


مــەن تولىمــۇ تەلەيلىــك بىــر تۆگــە، باشــقا تۆگىلەرگــە 
ئوخشــىمايمەن، ئالــاھ مــاڭا ھېچبىــر تۆگىگــە بەرمىگــەن 
بىــر ئاالھىدىلىــك ئاتــا قىلغــان. بــۇ ھەقتــە مــەن ســىلەرگە 

ــرەي. ــۆزلەپ بې ــە س ــر ھېكاي ــقىغىنا بى قىس
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مــەن بەكمــۇ بۇرۇنقــى بىــر زامانــدا ياشــىغان ئىدىــم، بىــراق 
ئــۇ زامــان ســىلەرگە تولىمــۇ يېقىــن، ھــەم تونۇشــلۇق، چۈنكى 
ئــۇ زامانــدا ھەرقانــداق مۇســۇلمان ياخشــى كۆرىدىغــان، 
ئالاھنىڭ ئەڭ ســۆيۈملۈك بەندىســى مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالم 

ياشــىغان.
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ئەلەيھىسســاالم  مۇھەممــەد  پەيغەمبىرىمىــز  ســۆيۈملۈك 
مەككىدىــن مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلغانىــدى. مەدىنىلىــك بىــر 
ــەن  ــەم بىل ــى ئىگ ــەن ھەركۈن ــدى، م ــەم ئى ــڭ ئىگ ــەر مېنى ئ
بىللــە مەدىنىدىكــى بىــر قۇدۇققــا بېرىــپ ســۇ ئەكىلەتتــۇق، 

ــى. ــۇ ئىچەتت ــن س ــۇ قۇدۇقتى ــى ش ــڭ  ئائىلىس ئۇنى
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ــى  ــم دېمەســتىن ۋەزىپەمن ــم - تالدى ــى ھاردى ــەن ھەركۈن م
ــەك -  ــڭ يېم ــۇالر مېنى ــراق ئ ــتۇراتتىم. بى ــل داۋاماش ئىزچى
ئىچمىكىمگــە ســەل قارايتتــى، ھەتتــا بەزىــدە مــاڭا يــەم 

بەرمەيتتــى، مېنــى جاپالىــق ئەمگەككــە ســاالتتى.
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پەيغەمبىرىمىــز  زات  رەھىمدىــل  ئــەڭ  كۈنــى  بىــر  مــەن 
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى ئىگەمنىــڭ بېغىغــا كېلىدىكــەن 
دەپ ئــاڭاپ، ناھايىتــى خــۇش بولــدۇم ۋە ئۇنىڭ كېلىشــىنى 
ئىنتىزارلىــق بىلــەن كۈتتــۈم. ئــۇ كەلگەنــدە، ئىگەمنىــڭ مــاڭا 

ــم. ــارار قىلدى ــى شــىكايەت قىلىشــنى ق قىلغــان زۇلۇملىرىن
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پەيغەمبىرىمىــز باغقــا كىرگــەن چاغدىكــى خۇشــاللىقىمنى 
كۆرۈپــا  ئۇنــى  بېرەلمەيمــەن،  ئىپادىلــەپ  بىلــەن  تىــل 

باشــلىۋەتتىم. شــىكايىتىمنى 
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ئالاھــۇ ئەكبــەر! ئــۇ مــاڭا قــۇالق ســالدى، يېنىمغــا كېلىــپ 
شــىكايىتىمنى بىلــدى. مــەن شــۇنداق قاتتىــق يىغلىدىمكــى، 
ــدا  ــان ھال ــدى. يىغلىغ ــاپ ياشــار تۆكۈل ــن تارام كۆزلىرىمدى
ــى  ــۈرتۈپ مېن ــلىرىمنى س ــۇ ياش ــدا، ئ ــىكايەت قىلىۋاتقىنىم ش
تىنىچانــدۇردى، شــۇنىڭ بىلــەن يىغــام بېســىقىپ قايتــا 

ــم. يىغلىمىدى
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تۆگــە  بــۇ  بەرگــەن  »ئالــاھ  چاقىرىــپ:  ئىگەمنــى  ئــۇ 
ھەققىــدە ئالاھتىــن قورقمامســەن؟ ئــۇ ســېنىڭ ئۆزىنــى ئــاچ 
قويىدىغانلىقىڭنــى ۋە جاپالىــق ئەمگەككــە ســالىدىغانلىقىڭنى 
ئېيتىــپ شــىكايەت قىلــدى« دېــدى. شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن 

ــدى. ــان بول ــدە كۆيۈنىدىغ ــاڭا ئاالھى ــەم م ئىگ
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ۋە  بــەردى  ئىچمەكلەرنــى  يېمــەك -  ياخشــى  مــاڭا  ئــۇ 
ئۈســتۈمدىكى ئېغىــر يۈكلەرنــى ئېلىۋەتتى، شــۇنىڭدىن كېيىن 

ــىدىم. ــك ياش ــى بەختلى ــدە ناھايىت ــڭ خىزمىتى ــەن ئۇنى م
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سۆيۈملۈك دوستار، مانا بۇ مېنىڭ قىسقىغىنا ھېكايەم.
ــان،  ــاالمنى ئىنس ــەد ئەلەيھىسس ــرى مۇھەمم ــاھ پەيغەمبى ئال
جىــن، ھايۋانــات، ئۇچار قــۇش قاتارلىق پۈتــۈن مەخلۇقاتارغا 
رەھمــەت قىلىــپ ئەۋەتتــى، ئۇنــى ھەقىقىــي تونۇغــان كىشــى، 
ئۇنىڭغــا ئىمــان ئېيتىــپ ياخشــى كۆرىــدۇ، بۇيرۇقلىرىغــا 

بويســۇنۇپ، توســقانلىرىدىن يانىــدۇ. 
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