ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمىنى دەۋەت قىلىشى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قەۋمىنى بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن ۋاز
كېچىپ ،يەككە – يىگانە ئالالھقا ئىبادەت قىلىشقا چاقىردى.
قەۋمىنىڭ دەۋەتكە تۇتقان پوزىتسىيىسى دادىسىدىن پەرقلىق
بولمىدى .ئۇالر ئەجدادلىرىنىڭ ئىزىدىن مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ،
بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن ۋاز كەچمىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
ئۇالرنى ئۇزۇن ۋاقىت دەۋەت قىلغان بولسىمۇ دەۋەت ئۇالرغا
مەنپەئەت قىلمىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئاخىرى ئۇالرنىڭ
خاتا يولدا ئىكەنلىكىنى ئەمەلىي مىسال بىلەن ئىسپاتالشنى قارار
قىلىپ ،ئۇالرنىڭ شەھەر سىرتىغا چىقىشىنى كۈتۈپ تۇردى .بىر
كۈنى ئۇالر بايرام مۇناسىۋىتى بىلەن شەھەر سىرتىغا چىقىپ
كەتتى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بۇتخانىغا باردى.
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ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇتالرنى چېقىشى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بۇتالرنىڭ ئەتراپىدا ئىنسانالر
بۇتالردىن بەرىكەت تىلەپ قويۇپ قويغان يېمەكلىكلەرنى
كۆردى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بۇتالرنى مەسخىرە قىلغان
ھالدا« :قېنى تاماققا باقمامسىلەر؟! نېمە بولدى ،گەپ
قىلمايسىلەرغۇ؟!» دېدى .ئاندىن ئۇالرنى پالتا بىلەن چېقىشقا
باشلىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم چوڭ بۇتنى ساق قويۇپ
پالتىنى ئۇنىڭ قولىغا ئېسىپ قويدى.
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كىشىلەرنىڭ بۇتخانىغا كېلىشى
كىشىلەر بايرامدىن قايتىپ بۇتالرنىڭ ئەتراپىدا قويۇپ
قويغان يېمەكلىكىنى ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن بۇتخانىغا كەلدى.
ئۇالر بۇتخانىدىكى ۋەيرانچىلىقنى كۆرۈپ چۆچۈپ كەتتى
ۋە غەزەپلەنگەن ھالدا« :ئىالھلىرىمىزنى كىم چاقتى؟
بۇالرنى چاققانالر چوقۇم زالىمالردۇر» دەپ ۋارقىرىدى.
ئۇالردىن بىرى« :ئىبراھىم ئىسىملىك بىر ياش چېقىپتىمىش»
دېدى .قەۋمنىڭ ئاقساقاللىرى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى
چاقىردى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كەلدى .ئۇالر ئۇنىڭدىن:
«ئىالھلىرىمىزنى سەن چاقتىڭمۇ؟» دەپ سورىدى.

3

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا« :ئاۋۇ چوڭ بۇت چاققاندەك
تۇرىدۇ ،ئۇنىڭدىن سوراپ بېقىڭالر» دېدى .ئۇالر ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمغا« :سەن بىزنى مەسخىرە قىلىپ گەپ
قىاللمايدىغان بۇتتىن سوراپ بېقىشىمىزنى تەلەپ
قىلىۋاتامسەن؟» دېدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا
ھەيرانلىق ئىلكىدە قارىدى ۋە« :سىلەر ئالالھنى قويۇپ
سىلەرگە ھېچ پايدا – زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان نەرسىلەرگە
چوقۇنامسىلەر؟ سىلەرگە ۋە ئالالھنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان
بۇتالرغا تۈفى! سىلەر چۈشەنمەمسىلەر؟» دېدى .ئۇالر
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا دەيدىغان گەپ تاپالماي
ئەتراپىدىكى چوماقچىلىرىغا« :ئىبراھىمنى كۆيدۈرۈڭالر،
ئىالھلىرىڭالرغا ياردەم بېرىڭالر» دېدى.
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ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئوتقا تاشالش ئۈچۈن
نەچچە كۈن ئوتۇن توپالپ تەييارلىق قىلدى .ئۇالر توپلىغان
ئوتۇنالر تاغدەك دۆۋلىنىپ كەتتى .ئۇالر ناھايىتى چوڭ ۋە
ئىنتايىن چوڭقۇر ئورەك كوالپ ،ئۇ يەرگە ئوت ياقتى.
ئىنسانالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوتقا تاشالنغانلىقىنى
كۆرۈش ئۈچۈن ئورەكنىڭ ئەتراپىغا توپالندى.
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ئەسكەرلەر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى باغالغلىق ھالەتتە
ئېلىپ كەلدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئالالھنى ئەسلىدى.
ئۇنىڭ قەلبى ئالالھقا تەسلىم بولغان ئىدى .ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ تەقدىرىگە رازى بولغان ئىدى .ئۇ
ئالالھنىڭ ياردەم بېرىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشىنەتتى .ئەسكەرلەر
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئوت كۆيۈۋاتقان ئورەككە تاشلىدى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئوتنىڭ ئىچىدە بىر قانچە كۈن تۇردى.
ئىنسانالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ كۈل بولۇپ كەتكەن
جەسىتىنى كۆرۈش ئۈچۈن ئوتنىڭ ئۆچۈشىنى تۆت كۆز بىلەن
كۈتتى .ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوتنىڭ ئىچىدە
ھاياتىدىكى ئەڭ گۈزەل كۈنلەرنى ياشىغانلىقىنى بىلمەيتتى.
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ئالالھ ئوتقا بۇيرۇق قىلىپ« :ئى ئوت! ئىبراھىمغا سالقىن ۋە
ئامانلىق بەخش ئېتىدىغان بولۇپ بەرگىن» دېدى .ئوت
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى باغلىغان ئارغامچىنى كۆيدۈرۈپ،
ئۇنى باغالقتىن ئازاد قىلدى ،ئەمما ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
بىر تال مويىغىمۇ زىيان يەتكۈزمىدى .ئوت ئاخىرى ئۆچتى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنىڭ ئالدىغا خۇددى ئوت
ئۇنىڭغا يېقىنمۇ كەلمىگەندەك ساپساق ھالەتتە چىقتى .بۇنى
كۆرگەن كىشىلەر ھەيران قېلىپ چۇرقىرىشىپ كەتتى .ئۇالر
ئالالھنىڭ چەكسىز قۇدرىتىنى كۆرۈپ ئىمان ئېيتتى .ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ رەببى مۇمكىن بولمايدىغان ئىشنى ۋۇجۇدقا
چىقاردى .ئۇالر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالر بولسا ئۆزىنى زىياندىن
قوغدىيالمىدى .بۇ ھەقىقەتنى چۈشەنگەنلەر چوقۇم ئالالھقا
ئىمان ئېيتىدۇ.
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ئۆگەنگەنلىرىمىز:
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قەۋمىنى بۇتقا چوقۇنۇشتىن توسۇپ،
يەككە – يېگانە ئالالھقا ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلدى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم نەتىجىنىڭ قانداق بولىشىدىن
قەتئىينەزەر دەۋەتنى توختاتمىدى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئالالھقا تەۋەككۇل قىلىپ ئاقىۋىتىنى
ئالالھقا تاپشۇردى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ھەقىقەتكە ياردەم
بېرىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشەندى.
ئالالھ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئوتتىن قۇتقۇزدى .نەتىجە
تەقۋادارالرغا مەنسۇپتۇر .ئالالھ ھەقتە چىڭ تۇرغۇچىالرنى
ياردەمسىز قويمايدۇ.
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ئەلەيھىسساالم قەۋمى چوقۇنىدىغان بۇتالرنى
ئىبراھىم
الپ تاشلىغاندا قەۋمى ئۇنى قانداق جازالىدى؟
پاچاق
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