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ئەلەيھىسســاالم  مۇھەممــەد  پەيغەمبىرىمىــز  ســۆيۈملۈك    
ئىــدى. ئۆيلەنگــەن  خەدىچەگــە  قىــزى  خۇۋەيلىدنىــڭ 
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  ئــۇ ۋەھيــى نازىل بولۇشــتىن خېلىال ئىلگىــرى يالغۇزلۇقنى 
ياخشــى كــۆرۈپ قالغــان ئىــدى، بىــر قانچــە كۈنلــۈك 
ئــوزۇق - تۈلــۈك ئېلىۋېلىــپ، ھىــرا غارىــدا يالغــۇز ئىبــادەت 

قىالتتــى.
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  پەيغەمبىرىمىز 40 ياشقا كىرگەن كۈنلەرنىڭ بىرىدە ھىرا 
غارىــدا يالغــۇز ئىبــادەت قىلىۋاتاتتى، تۇيۇقســىز ئاســماندىن 

بىر پەرىشــتە )جىبرىئىل( چۈشــۈپ: »ئوقۇغىن« دېدى.
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  جىبرىئىل پەيغەمبىرىمىزنى تۇتۇپ سىقتى ۋە: »ئوقۇغىن« 
دەپ  ئوقۇيالمايمــەن«  »مــەن  پەيغەمبىرىمىــز:  دېــدى، 
جــاۋاپ بــەردى. چۈنكــى پەيغەمبىرىمىز ئوقۇش - يېزىشــنى 

بىلمەيتتى.
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  جىبرىئىــل ئۇنــى ئىككىنچــى قېتىــم يەنــە ســىقىپ: 
»ئوقۇغىــن« دېدى، پەيغەمبىرىمىز: »مەن ئوقۇيالمايمەن« 
دەپ جــاۋاپ بــەردى. جىبرىئىــل ئۈچىنچــى قېتىــم تېخىمــۇ 
چىــڭ ســىقىپ، قۇرئــان كەرىمدىــن تۇنجــى نازىــل بولغــان 

مۇنــۇ ئايەتلەرنــى ئوقــۇپ بــەردى:
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  ﴿ياراتقــان پەرۋەردىگارىڭنىــڭ ئىســمى بىلــەن 
ئوقۇغىــن. ئــۇ ئىنســاننى لەختــە قاندىــن ياراتتــى. 
كەرەملىكتــۇر.  ئــەڭ  پەرۋەردىگارىــڭ  ئوقۇغىــن، 
ــى.  ــنى( ئۆگەتت ــۇ قەلــەم بىلــەن )خــەت يېزىش ئ
ئىنســانغا بىلمىگــەن نەرســىلەرنى بىلــدۈردى﴾.

         )سۈرە ئەلەق، 1 ـــ 5 ئايەت(
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  پەيغەمبىرىمىزگــە رامىــزان ئېيىــدا، قەدىــر كېچىســىدە 
ــەش  ــى ب ــىدىن يۇقىرىدىك ــەق سۈرىس ــۇپ ئەل ــى بول تۇنج
ــدە  ــان كەرىم ــالھ قۇرئ ــدى. ئال ــان ئى ــل بولغ ــەت نازى ئاي
شــەبى  ھەقىقەتــەن  قۇرئاننــى  ﴿بىــز  دەيــدۇ:  مۇنــداق 

قەدرىــدە نازىــل قىلــدۇق﴾
                 )سۈرە قەدر، 1 - ئايەت(
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ــۇ  ــدى. ئ ــەن ئى ــۇپ كەتك ــق قورق ــز قاتتى   پەيغەمبىرىمى
ئۆيىگــە قايتىــپ: »مېنــى يۆگــەپ قويــۇڭالر، يۆگــەپ 
قويــۇڭالر ...« دېــدى. ســۆيۈملۈك ئايالــى خەدىچــە ئۇنــى 
قېشــىغا  نەۋفەلنىــڭ  ئىبنــى  ۋەرەقــە  تىنىچالنــدۇرۇپ، 

ــاردى. ــپ ب ئېلى
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ۋەرەقــە ئۇنىڭغــا: »مۇھەممــەد، قورقمىغىــن، بــۇ ئىلگىــرى 
مۇســاغا نازىــل بولغــان ۋەھيىــدۇر، ســەن كەلگۈســىدە بــۇ 
ئۈممەتنىڭ پەيغەمبىرى بولغۇدەكســەن، ئەمما بۇ ســەۋەبتىن 
قەۋمىــڭ ســاڭا ئــۇرۇش ئاچىــدۇ، ھەتتــا ســېنى مەككىدىــن 
ــڭ  ــز ۋەرەقەنى ــدى، پەيغەمبىرىمى ــدۇ« دې ــالپ چىقىرى قوغ
ســۆزلىرىنى ئــاڭالپ خىيالغــا پاتقــان ھالــدا ئۆيىگــە قايتتــى.
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ئايالــى خەدىچــە ئۇنىڭغــا تۇنجــى بولــۇپ ئىمــان ئېيتىپ، 
دەئــۋەت يولىــدا يۆلەنچــۈك بولــدى. خەدىچــە ئانىمىــز 

ــال - ھــە! نېمىدېگــەن ياخشــى ئاي



11

ئۆگەنگەنلىرىمىز: 
قۇرئان كەرىم ئالالھنىڭ كاالمىدۇر.

قۇرئــان كەرىــم پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالمغا نازىــل بولغــان كىتــاب.

ــەش  ــڭ بېشــىدىكى ب »ســۈرە ئەلەق«نى
ئايــەت تۇنجــى نازىــل بولغــان ئايەتلــەردۇر. 


