


پەيغەمبىرىمىزنىڭ خىزمەتچىسى

ھىجرەت  مەدىنىگە  ئەبۇبەكرىنىڭ  بىلەن  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
مەدىنىلىك  ئىدى.  تارقالغان  ئاللىقاچان  مەدىنىگە  خەۋىرى  قىلغانلىق 
مۇسۇلمانالر پەيغەمبىرىمىزنى كۆرۈشنىڭ تەشنالىقىدا مەدىنىنىڭ ئۈستى 
بۇالرنىڭ  كۈتۈۋاتاتتى.  بىلەن  تەقەززالىق  ئۇنى  مەھەللىدە  تەرىپىدىكى 
ئەنەسكە  ئىدى.  بار  مالىكمۇ  ئىبنى  ئەنەس  ساھابە  ئۆسمۈر  ئارىسىدا 
شاھادەت كەلىمىسىنى ئانىسى رۇمەيسا بىنتى مىلھان ئۆگەتكەن بولۇپ، 
ئەنەس ئون يېشىدىال ئىمان ئېيتقان ئىدى. ئۇ پەيغەمبىرىمىزنى كۆرۈپ 
باقماي تۇرۇپال ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالغان بولۇپ، ئۇ پەيغەمبىرىمىزنى 
ئولتۇرۇشنى  يېنىدا  ئۇنىڭ  ۋە  ئاڭالشنى  قۇرئان  ئۇنىڭدىن  كۆرۈشنى، 
تولىمۇ ئارزۇ قىالتتى. ئەنەسنىڭ ئانىسى پەيغەمبىرىمىز بىلەن كۆرۈشۈش 

ئۈچۈن ئەنەسنى بىللە ئېلىپ چىققانىدى.
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پەيغەمبىرىمىزنىڭ نۇرى چاقنىدى

سۆيۈملۈك  كەلدى،  يېتىپ  ئاخىرى  كۈن  كۈتكەن  بىلەن  تەقەززالىق 
ئانىسى  ئەنەسنىڭ  يورۇتتى.  مەدىنىنى  نۇرى  پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
پەيغەمبىرىمىزنى كۆرۈپال: »ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى، مەدىنىدىكىلەرنىڭ 
ھەممىسى سىزگە ھەدىيە بېرىپتۇ، مەن سىزگە بەرگۈدەك ھېچقانداق 
ئوغلۇم  ياردەملەشسۇن دەپ  ئىشلىرىڭىزغا  تاپالمىدىم، شۇڭا  ھەدىيە 
ئەنەسنى ئېلىپ كەلدىم« دېدى. پەيغەمبىرىمىز ئۇنىڭ بۇ ھەدىيەسىنى 
قوبۇل قىلدى. ئەنەس مۇشۇ ۋاقىتتىن باشالپ تاكى پەيغەمبىرىمىز ۋاپات 

بولغانغا قەدەر ئۇنىڭغا خىزمەت قىلىش شەرىپىگە نائىل بولدى.
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ئەڭ ياخشى ئىنسان پەيغەمبىرىمىزدۇر

ئۇنىڭ  بولۇپ  ھەمراھ  يىل  ئون  تولۇق  پەيغەمبىرىمىزگە  ئەنەس 
ئۆتكۈزسىمۇ،  خاتالىق  قىلسىمۇ،  شوخلۇق  ئۇ  بولدى.  خىزمىتىدە 
پەيغەمبىرىمىز ئۇنىڭغا بىر قېتىممۇ ئاچچىقلىنىپ باقمىغانىدى. ئەنەسنىڭ 

روھى ئىلىم-ھېكمەتكە، قەلبى ئىمان ۋە نۇرغا تولغانىدى.
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ئۇچرىتىپ  بالىالرنى  ئويناۋاتقان  يولدا  مەن  بىراق  چىقتىم،  ئۆيدىن   
كۆڭۈللۈك  شۇنداق  ئۇالر  قالدىم.  قىزىقىپ  ئويۇنىغا  ئۇالرنىڭ  قېلىپ، 
ئويناۋاتقان ئىكەن. شۇنداق قىلىپ مەنمۇ ئۇالرغا قېتىلىپ ئويناپ كېتىپ، 
بىر  قاپتىمەن.  ئۇنتۇپ  ئورۇنداشنى  ۋەزىپىنى  بۇيرۇغان  پەيغەمبىرىمىز 
چاغدا ئىپار پۇراقلىق، ئىللىق بىر قولنىڭ مېنى تۇتقانلىقىنى ھېس قىلدىم 
ۋە بۇرۇلۇپ پەيغەمبىرىمىزنى كۆردۈم. پەيغەمبىرىمىز ماڭا كۈلۈمسىرىدى 
ۋە: »ھەي ئەنەس! مەن دېگەن يەرگە باردىڭمۇ؟« دېدى. مەن  »ھازىر، 
مانا ھازىرال بارىمەن، ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى!« دېدىم ۋە يۈگۈرگىنىمچە 

قايتىدىن يولغا چىقتىم، ئەمما بۇ قېتىم ھېچيەردە توختاپ قالمىدىم.

پەيغەمبىرىمىزدىن  ئەنەس  جەريانىدا  يىل  ئون  بۇ 
ئەنەس  ھەقتە  بۇ  ئۆگەندى.  بىلىملەرنى  نۇرغۇن 
بىر  ماڭا  پەيغەمبىرىمىز  كۈنى  بىر  دەيدۇ:   مۇنداق 

ئۈچۈن ئورۇنداش  ئۇنى  مەن  تاپشۇردى،  ۋەزىپە 

پەيغەمبىرىمىز بىلەن بىللە

 4



بىر كۈنى ئەنەس ئۆيىگە بىر ئاز كەچ قاپتۇ، ئانىسى قىزىقىپ ئۇنىڭدىن 
سوراپتۇ: 

ئەنەس، نەلەردە يۈردۈڭ، باالم؟
پەيغەمبىرىمىز ماڭا بىر ۋەزىپە تاپشۇرغانىدى، شۇڭا كەچ قالدىم.

ھە، نېمە ۋەزىپە ئىدى ئۇ؟ بەك قىزىقىپ قالدىم.
دېگەن  بۇ  سىر،  بىر  بۇ  چۈنكى  دېمەيمەن،  ھەرگىز  ئۇنى 

پەيغەمبىرىمىزنىڭ سىرى.
ئاپىرىن ساڭا ئوغلۇم! پەيغەمبىرىمىزنىڭ سىرىنى ھەرگىز باشقىالرغا 

ئېيتما ! 
ئەنەس ھەقىقەتەن بۇ سىرنى بىر ئۆمۈر ھېچكىمگە تىنماپتۇ.

پەيغەمبىرىمىز بىلەن بىللە
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سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز ئەنەسكە مۇنداق نەسىھەتلەرنى قىلغانىكەن:
ـــ ئوغلۇم، ھەربىر كۈنۈڭنى ئىمكان بار كۆڭلۈڭدە ھېچبىر كىشىگە 
مېنىڭ  بۇ  مانا  ئوغلۇم،  تىرىشقىن!  ئۆتكۈزۈشكە  ھالەتتە  يوق  غوم 
سۈننىتىم. كىمكى مېنىڭ سۈننىتىمگە ئەمەل قىلسا، مېنى ياخشى كۆرگەن 
بولىدۇ. كىمكى مېنى ياخشى كۆرسە، جەننەتتە مەن بىلەن بىللە بولىدۇ. 
بەرگىن، ساڭا ۋە  ئوغلۇم، ئۆيۈڭگە كىرسەڭ، ئۆيۈڭدىكىلەرگە ساالم 

ئەھلى بالىلىرىڭغا ئالالھنىڭ بەرىكىتى كۆپ بولىدۇ.

پەيغەمبىرىمىز ئەنەسكە قىلغان نەسىھەتلىرى
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بالىلىرىنىڭ  ۋە  مالللىرى  ئەنەسنىڭ  پەيغەمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئۇ  بولۇپ،  قىلغان  دۇئا  ئالالھقا  تىلەپ  بولۇشىنى  بەرىكەتلىك 
ئۆمۈر  يېقىن  يىلغا   80 يەنە  كېيىنمۇ  بولغاندىن  ۋاپات  پەيغەمبىرىمىز 
كۆرگەن. ئۇ پۈتۈن ھاياتىنى ئىلىم ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىشكە بېغىشلىغان 
يېتىشىپ  ئۆلىماالر  كاتتا  دەۋرىدىكى  ئۆز  مەدرىسى  ئۇنىڭ  بولۇپ، 

چىقىدىغان داڭلىق بىر ئۇنىۋېرسىتىتقا ئايالنغان.

ئۈممەتنىڭ ئۇستازى
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خىزمەت  يىل  ئون  پەيغەمبىرىمىزگە  ئەنەس 
قىلىش جەريانىدا ئۆگەنگەن ئىلمى بىلەن ئىسالمغا 
ئوتتۇرىغا  ئۆمرىنىڭ  ئۇ  قوشقان.  تۆھپىلەرنى  زور 

كەلگەندە قۇرئاننى تولۇق يادالپ بولغان.
ئۇ  يادلىغان،  ھەدىسلەرنى  نۇرغۇنلىغان  پەيغەمبىرىمىزدىن  يەنە  ئۇ 
ئەبۇ ھۈرەيرە ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەردىن قالسىال پەيغەمبىرىمىزدىن 
ئەڭ كۆپ ھەدىس رىۋايەت قىلغانالرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئۇ سەكرات 
ئۇچرىشىش  بىلەن  پەيغەمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ھازىر  مەن  ئەسناسىدا: 
»ئى  ئۇنىڭغا  مەن  ئۇچراشقاندا  بىلەن  ئۇنىڭ  تۇرۇۋاتىمەن،  ئالدىدا 
ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى، مانا مەن سېنىڭ كىچىك خىزمەتكارىڭ ئەنەس، 
دەيمەن« دېگەن. ئۇ 97 يېشىدا بۇ دۇنيا بىلەن خوشلىشىپ ئالالھنىڭ 

دەرگاھىغا سەپەر قىلغان.
ئالالھ ئەنەس ۋە ئانىسى رۇمەيساغا كاتتا مۇكاپاتالرنى ئاتا قىلسۇن!
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سۆيۈملۈك دوستۇم!
يېشىڭىزنىڭ  پەرز.  مۇسۇلمانغا  ھەربىر  ئۆگىنىش  ئىلىم 
كىچىكلىكىگە قارىماستىن، ئىلىم ئۆگىنىشكە ھېرىسمەن بولۇڭ. 
چۈنكى ئالالھ ئىلىم ئۆگەنگۈچىلەرگە دۇنيادا كاتتا ياخشىلىق ۋە 
ئىشىڭىزدا  قىلغان  ھەربىر  قىلدى.  ۋەدە  ساۋاب  مول  ئاخىرەتتە 
ۋە  دىنى  ئىسالم  ئۆگەنگەندە  بىلىم  بولسۇن،  گۈزەل  نىيتىڭىز 
مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق بىلىملەرنى ئۆگىنىشكە  بەكرەك تىرىشىڭ. 
ياراملىق مۇسۇلمان  كەلتۈرەلەيدىغان،  دىنىمىزغا شان-شەرەپ 

بولۇش ئۆمۈرلۈك غايىڭىز بولسۇن.

 9



ھەر دائىم ئۆزىڭىزدىن مۇنۇ سوئالالرنى سوراپ تۇرۇڭ:
قانداق قىلسام رەببىمنىڭ سۆيگۈسىگە ئېرىشەلەيمەن؟ 

قانداق قىلسام ياراملىق مۇسۇلمان بوالاليمەن؟
قانداق قىلسام ياخشى پەرزەنت بوالاليمەن؟

قانداق قىلسام ياخشىلىقتا باشقىالردىن ئېشىپ كېتەلەيمەن؟
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كىچىك ياشتا مۇسۇلمان بولغان، 
پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۆيىدە 10 يىل 

ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلغان ساھابە كىم؟
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