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قۇرئاننى تۇنجى بولۇپ ئۇچۇق - ئاشكارا ئوقۇغان ساھابە

ھەققىدە:  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ياخشى  ئوقۇشنى  قىلىنغاندەك  نازىل  كەرىمنى  قۇرئان  »كىمكى 

كۆرسە، ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ئوقۇغاندەك ئوقۇسۇن« دېگەن.
قۇرەيش  ھەرەمدە  مەسجىدى  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
مۇشرىكلىرىنىڭ كۆز ئالدىدا قۇرئان كەرىمنى تۇنجى بولۇپ ئاشكارا 

ئوقۇغان ساھابىدۇر. 
ئاق سۆڭەكلەردىن  قۇرەيشلىك  ئەسلىدە  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
ئەبۇ  سىرتىدا  مەككىنىڭ  بولۇپ،  قۇلى  مۇئىيتنىڭ  ئەبى  ئىبنى  ئوقبە 

مۇئىيتنىڭ پادىسىنى بېقىش بىلەن مەشغۇل بولغان.  
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ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇسۇلمان بولۇش ھېكايىسى
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد پادا بېقىۋاتقان بىر كۈنى ساالپەتلىك چوڭ 
سۈپەت ئىككى كىشى ئۇنىڭدىن قوي سۈتى تەلەپ قىلدى. ئابدۇلالھ 
ئىبنى مەسئۇد ئۇالرغا ئەدەب بىلەن پادىالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئەمەسلىكىنى، 
ئۇ  ئېيتتى.  بېرىۋاتقانلىقىنى  بېقىپ  ئۈچۈن  خوجايىنى  ئۇالرنى 
ئۇنىڭ  قېلىپ،  ھەيران  ئامانەتدارلىقىدىن  ئۇنىڭ  ئىككىيلەن 
ئۈچۈن  سېغىش  بىرى  ئۇالردىن  قىلدى.  ھۆرمەت  سەمىمىيتىگە 
ئۇنىڭدىن  ئابدۇلالھ  قىلدى.  تەلەپ  ئەكىلىشنى  پاقالن  بىر  كىچىك 
پاقالننىڭ  كىچىك  باقمىغان  تۇغۇپ  ھېچ  چۈنكى  قالدى،  ھەيران 
پاقالننىڭ  دەپ  »بىسمىلالھ«  ئادەم  ھېلىقى  بولمايتتى.  سۈتى 
كەتتى.  تولۇپ  سۈتكە  يەللىسى  پاقالننىڭ  سېلىۋىدى،  يەللىسىنى 
بىلەن ھېلىقى ئىككىيلەن  ئىبنى مەسئۇد  ئابدۇلالھ  ئۇنىڭ سۈتىدىن 

قانغۇچە ئىچتى.
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ئىشەنمەيال  كۆزىگە  كۆرۈپ  بۇالرنى  ئابدۇلالھ  پادىچى 
قالدى ۋە ھېلىقى كىشىدىن پاقالننى ساغقاندا ئېيتقان مۇبارەك 
ئادەم  ئۇ  قىلدى.  تەلەپ  قويۇشنى  ئۆگىتىپ  سۆزلەرنى 
ئابدۇلالھقا: »سەن بىلىملىك باال ئىكەنسەن« دېدى. ئۇ كىشى 
ئەلەيھىسساالم،  مۇھەممەد  پەيغەمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئەنھۇ  رەزىيەلالھۇ  بەكرى  ئەبۇ  ھەزرىتى  بولسا  ھەمراھى 
مەسئۇدنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  باشالپ  كۈندىن  ئاشۇ  ئىدى. 
قەلبى پەيغەمبىرىمىزگە باغلىنىپ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتى. ئىمان 
ئېيتقاندىن كېيىن دىنىنى قوغداش يولىدا تارتمىغان ئازاب - 
ئوقۇبەتلىرى قالمىدى. نەتىجىدە ئالالھ ئۇنى قۇللۇقتىن ئازاد 

قىلىپ مۇكاپاتلىدى.
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پەيغەمبىرىمىزنىڭ خىزمەتچىسى
ئۆزىنى  كېيىن  بولغاندىن  ئازاد  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
پەيغەمبىرىمىز  ئۇ  ئاتىدى.  خىزمىتىگە  پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
تەييارلىدى.  سۈيىنى  تاھارەت  بولسا،  ئالماقچى  تاھارەت 
يۇيۇنماقچى بولسا، ئۇنى پەردە بىلەن توسۇپ تۇردى. ھەتتا 
پەيغەمبىرىمىز ئۇنىڭغا ھەرقانداق ۋاقىتتا يېنىغا رۇخسەتسىز 
ئابدۇلالھنىڭ ئەخالقى، يۈرۈش  قىلدى.  كىرىشكە رۇخسەت 
بارغانسېرى  ھەرىكەتلىرى   - ئىش  ۋە  تۇرۇشى   -
پەيغەمبىرىمىز  ئىدى.  قالغان  ئوخشاپ  پەيغەمبىرىمىزگە 
قىلىپ:  ئىشەنچ  ئىلمىگە  چوڭقۇر  ۋە  سەمىمىيىتى  ئۇنىڭ 
ئۇنىڭغا  دېسە،  نېمە  سىلەرگە  مەسئۇد  ئىبنى  »ئابدۇلالھ 

شەكسىز ئىشىنىڭالر« دېگەن. 
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ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ ئىلمى
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ ئىلمى يۇقىرى دەرىجىگە يەتكەن 
بولۇپ، ئۇ قۇرئان كەرىمنى پۈتۈنلەي يادىقا ئوقۇپ بەرگەن. ئۇ 
كەئبىدە مۇشرىكالرنىڭ كۆز ئالدىدا: »مېھرىبان ئالالھ قۇرئاننى 
تەلىم بەردى، ئىنساننى ياراتتى. ئۇنىڭغا سۆزلەشنى ئۆگەتتى« 
دېگەن ئايەتلەرنى ئوقۇغان. قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئۇنى كۆرۈپ 
ھاڭ - تاڭ قالغان. قۇرئان ئايەتلىرى ئۇالرنى ئەسىر قىلىۋالغان. 
ئەمما ئۇالر ئابدۇلالھنىڭ جۈرئىتىگە قاتتىق غەزەپلىنىپ ئۇنىڭغا 
ھۇجۇم قىلغان. ئۇ ئاددى بىر قۇل بولغاچقا ھىمايىسىگە ئالىدىغان 
ھېچقانداق ئورۇق - تۇغقانلىرى يوق ئىدى. شۇڭالشقا قۇرەيش 
مۇشرىكلىرى ئۇنى ھارغۇچە ئۇرغان، ھەتتا ئۇنىڭ چىرايى قاتتىق 
تاياق زەربىسىدىن تونۇغۇسىز بولۇپ كەتكەن. مۇسۇلمانالر ئۇنى 
كۆتۈرۈپ ئۆيىگە ئاپارغان. ئۇ ھوشىغا كەلگەندە: »ئالالھ بىلەن 
كۆرگەن  يامان  ئۇالر  بېرىپ،  كەئبىگە  يەنە  ئەتە  قەسەمكى، 

قۇرئان ئايەتلىرىنى ئوقۇيمەن« دېگەن.  
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 - قۇۋۋەتنىڭ جەددى   - كۈچ  بىزگە  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
بەلكى  يوقلىقىنى،  مۇناسىۋىتى  بىلەن  كۆپلىكى   - ئاز  جەمەتنىڭ 
ھەقىقىي كۈچ - قۇۋۋەتىنىڭ قەلبتىكى ئىماندىن كېلىدىغانلىقىنى 
كەرىمنى  قۇرئان  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ  قويغان.  بىلدۈرۈپ 
يادلىغان، ھاالل - ھارامنى بىلىدىغان كاتتا ئالىم ۋە ئۇلۇغ مۇجاھىد 
بولىشىغا  ئىنچكە  پاچاقلىرىنىڭ  ۋە  كىچىك  جۇغىنىڭ  بولۇپ، 
قەھرىمانلىق  جەڭلەردە  نۇرغۇن  يولىدىكى  ئالالھ  قارىماي 
پاچاقلىرى ھەققىدە:  ئىنچكە  ئۇنىڭ  كۆرسەتكەن. پەيغەمبىرىمىز 
ئۇھۇد  نەزىرىدە  ئالالھنىڭ  پاچاقلىرى  ئىنچكە  ئاشۇ  »ئۇنىڭ 

تېغىدىنمۇ ئېغىر« دېگەن.
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مۇجاھىد ساھابە
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد پەيغەمبىرىمىز بىلەن ئارقىمۇ - ئارقا 
بەدىر  ئۇنىڭ  تۆۋەندە  بولۇپ،  قاتناشقان  جەڭلەرگە  نۇرغۇن 
ئۇرۇشىدىكى قەھرىمانلىقى بىلەن تونۇشۇپ چىقىمىز. ئۇ بەدىر 
تاغۇتالرنى  كاتتىباش  كاپىرلىرىدىن  قۇرەيش  ئۇرۇشىدا 
ئىزدىگەن، بولۇپمۇ مەككىدە مۇسۇلمانالرغا قاتتىق زۇلۇم قىلغان 
ئانىسى  ياسىرنىڭ  ئىبنى  ئەممار  بىلەن  خەلەف  ئىبنى  ئۇمەييە 
سالغان.  سەپ  بەكرەك  جەھىلگە  ئەبۇ  قاتىلى  سۇمەييەنىڭ 
ئەپسۇس ئۇمەييە ئىبنى خەلەفنى ئۆلتۈرۈلگەن ھالدا ئۇچراتقان، 
ئەمما ئەبۇ جەھىلنى يارىالنغان ھالەتتە ئۇچرىتىپ ئۆلتۈرگەن ۋە 
جەھىل  ئەبۇ  قۇتۇلدۇرغان.  يامانلىقىدىن  ئۇنىڭ  مۇسۇلمانالرنى 
پادىچى،  »ھەي  مەسئۇدقا:  ئىبنى  ئابدۇلالھ  تىنىقىدا  ئاخىرقى 

سەن قولغا كەلتۈرۈش قىيىن دەرىجىگە ئېرىشتىڭ« دېگەن.  
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قارى،  پۇختا  مۇجاھىد،  كاتتا  مەسئۇد  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
يېتىشكەن ئالىم ۋە تەقۋادار زاھىد ئىدى. ئۇ كىچىك چېغىدىال 
ۋە  بولغان  خىزمىتىدە  پەيغەمبىرىمىزنىڭ  بولۇپ،  مۇسۇلمان 
ئۇنىڭدىن ئىلىم ئۆگىنىپ كېيىنكىلەرگە مىراس قالدۇرغان. ئۇ 
ئوسمان ئىبنى ئەففاننىڭ دەۋرىدە پەرۋەردىگارىغا ئۇچراشقان.
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ئوماق دوستالر! تۆۋەندە مەن سىلەرگە بىر قانچە گۈزەل 
تەۋسىيەلەرنى قىالي.

مۇسۇلماننىڭ ھەرقانداق ۋاقىت ۋە ھەرقانداق شارائىتتا   .1
ئىلىم ئۆگىنىشكە ئەھمىيەت بېرىشى تولىمۇ زۆرۈر.

ئىلىم جاپا - مۇشەققەت بىلەن قولغا كېلىدۇ، ئىلىم   .2
ئۆگىنىش ئۈچۈن بەدەل تۆلەش كېرەك.

جىسمانىي جەھەتتىن كۈچلۈك بولغان كىشى ھەقىقىي   .3
كۈچلۈك ئەمەس، بەلكى ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغان ۋە ھەقتە 

مۇستەھكەم تۇرغان كىشى ھەقىقىي كۈچلۈكتۇر.
دىننىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ شەرىپىنى قوغداش ھەربىر   .4

مۇسۇلماننىڭ باش تارتىپ بواللمايدىغان بۇرچىدۇر.
ئامانەت ۋە راستچىللىق ھەر بىر مۇسۇلمان ئەھمىيەت   .5

بېرىشكە تېگىشلىك ئېسىل ئەخالقتۇر.
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قۇرئان  ئالدىدا  كۆز  مۇشرىكالرنىڭ  كەئبىدە 

 - ئوچۇق  “قۇرئاننى  ئوقۇپ  ئاشكارا  كەرىمنى 

ئېرىشكەن  نامغا  دېگەن  ئوقۇغۇچى”  ئاشكارا 
ساھابە كىم؟ 


