پهيغهمبهر 
  .ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىمايىسىگه كىرگهن ئىدى
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بهنۇ بهكرى قهبىلىسى بىلهن بهنۇ خۇزائه قهبىلىـسى ئوتتۇرىـسىدا تـارىخىي ئـاداۋهت ۋه 
رنىـڭ دۈشـمهنلىكىنى تـۈگهتكهن، كىـشىلهرمۇ ئـۆز دۈشمهنلىك بولـۇپ، ئىـسالم كېلىـپ ئۇال
 بهنـۇ كېـيىنتىنچلىـق كېلىـشىمى ئىمزاالنغانـدىن . ئىشلىرى بىـلهن مهشـغۇل بولغـان ئىـدى

بهكرى قهبىلىـسى بـۇنى بهنـۇ خـۇزائهدىن كونـا ئـۆچىنى ئېلىـشنىڭ ياخـشى پۇرسـىتى دهپ 
قـانچه ئـادهم ئۇالرنىـڭ دهرۋهقه بهنۇ خۇزائه سۇ تۇتۇۋاتقاندا بهنـۇ بهكرىـدىن بىـر . قارىدى

ئۈســتىگه باســتۇرۇپ كېلىــپ، ئــۇالر بىــلهن ئېلىــشىپ ئۇالرنىــڭ بىــر قــانچه ئــادىمىنى 
  .ئۆلتۈرۈۋهتتى

قۇرهيشلهر بهنۇ بهكرىگه قورال بىلهن ياردهم بهرگهندىن سـىرىت، بىـر بۆلـۈك قـۇرهيش 
زائهنى مۆتىۋهرلىرى بهنۇ بهكرى تهرهپته تۇرۇپ، كىچىده يۇشۇرۇن ئۇرۇش قىلىپ، بهنـۇ خـۇ

ئـۇالر ھهرهمـگه يېتىـپ كهلگهنـده، بهنـۇ بهكرىنىـڭ بىـر قىـسىم . ھهرهمگه قىـستاپ كهلـدى
ــۆز ــشىلىرى ئ ــارا-كى ــۇڭالر«: ئ ــن قورق ــردۇق، ئىالھىڭالردى ــگه كى ــز ھهرهم ــدى، » بى دېۋى

بۈگۈن ئىالھ يوق، سـىلهر قىـساسىڭالرنى ئـېلىڭالر، بۇنـداق ! ئى بهنۇ بهكرى«: قۇرهيشلهر
  .دېدى» نچى قىتىم ھهرگىز تاپالمايسىلهرياخشى پۇرسهتنى ئىككى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن ياردهم سوراش

خۇزائه قهبىلىسىدىن ئهمرى ئىبنى سالىم چىقىـپ، پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ قېـشىغا 
ئـۇ ئوقۇغـان .  توختاپ تـۇرۇپ، شـىئىرالنى ئوقـۇدىكېيىنئۇ مهدىنىگه كىرگهندىن . كهلدى

لهيھىسساالم بىلهن خۇزائه قهبىلىـسى ئوتتۇرىـسىدىكى ئىتتىپاقداشـلىق شىئىرىدا پهيغهمبهر ئه
. دىن ياردهم بېرىشنى ۋه قۇتقۇزۇشـنى تهلهپ قىلـدىرهسۇلۇلالھمۇناسىۋىتىنى تىلغا ئېلىپ، 

قۇرهيشلهرنىڭ ۋهدىگه خىالپلىق قىلىپ، كېلىشىمنى بۇزۇپ سۇ تۇتۇۋاتقان ئادهملهرنى روكۇ 
ـــان ھـــالهتته ئ ـــۈرۈپ تاشـــلىغانلىقىنى خهۋهر قىلـــدىۋه ســـهجده قىلىۋاتق ـــبهر . ۆلت پهيغهم

  .دېدى» سهن چوقۇم ياردهمگه ئىرىشىسهن! ئى ئهمرى ئىبنى سالىم«: ئهلهيھىسساالم

  :قۇرهيشلهرنىڭ كېلىشىمنى يىڭىالش ئۈچۈن قىلغان ئۇرۇنۇشلىرى

ئهبـۇ سـۇفيان «: گهسـاھابىالر كېيىنپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغاندىن 
ــدىڭالرغا  ــۇزارتىش ئۈچــۈن ســىلهرنىڭ ئال ــۇددىتىنى ئ ــشىم م ــۈچهيتىش ۋه كېلى ئهھــدىنى ك

ــدۇ ــدى» كېلى ــقهتهن . دې ــۋال ھهقى ــۇلۇلالھئهھ ــدىرهس ــدهك بول ــشلهر . نىڭ ئېيتقىنى قۇرهي
  .ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن راستنال قورقۇپ قالغان ئىدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئاتا ۋه بالىدىن ئۈستۈن كۆرۈش

ئهبۇ سۇفيان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن مهدىنىگه كېلىپ، قىـزى 
ــردى ــۆيىگه كى ــڭ ئ ــۇ ھهبىيبهنى ــبهر . ئۇمم ــبه پهيغهم ــۇ ھهبىي ــزى ئۇمم ــۇ ســۇفياننىڭ قى ئهب

نىڭ كۆرپىــسى رهســۇلۇلالھئــۇ قىزىنىــڭ ئــۆيىگه كىرىــپ، . ئهلهيھىســساالمنىڭ ئايــالى ئىــدى
ئـى «: ئهبـۇ سـۇفيان. كـۆرپىنى قـاتالپ ئېلىـۋهتتىىـدى، قىـزى تىده ئولتۇرماقچى بولۇۋئۈس
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ئۇممـۇ . دېـدى» مهن كۆرپىگه اليىق كهلمهمدىم يـاكى كـۆرپه ماڭـا اليىـق كهلمهمـدۇ؟! قىزىم
شـۇڭا مهن . نىڭ كۆرپىـسى، سـهن بولـساڭ بىـر نىجىـسرهسـۇلۇلالھدېـگهن  ئـۇ«: ھهبىيبه

ــسى ئۈســتىده ئولتۇرۇشــۇڭنى يرهســۇلۇلالھســېنىڭ  ــايمهننىڭ كۆرپى ــۇ . دېــدى» اقتۇرم ئهب
  .دېدى»  ئى قىزىم، ساڭىمۇ كېسهل يۇقۇپتۇ!ئهزبىرايى خۇدا«: سۇفيان

  :ئهبۇ سۇفياننىڭ ھهيرانلىقى ۋه ئۇنىڭ مهغلۇبىيىتى

 ئۇنىڭغـا رهسۇلۇلالھ. ئهبۇ سۇفيان پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ سۆزلىدى
غا گهپ قىلىپ بېقىـشنى رهسۇلۇلالھىغا بېرىپ، ئاندىن ئهبۇ بهكرىنىڭ ئالد. جاۋاب بهرمىدى

ئهبۇ سۇفيان مهقسىتىگه يېـتىش . دېدى» مهن ئۇنداق قىاللمايمهن«: ئهبۇ بهكرى. ئۆتۈندى
بىـراق، ئۇالرنىـڭ ھىچقايـسى ئۇنىڭغـا . ئۈچۈن ئۆمهر، ئهلى ۋه پاتىمهلهرنىڭ قېشىغا بـاردى

ــاددى ئهمهسئهھــۋال ســهن ئويلىغانــدهك «: بهلكــى، ئــۇالر. جــاۋاپ بهرمىــدى » ئۇنــداق ئ
  .ھۇشىنى يوقۇتۇپ قويدى-ئهبۇ سۇفيان ھهيرانلىقىدا ئهس. دېيىشتى

  :مهككىگه كىرىشكه تهييارلىنىش

ئىــشالرنى دهســلهپته . پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مۇســۇلمانالرنى تهييارلىنىــشقا بۇيرىــدى
ال تهييـارلىق كېيىن مهككىـگه قـاراپ ئاتلىنىـدىغانلىقىنى ئۇقتـۇردى ۋه دهرھـ. مهخپى تۇتتى

بىــز مهككىــگه تۇيۇقــسىز كىرىــشتىن ! ئــى الــله«: رهســۇلۇلالھ. قىلىــشقا پهرمــان چۈشــۈردى
» ئىلگىرى، قۇرهيشلهرنىڭ خهۋهردار بولۇپ قىلىشىدىن بىزنى ئـۆز پاناھىڭـدا ساقلىغايـسهن

  .دهپ اللهغا دۇئا قىلدى

ــدا پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم  ئــون مىــڭ ھىجرهتنىــڭ ســهككىزىنچى يىلــى رامىــزان ئېيى
 مېڭىــپ تــاكى رهســۇلۇلالھ. كىــشلىك زور قوشــۇننى باشــالپ مهككىــگه قــاراپ يولغــا چىقتــى

ــران« ــبهر » مهرره زهھ ــشلهرنى پهيغهم ــله قۇرهي ــگه قهدهر ال ــپ كهلگهن ــا يېتى ــگهن جايغ دې
ــدۇردى ــشلهر . ئهلهيھىســساالمنىڭ مهككىــگه قــاراپ يولغــا چىققانلىقىــدىن بىــخهۋهر قال قۇرهي

  .تهشۋىش ئىچىده ئىدىتېخىچه قورقۇنچ ۋه 

  :زۇلۇم قىلغۇچىالرنى ئهپۇ قىلىش

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يولـدا تاغىـسى ھـارىس ئىبنـى ئابـدۇلمۇتهللىبنىڭ ئـوغلى ئهبـۇ 
چـۈنكى، ئـۇ ئـۇ ئهينـى ۋاقتتـا . سۇفيان بىلهن ئۇچرىـشىپ قېلىـپ ئۇنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈدى

. قىلىپ دىلىنـى ئاغرىتقـان ئىـدىغا قاتتىق ئهزىيهت يهتكۈزگهن ۋه ئۇنى ھهجۋى رهسۇلۇلالھ
سهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ «: ئهلى ئۇنىڭغا. ئۇ بۇ ئهھۋالنى ئهلىگه ئېيتىپ زارالندى

ئالدىغا بېرىپ، ئۇنىڭغـا يۈسـۈف ئهلهيھىسـساالمنىڭ قېرىنداشـلىرى يۈسـۈف ئهلهيھىسـساالمغا 
ۇق قىلىپتــۇ، بىــز الــله بىــلهن قهســهمكى، الــله ھهقىــقهتهن ســېنى بىــزدىن ئــارت‹: ئېيتقـان

 ســۆزى رهســۇلۇلالھچــۈنكى، . نــى ئېيـتقىن)ئــايهت(دېــگهن سـۆز › جهزمهن خاتـا قىلىپتــۇق
ئهبــۇ ســۇفياب ئىبنــى . دېــدى» بۇنىڭــدىن چىريلىــق ئادهمنىــڭ بولمايــدىغانلىقىنى بىلىــدۇ
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:  يۈسۈف ئهلهيھىسـساالمنىڭ قېرىنداشـلىرىغا ئېيتقـانرهسۇلۇلالھھارىس شۇنداق قىلىۋىدى، 
ـــله ئهڭ بۈگـــۈن ســـى« لهر ئهيبلهشـــكه ئۇچرىمايـــسىلهر، الـــله ســـىلهرنى كهچۈرســـۇن، ال

شـۇنىڭدىن كېـيىن ئهبـۇ سـۇفيان . نى ئوقـۇدى)ئايهت(دېگهن سۆزى » مهرھهمهتلىك زاتتۇر
ــۇ مۇســۇلمان بولغانــدىن باشــالپ، . ئىبنــى ھارىــسنىڭ ئىــسالمى ناھــايتى ياخــشى بولــدى ئ

  . بېشىنى كۆتۈرهلمىدى ئالدىدارهسۇلۇلالھدىن خىجىل بولۇپ، رهسۇلۇلالھ

  :ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھهرب پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالدىدا

ئـۇالر تـاغ چوققىـسىدا تـۇرۇپ . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشۇننى ئوت يىقىشقا بۇيرىـدى
مهن بۇنـداق ئـوت يىقىلغـان «: ئهبۇ سـۇفيان ئىبنـى ھهرب سـىرتقا چىقىـپ. گۇلخان ياقتى

ئاببــاس ئىبنــى ئابــدۇلمۇتهللىب . دېــدى»  كــۆرگهن ئهمهســمهنكــېچه ۋه قوشــۇننى زادىــال
بالــدۇرراق ئائىلىــسىدىكىلهرنى ئېلىــپ، مۇســۇلمان بولغــان ۋه ھىجــرهت قىلغــان ھالــدا 
مهككىدىن چىقىپ، قوشۇن بىلهن ئۇچراشـقان ۋه ئـۇالر بىـلهن بىـرلىكته مهككىـگه قايتقـان 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم قوشـۇن  «:ئۇ ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھهربنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ. ئىدى
دېدى ۋه ئهبۇ سۇفياننىڭ مۇسـۇلمانالر » باشالپ كهلدى، قۇرهيشلهرنىڭ ئهھۋالى خهتهرلىك

بىلهن ئۇچرىشىپ قىلىپ، بىرهر مۇسۇلماننىڭ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن ئهنسىرهپ ئۇنى ئۆزى 
  .كهلدىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ رهسۇلۇلالھمىنگهن خىچىرنىڭ ئارقىسىغا مىندۈرۈپ 

سـهن تـېخىچه بىـر اللهدىـن باشـقا ! ۋاي ساڭا ئهبۇ سـۇفيان«:  ئۇنى كۆرۈپرهسۇلۇلالھ
  .دېدى» ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى بىلمىدىڭمۇ؟

ئانام ساڭا پىدادۇر، سهن نىمه دېـگهن ئـاقڭۆڭۈل، ھۆرمهتلىـك ۋه -ئاتا«: ئهبۇ سۇفيان
ر ئىـالھ بولغـان بولـسا، الله بىـلهن قهسـهمكى، ئهگهر الـله بىـلهن يهنه بىـ! ھه-ئالىيجاناب

  .دېدى» ھازىرغىچه ماڭا ئۇنىڭ بىرهر پايدىسى تېگهر بولغىيدى

ســهن تىخىــچه مېنىــڭ اللهنىــڭ ! ۋاي ســاڭا ئهبــۇ ســۇفيان«: پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم
  .دېدى» ئهلچىسى ئىكهنلىكىمنى بىلمىدىڭمۇ؟

ھۆرمهتلىـك ۋه ئانام ساڭا پىدادۇر، سهن نىمه دېـگهن ئـاقڭۆڭۈل، -ئاتا«: ئهبۇ سۇفيان
الله بىلهن قهسهمكى، بۇنىڭدا ھازىرغىچه كۆڭلۈمده كىچىككىنه بىـر تۈگـۈن ! ھه-ئالىيجاناب

  .دېدى» بار

ســهن مۇســۇلمان بــولغىن، ! ۋاي ســاڭا ئهبــۇ ســۇفيان«: -رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ-ئاببــاس 
ــتىن ئىلگىــرى  ــا قىلىــچ ئۇرۇلۇش ــوق، مــۇھهممهد ‹بوينۇڭغ ــقا ئىــالھ ي ــر اللهدىــن باش بى

ئهبــۇ ســۇفيان چىــن . دېــدى» دهپ گۇۋاھلىــق بهرگىـن› ھىسـساالم اللهنىــڭ ئهلچىــسىئهلهي
  .دىلىدىن شاھادهت ئىيتىپ مۇسۇلمان بولدى

  :ئومۇميۈزلۈك كهچۈرۈم ۋه ئهمىنلىك

ــۈك كهچــۈرۈم ۋه ئهمىنلىــك بهردى . پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مهككىلىكــلهرگه ئومۇميۈزل
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رمايـدىغان، ياشاشـقا قىزىقمايـدىغان كىـشىلهردىن مهككه ئاھالىسى ئىچىده تىنىچلىقنى ياقتۇ
كىمكى ئهبۇ سۇفياننىڭ ھويلىـسىغا كىرىۋالـسا «: رهسۇلۇلالھ.  ھاالك بولمىدىھېچكىمباشقا 

» ئۇ ئهمىن، كىمكى ئىشىكىنى تاقىۋالسا ئۇ ئهمىن، كىمكـى مهسـجىدكه كىرىۋالـسا ئـۇ ئهمىـن
اغدا قارشى تۇرغۇچىالردىن باشقا  قوشۇننى مهككىگه كىرگهن چرهسۇلۇلالھ. دهپ جاكارلىدى

  .مۈلكىگه چىقىلماسلىققا بۇيرىدى-كىشىگه قورال ئىشلهتمهسلىككه، مهككىلىكلهرنىڭ مال

  :ئهبۇ سۇفيان فهتىھ قىلغۇچى قوشۇننىڭ ئالدىدا

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئابباس ئىبنـى ئابـدۇلمۇتهللىبنى ئىـسالم ئارمىيىـسى ئۆتىـدىغان 
فهتىھ قىلغۇچى قوشۇن گويـا ئۆركهشـلهۋاتقان . ولتۇرغۇزۇشقا بۇيرىدىيولدا ئهبۇ سۇفياننى ئ

. ھهر قايسى قهبىلىلهر ئۆز بـايرىقىنى كۆتـۈرۈپ ئـۆتهتتى. دېڭىزدهك ھهرىكهتلهنمهكته ئىدى
ھهر بىــر قهبىــله ئۆتكهنــده ئهبــۇ ســۇفيان ئابباســتىن ئۇنىــڭ قايــسى قهبىــله ئىكهنلىكىنــى 

ئهڭ ئاخىرىدا پهيغهمـبهر . دهيتتى» ان بولغىيتتىم؟مهن نىمه ئىش قىلغ«: سورايتتى ئاندىن
دىن تهركىب تاپقـان يىـشىل كىيىملىـك قوشـۇن ئىچىـده ئهنسارالرئهلهيھىسساالم مۇھاجىر ۋه 

  .پهقهت ئۇالرنىڭ كۆزىنىال كۆرگىلى بوالتتى. ئۆتتى

بــۇ «: ئاببــاس. دېــدى» ئــى ئاببــاس، بــۇالر كىمــلهر؟! ســۇبھانهلالھ«: ئهبــۇ ســۇفيان
ــبهر  ــاجىر ۋه پهيغهم ــساالم، مۇھ ــسارالرئهلهيھىس ــدهئهن ــدى» نىڭ ئىچى ــۇفيان. دې ــۇ س : ئهب

سـېنىڭ ! ئى ئهبۇ پهزلـى.  بۇالرغا تهڭ كېلهلمهيدۇ ۋه بۇالردىن ئۈستۈن تۇرالمايدۇھېچكىم«
بـۇ ! ئى ئهبۇ سۇفيان«: ئابباس. دېدى» قېرىندىشىڭنىڭ ئوغلى كاتتا پادىشاھ بولۇپ قاپتۇ

  .دېدى» شۇنداق، پهيغهمبهرلىك«: ، ئهبۇ سۇفيانمۇدېۋىدى» دېگهن پهيغهمبهرلىك

بـۇ مـۇھهممهد ! ئـى قۇرهيـشلهر«: ئهبۇ سۇفيان ئورنىـدىن تـۇرۇپ يـۇقىرى ئـاۋاز بىـلهن
سىلهرنىڭ قېشىڭالرغا مىسلىسىز كۈچ بىلهن كهلدى، كىمكى مېنىـڭ ھويالمغـا كىرىۋالـسا ئـۇ 

 سـېنىڭ ھـويالڭ نىمىـگه !ھـاالك بولغايـسهن ئىالھىـم«: قۇرهيـشلهر. دېـدى» ئهمىن بولىدۇ
كىمكـى ئىـشىكىنى تاقىۋالـسا ئـۇ ئهمىـن، كىمكـى مهسـجىدكه «: ئۇ. دېيىشتى» ئهسقاتاتتى؟

  .كىشىلهر ھويلىلىرىغا ۋه مهسجىدكه قاراپ مېڭىشتى. دېدى» كىرىۋالسا ئۇ ئهمىن

  :ھاكاۋۇر ئىشغالىيهتچىدهك ئهمهس، بهلكى كهمتهر ئاددى كىشىدهك كىرىش

ئـۇ مهككىـگه الـله ئالدىـدا . ھىسساالمنى فهتىھ ئارقىلىق ھۆرمهتلىـدىالله پهيغهمبهر ئهلهي
ھهتتـا ئـۇ . بېشىنى تـۆۋهن تۇتقـان ھالـدا تۆۋهنلىـك ۋه كهمتهرلىـك بىـلهن كىرىـپ كهلـدى
  .بېشىنى تۆۋهن تۇتقانلىقتىن ئىڭىكى ئىگهرنىڭ ئالدىغا تېگىپ قالغىلى ئاز قالدى

ــا ــده ئ ــگه كىرگهن ــساالم مهككى ــبهر ئهلهيھىس ــك ۋه پهيغهم ــك، كهمتهرلى دالهت، باراۋهرلى
تۆۋهنلىك شۇئارلىرىنى ئۆز ئهمهلىيىتى بىلهن نامايهن قىلىپ ئۇسامه ئىبنى زهيدنى ئېتىنىـڭ 

 بهنـى ھاشـىم يـاكى قـۇرهيش ئۇلۇغلىرىـدىن بىرهرنىـڭ رهسـۇلۇلالھ. كهينىگه مىندۈرۈۋالدى
  .مهنى مىندۈردىئوغلىنى ئهمهس، بهلكى، ئازات قىلىۋهتكهن قۇلى زهيدنىڭ ئوغلى ئۇسا
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ئهتىــگهن ) جــۈمه كــۈنى(كــۈنى -20ئاشــۇ ھىجرهتنىــڭ ســهككىزىنچى يىلــى رامىزاننىــڭ 
. ئۇ ئادهم قورققىنىدىن الغىلداپ تىترهيتتـى. غا سۆزلىدىرهسۇلۇلالھبىر ئادهم كېلىپ . ئىدى

قۇرهيــشلهر . ئـۆزۈڭنى بېــسىۋال، مهن پادىــشاھ ئهمهس«: پهيغهمـبهر ئهلهيھىســساالم ئۇنىڭغــا
  .دېدى» كى قۇرۇتۇلغان گۆش يهيدىغان بىر ئايالنىڭ بالىسىمهنئىچىدى

  :جازالىنىدىغان كۈن ئهمهس، بهلكى، مهرھهمهت قىلىنىدىغان كۈن

 ئهترىتى ئىچىـده ئهبـۇ سـۇفياننىڭ يېنىـدىن ئۆتۈۋىتىـپ، ئهنسارالرسهئىد ئىبنى ئۇباده 
ــا ــۈن«: ئۇنىڭغ ــدىغان ك ــۆرمهت يوقۇلى ــۈن ھ ــۈن، بۇگ ــدىغان ك ــۈن جازالىنى ــۈن بۈگ ، بۇگ

 قوشۇن ئىچىده ئهبۇ سۇفياننىڭ رهسۇلۇلالھ. دېدى» قۇرهيشلهرنى الله خار قىلىدىغان كۈن
! رهسـۇلۇلالھئـى «: غا شـىكايهت قىلىـپرهسـۇلۇلالھئۇدۇلىغا كهلگهنده، ئهبۇ سۇفيان بۇنى 

» سهئىد نىمه دېـدى؟«: رهسۇلۇلالھ. دېدى» سهن سهئىدنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟
ــورى ــانلىرىنى . دىدهپ س ــڭ ئېيتق ــۇفيان ئۇنى ــۇ س ــۇلۇلالھئهب ــدى، رهس ــۆزلهپ بېرىۋى غا س
بهلكـى، بۇگـۈن مهرھهمهت قىلىنىـدىغان «:  سـهئىدنىڭ سـۆزىنى ئىنكـار قىلىـپرهسۇلۇلالھ

»  قىلىدۇ، قۇرهيشلهر ئىچىدىكى كهئبنى ئۇلۇغ قىلىـدۇۈن، بۈگۈن الله قۇرهيشلهرنى ئهزىزك
. ايراقنى ئۇنىڭدىن تارتىۋىلىپ، ئوغلى قهيـسكه بهردىدېدى ۋه سهئىدكه ئادهم ئهۋهتىپ، ب

چـۈنكى، ئوغـول . قانداقال بولمىسۇن بايراق يهنىـال سـهئىدنىڭ قولىـدىن چىقىـپ كهتمىـدى
  !.ده-دېگهن ھامان ئاتىغا مهنسۇب

  :كىچىككىنه توقۇنۇش

ــرى  ــى ئهم ــل ۋه ســۇھهيىل ئىبن ــۇ جهھى ــى ئهب ــرهمه ئىبن ــۇمهييه، ئىك ــى ئ ــهفۋان ئىبن س
ىكى مۇشرىكالر بىلهن خالىد ئىبنى ۋهلىد باشـچىلىقىدىكى مۇسـۇلمانالر قوشـۇنى باشچىلىقىد

 ئادهم ئۆلتۈرۈلـۈپ، قالغـانلىرى 12مۇشرىكالردىن . ئوتتۇرىسىدا كىچىككىنه توقۇنۇش بولدى
ــدى ــگه . چېكىندۈرۈل ــدانلىرىغا مهككى ــۇننىڭ قۇمان ــساالم قوش ــبهر ئهلهيھىس ــۈنكى، پهيغهم چ

ــۈرۈپ ــۇرۇش كىــرگهن چاغــدا قــورال كۆت  قارشــى تۇرغــۇچىالردىن باشــقا كىــشىلهر بىــلهن ئ
  .قىلماسلىققا بۇيرىغان ئىدى

  :ھهرهمنى بۇت ۋه ھهيكهللهردىن تازىالش

 كېــيىنپهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مهككىــگه كىرىــپ، كىــشىلهرنى خــاتىرجهم قىلغانــدىن 
ــدى ــاۋاپ قىل ــۇنى ت ــپ، ئ ــا كېلى ــۇلۇلالھ. بهيتۇلالھغ ــدرهس ــار ئى ــاق ب ــدا ياچ . ىنىڭ قولى

 قولىـدىكى ياچـاق بىـلهن رهسـۇلۇلالھ بۇت بولـۇپ، 360بهيتۇلالھنىڭ ئىچىده ۋه ئهتراپىدا 
يوقالـدى، ) كۇپرىيهنى (كهلدى، باتىل ) يهنى ئىسالم(ھهقىقهت «: بۇتالرنى نوقۇپ تۇرۇپ

، باتىـل )باتىـل يوقالـدى(كهلـدى، ) يهنى ئىسالم(ھهق . باتىل ھهقىقهتهن ئوڭاي يوقۇلىدۇ
ئهسـلىگه كهلتۈرهلمهيـدۇ، ) يوقالغان بىرهر مهخلـۇقنى(پهيدا قىاللمايدۇ، ) نىبىرهر مهخلۇق(

  .دېدى» بۇتالر يۈزىچه يىقىلىدۇ
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 كهئبه ئىچىده سۈرهت ۋه ھهيكهللهرنى كـۆرۈپ، سـۈرهتلهرنى يىرتىۋېتىـشكه، رهسۇلۇلالھ
  .ھهيكهللهرنى چېقىۋېتىشكه بۇيرىدى

  :بۈگۈن ياخشىلىق ۋه ۋاپا قىلىدىغان كۈن

 ئوســمان ئىبنــى تهلھهنــى كېــيىنهر ئهلهيھىســساالم تــاۋاپنى ئاخىرالشــتۇرغاندىن پهيغهمــب
بهيتۇلالھنىـڭ ئىـشىكىنى ئېچىـپ، ئۇنىـڭ ئىچىـگه  . چاقىرىپ، ئۇنىڭدىن ئاچقۇچنى ئالـدى

ــردى ــى رهســۇلۇلالھ. كى ــۈنى ئوســمان ئىبن ــر ك ــرى بى ــشتىن ئىلگى ــنىگه ھىجــرهت قىلى  مهدى
غا رهســۇلۇلالھشــۇ چاغــدا ئوســمان . غان ئىــدىتهلھهدىــن بهيتۇلالھنىــڭ ئــاچقۇچىنى ســورى
:  ئـۇنى كهچـۈردى ۋهرهسـۇلۇلالھمانا بۈگۈن . قوپاللىق قىلىپ، ئۇنىڭغا ئازار بهرگهن ئىدى

بۈگــۈن بــۇ ئــاچقۇچنى مېنىــڭ قولۇمــدا كۆرىۋاتىــسهن، مهن ئــۇنى قهيهرده ! ئــى ئوســمان«
ئۇنـداقتا قـۇرهيش «: ئوسـمان ئىبنـى تهلـھه. دېـدى» قويۇشنى خالىسام شۇ يهرده قويىمهن

بهلكـى، قـۇرهيش گۈللهنـدى ۋه ئهزىـز «: رهسـۇلۇلالھ. دېدى» ھاالك بولدى ۋه خار بولدى
ئهھـۋال «: ئوسـمان. نىڭ سۆزى ئوسماننڭ سۆزىگه دهل كهلـدىرهسۇلۇلالھ. دېدى» بولدى

  .دهپ ئويالپ قالغان ئىدى» مهن ئېيتقاندهك بولىدۇ

كهئبىنىـڭ . ۇ تالىـب ئورنىـدىن تـۇردىئهلـى ئىبنـى ئهبـ.  كهئبىـدىن چىقتـىرهسۇلۇلالھ
كهئـبىگه يوپـۇق يېـپىش «: ئـۇ پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا. ئاچقۇچى ئۇنىـڭ قولىـدا ئىـدى

 ئوسـمان رهسـۇلۇلالھ. دېـدى» بىلهن ھاجىالرنى سۇغۇرۇش ئىشىنى بىزگه بـۇيرۇپ بهرگىـن
ۈگــۈن ئــاچقۇچۇڭنى قولۇڭغــا ئــال، ب! ئــى ئوســمان«: ئىبنــى تهلھهنــى چاقىرىــپ، ئۇنىڭغــا

ئهۋالدقا مهڭگۈ سىلهر تۇتـۇڭالر، ئـۇنى -ئۇنى ئهۋالدتىن. ياخشىلىق ۋه ۋاپا قىلىدىغان كۈن
  .دېدى» سىلهردىن زالىمدىن باشقىسى تارتىۋالمايدۇ

  :ئىسالم تهۋھىد ۋه بىرلىك دىنى

 -بـۇ چاغـدا قۇرهيـشلهر سـهپ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كهئبىنىڭ دهرۋازىـسىنى ئـاچتى
ــۇپ، مهســج ــدىســهپ بول ــكهن ئى ــته . ىدكه توشــۇپ كهت ــۇالر پهس ــۇلۇلالھئ ــمه رهس نىڭ نى

ــۇراتتى ــاراپ ت ــدىغانلىقىغا ق ــۇلۇلالھ. قىلى ــاغىچى رهس ــدىكى ي ــى تهرىپى ــڭ ئىكك  دهرۋازىنى
بىر اللهدىن باشقا ئىالھ يوق، اللهنىـڭ شـىرىكى يـوق، الـله «: نى تۇتۇپ تۇرۇپ)كىشىكى(

گه يـاردهم بهردى، )هممهد ئهلهيھىسساالممۇھ(ئۆزىنىڭ ۋهدىسىنى راستقا چىقاردى، بهندىسى 
ئاگاھ بولۇڭالركى، ھهر قانـداق ئىمتىيـاز، . ئۆزى يالغۇز دۈشمهن قوشۇنلىرىنى چىكىندۈردى

ســىلىق ۋه يــاكى كونــا قىــساسالرنىڭ ھهممىــسى بۈگۈنــدىن باشــالپ قهتئىــي بىكــار -ئــالۋان
ــاراش ھوقــۇقى ۋه ھــاجىالرنى ســۇغۇرۇش ئ. قىلىنىــدۇ ىــشى بۇنىڭــدىن پهقهت بهيتۇلالغــا ق

  .مۇستهسنادۇر

الــله ســىلهردىن جاھىلىيهتنىــڭ مــۇغهمبهرلىكىنى ۋه ئهجــداتالر بىــلهن ! ئــى قۇرهيــشلهر
ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى ئـادهم ئاتىنىـڭ بـالىلىرى، . پهخىرلىنىدىغان ئىللهتلهرنى كهتكۈزدى

ئـى «: دى تۆۋهنـدىكى ئـايهتنى ئوقـۇكېيىنئاندىن . دېدى» ئادهم ئاتا تۇپراقتىن يارتىلغان
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ــادهم بىــلهن ھهۋۋادىــن (ســىلهرنى بىــز ھهقىــقهتهن بىــر ئهر، بىــر ئايالــدىن، ! ئىنــسانالر ئ
بىر ئاتا بىر ئانىدىن يـاراتتۇق، ئـۆز ئـارا تونۇشۇشـۇڭالر ئۈچـۈن سـىلهرنى نۇرغـۇن )ئىبارهت

مىللهت ۋه ئۇرۇق قىلدۇق، ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغانلىرىڭالر اللهنىـڭ دهرگاھىـدا ئهڭ 
يهنـى كىـشىلهرنىڭ بىـر ـ بىرىـدىن ئـارتۇق بولۇشـى نهسـهب (هتلىـك ھېسابلىنىـسىلهر ھۆرم

ــدۇ ــلهن بولى ــق بى ــلهن ئهمهس، تهقۋادارلى ــدۇر، )بى ــى بىلگۈچى ــقهتهن ھهممىن ــله ھهقى ، ال
  ).ئايهت-13: سۈره ھوجۇرات(» ھهممىدىن خهۋهرداردۇر

  :دوستلۇق ۋه شهپقهت ئهلچىسى

سـىلهر مېنـى ئـۆزۈڭالرنى نىـمه قىلىـدۇ دهپ ! شلهرئى قۇرهيـ«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم
  .دېدى» ئوياليسىلهر؟

دهپ ئوياليمىز، چۈنكى، سهن ئالىيجاناب كىشى  › ياخشىلىق قىلىدۇ‹بىز سېنى «: ئۇالر
  .دېيىشتى» ۋه ئالىيجاناب كىشىنىڭ ئوغلى

تقـان مهن سىلهرگه يۈسۈف ئهلهيھىسساالم قېرىنداشـلىرىغا ئېي«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم
ــايتىڭالر، ›بۈگــۈن ســىلهر ئهيبلهشــكه ئۇچرىمايــسىلهر‹: ســۆزنى ئېيتىمهنكــى  ھــېچكىم، ق
  .دېدى» سىلهرگه چېقىلمايدۇ

بىـالل كهئبىنىـڭ ئۈسـتىگه . پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم بىاللنـى ئهزان ئېيتىـشقا بۇيرىـدى
تىبـاش ۋه قۇرهيـشنىڭ كات. مهككه ئاسـمىنىدا ئهزان ئـاۋازى ياڭرىـدى. چىقىپ ئهزان ئېيتتى

  .مۆتىۋهرلىرى اللهنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى جاكااليدىغان مۇبارهك سۆزنى ئاڭلىدى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ئۇممـۇ ھـانىي بىنتـى ئهبـۇ تالىبنىـڭ ئـۆيىگه كىرىـپ، غۇسـلى 
ــامىزى  قىلــدى، ئانــدىن اللهغــا تهشــهككۈر ئېيــتىش يۈزىــسىدىن ســهككىز رهكــئهت فهتىــھ ن

  .ئوقۇدى

  :گۈزۈشته ھهممه ئادهم باپباراۋهراللهنىڭ قانۇنىنى يۈر

. مۇشۇ غازاتتا بهنى مهخزۇم قهبىلىسىدىن پاتىمه ئىسىملىك بىـر ئايـال ئوغرىلىـق قىلـدى
ئۇ نوپۇزلۇق ۋه ئىناۋهتلىك ئايال بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ قهۋمى ئوسـامه ئىبنـى زهيـدنىڭ 

ىلىـپ قويۇشـنى ق» ئىككـى ئېغىـز گهپ«غا رهسـۇلۇلالھقېشىغا كېلىپ، ئاشۇ ئايـال ئۈچـۈن 
. نىڭ نهزىرىدىكى ئـورنىنى ياخـشى بىلهتتـىرهسۇلۇلالھچۈنكى، ئۇالر ئۇسامهنىڭ . ئۆتۈندى

ــۈن  ــال ئۈچ ــى ئاي ــامه ھىلىق ــۇلۇلالھئۇس ــدى، رهس ــۇلۇلالھغا گهپ قىلىۋى ــى رهس نىڭ چىراي
ســهن اللهنىـڭ قــانۇنىنى يۈرگۈزۈشــتىمۇ ئارىغــا چۈشــمهكچى «: ئانــدىن. ئۆزگىرىـپ كهتتــى

 مهغپىــرهتمهن ئۈچــۈن اللهدىــن : رهســۇلۇلالھئــى «: ئۇســامه.  دېــدى»بولۇۋاتامــسهن؟
  .دېدى» تىلىگىن

 بولۇۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كىشىلهر ئارىسىدا ئورنىدىن تـۇرۇپ كېيىنچۈشتىن 
ســىلهردىن «: كېــيىن ئېيتتــى، ئانــدىن ھهمدۇســانائالــدى بىــلهن اللهغــا . خــۇتبه ئوقــۇدى
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 نـام ئـابرۇيلۇق كىـشىلهر ئوغرىلىـق قىلـسا كـارى بولمـاي، ئىلگىركى كىشىلهر ئۆز ئىچىدىكى
مېنىـڭ . بىچارىلهر ئوغرىلىق قىلسا جازا ئىجرا قىلغانلىقى ئۈچۈن ھاالك بولۇپ كهتتى-ئاجىز

جېنىم ئۇنىڭ قولىدا بولغان الله بىـلهن قهسـهمكى، ئهگهر قىـزىم پـاتىمه ئوغرىلىـق قىلغـان 
پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم سـۆزىنى . دېدى» تىمبولسا ئهلۋهتته ئۇنىڭ قولىنى كهسكهن بوالت

 ئـۇ كېـيىنشـۇنىڭدىن .  ئۇ ئايالنىڭ قـولىنى كېسىـشكه بۇيرىـدىكېيىنئاخىرالشتۇرغاندىن 
  .ئايال چىن دىلىدىن تهۋبه قىلدى

  

  :ئىسالم ئۈستىده چىڭ تۇرۇشقا بهيئهت قىلىش

تۇرۇشـقا بهيـئهت مهككىلىكلهر پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا ئىـسالم ئۈسـتىده مۇسـتهھكهم 
 ئـۇالر بىـلهن سـافا تېغىـدا بىلـله ئولتـۇرۇپ، ئـۇالردىن رهسـۇلۇلالھ. قىلىش ئۈچۈن كهلدى

ئهرلهر بهيــئهت قىلىــپ . كۈچىنىــڭ يېتىــشىچه ئــاڭالش ۋه ئىتــائهت قىلىــشقا بهيــئهت ئالــدى
ئۇالرنىڭ ئىچىده ئهبۇ سۇفياننىڭ ئايالى ھىنـدى .  ئايالالر بهيئهت قىلىدىكېيىنبولغاندىن 

ىنتى ئۇتبه بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ھهمزىگه قىلغان قىلمىشىدىن ئۇيالغاچقـا، چـۈمبهل ئارتىـپ ب
 ئۇنىڭ قوپال ئاۋازىدىن ئۇنى تونـۇدى ۋه رهسۇلۇلالھ. ناتۇنۇش قىياپىتىگه كىرىۋالغان ئىدى

  .ئۇنىڭدىن بهيئهت ئالدى

  :ماماتتا مهن سىلهر بىلهن بىلله- ھايات

ئۆزىنىڭ يۇرتى ۋه تۇغۇلغان يېرى بولغان مهككىنى فهتىـھ الله پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 
الـله پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا ئۆزىنىـڭ يـۇرتى ۋه «:  ئۆز ئارائهنسارالرقىلىپ بېرىۋىدى، 

 مهدىـنىگه قايتمـاي رهسۇلۇلالھئهمدى . تۇغۇلغان يېرى بولغان مهككىنى فهتىھ قىلىپ بهردى
  .دېيىشتى» مهككىده تۇرۇپ قالىدۇ

شــۇنداق تــۇرۇپ . ن باشــقا ئــادهم بىلمهيتتــىىىــڭ قىلىــشقان گهپلىرىنــى ئۆزلىرىــدئۇالرن
ئــۇالر . دىن ئۇالرنىــڭ نىــمه دېيىــشكهنلىكىنى ســورىدىئهنــسارالرپهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم 

الـله ئـۆز «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم. خىجىل بولۇشۇپ، قىلغان گهپلىرىنى ئىقرار قىلىشتى
  .دېدى» ماماتتا مهن سىلهر بىلهن بىلله-ھايات! پاناھىدا ساقلىسۇن

  :جاھىلىيهت تهسىرلىرىنى ۋه بۇددىزىم شۇئارلىرىنى يوقۇتۇش

. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشۇنلىرىنى كهئبه ئهتراپىدىكى بـۇتالرنى تازىالشـقا بۇيرىـدى
ئۇالرنىڭ ئىچىده مۇشرىكالرنىڭ الت، ئـۇززا، مهنـات . بۇتالرنىڭ ھهممىسى چىقىپ تاشالندى
پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم جاكـارچى ئـارقىلىق مهكـكه . قاتارلىق داڭلىق بـۇتلىرى بـار ئىـدى

كىمكى اللهغا ئىمان كهلتـۈرگهن بولـسا ئۆيىـدىكى ھهر قانـداق بـۇتنى قالـدۇرماي «: ئىچىده
ئانــدىن ھهر قايــسى قهبىلىــلهرگه ســاھابىالرنى . دهپ جاكارلىــدى» چېقىــپ تاشلىــسۇن

  .الرنى چېقىپ تاشلىدىئهۋهتىپ، شۇ جايدىكى بۇت
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ئـۇ مهككىنىـڭ قىيـامهت . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىده كىشىلهرگه نۇتـۇق سـۆزلىدى
ــى ئىــالن قىلىــپ ــاخىرهت كــۈنىگه ئىمــان «: كــۈنىغىچه ھۆرمهتلىــك ئىكهنلىكىن ــا ۋه ئ اللهغ

كهلتــۈرگهن كىــشىنىڭ مهككىــده قــان تۆكۈشــى، مهككىنىــڭ دهرهخلىرىنــى كېسىــشى ھــاالل 
مـۇ ئوخـشاشال كېيىندىن ئىلگىرى ھىچكىـشىگه ھـاالل قىلىنمىغانـدهك، بۇنـدىن بۇن. ئهمهس

  .ئاندىن مهدىنىگه قايتىپ كهتتى. دېدى» ھىچكىشىگه ھاالل قىلىنمايدۇ

  :مهككه فهتھىسىنىڭ تهسىرى

الـله . مهككهنىڭ فهتىھ قىلىنىشى ئهرهبلهرنىڭ روھى دۇنياسـىغا چوڭقـۇر تهسـىر قىلـدى
گـورۇھ -تـوپ، گـورۇھ-ئـۇالر تـوپ. نىڭ قهلبنى ئىسالمغا ئاچتىئۇالردىن كۆپلىگهن كىشلهر

  :بۈيۈك الله ھهقىقهتهن راست ئېيتتى. بولۇپ ئىسالمغا كىردى

اللهنىڭ ياردىمى ۋه غهلىبىسى كهلگهن ۋه اللهنىـڭ دىنىغـا كىـشىلهرنىڭ تـوپ ـ تـوپ «
ه ئۇنىڭـدىن بولۇپ كىرگهنلىكىنى كۆرگىنىڭده، رهببىڭغا تهسبىھ ئېيتقىن، ھهمدى ئېيتقىن ۋ

  )3-1: سۈره نهسر(» الله ھهقىقهتهن تهۋبىنى بهك قوبۇل قىلغۇچىدۇ. مهغپىرهت تىلىگىن

  ھۇنهين غازىتى - 14

  :ھهۋازىن قهبىلىسنىڭ قوشۇن توپلىشى

توپ بولۇپ كىرىشكه باشلىغاندىن -مهككه فهتىھ قىلىنىپ، كىشىلهر اللهنىڭ دىنىغا توپ
  .نى جۇغالپ ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا ئاتتى، ئهرهبلهر سادىقىدىكى بارلىق ئوقالركېيىن

ھهۋازىـن قهبىلىـسى قۇرهيـشلهردىن قالـسا ئهرهبــلهر ئىچىـدىكى زور كـۈچ بولـۇپ، ئــۇالر 
شـۇڭا ئـۇالر قۇرهيـشلهر بويـسۇنغاندهك ئىـسالمغا . قۇرهيشلهر بىلهن ئۈزهڭگه سوقۇشـتۇراتتى

  .بويسۇنمىدى

ــــى ئهۋف ھه ــــلىقى مالىــــك ئىبن ــــسىنىڭ باش ــــن قهبىلى ــــن ۋه ســــهقىف ھهۋازى ۋازى
ــاقىردى ــشقا چ ــۇرۇش قىلى ــۇلمانالرغا قارشــى ئ ــسىدىكىلهرنى مۇس ــڭ . قهبىلى ھهۋازىنلىقالرنى

جهڭچىلهرنىـڭ غهيرىتىنـى ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن . ھهممىسى ئۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن توپالنـدى
مۈلۈكلهرنىمــۇ تــوپالپ، بىلــله ئېلىــپ -ئۇرۇشــقا ئهرلهردىــن باشــقا ئايــالالر، بــالىالر ۋه مــال

  .چىقتى

ككىلىكلهردىن ئىسالمغا يىڭىدىن كىرگهن ۋه ئىـسالمغا تېخـى كىـرمىگهن كىـشىلهردىن مه
 بىـلهن بىـرلىكته ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن رهسـۇلۇلالھتهركىـب تاپقـان ئىككـى مىـڭ كىـشى 

 ئـۇالرنى مهدىنىـدىن ئېلىـپ چىققـان ئـون مىـڭ كىـشىگه قوشـۇپ، رهسۇلۇلالھ. تهييارالندى
مۇســۇلمانالر قوشــۇنىنىڭ ســانى . يولغــا چىقتــى مىــڭ كىــشلىك قوشــۇن بىــلهن 12جهمئــى 

بۈگـۈن بىـز «: شۇڭا مۇسـۇلمانالر. بۇندىن ئىلگىركى ھهر قانداق غازاتتىكىدىن كۆپ بولدى
كۆپلـۈكى ئـۇالرنى ھهقىـقهتهن قۇشـۇن ئهزالىرىنىـڭ . دېيىـشتى» ھهرگىز مهغلۇب بولمـايمىز

  . قالدۇردىھهيران
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  :ھۇنهين جىلغىسىدا

ئاشـۇ ھىجرهتنىـڭ سـهككىزىنچى يىلـى . ىسىغا يېتىـپ كهلـدىمۇسۇلمانالر ھۇنهين جىلغ
مۇسـۇلمانالر قاپقـاراڭغۇ سـهھهردىال ھـۇنهين ۋادىـسىغا قـاراپ تـۆۋهن . شهۋۋال ئېيـى ئىـدى
ئــۇالر بــۇ يـول ۋه جىلغىــالردا دۈشــمهننىڭ بۆكتــۈرمه قوشــۇنلىرىنىڭ . چۈشۈشـكه باشــلىدى

ئـۇالر شـۇنداق تىزلىـك بىـلهن . تتىئاللىقاچان يېتىپ كېلىپ، مۈكۈنۈپ ياتقانلىقىنى بىلمهي
يامغۇردهك ئـوقالر يېغىـپ -باشلىرىغا قار-ئىلگىرلهۋاتقان پهيتته ئۇشتۇمتۇت ئۇالرنىڭ ئۈستى

ئالدى تهرهپتىن قىلىچالرنى كۆتـۈرۈپ ھۇجـۇم . دۈشمهن ئۇالرنى بىراقال ئوققا تۇتتى. كهتتى
، ھىــچ كىــشى ھىــچ بــۇ چاغــدا مۇســۇلمانالرنىڭ سـهپلىرى چۇۋالچاقلىــشىپ. قىلىـپ كهلــدى

  .كىشىگه قارىماي، تهرتىپسىز ھالدا قېچىشقا باشلىدى

مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرنى بىراقال قورشاپ يوقۇتۇشـقا . ھهل  قىلغۇچ پهيت يېتىپ كهلدى
پهيغهمـبهر «مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ قىتىمقى ئهھـۋالى ئۇالرنىـڭ ئۇھـۇد ئۇرۇشـىدا . تاسال قالدى

كى ئهھۋالىغا ئوخشاش بولۇپ كېيىنهن خهۋهر تارقالغاندىن دېگ» ئهلهيھىسساالم ئۆلتۈرۈلۈپتۇ
  .مۇسۇلمانالر دۈشمهننى تاشالپ قاچتى. قالدى

  :فهتىھ ۋه ئاراملىق

ــله  ــشىنىپ ئــۆز ال دهپ » بىــز ھهرگىــز مهغلــۇب بولمــايمىز«ســانىنىڭ كۆپلــۈكىگه ئى
 كـــىكېيىنمهغرۇرالنغـــان مۇســـۇلمانالرنى ئهدهبـــلهپ، ئۇالرغـــا فهتھنىـــڭ ھاالۋىتىـــدىن 

، ئۇالرغـا غهلبىنـى قـايتۇرۇپ ئهكىلىـپ كېـيىنتىتقانـدىن مهغلۇبىيهتنىڭ ئاچچىق تهمىنىى تې
  . ئاراملىق چۈشۈرۈپ، ئۇالرنى تهسكىن تاپقۇزدىگهمۇئمىنلهرالله پهيغهمبىرىگه ۋه . بهردى

ــۇراتتى ــمهي ت ــدا تهۋرهن ــۆز ئورنى ــپ ئ ــا مىنى ــاق خىچىرىغ ــساالم ئ ــبهر ئهلهيھىس . پهيغهم
 رهسـۇلۇلالھ. رقۇش، نه ئهنسىرهش دېگهندىن قىلچىمۇ ئهسهر يوق ئىدىدا نه قورهسۇلۇلالھ

دىن ۋه ئائىله تاۋابىئاتلىرىدىن پهقهت بىر قـانچه كىـشىال قالغـان ئهنسارالربىلهن مۇھاجىر، 
نىڭ خىچىرىنىـڭ يـۈگىنىنى تۇتـۇپ رهسۇلۇلالھتاغىسى ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىب . ئىدى

  :دانىلىق بىلهن بولسا مهررهسۇلۇلالھ. تۇراتتى

  مهن بولسام پهيغهمبهر، ئابدۇلمۇتهللىب پۇشتىمهن، «

  .دهيتتى» ئهمهس ھهرگىز يالغانچى، ياۋ پۇشتىدىن قورقمايمهن

 بىـر ئوچـۇم تـوپىنى رهسـۇلۇلالھ تهرهپـكه كېلىۋىـدى، رهسـۇلۇلالھدۈشمهن قوشـۇنلىرى 
شـمهننىڭ كـۆزى شـۇنىڭ بىـلهن دۈ. ئېلىپ، ئۇنى يىراقتىن دۈشمهنلهرنىڭ كۆزىگه چـاچتى

  .توپىغا توشۇپ كهتتى

: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ھهلهكچىلىكى بىلهن قالغـانلىقىنى كـۆرۈپ
دهپ يـۇقىرى › !ئـى رىـزۋان بهيئىـتىگه قاتناشـقانالر!  جامائىتىئهنسارالرئى ‹! ئى ئابباس«

. وقىرى كىـشى ئىــدىئاببــاس ئىبنـى ئابــدۇلمۇتهللىب ئـاۋازى يــ. دېـدى» ئـاۋازدا تــوۋلىغىن



 

 246 

بىـر ئـادهم تـۆگه . دېيىـشكىنىچه يىتىـپ كىلىـشتى» مانـا بىـز«: ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغانالر
ئۇ ئـاۋازنى ئـاڭالپال تۆگىـسىدىن سـهكرهپ چۈشـۈپ، جهڭ قـوراللىرىنى . بىلهن قىچىۋاتاتتى

ر جهم نىڭ ئهتراپىغا بىر بۆلۈك مۇسۇلمانالرهسۇلۇلالھشۇنداق قىلىپ . ئېلىپ ئاقىسىغا ياندى
نىڭ قۇماندانلىقىــدا قايتىــدىن دۈشــمهن بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــشقا رهســۇلۇلالھئــۇالر . بولــدى

  .ئاتالندى

نىڭ رهسـۇلۇلالھمهغلۇب بولۇپ قاچقـان مۇسـۇلمانالر ئارقىـسىغا قايتىـپ كهلـگهن چاغـدا 
نى چۈشـۈرۈپ، پهرىشتىلهرالله . قېشىدا قولى ئارقىسىغا قىلىپ باغالنغان ئهسىرلهرنى كۆردى

ــــاردهم بهردىمۇســــ ــــشتىلهر. ۇلمانالرغا ي ــــىپهرى ــــا توشــــۇپ كهتت ــــۇرۇش .  جىلغىالرغ ئ
بۇ رىئاللىقنى الله قۇرئاندا بايـان قىلىـپ . ھهۋازىنلىقالرنىڭ مهغلۇبىيىتى بىلهن ئاخىرالشتى

  :مۇنداق دهيدۇ

) يهنــى جېڭىــده(الــله ســىلهرگه نۇرغــۇن جهڭ مهيدانلىرىــدا ۋه ھــۈنهين كۈنىــده «
ئهينى ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكىـدىن خۇشـاللىنىپ كهتـتىڭالر . دىھهقىقهتهن ياردهم بهر

يهنى بۈگۈن بىزنىڭ سـانىمىز كـۆپ، مهغلـۇپ بولمـايمىز دېـدىڭالر، بـۇ چاغـدا سـىلهرنىڭ (
، سـانىڭالرنىڭ كۆپلـۈكى سـىلهرگه ) ئىـدى4000 مىڭ، دۈشمىنىڭالرنىڭ سانى 12سانىڭالر 

ئانـدىن . كهڭ زېمىن سـىلهرگه تـار تۇيۇلـدى) نقاتتىق قورققىنىڭالردى. (قىلچه ئهسقاتمىدى
ــۇپ، ( ــۇپ بول ــۇلۇلالھمهغل ــا رهس ــۇئمىنلهرنى ئازغىن ــالپم ــلهن تاش ــاراپ )  بى ــا ق ئارقاڭالرغ

خاتىرجهملىــك ) مهرھهمهت قىلىــپ(گه مــۇئمىنلهرئانــدىن الــله پهيغهمبىــرىگه ۋه . قــاچتىڭالر
چۈشـۈردى، ) شتىلهرنىيهنـى سـىلهرگه يـاردهمگه پهرىـ(بېغىشلىدى، سـىلهرگه قوشـۇنالرنى 

، الــله كــاپىرالرنى )شــۇنىڭ بىــلهن ســىلهر غهلىــبه قىلــدىڭالر(ئـۇالرنى ســىلهر كۆرمىــدىڭالر 
سـۈره (» ئازابلىـدى، كاپىرالرنىـڭ جازاسـى ئهنه شـۇ) ئۆلتۈرۈش ۋه ئهسىر ئېلىنىش بىلهن(

  ).ئايهتلهر-26-25: تهۋبه

  تائىف غازىتى - 15

  :سهقىف قهبىلىسىنىڭ قالدۇق قوشۇنى

هڭ مهيدانىــدا مهغلــۇب بولغــان ھهۋازىــن ۋه ســهقىف قاچــاق قوشــۇنى تــائىف ھــۇنهين ج
ئۇالر شهھهر دهرۋازىسىنى تاقاپ، سىپىل مۇداپىئهسىنى . قۇرغىنىغا كېرىپ مۇداپىئهلىنىۋالدى

  .تۈلۈكنى جۇغلىۋىلىپ، ئۇرۇشقا تهييارلىق قىلدى-بىر يىللىق ئوزۇق. كۈچهيتتى

ئۇالر تائىف .  بىر جايغا چۈشتىيېقىنپ تائىفقا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇشۇن باشال  
 كهلگهن بولـسىمۇ، بىـراق، شـهھهر دهرۋازىـسى چىـڭ تاقالغاچقـا، يېقىنقورغىنىنىڭ يېنىغا 

ــدى ــۈپ كىرهلمى ــېچىگه بۆس ــهھهر ئ ــدىن . ش ــهھهر ئىچى ــۇنلىرى ش ــمهن قوش ــسچه دۈش ئهك
  .مۇسۇلمانالرنى ئوققا تۇتتى

  :تائىف قورغىنى
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ئورنىدىن باشقا بىر جايغا يۆتكىلىپ، شهھهرنى قامال قىلدى ۋه مۇسۇلمانالر ئهسلىدىكى 
. بىرىنـى ئوققـا تۇتۇشـتى-ئىككـى تهرهپ بىـر.  نهچچه كۈن مۇھاسـىرىگه ئالـدى20ئۇالرنى 

چــوڭ تىپتىكــى تــاش (پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم بــۇ مۇھاســىرىده تــۈنجى قىــتىم مهنچانــاق 
دى، كۆپلىگهن مۇسـۇلمانالر دۈشـمهننىڭ ئۇرۇش قاتتىق بول. نى ئىشلهتتى)ئاتىدىغان قورال

  .ئۇقى تىگىپ شهھىد قىلىندى

  :ئۇرۇش مهيدانىدىكى رهھىمدىللىق

، پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم كېــيىنمۇھاســىره  كۈچىيىــپ، ئــۇرۇش ۋاقتــى ئوزارغانــدىن 
ئۇالر شۇنداق . قوشۇننى سهقىف قهبىلىسىنىڭ تال ۋه ئۈزۈملىرىنى كېسىپ تاشالشقا بۇيرىدى

ــدى ــالىلهر قىلىۋى ــهقىفتىكى ئاھ ــۇلۇلالھ، س ــىلهرهس ــڭ ۋه س ــپ، اللهنى ــدىغا كېلى -نىڭ ئال
ــلىدى ــقا باش ــساڭ دهپ يالۋۇرۇش ــران قىلمى ــاغلىرىمزنى ۋهي ــۆرمىتى ئۈچــۈن ب ــڭ ھ . رهھىمنى

» رهھىمنىڭ ھـۆرمىتى ئۈچـۈن تهلىپىڭالرنـى قوبـۇل قىـالي-مهن الله ۋه سىله«: رهسۇلۇلالھ
  .دېدى

كىمكــى قهلــئهدىن چۈشــۈپ، بىزنىــڭ «: چى ئــارقىلىقپهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم جاكــار
  .ئۇالردىن ئون نهچچه ئادهم قايتىپ چىقتى. دهپ جاكارلىدى» ئالدىمىزغا كهلسه ئۇ ئازات

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆمهر ئىبنى خهتتابنى تائىفنى مۇھاسىرىگه ئېلىشنى توختىتىپ، 
مۇسۇلمانالر بـۇ گهپنـى ئـاڭالپ . دىقۇشۇننىڭ قايتىدىغانلىقىنى قوشۇنغا ئۇقتۇرۇشنى بۇيرى

پهيغهمـبهر . دېيىـشتى» بىز تائىفنى فهتىھ قىلمايال قايتىپ كېتهمدۇق؟«: نارازى بولۇشتى ۋه
مۇسـۇلمانالر . ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى ئهتىـسى ئهتىگهنـده قهلـئهگه ھۇجـۇم قىلىـشقا بۇيرىـدى

» لىـسا، ئهمـدى ئهته قـايتىمىزالله خا«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. ئېغىر تاالپهتكه ئۇچرىدى
  . بىلهن قوبۇل قىلدىرازىمهنلىكنىڭ بۇيرىقىنى رهسۇلۇلالھدېۋىدى، ئۇالر 

  :مۇھاسىرىنى بوشۇتۇش

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ تــائىفنى فهتىــھ قىلمــايال، مۇھاســىرىنى بوشــۇتۇپ قايتىــپ 
ــ ــسالمغا كىرى ــلهن ئى ــارلىقى بى ــۆز ئىختىي ــشىلهرنىڭ ئ ــستى كى ــشتىكى مهق ــا كېتى شىنى قولغ

شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم قوشــۇننى قــايتىش ئۈچــۈن ئاتلىنىــشقا . كهلتــۈرۈش ئىــدى
  .بۇيرىدى

  :ھۇنهين ئهسىرلىرى ۋه غهنىمهتلىرى

ــۇلۇلالھ ــى رهس ــن خهلق ــپ، ھهۋازى ــرانىگه قايتى ــىتىپ جىئ ــىرىنى بوش ــائىفتىكى مۇھاس  ت
 ئۈچـۈن كېلىـپ قـاالرمىكى مۈلۈك ۋه ئهسىرلهرنى تىـلهپ ئېلىـۋىلىش-پۇشايمان قىلىپ، مال

لىكىن ئۇالر . دېگهن ئۈمىدته غهنىمهتلهرنى تهقسىم قىلماي، ئون نهچچه كۈن كۈتۈپ تۇردى
 ئالـدى بىـلهن كـۆڭلىنى ئىـسالمغا رهسـۇلۇلالھشـۇنىڭ بىـلهن .  كهلمىـدىھېچكىمتهرهپتىن 

  .مايىل قىلىش ئوبىكتلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا غهنىمهتلهرنى تهقسىم قىلدى
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  :رلهرنى ھهۋازىنلىقالرغا قايتۇرۇپ بېرىشئهسى

دىن رهســۇلۇلالھنىڭ قېــشىغا كېلىــپ، رهســۇلۇلالھنهپهر ئهلچىــسى 14ھهۋازىنلىقالرنىــڭ 
كـۆرۈپ تۇرۇپـسىلهر، «: رهسۇلۇلالھ. ئهسىرلىرى بىلهن ماللىرىنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تىلىدى

ـــ. مهن يـــالغۇز ئهمهســـمهن، راســـت گهپ قىلىـــشنى ياخـــشى كـــۆرىمهن الالڭالر، ســـىلهر ت
. دېـدى» دۇنيـالىرىڭالرغىمۇ؟-ئوغۇللىرىڭالر ۋه خوتۇن قىزلىرىڭالرغا تۇرامـسىلهر يـاكى مـال

: رهسـۇلۇلالھدېيىـشكهنىدى، » نهسـلىمىزگه ھىـچ نهرسـىنى تهڭ قىلمـايمىز«: ئۇالر بىردهك
نى رهســۇلۇلالھ‹:  ئورنــۇڭالردىن تــۇرۇپكېــيىنئۇنــداق بولــسا ســىلهر پىــشىن نامىزىــدىن «

غا شـىپى كهلتـۈرۈپ ئهسـىرلىرىمىزنى رهسـۇلۇلالھنى مۇئمىنلهرگه شىپى كهلتۈرۈپ، مۇئمىنلهر
 پىـشىن رهسـۇلۇلالھشۇنىڭ بىلهن ئۇالر . دېدى» دهڭالر› قايتۇرۇپ بېرىشىڭالرنى سورايمىز

: رهسـۇلۇلالھنامىزىدىن قايتقـان ھامـان ئورۇنلىرىـدىن تـۇرۇپ، شـۇنداق قىلىـشقان ئىـدى، 
هنى ئابدۇلمۇتهللىب جهمهتىنىڭ قولىدىكى بارلىق ئهسىرلهرنى مهن مېنىڭ قولۇمدىكى ۋه ب«

. دېـدى» چوقۇم قايتۇرۇپ بېرىمهن ھهمده باشقىالرنىمۇ قايتۇرۇپ بېرىشكه ئهمـرى قىلىـمهن
ــاجىر ۋه  ــارلىق مۇھ ــدا ب ــۇ چاغ ــسارالرب ــدۈرۈپئهن ــاده بىل ــسىۋىلىرىمىز «:  ئىپ ــڭ نى بىزنى

  .دېيىشتى» غا تهئهللۇقرهسۇلۇلالھ

ــم،  ــى تهمى ــىرلهرنى بهن ــاق ئهس ــۈچ ئايم ــارهت ئ ــۇلهيمدىن ئىب ــى س ــى فهزاره ۋه بهن بهن
بـۇ ئـادهملهر مۇسـۇلمان بولـۇپ تهۋبه «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم.  قايتۇرۇشنى رهت قىلدى

ــۇ ــانچه كــۈن . قىلىــپ كهپت شــۇڭىمۇ مهن ئۇالرنىــڭ ئهســىرلىرىنى تهقــسىم قىلمــاي، بىــر ق
ارىغـا قويۇۋىـدىم، ئـوالر ئۆزلىرىنىـڭ نهسـىبىگه ئهمدى ئۇالرنى ئـۆز ئىختىي. ساقلىغان ئىدىم

ھىچ نهرسىنى تهڭ قىلمايدىكهن، شۇڭا يېنىدا ئهسىر بارالر قـايتۇرۇپ بېرىـشكه رازى بولـسا 
قايتۇرۇپ بهرسۇن، قاچان ئۆز نىسىۋىسنى چىڭ تۇتىمهن دېگۈچىلهر بولسىمۇ، بـۇ قىتىمقـى 

 الــله بىــزگه كېــيىنورنىغــا ئۇنىــڭ ئ. ئهســىرلهرنى ئهلچىــلهرگه چوقــۇم قــايتۇرۇپ بهرســۇن
. دېـدى» غهنىمهت ئاتا قىلغاندا تۈنجى بولۇپ شۇالر بىرگه ئالته ھهسسه كۆپهيتىپ ئالـسۇن

  .كۆپچىلىك بىردهك رازى بولغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى

بىز ھازىر ئاراڭالردىن كىمنىڭ رازى بولۇپ، كىمنىڭ نارازى بولغـانلىقىنى «: رهسۇلۇلالھ
. دېــدى» ر قايتىــپ، ۋهكىللىــرىڭالر پىكىرىڭالرنــى يهتكۈزســۇنئوقمــايمىز، شــۇڭا ھهممىڭــال

-بهس بىـلهن ئاسـارهتتىكى خوتـۇن-شۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر ھهۋازىن ئهلچىلىرىگه بهس
 رهسـۇلۇلالھئهسـىرلهر قـايتىش ئالدىـدا . چاقىلىرىنى قـايتۇرۇپ بېرىـشتى-قىزلىرىنى ۋه باال

  . تارتۇقالپ يولغا سالدىئۇالرنى بىردىن مىسىردا ئىشلهنگهن كىيىم بىلهن

  :ياخشىلىق ۋه ھۆرمهت

نىڭ ئېمىلـدهش ھهمشىرىـسى رهسـۇلۇلالھمۇسۇلمانالر ئهسىر ئالغان كىشىلهرنىڭ قاتارىدا 
ــهئدىنى  ــمه س ــى ھهلى ــهيما بىنت ــۇلۇلالھش ــدىرهس ــپ كهل ــشىغا ئېلى ــازاردا . نىڭ قې ــۇالر ب ئ

بىلهمـسىلهر؟ الـله بىـلهن  «:ئۇ ئايـال مۇسـۇلمانالرغا. بىلمهستىن ئۇنىڭغا قوپاللىق قىلىشتى
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بىـراق، ئـۇالر . دېـدى» مىلدهش ھهمشىرىسى بولىمهنهسهمكى، مهن پهيغهمبىرىڭالرنىڭ ئېق
  .نىڭ قېشىغا ئېلىپ كېلىشتىرهسۇلۇلالھئۇنىڭ گىپىگه ئىشهنمهي ئۇنى 

ــپ ــشىغا كېلى ــساالمنىڭ قې ــبهر ئهلهيھىس ــهئدىي پهيغهم ــمه س ــى ھهلى ــهيما بىنت ــى «: ش ئ
سـهن بـۇنى «: رهسۇلۇلالھ. دېدى» ىڭ ئىمىلدهش ھهمشىرهڭ بولىمهنمهن سېن! رهسۇلۇلالھ

كىچىـك ۋاقتىمىـزدا سـېنى ھاپـاش قىلغـان «: دېۋىـدى، ئـۇ ئايـال» قانداق ئىسپاتاليسهن؟
» تارتۇق ئىزى ھىلىمۇ ئۇچامـدا بـار. ئاشۇ چاغدا سهن ئۇچامنى چىشلىۋالغان ئىدىڭ. ئىدىم
تـونىنى يهرگه سـېلىپ ئـۇ ئايـالنى  ،كېـيىننى تونۇغانـدىن »بهلگه« بۇ رهسۇلۇلالھ. دېدى

ئهگهر مېنىڭ قېشىمدا تـۇرۇپ «: تونى ئۈستىده ئولتۇرغۇزدى ۋه ئۇنىڭغا ئىلتىپات كۆرسىتىپ
قىلىــشنى خالىــساڭ ســېنى ھــۆرمهت ۋه مــۇھهببىتىمگه نائىــل قىــالي، ئهگهر ســېنى قهۋمىــڭ 

ــالىغىنى ــېنىڭ خ ــساڭ س ــۇمنى خالى ــېلىپ قويۇش ــا س ــرايلىقچه يولغ ــشىغا چى ــاليقې » ڭنى قى
بهلكى، مېنـى قهۋمىـم قېـشىغا چىـرايلىقچه يولغـا سـېلىپ قويۇشـۇڭنى «: دېۋىدى، ئۇ ئايال

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئۇنىڭغــا ئىلتىپــات كۆرســتىۋىدى، ئــۇ ئايــال . دېــدى» خــااليمهن
 ئۇنىڭغا ئۈچ قۇل، بىر دىدهك ۋه بىر قانچه قوي بېرىپ يولغـا رهسۇلۇلالھ. مۇسۇلمان بولدى

  .قويدىسېلىپ 

  :ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىتائهت قىلغۇچىالر

ــدا  ــايتىش يولى ــائىفتىن ق ــۇلمانالر ت ــۇلۇلالھمۇس ــارهس ــايتقۇچىالرمىز، تهۋبه «:  ئۇالرغ ق
دهپ » ھهمدۇسانا ئىيتقۇچىالرمىزقىلغۇچىالرمىز، پهرۋهردىگارىمىزغا ئىبادهت قىلغۇچىالرمىز، 

دېۋىـدى، » اھالىـسىگه بهددۇئـا قىلغىـنسـهقىف ئ! رهسـۇلۇلالھئى «: ئۇالر. ڭىڭالر دېدىمې
  .دېدى» سهقىفلىكلهرنى ھىدايهت قىلغىن! ئى الله«: رهسۇلۇلالھ

 بىلهن رهسۇلۇلالھ مهدىنىگه كېرىشتىن بۇرۇنال رهسۇلۇلالھئۇرۋه ئىبنى مهسئۇد سهقهفىي 
ئـۇرۋه . ئۇچرىشىپ مۇسـۇلمان بولـدى ۋه قهۋمىنـى ئىـسالمغا دهۋهت قىلىـش ئۈچـۈن قـايتتى

ئـۇ . هسئۇد قهۋمى ئىچىده قهۋمنىڭ ھـۆرمهت ۋه مـۇھهببىتىگه سـازاۋهر كىـشى ئىـدىئىبنى م
 بىــردىنال ئــۇالر ئۇنىڭــدىن يــۈز كېــيىنمۇســۇلمان بولــۇپ، ئــۇالرنى ئىــسالمغا چاقىرغانــدىن 

  .ئۆرىدى ۋه ئۇنىڭغا ئوق ئېتىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋهتتى

را يىغىـن ئېچىـپ، ئـا- ئـۆزكېـيىنسهقىفلىكلهر ئۇنى ئۆلتۈرۈۋىتىـپ بىـر قـانچه ئايـدىن 
ــراپ  ــدىغانلىقىنى ئىت ــۈچى يهتمهي ــقا ك ــلهن ئۇرۇشۇش ــلهر بى ــى ئهرهب ــڭ ئهتراپتىك ئۆزلىرىنى

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر بهيــئهت قىلىــپ مۇســۇلمان بولــدىغانلىقىنى ئېيتىــپ، . قىلىــشتى
  .غا ئهلچى ئهۋهتتىرهسۇلۇلالھ

  :بۇتپهرهسلىككه يۇمشاق قوللۇق قىلىشقا بولمايدۇ

 ئۇالرغـا مهسـجىدنىڭ بىـر تهرىـپىگه رهسۇلۇلالھ. نىڭ قېشىغا كهلدىھرهسۇلۇلالئهلچىلهر 
دىن ئـۈچ يىلغىــچه رهسـۇلۇلالھ كېـيىنئـۇالر مۇسـۇلمان بولغانـدىن . چىـدىر تىكـلهپ بهردى
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 ئۇالرنىـڭ تهلىـۋىنى رهت رهسۇلۇلالھ. دېگهن بۇتنى چېقىۋهتمهسلىكنى تهلهپ قىلدى» الت«
ئـاي ئازايتىـپ بـۇتنى بىـر ئـايغىچه چاقماسـلىقنى -يىل، ئـايمۇ-ئۇالر ۋاقىتنى يىلمۇ. قىلدى

 ئۇالرنىـڭ بـۇ تهلىـۋىنى كهسـكىن رهت قىلىـپ، ئۇالرنىـڭ قهۋمىـدىن رهسـۇلۇلالھ. ئۆتۈندى
چىققان ئهبۇ سۇفيان ئىبنى ھهرىب بىلهن مـۇغىيره ئىبنـى شـۇئبهنى بـۇتالرنى چېقىۋىتىـشكه 

ــى ــدى. ئهۋهتت ــلىقنى تهلهپ قىل ــازنى ئوقۇماس ــۇالر نام ــۇلۇ. ئ ــدا «: لالھرهس ــوق دىن ــاز ي نام
  .دېدى» ياخشىلىق يوق

 ئهبۇ سـۇفيان ۋه رهسۇلۇلالھئهلچىلهر ئىشلىرىنى ئاخىرالشتۇرۇپ قايتىشقا تهمشىلىۋىدى، 
سـهقىف قهبىلىـسى . مـۇغىيره بېرىـپ بـۇتنى چـاقتى. مۇغىيرهنى ئۇالر بىلهن بىلـله ئهۋهتتـى

  . مۇسۇلمان بولدىسهقىف ئاھالىسى پۈتۈنلهي. ئىچىده ئىسالم كهڭرى تارقالدى

  

  تهبۇك غازىت - 16

ئهرهبلهر رۇمغا قوشـۇن تارتىـپ بېـرىش ۋه رۇقلـۇقالر بىـلهن ئـۇرۇش قىلىـش دېگهننـى 
چـۈنكى، ئـۇالر . خىيالىغا كهلتۈرۈش ئۇياقتا تۇرسـۇن، چۈشـىدىمۇ كـۆرۈپ باقمىغـان ئىـدى

  .ئۆزلىرىنى رۇملۇقالردىن تۆۋهن سانايتتى

ــده زۇ ــڭ كۆڭلى ــسا ئۆزلىرىنى ــۇقالر بول ــى رۇمل ــپ، ئىچىن ــدا قىلى ــلۇقنى پهي ــر بوش ر بى
  .ئېچىشتۇرغان ۋه ئۇالرنى ئارماندا قويغان ئاشۇ مۇئته غازىتىنى تېخىچه ئۇنتالمايۋاتاتتى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم رۇم ئېلىگه قوشـۇن تارتىـپ بېرىـشنى، رۇملـۇقالر ئهرهبلهرنىـڭ 
ــتىن  ــا تۇتۇش ــى ئوقق ــسالم مهركىزن ــپ، ئى ــتۇرۇپ كېلى ــسىغا باس ــسالم چىگىرى ــرىال ئى ئىلگى

  .ئارمىيىسىنى باشالپ ئۇالرنىڭ زېمىنىغا كىرىپ بولۇشنى اليىق تاپتى

  :غازاتقا ئاتالنغان مهزگىل

بۇ غازات ھىجرهتنىڭ توققۇزىنچى يىلى رهجهپ ئېيىدا بولدى، پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم 
 كىـشىلهرنىڭ بۇ ۋاقىت مىۋىلهر مهي بولۇپ پىشقان،. قاتتىق ئىسسىقتا رۇمغا قوشۇن تارتتى

ــدى ــوغرا كهل ــا ت ــر ۋاقتق ــدىغان بى ــسىدىن ئايرىلغۇســى كهلمهي ــۇلمانالرنى . دهرهخ سايى مۇس
ــۇراتتى ــۈپ ت ــۇزۇن ســهپهر، سۇســىز چــۆل ۋه زور دۈشــمهن قوشــۇنى كۈت . مۇشــهققهتلىك ئ

شــۇنداق بولغاچقــا مۇســۇلمانالردا ئۇرۇشــقا نىــسبهتهن پۇختــا ئىــدىيىۋى تهييــارلىق بولمىــسا 
 ئۈستىگه بۇ ۋاقىت ئهلـده قورغـاقچىلىق ئـاپىتى يـۈز بهرگهن قىيىنچىلىـق ئۇنىڭ. بولمايتتى

  .مهزگىل ئىدى

ـــاتتىق ئىســـسىقتىن  ـــانلىقى، ق ـــۈك زور دۈشـــمهن قوشـــۇنىدىن قورقق ـــاپىقالر كۈچل مۇن
 بىـلهن رهسـۇلۇلالھقاچقانلىقى، جىھادقا قىزىقمىغانلىقى ۋه ھهقتىن شهكلهنگهنلىكى ئۈچۈن 

  :بۇ ھهقته الله مۇنداق دهيدۇ. باھانىلهرنى كۆرسهتتىبىلله چىقماسلىققا كۆپلىگهن 
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يهنــى (قېلىــپ قالغــانالر ) تهبــۈك غازىتىغــا چىقمــاي(قا خىالپلىــق قىلىــپ رهســۇلۇلالھ«
ئۆيلىرىده بهخىرامان ئولتۇرغانلىقلىرى بىـلهن خۇشـال بولۇشـتى، ئـۇالر اللهنىـڭ ) مۇناپىقالر

): بىـر ـ بىـرىگه(نى ياقتۇرمىدى، ئـۇالر يولىدا ماللىرى بىلهن، جانلىرى بىلهن جىھاد قىلىش
جهھهننهمنىڭ ئـوتى ‹ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد. (دېيىشتى› ئىسسىقتا چىقماڭالر‹

 بىـلهن رهسـۇلۇلالھئهلـۋهتته ئىسـسىقتا (ئهگهر ئۇالر چۈشىنىدىغان بولسا، . تېخىمۇ قىزىقتۇر
  ).ئايهت-81: سۈره تهۋبه(›» )بىرگه چىقاتتى

  : جىھاد ۋه يۈرۈشكه بولغان قىزغىنلىقىساھابىالرنىڭ

كىـشىلهرنى پۇختـا . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ سـهپىرىده زور تىرىـشچانلىق كۆرسـهتتى
بـايالردىن . بايالرنى الله يولىدا پۇل چىقىم قىلىشقا قىزىقتۇردى. تهييارلىق قىلىشقا بۇيرىدى

 ئـۇالغ تاپالمىغـان نـامرات تۈلـۈك ۋه-بىر نهچچىسى اللهدىـن سـاۋاب ئۈمىـد قىلىـپ، ئـۇزۇق
ئوسمان ئىبنى ئهففـان مىـڭ دىنـار . تۈلۈك ۋه ئۇالغ بىلهن تهمىنلىدى-مۇسۇلمانالرنى ئۇزۇق

پهيغهمـبهر . چىقىم قىلىپ قوشۇندىكى نامراتالرنىڭ ئۇرۇشـقا ئاتلىنىـشىغا ئاسـانلىق يـاراتتى
  .ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا دۇئا قىلدى

  :قوشۇننىڭ تهبۇكقا قاراپ ئاتلىنىشى

 مىڭ كىشلىك قوشۇننى باشـالپ مهدىنىـدىن تهبۇكقـا قـاراپ 30پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
بۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن غازاتقا چىققان قوشۇنالر ئىچىدىكى ئهڭ زور . يولغا چىقتى
  .قوشۇن ئىدى

ــان  ــرى بولغ ــدىن بى ــهمۇد دىيارلىرى ــۇن س ــھهجهر«قوش ــتى» ئهل ــا چۈش ــگهن جايغ . دې
ئۇالرغا بـۇ جاينىـڭ ئـازاب قىلىنغـۇچىالر ياشـىغان دىيـارالر ئىكهنلىكىنـى خهۋهر  رهسۇلۇلالھ

ئۆزىگه ئۆزى زۇلۇم قىلغان بۇ ئادهملهرنىڭ تۇرالغۇسىغا كىـرمهڭالر، ئهگهر «: قىلىپ، ئۇالرغا
كىرىپ قالساڭالر، يىغلىغان ھالهتته كىرىڭالر، بولمىسا ئۇالرغا يهتكهن مۇسىبهت سىلهرگىمۇ 

  .دېدى» مومكىنيېتىپ قىلىشى 

ئـۇالر سـۇ . بـۇ سۇسـىز چـۆل ئىـدى. چىنـى تـاڭ ئـاتقۇزدىمۇسۇلمانالر بۇ جايدا بىـر كې
 نىالـله ئۇالرغـا بۇلـۇت.  اللهغا دۇئا قىلـدىرهسۇلۇلالھ. غا مهلۇم قىلدىرهسۇلۇلالھيوقلۇقىنى 

ىـپ، ئادهم ۋه ئوالغالر قانغۇدهك ئىچ. ئهۋهتتى، بۇلۇتتىن شارقىراپ يامغۇر يېغىشقا باشلىدى
  .سۇغا بولغان ئىھتىياجىنى قاندۇردى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهدىنىگه قايتىشى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهبۇكقـا يېتىـپ كېلىۋىـدى، چىگىرىـدا مـۇقىم تۇرغـۇچى ئهرهب 
غا رهسـۇلۇلالھ بىلهن سۈلھىلهشـتى ۋه رهسۇلۇلالھئهمىرلىرى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن كېلىپ، 

 ئۇالرنىـڭ بىـر قىـسىملىرىغا ئامـانلىق رهسـۇلۇلالھ. تاپشۇرۇشقا ماقۇل بولدى) خىراج(جىزيه 
ــى . خېتــى يېزىــپ بهردى ــاش ۋه ئىككــى تهرهپنىــڭ تىنچلىق ــته چىگــرا، ســۇ، قاتن ئــۇ خهت
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  .قاتارلىقالرنىڭ مهلۇم شهرت ئاستىدا كاپالهتكه ئىگه ئىكهنلىكى يېزىلدى

هربىي يۈرۈش قىلىـش ۋه ئهرهبلهرنىـڭ  بۇ يهرگه يېىپ كهلگهنده رۇملۇقالر ھرهسۇلۇلالھ
چىگىرىسىغا باستۇرۇپ بېرىش ئويىدىن يالتىيىپ، ئاللىقاچان ئهسكهر چىكىندۈرۈپ كهتكهن 

شــۇڭا ئوالرغــا ھۇجــۇم قىلىــشنىڭ يــاكى ئوالرنىــڭ شــهھرىگه باســتۇرۇپ كىرىــشنىڭ . ئىــدى
  . ئىدىھاجىتى قالمىغان، دۈشمهننى قورقۇتۇشتىن ئىبارهت مهقسهتمۇ ئهمهلگه ئاشقان

تــا ئــون نهچــچه كــۈن تــۇرۇپ، ئانــدىن مهدىــنىگه »تهبــۇك«پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم 
  .قايتتى

  :كهئب ئىبنى مالىكنىڭ سىنىلىشى ۋه سىناقتا مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشى

كهئب ئىبنى مالىك، مۇراره ئىبنى رهبىئه ۋه ھىالل ئىبنى ئۇمهييهدىن ئىبارهت ئۈچ ئـادهم 
ئۇالر ئىسالمغا ئهڭ بالدۇر كىرگـۈچىلهر بولـۇپ دىـن يولىـدا . لدىمۇشۇ غازاتتىن ئايرىلىپ قا

مۇراره ئىبنى رهبىئه بىلهن ھىالل ئىبنى ئۇمهييه بولـسا . ئېغىر سىناقالرغا دۇچ كهلگهن ئىدى
ئۇالرنىڭ بۇ قىتىمقى غازاتتىن ئايرىلىـپ قىلىـشى ئۇالرنىـڭ . بهدرىگه قاتناشقانالردىن ئىدى

ــادىتى بولماســتى ــى ۋه ئ ــاكالش ۋه مۇســۇلمانالرنى تهبىئىت ــى پ ن، بهلكــى، ئۇالرنىــڭ روھىن
باشـقىچه قىلىـپ . تهربىيلهشنى مهقسهت قىلغان ئىالھىـي ھـېكمهت تهرهپـتىن بولغـان ئىـدى

ئېيتقانـدا ئارقىغــا سـوزۇش، ئىرادىــسىزلىك ۋه مهۋجـۇت ۋاســتىلهرگه ئـارتۇقچه تايىنىــشنىڭ 
  .نهتىجىسى ئىدى

. مانالرنى ئوالرغــا گهپ قىلىــشتىن چهكلىــدىپهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم باشــقا مۇســۇل
 ئۇالرغـا ھـېچكىممۇسۇلمانالر بىردهك پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇيرىقىغا ئىتائهت قىلىپ، 

ــۆزلىمىدى ــالهتته . س ــۇ ھ ــۇالر ئاش ــۈزدى50ئ ــۈننى ئۆتك ــپ .  ك ــك چىقى ــى مالى ــب ئىبن كهئ
 ئۇالرغـا ھـېچكىمبىـراق، . ىناتتىبازارالرنى ئايل. مۇسۇلمانالر بىلهن بىلله نامازغا قاتنىشاتتى

بۇ خىل جازا ئۇنىڭ كىشىلهر بىلهن ئارلىشىش ئىنتىلىشىشنى شۇ . بىر ئېغىز گهپ قىلمايتتى
  .قهدهر كۈچهيتىۋهتكهن ئىدى

بهلكى، ئۇالرنىڭ ئاياللىرى بىلهن بولغان مۇناسـىۋىتىمۇ . ئىش بۇنىڭ بىلهنال تۈگىمىدى
  .ئۈزۈپ تاشالندى

ئهلچــى .  پادىــشاھى كهئــب ئىبنــى مالىكقــا ئهلچــى ئهۋهتتــىدهل ئاشــۇ پهيتــته غهســسان
پادىـشاھ مهكتۇبتــا كهئـب ئىبنـى مــالىكنى . ئۇنىڭغـا پادىـشاھنىڭ مهكتـۇبىنى ئېىــپ كهلـدى

ــززهت ــۆرمهت ۋه ئى ــۇنى ھ ــۇپ، ئ ــان بول ــپ قىلغ ــايتهختكه تهكلى ــى -پ ــلهن قارش ــرام بى ئىك
ــدى ــدۈرگهن ئى ــدىغانلىقىنى بىل ــى قو. ئالى ــك خهتن ــى مالى ــب ئىبن ــۇنى كهئ ــپال ئ ــا ئېلى لىغ

  .كۆيدۈرۈۋهتتى

ئۇالرنىڭ ئىچى سىقىلىپ، كهڭرى جاھان ئۇالرغا تار كېلىـپ، ئـۇالر ئـۆزىنى قويىـدىغان 
يهر تاپالماي قالغان چاغدا اللهنىڭ بۇ ئۈچ مۇئمىننى پاكالش ئىرادىسى تامام بولۇپ، ئۇالرنى 
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الـله . به ئاتـا قىلـدىئۇالرغا يهتـته قـات ئاسـماننىڭ ئۈسـتىدىن تهۋ. غهمدىن خاالس قىلدى
  :مۇنداق دهيدۇ

الله ھهقىقهتهن پهيغهمبهرنىڭ ۋه ئۇنىڭغا قىيىنچىلىق پهيتىده ئهگهشـكهن مۇھـاجىرالر «
ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدىكى بىــر ) ئهينــى زامانــدا. (ۋه ئهنــسارالرنىڭ تهۋبىــسىنى قوبــۇل قىلــدى

كېـيىن، الـله تۈركۈم كىـشىلهرنىڭ دىللىـرى ھهقـتىن بۇرۇلـۇپ كېتىـشىگه تـاس قالغانـدىن 
. الله ئۇالرغا تولىمۇ مهرھهمهتلىك، ناھايىتى مېھرىباندۇر. ئۇالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى

شۇنچه كهڭ زېمىن ئۇالرغا . جىھادقا چىقمىغان ئۈچ كىشىنىڭ تهۋبىسىنىمۇ الله قوبۇل قىلدى
للهنىـڭ تار تۇيۇلغان، ئۇالرنىـڭ جـانلىرى سـىقىلغان، ئـۇالر اللهغـا تهۋبه قىلمـاي تـۇرۇپ ا

ــدى ــشهنگهن ئى ــلىكىگه ئى ــۇمكىن ئهمهس ــۇش م ــدىن قۇتۇل ــڭ تهۋبه . غهزىپى ــدىن ئۇالرنى ئان
الله تهۋبىنى بهكمۇ . قىلغۇچىالردىن بولۇشى ئۈچۈن، الله ئۇالرنى تهۋبىگه مۇۋهپپهق قىلدى

ــدۇر،  ــۇل قىلغۇچى ــدىلىرىگه(قوب ــدۇر) بهن ــايىتى مېھرىبان ــۈره تهۋبه(» ناھ -117-116: س
  ).ئايهتلهر

  : غازىتى ئهڭ ئاخىرقى غازاتتهبۇك

. پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئېلىــپ بارغــان غــازاتالر تهبــۇك غــازىتى بىــلهن ئاخىرالشــتى
 قىـتىم 60.  قىـتىم ئـۆزى بىۋاسـته غازاتقـا قاتناشـتى ۋه قۇمانـدانلىق قىلـدى27  رهسۇلۇلالھ

ئادهملهرنىـڭ بارلىق ئۇرۇشالردا ئىككى تهرهپـتىن ئۆلتـۈرۈلگهن . قوشۇن ۋه ئهسكهر ئهۋهتتى
قـان تۆكۈلـۈش مىسلىـسىز دهرىجىـده تـۆۋهن .  دىن ئاشمىدى1018سانى ئهڭ كۆپ بولغاندا 

ئهرهب يىرىم ئارىلىنىڭ ھهر قايسى جايلىرىـدا تىنچلىـق كهڭ كۆلهمـده . چهككه چۈشۈرۈلدى
ــگه ئاشــۇرۇلدى ــقا . ئهمهل ــن باش ــپ، اللهدى ــا چىقى ــرهتتىن يولغ ــال ھىي ــدىكى ئاي تهختىراۋان

  .رقمىغان ھالدا كهئبىنى تاۋاپ قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولدىدىن قوھېچكىم

  :ئايىتىنىڭ نازىل بولۇشى» بهرائ«ئىسالمدىكى تۈنجى ھهج ۋه 

ــدى ــى ھهج پهرز قىلىن ــۇزىنچى يىل ــڭ توقق ــۇ . ھىجرهتنى ــساالم مۇش ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم
 ئهبۇ بهكرىنـى يىلدىكى ھهج قىلغۇچى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهج ئىشلىرىغا يىتهكچىلىك قىلىشقا

مهدىنىدىن ھهج قىلىشنى ئىراده قىلغان مۇسۇلمانالردىن ئهبۇ بهكـرى . ئهمىر قىلىپ ئهۋهتتى
ــلهن  ــى300بى ــله چىقت ــشى بىل ــالىبنى .  كى ــۇ ت ــى ئهب ــى ئىبن ــساالم ئهل ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم

سهنمۇ چىقىپ قۇربانلىق كۈنىسى كىشىلهر ئوتتۇرىـسىدا شـۇنى ئىنىـق «: چاقىرىپ، ئۇنىڭغا
. بـۇ يىلـدىن باشـالپ مۇشـرىك ھهج قىلمايـدۇ. رلىغىنكى، كـاپىر جهنـنهتكه كىرمهيـدۇجاكا

  .دېدى» بهيتۇلالنى يالىڭاچ ھالهتته تاۋاپ قىلىشقا بولمايدۇ

  ئهلچىلهر يىلى - 17

  :مهدىنىگه ئهلچىلهرنىڭ كېلىشى

-مهككه فهتىھ قىلىنپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم تهبـۇكتىن غهنىمهتلهرنـى ئېلىـپ سـاق
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ــن ســاالمهت ــسى تهرهپلهردى ــزىگه ھهر قاي ــسالم مهركى ــدىن كېــيىن ئى ــدا قايتىــپ كهلگهن  ھال
ئــۇالر مهدىــنىگه كهلگهنــدىن كېــيىن ئــۆز يۇرتلىرىغــا يــۇرت . ئهلچىــلهر كېلىــشكه باشــلىدى

خهلقىنــى ئىــسالمغا دهۋهت قىلىــشقا بولغــان ئــوتتهڭ قىزغىنلىقــى، بۇتپهرهســلىك ۋه ئۇنىــڭ 
  .ئارلىرىغا بولغان قاتتىق نهپرىتى بىلهن قايتاتتىتهسىرلىرى، جاھىلىيهت ۋه ئۇنىڭ شۇ

ئاشۇ ئهلچىلهرنىڭ بىرى بهنى سهئىد ئىبنى بهكرى قهبىلىـسنىڭ ئهلچىـسى زىمـام ئىبنـى 
ئۇنىـڭ . يتتى دهۋهت قىلىـش ئۈچـۈن قهبىلىـسىگه قـاسهئلهبه بولۇپ، ئۇ قهۋمىنى ئىـسالمغا
دېـگهن سـۆز » !ھه-دېگهن ناچارالت ۋه ئۇزا نىمه «: قهۋمى ئالدىدا تۈنجى بولۇپ ئېيتقىنى

سهن بهرهس كېـسىلى، ! ئى زىمام«: ئۇ ئاشۇ سۆزنى ئېيتىش بىلهنال قهۋمى ئۇنىڭغا. بولدى
زىمـام . دېـدى» ماخاۋ كېـسىلى ۋه سـاراڭلىق كېـسىلىگه دۇچـار بولـۇپ قىلىـشتىن قـورققىن

الله . مهيدۇ پايدا زىيان يهتكۈزهلھېچبىرالت بىلهن ئۇززا ! ئىست سىلهرگه«: ئىبنى سهئلهبه
ســــىلهرنى ئىلگىركــــى . پهيغهمبىــــرىگه كىتــــاب نازىــــل قىلــــدى. پهيغهمــــبهر ئهۋهتتــــى

مهن شۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، بىر اللهدىن باشقا ئىالھ . جاھىلىيىتىڭالردىن قۇتقۇزدى
مهن . يوق، اللهنىڭ شىرىكى يوق، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم اللهنىڭ بهندىـسى ۋه ئهلچىـسى

هيھىســساالمنىڭ قېــشىدىن ســىلهرگه چۈشــۈرۈلگهن بــۇيرۇق ۋه چهكلىمىلهرنــى مــۇھهممهد ئهل
ئاشۇ كـۈنى كهچـتىن كېيىـنال قهبىـله ئىچىـده مۇسـۇلمان بولمىغـان . دېدى» ئېلىپ كهلدىم

  .بىرمۇ ئهر ۋه ئايال قالمىدى

ئــۇ . نــامى جاھانغــا مهشــھۇر ســېخى ئهدىــي ئىبنــى ھــاتهم ئهلچــى بولــۇپ كهلــدى
ــۇلۇلالھ ــى رهس ــدى ۋهنىڭ ئهخالق ــۇلمان بول ــۆرۈپ مۇس ــى ك ــلهن «: ۋه كهمتهرلىكىن ــله بى ال

  .دېدى» قهسهمكى، بۇ ھهرگىز پادىشاھنىڭ ئىشى ئهمهس

ــى  ــانى يهمهن خهلقىن ــۇ مۇس ــلهن ئهب ــى جهبهل بى ــاز ئىبن ــساالم مۇئ ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم
ه ئىسالمغا دهۋهت قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنى يهمهنگه ئهۋهتتى ھهمده ئۇالرغـا مۇنـۇالرنى تهۋسـىي

ئىشالرنى ئاسانالشتۇرۇڭالر، قىيىالشتۇرماڭالر، كىشىلهرگه خۇشـخهۋهر بېـرىڭالر، «: قىلىدى
  ».دىندىن يىراقالشتۇرماڭالر

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مــۇغىيره ئىبنــى شــۇئبهنى تائىفقــا تائىفلىقالرنىــڭ الت دېــگهن 
غىنى ئۈستىگه چىقىپ ئۇ بىر قانچه ئادهم بىلهن تائىفنىڭ قور. بۇتىنى چېقىۋىتىشكه ئهۋهتتى

شـۇ كـۈنىال پهيغهمـبهر . بۇتنى بىر تاشتىن بىر تاشتىن چېقىپ يهر بىلهن تۈپتۈز قىلىـۋهتتى
  .ئهلهيھىسساالمغا ئهلچىلهر كېلىپ مۇسۇلمان بولدى

نىڭ ۋه رهسۇلۇلالھ. ئهلچىلهر كېلىپ ئىسالمنى ئۆگىنهتتى، دىنىي ئىشالرنى تهلىم ئاالتتى
ئۇالرغـا مهسـجدنىڭ سهيناسـىنىڭ بىـر تهرىـپىگه چىـدىر . هتتىساھابىالرنىڭ ئهخالقىنى كۆر

ئـۇالر قۇرئـان ئـاڭاليتتى، مۇسـۇلمانالرنىڭ نامـاز ئوقۇۋاتقـانلىقىنى . تىكلهپ بېرىلگهن ئىدى
. دىن سـورايتتىرهسـۇلۇلالھيورۇقلۇق بىـلهن -كۆڭلىگه كهچكهن ئىشالرنى ئوچۇق. كۆرهتتى

جـاۋابنى قۇرئـان ئـارقىلىق . ن جـاۋاب بېرهتتـى ئۇالرغا باالغهت ۋه ھېكمهت بىـلهرهسۇلۇلالھ
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  .شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشىنىپ خاتىرجهم بوالتتى. دهلىللهيتتى

  :زاكاتنىڭ پهرىز قىلىنىشى

  .ھىجرهتنىڭ توققۇزىنچى يىلى زاكات پهرىز قىلىندى

  ۋىدالىشىش ھهجى - 18

  :ۋىدالىشىش ھهج ۋاقتى

پـاكالش ئىرادىـسى تامامالنغانـدىن كېـيىن اللهنىڭ بهيتۇلالھنى نىجىستىن ۋه بۇتالردىن 
ــدى ــشقا ئىنتىل ــۇلالھنى ھهج قىلى ــان بهيت ــۇزاق بولغ ــايرىلغىلى ئ ــى ئ . مۇســۇلمانالرنىڭ روھ

 ئـايرىلىش ۋاقتـى ڭـدىن باشـقا پهيغهمبهرنىـڭ دۇنيـادىنئۇنى. سىغىنىش ياشلىرى تۆكۈلدى
شـۇنىڭ . غـان ئىـدىالپ قالغان بولغاچقا ئۇممهت بىلهن ۋىدالىشىش زۆرۈرىيىتـى تۇغۇليېقىن

پهيغهمـبهر . ئۈچۈن الله پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ھهج قىلىشقا ئىجـازهت بهردى
  .ئهلهيھىسساالم تېخى ئىسالمدا ھهج قىلىپ باقمىغان ئىدى

ــشىپ  ــلهن ئۇچرى ــۇلمانالر بى ــش، مۇس ــۇلالھنى ھهج قىلى ــساالم بهيت ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم
ىرىنى ئۇالرغـا ئـۆگىتىش، شـاھادهتنى يهتكـۈزۈپ ئامـانهتنى ئۇالرنىڭ دىنى ۋه ھهج ئىبادهتل

ئــادا قىلىــش، ئــاخىرقى ۋهســىيهتلهرنى ئــۇممهتكه يهتكــۈزۈش، مۇســۇلمانالردىن ئهھــدى ۋه 
ۋهدىلهرنى ئېلىش، جاھىلىيهتنىـڭ تهسـىرلىرىنى ئۆچـۈرۈپ، ئـۇنى يهر يۈزىـدىن پۈتـۈنلهي 

الم بىـلهن يـۈز مىڭـدىن كـۆپرهك پهيغهمبهر ئهلهيھىسسا. يوقۇتۇش ئۈچۈن مهدىنىدىن چىقتى
دهپ » ۋايىغا يهتـكهن ھهج«ياكى » ۋىدالىشىش ھهجى«بۇ ھهج . ئادهم بىلله ھهج قىلدى

  .ئاتالدى

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قانداق ھهج قىلدى؟

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ھهج قىلىــشقا ئىــراده باغلىــدى ۋه كىــشىلهرگه ئۆزىنىــڭ ھهج 
 بىـلهن بىلـله چىقىـشقا رهسـۇلۇلالھ شۇنىڭ بىـلهن مۇسـۇلمانالر .قىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى

. مهدىنه ئهتراپىدىكى كىشىلهرمۇ بۇنى ئـاڭالپ ھهج قىلىـش مهقـستىده كهلـدى. تهييارالندى
نىڭ ئالدىـدا، رهسـۇلۇلالھ.  بىـلهن يولـدا بىلـله ماڭـدىرهسۇلۇلالھساناقسىز كىشىلهر -سان

ز يىـراقلىققىچه ســوزۇلغان ئـادهملهر تــوپى كهينىـده، ئــوڭ ۋه سـول تهرىپىــده كـۆز يهتكۈســى
  .مهككىگه قاراپ ئاقماقتا ئىدى

 مهدىنىدىن زۇلقهئده ئېيى چىقىپ كېتىشكه بهش كـۈن قالغـان شـهنبه كـۈنى رهسۇلۇلالھ
يولغـا چىقىـشتىن ئىلگىـرى . يولغا چىقتـى) پىشىننى تولۇق ئوقۇپ (كېيىنپىشىن نامىزىدىن 

الرغا ھهج قائىدىلىرىنى، ئىھرام ۋه ئىھرامنىـڭ ۋاجىـب سۆزلهپ ئۇ) نۇتۇق( خۇتبه رهسۇلۇلالھ
  .سۈننهتلىرىنى ئۆگهتتى

ساڭا خوش دهيـمهن، سـېنىڭ ! ئى الله«: ئىيتىپ» تهلبىيه «رهسۇلۇلالھئاندىن كېيىن 
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ماختاش ۋه خوش دىيىش پهقهت سـاڭىال اليىقتـۇر، . شىرىكىڭ يوقتۇر، ساڭا خوش دهيمهن
  .دېگىنىچه يولغا چىقتى» نپادىشاھلىقتا سهنال تهڭداشسىزدۇرسه

مهسـجىدۇل ھهرهمـگه كىرىـپ . كۈنى مهككىگه كىـردى-4 زۇلھهججه ئېيىنىڭ رهسۇلۇلالھ
مهككىـده ). ماڭـدى(سافا بىلهن مهرۋه ئوتتۇرىسىدا سهئىي قىلدى . بهيتۇلالنى تاۋاپ قىلدى

ته مۇسۇلمانالر بىلهن بىـرلىك) كۈنى-8زۇلھهججهنىڭ (كۈنىسى » تهرۋىھ«تۆت كۈن تۇرۇپ، 
مىناغا چۈشۈپ شۇ يهرده پىشىن بىلهن ئهسىرنى ئوقۇدى ۋه مىنادا بىـر . مىناغا قاراپ ماڭدى

  . قوندىكېچه

ئاشـۇ جـۈمه .  مىنادىن ئهرهفاتقا ماڭدىرهسۇلۇلالھكۈنى كۈن چىققاندا -9زۇلھهججهنىڭ 
  . ئهرافاتقا چۈشتىرهسۇلۇلالھكۈنى بولۇپ، 

بـۇ ئىنتـايىن كاتتـا . ه نوتـۇق سـۆزلىدى تۆگىسىگه مىنىـپ تـۇرۇپ كىـشىلهرگرهسۇلۇلالھ
شـــىرىك ۋه . نۇتـــۇق بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدا ئىـــسالمنىڭ ئاساســـى قائىـــدىلىرىنى بهلگىلىـــدى

كىــشىلهرنىڭ جېنــى، مېلــى ۋه يــۈز ئابرۇيىغــا . جاھىلىيهتنىــڭ ئــادهتلىرىنى بىكــار قىلــدى
رىنى پائـالىيهتلى-جاھىلىيهتنىـڭ ئىـش. چېقىلىشنىڭ ھـارام ئىكهنلىكىنـى ئېنىـق كۆرسـهتتى

ئايالالرغـا ياخـشىلىق . جاھىلىيهتتىكى بـارلىق جـازانىلهرنى ئهمهلـدىن قالـدۇردى. چهكلىدى
ئايالالرنىڭ ھوقۇق ۋه مهجبۇرىيهتلىرىنى كۆرسـىتىش بىـلهن بىـر . قىلىشنى تهۋسىيه قىلدى
كىچىكــى ئهرلهرنىــڭ ئۈســتىده ئىكهنلىكىنــى -ئىچمىكــى ۋه كىــيىم-ۋاقتتــا ئۇالرنىــڭ يىــمهك

  .ئۇقتۇردى

اللهنىـڭ كىتـابىنى چىـڭ . هتكه اللهنىڭ كىتابىنى چىڭ تۇتۇشـنى تهۋسـىيه قىلـدىئۇمم
ــڭ چوقــۇم  ــسا ئۇالرنى ــداق قىلمى ــز ئازمايــدىغانلىقىنى، ئهگهر ئۇن ــڭ ھهرگى ــسا ئۇالرنى تۇت

ىلهن گۇۋاھلىق بېرىشنى ئۇالردىن ئۆز تىلى ب. جاۋاپكارلىققا تارتىلدىغانلىقىنى خهۋهر قىلدى
ز ســېنىڭ ئامــانهتنى يهتكــۈزگهنلىكىڭگه، مهســئۇلىيىتىڭنى ئــادا بىــ«: ئــۇالر. دىتهلهپ قىلــ

  .دېدى» قىلغانلىقىڭغا ۋه بىزگه نهسىھهت قىلغانلىقىڭغا گۇۋاھ بولىمىز

» ئۇالرغـا گـۇۋاھ بـولغىن! ئى الـله«:  بارمىقىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ ئۈچ قىتىمرهسۇلۇلالھ
  .غا يهتكۈزۈشكه بۇيرىدىئۇالرنىڭ نۇتۇققا قاتناشقانلىرىنى قاتناشمىغانالر. دېدى

 كېـيىنئانـدىن .  نۇتقىنى سۆزلهپ بولۇپ، بىاللنـى ئهزان ئىيتىـشقا بۇيرىـدىرهسۇلۇلالھ
 تۆگىـسىگه كېـيىننامـازدىن . پىشىن ۋه ئهسىرنى ئىككى رهكئهتتىن ئوقـۇدى. نامازغا تۇردى

ن غـا كېلىـپ توختـاپ، تۆگىـسىدى)ھاجىالر توختايـدىغان جـاي(مىنىپ ئهرافاتتىكى مهۋقهف 
تـاكى كـۈن پـاتقۇچه اللهغـا يـالۋۇردى ۋه ئىلتىجـا . چۈشمهي تـۇرۇپ دۇئاغـا قـول كۆتـۈردى

 خــۇددى مىــسكىننىڭ تامــاق تهلهپ قىلغىنىــدهك قــولىنى كــۆكرىكىغىچه رهســۇلۇلالھ. قىلــدى
سهن سۆزۈمنى ئاڭالۋاتىسهن، ئورنۇمنى ! ئى الله«: كۆتۈرۈپ اللهغا مۇنداق دهپ دۇئا قىلدى

 ئاشكارا ۋه يۇشۇرۇن ئىشلىرىمنى بىلىـپ تۇرۇۋاتىـسهن، سـاڭا مېنىـڭ كۆرۈپ تۇرۇۋاتىسهن،
مهن ياردهم تهلهپ قىلغۇچى، ئىلتىجا قىلغۇچى، قورققـۇچى، .  ئىشىم مهخپى ئهمهسھېچبىر
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ــىز بىچــارىمهن ــۇچى ئۈمىدس ــرار قىلغ ــراپ ۋه ئىق ــاھلىرىمنى ئىتى ــسىرگۈچى، گۇن مهن . ئهن
ڭا بىچـاره گۇناھكارنىـڭ يالۋۇرغىنىـدهك سـا. سهندىن مىسكىننىڭ سـورىغىنىدهك سـورايمهن

بهنـدهڭنىڭ بېـشى . مهن سېنى قورققۇچى ئهمانىـڭ چاقىرغىنىـدهك چـاقىرىمهن. يالۋۇرىمهن
سهن ئۈچۈن ئىگىلدى، كۆزى سهن ئۈچۈن ياش تۆكتى، جىسمى سهن ئۈچۈن خـار بولـدى، 

ن، ماڭـا مېنـى بهختـسىزلهر قاتارىـدا چـاقىرمىغى! ئـى الـله. بۇرنى سهن ئۈچۈن توپا بولـدى
شهپقهت قىلغىن، ئى مهسـئۇل بولغۇچىالرنىـڭ ياخشىـسى، ئـى ئاتـا قىلغۇچىالرنىـڭ -رهھىم

  .»!ياخشىسى الله

بۈگــۈن ســىلهرنىڭ دىنىڭالرنــى پۈتــۈن قىلــدىم، ســىلهرگه نېمىتىمنــى «: مۇشــۇ جايــدا
) ئـايهت-3: سۈره مائىده(» تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم

  .دېگهن ئايهت نازىل قىلىندى

شـام بىـلهن .  ئهرافـاتتىن چۈشـۈپ، مـۇزدهلىفهگه كهلـدىرهسـۇلۇلالھكۈن پاتقان چاغدا 
تاڭ يورۇغاندا . خۇپتهننى شۇ جايدا ئوقۇپ، تاڭ ئاتقىچه ھىچقانداق ناماز ئوقۇماي ئۇخلىدى

ـــدىن  ـــدا ئوقۇغان ـــاۋالقى ۋاقتى ـــداتنى ئ ـــيىنبام ـــپ، مهشـــئهرىل ھهركې ـــسىگه مىنى ام  تۆگى
قىبلىگه ئالدىنى قىلىپ دۇئاغا قول كۆتۈردى ۋه اللهغـا . غا كهلدى)مۇزدهلىفهدىكى بىر جاي(

ئانــدىن كېــيىن كــۈن چىقىــشتىن ئىلگىــرى . ئىلتىجــا قىلىــدى، تهكبىــر ۋه تهھلىــل ئېيتتــى
تـاش (ئانـدىن جهمرهتـۇل ئهقهبه . مۇزدهلىفهدىن يولغا چىقىپ، تىزراق مېڭىپ مىناغا كهلدى

  .گه كېلىپ تاش ئاتتى)ئاتىدىغان جاي

ــانلىق .  مىنــادىن قايتىــپ كىــشىلهرگه نۇتــۇق ســۆزلىدىكېــيىنئۇنىڭــدىن  ئۇالرغــا قۇرب
كۈنىنىڭ ھۆرمىتىنى، الله ئالدىكى پهزلى ۋه ئۇلۇغلۇقىنى، مهككىنىڭ بارلىق ئهلـلهر ئۈچـۈن 

 اللهنىڭ كىتـابى بـۇيىچه رهھبهرلىـك قىلغـان. ئوخشاشال ھۆرمهتلىك ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇردى
ئىبـادهتلهرنى اللهنىـڭ . كىشىلهرگه ئىتائهت قىلىشقا ۋه ئۇنىـڭ سـۆزىنى ئاڭالشـقا بۇيرىـدى

ئارا قان تۆكۆلۈشتىن ساقلىنىش ئۈچـۈن ئىـسالمغا كىرگهنـدىن -كىتابى بۇيىچه قىلىشقا، ئۆز
 كۇپرىغا قايتماسلىققا، بۇ پهرماننى بۈگۈن بۇ جايدا بولىمىغانالرغا يهتكۈزۈشكه ئهمرى كېيىن

پهرۋهردىگارىڭالرغــا ئىبــادهت قىلىڭــالر، بهش ۋاقــت «:  ئاشــۇ نۇتقىــدارهســۇلۇلالھ .قىلــدى
نامىزىڭالرنى ئوقۇڭالر، بىـر ئـاي روزاڭالرنـى تۇتـۇڭالر، ئهمىرلىرىڭالرغـا ئىتـائهت قىلىڭـالر، 

شــۇڭا . دېــدى ۋه كىــشىلهر بىــلهن ۋىداالشــتى» شــۇنداق قىلــساڭالر جهنــنهتكه كىرىــسىلهر
  .دهپ ئاتاشتى» ش ھهجىۋىدالىشى«ئۇالرنى ئۇنى 

 مىنادىكى قۇربانلىق قىلىدىغان جايغا كېلىپ كـاال ۋه تـۆگه رهسۇلۇلالھ كېيىنئۇنىڭدىن 
نىڭ رهســۇلۇلالھبــۇ ســان .  مــالنى ئــۆز قــولى بىــلهن قۇربــانلىق قىلــدى63بولــۇپ جهمئــى 

نى قالغان -رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئاندىن توختاپ ئهلى . يېشىنىڭ سانى بىلهن ئوخشاش ئىدى
 ساتراشـنى رهسـۇلۇلالھقۇربـانلىق تامـام بولۇۋىـدى، . الالرنى قۇربانلىق قىلىـشقا بۇيرىـدىم

ئانـدىن . چېچىنـى يېنىـدىكى كىـشىلهرگه تارقىتىـپ بهردى. چاقىرىپ، بېـشىنى چۈشـۈرتتى
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بـۇ زىيـارهت .  تۆگىسىگه مىنىپ مهككىگه قايتىـپ كېلىـپ بهيتـۇلالھنى تـاۋاپ قىلـدىكېيىن
 زهمزهمنىـڭ قېـشىغا كېلىـپ، ئـۆره تـۇرۇپ كېيىنئاندىن . اپ ئىدىيۈزىسىدىن قىلىنغان تاۋ
تـاڭ . مىناغا كېلىپ شۇ جايدا قوندى) شۇ كۈنى (كېيىنئۇنىڭدىن . زهمزهم سۈيىدىن ئىچتى

گه )تـاش ئاتىـدىغان جـاي(كۈن قايرىلىۋىدى، جهمره . ئاتقاندا كۈننىڭ قايرىلىشىنى كۈتتى
جهمرهتۇل ئۇال، جهمرهتۇل ۋۇستا، ۋه جهمرهتـۇل بۇ يهرده ئۈچ جهمره بولۇپ، ئۇالر . كهلدى

دىـن )بىرىنچـى جهمـره(» جهمرهتۇل ئـۇال« تاش ئېتىشنى رهسۇلۇلالھ. ئهقهبه دهپ ئاتىالتتى
  .باشلىدى

ــۇلۇلالھ ــۈنلىرى رهس ــرىق ك ــڭ ( تهش ــۈنى-13-12-11زۇلھهجنى ــۇرۇپ ھهج ) ك ــادا ت مىن
رده ئــاخىرقى ۋىدالىــشىش ئانــدىن مهككىــگه قايتىــپ ســهھه. پائــالىيهتلىرىنى ئــادا قىلىــدى

ــدىن  ــاۋاپنى تۈگهتكهن ــان ت ــسىدىن قىلىنغ ــيىنيۈزى ــدى ۋه كې ــشقا بۇيرى ــشىلهرنى قايتى  كى
  .مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى

ئـۇ مهدىنىنـى كـۆرۈپ، ئـۈچ قىـتىم .  زۇلھۇلهيفهگه كېلىپ شـۇ جايـدا قونـدىرهسۇلۇلالھ
شـىرىك يـوق، پادىـشاھلىق ۋه بىر اللهدىن باشقا ئىالھ يوق، اللهنىـڭ «: تهكبىر ئېيتتى ۋه

بىـز قـايتقۇچى، تهۋبه قىلغـۇچى، . ماختاش اللهغا خاسدۇر، الله ھهممه نهرسـىگه قـادىردۇر
.  ئېيتقۇچىـدۇرمىزھهمدۇسـانائىبادهت قىلغۇچى، سهجده قىلغۇچى، پهرۋهردىگارىمىز ئۈچۈن 

م بهردى، يـارده) مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمغا(الله ۋهدىـسىنى ئهمهلـگه ئاشـۇردى، بهندىـسى 
ئاندىن كۈندۈزده مهدىـنىگه . دېدى» كۈچلۈك دۈشمهن قوشۇنىنى ئۆزى يالغۇز چېكىندۈردى

  .كىردى

  ۋاپات بولۇش - 19

  :الپ كېلىشىيېقىندهۋهت ۋه قانۇننىڭ مۇكهممهللىشىشى، ئۇچرىشىش ۋاقتىنىڭ 

بۈگــۈن ســىلهرنىڭ «: بــۇ دىــن مۇكهممهللىكنىــڭ يــۇقىرى پهللىــسىگه يېتىــپ، اللهنىــڭ
 پۈتــۈن قىلــدىم، ســىلهرگه نېمىتىمنــى تاماملىــدىم، ئىــسالم دىنىنــى ســىلهرنىڭ دىنىڭالرنــى

دېــگهن سـۆزى نازىــل قىلىنغــان، ) ئـايهت-3: ســۈره مائىــده(» دىـنىڭالر بولۇشــقا تاللىـدىم
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهلچىلىـك ۋهزىپىـسىنى ئـادا قىلىـپ، ئامـانهتنى يهتكـۈزگهن، الـله 

تـوپ بولــۇپ كىرىــشى -لــله كىــشىلهرنىڭ بـۇ دىنغــا تــوپيولىـدا ھهقىقــى جىھــاد قىلغـان، ا
 پهيغهمبىـرى مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ كېـيىننى خۇشال قىلغاندىن رهسۇلۇلالھئارقىلىق 

الـله بـۇنى . الپ كهلـدىيېقىـنئۇچرىشىش ۋاقتـى . بۇ دۇنيادىن ئايرىلىشىغا ئىجازهت بهردى
هن ۋه اللهنىڭ دىنىغا كىـشىلهرنىڭ اللهنىڭ ياردىمى ۋه غهلىبىسى كهلگ«: ئالدىن ئۇقتۇرۇپ

توپ ـ توپ بولۇپ كىرگهنلىكىنى كۆرگىنىڭده، رهببىڭغا تهسبىھ ئېيـتقىن، ھهمـدى ئېيـتقىن 
سـۈره (» الله ھهقىقهتهن تهۋبىنى بهك قوبۇل قىلغۇچىـدۇر. ۋه ئۇنىڭدىن مهغپىرهت تىلىگىن

  .دېدى) 3-1: نهسر

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاغرىقى
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 رهسـۇلۇلالھ. ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاغرىقى سـهپهر ئېيىنىـڭ ئاخىرىـدا باشـالندىپهيغهمبهر 
ــسپىده  ــۈن نى ــئ«ت ــستانلىق(» بهقى ــر قهبرى ــدىكى بى ــا )مهدىنى ــن ئۇالرغ ــپ، اللهدى گه چىقى

نىڭ ئـاغرىقى رهسـۇلۇلالھئاشـۇ كـۈنى تـاڭ ئېتىـشى بىـلهن .  تهلهپ قىلىپ قـايتتىمهغپىرهت
  .باشالندى

ــمۇئمىنلهر ــسى ئائى ــڭ ئانى ــا-شه نى ــۇ ئهنھ ــدۇ-رهزىيهلالھ ــداق دهي ــۇلۇلالھ«:  مۇن  رهس
: بـۇ چاغـدا مېنىـڭ بېـشىم قـاتتىق ئاغرىـپ كهتكهچـكه، مهن. دىن قايتىپ كهلدى›بهقىئ‹
بهلكــى، مېنىــڭ بېــشىم ! ئــى ئائىــشه‹: رهســۇلۇلالھ. دهپ زارلىۋاتــاتتىم› ۋاي بېــشىم‹

لۇلۇلالھنىڭ ئـاغرىقى رهسـۇ. دېـدى› ئاغرىۋاتىدۇ، ۋاي بېـشىم، دېـسهم مهن دېـسهم بولىـدۇ
ئۇ ئاياللىرىدىن ئائىشهنىڭ ئۆيىـده .  مهيمۇنهنىڭ ئۆيىده ئىدىرهسۇلۇلالھ. كۈچىيىپ كهتتى

 كېــيىنئــۇالر ئجـازهت بهرگهنــدىن . تۇرۇشـقا ئجــازهت بېرىــشنى سـورىدى) مېنىـڭ ئۆيۈمــده(
 ئائىلىـــسىدىكىلهردىن پهزلـــى ئىبنـــى ئاببـــاس ۋه ئهلـــى ئىبنـــى ئهبـــۇ تالىـــب رهســـۇلۇلالھ

كىيلهننىــڭ ئوتتۇرىــسىدا بېــشى تېڭىقلىــق ھالــدا يــۆلهپ مــاڭغۇزۇلۇپ، مېنىــڭ ئۆيــۈمگه ئىك
  ».نىڭ ئىككى قهدىمى يهرنى جىجاپ ماڭاتتىرهسۇلۇلالھ. يۆتكهپ كېلىندى

ئــى ‹:  ۋاپــات بولــۇش ئالدىــدىكى كېــسهللىكىدهرهســۇلۇلالھ«: ئائىــشه مۇنــداق دهيــدۇ
ردىنــى تــا ھــازىرغىچه تارتىــپ مهن خهيــبهرده يىــگهن زهھهرلىــك گۆشــنىڭ ده! ئائىــشه

› كېلىــۋاتىمهن، مانــا ئهمــدى ئاشــۇ زهھهردىــن تومۇرۇمنىــڭ ئــۈزۈلگهنلىكىنى ھىــس قىلــدىم
  ».دېدى

  :ئهڭ ئاخىرقى قوشۇن

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم بىــر قوشــۇن تهشــكىللهپ، ئۇســامه ئىبنــى زهيــدنى قوشــۇنغا 
ۈش قىلىـپ، پهلهسـتىننىڭ ئۇنى بۇ قوشۇن بىـلهن شـامغا يـۈر. قۇمانداق قىلىپ تهيىنلىدى

  .بهلقائ ۋه دارۇم چىگرالىرىغا ھۇجۇم قىلىشقا بۇيرىدى

قۇشۇندا مۇھاجىر ئهنسارالر، ئۆمهر ئىبنى خهتتاب قاتارلىق كۆپلىگهن كاتتا ساھابىالر بار 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كېسىلى كۈچىيىـپ كهتكهنلىكـتىن ئۇسـامهنىڭ قوشـۇنى . ئىدى

ــدى ــۇپ قويۇل ــ. توختۇت ــدىن ۇلۇلالھرهس ــيىننىڭ ۋاپاتى ــرى كې ــۇ بهك ــۇلۇلالھ ئهب نىڭ رهس
ئارزۇسىغا ۋارىسلىق قىلىش، ۋه ئۇنىڭ مهقسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۈنجى بولۇپ، 

  .ئۇسامهنىڭ قوشۇنىنى يولغا سالدى

 كۈتىۋالغانـدهك رهسـۇلۇلالھ ئاغرىق ھالىتىده تۇرۇپ مۇسۇلمانالرغا ئهلچىلهرنى رهسۇلۇلالھ
ـــرىم ئارىلىـــدىن يهھـــۇدىيالرنى، خىرىـــستىئانالرنى ۋه رهۋىـــشته ك ۈتۈۋىلىـــشنى، ئهرهب يى

  .مۇشرىكالرنى چىقىرىپ تاشالشنى تهۋسىيه قىلدى

  :مۇسۇلمانالرغا دۇئا قىلىش، ئۇالرنى يوغانچىلىق ۋه ھاكاۋۇرلۇقتىن ئاگاھالندۇرۇش

هر مۇسـۇلمان  ئاغرىپ قالغان كۈنلهرنىڭ بىرىده قۇرهيشلهردىن بىر قانچه نهپرهسۇلۇلالھ
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 ئۇالرنى قارشى ئالـدى، ئۇالرغـا رهسۇلۇلالھ. نى ئائىشهنىڭ ئۆيىگه يوقالپ كهلدىرهسۇلۇلالھ
. ئامانلىق تىلىدى ۋه ئۇالرغا اللهدىن ھىدايهت، ياردهم، مـۇۋهپپهقىيهت تىـلهپ دۇئـا قىلـدى

ـــۇلۇلالھ ـــدىرهس ـــداق دې ـــا مۇن ـــى «:  ئۇالرغ ـــنى، اللهن ـــن قورقۇش ـــىلهرگه اللهدى مهن س
الــله مهڭگــۈ تىرىكــدۇر، مهن ســىلهرگه الــله تهرهپــتىن . ســلىقنى تهۋســىيه قىلىــمهنئۇنۇتما

سـىلهر اللهنىـڭ بهنـدىلىرى ئىچىـده ۋه اللهنىـڭ . ئهۋهتىلگهن روشهن ئاگاھالندۇرغۇچىمهن
  :چۈنكى، الله ماڭا ۋه سىلهرگه مۇنداق دېدى. زېمىنىدا اللهغا يوغانچىلىق قىلماڭالر

ر يۈزىده چوڭچىلىق قىلىـشنى ۋه بۇزغۇنچىلىـق قىلىـشنى ئهنه شۇ ئاخىرهت يۇرتىنى يه‹
ــدۇق،  ــدىغانالرغا خــاس قىل ــسۇپتۇر) ياخــشى(كۆزلىمهي ــا مهن ــاقىۋهت تهقۋادارالرغ ــۈره (›ئ س

  )ئايهت-83: قهسهس

  .»)ئايهت-60: سۈره زۈمهر(›جهھهننهمده مۇتهكهببىرلهرگه ئورۇن يوقمۇ؟‹

  :اسلىقمالنى ياقتۇرم- دۇنياغا قىزىقماسلىق ۋه ئارتۇق پۇل

 ۋاپـات بولـۇش ئالدىــدىكى رهسـۇلۇلالھ«:  مۇنـداق دهيـدۇ-رهزىيهلالھـۇ ئهنھـا-ئائىـشه 
غا ھىلىقـى رهسـۇلۇلالھ. دهپ سـورىدى› ئالتۇننى نىمه قىلدىڭ؟! ئى ئائىشه‹: كېسهللىكىده

مـۇھهممهد ‹: چـۈرۇدى ۋه- ئۇنى قولى بىـلهن ئـۆرۈپرهسۇلۇلالھ. پارچه ئالتۇن كهلتۈرۈلدى
تۇننى قويغان ھالهتته الله بىلهن ئۇچرىشىشنى ئويالپ باقمىدى، سهن ئۇنى قېشىدا مۇشۇ ئال

  ».دېدى› چىقىم قىلىۋهتكىن

  :نامازغا ئهھمىيهت بېرىش ۋه ئهبۇ بهكرىنىڭ ئىمام بولۇشى

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ كېــسىلى «:  مۇنــداق دهيــدۇ-رهزىيهلالھــۇ ئهنھــا-ئائىــشه 
يـاق، ئـۇالر ‹: بىـز. دېدى› لهر ناماز ئۇقۇپ بولدىمۇ؟كىشى‹: رهسۇلۇلالھ. ئېغىرالپ كهتتى

ماڭا چوڭ بىر قاچىغـا سـۇ ‹: رهسۇلۇلالھ. دېدۇق› !رهسۇلۇلالھسېنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتىدۇ ئى 
 ھىلىقـى رهسـۇلۇلالھ. بىـز ئۇنىـڭ دېگىنىـدهك قىلـدۇق. دېـدى› قۇيۇپ ئهكىلىـپ بېـرىڭالر

ىزلىنىپ يىقىلدى ۋه بىر ئـازدىن قاچىدا غۇسلى قىلدى، ئاندىن قوپماقچى بولۇۋىدى، ھۇشس
ياق، ئۇالر سـېنى ‹: بىز. دېدى› ئۇالر ناماز ئوقۇپ بولدىمۇ؟‹:  يهنه ھۇشىغا كېلىپكېيىن

ماڭا چوڭ بىر قاچىغا سۇ قۇيۇپ ‹: رهسۇلۇلالھ. دېدۇق› !رهسۇلۇلالھكۈتۈپ تۇرۇۋاتىدۇ ئى 
 ھىلىقـى قاچىـدا رهسـۇلۇلالھ. بىـز ئۇنىـڭ دېگىنىـدهك قىلـدۇق. دېـدى› ئهكىلىپ بېرىڭالر

 كېـيىنغۇسلى قىلدى، ئاندىن قوپماقچى بولۇۋىدى، ھۇشسىزلىنىپ يىقىلدى ۋه بىر ئازدىن 
ياق، ئۇالر سېنى كۈتۈپ ‹: بىز. دېدى› ئۇالر ناماز ئوقۇپ بولدىمۇ؟‹: يهنه ھۇشىغا كېلىپ

ماڭــا چـوڭ بىــر قاچىغـا ســۇ قۇيــۇپ ‹: رهسـۇلۇلالھ. دېــدۇق› !رهسـۇلۇلالھتۇرۇۋاتىـدۇ ئــى 
 ھىلىقـى قاچىـدا رهسـۇلۇلالھ. بىـز ئۇنىـڭ دېگىنىـدهك قىلـدۇق. دېـدى› لىپ بېرىڭالرئهكى

 كېـيىنغۇسلى قىلدى، ئاندىن قوپماقچى بولۇۋىدى، ھۇشسىزلىنىپ يىقىلدى ۋه بىر ئازدىن 
ياق، ئۇالر سېنى كۈتۈپ ‹: بىز. دېدى› ئۇالر ناماز ئوقۇپ بولدىمۇ؟‹: يهنه ھۇشىغا كېلىپ

نىڭ خـۇپتهن نامىزىغـا رهسـۇلۇلالھكىشىلهر مهسجىدته . دېدۇق› !ھرهسۇلۇلالتۇرۇۋاتىدۇ ئى 
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 ئهبۇ بهكرىنى چاقىرىـپ كېلىـشكه ئـادهم ئهۋهتتـى رهسۇلۇلالھ. چىقىشىنى كۈتۈپ تۇرۇشاتتى
ئهبۇ بهكرى دىلى يۇمشاق كىشى . ۋه ئۇنى كىشىلهرگه نامازدا ئىمام بولۇپ بېرىشكه بۇيرىدى

: ئـۆمهر. دېدى› ازنى كىشىلهرگه سهن ئوقۇپ بهرگىننام! ئى ئۆمهر‹: شۇڭا ئۆمهرنى. ئىدى
شــۇنىڭ بىــلهن ئاشــۇ كــۈنلهرده ئهبــۇ بهكــرى نامــازدا . دېــدى› بۇنىڭغــا ســهن اليىقــراق‹

  .كىشىلهرگه ئىمام بولۇپ بهردى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم كېـسىلىنىڭ بىـر ئـاز يهڭگىلـلهپ قالغـانلىقىنى ھىـس قىلىـپ، 
بۇ چاغـدا ئهبـۇ . نىڭ يۆلىشى بىلهن پىشىن نامىزىغا چىقتىئابباس ۋه ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب

نى كــۆرۈپ كهينىــدىكى ســهپكه رهســۇلۇلالھئــۇ . بهكــرى كىــشىلهر بىــلهن نامــاز ئوقۇۋاتــاتتى
:  ئۇنىڭغا ئىشارهت قىلىپ ئارقىغا يانماسـلىققا بۇيرىـدى ۋهرهسۇلۇلالھقايتماقچى بولۇۋىدى، 

نى رهسـۇلۇلالھھىلىقـى ئىككهيـلهن . دېـدى› مېنى ئۇنىڭ يېنىغـا ئاپىرىـپ ئولتۇرغـۇزۇڭالر‹
شـۇنىڭ بىـلهن ئهبـۇ بهكـرى ئـۆره تـۇرۇپ . ئهبۇ بهكرىنىـڭ قېـشىغا ئاپىرىـپ ئولتۇرغـۇزدى

 بولـسا رهسـۇلۇلالھ. نىڭ نامىزىغا ئىقتىدا قىلىپ، كىشىلهرگه تهكبىرنـى ئـاڭالتتىرهسۇلۇلالھ
  .ئولتۇرۇپ نامازدا ئىمام بولدى

  :ۋىدالىشىش نۇتىقى

الـله بىـر «:  بېشى تېڭىلغان ھالهتته مۇنبهرده ئولتۇرۇپ سـۆزلىگهن نۇتىقىـدارهسۇلۇلالھ
بهندىسىگه بۇ دۇنيادا قېلىش ياكى ئـۇ دۇنياغـا كېتىـشنىڭ بىرىنـى تـالالش ئىختىيـارلىقىنى 

دېۋىـدى، ئهبـۇ بهكـرى بـۇ » بهرگهن ئىدى، ئۇ بهنده ئۇ دۇنياغا كېتىشنى ئىختىيار قىلـدى
بهلكـى، «: نىڭ ئـۆزىنى دهۋاتقـانلىقىنى بېلىـپرهسۇلۇلالھ سۆزنىڭ مهنىسىنى چۈشهندى ۋه

  .دهپ يىغالپ كهتتى» بىزنىڭ جانلىرىمىز ۋه ئهۋالدلىرىمىز سهن ئۈچۈن پىدادۇر

  :مۇسۇلمانالر نامازدا سهپ بولۇپ تۇرغان چاغدا ئۇالرغا ئهڭ ئاخىرقى قىتىم نهزهر سېلىش

دۈشـهنبه كـۈنى ئـۇالر . ېرهتتـىئهبۇ بهكـرى مۇسـۇلمانالرغا ئىمـام بولـۇپ نامـاز ئوقـۇپ ب
بامدات نامىزىدا سهپ بولۇپ تۇراتتى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھۇجرانىڭ پهردىسىنى ئۆرۈپ 

 ئۆزىنىـڭ رهسۇلۇلالھ. ئۇالر پهرۋهردىگارىنىڭ ئالدىدا تۇرۇشقان ئىدى. مۇسۇلمانالرغا قارىدى
قا چۈمــدى، چىرايــى دهۋىتـى ۋه جىھادىنىــڭ قانــداق مىــۋه بهرگهنلىكىنـى كــۆرۈپ خۇشــاللىق

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ئائىـشهنىڭ «: ساھابىالر بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ. نۇرلىنىپ كهتتى
 ئـۆره تۇرغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ رهسـۇلۇلالھ. ھۇجرىسىنىڭ پهردىسىنى ئۆرۈپ بىـزگه قارىـدى

ــدى ــۇرانه ئى ــسىدهك ن ــان سهھىپى ــا قۇرئ ــۈزى گوي ــدى. ي ــپ كۈل ــسۇم قىلى ــۇ تهبهس ــز . ئ بى
 نامازغا چىقىدىغان بولدى دهپ رهسۇلۇلالھبىز . قتىن ئازغىشىپ كىتهيال دهپ قالدۇقخۇشاللى

 دهپ ئىـشارهت قىلىـدى ۋه ›نـامىزىڭالرنى ئوقـۇۋىرىڭالر‹:  بىـزگهرهسـۇلۇلالھئويلىۋىدۇق، 
  . شۇ كۈنى ۋاپات بولدىرهسۇلۇلالھ. ھۇجرىنىڭ پهردىسىنى قويۇۋهتتى

  :ىد قىلىۋىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇشقهبىرلهرگه ئىبادهت قىلىش ۋه ئۇنى مهسج
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الله يهھـۇدىيالرنى ۋه «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهڭ ئاخىرقى قىتىم ئىيتقان سۆزى
خىرىستىئانالرنى ھاالك قىلسۇن، ئۇالر پهيغهمبهرلىرىنىڭ قهبىرلىرىنـى مهسـجىد قىلىۋالـدى، 

» )غالپ چىقىرىلـسۇنئـۇالر ئهرهب زېمىنىـدىن قـو(ئهرهب زېمىندا ئىككى دىـن قهپقالمىـسۇن 
  .دېگهن سۆز بولدى

غا ئۆلـۈم ھـازىر بولغـان رهسـۇلۇلالھ«:  ئىبنى ئابباس مۇنداق دهيـدۇئابدۇلالھئائىشه ۋه 
: بىر ئـازدىن كېـيىن يـۈزىنى ئېچىـپ.  يۈزىنى ئهدىيال بىلهن چۈمكىۋالدىرهسۇلۇلالھچاغدا 

غهمبهرلىرىنىـڭ قهبرىلىرىنـى الله يهھۇديالرغا ۋه خىرىستىئانالرغا لهنهت قىلسۇن، ئۇالر پهي‹
) مۇســۇلمانالرنى( ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئىــشلىرىدىن رهســۇلۇلالھ. دېــدى› مهسـجىد قىلىۋالــدى

  ».ئاگاھالندۇردى

  :ئاخىرقى ۋهسىيهت

سـىلهر «: نىڭ ۋاپات بولۇش ئالدىدا قىلغان ئهڭ ئاخىرقى ئومۇمىي ۋهسىيىتىرهسۇلۇلالھ
دېگهن » كى كىشىلهرگه ياخشى مۇئامىله قىلىڭالرنامازنى ۋاقتىدا ئوقۇڭالر، قول ئاستىڭالردى

 ئاشــۇ ســۆزنى تهكرارالۋېرىــپ، كۆكــسى غىژىلــداپ كهتتــى ھهتتــا رهســۇلۇلالھ. ســۆز بولــدى
  .نىڭ تىلى ئاشۇ گهپكه كهلمىگىلى تاس قالدىرهسۇلۇلالھ

پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم نامـاز ۋه زاكـاتنى «:  مۇنداق دهيدۇ-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئهلى 
  ».ۇتۇشنى، قول ئاستىدىكىلهرگه ياخشى مۇئامىله قىلىشنى تهۋسىيه قىلدىچىڭ ت

نىڭ قېـشىغا بېرىـپ ئـۇنى رهسۇلۇلالھمهن «:  مۇنداق دهيدۇ-رهزىيهلالھۇ ئهنھا-ئائىشه 
» اللهنىڭ دهرگاھىغـا، اللهنىـڭ دهرگاھىغـا«:  كۆزىنى ئاسمانغا تىكىپرهسۇلۇلالھ. يۆلىدىم
  .دېدى

ئۇنىـڭ قولىـدا بىـر دانه ھـۆل خورمـا شـېخى . هكـرى كىـردىئابدۇراھمان ئىبنـى ئهبـۇ ب
نىڭ ئـۇنى كـۆڭلى رهسـۇلۇلالھمهن .  ئۇنىڭغـا قارىـدىرهسـۇلۇلالھ. بـار ئىـدى) قهلهمچىسى(

. تارتىۋاتقــانلىقىنى بىلىــپ، ئۇشــاخنى قولۇمغــا ئېلىــپ ئېغىزىمىغــا ســېلىپ ئــۇنى يۇمــشاتتىم
 بىلهن چىـشىنى ئهڭ ياخـشى رهۋشـته  ئۇنىڭرهسۇلۇلالھ. غا بهردىمرهسۇلۇلالھئاندىن ئۇنى 
  .نىڭ قولىدىن چۈشۈپ كهتتىرهسۇلۇلالھئاندىن ئۇنى سۇنۇپ بېرىۋېتىپ، ئۇ . مىسۋاكلىدى

. نىڭ ئالدىدا سۇ قاچىالنغان بىر دانه قاچا بار ئىدىرهسۇلۇلالھ«: ئائىشه مۇنداق دهيدۇ
ىـر اللهدىـن باشـقا ب‹: ئانـدىن.  قولىنى سۇغا سېلىپ، يۈزىنى سىالشقا باشلىدىرهسۇلۇلالھ

: ئاندىن سول قولىنى ئاسمانغا قارىتىپ. دېدى› ئىالھ يوق، ئۆلۈمنىڭ قىيىن سائهتلىرى بار
ده، قهبـزى روھ قىلىنـدى ۋه ئاسـمانغا -دېـدى› اللهنىڭ دهرگاھىغا، اللهنىڭ دهرگاھىغـا‹

  ».قارىتىلغان قولى قاچىدىكى سۇ تهرهپكه ئاستا چۈشۈپ كهتتى

نىڭ رهسـۇلۇلالھھـالبۇكى، . رهسۇلۇلۇلالھغا ئۆلۈم ھازىر بولـدى«: ئائىشه مۇنداق دهيدۇ
ئانـدىن . غا بىـرهر سـائهت بىھۇشـلۇق يهتتـىرهسـۇلۇلالھ. بېشى مېنىڭ يوتام ئۈستىده ئىدى
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› ســېنىڭ دهرگاھىــڭ! ئــى الــله‹: ھۇشــىغا كېلىــپ، ئۆينىــڭ تورۇســىغا كــۆزىنى تىكتــى ۋه
  .لدى ئېيتقان ئاخىرقى سۆز بورهسۇلۇلالھمانا بۇ . دېدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇنيادىن قانداق ئايرىلدى؟

 ئهرهب يىــرىم رهســۇلۇلالھۋهھــالهنكى، . پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم دۇنيــادىن ئايرىلــدى
شـۇنداق تـۇرۇپ . ئارىلىنىڭ ھۆكۈمرانى ئىدى، دۇنيانىڭ ھۆكۈمرانلىرى ئۇنىڭدىن قورقـاتتى

ئاق خىچىرى، قورالى ۋه سـهدىقه قىلىـۋهتكهن  بۇ دۇنيادىن ئايرىلغاندا ئۆزىنىڭ رهسۇلۇلالھ
  .دىدهك قالدۇرۇپ كهتمىدى-تىلال ياكى قۇل-زېمىندىن باشقا ھىقانداق تهڭگه

 ۋاپات بولغاندا ئۇنىڭ تۆمۈر كىيىمى يهھۇدىينىڭ قېشىدا ئوتتۇز سـائ ئارپىغـا رهسۇلۇلالھ
بىــر نهرســه تــاكى ئــۇ ۋاپــات بولغــۇچه ئاشــۇنى قايتۇرغىچىلىــك . گــۆرۈگه قويۇلغــان ئىــدى

  .تاپالمىدى

قېشىدىكى ئالته ياكى يهتـته .  كېسهللىك ھالىتىده قىرىق قولنى ئازات قىلدىرهسۇلۇلالھ
  .دىنارنى ئائىشهنى سهدىقه قىلىۋېتىشكه بۇيرىدى

 ۋاپـات بولغـان چاغـدا مېنىـڭ ئۆيۈمـدىكى تهكچىـده رهسۇلۇلالھ«: ئائىشه مۇنداق دهيدۇ
مهن ئاشـۇ ئـارپىنى خىـل . ۈده بىـر نهرسـه يـوق ئىـدىيىرىم سائ ئارپىدىن باشقا ئادهم يىگـ

  ».كۈنلهرغىچه يهپ ئاندىن تۈگهتتىم

 63) دۈشـهنبه كۈنىـده(كۈنى -12يىلى رهبىئۇل ئهۋۋهلنىڭ -11 ھىجرهتنىڭ رهسۇلۇلالھ
نىڭ تۇغۇلغان كۈنى كۈنلهر ئىچىدىكى ئهڭ بهختلىك كـۈن رهسۇلۇلالھ. يېشىدا ۋاپات بولدى

ولغان كۈنى ئىنسانىيهت تارىخىـدىكى ئهڭ قـارا ۋه بهختـسىز كـۈن بولغاندهك ئۇنىڭ ۋاپات ب
  .بولدى

 رهسـۇلۇلالھ«: الر مۇنـداق دهيـدۇ-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئهنهس ۋه ئهبۇ سهئىدىل خۇدرى 
بۇ دۇنياغا كهلگهن كۈنده ھهممه نهرسه يورۇقلۇققا چۈمگهن بولسا، ئۇ ۋاپات بولغان كۈنـده 

ئۇنىڭـــدىن . ئۇممـــۇ ئهيـــمهن يىغـــالپ كهتتـــى».ھهمـــمه نهرســـىنى قـــاراڭغۇلۇق قاپلىـــدى
ـــبهرگه يىغالۋاتامـــسهن؟« ـــۇ» پهيغهم ـــۈپ رهســـۇلۇلالھمهن «: دهپ ســـورالغاندا، ئ نىڭ ئۆل

  .دېدى» بىراق، مهن ۋهھىينىڭ ئۈزۈلۈپ قالغىنىغا يىغالۋاتىمهن. كېتىدىغانلىقىنى بىلهتتىم

  :نىڭ ئۆلۈم خهۋرىنى قانداق قوبۇل قىلدى؟رهسۇلۇلالھساھابىالر 

ــارهســۇلۇلالھاھابىالر ســ ــا ئات ــۆرگهنلىكى، گوي ــدىن ياخــشى ك ــن دىلى ــڭ -نى چى ئانىنى
 رهسـۇلۇلالھنىڭ ھىمايىـسى ۋه غهمخورلۇقىـدا رهسۇلۇلالھھىمايىسىدىكى پهرزهنتكه ئوخشاش 

نىڭ ئۆلـۈم خهۋرى ئۇالرغـا گويـا رهسـۇلۇلالھبىلهن بىلـله ياشـاپ ئـادهتلهنگهنلىكى ئۈچـۈن 
  : ه مۇنداق دهيدۇالل. چاقماق چۈشكهندهك چۈشتى

ــسانالر(« ــى ئىن ــدى!) ئ ــبهر كهل ــاراڭالردىن پهيغهم ــارا ئ ــىلهرگه ئۆزئ ــسىزكى، س . شۈبھى
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ــىلهرنىڭ كــۈلپهت چېكىــشىڭالر ئۇنىڭغــا ئېغىــر تۇيۇلىــدۇ؛ ئــۇ ســىلهرنىڭ  ھىــدايهت (س
: ســۈره تهۋبه(» ھېرىــستۇر، مــۇئمىنلهرگه ئــامراقتۇر، ناھــايىتى كۆيۈمچانــدۇر) تېپىــشىڭالرغا

  ).ئايهت-127

ــۆيۈملۈك  ــك ۋه ئهڭ س ــساالمنى ئهڭ ھۆرمهتلى ــبهر ئهلهيھىس ــرى پهيغهم ــڭ ھهر بى ئۇالرنى
. نىڭ ۋاپــات بولغىنىغــا ئىــشهنمىدىرهســۇلۇلالھشــۇڭا بىــر قىــسىم ســاھابىالر . ھىــساباليتتى

نىڭ رهسـۇلۇلالھ بولـۇپ، ئـۇ -رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ-ئىشهنمىگۈچىلهرنىڭ ئالدىنقىـسى ئـۆمهر 
الــله «: ه مهســجىدكه چىقىــپ، كىــشىلهرگه نۇتــۇق ســۆزلهپۋاپــاتىنى ئىنكــار قىلــدى ۋ

  .دېدى»  ئۆلمهيدۇرهسۇلۇلالھمۇناپىقالرنى يوقاتمىغىچه 

  :ئهبۇ بهكرىنىڭ كهسكىن مهيدانى

 ھـالقىلىق پهيـتلهرده ھهل قىلغـۇچ رول ئوينايـدىغان، -رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-ئهبۇ بهكرى 
نىڭ ئۆلـۈم رهسـۇلۇلالھئـۇ . ئىـدىتهۋرهنمهي، ئىككىلهنمهي مۇسـتهھكهم تۇرىـدىغان كىـشى 

بۇ چاغدا ئۆمهر كىـشىلهرگه . خهۋرىنى ئاڭالپال مهسجىدنىڭ دهرۋازىسى ئالدىغا يېتىپ كهلدى
نىڭ رهسـۇلۇلالھ. ئـۇ ھىـچ نهرسـىگه قارىماسـتىن ئائىـشهنىڭ ئـۆيىگه كىـردى. سۆزلهۋاتاتتى

نىڭ سـۇلۇلالھرهئهبـۇ بهكـرى . مۇبارهك جهسىتى ئۇنىڭ تونى بىلهن يېپىپ قويۇلغان ئىـدى
ئانـام سـاڭا پىـدادۇر، الـله سـاڭا تهقـدىر قىلغـان -ئاتـا«: ئانـدىن. يۈزىنى ئېچىپ سۆيدى

دېـدى ۋه » ئهمدى بۇنىڭـدىن كېـيىن سـهن مهڭگـۈ ئۆلمهيـسهن. ئۆلۈمنىڭ تهمىنى تېتىدىڭ
  .نىڭ يۈزىنى ياپتىرهسۇلۇلالھتون بىلهن 

ه كىـــشىلهرگه ئـــۆمهر تـــېخىچ. ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن ئهبـــۇ بهكـــرى مهســـجىدكه چىقتـــى
ئــۆمهر توختىماســتىن . دېــدى» تــوختىغىن! ئــى ئــۆمهر«: ئهبــۇ بهكــرى. ســۆزلهۋاتاتتى

كىـشىلهر ئهبـۇ . ئهبۇ بهكرى بـۇنى كـۆرۈپ كىـشىلهرگه قـاراپ سـۆز باشـلىدى. سۆزلهۋهردى
. بهكرىنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆمهرنى تاشالپ ئهبـۇ بهكرىنىـڭ قېـشىغا توپالشـتى

كىمكــى ! ئــى ئىنــسانالر«: بىــلهن اللهغــا ھهمدۇســانا ئېيتتــى ئانــدىنئهبــۇ بهكــرى ئالــدى 
. مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالمغا ئىبــادهت قىلىــدىكهن، مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالم ۋاپــات بولــدى

دېـدى ۋه » كىمكى اللهغا ئىبادهت قىلىدىكهن، الله مهڭگۈ تىرىكتۇر، ئۇ ئهبهدىـي ئۆلمهيـدۇ
  :تۆۋهندىكى ئايهتنى تىالۋهت قىلدى

ــ« ــۆتتى م ــبهرلهر ئ ــۆپ پهيغهم ــۇرۇن ك ــبهردۇر، ئۇنىڭــدىن ب ــر پهيغهم ۇھهممهد پهقهت بى
ئۇالرنىـــڭ بهزىلىـــرى ئـــۆز ئهجىلـــى بىـــلهن ئـــۆلگهن، بهزىلىـــرى باشـــقىالر تهرىپىـــدىن (

يهنى ئىماندىن (؛ ئۇ ۋاپات بولسا ياكى ئۆلتۈرۈلسه، ئارقاڭالرغا يېنىۋاالمسىلهر؟ )ئۆلتۈرۈلگهن
، ئـۇ )يهنى مۇرتهد بولىدىكهن( كىمكى ئارقىسىغا يېنىۋالىدىكهن )يېنىپ مۇرتهد بوالمسىلهر؟

سـۈره ئـال (» الـله شـۈكۈر قىلغـۇچىالرنى مۇكاپاتاليـدۇ. اللهغا قىلچه زىيـان يهتكۈزهلمهيـدۇ
  ).ئايهت-144: ئىمرا

الـله بىـلهن قهسـهمكى، ئهبـۇ بهكـرى «: مۇشۇ مهيدانغا ھازىر بولغۇچىالر مۇنداق دهيدۇ
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غىچه كىــشىلهر ئــۆزلىرىنى گويــا بــۇ ئــايهتنى بىلمهيدىغانــدهك ھىــس مۇشــۇ ئــايهتنى ئوقــۇمى
  ».كىشىلهر بۇ ئايهتنى بىلىدىغان تۇرۇپ ئۇنى ئهبۇ بهكرىدىن ئۆگهندى. قىلىشتى

الله بىلهن قهسهمكى، مهن بۇ ئـايهتنى ئهبـۇ بهكرىـدىن ئـاڭالپ «: ئۆمهر مۇنداق دهيدۇ
ــــدىن ــــتۈم ۋه ئورنۇم ــــپ چۈش ــــدىن يهرگه يىقىلى ــــدىمھهيرانلىقىم ــــاي قال مهن .  تۇرالم

  ».نىڭ راستال ۋاپات بولغانلىقىغا چىن پۈتكهن ئىدىمرهسۇلۇلالھ

  :ئهبۇ بهكرىنى خهلىپىلىككه سايالش

. مۇســۇلمانالر بهنــى ســائىدنىڭ ھويلىــسىدا ئهبــۇ بهكرىنــى خهلىــپىلىككه ســايلىدى
ـــيهت بېرىـــشى شـــهيتاننىڭ  ـــۇ قهدهر ئهھمى ـــپه ســـايالش ئىـــشىغا ب مۇســـۇلمانالرنىڭ خهلى

ۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى پارچىالش، ئىتتىپاقلىقىنى بۇزۇش ۋه كۆڭـۈللهرگه يامـان خىيـال م
ــڭ  ــر ئهمىرنى ــده مۇســۇلمانالر بى ــشىدىن ســاقلىنىش ھهم تاشــالش ئۈچــۈن يوچــۇق تېپىۋىلى

نىڭ دۇنيـادىن ئايرىلىـشى رهسـۇلۇلالھئىتتىپاق تۇرغان ھالىتىده -رهھبهرلىكى ئاستىدا ئىناق
نى دهپــنه قىلىــش ئىــشلىرىغا تۇتــۇش رهســۇلۇلالھن كېــيىن ئــۇالر شــۇنىڭدى. ئۈچــۈن ئىــدى

  .قىلدى

  :مۇسۇلمانالر پهيغهمبىرىنى قانداق ئۇزاتتى ۋه ئۇنىڭ نامىزىنى قانداق چۈشۈردى؟

ئىـشلىرىمۇ . مۇسۇلمانالر ھهيرانلىق ۋه گاڭگىراشلىرىنى تۈگىتىپ، غهملىرىدىن ئېچىلـدى
ىڭ دۇنيـادىن ئايرىلغـان كىـشىنى ئــاخىرهتكه بىـر ئىزغـا چۈشـۈپ پهيغهمـبهر ئهلهيھىســساالمن

نى ئـۇزىتىش ئىـشلىرىغا مهشـغۇل رهسـۇلۇلالھقانداق ئوزىتىش ھهققىدىكى تهلىماتى بـۇيىچه 
  .بولدى

. رهسۇلۇلۇلالھنى يۇيۇش ۋه كىپهنلهش ئىشلىرىغا ئۇنىڭ ئـائىله تهۋهلىـرى ئىـگه بولـدى
: ئۇالرغا ھهدىـس بايـان قىلىـپئهبۇ بهكرى . نىڭ تاۋۇتى ئۇنىڭ ئۆيىده قويۇلدىرهسۇلۇلالھ

ھهر قانـداق پهيغهمـبهر قهبـزى روھ قىلىنـسىال ياتقـان ‹مهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ «
ــدى ــنه قىلىن ــرىگه دهپ ــدىم›يې ــان ئى ــى ئاڭلىغ ــدى» دېگهنلىكىن ــهن . دې ــۇنىڭغا ئاساس ش

هبـۇ بـۇ ئىـشغا ئ. نىڭ ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىركى ياتقان يېـرىگه قهبـره قېزىلـدىرهسۇلۇلالھ
تـوپ -ئۇنىڭدىن كېيىن كىشىلهر تـوپ. ئىگه بولدى-رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ-تهلھهتىل ئهنسارىي 

ــپ  ــۇپ كىرى ــۇلۇلالھبول ــۈردىرهس ــامىزنى چۈش ــاز . نىڭ ن ــپ نام ــلهن ئهرلهر كىرى ــدى بى ئال
ئوقۇدى، ئۇالردىن كېيىن ئايالالر كىرىپ ناماز ئوقۇدى، ئۇالردىن كېيىن بالىالر كىرىپ ناماز 

  . ئۈچۈن ئوقۇلغان نامازغا ھىچكىم ئىمام بولمىدىۇلۇلالھرهس. ئوقۇدى

  ):سهيشهنبه كۈنى( ۋاپات بولغاننىڭ ئهتىسى رهسۇلۇلالھ

نىڭ رهسۇلۇلالھ. بىالل بامداتقا ئهزان ئېيتتى. ئاشۇ كۈن مهدىنىده قايغۇلۇق كۈن بولدى
ىنى تېخىمـۇ بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ قايغۇسـ. ئىسمى تىلغا ئېلىنىۋېدى ئۇ ئۆكسۈپ يىغالپ كهتتى

ــۋهتتى ــادهتلهنگهن ئىــدى. كۈچهيتى ــۈنى ئــاڭالپ ئ ــۇ ئهزاننــى ھهر ك ھــالبۇكى، . ئــۇالر ب
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  . ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھايات ئىدىرهسۇلۇلالھ

دىن ئايرىلىـپ قېلىـشتىنمۇ ئېغىـرراق بىـر رهسۇلۇلالھبىز «: ئۇممۇ سهلىمه مۇنداق دهيدۇ
ـــدۇق ـــار بولىمى ـــرهر چـــوڭرا. مۇســـىبهتكه گىرىپت ـــز بى ـــساق ئهگهر بى ق مۇســـىبهتكه يولۇق

دىن ئايرىلىـپ قالغـانلىقىمىزنى ئويلىـساقال بىـز يولۇققـان ھهر قانـداق مۇسـىبهت رهسۇلۇلالھ
ــۇالتتى ــاددى تۇي ــايتى ئ ــسبهتهن ناھ ــزگه نى ــبهر ئهلهيھىســساالم. بى ــى ‹: چــۈنكى، پهيغهم ئ

غـا مۇسـىبهت يهتـسه ئـۇ مهنـدىن ئايرىلىـپ قـېلىش )مـۇئمىن(قايسى بىـر ئىنـسان ! ئنسانالر
چـۈنكى، مېنىـڭ ئـۇممىتىم مهنـدىن كېـيىن ھهرگىزمـۇ . مۇسىبىتى بىـلهن تهسـهللى تاپـسۇن

› مهنـدىن ئايرىلىــپ قـېلىش مۇســىبىتىدىنمۇ قـاتتىقراق بىــر مۇسـىبهتكه گىرىپتــار بولمايــدۇ
  ».دېگهن

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى

ىكـتىن ئىلگىـرى نىكاھىغـا ئانىمىز خهدىچه بىنتى خۇۋهيلىد رهسۇلۇلۇلالھنىڭ پهيغهمبهرل
ئانىمىز خهدىچه ھىجرهتتىن ئۈچ .  ياشتا ئىدى40ئالغان تۈنجى ئايالى بولۇپ، ئۇ شۇ چاغدا 

ئـۇ پهيغهمبىرىمىـز مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ سـهييىدىمىز . يىل ئىلگىـرى ۋاپـات بولغـان
  .ئىبراھىمدىن باشقا بارلىق پهرزهنتلىرىنىڭ ئانىسى ئىدى

 سهۋده بىنتى زهمئهنى نىكاھىغـا رهسۇلۇلالھلهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن ئانىمىز خهدىچه ئا
ــدى ــدى. ئال ــا ئال ــىددىقنى نىكاھىغ ــى س ــشه بىنت ــيىن ئائى ــدىن كې ــۇممهت . ئۇنىڭ ــشه ئ ئائى

 ھهفسه بىنتى ئۆمهرىل كېيىنئۇنىڭدىن . ئاياللىرىنىڭ ئهڭ بىلىملىكى ۋه پهقىھ ئالىمى ئىدى
زهيـنهب بىنتـى . تـى خـۇزهيمهنى نىكاھىغـا ئالـدى زهيـنهب بىنكېـيىنخهتتابنى، ئۇنىڭـدىن 

ئۇنىڭـدىن . نىڭ نىكاھىغـا ئۆتـۈپ ئىككـى ئايـدىن كىـين ۋاپـات بولـدىرهسۇلۇلالھخۇزهيمه 
نىڭ ئايـاللىرى ئىچىـده رهسـۇلۇلالھئۇممـۇ سـهلىمه .  ئۇممۇ سهلىمهنى نىكاھىغا ئالـدىكېيىن
. هھـشىنى نىكاھىغـا ئالـدى زهينهب بىنتـى جكېيىنئۇنىڭدىن .  ئالهمدىن ئۆتكهنكېيىنئهڭ 

 كېـيىنئـۇنىڭىن . نىڭ ھاممىسى ئهمىيمهنىڭ قىـزى ئىـدىرهسۇلۇلالھزهينهب بىنتى جهھشى 
جۇۋهيره بىنتى ھارسىنى، ئۇنىڭدىن كېـيىن ئۇممـۇ ھهبىيـبه رهمـله بىنتـى ئهبـۇ سـۇفياننى، 

 مهيمــۇنه بىنتــى ھارىــسىل كېــيىن ســهفىييه بىنتــى ھــۇيهينى، ئۇنىڭــدىن كېــيىنئۇنىڭـدىن 
.  نىكاھىغا ئالغان ئهڭ ئـاخىرقى ئايـال ئىـدىرهسۇلۇلالھمهيمۇنه . اللىينى نىكاھىغا ئالدىھى

 ۋاپات بولغان چاغدا خهدىـچه بىـلهن زهيـنهب بىنتـى جهھـشىدىن باشـقا توققـۇز رهسۇلۇلالھ
  .ئايالى ھايات قالغان ئىدى

قىلغـان نىڭ ئىككى دىدىكى بولۇپ بىرى مىسىر پادىشاھى مۇقهۋقىس ھهدىيه رهسۇلۇلالھ
يهنه بىـرى رهيھـان . نىڭ ئـوغلى ئىبراھىمنىـڭ ئانىـسىرهسۇلۇلالھئۇ . مارىيه بىنتى شهمئۇن

 ئۇنى ئازات قىلىـپ نىكاھىغـا رهسۇلۇلالھ كېيىنبىنتى زهيد بولۇپ، ئۇ مۇسۇلمان بولغاندىن 
  .ئالغان

  :پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بالىلىرى
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 قاســمنىڭ نـامى بىــلهن رهسـۇلۇلالھ. خهدىـچه ئـانىمىز تــۈنجى بولـۇپ قاســىمنى تۇغـدى
قاسـىم كىچىـك چىغىـدىال . دېگهن نام بىلهن ئاتالدى) قاسىمنىڭ دادىسى(» ئهبۇل قاسىم«

نى ئابـدۇلالھ زهينهب، رۇقىيه، ئۇممۇ گۈلـسۈم، پـاتىمه ۋه كېيىنئۇنىڭدىن . ئالهمدىن ئۆتتى
ىـچه ئـانىمىز تۇغقـان بۇالرنىڭ ھهممىنى خهد.  تهييىب تاھىر دهپ ئاتالدىئابدۇلالھ. تۇغدى

ــده  ــڭ ئىچى ــۇپ، قىزالرنى ــۇلۇلالھبول ــدىرهس ــاتىمه ئى ــدىغىنى پ ــۈيۈملۈك تۇيۇلى . غا ئهڭ س
.  پاتىمهگه ئۇنىڭ جهننهت ئاياللىرىنىڭ سهييىدهسى ئىكهنلىكىدىن خهۋهر بهردىرهسۇلۇلالھ
ــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــپ نىكاھىغــا ئالــدىرهســۇلۇلالھپــاتىمهنى  . نىڭ تاغىــسىنىڭ ئــوغلى ئهل

ھهســهن ۋه ھۈسـهيىن جهنــنهت «: رهسـۇلۇلالھ. نىڭـدىن ھهســهن ۋه ھۈسـهيىن تۇغۇلــدىئۇ
  .دېدى» ياشلىرىنىڭ خوجىسى

ئـۇ ۋاپـات بولغـان . ئۇ بۆشۈكىدىال ئالهمدىن ئۆتتى. مارىيهتۇل قىبتى ئىبراھىمنى تۇغدى
كۆز ياش تۆكىدۇ، قهلب ھهسرهت چېكىدۇ، بىز پهرۋهردىگارنى نـارازى «: رهسۇلۇلالھچاغدا 

  .دېدى» بىز ساڭا قايغۇرىۋاتىمىز! ئى ئىبراھىم. ىلىدىغان گهپلهرنى دېمهيمىزق

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهخالق پهزىلهتلىرى - 20

 بىلهن ئهڭ كـۆپ رهسۇلۇلالھنى ئهڭ بهك بىلىدىغان، رهسۇلۇلالھئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب 
.  يۇقىرى بولغان كىـشىنى سۈپهتلهش ۋه تهسۋىرلهش ئىقتىدارى ئهڭرهسۇلۇلالھئارالشقان، 

  : ھهققىده مۇنداق دهيدۇرهسۇلۇلالھئۇ 

ــۇلۇلالھ« ــهت گرهس ــايتتى س ــى قىلم ــهت قىلىقالرن ــتىلهده . هپ ۋه س ــۇرۇڭ -ۋاراڭرهس چ
. ئــۆزى ئۈچــۈن قىــساس ئالمــايتتى، بهلكــى، ئهپــۇ قىالتتــى ۋه كهچــۈرۈۋىتهتتى. قىلمــايتتى
بىر ئادهمنى زادىال قولى بىلهن ئـۇرۇپ  الله يولىدا جىھاد قىلغاندىن باشقا چاغدا رهسۇلۇلالھ

زۇلـۇم قىلغۇچىـدىن ئىنتىقـام . خىزمهتكار ۋه ئاياللىرىغا قول تهككـۈزمهيتتى. باقمىغان ئىدى
. ئهمما اللهنىڭ چهكلىمىسى بـۇزۇپ تاشـالنغان چاغـدا ئهڭ قـاتتىق غهزهبلىنهتتـى. ئالمايتتى

 رهسۇلۇلالھاھ بولمايدىغانال بولسا گۇنغا ئىككى ئىشتا ئىختىيارلىق بېرىلسه رهسۇلۇلالھئهگهر 
  .ئۇنىڭ ئاسىنىنى تالاليتتى

كىيىمىنـى ئـۆزى .  ئۆز ئائىلىسىده باشقا ئىنـسانالرغا ئوخـشاش ئىنـسان ئىـدىرهسۇلۇلالھ
  .ياماپ كىيهتتى، قويىنى ساغاتتى، ئۆزىنىڭ ئىشىنى ئۆزى قىالتتى

. ا شۇ يهرده ئولتۇراتتى بىر سورۇنغا كىرسه سورۇن قهيهرده ئاخرالشقان بولسرهسۇلۇلالھ
. ھهمراھلىرىغــا ئۆزىنىــڭ نىسىۋىــسىنى بېرهتتــى. باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلىــشقا بــۇيرۇيتتى

. دېـگهن تۇيغـۇدا بـوالتتى»  مېنـى ھۆرمهتلىـدىرهسـۇلۇلالھ«سۆھبهتداشلىرىنىڭ ھهممىسى 
چه ھاجهتمهن بولۇپ كهلگهن ئادهمنى سهۋرچانلىق بىلهن كۈتهتتى تاكى شۇ كىشى قـايتمىغۇ

ھاجهتمهننىڭ ھـاجىتىنى راۋا قىالتتـى يـاكى .  ئۇنىڭ يېنىدىن قوپۇپ كهتمهيتتىرهسۇلۇلالھ
نىڭ مىـجهزى شـۇ قهدهر يىقىملىـق ۋه ئوڭلـۇق رهسۇلۇلالھ. چىرايلىق گهپ بىلهن قايتۇراتتى

غا نىـسبهتهن ھهقىـقهت ئالدىـدا رهسۇلۇلالھ. ئىدىكى ئۇ كىشىلهرگه ئۆز ئاتىسىدهك تۇيۇالتتى
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ئۇنىـڭ مهجلىـسى ئىلىـم، ھايـا، سـهۋر ۋه ئىـشهنچ سـورۇنى . ى باپباراۋهر ئىـدىھهممه كىش
ــده رهســۇلۇلالھ. ئىــدى ــۇاليىم، ئاالقى  كــۆڭلى كۆكــسى كهڭ، ســۆزده راســتچىل، تهبئىتــى م

ــدى ــى، رهســۇلۇلالھ. ســهمىمىي ئى ــشى ئۇنىڭــدىن  ئهيمىنهتت ــۆرگهن كى ــتىم ك ــۈنجى قى نى ت
مهن «: نى ســۈپهتلىگۈچىرهســۇلۇلالھ. تتى ئــۇنى ياخــشى كــۆرۈپ قــاالكېــيىنئارالشــقاندىن 

  .دېدى» دهك بىر ئادهمنى كۆرۈپ باقمىدىمرهسۇلۇلالھ كېيىنئىلگىرى ۋه 

ــا  ــۇپ، ئۇنىڭغ ــدۈرگهن بول ــىنى كىي ــك لىباس ــساالمغا گۈزهللى ــبهر ئهلهيھىس ــله پهيغهم ال
 -رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇ-بهرائىبنـــى ئازىـــب . مـــۇھهببهت ۋه ھهيـــبهت ئاتـــا قىلغـــان ئىـــدى

ـــدۇھرهســـۇلۇلال ـــداق دهي ـــدى، مهن رهســـۇلۇلالھ«: نى ســـۈپهتلهپ مۇن ـــوي ئى ـــۇرا ب  ئوتت
نى قىزىل تون ئىچىده كۆردۈم، مهن ھىچقاچان ئۇنداق گۈزهل قىيـاپهتنى كـۆرۈپ رهسۇلۇلالھ
  ».باقمىدىم

 ئىگىزمـۇ ئهمهس، رهسـۇلۇلالھ«: نى سـۈپهتلهپ مۇنـداق دهيـدۇرهسۇلۇلالھئهبۇ ھۈرهيره 
چىرايى ئاپئـاق، سـاقىلى قاپقـارا، كىرپىكلىـرى ئـۇزۇن، . ىدىپاكارمۇ ئهمهس ئوتتۇرا بوي ئ

غا ئوخـشاش ئـادهمنى رهسـۇلۇلالھ كېـيىنمهن ئىلگىـرى ۋه . ئىككى مۆرىـسى كهڭـرهك ئىـدى
  ».كۆرۈپ باقمىدىم

نىڭ ئـالىقىنىنى تۇتـۇپ، ئۇنىـڭ تـاۋار ۋه رهسۇلۇلالھمهن «: -رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئهنهس 
نىڭ پۇرىقىدهك خۇشبۇي پۇراقنى رهسۇلۇلالھ. س قىلدىميىپهكتىنمۇ يۇمشاق ئىكهنلىكىنى ھى

   .دېدى» پۇراپ باقمىدىم


