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قىيىن ئىمتىھان
ئۇمەير ئىبنى سەئىد كىچىكىدىن تارتىپ يېتىملىكنىڭ دەردىنى 
ۋاپات  ئۇنىڭ دادىسى  ئىدى. چۈنكى  باال  بىر  تارتقان  يەتكىچە 
بولغاندا، ھېچقانداق مال – دۇنيا قالدۇرمىغان، ئانىسىدىن باشقا 
يۆلەنچىكىمۇ يوق ئىدى. ئانىسى مەدىنىنىڭ ئەۋس قەبىلىسىدىكى 
كاتتا بايالردىن بىرى بىلەن توي قىلدى. بۇنىڭ بىلەن ئۇمەيىرنىڭ 
ھاياتىدا ئۈمىد يۇلتۇزى چاقناشقا باشلىدى. ئۇ كاتتا باي بولسا 
جۇالس ئىبنى سۇۋەيد ئىدى. ئۇ ئۇمەيرگە ئۆز بالىسدەك كۆڭۈل 
بۆلدى. ئۇمەيرمۇ ئۇنى خۇددى ئۆز دادىسىدەك ياخشى كۆرۈپ 
زېمىننى  نۇرى  ئىسالم  ئۆتتى،  ئايالر  ئۆتتى،  كۈنلەر  قالدى. 
يورۇتتى. مەدىنە ئەڭ سۆيۈملۈك كىشى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم 
ئۇ  كىردى.  ئىسالمغا  ئۇمەير  ياشلىق  ئون  نۇرالندى.  بىلەن 

ئالالھنىڭ دىنىنى سۆيدى، قەلبى پەيغەمبىرىمىزگە باغالندى.
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ئۇمەير جۇالستەك سېخى كىشىنىڭ ئۆيىدە، پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
سۆھبىتىدە ناھايىتى بەختلىك ياشاۋاتاتتى. ئالالھ ئۇنىڭ ئىمانىنى 
ئارىسىدا  ئىمان  بىلەن  جۇالس  ئۇ  قىلدى.  ئىرادە  سىناشنى 
تالالشقا دۈچ كەلدى. ھىجرىيە 9 – يىلى پەيغەمبىرىمىز تەبۇك 
ئۇزۇق  يېتەرلىك  ئۈچۈن  قىلىش  ئۇرۇش  ئۇرۇشىغا چاقىردى. 
مىنىدىغان  بەزى ساھابىلەر  ئىدى.  يوق  ئۇالغالر  ۋە  تۈلۈك   –
تۆگىسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن جەڭگە تىزىملىتالماي قايغۇرغان 
ھالەتتە ئۆيلىرىگە قايتتى. شۇڭالشقا پەيغەمبىرىمىز ساھابىلەرنى 
ياردەم  ساھابىلەر  بەزى  چاقىردى.  سەپەرۋەرلىكىگە  ياردەم 

سەپەرۋەرلىكىگە ئاۋانگارتلىق بىلەن ئاۋاز قوشتى.
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ئۇمەير ئۆگەي دادىسى جۇالستىن ھەيران قالدى، چۈنكى 
جىھادقا  يولىدىكى  ئالالھ  تۇرۇپ،  بىرى  بايالردىن  كاتتا  ئۇ 
ھېچنەرسە ياردەم قىلمىغان ئىدى. ئۇمەير ئۇنى ياردەم قىلىشقا 
ئۈندەپ، باشقا ساھابىلەرنىڭ ياردەم سەپەرۋەرلىكىگە ئاكتىپ 
پەيغەمبىرىمىزنىڭ  جۇالس  ئەپسۇس،  ئېيتتى.  ئاتالنغانلىقىنى 
راستلىقىغا شەك كەلتۈرىدىغان تۆۋەندىكى سۆزلەرنى دېدى. 
پەيغەمغەمبەرلىك  مۇھەممەد  قەسەم،  بىلەن  ئالالھ  ــ  ـ
ئەھۋالغا  بەتتەر  ئېشەكتىنمۇ  بىز  بولسا،  راستچىل  دەۋاسىدا 

قااليلى.
چىداپ  گېپىگە  ئۇنىڭ  ئۇمەير  تۇرغان  ئۇرغۇپ  ياشلىقى 

تۇرالماي كونتروللۇقىنى يوقاتقان ھالدا:
ئالالھ بىلەن قەسەم، ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى راستچىل،  ــ  ـ

سەن ئېشەكتىنمۇ بەتتەر مەخلۇقسەن، ـــ دېدى.
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رەسۇلۇلىغا  ئالالھنىڭ  ۋە  ئالالھ  دادىسىنىڭ  ئۆگەي  ئۇمەير 
خىيانەت قىلغانلىقىنى تونۇپ، ئاڭلىغانلىرىنى پەيغەمبىرىمىزگە 
يەتكۈزدى. پەيغەمبىرىمىز ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ دەرھال 
جۇالس  سورىدى.  ئەھۋالنى  ھەقىقىي  چاقىرىپ،  جۇالسنى 
ئالالھ بىلەن قەسەم قىلىپ ئۆزىنى ئاقالپ، ئۇمەيرنى يالغانغا 
بىلەن  گۇمان  ئۇمەيرگە  كىشىلەر  بىلەن  شۇنىڭ  چىقاردى. 

قاراشقا باشلىدى. ھەتتا بەزى مۇناپىقالر ئۇمەيرنى ئەيىبلەپ:
ئۇمەير جۇالسنىڭ ياخشىلىقىغا ۋاپا قىلماقتا يوق، جاپا  ــ  ـ

قىپتۇ. ياخشىلىققا يامانلىق دېگەن مۇشۇ، ـــ دېيىشتى. 
ئۇمەير قاتتىق يىغالپ تۇرۇپ:

راستلىقىنى  سۆزلىرىمنىڭ  پەيغەمبىرىڭگە  ئالالھ،  ئى  ــ  ـ
ئىسپاتالپ بەرگىن، ـــ دەپ دۇئا قىلدى.
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ئۇنىڭ  قىلدى،  ئىجابەت  دۇئاسىنى  ئۇمەيرنىڭ  ئالالھ 
راستچىللىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئايەت نازىل قىلدى. ئۇ ناھايىتى 

خۇشال بولۇپ كەتتى.
ئۇالر )يەنى مۇناپىقالر( ھېچنېمە دېمىگەنلىكى توغرىسىدا ئالالھ 
بىلەن قەسەم قىلىدۇ، ئۇالر ھەقىقەتەن كۇفرى سۆزىنى ئېيتتى، 
ئىسالم دىنىغا كىرگەنلىكىنى ئىپادىلىگەندىن كېيىن كاپىر بولدى، 
ئۇالر ئىشقا ئاشمايدىغان ئىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئۇرۇندى )يەنى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈشنى قەستلىدى(، ئۇالرنىڭ 
)پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى( يامان كۆرۈشنى پەقەت ئالالھنىڭ 
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئۇالرنى ئۆز پەزلىدىن باي قىلغانلىقى 
ئۈچۈندۇر، ئەگەر ئۇالر )مۇناپىقلىقتىن( تەۋبە قىلسا، ئۆزلىرىگە 
ياخشىدۇر، ئەگەر ئۇالر )ئىماندىن داۋاملىق( يۈز ئۆرۈسە، ئالالھ 
ئۇالرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قاتتىق ئازاب بىلەن جازااليدۇ، يەر 
يۈزىدە ئۇالرغا )ئۇالرنى ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان( بىرەر دوست 

ۋە بىرەر مەدەتكار تېپىلمايدۇ. ]سۈرە تەۋبە، 74 - ئايەت[ 



 6

سەمىمىي تەۋبە
پەيغەمبىرىمىز ۋەھيىنى ئوقۇۋاتقان چاغدا جۇالس قورقۇنچتىن 
ئاشكارىلىنىۋاتاتتى.  قىلمىشى  ئۇنىڭ  چۈنكى  كەتتى،  تىترەپ 

شۇڭالشقا ئۇ پەيغەمبىرىمىزگە:
راست  ئۇمەير  قىلدىم.  تەۋبە  ئالالھقا  رەسۇلۇلالھ،  ھەي  ـــ 

ئېيتتى، مەن يالغان ئېيتتىم، ـــ دېدى.
قۇلىقىنى  ئۇمەيرنىڭ  بىلەن  قوللىرى  مۇبارەك  پەيغەمبىرىمىز 

تۇتتى ۋە ئۇنىڭغا:
ھەي ئوغلۇم، قۇلىقىڭ ئاڭلىغاننىڭ ھەققىنى ئادا قىلدى،  ــ  ـ

رەببىڭ راستچىللىقىنڭنى ئىسپاتلىدى، ـــ دېدى.
ئېيتتى.  رەھمەت  ئۇمەيرگە  كېيىن  ۋەقەدىن  ئاشۇ  جۇالس 
ئۇمەير ۋاپات بولغانغا قەدەر ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش، دىن 
ئۆگىتىش بىلەن مەشغۇل بولدى. ئۇ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 

زامانىدا ۋاپات بولدى. 
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گۈزەل  قانچە  بىر  سىلەرگە  مەن  دوستالر،  ئوماق        
تەۋسىيەلەرنى قىالي.

ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرنىڭ مېھىر – مۇھەببىتى ۋە چىن   .1
ئىخالسى بىلەن غەلىبە قىلدى.

ئالالھ راستچىلالرنى ياخشى كۆرىدۇ، ئۇالرنى قوغدايدۇ.   .2
ئالالھنىڭ  بۇ  مانا  بولىدۇ.  رەسۋا  كۈنى  بىر  ھامان  يالغانچى 

زېمىندىكى ئادالىتىدۇر.
بولىشىدىن  قانداق  نەتىجە  دوستالر،  سۆيۈملۈك   .3

قەتئىينەزەر چوقۇم راستچىل بولىشىمىز كېرەك.
بىلەن  ئەخالقى  ئۇنىڭ  قىلىپ  ئۈلگە  پەيغەمبىرىمىزنى   .4

ئەخالقلىنىشىمىز كېرەك.
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بىر  تەۋبىدىكى  سۈرە  ۋە  قىلىشىغا  تەۋبە  مۇناپىقنىڭ 
ئايەتنىڭ نازىل بولىشىغا سەۋەب بولغان ساھابە كىم؟ 


