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مۇقەددىمە

ھەج ئىب__ادەتتۇر. ھەجنىڭ كاتت__ا ئىنت__ايىن ئېيتقان__دا بىلەن س__ۆز ئېغى__ز ھەج: بى__ر

ئەمەس، شەكلىدە ئىپادىلىنىش__تىكى ئىب__ارەت ھەج__دىن ئۇنى__ڭ ك__اتتىلىقى بولۇش__تىكى

بېرىلى_______دىغان ئېلى_______پ ھەج_______دە يەنى مۇجەسسەملەنگەن ئۆزىگە ھەجنىڭ بەلكى

كېيىنك__ى ئۆلۈم__دىن بىلەن م__اھىيىتى ھە.ىقىي ئىپادىلىنى__دۇ. ھەج ئالھىدىلىكلىرى__دە

«ئاللنى__ڭ بويىچە .ىلىنغىن__ى باي__ان .ۇرئان__دا ئىپادىلىنىشىدۇر. ھەج، بى__ر تىرىلىشنىڭ

بە.ەرە ئىب__ادەتتۇرگ.  بدەلى__ل بى__ر شەكىللەنگەن ئالمەتلىرىدىن ئاللنىڭ سىماسىدىن،

- ئايىتى)158 سۈرىسىنىڭ

ۋەكىللى__ك ئوبرازنى__ڭ .ىلغ__ۇچى ئىپ__ادە ھەربىر بولغىنى__دەك، مەلۇم ئادەمگە ھەممە

بى_ر ھە.ىقەتنى بولغ__ان ب__ار ئۆزىدە نەرسىنىڭ بىر بولىدۇ. ھەر ھە.ىقىتى بىر .ىلىدىغان

بىلەن ئالدى ئېسىلىۋېلىشى، ئوبرازغىل .ىلغان ۋەكىللىك پە.ەت .ويۇپ .ايرىپ تەرەپكە

بۇ ئوخشايدۇ. مانا يىغلىغانغا ئېسىلىۋېلىپ جەسىتىگە ئۇنىڭ ئاندىن ئۆلتۈرۈپ ئىنساننى

ئېلىشىمىزنىڭ تىلغ___ا ك___ۈچىنى يۇش___ۇرۇن ۋە روھ___ى كاتتىلش___تۇرغان ئىب___ادىتىنى ھەج

مە.سىتىدۇر.

بىلەن ماشىنىلر بولسا بېرىلتتى. ھازىر ھەجگە بىلەن ئات تۆگە، زامانغىچە يېقىنقى

ياكى ماشىنا يەرلەرگە بېرىلتتى. بۇ بىلەن تۆگە مىناغا مۇزدەلفەگە، بېرىلىدۇ. ئەرافاتقا،

ئارىسىدىكى ۋاسىتىسىنىڭ .اتن__اش مىنىۋالغ__ان بىلەن ئىنس__انلر كېتىۋاتق__ان بىلەن تۆگە

ي__اكى ماشىنا .ىلى__دىغىنى ئىب__ارەتتۇر. ھەج پەر.ى_دىن چۈشەنچە ي__اكى ئاڭ پە.ەت پەرق

ئىنس__ان .ىلى__دىغان بىلى__پ .ىلغ__انلىقىنى ئۈچ__ۈن؟ نىمە نىمىش__قا؟ بەلكى ئەمەس، تۆگە
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بۇلىدۇ. ھاجى

ھەج دەل بولسا، مە.سىتى كىتابنىڭ بۇ يېزىلغان زېمىندا مۇبارەك ،جەرىيانىدا ھەج

مەنىس__ى ئەس__لى ھەجنىڭ ۋە .وي__ۇش ئوتتۇرىغ__ا تۇيغ__ۇنى ئاج__ايىپ ب__ۇ جەرىيانى__دىكى

ئۈچۈندۇر. .وشۇش تۆھپە بولسىمۇ ئازراق ئۈچۈن .ىلىنىشى ئادا بويىچە

بەدىنى__دىن ي__ۈرىكى كې__تىۋاتقىنىمىزدا، ئىچى__دە بەتلەر يېزىلغان ئابزاسلر ئاددىي بۇ

يەنى يۇرتىغ____ا خاتىرجەملىك ۋە ھۆرل____ۈك ئاشىقلىق، ھە.ىقىي ھەرىكەتلىنىپ، ب____ۇرۇن

بولغ__ان بىلەن روھلر! ئ__اللھ ئ__ى ئاچق__ان .اناتلىرىنى .اراپ نۇ.تىسىغا مەركىزى نۇرنىڭ

بولسۇن! مۇبارەك باشلپ ھازىردىن ئۈچۈن ئەھدىڭىز

مۇكەررەمە -كۈنى: مەككە10 -ئاينىڭ4 -يىلى1998
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ئىبادەت ۋە . چۈشەنچە1

مەدەنىي بۇزۇۋاتق___ان تەبىئىيلىكىنى تەبىئەتنىڭ ۋە ئىنس___انلىقىنى ئىنس___انىيەتنىڭ،

زۆرۈردۇر. .ىلىنىش__ى بەرپا ھاياتنى__ڭ بىر يېڭى .ىلغان مەركەز ئىماننى .ارىتا تەلۋىلىككە

ئۈچ___ۈن .ۇتۇلۇش___ى ئۈممىتىنى___ڭ ئەلەيھىسس___المنىڭ مۇھەممەت ي___الغۇزل زۆرۈرىيەت ب___ۇ

ئېكولوگىيىلى______ك ش______ۇندا.ل تەبىئەتنىڭ ھەتتا ۋە ئىنس______انىيەتنىڭ بەلكى ئەمەس،

زۈرۈردۇر. ئۈچۈن سالمەتلىكى سىستېمىنىڭ

بى__ر يېڭ__ى ئۈچ__ۈن .ىلىنىش__ى بەرپا ھاياتنى__ڭ بى__ر .ىياپىتى__دىكى ئىنس__ان ھە.ىقىي

يەر ۋەزىپىس__ى جامائەتنىڭ ب__ۇ .ىلىنى__دىغان شەرتتۇر. بەرپا .ىلىنىش__ى بەرپا جامائەتنىڭ

كې__رەك. ب__ۇ بولۇش__ى ئىب__ارەت .ىلىش__تىن بەرپا باش__قىدىن ئادالەتنى ۋە تەۋھى__د يۈزى__دە

جامائەتلەرگە باشقا ئۆزىدىن سۈپىتى ئۇلۇغۋار ئەڭ جامائەتنىڭ بۇ بولغاندا بويىچە تەلەپ

ب__ۇ .ۇرئ__ان ئۈچ__ۈن زۈرۈردۇر. بۇنى__ڭ بولۇش__ى ليا.ەتتە بوللىغ__ۇدەك ئان__ا ئورنى__دا ئان__ا

مەنىسى سۆز ئالغاندۇر. «ئۈممەتگ دېگەنلىك تىلغا بىلەن «ئۈممەتگ ئىسمى جامائەتنى

ئوخش__اش ئانىغ__ا ئۈچ__ۈن جامائەتگ دېگەنلىكتۇر. ئىنس__انىيەت «ئان__ا بولغان__دا بويىچە

يولىغ__ا بەخت-س__ائادەت بېسىپ، باغرىغ__ا بىلەن شەپقەت ۋە رەھى__م ئ__ۇلرنى بوللىغان،

ئات__ا ھ__ۇزۇر .ەلبلىرىگە ئىنس__انلرنىڭ بۇل.تەك تار.اتقۇچى بەخت خۇددى باشليدىغان،

بى___ر كۆرسىتىدىغان ي___ولىنى ھە.ىقىي ئادالەتنىڭ ۋە ھۆرلۈكنى___ڭ ئۇلرغ___ا .ىلى___دىغان،

رەببىگە ھە.ىقىي كەچتۈرۈپ، ۋاز بولۇش_______تىن ._______ۇل دېگەنلىكتۇر. بەندىگە جامائەت

يەنە .ىممەتلىرىنىڭ ئۆزگەرمەس ئىنسانىيەتنىڭ چا.ىرىدىغان، بولۇشقا بئىگىسىگە) .ۇل

تىزىملىكىدىكى يېزىلغان بىلەن ھۆرمەت مەخلۇ.اتنىڭ بىلەن، ئىسلم بولغان ئىسمى بىر
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جامائەت. بىر ئۇچراشتۇرغان ئىنساننى يېزىلغان رەتكە تۇنجى

بارلىقق__ا ئىنس__اننىڭ بى__ر يېڭ__ى ئۈچ__ۈن، كېلىش__ى بارلىقق__ا جامائەتنىڭ بى__ر يېڭ__ى

ۋە جەمئىيەتكە ئۆزىگە، ئاللھق__ا، ئىنس__ان، كەلگەن بارلىققا زۆرۈردۇر. يېڭىدىن كېلىشى

روھى__ي بىلەن ئ__ۆزى يەتكەن، .ىلى__پ ھې__س مەس__ئۇلىيىتىنى .ارىت__ا مەۋجۇداتقا ب__ارلىق

تېخىم___ۇ ماسلىش___الىغان، بولماس___تىن .___ارمۇ-.ارشىلىق ھېچقان___داق ئارىسىدا دۇنياس___ى

تۇنىغ__ان خۇجايىنىنى) ئوبدان بئىگىسىنى، رەببىنى ۋە ئۆزىنى ئېيتقاندا .ىلىپ ئېنىقراق

شەرىپىگە بول__ۇش ئىنس__ان ھە.ىقىي ئېشىپ، بولۇش__تىن ئ__ادەم يەككىلئىنس__اندۇر.  بى__ر

ئائىلىسىنىڭ ئىنس__انىيەت بولغ__ان ئەزاس__ى بى__ر بەخت-سائادەتنى، ئۆزىنىڭ ئېرىشكەن،

.ارىت__ا ھە.ىقەتكە بىلەن بۇنى__ڭ ياتلش__مىغان، ئ__ۆزى بىلەن ئۆزى كۆرگەن، سائادىتىدە

ۋىجدان ئۆزىنىڭ ئەپتى-بەشىرىسىنى ھە.ىقىي ئۆزىنىڭ بولمىغان، تۇيغۇسىدا ياتسىراش

ئىنساندۇر. بولغان ئەمەلىيەتچان دەرىجىدە .اچمىغۇدەك كۆرۈشتىن ئەينىكىدە

تونۇش___ۇش بىلەن م___اھىيىتى ھە.ىقىي ھەتتا .الم___اي، چەكلىنىپ بىلەنل بىلى___ش

تۇيغۇسىنى .الم______اي توخت______اپ بىلەنل .ىلى______ش ھې______س كۆتۈرۈلگەن، مەرتىۋىسىگە

كۆرگەن، م___اھىيىتىنى ھە.ىقىي .الم___اي چەكلىنىپ بىلەنل .___اراش پەر.لەندۈرەلىگەن،

ئە.ى__دە ئ__اددى يەتكەن، بىلى__پ ماھىيىتىنى ئۇنىڭ .الماي، چەكلىنىپ بىلەنل ئاڭلش

بىلەنل ت__ۇرۇش يىراق شېرىكتىن ئەمەلىلەشتۈرگەن، ھاياتىدا ئە.ىدىسىنى .الماي بىلەنل

.ىلى__ش تەۋبە تاش__لىيالىغان، چېقى__پ ب__ۇتلرنى ئەلەيھىسس__المدەك ئى__براھىم .الماس__تىن

ئىزدىگەن. شەيتانغا جەننىتىنى ئۆزىنى___ڭ ئەلەيھىسس___المدەك ئ___ادەم .الم___اي، بىلەنل

.الم__اي، .ىلىپل پى__دا جىس__مىنى ئاتالىغ__ان، ت__اش شەيتانغا .الماس__تىن ئەگەش__مەيل

ئىنساندۇر. .ىلليدىغان .ۇربان نەپسىنى ئۆزىنىڭ ئەلەيھىسسالمدەك ئىسمائىل

ۋە كىملى____ك ئىنس____ان، .وغ____دىغان بىلەن ئىم____ان بىخەتەرلىكىنى ۋە ھۆرل_____ۈك

ۋاز ھەرگىزمۇ ئ___ابرويىنى ۋە ئى___ززەت تاپق___ان، ئ___ار.ىلىق تۈلەش بەدەل شەخسىيىتىنى
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ئىش_____تا ھەر بىلگەن، دەپ .اتارى_____دا نەرسىلەر .ىممەتلىك بولماي_____دىغان كېچىش_____كە

ئىنساندۇر. بىر يېتىلگەن پىشىپ ئېرىشىپ تەجرىبىگە بارا- بارا تەجرىبىسىزلىكتىن،

كېلىش_ى مەي_دانغا چۈشەنچىنىڭ بى_ر يېڭ_ى كېلىش_ى مەي_دانغا ئىنساننىڭ بىر يېڭى

بىلەن مەنىس__ى .الماي__دىغان ك__ونىراپ دېگىنىمى__ز بولى__دۇ. چۈشەنچە م__ۇمكىن ئ__ار.ىلىقل

ھېس-تۇيغۇدۇر. ئېيتقاندا

بۇل__ۇپ ئاس__تىن- ئۈس__تۈن كىشىنىڭ بىر زاماندىكى يېڭى تۇيغۇكى، بىر شۇنداق بۇ

تۇيغۇكى شۇنداق كېلىدۇ. بۇ ئېلىپ جايىغا ئەسلى .ايتىدىن .ارىشىنى .ىممەت كەتكەن

ۋاسىتە تونۇلۇش__قا تەرىپى__دىن باش__قىلر ھەم يەتكەن تون__ۇپ ئىكەنلىكىنى كى__م ئۆزىنى__ڭ

تۇيغۇ. بولغان

تۇيغۇ.  بىر باشليدىغان بۇلۇشقا ئادەم بۇلۇشتىن ھايۋان ئىگىسىنى

ئۈس__تىدە ئۇنى__ڭ ئىنس__انمۇ مىنگەن كېلىدۇ. تۆگىگە مەككىگە با.ايلى: تۆگە ئويلپ

ئۆزرىس__ى ناۋادا ھەرامغا مەشئارىل مىناغا، ئاراپاتقا، بىلەن كېلىدۇ. تۆگە يېتىپ مەككىگە

ئورنىغا تۈگىنىڭ بۇلىدۇ. سىز بارسا .ىلىشقا سەئى ۋە .ىلىشقا تاۋاپ كەبىنى ھەتتا بولسا

تۆگە، يا يوق. بىراق پەر.ى ھېچقانداق بولىدۇ. بۇنىڭ تاللىسىڭىز ئولتۇرۇشنى ماشىنىدا

ئارىسىدىكى ئىككىسىنىڭ بولى__دۇ. ب__ۇ ھاجى ئىنسان بوللمايدۇ. ئەمما، ھاجى ماشىنا يا

ئۈچ___ۈن نېمە يەرلەرگە ب___ۇ ئۆزىنى___ڭ مەسىلىسىدۇر. تۆگە ھى___س-تۇيغ___ۇ بولس___ا پەرق

بىلىدۇ.  ئىنسان بىراق، بىلمەيدۇ كەلگەنلىكىنى

- بى__ر بىردى__ن ئايلن__دۇرغان ئىبادەتكە ئىش__نى بى__ر چۈشىنىش، ئۈچ__ۈن ش__ۇنىڭ

ئالمەتتۇر.

چ_ۈنكى، م_ۇھىم؟ بۇنچىلى__ك ئۈچۈن نېمە كېلىشى ۋۇجۇد.ا چۈشەنچىنىڭ بىر يېڭى

مەلھەم، كېسەللىكلىرىمىزگە بولغ___________ان جەمئىيەتتە ي___________اكى ۋە شەخسىي ھەربىرى

ۋە پە.ەت كېلىش__ى .ولغ__ا .ايتى__دىن ئىبادەتلەرنىڭ بولغ__ان چارە مۈشكۈلچىلىكلىرىمىزگە
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مۇمكىندۇر. بىلەن چۈشەنچە بىر يېڭى پە.ەت

ت__وغرا! توختال__دىم. ھە.ىقەتەن ھە.قىدە كەلتۈرۈلۈشى .ولغا .ايتىدىن ئىبادەتلەرنىڭ

زامان_دا ئەينى ئەلەيھىسس__المنىڭ .وي__دۇق. پەيغەمبەر يو.ى__تىپ ئىبادەتلەرنى بىز چۈنكى

خەۋەر مۆجىزى__ۋىي ) دەپ28-3 ھەنبەل بى__ن .ويى__دۇگ بئەھمەد يو.ى__تىپ «نام__ازنى

يو.ى__تىپ .وي__دۇق. زاك__اتنى يو.ى__تىپ .وي__دۇق. روزىن__ى يو.ى__تىپ نام__ازنى بەرگىنىدەك

يو.ى__تىپ .ويدۇق. .ۇرب__انلىقنى يو.ىتىپ .ويدۇق. ھېيتلرنى يو.ىتىپ .ويدۇق. ھەجنى

ھ__ارغىنلىقىمىز پە.ەت بىزگە ئېيتقان__دا بىلەن تىلى ئەلەيھىسسالمنىڭ .ويدۇق. پەيغەمبەر

مەيلى بولس__ۇن، جەمئىيەتنىڭ مەيلى ئىبادەتلەر .الدى. ئەسلىدە .ېلىپ ئاچلىقىمىزل ۋە

بولت__تى. مەسىلەن: .ۇرئان__دا دەرم__ان كېسەللىكلىرىگە بىرمۇنچە بولس__ۇن شەخس__نىڭ

ئېشىش__لردىن ھەدى__دىن يام__انلىقلردىن، نۇرغۇنلىغ__ان ئىنس__اننى بىرمۇنچە نامازنى__ڭ

ئاللھقا ئىنساننىڭ - ئايەت) روزا45 . سۈرە29.ىلغان.ب بايان .الليدىغانلىقىنى توسۇپ

-183 - س__ۈرە2( .ىلىنغ__ان باي__ان .ىلى__دىغانلىقى پەي__دا تۇيغۇسىنى مەسئۇلىيەت .ارىتا

باي___ان پاكىزلي___دىغانلىقىنى يام___انلىقلردىن جەمئىيەتنى ۋە ئىنس___اننى ئايەت) زاك___ات

تۇرۇش__نى، بىق__ارار ئۈچ__ۈن ئاللھ بولۇشنى، چىداملىق ئىنساننى بولسا .ىلغان. ھەجنىڭ

-5( .ىلغ__ان بايان ئۆگىتىدىغانلىقىنى بولۇشنى جۈرئەتلىك ھە.ىقىي غەيرەتتە – چىدام

ھۇرۇنل__ۇق، تېڭىر.__اش، گۇن__اھ، جىنايەت، ھەممىس__ى، -ئايەت) بۇلرنى__ڭ97 س__ۈرە

بىرمۇنچە باش___قا بۇنىڭ___دىن ۋە ئۈمىدسىزلىك بويۇنت___اۋلىق، بەختسىزلىك، ن___ادانلىق،

ئىدى. دورىسى ئىللەتلەرنىڭ

يىرا.لش__تۇرۇپ، بەختتىن بىزن__ى ئىب__ادەت ھەربىر كېتىۋاتق__ان بول__ۇپ ي__وق بى__زدە

.ويغ__ان يو.ى__تىپ - تۇيغۇسىنى ھې__س ۋە يېقىنلش__تۇرما.تا. روھىن__ى ب__اليى- .ازاغ__ا

م__ۈرىمىزدە .ابىل__دەك يۈرگەن كۆت__ۈرۈپ مۈرىسىدە .ۇرب__انلىقىنى ئۆزىنى__ڭ ئىب__ادەتلىرىمىز

كې__رەك .ويۇۋېتىشىمىز يەرلىككە ب__ۇرۇنراق بولسىمۇ بىرئ__از ئىبادەتلەرگە ب__ۇ كۆت__ۈرۈپ،
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ئىب__ادەت بى__ر ھەر بولس__ا كېلى__ۋاتىمىز. ئەس__لىدە .ىلى__پ مۇئامىلىسىنى ئۆلۈكنى__ڭ بولغان

ئى__دى. ش__ۇنداق كې__رەك «دۇلدۇلگ بولۇشى بارىدىغان ئېلىپ بەختكە مەڭگۈلۈك بىزنى

روھىن__ى بى__ز ئى__دىغۇ!؟ م__ۇمكىن ئۇچۇشىمىز بىلەن «دۇل__دۇلگ لر ب__ۇ بى__ز ئەمەس__مۇ؟

پەرۋاسىزلىقلىرىمىز بىزنىڭ بەلكى ئەمەس، جەننەتكە بىزنى ئىبادەتلەر .ويغان يۈتتۈرۈپ

تاشلىما.تا. ھاڭلرغا بوشلۇ.تىكى بولغان ھاسىل بىلەن

بولى___دۇ، ئوخشاتسىڭىز خەتكە بى___ر ئەۋەتىلگەن ئاللھق___ا ئىب___ادەتنى بى___ر ھەر سىز

.الدى. ئايلىنىپ خەتكە بولغان .ورۇق ئىچى ئىبادەتلىرىمىز ھېس-تۇيغۇسىز ۋە روھسىز

بى__ر زىننەتلىك چىرايلى__ق، ناھ__ايىتى ھەتتا كون__ۋېرت ب__ار. ب__ۇ كون__ۋېرت بى__ر ئوتتۇرى__دا

ئىچى__دىكى .ىممىتى كونۋېرتنىڭ كونۋېرت. ئەسلىدە بىر .ۇرۇق ئىچى كونۋېرت. لېكىن،

كونۋېرت .الماي، بولۇپل كونۋېرت .ۇرۇق كونۋېرت بولمىغان خەت ئىدى. ئىچىدە خەتتە

ئەۋەتىلگەن ب__وش ئىچ_ى كېلى_دۇ. ن_اۋادا مەنىسىدە ھا._ارەت بىر .ىلىنغان ئەۋەتكۈچىگە

ئەۋەتكۈچىنى بولمىغ__ان، مەنىس__ى ھې__چ بىر بۇ دېگەندىمۇ، بار مەنىسى بىر كونۋېرتنىڭ

ھېچقان__داق ئىچى__دە مەنى__دۇر. دېمەك، .ويى__دىغان چۈش__ۈرۈپ ئەھۋالغا بى__ر ئوڭايسىز

ئوخش__ايدۇ. نەتىجە كونۋېرتق__ا بى__ر ب__وش ئىچ__ى ئىب__ادەتمۇ، بىر بولمىغان ھېس- تۇيغۇ

.ولغ___ا نەتىجە كۈتۈلگەن بېرىلمى___دى. ئىب___ادەتتىن ئۇچ___ۇر بولغ___ان بەرمەكچى ش___ۇكى

بولدۇق. .ويغان يۈتتۈرۈپ ئىبادەتلەرنى نەتىجىسىدە كەلتۈرۈلمىدى. بۇلرنىڭ

كېلەيلى. .ايتۇرۇپ .ايتىدىن نامازنى

كېلەيلى. .ايتۇرۇپ .ايتىدىن زاكاتنى روزىنى،

كېلەيلى. .ايتۇرۇپ .ايتىدىن ھەجنى بولۇپمۇ

مۇش__ۇ لزى__م. مان__ا ياش__اش ۋە كىيى__ش ئ__اڭلش، تې__تىش، تەمىنى پ__ۇراش، ئۇلرنى

كۆرسىتىلدى، ياخشى نەرسە ئۈچ ماڭا ئەلەيھىسسالمنىڭ: «دۇنيالىقتىن پەيغەمبەر چاغدا

: نەسەئى12315 ھەنبەل ئىبن__ى نام__ازگ بئەھمەد بولغ__ان ن__ۇرى كۆزۈمنى__ڭ بىرىنچىس__ى
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يېتەلەيمىز. .ەدرىگە مەنىسىنىڭ سۆزىنىڭ )  دېگەن5911

م__ۇمكىن .ان__دا.مۇ ئېڭ__ى نامازنى__ڭ بولماستىن ئېڭى .ىبلىنىڭ بولسا خوش! ئۇنداق

ئۇ.__ۇمنى جۇغراپىيىلى__ك يەنى ئىب__ارەت ئەمەس. .ىبلى__دىن مۇمكىن بۇ بولسۇن! ئەلۋەتتە

.ويىدۇ. ئوتتۇرىغا ھەج يەنىل شەكلىدە چىرايلىق ئەڭ

مۇھەممەد ئىچى______دىكى پەيغەمبەرلەر ئ______ورنىنى، ئارىسىدىكى ئىبادەتلەر ھەجنىڭ

.ۇرئانغ___ا ئىچى___دىن ئۇچ___ۇرلر يوللنغ___ان ئەرشىئەلدىن ئورنىغ___ا، ئەلەيھىسس___المنىڭ

ئوخشىتاليمىز. 

ئەڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ پۈت____ۈن كىشىلىكى، ئەلەيھىسس____المنىڭ پەيغەمبەر چ___ۈنكى،

ب__ارلىق بولس__ا، كىشىلىكتۇر. .ۇرئ__ان بى__ر .ىلغ__ان جەم ئۆزى__دە ئالھىدىلىكلىرىنى گۈزەل

پۈت__ۈن بولس__ا خىت__ابتۇر. ھەج بى__ر ئەتتۈرگەن ئەكس ئۆزى__دە مەزمۇنىنى ۋەھىيلەرنىڭ

سىمۋوللۇق ئالھى______دە بىرلەش______تۈرگەن ۋۇجۇدى______دا ئ______ۆز مەزمۇنىنى ئىبادەتلەرنىڭ

ئىبادەتتۇر. خاراكتېردىكى

يەردە بى__ر مۇئەييەن ۋە ئىچىدە ۋا.ىت بىر مۇئەييەن ئوخشاش، نامازغا خۇددى ھەج

.ىلدۇرىدۇ. ھېس تۇيغۇسى ماكان ۋە تۇيغۇسى ۋا.ىت بىلەن .ائىدىلىرى .ىلىنىدىغان

ھەم ئىقتىس__ادى، زاكاتتەك ھەم بەدىنى، ئوخش__اش روزىغ__ا ۋە نام__از خ__ۇددى ھەج،

ئ__ۈچ مۇش__ۇنداق بولس__ا ئىبادەتتۇر. ھەج بىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي جىھادتەك ۋە جۈمە

بىردىن مۇجەسسەملىگەن ئۆزىدە ھالەتتە بىر گەۋدىلىك ئالھىدە ماھىيىتىنى ئىبادەتنىڭ

ئەلەيھىسس__الم پەيغەمبەر ھە.قى__دە ھەج كې__رەك، بولس__ا سەۋەبتىن ئىبادەتتۇر. بۇ بىر– 

باي__ان تەكىتلەپ ئالھى__دە بېش__ارەتلىرىنى خ__ۇش بېرىلمىگەن ئۈچ__ۈن ئىب__ادەت باش__قا

بىلەن شەرتلەر تۆۋەن__دىكى .ىلى__پ ئېنى__ق بېش__ارەتلەرنى خ__ۇش ب__ۇ .ىلغ__ان. ئەمما،

س__ۆيۈنچە بى__ر ئۈچ__ۈن ھاياتى ئىنسان بولۇشىنى، .وبۇل ھەجنىڭ يەنى بىرلەشتۈرگەن،

جەننەتتۇرگ چو.__ۇم س__اۋابى ھەجنىڭ بولۇنغ__ان .وب__ۇل دەرگاھى__دا «ئ__اللھ بولۇشىنى
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ئىپادىلىگەن. ئار.ىلىق تىرمىزى) دېيىش ئەبۇداۋۇد، مۇسلىم، ؛1683 ببۇخارى

ب___اردۇر. .وب___ۇل ب___ولمىغىنى ۋە ب___ولغىنى .وب___ۇل ھەجنىڭ تۇرۇپ___تىكى، كۆرۈن___ۈپ

نەرسە باش___قا سەپىرىدىن س___اياھەت بى___ر جاپ___ا-مۇشە.قەتلىك بولس___ا ھەج بولمىغ___ان

تىرىلدۈرگەن ئىبادەتلەرنى ب____ارلىق باش____قا بولس____ا ھەج .ىلىنغ____ان ئەمەس. .وب____ۇل

ھە.ىقىي ھەجنى دېيەلەيمەنكى، ش_________ۇنداق كىشىگە جانلندۇرغۇچى_________دۇر. ھەربىر

يولى__دىكى دىن جىھادىنى، زاكاتىنى، روزىسىنى، ئىنسان- نامىزىنى، بىر ئورۇنلىيالىغان

بىلەن ئ__اڭ تىرىلدۈرى__دۇ. ب__ۇ كىشىلىكىنى ش__ۇندا.ل، فىترىتىنى پاراسىتىنى، داۋاسىنى،

ئىب___ارەتتۇر. تىرىلىش___تىن .ايتى___دىن ئېيتقان___دا يىغى___پ ئادەتتە بولس___ا ھەج .ىلىنغ___ان

بىردىن .ىسقا ئەڭ ئېرىشىشنىڭ .ايتىدىن ۋە تىرىلدۈرۈشنىڭ ھەممىسىنى ئىبادەتلەرنىڭ

بىرەيلەن، تىرىلدۈرگەن باش__لىنىدۇ. ھەجنى تىرىلدۈرۈش__تىن ھەجنى بولسا يولى - بىر

بولس__ا، ئۈممەت بى__ر تىرىلدۈرگەن بولى__دۇ. ھەجنى تىرىلدۈرگەن كىشىلىكىنى ئۆزىنى__ڭ

.ايتقۇچىدۇر. .ايتا شەخسىيىتىگە ۋە غۇرۇر .ويغان يو.ىتىپ

سىمۋولىدۇر. ھەج بولغانلىقگ نىڭ ئەھيا .ايتىدىغان خاراكتېرلىك شارى «يەر ھەج

بولس__ا دېمەكتۇر. مەككە ئىنسان يېڭىلىغۇچى ئەھدىسىنى بولغان بىلەن ئاللھ .ىلغۇچى

ئورت__اق كىشىنىڭ بى__ر ھەر .ارىغ__ان دەپ تەۋە دىنىغ__ا ئەلەيھىسسالمىڭ ئىبراھىم ئۆزىنى

ئۇنى__ڭ ئىنس__ان ھەربىر .ارىغ__ان دەپ تەۋە ئەلەيھىسسالمغا ئىبراھىم مەركىزىدۇر. ئۆزىنى

ئەلەيھىسس__المنىڭ ئىس__مائىل بىلەن ئەلەيھىسس__الم تەۋەدۇر. ئى__براھىم نېگىزىگە ئە.ى__دە

.ايت__ا ھەج بولغىنى__دەك، ئىجابەت دەۋرى__دە جاھالەت - ئەسىردىكى7 مىلدى دۇئاس__ى

لزىمدۇر. ئوخشاشل ئۈچۈنمۇ دەۋرى جاھالەت يىلنىڭ - يۈز21 ۋا.ىتتا، تىرىلگەن

ئ__ۇلىنى كەبىنىڭ بىرلىكتە ئەلەيھىسس__الم ئىس__مائىل بىلەن ئەلەيھىسس__الم ئى__براھىم

دەيدۇ:  مۇنداق ئېگىزلىتىۋاتقاندا

ھەقىقەتەن سەن قىلغى&&ن، (خىرمى&&تىمىرنى) قىگ&&ۇى پەرۋەردىگارىمىرد گىرنى&&ى «ئ&&ى
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تۇرغۇچىسەن. ئ&&ى گىلى&&پ (كۆڭۈلدىكىلەر) ن&&ى تۇرغ&&ۇچى، ئ&&اڭلپ (داۋايىمى&&ر) ن&&ى

ئۆزۈڭگە ئەۋلدىمىردىنمۇ قىلغىن. گىرنىى ئىتائەتمەن ئۆزۈڭگە پەرۋەردىگارىمىرد ئىككىمىرنى

گىل&&&دۈرەىن. گىرەە قائى&&&دىلىرىنى ھەجىمىرنىى چىق&&&ارغىن. گىرەە گەن&&&دە ئىتائەتمەن

سەن چ&&ۈنكى، قىلغى&&ن، قىگ&&ۇى ئۆەەتكىند تەۋگىلىرىمىرنى قائى&&دىلىرىنى ھەجىمىرنىى

،127 بە.ەرە  بس____ۈرەمېھرىبانسەن.ە قىلغۇچىدۇرسەن. ناھ&&&ايىتى قىگ&&&ۇى گەك تەۋگىنى

-ئايەتلەر)128
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. ھەج2

لزى__م باشلش ئۇ.ۇمىدىن ئەنئەنىۋى ھەجنىڭ ئۈچۈن تىرىلدۈرۈش ئىبادىتىنى ھەج

بولىدۇ.

بەرى__دۇ، ئىمكانىيەتكەگ ئەھمىيەت «بارالي__دىغان ئۇ.ۇملىرى__دا ئەنئەنىۋى ھەجنىڭ

بولسىمۇ .ىلى__دۇ. ئ__ۇ بايان ئىكەنلىكىنى ئىمكانىيەت ماددىي ئىمكانىيەتنىڭ يەردىكى بۇ

ب__ۇ ئىب__ارەت ھەج__دىن -ئايىتى__دە97 سۈرىسىنىڭ ئىم__ران ئ__ال چۈشەندۈرگەندە ھەجنى

يول «ئۇنىڭغا تارتىدۇ. ئايەتتىكى دىققەتنى بىلەن ئالدى بولۇشىغا ئاممىباب ئىبادەتنىڭ

يەتكەنگ ئىبارىسىدىكى ك__ۈچى تېپىش__قا ي__ول بېرىش__قا «ئۇنىڭغ__ا تاپالىغ__انگ ي__اكى

كېرەكتۇر. ش__ۇنچىلىك تۇتۇلماسلىقى كۆزدە ئىمكان ماددىي پە.ەتل «سەبىلگ بيول) دا

.ىلى__ش ھەج ئۇلرغا تۇرۇ.لۇق، يوق پۇلى ھېچقانداق باركى، ئىنسانلر نامرات دەرىجىدە

ب__ۇ ئۈچ__ۈن .ىلغ__انلىقى ئ__ارزۇ .ىلىش__نى ھەج يارىتىلما.ت__ا. ش__ۇندا.ل، ئىمكانىيەتلىرى

ئەنئەنىۋى بولما.ت__ا. ھەجنىڭ پۇرسەتلەر .ۇليلى__ق ئىنت__ايىن .ىلىشىتا ئ__ادا ئىب__ادەتنى

نەزەرگە پۇرسەتلەرنى ت__ۈردىكى ب__ۇ پە.ەتل دېگەن__دە، ئىمكانىيەت بولس__ا ئۇ.ۇملىرى__دا

بى_ر .ىلىنغ__ان خىت__اب ئىنس__انلرغىل س__انالغان ب__اي جەھەتتىن ئىقتىس__ادىي ئالماس__تىن،

ئۇ.ۇملرغ__ا ب__ۇ .ويغ__ان ئورۇنغ__ا ئال__دىنقى ئىمكانىيەتلەرنى ئىبارەتتۇر. م__اددىي ئۇ.ۇمدىن

تۈرك__ۈم – تۈرك__ۈم ئۈچ__ۈن .ىلى__ش ئ__ادا پەرزنى ب__ۇ دۆلەتلەردىن مۇس__ۇلمان .ارىم__اي

ھەج .ېلىۋاتى__دۇ. ئەلۋەتتە، بارالم__اي ھەجگە تۇرۇپم__ۇ ب__ار ئىمك__انى م__اددىي ئىنس__انلر

ۋەزى__پىنى بۇ ئاللھ زىممىسىدىن تاپالمىغانلرنىڭ پۇرسەت بىر ھېچقانداق ئۈچۈن .ىلىش
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كۆتۈرۈۋېتىدۇ.

ئەھدىسىنى بولغ__ان بىلەن ئ__اللھ مۆئمىننى__ڭ ھەربىر ھەج ئېيتقاندا، .ارىتا بۇنىڭغا

ۋە زامانى_____دا مۇئەييەن بەلگىلەنگەن ھەجنى تې_____پىپ پۇرسەت ئۈچ_____ۈن يېڭىلىش_____ى

بىلدۈرگەن .ىلىنغانلىقىنى پەرز دېمەكتۇر. ھەجنىڭ .ىلىشى ئادا ماكانلردا بەلگىلەنگەن

يو.ق__ا ئۇ.__ۇملرنى ئەنئەنىۋى ي__ۇ.ىرىقى بولس__ا - ئ__ايىتى97 سۈرىسىنىڭ ئىم__ران ئ__ال

كەبىنى ئۈچ__ۈن ئ__اللھ كىشىلەرنىڭ بوللىغ__ان ئايەتتە: «.__ادىر ب__ۇ چىقىرى__دۇ. ئ__اللھ

.ىلىندىگ دەيدۇ. پەرز ئۇلرغا .ىلىشى زىيارەت

ئىمانغ____ا بەكرەك ئىمكان____دىن .ىلىش____نىڭ ھەج .ىلغان____دا ئاس____اس ئايەتنى ب____ۇ

ئىپادى__دىكى بوللىغ__انگ دېگەن «.__ادىر بولى__دۇ. ئايەتتىكى كۆرۈۋالغىلى باغلىغانلىقىنى

بوللىغ__انگ ئېنىقت__ۇر. «.__ادىر دەرىجى__دە چۈش__مىگۈدەك ئېھتىياجى .ىلىشقا تەپسىر سۆز

ي____اكى چىقام____دۇ؟ مەنە كې____رەكگ دېگەن بولۇش____ى دوللى____رى «مىڭلرچە س____ۆزىدىن

مەنىنىمۇ .ىلى__شگ دېگەن ھەج سىناپ، ي__وللرنى ب__ارلىق بولغ__ان ت__وغرا «شەرىئەتتە

توس__ۇپ ماشىنا ئىم__انى ئىماندۇر. مۆئمىننى__ڭ ئىمكان چوڭ ئەڭ ئۇنتۇماڭكى بىلدۈرەمدۇ؟

ك__ۆپرەك ئىمكانىيىتى__دىنمۇ س__اياھەتچىلىرىنىڭ دۇني__ا چىقى__دىغان ئ__ايلىنىپ دۇني__انى

كەلتۈرىدۇ. مەيدانغا ئىمكانىيەت

تېخىچە ھاجەرنى، .ا.اس__لىقتا بى_ر بولمىغ__ان س__ۈيى ۋە زىرائىتى ئۇنتۇماڭكى، شۇنى

سۇ تۆلۈم بىر ۋە ئوزۇ.لۇق ئازراق بولغان بار .ولىدا ئىسمائىلنى، بالىسى ئېمىۋاتقان سۈت

ئامانەت كىمگە «بىزن__ى ھاجەرنىڭ .ارىم__اي ئى__دى. بۇنىڭغ__ا .ويغ__ان تاش__لپ بىلەن

ئى_______براھىم .ىلىمەنگ دېگەن ئامانەت «ئاللھق_______ا  س_______وئالىغا .ىلىسەن؟گ دېگەن

ج__اۋاب رازىگ دەپ مەن ئۇن__دا.تا .ىلدىڭمۇ؟ ئامانەت ھاجەر: «ئاللھقا ئەلەيھىسسالمغا،

بەرگەنىدى.

چۈشىنىلىپ دەپ ئىب__ادەت بى__ر بولغ__ان خ__اس كىشىلەرگە ب__اي ناھ__ايىتى ھەجنىڭ
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پەيغەمبەر مۆلچەرلىگەن ئال_________دىن كېلى_________دىغانلىقىنى كۈنلەرنىڭ .ېلىنى_________دىغان

ئىكەنلىكىنى كەمبەغەللەر بولغانلرنى__ڭ ئېھتىي__اجلىق ھەجگە ئەسلىدە ئەلەيھىسسالمنىڭ

ئ__ۆمرە، ۋە با.__ايلى: «ھەج .__اراپ ھەدىسىدىن تۆۋەن__دىكى .ىلغ__انلىقىنى باي__ان .انداق

ۋە پېقىرلى__ق .ىلغىنى__دەك، ي__وق كۆي__دۈرۈپ داتلىرىن__ى تۆمۈرنى__ڭ ئوتىنى__ڭ ت__اۋلش

) 1416 مۇكەررەمە  مەككە1/55 مەككە ئەھبارۇ .ىلىدۇگ بئەزرا.ى يوق گۇناھلرنى

 كەرىمىدىكى .ۇرئان مىراسىدۇر. ئاللھ ئەلەيھىسسالمنىڭ ئىبراھىم ھەج

- ئايەت) 78 ھەج - سۈرە22 (دىنىدۇر.ە ئىبراھىمنىى «(گۇ) ئاتاڭلر

ي__ولىنى .ال__دۇرغان مىراس ئەلەيھىسسالمنىڭ ئىبراھىم بىزنى ئار.ىلىق ئايىتى دېگەن

ئىب__ادىتىنى دەيدۇ: «ھەج مۇنداق ھە.تە بۇ ئەلەيھىسسالم بۇيرۇيدۇ. پەيغەمبەر تۇتۇشقا

ئات__اڭلر سىلەر ت__ۇرۇڭلر. چ__ۈنكى، ئۈس__تىدە مەش__ائىر ۋا.ى__ت، يەر، .ىلى__دىغان ئ__ادا

)63 مەناسىك داۋۇد .ىلغۇچىلرسىلەرگ بئەبۇ ۋارىسلىق مىراسىغا .الدۇرغان ئىبراھىمنىڭ

ماڭغانلرنى__ڭ ئۈس__تىدە تەۋھى__د ب__ارلىق كېيىنك__ى ئۆزى__دىن ئەلەيھىسس__الم ئى__براھىم

تەرەپتىن بى__ر يەنە ھۆكمىدى__دۇر. ھەج نەسىللىرى ئۇنىڭ ئە.ىدىدە ئاتىسىدۇ. ئىنسانلر

بىلدۈرۈشتۇر. ھۆرمەت بىر ئاتىسىغا جەھەتتىكى ئىمان ئىنسانىيەتنىڭ

ئەس__لەتمىدۇر. ئىنس__ان ئەس_لىتىدىغان مۇس_اپىرگ ئىكەنلىكىنى «بى_ر ئىنس_انغا ھەج

ئەس___لىتىدىغان ئىكەنلىكىنىمۇ ئ___ۆزى يولنى___ڭ بەلكى، ئەمەس مۇس___اپىر بى___ر پە.ەتل

كېلەچىكى ۋە ئۆتمۈش__ى روھنى__ڭ دۇنياسىدا، ئ__اخىرەت ۋە دۇني__ا ب__ۇ ئەمەلدۇر. چۈنكى،

«.ىل__دىن ھەج ئەمەس. يەنى نەرسە بىر باشقا سەپەردىن بىر ھايات ھە.ىقەتەن بىلەن

ھاي__ات بولغ__ان ئىب__ارەت كۆۋرۈكى__دىن پۇلسىرات ئۆتك__ۈرگ بولغ__ان .ىلىچ__تىن ئىنچىكە،

ئىبادەتتۇر. بىر ئۆگىتىدىغان ئۆگەتكەن مېڭىشنى بالىسىغا ئىنسان يولىدا،

.ايت__ا ئ__ۆزى م__ۆئمىن بى__ر ھەر يۈزلىنىشىنى، تەرەپكە ئ__اللھ ئىنس__انىيەتنىڭ ھەج،

يو.ى__تىپ ئىنس__اننىڭ، بى__ر ھەر ئوينىغ__ان رولىن__ى ئ__ادەم ئۆتكۈزۈش__تۇر. ھەج، بېشىدىن
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يىرا.لىشىپ ئەۋلدىنىڭ ئىنس__ان سەپىرىدۇر. ھەج، چىقق__ان ئى__زدەپ جەننىتىنى .ويغان

ئ__ۆز- ئۆزىگە تەلىماتى__دۇر. ھەج، بىر نەمۇنىلىك كېلىشىنىڭ .ايتىپ پىترىتىگە كەتكەن

تونۇش__ۇپ بىلەن ئۆز- ئۆزى تېپىپ، شەخسىيىتىنى كىملىكىنى، كىشىلىكنى، ياتلشقان

ئىس__مىدۇر. .ىسقىس__ى سەپىرىنىڭ ئالىيجان__اب باش__لىغان ئۈچ__ۈن ياشىش__ى چىقىشىپ ۋە

مانېۋىرىدۇر. مەھشەرنىڭ ھەج،

18



 رىسالىسى ھەج

ئاتلىنىش سەپىرىگە . ھەج3

چىقىسىز. غ__ايىن ئۈچ__ۈن تې__پىش جەننىتىڭىزنى .ويغ__ان يۈتتۈرۈپ بولدىڭىز، ئادەم

كەتكەن يىرا.لىشىپ ئ____ۆزىڭىزنى، .ويغ____ان يۈتت____ۈرۈپ يەنى جەننىتىڭىزنى، بولغ____ان

خارابىلىككە ۋىج____دانىڭىزنى، بۇلغانغ____ان بىلەن ئىس____يان ۋە گۇن____اھ تەبىئىتىڭىزنى،

بولغ____ان ئەخلىتى خۇراپىيلىقنى____ڭ زام____انىۋى ۋە .ەدىمى ي____ۈرىكىڭىزنى، ئايلنغ____ان

ئ___ۆزىڭىزنى ئېيتقان___دا پوسكاللىسىنى دەل يەنى ئە.لىڭىزنى، ئايلنغ___ان -ئەخلەتخانىغا

چىقىسىز. ئىزدەشكە

تا.ىۋالغ_____ان ئىزدەيسىز، غۇبارسىزلىقىڭىزنى ۋا._____تىڭىزدىكى ب_____ال تەرەپتىن بى_____ر

.الغ___ان كەپ ھالغ___ا بولماي___دىغان ئ___ايرىغىلى ۋە كۆرۈنمەس تۈپەيلى، ماس___كىلىرىڭىز

ئۆت__ۈش س__ېنارىيىدىن بى_ر ئىلھ_ى مۇس_اپىڭىزدىكى ھاي__ات بايق__اپ، يۈزىڭىزنى ھە.ىقىي

چىقىسىز. ئۈچۈن

.ۇلسەن. مۇھەممەد بى_____ر .ىلىنغ_____ان ھۆك_____ۈم چىقىش_____قا يولغ_____ا ئ_____ۇزۇن سەن

رولىن__ى، ئەلەيھىسس__المنىڭ ئى__براھىم رولىنى، ئەلەيھىسسالمنىڭ ئادەم ئەلەيھىسسالمنىڭ

ئېتىش___نى تەرك بىلەن ئال___دى ئۈچ___ۈن ئېلى___ش ياخش___ى رولىن___ى ئانىمىزنى___ڭ ھاجەر

ئىسىڭدىن تاپالماي__دىغانلىقىڭنى تۇرۇپ ئەتمەي تەرك بۇلرنى بىلەن ئۆگىنىسەن. بۇنىڭ

چىقارمايسەن.

تۇپرىقى__دا ھىج__از بىلەن ئېتىسەن. ش__ۇنىڭ تەرك ئۆي__ۈڭنى شەھىرىڭنى، ھەرەمنى،

ئ__ادەملىرىڭنى، كۆرگەن بولىدۇ. ياخشى ئۆيۈڭ كەئبە شەھرىڭ، مەككە يۇرتۇڭ، بولغان
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كېلىسەن. تاشلپ دوستلىرىڭنى يېقىنلىرىڭنى،

دوس__تلر يېڭ__ى ھاجەردەك ۋە ئەلەيھىسس__الملر ئىس__مائىل ئى__براھىم، ھەۋۋا، ئ__ادەم،

س________اڭا ئېتىسەن. ھەممەيلەن تەرك بولس________ا تونۇشىسەن. ئەتراپىڭدىكىلەرنى بىلەن

ئالغ__ان كىرىسەن. س__ېنىڭ ئىچىگە م__ۇھىت بى__ر - يېڭى يېپ بولغان مۇساپىر ئوخشاش

مەۋ.ەيىڭنى دەرىجەڭنى، بەلگەڭنى، س__ېنىڭ ش__انىڭنى، نام- شەرىپىڭ، ئۇنۋانلىرىڭ،

.ىلى__دۇ. مەنس__ۇپ ئىنس__انىيەتكە س__ېنى بولس__ا ئېھراملىق كىيگەن تاشليسەن. ئۈستۈڭگە

ئىنسانىيەتكە. ھە.ىقىي يەنى – ئىنسانىيەتكە پە.ەتل يەنى

يېتىسەن. بىلى___پ بولماي___دىغانلىقىنى ئېرىشىش___نىڭ يەردە بولمىغ___ان غۇربەتچىلىك

.ان_داق ئار.اڭغ__ا دۇني_انى ب__ۇ كۆت__ۈرۈپ تەكبىرگە .ول_ۇڭنى ئىككى تۇرغاندا نامازغا سەن

ش__ۇنداق ئاتلنغىنىڭ__دىمۇ سەپەرگە .ۇتل__ۇق ب__ۇ ئىب__ارەت ھەج__دىن بولس__اڭ، تاش__لىغان

كېرەك. .ىلىشىڭ نىيەت شۇنداق .ىلىسەن. ھەمدە

ئىبارەتتۇر. بىلىشتىن .ىلىشنى ئۈچۈن نېمە نېمىنى .ىلىش، مە.سەت يەنى نىيەت

.ان_داق ئىش__نى ئ_ۇ بىلمىگەنلەرنىڭ .ىلى_دىغانلىقىنى ئۈچۈن نېمە ئىشنى بىر .ايسى

بى__ر بى__رى ن__اۋادا ئەمەسمۇ؟ يو.تۇر. شۇنداق ئەھمىيىتى ھېچقانداق .ىلغانلىقىنىڭ ھالدا

مەنىس__ى بەرىبىر بىلەنمۇ .ىلغ__ان ئ__ۇنى بىلمىسە .ىلىنىدىغانلىقىنى ئۈچۈن نېمە ئىشنىڭ

چۈشەنچىدۇر. ئىنس___انلرنىڭ بولس___ا .ىلغىن___ى ئىگە .ىممەتكە ئىش___نى بولماي___دۇ. بى___ر

نەرسىمۇ پەر.لەندۈرگەن ھەرىكىتى____دىن جانلىقنى____ڭ بى____ر ئ____ادەتتىكى ھەرىكەتلىرىنى

ئىنس_____اننى ئەمەل ھەر.ان_____داق بارغ_____ان ئېلى_____پ ئاس_____تىدا چۈشەنچىدۇر. چۈشەنچە

ئەمەل ئۈچ____ۈنل بولغ____انلىقى س____ادىر ئىنس____اندىن ھەرىكەت ئىنسانلش____تۇرىدۇ. ب____ۇ

بولى__دۇ. ئ__ۇ ئەمەل ئۈچ__ۈن ئىنسانلش__قىنى تەسىرىدە چۈشەنچە ھېس__ابلنمايدۇ. بەلكى،

بى__ر بولغ__ان پاسىت بولماس__لىقى، ئەمەل بىر پاسىق بولۇشى، ئەمەل بىر سالىھ ئەمەلنىڭ

.ىلغىن__ى ئىب__ادەت ئىب__ادەتنى كېلىدۇ. چۈنكى ئار.ىدىن ئۇنىڭ بولسا بولماسلىقى ئەمەل
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نىيەتتۇر. بولسا

دىلنى__ڭ پە.ەتل س__ۆزلەش بىلەن ي__وق. تى__ل مەنىس__ى بى__ر دېيىش__نىڭ بىلەن تى__ل

نىيىتى بەدەننىڭ مەرىپەت، نىيىتى چۈشەنمەك. .ەلبنىڭ نىيىتى مە.سىتىدۇر. ئە.ىلنىڭ

بى__ر باش__قا دورىشىدىن ش__اتۇتىنىڭ نىيەت .ىلىنغ__ان سالماستىن ئىشقا ئەمەلدۇر. .ەلبنى

ئەمەستۇر. نەرسە

ھالىتىدۇر.. بىر چۈشەنچىنىڭ نىيەت

نەرسىدۇر. ئايرىغان ئادەتتىن نىيەت-ئىبادەتنى

سەۋەبتىن بولى__دۇ. «نېمە چىقس__اڭ يولغا بولساڭ بىلگەن نېمىلىكىنى مە.سىتىڭنىڭ

ھېچقان__داق بولس__اڭ، بېرەلىگەن جاۋابىنى شەكىلدە توغرا ئۈچۈن؟گ سوئاللىرىغا نېمە ۋە

يوق. چاتاق

ي_____ۈرۈش .ىبلىسىگە مەدىنىنىڭ ئۈچ_____ۈن .ىلى_____ش فەتىھ مەككىسىنى ئۆزۈڭنى_____ڭ

چىقىسىز. مەنتىقىڭىزنى يولغ___ا ئۈچ___ۈن ياش___اش مەنتىقىسىنى .ىلىسەن. ئۆزۈڭىزنى___ڭ

چىقىسىز. ھەر يولغ__ا ئۈچۈن بولۇش ئادەم ئار.ىلىق ئېلىش رولىنى ئىبراھىمنىڭ ھەزرىتى

نەرسىنى غ__ايىۋى ئۈچ__ۈن يېڭىلش ۋەدىن__امىڭىزنى .ىبلىڭزگە، كەلتۈرگەن ي__ۈز ك__ۈنى

ئ__ويلپ بى_ر چىقىسىز. ش_ۇنداق يولغ__ا ئۈچ__ۈن، ئۆزگەرتىش ۋىجاھىيەگە بولغ__ان تونۇش

ئۇم__ۇ ئاتالمىغانمى__دى؟ ش__ۇنداق شۇڭلش__قا مۇھاجىر سەندەك ئانىمىزمۇ ھاجەر با.قىنكى،

ي__ۈرۈش .__اراپ دەردىگە تېگىش__مىگەن خۇش__اللىقلىرىغا ۋە بولغ__ان ئاشىق تە.دىرىگە،

.ىلمىغانمىدى؟

- رەھىمچۇ؟ سىلە نېمە؟ غۇربەت

پايتەختىچۇ؟ نېمە؟، ۋەتەن
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مەدىنىچۇ؟ نېمىدۇر، مەككە

ئەتراپىچۇ؟ .ەيەردە؟، مەركەز

دۈشمەنچۇ؟ ئەتراپتىكى .ەيەردە؟، دوست

بىلەن توغرىس___ى ئۇ.___ۇمىنى ۋەتەن تۇتامسىز يۈرىكىڭ___دىكى ئ___ويلىنىپ يېڭى___دىن

چىقىسەن. ئالماشتۇرغىلى

رايونلرنى، ئارىلىق كىملىكلەرنى، سىنتاكسىسلىق چېگرالرنى، نىلون يۈرىكىڭدىكى

باش__تىن- خەرىتەڭنى كۆڭ__ۈل سىملرنى، تىكەنلىك ۋە مىن__الرنى كۆمۈلگەن ئاستىغا يەر

چىقىسەن. يولغا ئۈچۈن چىقىش سىزىپ يېڭىدىن ئۆچۈرۈپ ئاياغ

مېڭىشىمىز مۇتلەق ئۈچ__ۈن بېرىش لېكىن بولمايدىغانلىقىنى، بارغىلى بىلەن مېڭىش

چىقىمىز. يولغا چىقارماستىن ئە.لىمىزدىن ئىكەنلىكىنى كېرەك

.__ۇلق سۆيۈملۈكىگە سۆيۈملۈكلەرنىڭ بولگ دېگەن يولۇچى غېرىن بىر دۇنيادا «بۇ

ھاجەر ئاتلىنىسەن. يۈك___ۈڭ ئۈچ___ۈن ك___ۆرۈش دۇني___ادا مەھشەرنى ئۈچ___ۈن، س___ېلىش

بارس___ا نەگە شىر .___المىغىنكى، ئۇنت___ۇپ ھەرگىزمۇ ۋە يەڭگىل يۈكى___دىن ئانىمىزنى___ڭ

بارىدۇ. يەرگە شۇ ئولجىسىمۇ

خالي__دۇ. سەن بولۇشىنى پ_اكىز .ەلبىڭنىڭ س__ېنىڭ زات، چا.ىرغ__ان ھەجگە س__ېنى

ھازىرلىنىسەن. .ىلىش__قا دەۋەت .ەلبىڭگە پاك مېھمىنىڭنى مۇبارەك بۇ ئىبارەت رەببىڭدىن

ئەمرەنىڭ: يۇنۇس خۇددى

پاكىزل، ئۆيۈڭنى دىل .ەلبىڭنى،  

 بولۇپ كېلىدۇ. مېھمان يار 
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غالىپنىڭ؛ شەيخ ۋە دېگىنىدەك

چىقارغىن ھەيدە دۈشمەننى

تىلىمىزدا ھەق ئەتسۇن تەجەللى

سارايغا چۈشمەس پادىشاھ

بولمىسا باياشات خانە

ۋە كۆپ__ۈك پاكىزليسەن. .ىس__تاڭچىلىقلرنى، خ__ارابىلىكتىن ي__ۈرىكىڭنى، دېگىنىدەك

.__ۇرۇق سەۋدالرنى، .__ارا ھاياج__انلرنى، ب__ۇزۇق سەۋدالرنى، پەس__كەش داش__قاللرنى،

.وي__ۇپ يېرىڭگە كەلگەن - ھەۋەس__لەرنى ھ__اۋايى ئەرزىمەس سىنىتقا بى__ر خىي__اللرنى،

.ويىسەن.

تىلتۇمارى__ڭ تەسىرلىك ئەڭ .ويغ__ان ئېسىپ تائالنى__ڭ س__ۇبھانەھۇ ئاللھ كۆكسۈڭگە

ئ___ار.ىلىق ت___ازىلش ب___ۇتلردىن كەئبەڭ___دۇر. كەئبەڭنى س___ېنىڭ يۈرىكى___ڭ، بولغ___ان

بولس__ا ي__ۈرەك ئوكيان__دۇر، بى__ر ئىش__لىرى دۇني__ا ۋە دۇني__ا چىقىسەن. ئۇن__ۇتمىغىنكى،

ئۈچ__ۈن چۆكمەس__لىك چۆكى__دۇ. س__ۇغا كىرسە ئىچىگە پاراخوتنىڭ سۇ پاراخوتتۇر. ئەگەر

بولس__ۇن. ئۇن__ۇتمىغىنكى، ھالدا كىرمەيدىغان سۇ كېرەككى، بولۇشۇڭ ھاكىم يۈرىكىڭگە

چىقمايدۇ. سەپىرىگە دېڭىز پاراخوت كېتىدىغان كېرىپ سۇ

.ىلغ__انلىرىنى، ئامانەت س__اڭا ئۆگىنىسەن. ئاللھنى__ڭ .ىلىشنى ئامانەت ئامانەتلەرنى

خەتەرلىك. چ_____ۈنكى، دېگەن نىمە .ېچىشىڭىز .ىلىش_____تىن ئامانەت ئاللھق_____ا سىنىڭ

.ىلىسەن. ئامانەت ئاللھقا كۈرەشلىرىڭنى يولدىشىڭنى، ئېشىڭنى، جۆرەڭنى، ئىشىڭنى،

.ىلمايدۇ.  ئۇ .ىلساڭمۇ خىيانەت .ىلمايدۇ. سەن خىيانەت ئامانەتلەرگە ئاللھ ئۇنۇتما،

ئىزدىمەيسەن. چ__ۈنكى ئامانەتچى باش__قا ئۇنىڭ__دىن مايدانى__دا مەھشەر چىقى__دىغان
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تەرىپىگە ئۇنىڭ يەنە كەلدىڭ تەرىپىدىن تەۋە- سەن. ئۇنىڭ ئۇنىڭغا ئەسلىدىنل سەن

باش__تىن ئەمەلى ھاياتىدا دۇنيا كېتىشنى كىلىپ بۇ دەل ھەج .ايتىسەن. ئۇنۇتمىغىنكى،

كەچۈرۈشتۇر. 

.ويىسەن. ب__ۇ .ال__دۇرۇپ بېسىملرنىمۇ زىھنىڭن__دىكى ئوخش__اش .ەلبىڭگە خ__ۇددى

سەپەرنى ي__ۈك كې__رەك. كېرەكسىز .ىلماس__لىق ي__ۈك سەپىرىدە ئاشىقنىڭ ب__ۇ ئىش__لرنى

رەھمەت ئىگىسىگە ي___ۈك، .ويغ___ان توس___ۇپ سەپىرىدىن تەسلەش___تۈرىدۇ. مۇس___اپىرنى

ئەمەستۇر. 

.ىلى___پ، ي___وق .ىلىشىڭ. چۈشەنچىلىرىڭنى يىڭى___دىن ئۆچ___ۈرۈپ، تەسەۋۋۇرۇڭنى

چۈشىنىمەنگ «بىلىمەن، كې____رەك. ئە.لىڭ____دىكى، تۇرغۇزىشىڭ يىڭى____دىن ھەج____دە

كې___رەك. بىلگەنلىرىڭنى ئېلىشىڭ ئاس___تىغا كون___تىرول - بى___ر بىرم___ۇ دېگەندەكلەرنى

ئوتتۇرۇڭ__دا سىنىڭ بىلەن ھە.ىقەت ئە.ىلىڭ، ئۇچۇ.م__ۇ؟ زىھى__ن بىلىسەن؟ .انچىلى__ك

.وي__ۇپ مەۋ.ەسىگە ھە.ىقەتنىڭ ئە.لىڭنى بولمىس__ا ياكى كۆرۈۋاتامدۇ؟ باغلىنىشلىق بىرەر

ئە.لىڭنى بىلەن؛ ئىپ___ادە باش___قا يەنە .ىلىۋاتامسەن؟ زۇل___ۇم ھە.ىقەتكىمۇ ئە.لىڭگىمۇ،

ھ__ارۋىچى ي__اكى ماڭ__دىڭ؟ .وي__ۇپ ئورنىغ__ا ماشىنىنىڭ ي__اكى .ويۇپم__ۇ ئورنىغ__ا ئاتنى__ڭ

 .ويدۇڭمۇ؟ مەۋ.ەسىگە

تەرلەپ كې__رەك. خ__ۇددى مېڭىشىڭ تاشلپ .الدۇ.لرنى .ەدەمدە بىر ھەر بويى يول

زىھىن__دىن تەرى، پىش__انە تەرى، ئوخش__اش. ي__ۈرەك بەدەنگە چىقىرۋەتكەن توكس__ۇنلرنى

كۆزلىرى__ڭ چىقىش__ى، تەر پىش__انەڭدىن سىقىلىش__ى، كې__رەك. يۈرىكى__ڭ تۆكۈش__ۈڭ تەرلەر

ئ__ادەم .وغلنغ__ان يىغلىيالمايسەن. جەننەتىن پە.ەتل كې__رەك. يىغلىيالمىس__اڭ، يىغلىش__ى

تۈۋى__دىن ئىشىك ياكى .ىلنارمەنمۇ؟ .ۇبۇل جايغا چا.ىرىلغان ئوخشاش، ئەلەيھىسسالمغا

چوڭق___ۇر كې___رەك. يۈرىكىڭنى___ڭ ئېلىشىڭ ي___ول ئىچى___دە ئەندىشىس___ى .ايتۇرۇلرمەنمۇ؟

كېرەك.  تارتىشىڭ ئازابى ئاشىق بىر جايلىرىدىن
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يې__تىلىش پىشىپ كې__رەك، يىتىلىشىڭ كې__رەك. پىشىپ پىشىشىڭ خ__ام، تېخى سەن

سەۋىيەدۇر.  يۇ.ۇرى

بىرىشتۇرگ بەرداشلىق «.ىيىنچىلىقلرغا ئىشى كۆزلەيدىغانلرنىڭ سەۋىيەنى يۇ.ۇرى

كېرەك. ھەسرەتنىڭ ئىمىتىشىڭ ئىمىزگىلەردىن يەكۈنلەنگەن ھەسرىتىنى ئاشىقنىڭ

بارماس____تا، سەن يەرگە كې____رەك. ئ____ۇ بۇرىشىڭ كۆلگە ك____ۆزلىرىنى چۆلگە، ي____ۈرىكىنى

بۇلىش__ى يۈرىكىڭ ئەمەس، پۇتلىرىڭ بارغان ئېلىپ كېرەك. سىنى يوللىشىڭ يۈرىكىڭنى

كېرەك.  .الماسلىقىڭ بۇلۇپ يۈك پۇتلىرىڭغا .السا، توختاپ كېرەك. يۈرىكىڭ

كۆتۈرىدۇ.  كەبى تاش پۇتلر ئۇچۇرغانلرنى، كەبى .ۇش يۈرىكىنى
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.مىقات4

بولماي__دۇ. كىرسەڭ رايونىغ__ا ھەرەم س__ېلىپل يانغ__ا ئىكك__ى .ولۇڭنى مۇندا.ل توختا،

ئ__ار.ىلىق بولۇش__ۇڭ ئەلەيھىسس__الم ئادەم بولۇشۇڭ ئادەم چۈنكى بولمىدىڭ، ئادەم تېخى

چېگراسىدا-سەن. ب___ۇ تۇپرا.نى___ڭ بى___ر .ىلىنغ___ان س___ازاۋەر ئاشىدۇ. ھۆرمەتكە ئەمەلگە

جەبرائىل چېگرالرن___ى ب___ۇ بېرىلگەن. ئۇن___ۇتمىغىنكى، ن___ام "مىق___ات" دەپ چېگرالرغ___ا

دەپ چېگراس__ى مەھشەرگاھنىڭ بەلگىلىگەن. مىق__اتنى ئ__اللھ ئ__ار.ىلىق ئەلەيھىسس__الم

مەھشەر نەزەر، .ەتئىي چېقىشىڭدىن بىلەن ۋاسىتە خىل .ايسى بولىدۇ. يولغا بىلسەڭمۇ

كېرەك. كىيىشىڭ مىقاتتا يېقىن ئەڭ ساڭا چو.ۇم كىيىمىڭنى

كېتىسەن. يارىشىپ تېخىم__ۇ .ارىغان__دا ئەركەكلەرگە رايونىغ__ا ھەرەم بولس__اڭ، ئاي__ال

«مەھرەم__دۇرگ. «ھەرەمگ دۇر، ئوخشاش__ل رايونغ__ا مۇش__ۇ خ__ۇددى ئاي__اللرمۇ چ__ۈنكى

كې__رەك. تۇنۇتۇش__ۇڭ ئ__ۆزۈڭنى كې__رەك، .ويۇش__ۇڭ ئوچ__ۇق مۇتلەق ي__ۈزۈڭنى ۋە .ۇل__ۇڭنى

.___اراپ مەھشەرگە ئېلىۋېتىلى___دىغان ماس___كىلر ب___ار، .ىممى___تى .انچىلى___ك يۈزنى___ڭ

كېتىۋاتىسەن.

كې__رەك. گىرى__م بولۇش__ى ئەسلىتىدىغان كېپەنلىكنى ۋە بولۇشى ئاددىي كىيىملىرىڭ

ئال____دىغا روھنى____ڭ كەينىگە، كې____رەك. بەدەننىڭ تۇرۇش____ۇڭ ئ____ۇزاق زىننەتلەردىن ۋە

روھنى__ڭ ئ__الغىنكى، ئېسىڭگە يەنە ۋە ئۇنتۇم__ا بۇنى مەھشەردىسەن، بىر چىقىرىلىدىغان

يو.تۇر. جىنسىيىتى

ئىپادىلەپ ئەرلىكىڭنى جەھەتتىن، جىنسىيەت بىلەن ئال__دى بولس__اڭ،  كىش__ى ئەر
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يو.س___ۇلنىڭ، بىلەن كې___رەك. ب___اي ئېتىشىڭ تەرك سىمۋوللرنى ب___ارلىق .ۇيى___دىغان

مەمۇرنىڭ، بىلەن ئ__امىر ئەس__كەرنىڭ، بىلەن گېنې__رال خىزمەتچىنىڭ، بىلەن خوج__ايىن

مەھشەر بى___ر كەلگەن ھالغ___ا ئوخش___اش ئ___وپ پۇ.رانى___ڭ نورم___ال بىلەن ك___اتتىۋاش

م____ال-دۇنيايى____ڭ، ئورن____ۇڭ، جەمئىيەتتىكى مەۋ.ى، ما.____ام، مانىۋېرىدىسەن. رۇتبە،

كىيەلمەيسەن. ھېچقايسىسىنى كىيىملەرنىڭ ئىپادىلەي__دىغان بىلىمىڭن__ى ۋە ش__ۆھرىتىڭ

ك__ۆز-ك__ۆز ئورن__ۇڭنى ئىقتىسادى ئىلمى، سىياسىي، ئەسكىرى، دىنى، مەيدانى، مەھشەر

پەر.ى، دەرىجە بىردىن__بىر يەردىكى ئەمەس__تۇر. ئ__ۇ يەر بى__ر س__الىدىغان داۋراڭ .ىلى__پ،

گۈزەللىكتۇر. مەڭگۈلۈك

ھ__القىپ مىللەتتىن ئۈس__تۈن، ئىر.لردى__ن ئوخش__اش، ئاتىمىزغ__ا ئ__ادەم سەن، ئ__ادەم

مىللەتلەر ئ____اتىمىزدەك ئ____ادەم ئۈس____تۈن، رەڭلەردىن ئ____اتىمىزدەك ئ____ادەم ئۆتكەن،

كېرەك. بولۇشۇڭ ھالقىغان چېگراسىدىن

ۋە ئىجتىم____ائىي بولغ____ان تەۋە مىللى____تىڭنى، .ەۋمىڭنى، .ەبىلەڭنى، ئىر.ىڭن____ى،

كېرەكت____ۇر. ب____ايرا.لرنى، .ۇيۇش____ۇڭ .____ايرىپ تەرەپكە بى____ر تەرەپلىرىڭنى سىياسىي

ھەج__دە كې__رەك. سەن .ويۇش__ۇڭ تاش__لپ ئار.اڭغ__ا ت__ۇغلرنى چېگرالرن__ى، دۆلەتلەرنى،

توس__قۇنلۇق بولۇشقا ئۆزۈڭ سېنى بۇلر كېرەك. پۈتۈن بولۇشۇڭ ئۆزۈڭل پە.ەت ۋە پە.ەت

نەرسىلەردۇر. .ىلغان

مىللىتى__ڭ، ئىنس__انىيەت دۈش__مىنىڭ، شەيتان ۋەتىنىڭ، يۈزى يەر ئاتىمىزدەك ئادەم

دۇئ__ا ۋە تەۋبە پايتەختىڭ، مەككە ئۆلكەڭ، دۇني__ا غايەڭ، جەننەت دۆلىتى__ڭ، ئادالەت

لزىم. بولۇشى دوستۇڭ ئاللھ دەرىجەڭ، ئىمان يۈكۈڭ، ئاشىق تىلىڭ،

غېرىپسەن. سۈرگۈنسەن. غۇربەتتە، .وغلنغ__ان دۇنياغا جەننەتتىن ئاتىمىزدەك ئادەم

بچۈشۈرۈلدۈڭ). بولدۇڭ نازىل كەبى ئايەت بىر يۈزىگە بولدۇڭ. يەر .وغلندى .ېتىم بىر

ئىزدەپ، ماكانىڭنى ئەسلى بەرگەندەك، مىۋە مىڭ ئۇرۇق، بىر سۈرىۋاتقان بىخ يىڭىدىن
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ئ__ادەم يېتىشىپ .وللىرى__دا روھىڭنى__ڭ بولغان يېرىڭ يېگانە چىقمايدىغان ئىگە باشقىلر

 بولىسەن.

ئ__ادەم كەلگەن، ئۈچ__ۈن بول__ۇش ئ__ادەم تەرىپىدىن ھەر يۈزىنىڭ يەر ئوخشاش ساڭا

كۆرۈشۈش_____كە، ي_____ۈز بىلەن كىشىلەر مىليونلرچە يۈزمىڭلرچە، كەلگەن بولى_____دىغانغا

ھەم ئىپادىلەرنى تۈرلۈك ھەر بولىدىغان توسالغۇ .ۇچا.لىشىشقا تونۇشۇشقا، بىلىشىشكە،

كېرەك.  تاشلىشىڭ يۇلۇپ يۈرىكىڭدىن ۋە زېھنىڭدىن ھەمدە بېشىڭدىن ئۈستى

س_____ېنى ئىچىڭ_____دىكى ئەمەس، كىيى_____م-كېچەكلىرىڭنىل ئۈس_____تۈڭدىكى پە.ەت

تۇيغ__ۇ ھ__ارام تاشلىۋېتىسەن، مىقاتت__ا چۈشەنچىلىرىڭنىمۇ ۋە تۇيغۇ ئالھىدىلەشتۈرىدىغان

تاج____اۋۇز مەنىۋى چەكلىمىلەرگە ئىلھ____ى كىرى____پ، ھەرەمگە بىلەن چۈشەنچىلىرىڭ ۋە

كېرەك. سالماسلىقىڭ .ىلىپ ئىشنى .ىلىدىغان

پ__اك)گ بىلمەي__دىغان، يېزىشنى بئو.ۇش «ئۈممى يەنى پېتىڭ، تۇغۇلغان ئاناڭدىن

گۇناھ___دىن تۇغۇلغان___دەك كې___رەك. ئاناڭ___دىن كېلىشىڭ ھۇزۇرىغ___ا ئاللھنى___ڭ بول___ۇپ

كې__رەك. ش__ۇنى ئورۇنلىشىڭ چو.__ۇم ب__ۇنى ئويلىس__اڭ، .ايتىش__نى پاك-پ__اكىز پاكلىنىپ،

بەلگىلەي___دۇ. ئۈس___تى بولۇشىنى .ان___داق .ايتىشىڭنىڭ بېرىشىڭ بىلى___ۋالكى، ئوب___دان

يۈرۈش___ۈڭ، ئېلى___پ بىرىن___ى ھەر.ان___داق دەرىجىلەردىن ۋە مەرتىۋە دۇني___الىق بېشىڭدا

.ىلىنى__پ، دەلى__ل .ىلغانلىقىڭغ__ا ئ_ايرىمىچىلىق يەنى ئىستىگەنلىكىڭگە مۇئامىلە ئالھىدە

يېزىلىدۇ. خانەڭگە مەنپىي
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. ئېھرا 5

رەت «ي__اقگ دېيىش__تۇر. ھەر"ل" بى__ر «ي__وقگ، ب__ۇ " ل" دې__دىڭ بىلەن ئال__دى

يېشىنىسەن. ئانىدىن دېگىنىڭدەك ئېتىرازدۇر. بۇنى بىر يالىڭاچلىنىشتۇر، بىر .ىلىشتۇر،

كەلگەن مەھشەرگە .وپ__ۇپ .ەبرەڭ__دىن گوي__اكى كېيى__ن، كەلگەن__دىن ھالەتكە تۇغۇلم__ا

پارچە ئىكك___ى ب___ۇ پە.ەت ئارتىۋالىسەن. كىيىمى___ڭ ئۈس___تۈڭگە كېپەنلىكىڭنى كىشىدەك

تەش__كىل رەخت__تىن پاختا رەڭلىك ئاق ۋە ئاددىي زىننەتسىز، بويالمىغان، تىكىلمىگەن،

كېرەك. بۇلىشى تاپقان

ئېھ__رام نىس__بەتەنمۇ ھەجگە بولسا، ئورۇندا .انداق ئېيتىش تەكبىر نىسبەتەن نامازغا

ئار.ىغ____ا بىلەن كەينى .ۇلىنى____ڭ دۇنياسىنى كىش____ى، ئېيتق____ان ش____ۇدۇر. تەكبىر ئەنە

مە.سەتسىز، تاش___لپ ئۈس___تىدىن دۇنياسىنى كىشىمۇ، باغلىغ___ان ئىتتىرى___دۇ. ئېھ___رام

بولسىمۇ: ئ__ۇ ب__اركى دەرىجىس__ى بى__رل كېلى__دۇ. پە.ەت ھالەتتە بىر تەبىئىي مەرتىۋەسىز،

ببەندىلىك). .ۇللۇق

سىمۋول تىنچلىقق__ا كەپتەرلەردەك ئ__اق مەركىزىگە، ئاشىقنىڭ مەركىزىگە، دۇنيانى__ڭ

نەس__رلىرىنىڭ ۋە نەزم ئەبەدىلەش__تۈرگەن ئاشىقىنى كېرەك. ئاشىقلرنىڭ مېڭىشىڭ ھالدا

ھۇزۇرىغ__ا رەبنى__ڭ يالڭئاي__اقگ دۇر. سەنمۇ ئوچ__ۇق، «بېشى بىرى مەزمۇنلىرىدىن باش

ئ__اق ي__ا دوپپ__اڭ، ي__ا سەللەڭ، ي__ا تۇمىقى__ڭ، ي__ا كې__رەك. بېشىڭدا كېلىشىڭ مۇش__ۇنداق

بولمىسۇن. ياغلىقىڭ ئەرەنچە ياكى .الپىقىڭ، يا ۋە بۆكۈڭ

موھت___اجلىقنى ياخشىلىقنى، ك___ۆڭلى خىجالەتنى، كەمتەرلىكنى، ئوچۇ.ل___ۇق بېش___ى
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شۇنداق. ھەم ئىپادىلەيدۇ. يالڭئايا.لىقمۇ

كىرگەن بىلەن ب__ۇيرۇ.ى ئاللنى__ڭ ئەلەيھىسس__الم مۇس__ا سەن ئۇن__ۇتمىغىنكى، شۇنى

ئى___براھىم ئەلەيھىسس___المدىن، ئ___ادەم جىلغىغ___ا، بى___ر مۇ.ەددەس جىلغىسىدىنمۇ ت___ۇۋا

بەرگەن ئاللھق__ا سېنىڭ جىلغىغا، كىرگەن ئەلەيھىسسالمغىچە مۇھەممەد ئەلەيھىسسالم،

ت__ۇر ئ__اللھ ئەلەيھىسس__المغا كېلىۋاتىسەن. مۇس__ا كىرى__پ ئۈچ__ۈن يېڭىلش ۋەدەڭن__ى

- ئايەت)12 تاھ___ا -س___ۈرە20س___ېلىۋەتكەنگ ب «ئاي___اغلىرىڭنى كىرگەن___دە جىلغىسىغا

يۈك___ۈڭنى چىقىرىسەن. پۇتۇڭنى___ڭ ئاي___اغلىرىڭنى بويس___ۇنۇپ، سەنمۇ دېگەن. ئەمرىگە

كەينى ۋە ئالدى پە.ەت .ور.ساڭ، بېرەلمەسلىكىدىن بەرداشلىق توشۇشقا مۇددەت ئۇزۇن

سىموۋلىڭنى ئاي____اغلىق ي____الڭ  ئوخش____اش )كىيىم_____ى ئاي_____اغ( سەندەل بولغ____ان ئوچ____ۇق

.ەتئىي كىيى___ش ب___اردۇر. پايپ___اق رۇخسەت كىيىشىڭگە نەرسە بى___ر بۇزۇۋەتمەي___دىغان

بارىچە ئىمكانىيەتنىڭ تونۇشۇۋېلىشىنى بىلەن بەدىنىڭ تۇپرا.لرنىڭ چەكلەنگەندۇر. ئۇ

توسمايسەن. 

ھەرەم بىلەن تۇپرىقى___ڭ ۋۇج___ۇد .الم___ا، ئۇنت___ۇپ ئىكەنلىكىڭنى ئ___ادەم ئۆزۈڭنى___ڭ

ت__ۇپراق بى__ر ئوخشاش كېرەك. پۇتۇڭدا .ۇرۇلۇشى ئال.ە بىۋاسىتە ئوتتۇرىسىدا تۇپرا.لىرى

ئېقىمىڭم___ۇ روھ تۇپرا.لىرى___دىن، كې___رەك. ھەرەم دەسسىشىڭ دەسسىگەندەك ئۈس___تىگە

ئۈچ_ۈن تول__دۇرۇش ي_ۈرىكىڭنى بۇل.لىرى_دىن رەھمەت زېمىننى_ڭ پايدىلنسۇن. مۇب__ارەك

دىققەت .ويماس__لىققا نەرسىلەرنى ئۆتكۈزمەي__دىغان ئېقى__م ئارىسىغا ئۇنى__ڭ بىلەن پۇت__ۇڭ

بولۇش__ى ئۆتك__ۈزۈش بىر بىلىشىش، بىر ئارىسىدا ھەرەم بىلەن كېرەك. سېنىڭ .ىلىشىڭ

ئەس__تە بى__ر ۋە .ەلبى بى__ر تىل__ى، بىر جۇغراپىيەنىڭمۇ كېرەككى، كېرەك. ئۇنتۇماسلىقىڭ

بار. سا.لىغۇچىسى

بىلەن، خېمى__رى خېمىرىن__ى بىلەن، لېي__ى زېمىننى__ڭ مۇب__ارەك لېيىن__ى ئۆزۈڭنى__ڭ

ۋە ئۆتمۈش__ى بىلەن، ئېشىڭ ئېشىنى بىلەن، .ەلبىڭ .ەلبىنى بىلەن، روھ__ۇڭ روھىن__ى
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كې___رەك. بەدەنگە كەلتۈرۈش___ۈڭ بىرلىككە بىلەن كەلگۈسىڭ ۋە ئۆتمۈش___ۈڭ كەلگۈسىنى

تېگىش__لىك ئۇلرنى__ڭ ئە.ىلگىمۇ ۋە يۈرەك ھە.قىنى، روھنىڭ روھقا ھە.قىنى، بەدەننىڭ

كېرەك. بېرىشىڭ ھەممىسىنى ھە.قىنىڭ

ئىشلىتىپ بۇيۇملىرى گىرىم ھەرگىزمۇ .الدى، كەينىڭدە دۇنيا ۋە باغلىدىڭ ئېھرامنى

تاش__لىنىپ، ئېلىپ ماسكىلر كۈن ئەمەستۇر. بۇ كۈنى .وغداش جەسەتنى كۈن .الما. بۇ

ي__وق، ئەتىر ي__وق، ئەينەك ي__وق، كۈنى__دۇر. تاغ__اق چىقىرىلى__دىغان تېشىغا ئىچىمىزنىڭ

يېتەر. ئەمدى كېتىشلىرىڭ بۆلۈپ كۆڭۈل ئارتۇ.چە ۋۇجۇدۇڭغا يوق، .ايچا

كونۋېرتق__ا يەر، گۈزەللەش__تۈر. ب__ۇ ئ__ۇنى بې__زە، روھىڭن__ى يۈزلەن، ئىچىڭگە ھ__ازىر،

يۈزىگە ئەمەس، نىقابق____ا مېغىزىغ____ا، ئەمەس پوس____تىغا خەتكە، ئىچى____دىكى ئەمەس،

جايدۇر. .ارىلىدىغان

.______ال؟گ دېگەن دەپ نېمە .ارالماي______دۇ. «خەق زىننەتلەرگە تاش______قى مەھشەردە

ما.ام__دۇر. ئالى__دىغان .__ايغۇ دەيدىغان__دۇ؟گ دېگەن نېمە «ئ__اللھ ئ__ورنىنى .ايغۇنى__ڭ

تېگىش__لىك بېرىش__كە ئېتىب__ار چىققاندا، ھۇزۇرىغا بىلىدىغانگ زاتنىڭ «كۆڭلىمىزدىكىنى

روھىدۇر. ئەمەس ۋۇجۇدى بولغىنى،

ئېلىش__قا س__ا.ال چ__اچ، .الم__ا، بۇل__ۇپ بىلەن س__ا.ىلىڭ ۋە چېچى__ڭ ئۈچ__ۈن شۇنىڭ

تىرنا.لىرىڭى__دىن ھەتتا تۈكلىرىگە، ۋۇجۇدۇڭنى__ڭ چاچلىرىڭغ__ا، بولماي__دۇ. دانە-دانە

ھازىرچە دەپتەر بولماي__دۇ. ئ__ۇ چېقىلىش__قا يېرىگە بى__ر ھەر.ان__داق بەدىنىڭنىڭ ت__ارتىپ،

بولماي__دۇ. بولمىس__ا ئىشلىتىش__كە س__وپۇنىمۇ چ__اچ ۋە س__وپۇن .ويۇل__دى. ئەتىر يې__پىپ

كېتىدۇ. بۇزۇلۇپ تەبىئىتىڭ

ب__ۇ ئويليت__تىڭغۇ؟ .ايتىش__نى ھالەتكە پ__اك گۇناھلردىن تۇغۇلغاندەك ئاناڭدىن .ېنى

ب__ارلىق چىقىرى__دىغان يالغانغ__ا ئارزۇيۇڭنى بۇ ئۇندا.تا كەلمىگەنمىدىڭ؟ شۇڭلشقا يەرگە

كۆرۈنۈش چىقارمىسۇن. چىرايلىق يالغانغا نىيىتىڭنى تاشلىۋەت. ھەرىكىتىڭ شەيئىلەرنى
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.وش_____ۇش، ۋە ئ_____ازايتىش ھەربىر ئۆزگەرتىش_____لەر، .ىلىنغ_____ان بەدىنىڭگە ئۈچ_____ۈن

ئۈچ__ۈن تېپىش ئىزدەپ تەبىئىتىنى زەربىدۇر. ئۆز بىر ئۇرۇلغان نىيىتىڭگە تەبىئىيلىشىش

ئىش__لردىن يىرا.لشتۇرىدىغان تەبىئىتىڭدىن سۈنئىيلەشتۈرگەن، سېنى يولدا، ئاتلنغان

بى__ر بېرىلگەن ھالىتىڭگە بولماي__دىغان كەلگىلى يېقى__ن كې__رەك. ب__ۇ تۇرۇش__ۇڭ يى__راق

بۇزغۇنچىلىقتۇر..

.ىلىش__تىن كې__رەك. .ۇرب__انلىق بۇلىش__ى ۋە ب__اردۇر جازاس__ى بىر بۇزغۇنچىلىقنىڭ ھەر

ئورۇنلىشىڭ ۋا.تى__دا ۋە ئورنى__دا چو.__ۇم جازالرنى ھەرخىل بولغان جازاغىچە ئىقتىسادىي

بولسىمۇ ئىچى__دە م__ۇددەت .ىس__قا .ويس__اڭ، .ىلى__پ مۇن__دا.ل ياكى ئۇنداق شەرت. ئەگەر

.ىلى__پ ھېس ئىكەنلىكىڭنى ئاجىز ۋە يېتەرسىز .انچىلىك توغرۇلۇق ياشاش ئىنتىزامچان

ئالدى___دىكى ئ___اللھ س___اڭا مە.سىتىمۇ چەكلىمىلىرىنىڭ ئېھ___رام  .الىسەن. ئەس___لىدىمۇ

ئۈچۈندۇر. .ويۇش كۆرسىتىپ يېتەرسىزلىكىڭنى ۋە ئاجىزلىقىڭنى

گۇن__اھ ۋە ي__وق كەمچىلىكى بولسىمۇ ك__ۈن بىر.انچە ئەۋلدى! ش__ۇ ئ__ادەم ئەي .__ارا

ئاللھق__ا تۇرۇ.ل__ۇق ش__ۇنچىلىك. ش__ۇنداق سەن .__ارا مان__ا ياشىيالمامسەن؟ ئۆتكۈزمەستىن

ئەمدى؟ دېگۈلۈك نېمە مۇئامىلەڭگە تەكەببۇر .ىلغان

پ__ۈك، بىلى__ۋال. بوين__ۇڭنى ئ__ۆزۈڭنى ۋە .ى__ل ئې__تىراپ ئ__اجىزلىقىڭنى كەل، ئۇن__دا.تا

يالۋۇر!. ئاللھقا ۋە ئاچ .ۇلۇڭنى

.ىلغ__ان سىمۋول كېپەنلىكىڭگە ئۈچ__ۈن كەچۈرۈش باش__تىن مەھشىرىڭنى شەخس__ى

ھې__س- ب__ارلىق .وزغاي__دىغان شەھۋىتىڭنى ۋە ھېسسىيات جىنس__ى كىرگىنىڭ__دە ئېھرامغ__ا

ئەۋلدى، ئ__ادەم كې__رەك. سەن ئىتتىرىۋېتىشىڭ بىلەن ئار.ىس__ى .ۇل__ۇڭنى تۇيغ__ۇلىرىڭنى

پەر.لەن__دۈرىۋالغان بول__ۇپ ت__ۇنجى .وغلنغان__دا جەننەتتىن ئەلەيھىسسالمنىڭ ئادەم ئاتاڭ

ئوينىشىدىغان ئەر-خوت_____ۇنلر ئۇنتۇم_____ا. مەھشەردە ئىكەنلىكىنى جىنسىيەت نەرسىنىڭ

سۆيۈش__مە بەدىنى يول_دا، ئاتلنغ_ان ئۈچۈن ئۇچرىشىشى سۆيگۈنىگە يوق. روھنىڭ ئىش
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تەن ئۈچ_____ۈن ئېرىشىش سىرلىرىغا ئالەمنىڭ يو.ت_____ۇر. سەن ئ_____ورن لەززىتىگە تەن ۋە

روھنى__ڭ يول__ۇچى- سەن، ماڭغان .اراپ ھۇزۇرىغا اللەنىڭ چۈشكەن ئېشىپ لەززىتىدىن

بەدەننىڭ بەرگىن، بەرداش___لىق تەرەپلىرىگە باش___قا ھاياتلىقىڭنى___ڭ بىلەن مۇھەببىتى

بولمىغىن. ئاۋارە بىلەن مۇھەببىتى ئىشقى

ئېرىشىسەن. جىسمىڭدىن سىرلىرىغا ئالەمنىڭ كۆيدۈركى تاشلپ ئادەتلىرىڭنى ناچار

.اناتلىرى_دىن روھنى_ڭ ئىنتىلىۋاتق_ان ئۈچ_ۈن يىتىش تېپىۋال. مەشۇ.ىغا ئۆزۈڭنى ئېشىپ

بولسۇن. راۋان يولۇڭ تۇتۇۋالغىنكى

ۋە يېپىش__قا.تۇر. تۇرغۇنل_ۇ.نى ۋە ._اتتىق زىچتۇر، ئوخشايدۇ. تۇپراق تۇپرا.قا بەدەن

لەتىف، ئەكسىچە، تۇپرا.نى__ڭ كەبى__دۇر. ن__ۇر ن__ۇر .ىلى__دۇ. روھ تەمسىل .ويۇ.ل__ۇ.نى

.ىلى_____دۇ. تەمسىل س_____ۈزۈكلۈكنى ۋە يورۇتقۇچى_____دۇر. ھەرىكەتنى كەتكۈچى، سىڭىپ

يېتىشەلمەيسەن. روھ تېزلىكىگە ئاشىقلىقنىڭ ب_________ۇ كەتسەڭ بېرىلى_________پ بەدىنىڭگە

سۈرئىتىچىلىكتۇر. تاشپا.ا خۇددى تېزلىكى نۇر يېنىدا تېزلىكىنىڭ

چىقتىڭ، يولغا بىر ئىدىڭ. .ۇتلۇق تاشلىيالىغان ھاراملرنى بۇرۇن چىقىشتىن يولغا

بولغ__ان ئاللھق__ا ئۆت__ۈپ، بۆس__ۈپ ئۆتكەللىرىنىمۇ مۇب__اھ .ىلى__پ غەيرەت بىر يەنە ئەمدى

كې___رەك. بېقىشىڭ سىناپ تەس___لىمىيىتىڭنى ۋە ئىكەنلىكىنى كۈچل___ۈك مۇھەببىتىڭنىڭ

ئۇنى__ڭ بى__ز چەكلى__دى، ھ__اراملرنى بىزگە ئەنھۇنىڭ: ئ__اللھ رەزىيەللھۇ ئېل__ى خ__ۇددى

دېگىنىدەك.   كېتىۋاتىمىزگ، ئېشىپ .ىلغانلىرىدىنمۇ مۇباھ

.ىلغ__ان نىيەت .ىلىشنى : «ھەج - ئايىتىدە197 بە.ەرەنىڭ -سۈرە2 تەئال ئاللھ 

ۋە .ىلىش__ى گۇن__اھ .ىلىش__ى، ئال.ە جىنس__ى باغلىغ__ان) ئادەمنى__ڭ ئېھ__رام بيەنى ئ__ادەم

ئەرەبچە ئالغ__ان تىلغ__ا ئايەتتە .ىلغ__ان ئەمىر .ىلىنى__دۇ.گ دەپ مەنئى .ىلىش__ى جاڭج__ال

ف����ث�« ئو.ۇلۇشىدىكى يام__ان گ ب__ارلىقفوسو���وق�« كۈچىگە، شەھۋەت يېقىنلىشىش گ يەنىر�

د�ال�« ئىشلرغا روھ__ى دەل ئ__ۈچى .ىلىنى__دۇ. ب__ۇ ئىش__ارەت تالش-تارتىش__قا ۋە گ ماجىراجد��
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يۈكسەك ئەركىنلىكنىڭ ئىنس__اننى مە.سىتى ئىنتىزامچانلىقنى__ڭ بۇيرۇي__دۇ. ب__ۇ ئىنتىزامغ__ا

ئ_______ازدۇرغۇچى تۇيغۇلىرىنى_______ڭ، شەھۋەتنىڭ، چىقىرىش_______تۇر. ئ_______ۇنى پەللىسىگە

بولغ__ان ي__وق شەھەرلىرى .ۇتۇل__دۇرۇپ - كېشەنلىرىدىن زەنجى__ر شەخسىيەتچىلىكنىڭ

مەيدانى-ت) ئۇچراشتۇرما.تۇر. بئاخىرەت-مەھشەر زامانلرغا تۈگىگەن ۋا.تى ۋە ماكانغا

ئەھسەنۇ ئىمتىھانى_دۇر. ئىنس_اننى، ئىرادىنى_ڭ لەۋھەس__ى، ئاگاھلن__دۇرۇش ئ_ۈچ ب_ۇ

يەرلەرگە ئالدى___دا ئاتىمىزنى___ڭ ئ___ادەم پەرىش___تىلەرنى گ___ۈزەل) .ىلغ___ان، بئەڭ تە.ۋىم

ش__ۇنچىلىك بەدىلىمۇ بولس__ا، .ىممەتلىك .انچىلى__ك شەيئى ئىرادىدۇر. بى__ر ئەگدۈرگەن

بولىدۇ. ئېغىر

.ىلى_____ش رىئايە چەكلىمىلەرگە بىرىنچ_____ى، شەھۋەت ئىمتىھانى_____دا، ئىرادىنى_____ڭ

بېكەتتۇر. ئۈچىنچى - ماجرا جىدەل ۋە تالش-تارتىش ئىككىنچى،

ھە.لىق سىز ئەمەس ناھەق كۆپىنچە مۇھىم_دۇر. جې_دەل تولىمۇ بېكەت ئۈچىنچى بۇ

 –دە م__اجىرا، – جې__دەل ت__الش- ت__ارتىش، .ىلغان بىلەن باشقىلر ئەھۋاللردا بولغان

تو.ۇنۇشتۇر. تالش،

يارىشىۋالغان بىلەن ھەرىكىتى___دۇر. ئ___ۆزى يارىشىش بىلەن ئ___ۆزى كىشىنىڭ ھەج،

.وب____ۇل .ان____دا.مۇ .ىلىش____ى جى____دەل ۋە ئۇرۇشىش____ى بىلەن ئەتراپتىكىلىرى كىشىنىڭ

جېدەللىشىدۇ. بىلەن ئەتراپتىكىلىرى كېلىشەلمەيدىغانلر، بىلەن ئ______ۆزى .ىلىنى______دۇ؟

مەھشەر ب___ۇ ئېلىۋېتىلى___دىغان نىقابلرنى___ڭ تۇيغۇس___ى، جې___دەل ئىچى___دىكى چ___ۈنكى،

ھەرنېمىگە ۋە ھەركىمگە بۇلىشىدۇر. ئ_____ۇنى نامايەن دۇني_____ادا تاش_____قىرى مانېۋىرى_____دا

ئ__ۇ كۆرىسەن. ئەس__لىدە ھال__دا يۈرگەن بولۇپ ئاۋارە بىلەن باشقىلر دائىم ئاچچىقلىغان،

ئار.ىسىغا نىقابىنى___ڭ ۋە چىقما.ت___ا ئېلى___پ تېشىغا - م___اجىرانى جې___دەل ئىچى___دىكى

يۈرمەكتە. ب___ۇ .ېچى___پ خالىم___اي يۈزلىشىش___نى بىلەن - ئ___ۆزى ئ___ۆز يوش___ۇرۇنۇۋېلىپ

ئ__اچچىق ئالماشتۇرس__ا، .ې__تىم بى__ر كۆڭلىگە باشقىلردا. ك__ۆزىنى دائىم كۆزى سەۋەبتىنمۇ
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بولت__تى، بولغ__ان سەۋەپ پاكلىنىش__قا بى__ر بىلى__ش ب__ۇ بەلكى بىلىۋالت__تى، ھە.ىقەتنى

ئەمما!.....

بار: .ىيام يوق، جېدەل

- ئايىتىدە97 مائىدەنىڭ -سۈرە5:  ۋەتەئەل نەھۇ سۇبىھا ئاللھ

ع�ل�« و ج� ام� اْلب�ْيت� اْلك�ْعب�ة� اله ر� ا اْلح� للنهاسد قدي�اما »لد

ھ__ارام .ىلى__ش ئىشلرنى .ىلغان ھارام .ىلىشنى ئاللھ بيەنى .ىلىنغان ھارام «ئاللھ

بت__ۇرۇش) .ىيام بىر ئۈچۈن ئىنسانلر ئۆينى مۇ.ەددەس بۇ ئىبارەت .ىلىنغان) ھەرەمدىن

.ىلدىگ  يەر ئۇلۇغلىنىدىغان تۇرىدىغان، ئۈچۈن ئاللھ يەردە بۇ يەنى يېرى

تاپالرمۇ؟ ۋا.ىت جېدەلگە تۇرغانلر، .ىيامغا

يۈرەرمۇ؟ تالىشىپ بىلەن دوستلىرى .ىلغانلر ئۇرۇش بىلەن دۈشمەنلىرى

.ىللرمۇ؟ ئۇرۇش بىلەن دۈشمەنلىرى يۈرگەنلەر تالىشىپ بىلەن دوستلىرى

ئۇرۇشتۇر. بىلەن دۈشمەن .ىيام تالش، بىلەن دوستلر جېدەل
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. ھەرە 6

قىلى&&پ جاي ئامان ۋە جاي گىلىدىغان جە  ئۈچۈن كىشىلەر كەگىنى گىر ۋاقتىدا «ئۆز

نام&&از يەردە ش&&ۇ (يەنى قىلىڭلر نامازە&&اھ ئى&&براھىمنى گەردۇق. (كىشىلەرەە) ماق&&امى

كەگەمنى) ت&&&اۋاپ (يەنى ئۆي&&&ۈمنى ئىس&&&مائىلغا گىلەن دې&&&دۇق). ئى&&&براھىل ئىق&&&ۇڭلر

پ&&اك ئۈچ&&ۈن قىلغ&&ۇچىلر سەجدە قىلغ&&ۇچىلر، رۇك&&ۇ ئىلتۇرغۇچىلر، ئېتىكاپتا قىلغۇچىلر،

(يەنى يەرنى ئى&&براھىل: «پەرۋەردىگارىلد گ&&ۇ ۋاقتى&&دا ) ئ&&ۆز125( گ&&ۇيرۇدۇق تۇتۇش&&نى

ئىم&&ان كۈنىگە ئاخىرەت ۋە قا هللا ئاھالىسىدىن گەرەىن، قىلىپ شەھەر مەككىنى) تېنى 

ئادەمنىمۇ گىلغان رىرىقلندۇرغىنە دېدب. هللا: «كاپىر گىلەن مېۋىلەر تۈرلۈك ئېيتقانلرنى

ئ&&ۇنى كېيى&&ن ئاندىن قىلىمەن، ھاياتلىقىدا) گەھرىمەن (يەنى مۇددەت (رىرىقتىن) ئازغىنا

ئاقىۋەتد  يامان ھەيدەيمەنە دېدب. (گۇ) نېمىدېگەن (ئاخىرەتتە) دوزاخقا

-ئايەت) 126-125 بە.ەرە - سۈرە2 ()»126( 

جىرانە، شەر.ىدە ئى__بىن، ئۇداتۇل تەرىپىدە جەنۇب تەنئىم، تەرىپى شىمال ھەرەم 

كېلى__دىغان كىلومې__تىر  ك__ۋادرات25 ئۆلچىمى يۈز .ورشالغان بىلەن ھۇدەيبىييەھ غەربىدە

رايونىنىڭ ھەرەم تارتىلسا، رەسىمى پارچە بىر ھەمرادىن سۈنئىي رايوننىڭ رايوندۇر. بىر

لۋا ۋولق__انلىق بى__ر .__اپ-.__ارا ئوتتۇرىسىدا، چۆلنى__ڭ بى__ر ساپ-سېرىق چۆلنىڭ دەشتى

ئى__بىن چېگرالى__رى رايوننى__ڭ بولى__دۇ. ب__ۇ ناماي__ان ئال__دىمىزدا ك__ۆز ب__ارلىقى ئ__ورمىنى

ئەلەيھىسس____الم جەبرائىل ئەلەيھىسس____المغا ئى____براھىم .ىلىشىچە، رىۋايەت ئابباس____نىڭ
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ئەلەيھىسس__الم پەيغەمبەر چېگ__رالر ب__ۇ كېيى__ن ئۇندىن ئىكەن، كۆرسىتىلگەن تەرىپىدىن

دېيىلىشىچە، رىۋايەتتە بى__ر باش__قا ئىكەن. ئاڭلنغ__ان بەلگىلەنگەن .ايتىدىن تەرىپىدىن

ئ__ازدۇرۇپ .ايتى__دىن ئ__ۆزىنى شەيتاننىڭ ئەلەيھىسس__الم ئ__ادەم .ىلغ__ان تەۋبە گۇناھىغ__ا

مۇھ__اپىزەت .ويۇلغ__ان ئەتراپىغا چېگرالى__رى ھەرەم م__ۇ ئ__اللھ .ور.قانىكەن، كېتىشىدىن

راي__ون بىخەتەر ئۈچ__ۈن ئەلەيھىسس__الم ئ__ادەم يەرنى ب__ۇ بىلەن پەرىش__تىلىرى .ىلغ__ۇچى

يەر .ىس__مىدا ئورت__ا يېقى__ن دېڭىزغ__ا ئارىلىنىڭ يېرىم ئىكەن. ئەرەبىستان بەرگەن .ىلىپ

داس__تانىنىڭ ئىنس__انىيەت تەسەۋۋۇرىدا، مۇس__ۇلمان زېمى__ن، بى__ر كىچى__ك ب__ۇ ئالغ__ان

ئاساسەن بايانغ__ا بى__ر ئى__دى. ئوخش__اش ئىب__ارەت بېتى__دىن ت__ۇنجى باشلنغان يېزىلىشى

شەكىللىنىش ت__ۇنجى يۈزىنى__ڭ يەر بولغ__ان ش__ارى ئ__وت بى__ر يەر، ب__ۇ .ۇرۇلغ__ان كەئبە

ت__ۇنجى كېيى__ن بالسىدىن توپ__ان پارچىسىدۇر. يەنى س__ۇۋىغان .ې__تىم بىرىنچ__ى .اتارىدا

ئىنس__انلرنىڭ ئېرىشىدە، مۇز ئاخىرلشقان بۇرۇن  يىل8000 يەردۇر. مىلدىدىن .ۇرۇغان

بۇ ئىدى. يەنى رايون بىر ياپ- يېشىل بولغان، مۇۋاپىق ئەڭ ئۈچۈن كەچۈرۈشى ھايات

ھازىرلىغ__ان، .ىلى__پ مېھمانخان__ا ئىنس__انلرغا كىندىكى__دۇر. ئاللنى__ڭ يەرش__ارىنىڭ يەر

.ارش__ى يەردە ب__ۇ مېھمىنىن__ى ئىنس__ان بول__ۇپ ت__ۇنجى ي__ۈزى يەر بېزىگەن ھەشەمەتلىك

.ەرزى تەشەككۈر ماكانغ_ا ب_ۇ نەس_لىنىڭ ئىنس_ان ئى_دى. شۇڭلش_قا، كۈتۈۋالغ__ان ئېلىپ

ھەج -ئايىتى__دە97 سۈرىسىنىڭ ئىم__ران ئ__الىي بۇيرۇغ__ان .ىلىشنى ھەج باردۇر. ئەسلىدە

ھە.قىدۇرگ دېيىلگەن. ئۈستىدىكى ئىنسانلر/ئىنسانىيەت «ئاللنىڭ

بەك «ئىنس____انلر/ئىنس____انىيەتگ بئەنناس) كەلىمىس____ى ئېلىنغ____ان تىلغ____ا ئايەتتە

«ئەي ئايەتلىرى__دە .ۇرئ__ان باش__قا ئال.ىدار ئىبادەتلەرگە تارتىدۇ. چۈنكى، دىققىتىمىزنى

نام__از -ئايەتكە،183 -س__ۈرە2 ئۈچ__ۈن ئۈچ__ۈنگ بروزا «مۆئمىنلەر ئېيتق__انلرگ، ئىم__ان

.وللىنىلى___دۇ. ئەمما، ئىبارىلەر .ارالس___ۇن) دېگەن___دەك -ئايەتكە103 -س___ۈرە4 ئۈچ___ۈن

كىشىلەر .ىلىنى___دىغان خىت___اب ۋە ئۆزگىرى___دۇ ئەھۋال ب___ۇ كەلگەن___دە ھەجگە پە.ەت
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ئۆس__ۈپ ئۈستىدە زېمىنى ئىمان ئىبادەت، .ارىتىلىدۇ. ھالبۇكى، بەكرەك «ئىنسانلرگ غا

ھال___دا مەجبۇرى ۋە تەبىئىي تەلىماتلر ئىلھ___ى ب___ارلىق ئال.ى___دار يېتىلى___دۇ. ئىبادەتكە

ئ__ۇ ئىگى__دۇر. ئۇن__دا.تا، كۈچكە ھە.قى__دىمۇ ھەج ئاساس .ىلىدۇ. بۇ نىشان مۆئمىنلەرنى

ئىنسانلرگ خىتابىنى «ئەي ئورنىغا ئېيتقانلرگ نىڭ «ئىمان «مۆمىنلەرگ، ئايەتتە ھالدا

نېمە؟ ھېكمىتى ئىشلىتىشنىڭ

.ىلغ__ان پەر.لىق باشقىلىرىدىن ئىبادىتىنى ھەج ۋا.ىتتا ئەينى ھېكمەت، بۇ بىزچە 

مۆئمىننى______ڭ ئىبادىتىنى______ڭ ھەج بولسىمۇ، ب______ۈدۈر. ئ______ۇ يۈزلەندۈرگەنمۇ تەرەپكە

ب___ۇرچى ۋاپ___ا بولۇشىدۇر.  مۆئمىنگە ئىب___ارەت تەلىماتتىن «ئىنس___انلىقىغاگ .ارىتىلغ___ان

م__ۆمىن بى__ر ھەر ئۆگۈتىلمەكتە. ئەس__لىدە، ئېيتىش شۈكۈر ۋە تەشەككۈر ئەسلىتىلمەكتە،

بولغ__ان كۈچل__ۈك ئەڭ تۇيغۇس__ى مەسئۇلىيەت ئائىلىسىنىڭ ئىنسانىيەت بولغان تەۋە ئۆزى

ش___اھىتلىق مۆئمىننى___ڭ ھەر ئەس___لىدە، ئەمەس___مىدى؟ كې___رەك بۇلىش___ى ئەزاس___ى بى___ر

بولغ____ان بىلەن زام____ان ۋە بىلەن ماك____ان بىلەن، ي____ۈزى يەر ۋە ب____ار مەس____ئۇلىيىتى

بىلى___پ ۋە بەلگىلىش___ى دائىرىسىدە «ش___اھىتلىقگ مەس___ئۇلىيىتى مۇش___ۇ مۇناسىۋىتىنىمۇ

ئەمەسمىدى؟ كېرەك يېتىشى

ت___ۇپرا.لردا مۇش___ۇ مۇساپىس___ى ئىم___ان بۈي___ۈك ئەڭ تونۇغ___ان ئىنس___انىيەتنىڭ 

مۇش__ۇ جەننىتىگە .ويغ__ان يۈتت__ۈرۈپ ۋە ئانىمىزغ__ا ھ__اۋۋا ئ__اتىمىز، باش__لنغانىدى. ئ__ادەم

ساماۋى ئۈچ شۇكى، ھە.ىقەت بەرگەن يۈز تارىختا بېرى ئۇچراشقانىدى. شۇندىن رايوندا

ۋە ھاجەر ئەزىزلىرى__دىن ئۇنى__ڭ ئەلەيھىسس__الم، ئى__براھىم ئاتىس__ى ئورت__اق شەرىئەتنىڭ

ئەڭ بەكرەك ئى__دى. ھەممى__دىن ئوينىغ__ان رولىنى ئۆز رايوندا بۇ ئەلەيھىسسالم ئىسمائىل

مەڭگۈلۈك يورۇتق__ان يېڭى__دىن ئالىمىنى .اراڭغۇلشقان ئىنسانىيەتنىڭ پەيغەمبەر ئاخىر.ى

ئىدى. باشلىغان تار.ىتىشقا ۋە ئېلىشقا رايوندا بۇ مانا چا.ىرىقىنى

ۋە سازاۋەر ھۆرمەتكە ئوخشاشل بەدىنىگە يولۇچىسىنىڭ ھەج بىر ئېھراملىق ھەرەم، 
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ھەق- ۋە يامانلىقق__ا تۈرل__ۈك ھەر ھالدى__دۇر. ھەرەم بولغ__ان كې__رەك سا.لىنىش__ى ھۆرمىتى

بولغ__ان .اتى__ل ئۆلتۈرگەن رايون__دۇر. دادىڭىزن__ى .ىلىنغ__ان ھ__ارام تاج__اۋۇزى ھو.__ۇق

چېقىللمايسىز. ئ__ۇ تۈكىگىمۇ بىرىنىڭ بولغان مېھمان ۋە ياشىغان يەردە ئۇ تە.دىردىمۇ،

كاپالەتچىس_____ى بىخەتەرلىكىنىڭ رايون_____دۇر. ھەرەمنىڭ بىخەتەر ئىلھى_____ي بولس_____ا يەر

مېھمىنى__دۇر. مۇس__اپىرغا ئاللنى__ڭ ئىنس__ان بى__ر ھەر پاناھلنغ__ان يەردە ئاللھ__دۇر. ئ__ۇ

ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ ھا.ارەت .ىلىنغان ساھىپخانغا ھا.ارەت .ىلىنغان

بىرلەش__تۈرىدۇ. بىلەن ھەرەم ئ__ۆزىنى كىش__ى، ئېھراملى__ق بىر ھەر يۈرگەن ھەرەمدە 

ھەر ۋە يىتى__دۇ تۇن__ۇپ ئېڭىن__ى بىرلى__ك بولغ__ان بەرمەكچى ئۆزىگە دىنىنى__ڭ تەۋھى__د

بېرىلگەن ئۇنىڭغ__ا تاش- تۇپرىقى، .ىلىدۇ. ھەرەمنىڭ ھۆرمەت ئېھتىرامىغا مۆھتەرەمنىڭ

ھەرەم ت__اش- ت_ۇپرىقىنى ھەرەمنىڭ ئالغان__دۇر. شۇڭلش__قا نېسىۋىسىنى ئ__ۆز ئېھتىرام__دىن

چەكلەنگەن___دۇر. توش___ۇش ھەرەمگە ت___اش- ت___ۇپرىقىنى سىرتنىڭ توش___ۇش، سىرتىغا

)2/150 بئەزراكى

ئېھراملىقلردى___ن ج___انلىقلىرىمۇ باش___قا ئەمەس، ئىنس___انلىرىل پە.ەت ھەرەمنىڭ، 

خاتىرجەم ئەڭ دۇنيانى___ڭ ھ___ايۋانلىرى ۋەھشىي كې___رەك. ھەرەمنىڭ بولۇش___ى خاتىرجەم

بولغ____ان .ىممەتلىك ئەڭ بەدىلى دۇنيانى____ڭ بىرگە بىلەن ھايۋانلىرى____دۇر. ش____ۇنىڭ

رايون__دا ئەمىن كەپتىرىنىڭ ھەرەم مەسىلەن: بى__ر بىرىنى__ڭ، ھايۋانلىرى__دۇر. ب__ۇلردىن

دېمەكتۇر.  .ىلىش .ۇربان .وينى بىر بەدىلى ئوۋلىنىشنىڭ

س________ازاۋەردۇر. ھۆرمەتكە جانسىزلىرىمۇ ئەمەس ج________انلىقلىرىل پە.ەت ھەرەمنىڭ

ئۈزۈش__مۇ ش__ېخىنى بى__ر ئۆس__ۈملۈكلەرنىڭ يېشىل تەبىئىي ئ__وتلىرى، يېشىل ھەرەمنىڭ

ياخش___ى ئەڭ دۇنيانى___ڭ ھەرەم بىلەن چەكلىمىلەر ھېس___ابلىنىدۇ. ب___ۇ بول___ۇپ جىنايەت

ئ___ۆز كىرى___پ .ىلىنغان___دۇر. ئېھرامغ___ا ئېلن راي___ونىگ دەپ ت___ور «تەبىئىي .وغ___دالغان

.ۇلى___دىن كىشىلەرنىڭ بولغۇس___ى ھ___اجى ھەر كەلگەن ئۈچ___ۈن ك___ۆرۈش مەھشىرىنى
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كېرەك.  بولۇشى خاتىرجەم ئۆسۈملۈكلەر ۋە ھايۋانلر ئىنسانلر،

دەپ س__ازاۋەردۇر ھۆرمەتكە ھ__ايۋانلىرىنى بېغىرلىغ__ۇچى يەر ۋە ئ__وتىنى ھەرەمنىڭ 

ئىچكەن تۈكۈرۈش__ى، يوللىرىغ__ا بۇلغىش__ى، ھاۋاسىنى ھەرەمنىڭ مۆئمىننى__ڭ بى__ر بىلگەن

ت____ازىلىق ئىش____لەتكەن ئەخلىتىنى، مېۋىسىنىڭ يېگەن .ۇتىسىنى، ئىچىملىكلىرىنى____ڭ

ئىش__تۇر. بى__ر بولماي__دىغان .ىلغىلى .وبۇل پە.ەت ئېتىشى ئوتتۇرىسىغا يولنىڭ .ەغىزىنى

تاج__اۋۇزدۇر. .ىلىنغ__ان نامىغ__ا شەرىفگ دېگەن «ھەرەمى ھەرەمنىڭ .ىلىقلر خى__ل ب__ۇ

ئەدەپسىزلىكتۇر. .ىلىنغان ئاللھقا ئىگىسى ھەرەمنىڭ بولۇپمۇ،

كېلى_پ يەنە ئۆيىگە، ئاللنى__ڭ ئەدەپسىزلىكنى .ىللمايدىغان ئۆيىدىمۇ ئۆز ئىنسان 

ۋە ئىگىلى___رى ئ___ۆي .انچە ھەر .ىلليسەن؟ .ان___دا.مۇ ئىكەنسەن مېھمىن___ى ئاللنى___ڭ

ۋە س__ۈيى ھاۋاس__ى، ھەرەمنىڭ تە.__دىردىمۇ، چىقمىغ__ان كىرى__پ خىيالىغ__ا مېھمانلرنى__ڭ

ئوتلىرىچىلى_____ك ۋە ھ_____ايۋانلىرى ۋەھشىي ھەرەمنىڭ بولمىس_____ا ھې_____چ جىمجىتلىق_____ى

ب__ۇزۇپ بىلەن .وپ__اللىق جىمجىتلىقىن__ى ئۇنى__ڭ بۇلغىغ__انلر، ھ__اۋانى ھۆرمەتلىكتۇر. ئ__ۇ

ي__وللىرىنى، ئۇنى__ڭ بولغ__انلر، سەۋەب بۇلغاش__قا مۇھىتنى .ىلىپ پەيدا شاۋ.ۇن-سۈرەن

مېھم___ان ئ___اددىي ئەڭ ئايلن___دۇرغانلر ئەخلەتخانىغا تېشىنى تېغىن___ى، ك___وچىلىرىنى،

كۆڭلى___دىكى كىشىلەر خى___ل كىشىلەردۇر. ب___ۇ ي___وق خەۋىرى پە.ەت ئەدەپلىرى___دىنمۇ

پە.ەت چەكلىمىلەر، پۈت___ۈن ب___ۇ ئال.ى___دار چىقارغ___انلردۇر. ھەرەمگە تېشىغا ئىللى___تىنى

ئىناۋەتلىكتۇر. ئۈچۈنمۇ كىشىلەر ئېھرامسىز ئەمەس، ئۈچۈنل ئېھراملىقلر

بارغان كېرەك. ھەجگە تىرىشىشى ئۈچۈن بولۇشى ھەرەم دۇنيانىڭ پۈتۈن مۆئمىن، 

بىخەتەر، مۇش__ۇنداق دۇنيادا، بۈگۈنكى .الغان ئايلىنىپ مەيدانىغا ئۇرۇش مۆمىن ھەربىر

يۈرىكى__دە يېرىگە كەلگەن راي__ونىنى، ھەرەم بولغ__ان ئارىلى تىنچلىق بىخەتەر، .ەدەر بۇ

مېلىنى__ڭ، جېنىنى__ڭ، يېرىن__ى تۇرۇۋاتق__ان ئىنس__ان، كې__رەك. ھەر بېرىش__ى كۆچ__ۈرۈپ

مۇئامىلە ئىنس____انىي ئىنس____انغا .وغ____دالغان، ئىماننى____ڭ ۋە نەسىلنىڭ ئىپپىتىنى____ڭ،
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ئىنس__انلرنىڭ ۋە .ۇش__لرنىڭ ئەكسىچە .ىلىنمىغ__ان، تاج__اۋۇز تەبىئەتكە .ىلىنى__دىغان،

.ىلىش__نىڭ ھەرەم بى__ر بولغ__ان س__ازاۋەر ھۆرمەتكە - تۇپرا.لرم__ۇ ت__اش ھ__ۆر، ناھ__ايىتى

كېرەك. بېرىشى ئېلىپ كۈرىشىنى

ئېلن «ھەرەمگ دەپ ئۈس__كۈدارنى .ىرغىقى__دىكى ئان__ادولۇ ئىس__تانبۇل ئوس__مانلى  

بى__ر تۇپرا.لىرىنى__ڭ كەئبە كېيىن .ىلىنغاندىن ئېلن دەپ ھەرەم .ىلغانىدى. ئۈسكۈدار،

يەرنىڭ ئ__ۇ .ىلغ__انلىق، ئېلن دەپ ھەرەم يەرنى ھېس__ابلنغانىدى. بى__ر بول__ۇپ ت__ارمىقى

دەپ ھەرەم يەرنى ئى___دى. بى___ر .ىلغ___انلىق ئېلن ئىكەنلىكىنى .ېرىندىش___ى مەككىنىڭ

دېمەكتۇر. كەلگەنلىك ئېلى__پ ھۆرىيەت ۋە ئەمىنلىك ھۆرمەت، يەرگە ئ__ۇ .ىلىش، ئېلن

ئ_ۇ بولس__ا، كەلگەن ھالىغ_ا ئالھىدىلىكى تۇپرا.نىڭ بىر ھۆرىيەت ۋە ئەمىنلىك ھۆرمەت،

پەيغەمبەرمۇ زېمى__ن) ھېس__ابلىنىدۇ. ھەزرىتى تەييىبەھگ بگ__ۈزەل «بەلەدى ئ__ارتۇق يەر

ۋە سىياسىي ئىجتىم___ائىي، .ىل___دى، ئېلن دەپ ھەرەم مەدىنىنى كېيى___ن ھىجرەت___تىن

بى__ر دۇنياسىغا، -ئەسىر7 مىلدى بولغ__ان نۇ.تىسىدا چو.ق__ا يىمىرىلىش__نىڭ بىر ئەخل.ى

يېشىل مەدىنىنىڭ سايىسىدە ئى_دى. بۇنى_ڭ .ىلغ__ان بەرپا ئ_ارىلىنى تىنچلى__ق ۋە ھ_ۇزۇر

ئىدى. كىرگۈزگەن دائىرىسىگە .وغداش ھايۋانلىرىنىمۇ ۋەھشىي ھەتتا ۋە ئۆسۈملۈكلىرى

كۈچىنى___ڭ كۆرسەتكۈچىلەرنىڭ .ارشىلىق بۇتپەرەس ئارىلى___دىكى يېرى___م ئەرەب 

ۋا.ىتلردا ئىپادىلىگەن كىرگەنلىكىنى ئىس__لمغا خەلقلەرنىڭ رايوندىكى پۈتۈن يو.ىلىپ،

ي__ازلىقى ئەرەبىس__تاننىڭ ئورتا ۋە بولغان ھالىدا مەركىزى گۈزەل ۋە يېشىل ئەڭ رايوننىڭ

كىرى__ش ئىس__لمغا ئى__دى. ت__ائىفلىقلر .ىلىنغ__ان دەۋەت ئىسلمغا تائىفمۇ ھېسابلىنىدىغان

كەلگەن ھۇزۇرىغ__ا ئەلەيھىسس__المنىڭ پەيغەمبەر بىلەن شەرتنامە بى__ر  ماددىلىق8 ئۈچۈن

م__اددىلردىن .ىلىنغ__ان .وب__ۇل .ىل__دى. ئ__ۇ .وب__ۇل ئ__ۈچىنى ب__ۇلردىن ئىدى. روس__ۇلىلل

داۋۇد ئى__دى. بئەبۇ .ىلىنىش_ى ئېلن دەپ ھەرەم ئوخش__اش مەككىگە ت_ائىفنىڭمۇ بى_رى،

ك_ۆزى ئامانەت ئەش_ياغا ئەكسىچە ئى_دى، ئەمەس نەرسە بىر .ارشى ئىسلمغا )  بۇ19/26
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باغچىس__ى دۆلەت ت__ائىف، .ىلى__پ ئىدى. شۇنداق ئۇيغۇن روھىغا دىننىڭ .ارىغان بىلەن

ياشايتتى. ئىچىدە خاتىرجەملىك ۋە ھۆرلۈك ئىنسانلر كېلىپ، ھالىغا

تۇپرا.ق__ا، ئەمەس، ئىنس__انغىل ئىنس__اننىڭ .ائىدىلەر، رايوندىكى ھەرەم ھەجدىكى 

ئەتراپى__دا ئىنس__انلر ۋە تۈگەتمەكتە .ارىشىنى ئاددىي نىسبەتەن دەرەخكە .ۇشقا، سۇغا،

بىلىۋالما.ت__ا. ھال__دا .الغ__ان ھەيران ب__ارلىقىنى نەرسىلەرنىڭ كۆپلىگەن ليى__ق ھۆرمەتكە

نۇرغ__ۇن بەھرىلەنگەن ئورت__اق دۇني__انى .الغ__ان ياشىنىپ ش__ۇ بىلەن ئەۋلدى ئىنس__ان

ۋە .وليلش_______تۇرما.تا ھاي_______اتنى مەۋجۇداتلر ب_______ۇ ھە.ىقەتەن ب_______ار، مەۋجۇداتلر

بىلدۈرمەكتە. .ىلغانلىقىنى زۇلۇم مەۋجۇداتلرغا ئىنسانلرغا گۈزەللەشتۈرمەكتە،

ئىچى_دە بىرىكى_ش تىركەشمەس_تىن، بىلەن ھاي_ات مەزگىلى__دە ھەج مۇھىمى، ئەڭ 

بەخش ھ___ۇزۇر ك___ۆپ تېخىم___ۇ ئۆزىگە بۇنى___ڭ .ىلىنى___دۇ. ئەلۋەتتە، سىناق ياش___اش

- تۇپرا.قا سۇ - تاشلرغا، كۆرمەكتە. تاغ بېيىتقانلىقىنى تېخىمۇ ئۆزىنى ئەتكەنلىكىنى،

ئىكەنلىكىنى، ئامانەت بېرىلگەن ئۇلرنىڭم___ۇ ئ___ۆزگىرىپ، - .اراش___لىرى ك___ۆز بولغ___ان

بولغ__ان بىلەن - بىرى بىر ئىچىدە مەۋجۇدات بارلىقىنى، ھو.ۇ.ىنىڭ ۋە ھەق شۇڭلشقا

ئۇلرنى__ڭ ب__ارلىقىنى، ئورنىنى__ڭ باغلىنىش__لىق دەرىجىدە .ۇتۇللماس .ېچىپ مۇناسىۋەتتە

بى__ر زەنجىرى__دىكى تەبىئەت ئۆزگەرتىۋېتىش__نىڭ، ئ__ورنىنى بىرىنىڭ ھېچقانداق ئىچىدىن

ئالغ__ان ئ__ورۇن زەنجى__ردە بولس__ا بۇنى__ڭ بولى__دىغانلىقى، دېگەنلىك ئۈزۈۋې__تىش ھالقىنى

بېرى___دىغانلىقىنى تەسىر يام___ان ھالقىلرغ___ا پۈت___ۈن ئالغ___ان، ئىچىگە ئ___ۆز ئىنس___اننىمۇ

ئەسلەتمەكتە.
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.تەلبىيەھ7

دېگىنك___ى مۇھەممەد!) ئۈممىتىڭگە كېلى___پ: بئ___ى ئەلەيھىسس___الم جەبرائىل «ماڭ___ا

ھەجنىڭ ئېي__تىش تەلبىيە چ__ۈنكى توۋلىس__ۇن، ئ__اۋازدا ي__ۇ.ىرى تەلبىيەسىنى ھەج__دە

بىرلىكتە ھ___اكىم ھەنبەل، ئىبن___ى ئەھمەد ماجە،  بئ___بىنىدې__دىگ ئالمەتلىرىدىن__دۇر،

.ىلغان)  رىۋايەت

ئىننەل لەببەيك، لەكە لشەرىكە لەببەيكە لەببەيك، ھۇممە ئ__________اللھ «لەببەيىك

لەكگ لشەرىكە ۋەلمۇلك لەكە ۋەننىئمەتە، ھەمدە

ھېچقان___داق تەييارمەن. لەببەي! سىنىڭ لەببەي! بۇيرۇ.ۇڭغ___ا «لەببەي! ئ___اللھىم

س__انالر – ھەم__دۇ پۈت__ۈن لەببەي! شۈبھىسىزكى لەببەي! ئ__اللھىم يو.ت__ۇر، شىرىكىڭ

شىرىكىڭ ھېچقان__داق س__ېنىڭ ئىلكىڭدەدۇر، سىنىڭ مۈلۈك ۋە نىئمەت خاستۇر، ساڭىل

يو.تۇر.گ

ئەلەيھىسس__المنىڭ ئى__براھىم پەيغەمبىرىڭ ۋە .ۇل__ۇڭ س__ۆيۈملۈك لەببەي! ئ__اللھىم!،

كۈتىمەن!! بۇيرۇ.ۇڭنى بويسۇندۇم، دەۋىتىڭگە .ىلغان بىلەن ۋاسىتىسى

دۇنيالىرىمنى ۋە كىيدىم. سۆيگەنلىرىمنى كېپەنلىكىمنى لەببەي! ئاللھىم! ئۈستۈمگە

كەل__دىم. رەھمەت ھۇزۇرۇڭغ__ا ئاي__اغ ي__الڭ ئوچ__ۇق، .وي__دۇم. بېشىم تاش__لپ كەينىمگە
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گۇناھىمغ__ا ئېقىش__قا، چ__ايقىلىپ ئوكيانى__دا كەل__دىم. ئۈممەت بولۇش__قا تامچە دېڭىزى__دا

كەلدىم. يېتىشكە ۋايىغا يولدا بۇ ۋە پىشىشقا كۆيۈشكە، بولۇپ ئوت يىغلشقا،

بولدۇم! ھازىر ئاللھىم! مەن ئۇلۇغ

تۇرىسەن. ۋەدەڭدە بولساڭ سەن - مەن، ئىنسان تۇرمايدىغان ۋەدىسىدە مەن 

سەن .ىلغ___ۇچى، تەلەپ مەن مۇكەممەل، بولس___اڭ سەن ئەمەس، مۇكەممەل مەن 

سەن.  – بەرگۈچى

بەرگۈچى. بۇيرۇق بولساڭ سەن .ىلغۇچىمەن، ئىتائەت بۇيرۇ.قا مەن

- سەن. بۈيۈك ئەڭ بۈيۈك، بولساڭ سەن كىچىك، مەن

چارە. بىردىنبىر بولساڭ سەن بىچارىمەن، مەن

سەن. كۈچلۈك سەن ئاۋارىمەن، مەن

تاڭغۇچىسەن. يارامنى بولساڭ سەن بېرىمەن، يارا يۈرىكى مەن

ساھىبخانىسەن. بولساڭ سەن مېھمىنىڭ، سېنىڭ بولسام مەن

لەببەيك! ھۇممە ئاللھ لەببەيك

بول__ۇپ ئىس__مائىل كۆيۈش__كە، بول__ۇپ ئى__براھىم بولۇش__قا، ئىنس__ان بول__ۇپ ئادەم__دىن

كەلدىم! بولۇشقا تەسلىم بولۇپ ھاجەر بولۇشقا، .ۇربان

بولدۇم! ھازىر ئاللھىم! مەن بولدۇم ھازىر مەن

ئىس__تىقبالىم مەجھۇل ۋە ھ__الىم ۋەيرانە ئۆتمۈش__ۈم، بولغ__ان كەل__دىم. زايە نامىمدا ئۆز

كەلدىم! ئۈچۈن

كەلدىم! نامىغا ئۈممەتنىڭ ئېگىك بوينى

كەلدىم! نامىغا يېتىملىرى ئىگە-چا.ىسىز ئىسلمنىڭ 

تاش___لىۋېتىلگەن ئىنس___انىم، بولغ___ان ب___وزەك ۋەتىنى___م، مەزلۇم جۇغراپىيەم، مەھرۇم
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كەلدىم! نامىغا ئىمانىم غەش كۆڭلى .ۇرئانىم،

ۋە چۈش_لىرىم ئايلنغ_ان خارابىگە ئە.لىم، بۇرمىلنغ_ان يۈرىكىم، .ىلىنغان ئىشغال 

كەلدىم! نامىغا ئۈمىدلىرىم

لەببەيك!..... ھۇممە ئاللھ لەببەيكە

كۆم__ۈر چىقق__ان، .اين__اپ يۈرىكى__دىن ئىنس__اننىڭ مىليونلرچە بى__رى يىللردى__ن ي__ۈز

ئاس__مان ك__ۆك پايانسىز ۋە چۆللەر ئوخشىغان س__ېرىقىغا ك_ۈز تۆپىلىكلەر، لۋا ب__ۇ .ارىس_ى

.ۇببىگە. ئ___ادەم ب___ۇ توۋليسەن سەنمۇ ش___وئارنى ئىلھى___ي ب___ۇ كېلىۋاتق___ان ئ___اڭلپ

ئەلەيھىسس__المغا ئى__براھىم ئوخش__اش، ئەلەيھىسس__المغا ن__ۇھ ئوخش__اش، ئەلەيھىسس__المغا

توۋليسەن. ئوخشاش ئەلەيھىسسالمغا داۋۇت ئوخشاش، ئەلەيھىسسالمغا مۇسا ئوخشاش،

كەبى...... داۋۇت ئۆزگەرگەن ئاۋازغا ئۆزىدە ئاشىقنىڭ شۇنداق،

.ۇيۇۋەت، كەبى داۋۇت جاھاندا بۇ «ئاۋازىڭنى

ئىمىش.گ سادا خۇش بىر .ۇببىدە بۇ .الغان با.ى

پەيغەمبەر ئ__اۋازىڭنىمۇ سېنى. س__ېنىڭ تىڭشايدۇ تاشلر كۆيگەن كەبى .ارىسى مىس

دەسسەپ ئۇچى__دا خاتىرىلەيدۇ. پۇتۇڭنى__ڭ يېنىغا ئاۋازىنىڭ ئەلەيھىسسالمنىڭ مۇھەممەد

ھ___ايۋانلرمۇ ۋەھشىي چېقىلمىغ___ان تۈكىگىم___ۇ ش___اخلر، ئۈزۈۋەتمىگەن دۆڭلەر، يۈرگەن

ب___ۇرۇن سىزدىن خ___ۇددى ئ___اۋازىڭىزنى خاتىرىلىۋالى___دۇ ئ___اۋازىڭنى. ئۇلرم___ۇ تىڭش___ايدۇ

ئاۋازىڭىزنى. خاتىرىلەيدۇ يېنىغا ئاۋازىنىڭ خاتىرىلەنگەن كىشىنىڭ مىليونلرچە

مېھمىن__ى ئۇنى__ڭ .وش_ۇپ ئ__اۋاز چا.ىرىقىغ__ا ئاللنى_ڭ دېمەس__تىن، - يېقى__ن يىراق 

پەيغەمبەر كەبىگە ئ__ۆيى جەھىلنىڭ ئەبۇ بولس__ۇن؟ ئەھمىيىتى نېمە بول__دۇڭ. ماكاننى__ڭ

رەببىگە كەبىنىڭ جەھىل ئەبۇ ئى____دى. ئەمما، يېقى____ن ئۆيى____دىنمۇ ئەلەيھىسس____المنىڭ

م__ۇمكىن. كۆڭل__ۈڭ بۇلىش__ى يى__راق مەككىدىن ماكانىڭ ئىدى. سېنىڭ يىرا.لىقتا چەكسىز

«لەببەيك!گ دېگىن! بولسا يېقىن
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.__ۇل ئۆزىگە .__ۇللرنى توۋليسەن، ش__وئارنى ئىلھ__ى ب__ۇ يېرىڭ__دە تاپق__ان پۇرسەت

زالىملرغ__ا بۇتلش__تۇرغان ئ__ۆزىنى .ارش__ى، تاغۇتلرغا مۇستەبىت بارلىق چا.ىرغان بولۇشقا

خەلقئارا .ىلغ__ان مۇس__تەملىكە بۆلۈپ - پارچىغا پارچە ئۈممەتنى بولغان مەنسۇپ .ارشى،

توۋليسەن. شوئارنى ئىلھى بۇ .ارشى مەركەزلىرىگە جىنايەت

ئايرىلغان__دا، ۋە ئۇچراش__قاندا بىلەن ئېدىرلىقتا. بىرى تۈزلەڭلىكتە، يايل.تا، تاغدا،

ت__وۋلپ ئۈنل__ۈك ش_وئارنى ب_ۇ دائى_م ھەر كىرگەن__دە كوچىغا بىر .ايرىلغاندا، بۇلۇڭغا بىر

تاش__قا، ك__ۆپرەك بولسىمۇ كېتىدۇ. بىر .وشۇلۇپ ئاۋازىغا مىليونلرنىڭ ماڭىسەن. ئاۋازىڭ

توۋليسەن، ئ__اۋازدا يۈكسەك بىلەن كۈچ__ۈڭ ب__ار ئۈچ__ۈن يەتكۈزۈش جانلىققا تۆپىلىككە،

نوتىنى. ئىلھىي بۇ توۋليسەن

بولىسەن! ھازىرمەنگ دېگەن يەردە بۇ «مەنمۇ بىلەن دېيىش لەببەيكە

بىلەن ئەلەيھىسس__الم مۇھەممەت ھەزرىتى باش__لىنىپ بىلەن ئادەم «ئاللھىم! ئاتىمىز

بولىسەن. «ئ__اللھىم! ئەپۇ .ې__تىۋال!گ دېگەن مېنىم__ۇ خورىغ__ا لەببەيكىلەر .ىلغان داۋام

زىياپىتىڭگە رەھمەت تەييارلىغان مېھمانلىرىڭغ__ا ئ__ال، مېنىم__ۇ تىزىملىكىگە .ىلىنىدىغانلر

بولىسەن.  چا.ىرىۋال!گ دېگەن مېنىمۇ

بايرامنى__ڭ جەمرىسىدە ئە.ەبە ئېتىلى__دىغان ت__اش شەيتانغا چ__ا.ىرىق، ئىلھ__ى ب__ۇ

بېرىدۇ. ئۆتۈنۈپ تەكبىرگە ئورنىنى بىلەن ئېتىش تاش شەيتانغا تۇنجى كۈنى بىرىنچى
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جەملىنىشى تۇنجى . ئۈممەتنىى8

بېش__ارىتىدۇر. «مەناسىكىڭلرنى باش__لنغانلىقىنىڭ رەس__مىي ھەجنىڭ ئەس__لىدە ب__ۇ

مۇھەممەت ) دېگەن5/125 ئ___ۆگىنىڭلر!گ ببەيھە.ى .ائى___دىلىرىنى) مەن___دىن بھەجنىڭ

-7 زۇلھەججىنىڭ خۇتبىسىنى ئى__دى. ت__ۇنجى ئېيتق__ان خۇتبە ئۈچ ھەجدە ئەلەيھىسسالم

خۇتبىلەردىن ئى__دى. باش__قا بەرگەن كەبى__دە كېيى__ن نامىزى__دىن پېشىن مەككىدە، كۈنى

خۇتبىسىنى ئىكك___ى بولغ___ان سىياسىي بى___رى يەنە ۋە دىنى___ي بى___رى ھال___دا، پەر.لىق

تاماملىغانىدى. بىلەن بېرىش خۇتبە بىرل بىرلەشتۈرۈپ،

بى__ر ئالەمش__ۇمۇل ئىپادىلىگەن تەرىپىنى سىياسىي ھەجنىڭ خۇتبىس__ى ب__ۇ ئەس__لىدە

تەرىپى__دىن ئەمىرلىرى ئۈممىتىنىڭ ئىسلم بولسا ئۇ.تۇرۇش تىپتىكى ئىدى. بۇ ئۇ.تۇرۇش

بېرىلى__دۇ. ئېلى__پ تەرىپى__دىن ۋەكى__ل بەلگىلەنگەن تەرىپى__دىن ئ__ۇ بېرىلى__دۇ. ي__اكى

-8 بولغانى__دى. ھىجرەتنى__ڭ ش__ۇنداق ھەج__دىمۇ - يىلىدىكى9  ھىجرەتنىڭ ھالبۇكى،

رەزىيەللھۇ بەكر ئەبۇ ئەلەيھىسس__الم پەيغەمبەر - يىل__ى9.ىلىن__دى.  فەتھى مەككە يىلى

بەكىر ئەبۇ ئەۋەتكەنى__دى. ھەزرىتى ئۇ.تۇرۇش__قا ئەمرىنى ھەج ۋاكالىتەن ئۆزىگە ئەنھۇنى

كېڭىش__ى ئۈممەت بى__ر ھەجنىڭ ئار.ىلىق ئورۇنداش ياخشى تەرىپىنى سىياسىي ھەجنىڭ

ئۈممەتنىڭ جەھەتتە سىياسىي ھەجنىڭ يىلق__ى ئ__ۇ ئورۇن__داپ، ياخش__ى رولىن__ى بول__ۇش

روس__ۇلىلل – يىل__ى10ئى__دى.  ئورۇنلىغ__ان رولىن__ى بول__ۇش كېڭىش__ى سىياسىي بى__ر چوڭ

ئەڭ ئورۇن__دا ئ__ۈچ ئېلى__پ، ئۈس__تىگە رولىن__ى .ىلى__ش رەھبەرلىك ھەجگە بىۋاسىتە ئ__ۆزى
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7 ئى__دى. زۇلھەججىنىڭ سۆزلىگەن خۇتبە بىر كەلتۈرۈلگەن .ولغا .ېتىلىشىنى ئادەم كۆپ

-2 ھېيتنى__ڭ مەس__چىتىدە، نەمرە ئاراف__اتتىكى بولس__ا - ك__ۈنى9 مەككى__دە، – ك__ۈنى

بولس__ا، كېيى__ن نامىزى__دىن پېشىن - ك__ۈنى11 زۇلھەججىنىڭ كېلى__دىغان ت__وغرا كۈنىگە

س___ۆزلەش خۇتبىسىنى ۋىدالىشىش بولغ___ان داڭلى___ق ئەڭ مەس___چىتىدە خەيفا مىن___ادىكى

.ىلغانىدى. جەم مەزمۇنىنى ھەممىسىنىڭ خۇتبىلەرنىڭ بۇ ئار.ىلىق

سىياسىي ۋە دىنى_____ي ئۈممەتنىڭ خەلىپىلەر راشىد ۋە روس_____ۇلىلل خۇتبىلەرنى ب_____ۇ

بىرتەرەپ مەسىلىلىرىنىڭ ئۈممەتنىڭ ئى_____دى. ھەجنى بەرگەن س_____ۈپىتىدە رەھبەرلىرى

ئى__دى.  بۈگ__ۈنكى ئەنئەنە نەبەۋى مۇش__ۇ دەل .ىلغ__ان كېڭىش__ى ئۈممەت .ىلىنى__دىغان

دائى___م تەرىپىنى بى__ر ھەجنىڭ ئەھۋال .ال___دى. ب___ۇ .ېلى___پ رەھبەرسىز ئۈممەت كۈن___دە

.ولغ____ا نەتىجە ئىجتىم____ائىي كۈتۈلگەن ھەج____دىن شۇڭلش____قىمۇ .ويما.ت____ا، كەمتۈك

كەلتۈرۈلمەمەكتە.

ئ__ۆز- باش__قۇرۇۋاتقانلر خەلقنى مۇس__ۇلمان بولمىسا ھېچ خاليتتىكى، شۇنى كۆڭلىمىز

ئ__ۆزىنى ۋەكىل__ى ي__اكى ئ__ۆزى ي__ا باشلىقى نۆۋەتچى بىرلىكنىڭ .ۇرسا. بۇ بىرلىك بىر ئارا

ھاجىلىرىغ__ا ئۈممەتنىڭ .ىلىۋاتق___ان ھې__س دەپ يې__تىم ۋە - چا.ىسىز ئىگە دۇنيانى__ڭ

- تۇيغ__ۇ، ھې__س كۆرسەتس__ۇن. ئ__ۇلرنى نىش__انلر ئالەمش__ۇمۇل بولس__ۇن. ئۇلرغ__ا باشلىق

تۇتاش___قان يىل___ى ھەر .ىلس___ۇن. مەككى___دە چ__ا.ىرىق بىرلىكىگە ھەرىكەت ۋە چۈشەنچە

ئورۇنلش__تۇرۇپ، يۈرىكىگە - ئاياللرنىڭ ئەر مۆمىن مىليونلىغان مەشئىلىنى، مەدەنىيەت

دېگەن نېمە بولس__ا .وشالىغان تۆھپە يەتكۈزۈشىگە تۇپرا.لىرىغا بولغان ئاپىرىدە ئۆزلىرى

ھە! بۇلتتى بەلەن

مەزگىلى__دە ھەج ي__ارىلىرى، .اناۋاتقان ئۈممەتنىڭ خاليتتىكى، شۇنى يەنە كۆڭلىمىز

تويس__ۇن. ب__الىلىرى يۈرگەن ئاچ تېڭىلسۇن. دۇنيانىڭ بىلەن .ارارلر ئورتاق چىقىرىلغان

بى__ر تۇرغ__ان .ارش__ى زالىملرنىڭ يېنىدا، مەزلۇملرنىڭ كىيىندۈرۈلسۇن، بالىلىرى يالىڭاچ
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ئېلن ھەج__دە ۋەكىللىكى__دىكى پىر.ىسىنىڭ مۇس__ۇلمان زور غايەت بى__ر مىلي__اردلىق يېرىم

.ىلىنسۇن.

.ىلى__دىغان تەمسىل بىرلىكىن__ى ئىجتىم__ائىي ئۈممەتنىڭ خاليتتىكى، شۇنى كۆڭلىمىز

نى__دالىرى تەكبىرى .ىس__تاڭچىلىقنىڭ مەھشىرى تول__دۇرغان مەس_چىتىنى ھەرەم .__ول، بىر

.ىلغ__ان تەمسىل .ولنى__ڭ پۇلڭلتس__ا. ب__ۇ .ۇلىنى .ېتىم .انچە بىر شۇنداق ھاۋادا بىلەن

ئەتسە. ھەدىيە ئوكيان بىر ياشلىرىدىن كۆز ئىلىكىدە سۆيۈنۈش مىليونلىغان كۈرەشكە،

خەلقلەرنىڭ .ىلغ___ان تەش___كىل ئۈممى___تىنى ئىس___لم خ___اليتتىكى، ش___ۇنى كۆڭ___ۈل

خەلقلىرى ئويلىغ__ان دەپ باش__قۇرۇۋاتىمەن ئ__ارتىپ ئۈس__تىگە كېپەنلىكلىرىنى رەھبەرلىرى

تۇرس__ا. ئۆزنى__ڭ ھالەتتە يالڭئاي__اق ئوچ__ۇق، بېش__ى ھۇزۇرى__دا ئاللنى__ڭ بىرلىكتە بىلەن

ئې___تىراپ ئىكەنلىكىنى ئۇل__ۇغ ۋە كەرەم بولس___ا ئاللنى__ڭ ئىكەنلىكىنى، پەس ۋە ئ___اجىز

ئوخش__اش ۋە سەپ ئوخش__اش ھۇزۇرىدا ئاللنىڭ باشقۇرغانلر ۋە .ىلىشسا. باشقۇرۇلغانلر

ش__ۇنى يەنە توپلنس__ا. كۆڭ__ۈل يەرگە بى__ر ئۈچ__ۈن غايە ۋە نىش__ان ئوخشاش كىيىنىشتە،

ئ__ۆز دائىرىن__ى كەڭ ئەڭ تارىخنى__ڭ تىلى__دىن ئەلەيھىسس__المنىڭ پەيغەمبەر خ__اليتتىكى،

ت__ۇپرا.لردا ب__ۇ ئۇ.ۇلغ__ان باياننامىسىنىڭ ھە.لىرى ئىنس__ان كامى__ل ۋە ئالغ__ان ئىچىگە

كۆڭۈللەر بىرىلس__ۈن. خارابلش__تۇرۇلغان تاپش__ۇرۇپ - ھو.__ۇ.لر ھەق .ىلىنغ__ان تاج__اۋۇز

ئىنس__انلر چەككەن - ئو.ۇبەت سۈيۈنس__ۈن. ئ__ازاب كۆڭۈللەر يېگەن تۈزىتىلس__ۈن. ئ__ازار

ئىختىلپلر .ىلىنسۇن. تاشلنسۇن، يوق ئايرىمىچىلىقلر سۆيۈندۈرۈلسۇن. بۆلگۈنچىلىك،

.ىلىنسۇن. مۇزاكىرە

ئورت__اق ئۈممەتنىڭ تاپقان تەركىن ئالىملردىن مۇسۇلمان خاليتتىكى، شۇنى كۆڭۈل

يېڭ_ى بول_ۇپ، جەم يەرگە بى_ر مەۋس_ۇمىدا ھەج يىل__ى ھەر پالتاس__ى كېڭەش ئىجتىھ_ات

سورىس__ۇن، س__وئاللر يېڭ__ى تەدبىرلەرگە تاپس__ۇن. ئەس__كى تەدبىر يېڭ__ى مەسىلىلەرگە

.__ارارلر كۆپەيتى__دىغان ئىرپ__انىنى تىرىش__چانلىقىنى، ھىممى__تىنى، غەيرىتىنى، ئۈممەتنىڭ
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ۋە ئىنس___ان .وپارس___ۇن، ت___املىرىنى يىقىلغ___ان جەمئىيىتىنىڭ چىقىرىلس___ۇن. ئىس___لم

تۇرغۇزسۇن. دەس ئورنىدىن غۇرۇرلىرىنى ئېزىلگەن ئىنسانىيەتنىڭ

ئ___ۇرۇ.لىرى دۇنيانى___ڭ بى___ر مۇھەببەتتىن ھەج___دە خ___اليتتىكى، ش___ۇنى كۆڭ___ۈل

ئ__ۇرۇ.لىرىنى. سۆيگۈ بۇ توشۇسۇن يەرلىرىگە كەلگەن يۈرەكلىرىدە چېچىلسۇن. ئىنسانلر

.ايتسۇن بىلەن ھاياجىنى ئايلندۇرۇشنىڭ «ھەرەمگ گە تۇپرا.نى ياشاۋاتقان كىشى ھەر

ۋە ھۆرمەت ھاياتىنى___ڭ ۋە يۈزىنى___ڭ يەر ھ___اجىم، ۋە ھەج ھەر ۋەتەنلىرىگە. ش___ۇندىل

بۇلتتى. .اتقان .ىممەت .اتما بىر .ىممىتىگە
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ئىستىراھەت: «مىناە گىر يىلىدىكى تىنۇشۇش . تىنۇش،9

مەسچىتى يېرى .ونغان كۈنى) مىنادا بتەرۋىيە -كۈنى8 زۇلھەججىنىڭ روسۇلىللنىڭ

ئىس__تىراھەت يەردە ئ__ۇ ئەبۇبەكىرگە ھەزرىتى چىقماستىن مەدىنىدىن ئىدى. تېخى خايف

ك__ۈنى، تەرۋىيە بولغ__ان ك__ۈنى ت__ۇنجى سەپىرىنىڭ ئىدى. ھەج ئېيتقان .ىلىدىغانلىقىنى

باش__ليدۇ. روس__ۇلىللنىڭ مىن__ادىن مەھشەر - كۈنى8 زۇلھەججىنىڭ ئېيى .ەمەرىيە يەنى

ئىدى.  بۇ يېرى ئۆگىنىڭلرگ دېگەن مەندىن .ائىدىلىرىنى «ھەجنىڭ

مەكتىپى. ھەج مەكتەپتۇر، بى_ر يولى__دا يەردۇر. مەھشەر تۇرۇلى_دىغان  ت_ۇنجى مىنا 

يەردە ئ___ۇ ئۆگەنگەنلىرىنى ئۆگىتىلى___دۇ. بىلى___دىغانلر، يەردە ب___ۇ مەلۇماتلىرى ھەجنىڭ

.ىلى__ش يېڭى__دىن دۇئاسىنى ئىس__مائىلنىڭ ۋە ئى__براھىم ھەزرىتى كەچۈرىدۇ. ب__ۇ كۆزدىن

قىلغى&&ن. گىرنى&&ى ئىتائەتمەن ئۆزۈڭگە «پەرۋەردىگارىمىرد ئىككىمىرنىبولى__دۇ:  دېگەنلىك

قائى&&دىلىرىنى ھەجىمىرنىى گىرەە چىقارغىن ئۈممەت ئىتائەتمەن ئۆزۈڭگە ئەۋلدلىرىمىردىنمۇ

قىگ&&&ۇى ناھ&&&ايىتى تەۋگىنى سەن قىلغى&&&ند چ&&&ۈنكى قىگ&&&ۇى تەۋگىمىرنى گىل&&&دۈرەىن،

-ئايەت)  128 بە.ەرە  ب سۈرەمېھرىبانسەن.ە قىلغۇچىسەن. ناھايىتى

يۈزىسىدىن ھۆرمەتلەش خاتىرىسىگە روس__ۇلىلل .ىس__مى بى__ر يا ۋە ھەممىسى كۈننىڭ

زۇلھەججىنىڭ ۋە خۇپتەن ش__ام، ئەسىر، چ__ۈش، بولس__ا ئۆتكۈزۈلى__دۇ. م__ۇمكىن يەردە ئۇ

.ې_تىلىش دېڭىزىغ__ا مەرىپەت يەردىن ئ_ۇ ۋە ئو.ۇلى_دۇ يەردە ئۇ نامىزى بامدات - كۈنى9

چىقىلىدۇ.    يولغا .اراپ ئاراپاتقا ئۈچۈن

بى___ر نام___ازلر چىقى___پ، تەكش___ۈرۈپ ھ___ازىرلىقلىرىنى ئ___اخىر.ى ئەڭ سەپەرنىڭ  
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ئى__دى باش__لنغان كىرگەن__دىل ئېھرامغ__ا ئۇ.ۇلى__دۇ. سەپەر ئوخش__اش نامىزىغا يولۇچىنىڭ

دائى__م .ىلىنىدۇ. ئۇ .وبۇل دەپ مېھمىنى ئاللنىڭ كىشى ھەر كىرگەن ئەسلىدە. ئېھرامغا

نام__ازلرنى بولغ__ان رەكەت ت__ۆت ئەس__لى كې__رەك. يەنى ئۇ.ۇش__ى مۇس__اپىردەك نامازلرنىمۇ

يولۇچىدۇر.  مۇساپىر بولما.تۇر، يولدا ئو.ۇيدۇ. سەپەر .ىسقارتىپ رەكەتكە ئىككى

ئاشكارىلىنىش___ى، بولغاننى___ڭ مەخپىي رېئ___ال، «ئوچۇ.ل___ۇق، سەپەر تىلى___دا ئەرەب

ئىگە. «س____افىراگ، كېلىش____ىگ مەنالىرىغا ھالغ____ا كۆرۈنى____دىغان كۆرۈنمەي____دىغاننىڭ

ئىسىمدۇر. بېرىلگەن ئايالغا بولمىغان تەسەتتۈرلۈك

سەپەر مەنىلىكتۇر. چ__ۈنكى ناھ__ايىتى بېرىلىش__ى ئىسىمنىڭ ب__ۇ كىشىگە يول__دىكى 

.ۇتىسىنى سىر ئىنس___اننىڭ ئاش___كارىليدىغان، ي___ۈزىنى ھە.ىقىي ئىنس___اننىڭ .ىلى___ش

بىلەن ي___ۈزى ھە.ىقىي چۈش___ۈرۈپ نىق___ابلىرىنى تا.ىۋالغ___ان ئىنس___اننىڭ ئاچى___دىغان،

يول___دا .ارىس___ى ئېق___ى ھالەتتۇر. ئىنس___اننىڭ بى___ر ئاش___ۇرىدىغان ئەمەلگە كۆرۈنۈشىنى

نەرسە ئ__ۈچ دوس__تلۇ.نى ۋە ئۆمەر: تونۇش__ۇش ھەزرىتى سەۋەبتىن ئاش__كارىلىنىدۇ. ب__ۇ

سەپەر.  دوستلۇق، - بىرىم، ئىدى: ئېلىم .ۇرغان ئۈستىگە

.ائى____دىنى ب____ۇ ك____ونىلر كېلى____دۇ. شۇڭلش____قا ب____ۇرۇن يول____دىن سەپەردىشىڭ

بىلەن س__ۇممەتتەرىق: ئال__دى رەفىق، سالغانىكەن. «بئاۋۋال .ېلىپقا بىر كونىرىمايدىغان

).»  يول ئاندىن ھەمراھىڭ، يول

موھتاج__دۇر. يۈرىكى__ڭ ھەمراھقا بى__ر ئوخش__اش ئەبۇبەكىرگە ھىج__رەت بى__ر ھەر 

ئەمەس، كۈلۈش___كە بىرلىكتە .وشىدىغان، دەردىگە دەردىڭن___ى تايىنى___دىغان، يۈرىكىگە

دوست. .ىلىدىغان پىدا جان ئۆلۈشكە بىرلىكتە ھەتتا ۋە يىغلشقا بىرلىكتە

ھەمراھى يول .ويغان يىتتۈرۈپ ئاتىمىزمۇ ئادەم ئېيتىلىشىچە، رىۋايەتلەردە ئېغىزچە 

بىرلىكتە  ئېي__تىپ ئىس__تىغپار بىرلىكتە ئەمەس__مىدى؟ تاپقان تۇپرا.لردا بۇ ئانىمىزنى ھاۋا

ئۈچۈن... بولۇش بىرلىكتە مەڭگۈ تېپىپ بىرلىكتە .ايتىدىن جەننەتنى ئۈچۈن، يىغلش
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يى___تىپ بىرلىكتە - مە.سەتكە مەنزىلى مۇكاپ___اتى، چىقىش___نىڭ بىرلىكتە يولغ___ا 

بېرىشتۇر.

كىرىشتۇر. بىرلىكتە مەدىنىگە مۇكاپاتى، چىقىشنىڭ بىرلىكتە ھىجرەتكە 

دېمەكتۇر. بولۇش نائىل بىرلىكتە ئەپۇغا مۇكاپاتى، .ىلىشنىڭ بىرلىكتە تۆۋىنى 

بولى__دۇ. بىرىڭلرنى__ڭ بولمىسىمۇ ئوزۇ.__ۇڭ ي__ول بولسا، ھەمراھىڭ يول بىر ياخشى 

كىرىش__مەڭ ئىزدەش__كە ھەمراھ ب__ۇرۇن ھازىرلش__تىن يېتى__دۇ. ئ__وزۇق ئىككىڭلرغ__ا ئوزۇ.ى

يولغ__ا بىلەن ھەمراھ .ال؟گ دەي__دىغان دەپ نېمە «خەق بولماستىن ھەج لزىم. نىيىتى

ت__وغرا كىشىنىڭ .وش__قان پ__اي .ۇربانلىققا بىلەن نىيىتى يېيىش گۆش خۇددى چىقىش،

ئوخشايدۇ. چىقىرىۋەتكەنگە سۈپىتىدىن .ۇربانلىق .ۇربانلىقنىمۇ كىشىلەرنىڭ نىيەتلىك

خۇرجۇن__دەك تۇرغ__ان ئۈس__تىدە ئاتنىڭ ئۈستۈڭدە سېنىڭ دوستۇڭ، چىدىشىدىغان 

بى_ر تۇرس_ۇن. بەدىنىڭنىڭ مۇس__تەھكەم لوككى__دەك تۇرغ_ان ئۈس__تىدە تۆگىنىڭ ئەمەس،

س____ېنى ئاس____انل كەتمەي____دىغان، چۈش____ۈپ سىلكىنسە كەلگەن، ھالىغ____ا پارچىس____ى

س__ۇ بى__ر .اندۇرى__دىغان ئۇسسۇزلۇ.ۇڭنى سېنىڭ كۆيگەندە يۈرىكىڭ تاشلىۋەتمەيدىغان،

چۆل-دەش__تلەردىن سېنى بولىدىغان، يېنىڭدا ۋا.ىتتا جىددىي ئوخشايدىغان، ئامبىرىغا

كېرەك. بۇلىشى ئوخشاش لوككىسىگ غا «تۆگە بىر ئاشۇرغان

ئ__ۆزۈڭنى تۇرىسەن؟ .__اراپ نېمىگە يەنە بولس__ا، بى__رى مۇش__ۇنداق يېنىڭ__دا ئەگەر 

ئاتلن!.. «مەرىپەتگ يوللىرىغا ئات، يولىغا ئاراپات
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يۈزلىنىش تىنۇشقا مەرىپەتكەائاللھنى .ئاراپاتتا10

)2975  ؛5/214 ئارافاتتۇرگ بتىرمىزى «ھەج

كېيى__ن بولىدۇ) كۆتۈرۈلگەن__دىن شاھىت ساڭا بئۇمۇ .ۇياش - كۈنى9 زۇلھەججىنىڭ

ئ__ۇ بولس__ا كېرەك. مۇمكىن چىقىشىڭ يولغا .اراپ ئاراپاتقا بولغان بۆشۈكى مەرىپەتنىڭ ئۇ

ئىزلىرىن__ى ئاي__اغ ئەلەيھىسس__المنىڭ پەيغەمبەر ئى__زى، چىق. پۇتۇڭنى__ڭ يالڭئاياق يوللر

ماڭسۇن. ئىزدەپ

ئادەم__دەك بى__ر .ويغ__ان يو.ى__تىپ جەننىتىنى خۇددى ئۆزۈڭنى چىققىنىڭدا ئاراپاتقا 

س__اپ ئى__دىڭ، - پ__اكىز پاك ۋا.تىڭدا تۇغۇلغان كېرەك. ئۇنۇتمىغىنكى، .ىلىشىڭ ھېس

ب__ۇزدۇڭ. كېيىنلەردە ئەھ__دەڭنى بەرگەن ئى__دىڭ. ئاللھق__ا سەن جەننەت ئىدىڭ. يەنى

.ارش__ى ياتلش__تىڭ. ھە.ىقەتكە ئۆزۈڭگە بۇزۇل__دۇڭ، يو.ال__دى. كىرلەن__دىڭ، س__اپلىقىڭ

ياتلشتىڭ. مەۋجۇداتقا ۋە ياتلشتىڭ. ئاللھقا

بىلەن .ىل__دى. ئ__ۆزۈڭ بى__رى چىقىش__المايدىغان بىلەن ئ__ۆزۈڭ سېنى ياتلىشىش بۇ 

ھەس__رەتلىك ئۆتمۈش__ۈڭ .__ايغۇلۇق، كەلگۈس__ى ئۈچ__ۈن كېلىشەلمىدىڭ. ش__ۇنىڭ پە.ەت

كىش_ى .ويغ_ان يىتت_ۈرۈپ يو.اتقانى_دىڭ. ب_ۇلرنى ھۆرىيىتىڭنى ۋە ئىدى. خاتىرجەملىك

ش__ۇنداق سەنمۇ .ىلغىنك__ى ئۇچراي__دۇ. ئې__تىراپ يو.ىتىش__قا .ىممەت .ور.ۇنچل__ۇق بى__ر

كۆزۈڭگە س__ېنىڭ كېيى__ن، بول__دى. بۇن__دىن - ئۈس__تى ئاس__تى بول__دۇڭ. .ىممەتلىرىڭ

مەڭگۈلۈك بولغ__ان ۋا.ىتلى__ق بولغانغ__ا، يۈكسەك بولغ__ان پەس .ىممەتلىككە، .ىممەتسىز

ئۈچ__ۈن كەلتۈرۈش .ولغ__ا ئالماش__تۇردى. دۇني__انى يەر بىلەن ھە.ىقەت يالغ__ان بولغانغ__ا،
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ئەتتىڭ. ئىھانەت ئاشىقىڭغا ئۈچ__ۈن .ېلى__ش س__ادىق بەردىڭ. ھېسسىياتىڭغا ئ__اخىرەتنى

يام__انلىق ئۆزۈڭگە بول__ۇپ ئەل كەلكۈنىگە تويم__اس - تۇيغۇلىرىڭنى__ڭ ھې__س ئىچك__ى

بەردىڭ.  ئازار .ا ئاللھ ئۈچۈن .ىلىش رازى نەپسىڭنى .ىلدىڭ. ئۆز

ئاراپ__ات/مەرىپەتنىڭ ت__ۇردۇڭ كېلى__پ كەبى ۋەيرانە بى__ر كېيى__ن ب__ۇلردىن پۈت__ۈن

ئېتەكلىرىدە. تۆپىلىكىنىڭ

تەۋبە ئەمەس، .ىلماس__لىقىڭنى كۈتۈۋاتاتتى. گۇناھ مۇشۇنى دەل سەندىن ئاللھمۇ 

ئىكەنلىكىڭنى يېتەرسىز بەلكى ئەمەس، كۈتۈۋات_____اتتى. مۇكەممەللىشىشىڭنى .ىلىشىڭنى

.ۇيۇپ باش بوسۇغىسىغا بەلكى ئەمەس، كۈتۈۋاتىدۇ. ئۈمىدسىزلىنىش .ىلىشىنى ئېتىراپ

ئ__ايلىنىپ پەرىش__تىگە ئېيتقان__دا، راس__تىنى س__ا.لۋاتاتتى. گەپنىڭ تۆكۈش__ۈڭنى ي__اش

ي__ۈز ئ__ۆز بەكرەك، كۈتۈۋات__اتتى. ھەممى__دىن «ئىنسانگ بولۇشۇڭنى ئەمەس، كېتىشىڭنى

ي__اكى ۋە ھە.ىقەت كەتكەن ياتلىشىپ چىقىشىڭنى، تونۇش__ۇپ يېڭى__دىن بىلەن -كۆزۈڭ

بىلەن ۋىجدانىڭ ئۇچرىشىشىڭنى، يېڭىدىن بىلەن تەبىئىتىڭ چۈشىنىشىڭنى، يېڭىدىن

ئىدى.  كۈتۈۋاتقان كۆرۈشۈشۈڭنى .ايتىدىن

س__ۆز «مەرىپەتگ دېگەن ئىگە مەنىسىگە - تونۇش ئاراپات. ئاراپات يەر بۇ چۈنكى،

ئ__ارىف، كېلىۋاتق__ان ئىش__لىتىپ ۋە ئىسىمدۇر. تونۇي__دىغان بى__ر تۈرلەنگەن تومۇرى__دىن

س__ۆزلەردۇر. مەرىپەت تەۋە مەناغا ئوخش__اش ھەممىسى مەئارىف مارۇف، ئېرفان، مەرىپەت،

ئىچىگە ئ__ۆز بىلىش__نىمۇ مەرىپەت نەرسىدۇر. ھەر بى__ر  تۇرى__دىغان ئۈس__تۈن - بىلىش__تىن

چۈشىنىش م__اھىيىتىنى ئېرىشىش، سىرىغا تون__ۇش، جەۋھىرىنى نەرسىنىڭ بىر مەرىپەت

بىلى____ۋېلىش.  بىزنى____ڭ بويىچە ھ____الىتى ئەس____لى مەۋجۇداتلرنى ۋە دېمەكتۇر. نەرسە

.ىلىنى__پ رەھمەت ئىب__ارەتتۇر. ئالەملەرگە بۇنىڭ__دىن دەل مەرىپ ەت ب__ولغىنىمىز دېمەكچى

ھەر ماڭ__ا پەرۋەردىگارىم! سەن دائى__م: «ئەي ھەر ئەلەيھىسس__الم پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن

دۇئ__ا  دەپ كۆرسەتكىن، بىلەن ھە.ىقىتى ئ__ۆز پېتى، شۇ بولسا بولغان .انداق نەرسىنى

55



 رىسالىسى ھەج

.ىلتتى.گ

يېرى__دۇر. ئ__ادەم مەرىپەت ئاراپات، تۇرۇۋاتقان دەسسەپ ئۈستىدە ۋا.ىتلردا شۇ مانا 

تونۇي__دۇ. يەردە ئۇ - چېگراسىنى چەك يېتەرسىزلىكىنى، ئاجىزلىقىنى، ھە.ىقىتىنى، ئۆز

بولدى. ئىنسان ئاراپاتتا ئادەم،

ئەڭ كەل__دىڭ. ھېكمەتنىڭ تونۇشۇش__قا بىلەن ئ__ۆزۈڭ ئوغلىسەن، ئ___ادەم سەنمۇ 

سەنمۇ بىلسەڭ ئ__ۆزۈڭنى تونۇي__دۇ. ئەگەر رەب__بىنى بىلگەن فورمۇلىسىدۇر: ئ__ۆزىنى تۇلۇق

دوس__تنى، ئىنساننى، مەۋجۇداتنى، .الماستىن، بىلىپل بىلەلەيسەن. رەببىڭنى رەببىڭنى

تونۇيسەن.  ۋا.ىتلىقنى مەڭگۈلۈكنى، پەسنى، ئۇلۇغنى، دۈشمەننى،

چەك-چېگراسىنى، .ىلليت__تىڭكى؟ نېمىم__ۇ تونۇماس__تىن ۋە بىلمەس__تىن ئۆزۈڭنى  

نېمىل ت__ۇرۇپ بىلمەي چېگرالرن__ى ب__ۇ ۋە ھەددىنى يەنى ئىمكانسىزلىقىنى ئىمك__انىنى،

مۇ.ەررەردۇر. .ىلىشىڭ بەربات ئىشىڭنى ھەر بولساڭ، .ىلما.چى ئىش

ك__ۆرگىنىڭنى، ئاھانەت كېيى__ن يىللردى__ن بىر.انچە دېگەنلىرىڭ__دىن تونۇش__تۇم 

ئەڭ ئ___ازابلرنى .___اتتىق ئەڭ ئايلنغ___انلىقىنى، مازارلىقق___ا ئۈمىدسىزلىكتىن يۈرىكىڭنى___ڭ

بىلەن تونۇش____ۇش ۋە تون____ۇش س____ېنىڭ سۆزلىسەڭ، كۆرگەنلىرىڭنى يېقىنلىرىڭ____دىن

«تونۇشۇشگ بۇ. ئەمدى پۇرسىتى بولىدۇ. دەل بىلگىلى ئەمەسلىكىنى ياخشى ئاراڭنىڭ

ك__ۈنى، ئاراپ__ات ئۆتكۈزۈۋاتق__ان سەن ت__ۇپرا.لر، بۇ چىقىسەن. چۈنكى، تونۇشۇپ بىلەن

ئارافاتتۇر. دىيارى مەرىپەت ئۆگەتكەن ئىرپاننى

ئۇچۇرۇش__ۇش بىرگە بىلەن ش__ۇنىڭ ئەمەس__تۇر، يې__رىل تونۇش__ۇش پە.ەت ئاراپ__ات

ئ__انىمىز يەردۇر. ھ__اۋا ئۇچراش__قان بىلەن ھاۋۋالىرىڭىز بىلەن، ھاۋاڭىز يېرىدۇر. چۈنكى،

بى__ر دوس__تى، ي__ول بى__ر يولدىش__ى، ج__ان بەلكى ئەمەس، ھەمراھل ئۆمۈرل__ۈك بىر پە.ەت

- ئال__دى يۈرەكلەرنى نەچچە .ويغ__ان دوس__تتۇر. يو.ى__تىپ يۈرەك بىر دوست، كۈرەشچى

.ورش__اۋىڭدۇر. .ورش__اۋىڭ؛  س__ېنىڭ تېپىۋالىسەن. ھ__اۋا ئاراپاتت__ا ي__ۈرىكىڭنى ئۆز بىلەن
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جەننىتىڭدۇر. ھەمدە جەھەننىمىڭ، ھەم يەنى

تۇرۇشگ  «بېغىشلشقا

كە «ۋە.___ف  ئىپادىلەي___دۇ. ئۇن___دا.تا مەنىنى «ت___ۇرۇشگ دېگەن ئ___ۆزۈدىنل ۋەخپە

نام__از .ىلىش، دۇئا تۇرۇش، ئىچىدە مۇددەت بەلگىلەنگەن تېغىدا ئاراپات بيەنى تۇرۇش

مەسىلىنىڭ ئەمەس. ئەكسىچە ئۇن__داق ي__اق، ئەمەس__مۇ؟ خات__ا ئىپ__ادە ئو.ۇش)گ دېگەن

بېغىشلش__قا يەنى ئىپادى__دۇر. ۋا.فە بى__ر تارتى__دىغان دىققى__تىمىزنى نۇ.تىسىغا مەركىزى

دېگەنلىك. تۇرۇش

«ت__ۇرۇش يەنى ت__ۇرۇشگ دېگەنلىكتۇر، ئۈچۈن «تۇرۇش تۇرۇش، ۋە.فكە چۈنكى 

نەدە تۇرۇشىڭىز، يېگانە سىزنىڭ ئىپادىلەي_____دۇ. يەنى ئېگىلمەكگ دېگەننىمۇ ئۈچ_____ۈن

.ان__داق تۇرغۇنىڭىز، يېنىدا كىمنىڭ ۋە نېمىنىڭ تۇرغۇنىڭىز، .ارشى نېمىگە تۇرۇشىڭىز،

تۇرغۇنىڭىز؟ نېمىشقا تۇرغۇنىڭىز،

ۋە ي___الغۇز بىلەن .ىلىشىدۇر. ئال___دى كون___ترول تۇرۇشىنى ئ___ۆز ھەركىمنىڭ ۋا.فە 

ي__اكى يېنى__دىمۇ يۈرىكىڭنى__ڭ تۇرى__دۇ؟ نەدە .ارش__ى ئۆزىگە تۇرۇشۇڭنى. كىشى شەخسى

يېنى__دىمۇ؟ شەيتاننىڭ ياكى يېنىدىمۇ ئىماننىڭ يېنىدىمۇ؟ تۇيغۇلىرىڭنىڭ ھېس ئىچكى

 ئۇزا.تىمۇ؟ ياكى يېنىدىمۇ فىترىتىڭنىڭ

- ي___ۈرۈپ ئ___ۈزۈپ بولمىس___ا ي___اكى ھە.ىقەتەن؟ تۇرام___دۇ يەردە بى___ر راس___تىنىل 

.الغ__ان - چ__اپقۇنلردا ب__وران دېڭىزنى__ڭ كەتكەن، س__ۇنۇپ رولى يو.اتقان، لىنىيىسىنى

بى__ر س__ا.لۋاتامدۇ؟ كېتىشىنى چۆكۈپ سۇغا سۈرۈلۈپ يەرگە بۇ يەردىن ئۇ كېمىدەك، بىر

باشقا ياكى تاللىدىمۇ ئۆزى يېرىنى تۇرغان تۇرىدۇ؟ يەردە ئۇ نېمىشقا بولسا تۇرغان يەردە

تۇردۇڭم__ۇ؟ بىلى__پ ي__اكى تۇردۇڭم__ۇ يەردە ئۇ تاسادىپىي بېكىتىلگەنمۇ؟ تەرىپىدىن بىرى

ئارىفىمۇ؟ يېرىنىڭ تۇرغان يەنى،

بىلەن باش__قىلر لزى__م: ئۆزى__دىن تۇرۇش__ى بىلەن جامائەت كىشىنىڭ بىرىگە يەنە 
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ئائىلىسىگە، دوس___تىغا، يولدىشىغا، ت___ۇرۇش؟ .ان___داق ب___ۇ ئۇن___دا.تا لزى___م، تۇرۇش___ى

.ەيەردە، ۋە.ەلەردە سىياسىي ۋە ئىجتىم__ائىي تۇرى__دۇ؟ ئورۇن__دا .ايس__ى .ارىتا جامائىتىگە

 تۇرىدۇ؟ ياكى تۇرما.چى .ېشىدا كىملەرنىڭ .ارشى، كىملەرگە

.ارش__ى بۇتپەرەس__لەرگە ۋە بۇتق__ا بىرلىكتە بىلەن ئەلەيھىسس__الم مەسىلەن: ئى__براھىم

سەپتە بى__ر بىلەن بۇتپەرەس___لەر .ارش__ى ئەلەيھىسس__المغا ئى__براھىم ي__اكى تۇرۇۋاتام__دۇ

پارتىيىس__ىگ «ئاللنى__ڭ .ارش__ى شەيتانغا بويىچە ئىپادىس__ى .ۇرئان__دىكى تۇرۇۋاتام__دۇ؟

ۋە زالىملر تۇرۇۋاتامسەن؟ پارتىيىس__ىگ بىلەن «شەيتاننىڭ .ارشى ئاللھقا ياكى بىلەنمۇ

ئېزىلگەنلەرنىڭ ۋە ئۇچرىغ___ۇچىلر زۇلۇمغ___ا ي___اكى تۇرۇۋاتامسەن س___ېپىدا تاغۇتلرنى___ڭ

 سېپىدىمۇ؟

بولغ__ان بار ھەرەم تەكرارلىنىدۇ. مەشئارىل يەردە ئىككى يەنە تۇرۇش بۇ ئارافاتتىكى

يېقىنلىرى___دا كەبىنىڭ ت___ۇرۇش مىنادى___دۇر. مۇزدەلىفەدىكى بى___رى باش___قا ۋە مۇزدەلىفە

يېرى__دۇر. مىن__ا پاكىزلىنىش گۇناھتىن .ېتىپ ئىككىنچى تۇرۇپ بارماي ھۇزۇرىغا ئاللنىڭ

ھۇزۇرىغ_____ا ئاللنى_____ڭ ھېسابلىشىپ، بىلەن - تۇيغ_____ۇلر ھې_____س شەيتانىي بولس_____ا

ئۈچ__ۈن بېرى__ش شەرتسىز زىننەتسىز، - پ__اكىز، پ__اك ئۈچ__ۈن يېڭىلش ئەھ__دىنامىڭىزنى

مەرىپەتكە تونۇش__تۇڭ، بىلەن ئ__ۆزۈڭ مەھەللىسىدۇر. ئاراپاتت__ا پ__اكلىنىش ئ__اخىر.ى ئەڭ

ئى__ش بى__رل پە.ەت .ىلى__دىغان ھازىر بىلدىڭىز، ئىكەنلىكىنى كىم ئۆزىڭىزنىڭ ئېرىشىپ

... بولسىمۇ:  دۇئا ئۇ بار،
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. دۇئا11

بەلگىسىدۇر ئاجىزلىق ۋە بەندىچىلىك دۇئاسى، ئاللھقا .ۇلنىڭ

- رەھمەتتۇر. دۇئاسى .ۇلغا ئاللنىڭ

.ۇلغ__اگ ھەم__دە «ئاللنى__ڭ ھەم دەۋەتت__ۇر. .ۇرئان__دا يەنى چ__ا.ىرىقتۇر، بى__ر دۇئ__ا

ئاللنى__ڭ ئىپادىلىنى__دۇ. ھەج ئايەتلەردە شەكلىدە .ىلىش__ى ئاللھق__اگ دۇئ__ا «.ۇلنى__ڭ

لەببەيك: ئاللھۇممە «لەببەيكە دەۋەتكە ب__ۇ چا.ىرىقى. .ۇل .ۇللىرىغا يەنى دۇئاسىدۇر،

كېلىدۇ. ۋە .ىلىدۇ .ۇبۇل ھازىرگ دەپ مەن ئاللھىم، ھازىر مەن

مەنىس__ى: ئ__اللھىم كەلدىڭ. بۇنى__ڭ يۆگىنىپ ئېھرامىڭغا .ىلىنغان سىمۋول كېپەنگە

ئىم__ان بېرى__دىغانلىقىمغا ھېس__اب س__اڭا ئاخىرى__دا بىلىمەن، .ايتى__دىغانلىقىمنى س__اڭا

ت___ارتگ دېگەن ھېس___ابقا نەپسىڭنى ئ___ۆز ب___ۇرۇن تارتىلىش___تىن ئېيت___تىم. «ھېس___ابقا

ئەلەيھىسس___الم، ئى___براھىم ئەلەيھىسس___الم، ئ___ادەم ۋە .ىل___دىم ئىتائەت پەيغەمبىرىمگە

مەنمۇ يەردە يالۋۇرغ__ان س__اڭا كېلىپ ئەلەيھىسسالم مۇھەممەد ۋە ئەلەيھىسسالم ئىسمائىل

يالۋۇردۇم. ساڭا

ئاللھىم!

رەببى! ئەلەيھىسسالمنىڭ ئىبراھىم ئەي

رەببى! ئەلەيھىسسالمنىڭ مۇھەممەد ئەي
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رەببى! بىچارىلەرنىڭ ئەي

بولۇش تامچە بىر ئوكيانىغا مەنە بۇ تۇپرىقىمدىن، ئايلنغان چۆلگە بىر مەنىۋى مەن

بولىدىكەن، چ__ۆل ئ__ايلىنىپ پارغ__ا تامچە تامچىغ__ان چۆلگە كەلدىم. بىل__دىمكى، ئۈچۈن

تامچە بىر .ېتىلغان ئوكيانىغا رەھمەت بۇ بولىدىكەن. مەنمۇ كۆل تامچە تامچىغان كۆلگە

ئەيلە .وب__ۇل مېنىم__ۇ س__ۈيىگە پ__اك ۋە پ__اكىز دېڭىزنى__ڭ رەھمەت خاليمەن. بۇ بولۇشنى

ئىگەم! ئەي

ش__ۇ بول__دى. مەنمۇ يې__تىملىرى - چا.ىسىز ئىگە دۇنيانى__ڭ ئ__اللھىم! مۆئمىنلىرى__ڭ،

- چا.سىز ئىگە بېرىمەن. مېنى______ڭ يېتىملەرنىڭ - چا.ىسىز ئىگە پۈك______ۈك ب______وينى

س__ېنىڭ م__ۇمكىن. پە.ەت بولماس__لىقى .ىممى__تى ھېچ__بىر ئالدىڭ__دا س__ېنىڭ بولۇش_ۇمنىڭ

- چا.ىسىزلىرى، ئىگە يې___تىملىرى، ئىس___لمنىڭ بولغ___ان .ىممەتلىك بەكمۇ نەزىرىڭ___دە

.ىلغىن! .وبۇل ئارىسىدا ئۇلرنىڭ بار! مېنىمۇ شاھىتلىرى تىرىك

ئاللھىم! ئى .ىلغىن .وبۇل

غەمكىن، دىنى__ڭ چۈش__كۈن، ئ__الىمى ئىس__لم پۈت__ۈن تاش__لىۋېتىلگەن، .ۇرئانى__ڭ

توس____الغۇغا پەرمانلىرىڭ .____انۇن مەغرۇر، دۈش____مەنلىرىڭ ناھە.چىلىكتە، دوس____تلىرىڭ

تۈگىگەن ك__ۈچى .ۇلۇڭنى__ڭ ئايان__دۇر. ئىشەندىمكى، س__اڭا ھ__الىمىز ئۇچرىدى. پەرىشان

«كەل__دىم رەب__بىم!گ دېگەنلەرگە باشلىنىدۇ. «تۈگەشتىم،ئەي ياردىمىڭ سېنىڭ يەردە،

.ۇلۇم!گ دەرسەنمۇ؟ ئەي

دەرىجى__دە. سىقىلمىدۇق، كېلى__دۇ؟گ دېگ__ۈدەك .اچ__ان «ئىلھى__م! ياردىمى__ڭ 

ئ__از، ك__ۈچىمىز ي__وق، ت__ا.ىتىمىز تۆلىمىدۇق. پە.ەت بەدەل سىلكىنمىدۇق، سىنالمىدۇق،

ئ__اجىز، دوس__تىمىز ي__وق، تەلىيىمىز ئېغى__ر، ي__ۈكىمىز .__ۇرۇق، ئ__اغزىمىز ئ__ۇزۇن، ي__ۇلىمىز

ت__ائىفتىن ئەلەيھىسس__المنىڭ پەيغەمبەر س__اڭا، ئەھۋال__دا كۈچلۈكت__ۇر. ب__ۇ دۈش__مىنىمىز

.__اراپ مەككىگە كىرمىگەن، مەككىگە تېخ__ى تۆپىلىكى__دە، .ۇبەيس__نىڭ ئەبۇ .ايتقان__دا
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.ىلىمىز! نىدا بىلەن دۇئاسى مۇنۇ .ىلغان ھالدا ئالغان ياش لىق كۆزلىرىگە

.ىلىمەن! ئەرز ساڭا تۈگىگەنلىكىنى ئاللھىم! كۈچ-.ۇۋۋىتىمنىڭ ئەي

س__اڭا .ىلىنغىنىمن__ى ئاس__تى ئاي__اغ ئالدى__دا ئىنس__انلرنىڭ .__الغىنىنى، ئاز كۈچۈمنىڭ

.ىلىمەن!! شىكايەت

ئىگەم!!! .ىلغۇچى رەھىم ئەي

سەن! ئىگەم ئىگىسىسەن. مېنىڭمۇ ئېزىلگەنلەرنىڭ سەن

.ويدۇڭ؟ تاشلپ .ولىغا كىملەرنىڭ مېنى

.ولىغىمۇ؟ ياتلرنىڭ .ىلغان .وپاللىق ماڭا

دۈشمەنگىمۇ؟ بىر ئالىدىغان گۆرۈگە دائىم ياكى

بولساڭ، غەزەپلەنمىگەن ماڭا سەن ئەگەر

.ويمايمەن! ئېلىپ كۆڭلۈمگە بۇلرنى .ەتئىي

راھەتلەندۈرىدۇ! مېنى ياخشىلىقىڭ لېكىن

سېغىنىمەن! نۇرۇڭغا يورۇتقان .اراڭغۇلۇ.نى سېنىڭ

سېغىنىمەن!.... نۇرۇڭغا ئايدىڭلشتۇرۇرىدىغان ئاخىرىتىمنى ۋە دۇنيا

ئاچچىقىڭدىن تېگىدىغان ماڭا كەلگەندە، غەزىپىڭ

ئىزدەۋاتىمەن! يەر بىر .ۇتۇلغۇدەك .ېچىپ

يېتەرلىك. ماڭا بۇ بولساڭ رازى مەندىن سېغىندىم، ساڭا

سەندىن، .ۇۋۋەت ۋە كۈچ

)30-29-2 ھىشام سەندىن!گ بئىبى يالغۇز

ئاللھىم! ئى

بەر!! مۇھەببەت كەتتى. بىزگە چۆللىشىپ كۆڭلىمىز
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ببىرلىك) بەر! ۋەھدەت بولدى، - پارچە پارچە ئۈممەت

بەر! ئىززەت بولدۇق، رەسۋا ۋە رەزىل پەسكەش، تىرنا.لىرىدا كۇپۇرنىڭ

ئادەمنى__ڭ بىزگە ئايلن__دۇق، م_ايمۇنگ غ_ا «پەس__كەش ياتلىشىپ .ارش_ى ئۆزىمىزگە

بەر! خۇلق تەبىئىي ئىنسانى يارىتىلىشىدەك باشتا

ئايلن__دۇق، پېقىرغ__ا ئەم__دى ئى__دۇق، ب__ۇلىقى - س__ائادەتنىڭ بەخت يىللردۇر ي__ۈز

بەر! سالمەتلىك ۋە سائادەت

بول____دۇق، مەھكۇم ئىچىگە تۇم____انلر سىرلىق ئ____ۆز پېشىدە، رەھبەرلەرنىڭ س____اختا

بەر! ھىدايەت

لل دىللى__رى پ__اڭ، .__ۇل.لىرى ك__ور، ك__ۆزلىرى يۈرەكلىرىمىزنىڭ كەتكەن تاشلىشىپ

بەر! .ۇلق ئاڭليدىغان ھە.نى ۋە كۈچى كۆرۈش كۆرىدىغان توغرىنى بولدى،

تۇتق__ۇنى، كېسىلىمىزنىڭ .ور.ۇنچ___ا.لىق بول__دۇق، ئەسىرى .ور.ۇنچىمىزنى__ڭ ئ__ۆز

بەر! تەمكىنلىك ۋە شىجائەت جاللەت، بولدۇق، خىزمەتچىسى ۋەھىمىلىرىمىزنىڭ

*    *    *

ئا.ىسەن، يىغلپ .ۇي________ۇپ، بېشىڭنى بوسۇغىسىغا يالۋۇرىسەن. ئۇنى________ڭ دەپ

بىلگەن كىچىكلىكىن_ى ي__وق. ئۆزىنى__ڭ ئىشىك باشقا ھۆڭرەيسەن. ئۇندىن ھۆڭرەيسەن،

مۇكەممەللىكىنى ئۇنى__ڭ بىلگەن، يېتەرسىزلىكىنى بىلىدۇ. ئۆزىنى__ڭ بۈيۈكلۈكىنى ئۇنىڭ

ئىستەيدۇ! ئۇنىڭدىن بىلگەن، ئىكەنلىكىنى مەھرۇم ۋە ئاجىزلىقىنى بىلىدۇ. ئۆزىنىڭ

ئىپادىسىدۇر. دۇئ__ا، ئاڭسىز يېتى__دىغانلىقنىڭ ئ__ۆزى ئۆزىگە ش__ېرىكلىك: كىشىنىڭ

دۇئانى__ڭ ئىپادىسىدۇر. ناماز، كەسكىن ئەڭ يېتىشەلمىگەنلىكىنىڭ - ئۆزىگە ئۆز .ۇلنىڭ

ھەددىنى ئېتىراپى___دۇر. دۇئ___ا، ئاجىزلىقنى___ڭ شەكلىدۇر. دۇئ___ا ئايلنغ___ان ھەرىكەتكە

545-5 يىلىكىدۇرگ بتىرمى__زى مېڭىسى، - ئىبادەتلەرنىڭ «دۇئا بىلىشتۇر. شۇڭلشقىمۇ

)1479 ؛76-2 ئۆزىدۇر.گ بئەبۇدۋۇد نەق - ئىبادەتلەرنىڭ ) «دۇئا3371: 
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سىلەرنىى «ئەەەر «ئېيتقىنك&&ى،دەي__دۇ:  مۇن__داق كەرىم__دە .ۇرئ__ان سەۋەپتىن ب__ۇ

-77 فۇر.__ان -س__ۈرە25 (». …قىلماي&&دۇ، پەرۋا سىلەرەە پەرۋەردىگارىل گىلمىسا، دۇئايىڭلر

يى__راق ئ__ۆزىنى ئ__اللھ. رەب__بىمىز بۇيرۇغ__ان .ىليگ دەپ .وب__ۇل .ىلىڭكى، «دۇئائايەت) 

مەن گەن&&دىلىرىل « ئەەەربېرى__دۇ:  ئاگاھلن__دۇرۇش ش__ۇنداق .ىلغانلرغ__ا گۇم__ان دەپ

دۇئا ماڭا يېقىنمەن، ئۇلرغا ھەقىقەتەن مەن ئېيتقىنكى، ئۇلرغا سىرىسا سەندىن تىغرۇلۇق

 -186 بە.ەرە -س__ۈرە2 ( قىلىمەن.ە ئىجاگەت دۇئاسىنى قىلغۇچىنىى دۇئا مەن قىلسا،

ئايەت)

سەن. بويلىرى__دا تېغىنى__ڭ رەھمەت كەلدىڭ. ئارافاتتىسەن، سەن چا.ىردى، ئاللھ

ب__ارمۇ. .ەلبىڭ بىر ساغلم كۈتۈۋالغۇدەك ئۇنى چا.ىرىسەن، سەندە. سەن نۆۋەت ئەمدى

بى__ر .الغ__ان كېلى__پ ھالغ__ا بەتتەر ئەخلەتخانىسىدىنمۇ شەھەر ئايلنغ__ان، خارابىگە ئۇنى

يەرنى كېرەك. بۇنداق تازىلىشىڭ يەرنى ئۇ بىلەن .ىللمايسەن. ئالدى تەكلىپ يۈرەككە

دېيىشىڭ - ئۆزۈڭگە كې__رەك. ئ__ۆز بولۇش__ى يېش__ى - كۆز نەرسە بىردىنبىر تازىليدىغان

يەرلەشكىلىگ كېلىدۇ ئۆيۈڭنى/ يار كۆڭۈل ئەي كېرەك: «پاكلىغىن

ھەم ئىجابەت ھەم لەببەيكىڭ ھەر كېرەكت__ۇر. ھە.ىقەتەن چا.ىرىشىڭ ۋە پاكلىشىڭ

دەۋەتتۇر.

ياردىمى__ڭ كەل، بىلەن مەغپىرىتىڭ كەل، بىلەن رەھمىتىڭ سەنمۇ كەلدىم، «مەن

كەل!گ دېگەنلىكتۇر. بىلەن ئېھسانىڭ كەل، بىلەن لۇتفىڭ كەل، بىلەن

دۇئ__ا ئولت__ۇرۇپ ۋ) ئۈس__تىدە ئە بس رەس__ۇلىللھ ئېتەكلىرى__دە، تېغىنى__ڭ رەھمەت

ش__اھىت ياش__لىرىغا ك__ۆز نەبىنىڭ تۇرى__دۇ. ھەزرىتى پېتى ئۆز ھازىرمۇ .ىيا-تاش .ىلغان

بولغۇس__ى. ش__اھىت س__اڭىمۇ ج__اي ب__ۇ ئاڭلىغ__ان ئ__اۋازىنى ھىدلىغان، پۇرىقىنى بولغان،

كېرەك. ئۇنتۇماسلىقىڭ بارلىقىنى ئىقتىدارى سا.لش ئەستە جاينىڭمۇ ئورۇن

ئوخشىمايدۇ. يەرگە س__ېتىلىدىغان بېلىتى لتارىيە تېغى ئاراپات كېرەككى، بىلىشىڭ
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گۇن__اھىنى ۋە ئىس__تىگەنلەر جەننىتىنى كەلگەنلەر، بول__ۇپ پۈكل__ۈم ئىكك__ى ئادەم__دەك

ئېرىشىدۇ. كەچۈرۈمگە .ىلغانلر تەنقىد ئۆزىنى .ىلىپ ئېتىراپ

.وب__ۇل ب__اغلىق. ئىب__ادەتنى نىيەتكە بولۇشى .وبۇل ئىبادەتتۇر. ئىبادەتنىڭ بىر ھەج

.ىلىنى__ش .وب__ۇل ئال__دىنئال ئىبادەتنى__ڭ بى__ر ئ__اللھتۇر. ھېچقان__داق بولس__ا .ىلى__دىغىنى

«.وب__ۇل ئىب__ادەتنى ھەج كىشى، شۇندا.تۇر. مۆمىن ئۈچۈنمۇ ھەج يو.تۇر. بۇ، كاپالىتى

ئۇرم__ا!گ دېگەن__دەك يۈزۈمگە تامامليدۇ. «رەببىم ئىچىدە ئەندىشە بولغاندىمۇ؟گ دېگەن

پە.ەتل مۇكاپ__اتى «ھەجنىڭ ئەلەيھىسس___الم پەيغەمبەر بولى__دۇ. شۇڭلش__قا ئۆتۈنۈش__مۇ

جەننەتتۇرگ دېگەن پە.ەتل مۇكاپاتى ھەجنىڭ بولغان «.وبۇل جەننەتتۇرگ دېمەستىن،

ئىدى.

.ىلىنغ__ان چىقىرى__پ .ەلىبتىن – دۇئ__ا ئەرزىي__دىغان ئەڭ بولۇش__قا .وبۇل دۇئالردىن

ئەلەيھى سەللەللھۇ رەس__ۇلىللھ ئۈچ__ۈن بىرى ھەر.انداق پائالىيەتلىرىنىڭ دۇئادۇر. ھەج

س__ادىر ئى__ش بى__رەر ئوخشىغان ئو.__ۇڭگ دېگەنگە دۇئانى شۇ يەردە «شۇ ۋەسسەلەمدىن

ئەمەس. بولغان

.ىلىش____تۇر. شەيتانمۇ تەنقى____د - ئ____ۆزىنى ئ____ۆز پەر.ى شەيتاننىڭ بىلەن ئ____ادەم

بۇيرۇ.ق__ا ئ__ادەممۇ بويس__ۇنمىدى، بۇيرۇ.ق__ا .وغلن__دى. شەيتانمۇ ئ__ادەممۇ .وغلن__دى،

ئ___ا.لپ گۇن___اھىنى ۋە تۇرۇۋال___دى چى___ڭ خاتالىقى___دا شەيتان بويس___ۇنمىدى. پە.ەت

.ىل__دى پۇشايمان تۇرۇۋالماستىن چىڭ خاتالىقىدا بولسا، ئەلەيھىسسالم تۇرۇۋالدى. ئادەم

ئ__ۆز- يۈزلەشمىسىدۇر. تەۋبە، بىلەن - ئ__ۆزى ئ__ۆز ئىنس__اننىڭ .ىل__دى. تەۋبە تەۋبە ۋە

يىتتۈرۈۋەتكەن مۇكاپاتىغ__ا تەۋبى__دۇر. بۇنى__ڭ تەنقى__د - ئۆزىگە ئ__ۆز تەنقى__دتۇر، ئۆزىگە

ئېرىشتى. سائادىتىگىمۇ دۇنيا تېخى يەنە ئۈستىگە كەلتۈرگىنىنىڭ .ولغا .ايتا جەننىتىنى

بباش__لىنىش)  بولۇش__ى تۇغۇل__ۇش يىڭ__ى ئۈچ__ۈن م__ۆمىن ھەر كەلگەن ھەجگە ھەج،

بولغ__ان ئىگە مەرى ەتكە ھە.ىقىي ئاراپاتت__ا ھەدىس__تە بى_ر ئەلەيھىسسالم كېرەك. پەيغەمبەر
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كۈنىدىكى___دەكگ دېگەنى___دى. مان___ا تۇغۇلغ___ان «ئانىسىدىن تەس___ۋىرلىگىنىدە، كىشىنى

«مىلدى__دىن ھاي__اتىنى، م__ۆمىن بى__ر تۇغۇلغ__ان يېڭى__دىن مىلت. ئاراپاتت__ا بىر مۇشۇنداق

كېيىنگ دېگ__ۈدەك ھەجدىن ۋە بۇرۇن «ھەجدىن كېيىنگ دېگەندەك مىلدىدىن بۇرۇن

بولۇشى تۇغۇلۇش يېڭىدىن ئۈچۈن ئۇنىڭ ھەج ئۆزگەرتىشى، تەرەپكە ياخشى دەرىجىدە

كېرەك.

ئەلەيىسس__الم پەيغەمبەر سەۋەبتىن، تۈۋرۈكى__دۇر. ب__ۇ پائالىيەتلىرىنىڭ ھەج ئاراپ__ات

بىلدۈرى__دىغان مەنىسىنى بىلىش تونۇش بىلىشتۇر) يەنى تونۇش، ئاراف ەگ بيەنى «ھەج

ھەجنىڭ ھەدىس ئى___دى. ب___ۇ دېگەن تاپى___دۇ، ئ___ادا بىلەن ت___ۇرۇش تېغى___دا ئاراف___ات

مەرىپەتتۇر. مە.سىتى ھەجنىڭ .ارىغان__دا .وي__دى. بۇنىڭغ__ا ئوتتۇرىغ__ا ئوچۇق مە.سىتىنى

ئ_ۆزىنى ئ_ۆزىنى، ھەج_دە بىلىش_تۇر. كىمك_ى تونۇش_ۇش، بىلەن - ئ_ۆزى ئ_ۆز كىشىنىڭ

.ىلمىغان__دەك ھەج دېمەك كۆتۈرۈلمىسە سەۋىيىسىگە تون__ۇش ھە.ىقىي رەب__بىنى ياراتق__ان

بولىدۇ. 

تۇرۇشىدا «ئاراپ__ات كىت__ابلردا فىقھ__ى بەزى ب__اركى، ئى__ش بى__ر ئاج__ايىپ ش__ۇنداق

ئاڭسىز، خالىس__اڭ ئ__اڭلىق ئەمەس__تۇر. خالىس__اڭ شەرت بىلىش__ى تۇرغ__انلىقىنى ئاراپاتت__ا

تۇرغ__ان بتۇرۇش__ى) ن__ى ۋا.فە ئاراپ__ات ھەركىم بولغ__ان ئىچى__دە چېگراسىنىڭ ئاراپ__ات

.ارالسۇن) دېيىلمەكتىدۇر. كىتاپلرغا .اتارلىق ئەلبەداۋى بولىدۇگ بكاسانى،

بى__ر كەلگەن بىلەن ئ__ات بىلەن، ئ__ۇلغ باش__قا بىلەن، تۆگە ئاراپاتق__ا ھال__دا ش__ۇ

بىلەن، تاكس____ى ي____اكى نېمە؟ پەرق ئوتتۇرىسىدىكى ئ____ۆزى بىلەن ئ____ۇلىغى كىشىنىڭ

پەرق ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزىنى__ڭ بىلەن ماشىنىس__ى كىشىلەرنىڭ كەلگەن بىلەن ئاپتوبۇس

نېمە؟

ئۇ؟ نېمە بولمىسا يېتىش بىلىپ بىر ئىبادەت

.ىلىنغ__ان تەلەپ ئىب__ادەتتىن يەردە، بى__ر ئىلىنمىغ__ان كۆزگە جەۋھىرى ئىبادەتنى__ڭ
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بولىدۇ؟ ھاسىل .انداق نەتىجە

داۋام سەپەرنىڭ يەردە ئ____ۇ سەۋەبتىن مانېۋىرى____دۇر. ب____ۇ مەھشەر بى____ر ئاراپ____ات

پېشىن بىرلەش___تۈرۈلۈپ ن___امىزى ئەسىر ۋە پېشىن ئۈچ___ۈن تەكىتلەش .ىلىۋاتق___انلىقىنى

ئىكەنلىكىنى جىھ___اد تۈرل___ۈك بى___ر ھەجنىڭ س___ۈننەت ئۇ.ۇلى___دۇ. ب__ۇ جەملەپ ۋا.تى___دا

سەپەردىكىلەرگە چىقىلغان «جىھادگ .ا نامازلر، مەنىلىكتۇر. چۈنكى ئۈچۈن ئەسلىتىش

ئوخشاش.

ئاياللرنى__ڭ ئەلەيھىسس__المغا پەيغەمبەر ئ__انىمىز، .ايتقان__دۇر. ئائىشە س__انغا ئەس__لى

بى__ر بولمىغ__ان ئ__ۇرۇش ئىچى__دە «ئۇلرغ__ابەرگەن.  ج__اۋاب شۇنداق سورىغاندا جىھادىنى

ماججە ئىبن__ى ؛165-6 ھەنبەل بى__ن  بئەھمەدئ__ۆمرەگ ۋە ھەج بولسىمۇ بار:  ئۇ جىھاد

) 2901 نۇمۇرى ؛2-968
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(مۇزدەلىفە) ھەرە  . مەشئارىل12

ياد نى مۇزدەلىفەدە) هللا (يەنى ھەرەمدا مەشئەرب چېغىڭلردا قايتقان «ئەرەفاتتىن 

سىلەر ئىلگى&&رب ئې&&تىڭلر، ياد ئۇنى ئۈچۈن، قىلغانلىقى ھىدايەت سىلەرنى هللا ئېتىڭلر،

ە&&ۇمراھلر ئىلگى&&رب قىلىشتىن ھىدايەت سىلەرنى هللا (يەنى ئىدىڭلر ەۇمراھ ھەقىقەتەن

ج&&اي قايتق&&ان (ئەرەفاتتىن) كىشىلەر سىلەر كېيى&&ن، ) ئان&&دىن198ئى&&دىڭلر) ( قاتارى&&دا

مەغپىرەت ناھايىتى ھەقىقەتەن قىلىڭلر. هللا تەلەپ مەغپىرەت تىن هللا قايتىڭلر، گىلەن

- ئايەتلەر) 199-198 بە.ەر -سۈرە2 (مېھرىباندۇرە ناھايىتى قىلغۇچىدۇر،

ي__ۈرىكىڭنى يۈزلەش__تىڭ. رەببىڭگە بىلەن ئۇلش__تىڭ. ئ__ۆزۈڭ مەرىپەتكە ئاراپاتت__ا 

ئۆزۈڭنى__ڭ تاش__لپ ئېلى__پ نىق__اپلىرىڭنى .ىل__دىڭ، تەنقى__د - ئ__ۆزۈڭنى ئ__ۆز ئاچتى__ڭ،

مەركىزى .ىي__ام تېغىن__ى رەھمەت ت__ۇردۇڭ، .ىيامغ__ا تون__ۇدۇڭ. ئاراپاتت__ا يۈزۈڭنى ھە.ىقىي

.ىلدىڭ. دەۋەت بىلەن رەھمىتى رەببىڭنى سايىسىدە ئۆزۈڭنىڭ بىلەن كەئبە .ىلىنغان

ئۈچ__ۈن، ئاش__ۇرۇش ئەمەلگە .ىي__امىنى ئىككىنچ__ى بۇلۇتتەك يۈكل__ۈك رەھمەت ئەمدى

مۇزدەلىفەگە ئالغان يەر زۇلۇفلىرىدە .ارا مەككىنىڭ ئۈچۈن، ئۆتكۈزۈش كېچىسىنى بايرام

داۋام جىھ__اد .ىلىۋاتى__دۇ. يەنى داۋام سەپەر كې__رەك. ئۇنتۇم__ا، چىقىشىڭ يولغ__ا .__اراپ

.ىلىۋاتىدۇ.....

ئىزىغ__ا ئۇنى__ڭ كېتىۋاتىسەن. ئىزلىرى__ڭ ئىزىدا ئەلەيھىسسالمنىڭ مۇھەممەت ھەزرىتى
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كېلى__پ مۇزدەلىفەدە كېتى__دۇ. ئۇنى__ڭ سىڭىپ دۇئاسىغا ئۇنى__ڭ دۇئالىرى__ڭ ئارىلىشىدۇ،

كۈن___دۈزنى، .ىلغ___ان .ەسەم تۇرىسەن. ئاراپاتت___ا سەنمۇ ھەرەم___دە مەش___ئارىل تۇرغ___ان

ئ_ۇ .ۇرئان_دا يەنە ئى_دىڭ. ھ_ازىر .ىلغ__ان شاھىت ئۈزەڭگە پېتىشىنى كۈننىڭ .ۇياشنى،

فەجىرنىگ ئۆزۈڭگە ۋە ئ__اينى كېچىن__ى، بولغان__دا «.__اراڭغۇ .ىلىنغ__ان .ەسەم توغرۇل__ۇق

كۈننى__ڭ بى__ر بولغان مودېلى كىچىكلىتىلگەن ئۆمرىنىڭ ئىنسان .ىلىسەن. يەنى شاھىت

.ىلىسەن. شاھىت بتۇرۇش) غا .ىيام ۋا.ىتلىرىنى، ۋە بۆلەكلىرىنى ۋا.ىت بارلىق

تىرىلى__ش. يېڭى__دىن سەھىرى .ەبرە، كېچىس__ى ئى__دىكى، ك__ۈن بى__ر ش__ۇنداق ئ__ۇ

ي__اكى مۇكاپ__ات بولس__ا كېيىن__ى چۈش__تىن ھېس__اب، چۈش__لۈكى مەھشەر، ب__ۇرۇن چۈشتىن

جازادۇر.

بى__ر شۇنداق .ىسقارتىلمىسىدۇر. ئۇ داستانىنىڭ ئىنسانىيەت كۈنكى، بىر شۇنداق ئۇ

ئ____ادەم تەرىپى____دە ئەتىگەن كۈننى____ڭ بى____ر سەپىرىنى ھاياتلىقنى____ڭ ئىنس____انىيەتكى،

چۈش__تە بىلەن، ئەلەيھىسس__الم ن__وھ ب__ۇرۇن باش__لىدى. چۈش__تىن بول__ۇپ ئەلەيھىسس__الم

ئەلەيھى سەللەللھۇ مۇھەممەد بولس__ا كېيى__ن چۈش__تىن بىلەن، ئەلەيھىسس__الم ئى__براھىم

ب.ىيامەتكە) ۋا.ىتق__ا ئولتۇرى__دىغان ك__ۈن يەنى ۋا.__تى زاۋال .ىلىپ داۋام بىلەن ۋەسەللەم

 يېقىنلشتى

.ال__دى. چۈش__تىن ئ__از ئاخشىمىغا كېيى__ن. ئىنس__انىيەتنىڭ چۈش__تىن ۋا.ى__ت ئ__ارتۇق

.ۇرب__انى ئېزىش__نىڭ زام__انىۋى ئىنسانى، زامانلرنىڭ ئازغۇن ئىنسانى، ۋا.ىتنىڭ كېيىنكى

.ىلسۇن؟ نېمە

اْلع�ْصرد« قەسەمكىن، گىلەن : ئەسىر و�

نس�ان� إدإدنه ْسر ل�فدي اْلد ئىچىدىدۇر. زىيان ئىنسانىيەت شۈگھىسىركى : ھې خو

ين� إدله نو���وا اله���ذد لو���وا آم� ع�مد اتد و� ْوا الصه���الدح� اص���� ت�و� قدل و� ْوا بد���اْلح� اص���� ت�و� ْبرد و� ئىمان :  پەقەتل،بدالصه���

 –گى&&ر ۋە قىلىش&&قان تەۋسىيە ھەقنى گى&&را گىرىگە ، قىلغان ئەمەللەرنى ياخشى ئېيتقان،

68



 رىسالىسى ھەج

... گاشقا كىشىلەردىن قىلىشقان تەۋسىيە سەۋرنى گىرىگە

بى__ر سەبىرنى ۋە ھە.نى .ىلغ__انلر، بسالىھ) ئەمەل ياخشى ئېيتقانلر، ئىمان پە.ەتل

-3-2-1 ئەسىر -س___ۈرە103مۇستەس___نادۇر.گ ب بۇنىڭ___دىن .ىلغ___انلر تەۋسىيە بىرىگە

ئايەتلەر)

يەر زۇلۇفلىرى__دىن .ارا مەككىنىڭ كەلكۈنى رەھمەت پۇتلۇق ئىككى ئا.قان ئاراپاتتىن

تۇرىدۇ. .ىيامغا ھەرەمدە مەشئارىل ئېتەكلىرىدىكى تېغىنىڭ .ۇزاھ ئالغان

شىئارمۇ، جۇغرافىيىسىدۇر)  ئ___اڭمۇ، بىلى___ش يې___رى، ئ___اڭقىرىش بيەنى مەش___ئار،

.ۇرئ__ان، .ىلغ__ان س__ۆز كىرى__دۇ. شەئائىردىن ئىچىگە ساھەس__ى مەنە ئوخش__اش ش__ېئىرمۇ

يەنى ئى____دى. شىئار .وللنغ____ان «شىئارگ ئۇ.____ۇمىنى ئۈچ____ۈن پائالىيەتلىرى ھەجنىڭ

بى__ر سىمۋول بى__ر بي__ۇمىل.ى). ھەر يۇماغى__دۇر سىموۋللر بى__ر ھەج سىمۋول. ش__ۇنداق

ۋا.فە مىن__ا، مەش__ئار، ئاراپ__ات، مىق__ات، ھەرەم، .ىلىنى__دۇ. ئېھ__رام، سىمۋول نەرسىگە

ھەجەرۇل كەبە، يەر)، ئېتىلى__دىغان تاش بشەيتانغا جەمرەلەر تېغى، بتۇرۇش) رەھمەت

ئىنس__انلرغا بى__ز ئاللنى__ڭ ... ھەممىس__ى مەرۋە ۋە س__افا ما.ام، سەيئى، تاۋاف، ئەسۋەد،

شەئارىللھ) سىموۋللردۇر. بمىن  ئىبادىتىنىڭ ھەج بەرگەن بەلگىلەپ

بى__ر ئى__دى. ب__ۇلر كې__رەك .ىلىنىش__ى سىمۋول بىرنەرسىگە سىمۋول ھەربىر مۇتلەق

روھ ئى__دى. ئ__ۇ كېرەك بۆلىشى روھى بىر بەدەننىڭ ئوخشايتتى. بۇ بەدىنىگە ئىنساننىڭ

بۇلىش__ى ھەج ئايلىنى__دۇ. ھەجنىڭ جەسەتكە بى__ر روھسىز ھەج، .ىلىنغ__ان بولماس__تىن

ب__ۇ ۋە بول__ۇش ئىگە روھق__ا .ىلىنغ__ان سىمۋول بەدەن__دە بۇ تاپقان تەركىن سىمۋوللردىن

بولىدۇ. بىلەن بىرلەشتۈرۈش ئىككىسىنى

ئاشۇرىمىز؟ ئەمەلگە .انداق بۇنى ئۇندا.تا،

كىي__دۈرۈش روھىن__ى سىمۋوللرغا يەر. ب__ۇ يىغىلى__دىغان ھەرەم ماشئەرىرىل شۇنداق،

ئۆتكەنلەر، بەرمەي ھە.قىنى بېكەتلەرنىڭ ئى__دى. ب__ۇ بېكەت بى__ر بېكىتىلگەن ئۈچ__ۈن
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يېتىشىشىمىز ئاڭغ__ا چو.__ۇم مەش__ئاردا ھال__دا ئېرىشەلمەيدۇ. ئ__ۇ سىرىغا ئىشىنىڭ .ىلغ__ان

.ىممى__تى نېمە ھەرىكەتنىڭ ۋە بىلى__م بولمىغان ئاڭ ئېيتىمىزكى، ئىدى. شۇنداق كېرەك

بولسۇن؟

كېرەك؟ يېتىشىمىز چۈشىنىپ نېمىنى ئۇندا.تا،

ھەرەمدە؟ مەشئارىل

ئېڭىغا. مەۋجۇدات بىلەن ئالدى

ئ__ۆز بۇلى__دۇ. ئاراپاتت__ا ئار.ىلىق چۈشىنىش ئىكەنلىكىنى بار يېتىش، چۈشەنچىگە بۇ

نېمىش__قا كى__م؟ «مەن بولىدۇ. ئەمدىلىكتە، كېرەك ئېرىشىشى مەرىپىتىگە مەۋجۇتلۇ.ىنىڭ

بېرىلىدۇ. جاۋاب سوئاللرغا بارىمەن؟گ دېگەن نەگە كەلدىم؟ نەدىن مەۋجۇتمەن؟

تەپەككۇر. يەنى بارى__دۇ. ئ__اللھ، ئېلى__پ چۈشەنچىسىگە ئ__اللھ ئېڭ__ى، مەۋجۇتلۇق

ھاياتنى__ڭ بى__ر ئاللھسىز «چىشىنىشگ ئىكەنلىكىنى، «ئ___اللھگ دېيىش__نىڭ ئىنس__ان

دەرد- ھاياتىغ____ا، يېتى____دۇ. ئىنس____ان چۈشىنىپ ئىكەنلىكىنى ھاي____ات بى____ر مەناسىز

چۈشىنىپ ئىكەنلىكىنى ئ__اللھ زاتنىڭ يېگانە بەرگەن مەنە سۆيۈنۈشلىرىگە ئەلەملىرىگە،

ئېڭىدۇر. مەسئۇلىيەت يەنى شەكىللىنىدۇ. تە.ۋا، ئۆزلۈكىدىن تە.ۋالىق يەتكىنىدە

  نىسبەتەن؟ كىمىگە مەسئۇلىيەت بۇ

شەخسىيىتىگە، ئۆزىنى____ڭ ئۈچ____ۈن ئ____اللھ ۋە ئاللھق____ا بىلەن ئال____دى ئەلۋەتتە

بولغ______ان .ارىت______ا تەبىئەتكە ۋە نەرسىلەرگە جامائىتىگە، ئائىلىسىگە، يېقىنلىرىغ______ا،

ئېڭىدۇر. مەسئۇلىيەت

ئ____ارتۇق ئ____اڭ، يۈكسەلگەن ئاساس____تىن ئاساسىدۇر. ب____ۇ چۈشەنچىنىڭ ب____ۇ مان____ا

ئۆزىنىڭكى___دەك نەرسىنى ھەر تېشىدىكى ۋە ئىچى___دىكى ئوبيېك___تىپ، ۋە س___ۇبيېكتىپ

.ىلىدۇ. ئ__ۇلرنى پەرق چۈشكەنلىكىنى ئورنىغا ئۆز ھەربىرىنىڭ ئۇلرنىڭ .الىدۇ، ئويلپ

.ىلمايدۇ. زۇلۇم نەرسىگە شۇ ھەم ئۆزىگە، ھەم ئار.ىلىق يۆتكىۋېتىش يېرىدىن .ويۇلغان
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ئۇنى__ڭ ئەگەر بھېكمەت)، .ۇي__ۇپ ئەكېلىپ ئورنىغ__ا ئەس__لى ئېلىۋېتىلگەنلەرنى يېرىدىن

بجىھاد) ئېڭىدۇر. يو.ىتىدىغان ئۇنى بولسا توسالغۇ ئالدىدا

كۆرۈلسە، ئەھۋالى .ىلىنىشىدۇر. ئاڭسىزلىق ي__وق مەنىسىزلىكنىڭ غەلىبىسى، ئاڭنىڭ

مەنىسىزلىكنىڭ .الغانلىقى____دۇر. يەنى بول____ۇپ ئىگە .ىممەتكە مەنىسىزلىكنىڭ پۈتۈنلەي

نەرسىنىڭ ھېچ__بىر بولغ__انلر، مەھكۇم .الغانلىقى__دۇر. مەنىسىزلىككە ئېرىشىپ نەتىجىگە

ھە.ىقىتىنى ۋە ھ________الىتىنى ھە.ىقىي .ىممى________تىنى، ھە.ىقىي ئ________ورنىنى، ھە.ىقىي

چۈشىنەلمەيدۇ.

مەنە ھاياتق__ا .ىلى__پ ئ_ۇرۇش .ارش_ى ئەلچىلىرى__دۇر. مەنىسىزلىككە ئ__اڭ پەيغەمبەرلەر

ئىپادىلىنى__دۇ. كەلىمىلىرى__دە ئاڭنى__ڭ بولغانى__دى. كىت__ابلر رەھبەر ئىنس__انلرغا .وشۇشتا

.وشۇش___تۇر. تۆھپە ئويغىنىشىغا ئاڭنى___ڭ بى___ر مەلۇم ئىنس___اندا مە.سىتى ئىبادەتلەرنىڭ

مۇئەسسەسەدۇر. بىر ئالھىدە بېغىشليدىغان چۈشەنچە ئىنسانىيەتكە دىن، .ىسقىچە

ئۆلچەملىرىدۇر ئاڭنىڭ دائىما چۈشەنچىلەر ئىسلمى ۋە .ۇرئانى

ئېڭىدۇر. - مەۋجۇتلۇق تەۋھىد

چۈشەنچىسىدۇر. زىكىر- ئاللھ

چۈشەنچىسىدۇر. ئىبادەت- .ۇللۇق

چۈشەنچىسىدۇر. - ئاخىرەت ئادالەت

ئېڭىدۇر. ببىرلىك) - ئۈممەت ۋاھدەت

چۈشەنچىسىدۇر. - ۋەتەن ئاراپات

چۈشەنچىسىدۇر. - جۇغراپىيە مەككە

چۈشەنچىسىدۇر. - دۆلەت مەدىنە

مەش__ائىرىل بولغ__ان بېكى__تى ئىككىنچ__ى كېيىنك__ى ئاراپ__اتتىن يولىنى__ڭ پ__اكلىنىش

ب__ۇ مۆمىن، بۇيرىغىنى) ئورۇنلىغان تۇرۇش بيەنى .ىلغان ۋە.پە يېقىن شەپە.قە ھەرەمدە
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- ئايەت)81 ھ__ۇد - س__ۈرە11(ئەمەس&&مۇ؟ە  يېقىن «سەھەر.ۇرئاندىكى:  تاللىشى زامان

ئ_ۇزۇن ۋە ._اراڭغۇ نە.ەدەر بول_دى. كېچە ئىپادىلىگەن مەنىنى بەرگەن ئۇچۇرنى دېگەن

بولغ___ان بولى___دىغانلىقىغا سەھىرى بى___ر كېچىنى___ڭ ھەر ب___ۇ .ەتئىينەزەر، بۇلىشىدىن

يوللرنى__ڭ .ەتئىينەزەر بولۇشىدىن چ__وڭ نە.ەدەر ئېلىنىشىدۇر. ت__اغلر تىلغا ئىشەنچنىڭ

.ەلبى بى__ر ئاراپاتتەك ئۈچ__ۈن بەلگىسىدۇر. ئ__ۆزى ئاشىدىغانلىقىنىڭ ئۈس__تىدىن ئۇنى__ڭ

چۈشەنچىگە بى__ر ھە.ىقىي پاكلىنىش__نىڭ زېھنى__ي بى__ر كەبى مەشئار كېيىن، پاكلىنىشتىن

بايرامدۇر. ھە.ىقىي بۇ بېشارەتتۇر. مانا بېرىلگەن بولغانلىقىغا ئىگە

ۋە بىلەن - ئۆزى كۈندۇر. ئۆز ئۇچراشقان چۈشەنچىگە ۋە ئىرپانغا بايرام: كىشىنىڭ

مەس__ئۇلىيەت .ارىت__ا نەرسىگە ھەر ۋە ھەركىمگە بىلىش__كەن، ۋە تونۇش__قان بىلەن رەب__بى

دېمەكتۇر. ئېرىشىش غەلىبىگە ت__ۇرۇپ باش__لىماي ئ__ۇرۇش ئۈچ__ۈن بى__رى بولغ__ان ئېڭى__دا

ب__ۇ باش__لپ ھ__ازىردىن يېڭەلمەي__دۇ. ئ__ۇ ك__ۈچ شەيتانىي ھېچ__بىر بىرىنى بۇنداق چۈنكى

بولۇۋېرىدۇ. تەبرىكلىسە غەلىبىسىنى

«سەھىھ ئى_دى. ئەمما بت_ۇرۇش) تۇرغ_ان ۋا.فە مەش__ئەردە ئەلەيھىسس__الم، پەيغەمبەر

مەھەللىس__ى ۋا.فە يېرىنىڭ ھەر مۇزدەلىفەنىڭ ھەدىستە، بىر ئېلىنغان تىلغا مۇسلىمگ دا

ئېيتىلغان. بولغانلىقى

تاشنى  تال7 ئېتىلىدىغان جەمرەگە تۇنجى - مىنادا ئېتىلىدىغان جەمرەسىگە ئا.ابە

ئاتى__دىغان كۈنى تۆتىنچى ۋە ئۈچىنچى كېرەك. ئىككىنچى، تېرىۋېلىشىمىز مۇزدەلىفەدىن

- تو.__اي س__ۈر ك__ۈن ت__ۆت يام__انلىقلرنى تىرى__ۋېلىپ، مۇزدەلىفەدىن تاش__نىمۇ ش__ېغىل

تېخىم_ۇ .ايتىشىمىز سەپكە ئال_دىنقى بىلەن - ي__اراغ .__ورال يەتكۈدەك ئۇرۇشقا .ىلغۇدەك

پايدىلىقتۇر.

تۈرتكىلەرگە، - تۇيغۇلرغ_____ا، ھې_____س شەيتانىي ب_____ارلىق ئۆزى_____دە، شەيتاننىڭ

سىمۋول ئەتراپىمىزغا ۋە شەخس ئىدېئولوگىيىلەرگە، سېغىنىش______لرغا، مايىللىقلرغ______ا،
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بولۇش__ى چ__وڭراق نو.ۇت__تىن چوڭل__ۇ.ى ئو.لرنىڭ شېغىل بولغان ئاتما.چى خاراكتېرلىك

دەپ ھە.ىقەت سىمۋولنى پائالىيىتى____دە، ئې____تىش ت____اش شەيتانغا كې____رەك. سىمۋوللۇق

كىشىلەرنى بەرگەن ئەرزىيەت ئىنس___انلرغا جەريانى___دا ئې___تىش ت___اش .ىلى___پ تەسەۋۋۇر

تەرىپلىگەن. بئاشقۇن)گ دەپ بىرى ئاشۇرۇۋەتكەن «دىندا رەسۇلىللھ

ي__ۈرۈش مىناغا ئۈچۈن ئۈچۈن كەچۈرۈش باشتىن بىرلىكتە ئۇرۇشنى ۋە بايرام ئەمدى

تۇپرا.لىرىڭغ__ا ئەزاسىسەن. ئ__ۆز نەپەر بى__ر .وش__ۇنىنىڭ ئىس__لم بولى__دۇ. سەن .ىلس__اڭ

ماڭمى___دىڭ. ئۈچ___ۈنل ئ___ۆزۈڭ پە.ەت ي___ولىنى مەھشەر ب___ۇ ۋە يەردىسەن ب___ۇ ۋاكالىتەن

ئۈچ___ۈن ئۈممەت بولغ___ان ئەزاس___ى ۋە زېمىنى___ڭ دوس___تلىرىڭ، يېقىنلىرى___ڭ، يۇرت___ۇڭ،

.اتتىڭ. ھەممىسىنى ئۇلرنىڭ ماڭدىڭ. دۇئالىرىڭغا

ي__ۈردۈڭ. ھال__دا بولغ__ان سۆيگۈس__ى .ېرىنداش__لىرىڭنىڭ مىليونلىغ__ان ي__ۈز يۈرىكىڭدە

ئوكيانلرغ__ا ئى__دىڭ، تامچە بى__ر يۈرۈۋاتىسەن. سەن يەرلىرى__دىن يۈرگەن ئىبراھىمنى__ڭ

بولدۇڭ. ئىگە ھە.قىگە ئوكيانۇسمەنگ دېيىش «مەن .ېتىلدىڭ. ئەمدى،

ۋە دوس__تى ئىش__ى ت__ۇنجى .ىلى__دىغان بىرىنى__ڭ بولغ__ان ئىگە ئاڭغ__ا ۋە مەرىپەت

ئېرىش___كىنىڭگە ئاڭغ___ا مەش___ئاردە مەرىپەتكە، ئاراپاتت___ا تونۇم___ا.تۇر. سەنمۇ دۈش___مىنىنى

ئۇرۇشۇپ، بىلەن بولدۇڭ. دۈشمىنىڭ تونۇياليدىغان بۇلرنى كېيىن بۇندىن .ارىغاندا،

تەييار. .ېن_ى - دورىلىرىڭم_ۇ ئ_وق ئۈچ_ۈن .ىلىش تونۇشىسەن. ئۇرۇش بىلەن دوستۇڭ

ي__ۈر، .__اراپ مىناغا چىق، يولغا .اراپ كەلدى. مىناغا نۆۋىتىڭ سېنىڭ ئۇندا.تا بول، تېز

باشلىغىن. ھەرىكىتىڭنى شەپە.تىكى
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. مىنا13

(يەنى ئې&&&تىڭلر ي&&&اد ن&&&ى كۈنلىرى&&&دە) ئ&&&اللھ (تەش&&&رىق كۈنلەردە «س&&&اناقلىق

قايتق&&ان كۈن&&دە ئىكك&&ى (مىنادىن) ئال&&دىراپ ئېيتىڭلر)، تەكبىر ئاخىرىدا نامىرىڭلرنىى

ەۇن&&اھ ھې&&  ئ&&ادەمگىمۇ قايتقان كۈندە ئۈچ قىلىپ تەخىر گىلمايدۇ، ەۇناھ ھې  ئادەمگە

) گىلغان قىلماقچى ئادا تۇلۇق (ھەجنى قىلىپ تەقۋادارلىق ئەھكاملر گىلمايدۇ. يۇقىرىقى

نى&&ى ئ&&اللھ ئۈچۈن ھېساب سىلەر گىلىڭلركى، قىرقۇڭلر، ئۈچۈندۇر. ئاللھتىن ئادەملەر

 - ئايەت)203 بە.ەرە  بسۈرەيىغىلىسىلەر.ە دەرەاھىغا

ئىنس___ان كەلگەن .وپ___ۇپ دۆڭلىكى___دىن ئاراپ___ات بولغ___ان .ارارگ___اھى مەرىپەتنىڭ

ك___ۈنى ئ___ونىنچى زۇلھەججىنىڭ يولى___دا مەش___ئارىلھەرەم .ارارگ___اھى ئاڭنى___ڭ كەلكۈنى،

ئا.ىدۇ. .اراپ مىناغا ئەتىگەندە كۈنىدە تۇنجى ھېيتنىڭ .ۇربان يەنى سەھەردە،

ئاتىلى__دىغان خ__ايفگ دەپ «مەس__چىتى بۈگ__ۈنكى مىن__ادا پەيغەمبىرىمىز، س__ۆيۈملۈك

ئىلھ__ى كەلگەن ئېلى__پ ئۇنى__ڭ .ەبىلىلەر مۇش__رىك زام__انلردا ئىدى. بى__ر .ونغان يەردە

ئەھدىلەش__كەن بىلەن - بى__رى بى__ر يەردە ب__ۇ ئۈچۈن .ىلىش ئۇرۇش .ارشى چا.ىرىقىغا

)173-2 ئىدى. بئەزرا.ى

كەئبىنى ئى__براھىم، ھەزرىتى .ارىغان__دا رىۋايىتىگە بى__ر .ىلغ__ان باي__ان ئەزرا.ىنىڭ

 .ې__تىم3 شەيتانغا رايون__دا ب__ۇ يېتەكچىلىكى__دە جىبرىئىلنى__ڭ كېيىن بولغاندىن .وپۇرۇپ

ئىكەن. ئاتقان تاش
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خاتىرىس__ى ئىبراھىمنى__ڭ ھەزرىتى ئېتىش تاش سىمۋوللۇق بۇ ئېتىبارەن كۈندىن شۇ

خەلقلەرنىڭ يەرلىك ئېتىش____نىڭ ت____اش كېلىۋاتما.ت____ا. شەيتانغا داۋاملىشىپ ئۈچ____ۈن

بار. ھېكايىسىمۇ بىر باشقا تار.الغان تەسەۋۋۇرىدا

.ىلىش .ۇربانلىق ئۈچۈن ئايلندۇرۇش رېئاللىققا چۈشىنى كۆرگەن ئىبراھىم ھەزرىتى

ئى_دى. ي_وق خەۋىرى پە.ەتل ھەجەرنىڭ ھەزرىتى ئوغلى_دىن كېتىۋاتق__ان ئېلى_پ ئۈچۈن

ئېلى__پ تەرىپى__دىن ئې__رى ئۈچ__ۈن .ىلى__ش .ۇرب__انلىق ئىس__مائىلنى ئ__وغلى ئان__ا ھەجەر

بىلەن بېرىش__ى خەۋەر شەيتاننىڭ كېرىۋالغ__ان سىيا.ىغا ئ__ادەم .ې__رى كېتىلىۋاتق__انلىقىنى

ئۇ.تى.

دادا بى__ر «.انداق ئىشلىتىپ ئە.لىنى .ارىتا ۋەسۋەسىگە شەيتاننىڭ ئانىمىز، ھەجەر

ئ_ۇنى بىلدۈرى_دۇ. شەيتان ئىشەنمىگەنلىكىنى ئۆزىنى_ڭ بوغۇزلي__دۇ؟گ دەپ ئ_وغلىنى ئۆز

ئاش__قىنى .ې__تىم ب__ۇ ھاجەر بولسىچۇ؟گ دەي__دۇ، بۇيرۇغان ئۈچۈن: «ئاللھ .ىلىش .ايىل

ئۇنىڭغ__ا مېنى__ڭ ۋە س__ېنىڭ بولس__ا، بۇيرۇغ__ان .وي__ۇپ: «ئ__اللھ ئوتتۇرىغ__ا ئىم__انىنى ۋە

 ت__ال12 يېرىدە جەمرە ئۈچ ۋەسۋەسىگە شەيتانىي ۋە ھەددىم؟گ دەيدۇ نېمە ئارىلىشىشقا

تەپسىرىدىن)  نىڭ103 سەففات ئالۇسى ۋە ھازىن ؛15/150 ئاتىدۇ..... ب.ۇرتۇبى تاش

ۋە.ەنىڭ بولغ__ان ئىگە س__ۈپەتكە ئەپسانىۋى تار.الغان خەلقنىڭ يەرلىك يەردىكى بۇ

ۋە.ە تە.__دىردىمۇ، بولغ__ان يوش__ۇرۇن ۋە خى__رە دەرىجى__دە .انچىلى__ك ماھىيىتى ھە.ىقىي

ئىنس__اننىڭ بولسىمۇ، ئى__دى. ئ_ۇ روشەن ۋە ئوچ_ۇق .ەدەر شۇ ھە.ىقەت .ىلغان سىمۋول

ئىنس____ان بولغ____ان ياردەمچىس____ى شەيتاننىڭ ھەۋەس____لىرىگە، شەيتانىي ۋە شەيتىنىغا

جەڭ ئۈزلۈكسىز .ارش____ى ئىدېئولوگىيىلەرگە ۋە ت____ۈزۈم شەيتانىي ھەم____دە شەيتانلىرىغا

ئىكەنلىكىدۇر. كېرەك .ىلىش

؟ كىم شەيتان

ئەمەس. دۈشمەن بىرل يالغۇز مۇتلەق شەيتان،
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كۈچتۇر. تۇرغان .ارشى ھاكىمىيىتىگە ئىماننىڭ شەيتان،

ئاچق__ان ئ__ۇرۇش .ارش__ى مەركىزىگە ت__ارتىش ئۆزىگە ئىج__ابىي ئىنس__اندىكى شەيتان،

مەركىزىدۇر. سەلبىي تارتىشنىڭ ئۆزىگە

ھې__س- ئىچك__ى تېيىل__دۇرغۇچى نەپس__انىيىتى، ئ__ازدۇرغۇچى ئىنس__اننىڭ شەيتان،

خىرىسىدۇر.  ۋە شەھۋىتى .ىلغۇچى ئەسىر ئۆزىگە تۇيغۇلىرى،

ئ__ازدۇرغۇچى يەردە بەزى ت__وتېم، يەردە بەزى يەنە ئىنس__ان، يەردە بەزى شەيتان، 

ۋە نەمرۇد بولس__ا يەرلەردە بەزى ئىدېئولوگىيە، بى_ر باتى__ل يەردە بەزى يەنە ئىزى_م، بى_ر

ئىدارىلەردۇر. ئازغۇن تۇرۇۋاتقان تۇتۇپ ھاكىمىيىتىنى فىرئەۋىننىڭ

ئاللھق__ا ئىنس__اننىڭ كىرى__ۋېلىپ ئوتتۇرىسىغا ئ__اللھ بىلەن ئىنس__ان شەيتان، يەنى

نەرسىدۇر. ھەممە .ىلغان توسقۇنلۇق ئىلگىرىلىشىگە .اراپ

بۈي___ۈك ئەڭ يو.ت___ۇر. شەيتاننىڭ يو.ت___ۇر. ھە.ىقىتى - باتىل___دۇر. ك___ۈچى شەيتان

ھە.ىقەت نەرسىس__ى ھەر .ىلغ__ان دەۋەت خەتەرلىكتۇر. شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىدۇر، .__ورالى

ھاياتق__ا بى__ر چۈشىنىكسىز خىيال__دۇر. شەيتان بى__ر ئ__ازغۇنلۇ.تۇر، بى__ر بەلكى ئەمەس،

غ___ۇۋادۇر..  ئۇنى___ڭ چۈشىنىكسىزدۇر، جەھەننىمىمۇ ۋە جەننىتىمۇ چا.ىرى___دۇ. ئۇنى___ڭ

بولغانغ____ا، تەبىئىي س____ۈنئىينى ھە.كە، ب____اتىلنى غۇۋالىقق____ا، چۈش____كەنلەر تۇزىقىغ____ا

تاللىغانلردۇر. ئورنىغا ھە.ىقەتنىڭ خىيالنى يورۇ.لۇ.قا، .اراڭغۇلۇ.نى

گۇڭگ__ا يالغ__ان، ب__ۈدۈر. يەنى ئ__ۆزى نەق شەيتان ئۇرى__دىغان بىلەن ت__اش .__اراڭ

دوس___تلىرىغا، بولغ___انلردۇر. شەيتاننىڭ خىي___الى ۋە س___ۈنئىي .___اراڭغۇلۇق، بولغ___ان،

ك__ۆز غەلبىلىرىنىڭ ب__ارلىق .__اراڭ. ئۇلرنى__ڭ ياردەمچىلىرىگە ۋە پارتىيىس__ى شەيتاننىڭ

كۆرۈۋالليسىز. تايانغانلىقىنى ئوخشىتىشقا ۋە خىيالغا ساختىپەزلىككە، باغلشقا،

ئە.لىڭ ھەم ئادەمسەن. ئەم__دى تېپىۋالغ__ان ئە.لىنى مۇزدەلىفەدە يۈرىكىنى، ئاراپاتتا

بولغ__ان .ىلم__ا.چى ج__ۇدا ۋە .ىلغ__ان ج__ۇدا جەننىتىڭ__دىن ب__ار. سەن ئاشىقىڭ ھەم__دە
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ئۇرۇش__نى بى__ر بولمىغ__ان ئېھتىم__الى توختى__تىش ئ__ۇرۇش ۋە ئىزچى__ل .ارش__ى كۈچلەرگە

كېرەكتۇر. باشلىشىڭ

ئىدىڭ. .ۇرال .ايتقان ياردىمىدە ۋاسىتىلىرىنىڭ .اتناش بمۇزدەلىفە) گە مەشئاردىن

يەتتە بىلەن ت__اش يەتتە بىلەن - سەن. ئال__دى تەييار تول__ۇق. جەڭگە - يارا.لىرى__ڭ

شەيتانغا چ___وڭ تاش___قىرى، چوڭىغ___ا: ئ___ادەتتىن ئەڭ ئاتىسىز. ئەلۋەتتە ت___اش .___ول

ئاتىسەن.....

تال؟ يەتتە نېمىشقا

خىللى__قگ ۋە «كۆپ مەنىسى ئىپادە تىلىدىكى ئەرەب «يەتتەگ رە.ىمىنىڭ چۈنكى 

چۈشىنىۋال. مەنى__دە «چەكسىزگ دېگەن ئ__ۇنى مىقدارگ دېگەنلىكتۇر. سەن يوق «سانى

كې__رەك. شەيتان ئۇنتۇماس__لىقىڭ ئىكەنلىكىنى جەڭ تۈگىمەس ي__وق ئ__اخىرى جەڭنىڭ

بېشىدىل ئۇرۇش__نىڭ كەلگەنلىك ئۈس__تەلگە ي__ۇمىلق ئۈچ__ۈن س__ۆھبىتى تىنچلى__ق بىلەن

بولغانلىقتۇر. تەسلىم

ت___ۇرۇپ ئېي___تىپ ش___وئارىنى ش___ۇ ئەلەيھىسس___المنىڭ پەيغەمبەر ئ___و.لىرىڭنى ت___اش

پارتىيىسى ۋە ھىزبىھى: شەيتان ۋە لىششەيتانى ئەكبەر، ئاللھۇ ئاتىسەن: «بىسمىللھى

بىلەن...گ ئىسمى ئاللنىڭ بولغان بۈيۈك ئەڭ .ارشىسىدا

بىر- ئۇ.ۇم ئىككى ئېلىنغان تىلغا - ئايىتىدە22-12 سۈرىسىنىڭ مۇجادىلە .ۇرئاندا

ئىشلىتىلىدۇ. ھالىتىدە زىتى بىرىنىڭ

پارتىسى)گ بئاللھ  تەرەپدارلىرى «ھىزبۇللھ: ئاللھ

پارتىيسى)گ بشەيتان تەرەپدارلىرى « ھىزبۇششەيتان: شەيتان

بىلدۈرگەن تۇرغانلىقىڭنى تەرەپتە كىم ئۆزۈڭنىڭ بىلەن ئېتىش تاش شەيتانغا سەن

.ۇيىسەن. ئوتتۇرىغ__ا ئەمەس__لىكىڭنى ي__وق تەرىپى كۆرۈشىدە - باتى__ل بولىسەن. ھەق

تەرەپ بتۈگىشىدۇ). ھەر بولى_____دۇ بىتەرەپ بولغ_____انلر تەرەپسىز بىلىسەنكى، ش_____ۇنى
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باق.... دەپ بىرنەرسە ئۆزۈڭ سەن بولغانلىقىغا نېمە بولغانلرنىڭ

.ۇتىس__ى ك__ول بىر بەزىدە بەلكى شەيتان ئاتقان بىلەن تاش سەن ھالدا سىمۋوللۇق

چ__اغلردا م__ۇمكىن. بەزى ئولتۇرۇش__ى چى__ڭ يۈرىكىڭگە ۋە مەيدەڭگە كېلى__پ سىيا.ىدا

بئاڭلي__دىغان)، سەمى بىلەن ئاخب__اراتلىرى بكۆرى__دىغان)، بەسىر بىلەن رادارى س__ېنى

دىپلوماتىيىس__ى تۇرغ__ۇچى)، تىزگىنلەپ ئىش__نى بھەممە .اھھ__ار بىلەن .__وراللىرى ي__ادرو

بەرگۈچى) برىزى__ق راززاق بىلەن ي__اردەملىرى بەدەلسىز .ىلغۇچى)، جەبباربغەزەپ بىلەن

م__ۇمكىن. يەنە .ېلىش__ى خ__الپ ئىشەندۈرۈش__نى «تەڭرىگ ئىكەنلىكىگە س__اختا بولغ__ان

م__ۇمكىن. ئو.ۇش__ى ئەپس__ۇن س__اڭا بىلەن كۈچگ ئەپسانىس__ى تاشقىرى «ئادەتتىن بەزىدە

ك___ۈچ بى___ر بولماي___دىغان ت___ۇرغىلى .ارش___ى شەيتانلرنىڭ تاش___قىرى ئ___ادەتتىن ھەتتا،

مۇمكىن. .ىلىشى مۇپتىل ۋەھىمىگە ئىكەنلىكىدە

شوئارلردۇر..... ئىلھى بۇ شوئارىڭ، يېگانە سالىدىغان جار ئەھۋاللردا مۇشۇنداق

ئەكبەر!گ ئاللھۇ «بىسمىللھى

س__ېنى بولس__اڭ، دېگەن ت__ۇرۇپ ئىشىنىپ كاتتى__دۇر. ب__ۇنى ئەڭ ئ__اللھ ش__ۇنداق،

.ۇلگ .ىللمايدۇ. «.ورۇ.ىغا ھېچكىم

ئېيتقىن. .ېتىم بىر يەنە بىر، يەنە

ئات. شەيتانلىرىڭغا... تاش شەيتانغا

كىچىكىنى. ئوتتۇرانچىسىنى، چوڭىنى،

ئابستراكتنى. ياكى كونكرېت

ي__وق. نېمەڭ ھېچقان__داق .ور.ى__دىغان .ويۇش__تىن يىتت__ۈرۈپ باش__قا كېپەنلىكىڭ__دىن

ئېرىشىسەن، جەننەتكە ۋە بار: ئ__اللھ نەرسەڭ كۆپ شۇنداق كەلتۈرىدىغان .ولغا ئەمما،

يەتمەسمۇ؟ ساڭا بۇ

 –چەكلەنگەنلەرنىڭ ئېھرام__دا ۋە كېيى__ن .ىلغان__دىن .ۇرب__انلىقىڭنى بولۇپ ئىبراھىم
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ئىشىنى تا.سىر .ىلى__دىغان سىمۋول .ىلىنغ__انلىقىنى بىكار – باشقا مۇناسىۋەتتىن جىنسى

لزىم. دۈش__مىنىڭنىڭ .ىلىشىڭ داۋام كۈنىمۇ ئىككىنچى جەڭنى مىنادا كېيىن .ىلغاندىن

كېرەك. بولۇشۇڭ ئىشەنگەن چو.ۇم يېڭىلىدىغانلىقىغا

شەيتانغا چ__وڭ ئ__اخىردا ئوتتۇراھ__ال، ئاندىن كىچىك، بىلەن ئاتىسەن: ئالدى تاش

ۋا.ىتت__ا ئاتىسەن: ئەينى ت__اش  دانە21 جەمئىي بولۇپ،  دانىدىن7 بىرىگە ھەر .ارىتىپ

سېنىڭ بىلەن ئو.لىرى ئېرىشكەن ئىبراھىمنىڭ .ىلغان .ۇربان ئۈچۈن ئاللھ ئىسمائىلنى

شەيتانلرغا ئ__ار.ىلىق تاش__لر ب__ۇ ئۈچۈنم__ۇ تەبرىكلەش ب__ايرامنى بۇ كەلگەن دەۋرىڭگىچە

ئۈزىسەن. ئوق

ئىدى- .ىلغان داۋام ئەلەيھىسسالم - پەيغەمبەر خالىساڭ داۋاملشتۇرۇشنى جىھادنى

يەنى كۈنلەردە كې___رەك. ب___ۇ سا.لىشىڭ سەپنى ئال___دىنقى مىن___ادا - كۈنى___دە4 - ۋە3

.ىلىشىڭ مۇھ__اپىزەت بىلەن ئ__و.لر ب__ۇ سەپنى ئالدىنقى - كۈنلىرىمۇ4 - ۋە3 بايرامنىڭ

باغرىغ__ا شەيتاننىڭ بولغ__ان دۈش__مەن ھال_دا ئ_ايرىم – ئ_ايرىم تاش_لرنى بۇ كېرەك. ھەم

كېرەك. ئېتىشىڭ .ارىتىپ

كې__رەك. ئەگەر ئېتىشىڭ يەنە ت__ۇرۇپ .ارىتىپ ئورنىغا يەرنىڭ تەگكۈزگەن نىشانلپ

بى__ر پە.ەت بولمىس__ا كەلتۈرمىگەن - دوراڭ ئ__وق كەلگەن ئېلى__پ مۇزدەلىفەدىن يېنىڭ__دا

مىنادا يېڭىسىنى بىلەن شەرتى تەرمەسلىك «ئوقگ نى ئىشلىتىلگەن يەنى بىلەن شەرت

 دانە63 جەمئىي - كۈنىگىچە3 ت__اكى كۈنىدىن بىرىنچى بولىدۇ. بايرامنىڭ تېرىۋالساڭمۇ

- كۈنىگىچە4 ئۈچ__ۈن .ىلى__ش ئ__ادا مۇكەممەل تېخىم__ۇ ھەجىڭنى ئاتىسەن. ئەگەر ئ__وق

.ايتىسەن. بۇنى__ڭ ئاتىسەن. ئان__دىن  ت__ال7 شەيتانغا چ__وڭ كۈنى ئاخىر.ى ئەڭ .الساڭ

بولىدۇ.  تال70 تېشىڭ ئاتقان جەمئىي بىلەن
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.قۇرگانلىق14

ناھ&&ايىتى ئىبراھىمغ&&ا قىلغى&&ند گى&&ر ئات&&ا پەرزەنت گى&&ر ياخشى «پەرۋەردىگارىلد ماڭا

يارىغى&&دەك ئىش&&لىرىغا ئىبراھىمنى&&ى گەردۇق. ئ&&ۇ خەۋەر خ&&ۇش گىلەن ئىغ&&ۇى گىر مۇليىل

(ئەمر قىلىش&قا قۇرگ&&انلىق گىغ&&ۇزلپ س&ېنى ئىغل&&ۇ د مەن ئىبراھىل: «ئ&ى چاغدا، گىلغان

ئىش&&لىرب ئۇلرنى&&ى ۋە ھەقىقەتتۇر چۈش&&ى قىلىنى&&پ) چۈشەپتىمەن. ( پەيغەمبەرلەرنىى

گار؟« دېدب. ئۇ پىكرىى قانداق سېنىى گاققىنا گىلىدۇ. )ئىيلپ گىلەن ئەمرب ئاللنىى

(ئۇنىڭغا) خالىسا قىلغىن. خۇدا ئىجرا شۇنى گىلساڭ گۇيرۇلغان ئاتاد نېمىگە ئېيتتى: «ئى

ئەمرىگە) گىيس&&ۇندب. ئى&&براھىل (ئاللنى&&ى تاپىسەنە ئىككىس&&ى قىلغ&&ۇچى سەۋر مېن&&ى

ئى&&براھىلد «ئ&&ى ئۇنىڭغ&&ا ي&&اتقۇزدب. گى&&ر ئۈچ&&ۈن) يېن&&ى گىغ&&ۇزلش ئىغلىنى ئۇنى(يەنى

كەلتۈردۈڭ) دەپ گەجا چۈشۈڭدە) گۇيرۇلغ&&اننى ئاشۇردۇڭ. (يەنى ئىشقا (ھېلىقى) چۈشنى

مۇكاپ&&اتليمىر. گ&&ۇ مۇش&&ۇنداق قىلغۇچىلرنى ئىش ياخشى ھەقىقەتەن قىلدۇق. گىر نىدا

جەننەتتىن (يەنى قۇرگ&&انلىقنى چ&&ىڭ ئىرنىغ&&ا ئۇنى&&ى سىناقتۇر. گى&&ر روشەن ھەقىقەتەن

قال&&دۇردۇق. ن&&ا  ياخش&&ى ئۇنىڭغ&&ا ئىچى&&دە قىچق&&ارنى) گەردۇق. كېيىنكىلەر چىقق&&ان

- ئايەتكىچە)109- 101 ساففات  بسۈرەگىلسۇندە سال  ئىبراھىمغا

ب__ارلىق كېلى__دىغان كۈنىگىچە ئ__اخىر.ى دۇنيانى__ڭ ۋە پەرىش__تىلەردىن ئ__اللھتىن،
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بولسۇن. سالم مۆئمىنلەردىن

بولۇشنى تەسلىم شەرتسىز ھېچقانداق ئىرادىسىگە ئاللنىڭ ئىنسانىيەتكە، ئۇ چۈنكى

ئاشىقنىڭ كۆيدۈرمەي__دىغانلىقى، ئۆگەتتى. ئىش__قنىڭ ئاشىقنى ئىنسانىيەتكە ئۆگەتتى. ئو

ئۆگەتتى. يانمايدىغانلىقىنى ئوتتا

كۆت__ۈردى. ئ__ۇنى ي__ۇ.ىرى ئ__اللھ مەرتىۋىسىنى ئىبراھىمنى__ڭ .ىلغ__ان رازى ئ__اللھنى

مۇكاپاتلىدى. بىلەن كەتمەسلىك ئۇنتۇلۇپ دۇنيادا

ئۇل__ۇغ ئەڭ ب__ارلىقىنى .ىممەتلىك ئەڭ نېمىلىكىن__ى، بېغىشلش__نىڭ ئىنس__انىيەتكە ئۇ

ئى__دى. ئەمەس سەھنىس__ى تىي__اتىر بىر رېژىسسورلۇق، بىر ئۆگەتتى. بۇ ئاتاشنى بولغانغا

.ۇربان پارىسىنى جىگەر بولغان ئىگە كېيىن ھەسرىتىدىن پەرزەنت تارتقان يىللرچە ئۇ،

كېتى__دىغان س__المىدى. «ب__الم .ىلى__پ بوي__امچىلىق ك__ۆز بىر يا چا.چاق بىر يا .ىلغىنىدا

ئۆت__تى. ب__ۇ ئىدى. ئىمتىھاندىن سىنىغان ئۇنى ئاللھ ئەمما .ىلدى، نىدا بولدى!گ دەپ

سىنا.تىنمۇ ب__ۇ ئى__دى. ئ__ۇ سىناق بى__ر .ىيى__ن چۈشۈشتىنمۇ ئوتقا ئۈچۈن ئىبراھىم سىناق

چىڭىتقانىدى. تېخىمۇ تەسلىمىيتىنى ئۆتتى، نۇ.سانسىز

رولى: ئەلەيھىسسالمنىڭ ئىبراھىم

(يەنى (دىنىنى&&ى) ئالمەتلىرى&&دىن ئاللنى&&ى گېرىلىدىغان) تۆەىنى ئېلىپ «(كەئبىگە

قات&&ار ئ&&ۇلرنى گ&&ار، پاي&&دا نۇرغ&&ۇن سىلەرەە ئ&&ۇلردا ئەھكاملىرىدىن) قىلدۇق، ھەجنىى

تۇرغۇزۇپ گىلەن پۇت ئۈچ گاغلپ، پۇتىنى سىى ئالدب ئۇلرنىى (يەنى تۇرغۇزۇپ، قىلىپ

ئ&&ۇلر دەڭلر)، گىس&&مىلل (يەنى ئېلىڭلر تىلغ&&ا ئىس&&مىنى گىغ&&ۇزلىغىنىڭلردا) ئاللنى&&ى

س&&ائىللرغا ۋە مىھتاجلرغ&&ا قانائەتچان يەڭلر، ئ&&ۇلرنى چىققان&&دا، جېن&&ى گىغ&&ۇزلىنىپ

گەردۇق. گىيس&&ۇندۇرۇپ سىلەرەە تۆەىلەرنى ئ&&ۇ دەپ قىلس&&ۇن ش&&ۈكۈر سىلەرنى گېرىڭلر،

پەقەت يېتى&&دىغىنى ئاللھق&&ا گارماي&&دۇ، يې&&تىپ ئاللھق&&ا ق&&انلىرب ۋە ەۆشلىرب (ئۇلرنىى

يېتەكلىگەنلىكىنى ئەھكاملىرىغا ئۆزىنىى سىلەرنى ئاللنىى تەقۋادارلىقىڭلردۇر.، سىلەرنىى
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. ياخش&&ى گەردب گىيس&&ۇندۇرۇپ ئاشۇنداق سىلەرەە ئۇلرنى ئاللھ ئۈچۈن، ئۇلۇغلىشىڭلر

گەرەىن.ە گىلەن) خۇش&&اەۋەر ئېرىشىدىغانلىقى گەختكە (ئاخىرەتتە قىلغۇچىلرغ&&ا ئى&&ش

- ئايەتلەر)37 ،36 ھەج ب سۈرە

«يېقى__ن «يېقىنلش__ماقگ، چىقق__ان. يەنى ت__ۈرلىنىپ «تە.ەررۇبگ دى__ن .ۇرب__ان

مەناغا بولغ__ان ئ__ائىت كەلىمىلەر، بارلىق كەلگەن ۋەزنىدە فۇلن تىلىدا بولماقگ. ئەرەب

«ئىنس__اننىڭ .ۇرب__ان ھال__دا ئىپادىلەيدۇ. ش__ۇ مەنىنى دېگەن تاشقان تولۇپ ئېغىزىغىچە

ئىپادىلىنىشىدۇرگ. بىر ئىرادىسىنىڭ يېقىنلىشىش ئاللھقا بارىچە جېنىنىڭ

، ئىنس__ان دەرسىدۇر. چ__ۈنكى ئېسىل ئەڭ بەرگەن ئىنس__انغا ھايۋاننى__ڭ .ۇرب__ان،

يېگانە ليى__ق ئاتاش__قا ئىزدەيدۇ. ئ__ۆزىنى ئىشىك بىر ئۈچۈن بېغىشلىنىش ئۆزىگە مۇتلەق

بولى__دۇ. تۈگەش__كەن ئاتالغ__ان، ئىشىككە بى__ر بوسۇغىسىدۇر. باش__قا ئاللنى__ڭ ئىشىك

س__اھىبى نوپ__ۇز يېگانە .وللنمىغ__ان پايدىسىغا ئ__ۆز تەس__لىمىيىتىنى ئىنس__اننىڭ چ__ۈنكى

ئاللھتۇر.

بى__ر ھەر.ان__داق .ۇلچىلىقى__دىن .ىلغ__ان بەندىسىنىڭ ئ__اللھ ھە.ىقەتكى، ش__ۇ ئەنە

تەرەپ بى__رل ئېرىشىدىغان مەنپەئەتكە .ىلىش__تىن .ۇلچىلى__ق كۈتمەي__دۇ. ئەكسىچە پاي__دا

بى__ر مەرھەمىتىنىڭ ۋە شەپقەت س__ۆيگۈ، بولغ__ان ئىنس__انغا ئاللنى__ڭ بۇم__ۇ ۋە ئىنس__اندۇر

ئىپادىسىدۇر.

ئىنس__اننى .ويمىغان ئورنىغا ھايۋان .ۇيۇشتۇر. ھايۋاننى ئورنىغا ئۆز ئەشيانى .ۇربان

دى___ن .ەدىمكى يۈرگەن .ور.___ۇپ دەپ تەڭرى .ويم___اس. ھ___ايۋانلرنى يېرىگە ئىنس___ان

ئ___ادەت بى___ر تەتۈر .ىلىنغانلىقى___دەك .ۇرب___ان ھايۋانغ___ا ئىنس___انلرنىڭ سىستېمىس___ى،

بۇزۇشتۇر. تەرتىپىنى دەرىجە مەخلۇ.اتنىڭ ئىدى. بۇ، شەكىللەندۈرگەن

ت__ۆۋەن دۇنياسىدىن ئىنسانلر «روھگ ساھىبى دۇنياسى، ھايۋانلر «جانگ ئىگىسى

«تەيىنگ خىزمىتىگە ئىنس_____انلرنىڭ ھ_____ايۋانلر ئ_____ائىتتۇر. شۇڭلش_____قا كاتېگورىيەگە
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مەۋجۇتلۇق ئې__تىراز، سىرىدۇر. بۇنىڭغ__ا بويس__ۇندۇرۇش .انۇن، ئىلھىي .ىلىنغاندۇر. بۇ

تەرتىپىگە دەرىجە مەخلۇ.اتنىڭ تۇرغۇزۇلغ__ان بىلەن ئى__رادە ئىلھى__ي كاتېگورىيەسىنىڭ

ئېتىرازدۇر. .ىلىنغان

ئىنسانلردىن ۋە ھايۋانلر ئۆسۈملۈكلەر، .ىلىنمايدۇ. مەدەنلەر، .وبۇل بۇ ھە.ىقەتەن

تەرتىپى دەرىجە ئارىسىدىكى كاتېگورىيىس__ى مەۋجۇتلۇق م__اددىي ت__ۆت تاپق__ان تەركىن

بولماي___دۇ. ئۆس___ۈملۈكلەر .ايتۇرۇش___قا كەينىگە نۇ.تى___دىن بى___ر ھەر.ان___داق مۇناسىۋىتى

پايدىلىنىدۇ. ئۈچىدىن ھەر ئىنسانلر ئۆسۈملۈكلەردىن، ھايۋانلر مەدەنلەردىن،

«.ۇربانگ .ىلىنماس. ئۇلرنىڭ .ۇربان .ىلىنماس. ئۆسۈملۈك .ۇربان مەدەن پە.ەت

ئ__التۇن، بىرىگە ئۈچۈن، رىزاسى ئاللھ ئىشلىتىلىشىدۇر. يەنى ھالدا خەيرلىك بولۇشى،

ھەر.ان__داق دەرىجىدىكى ئوخشاش .ىممىتى ئىشلىتىلىدىغان ئورنىغا ئۇلرنىڭ ۋە كۈمۈش

بېرىلىش__ى .اتارى__دا ي__اردەم بەدەلسىز ھەر.انداق ئىگە .ىممىتىگە ئوزۇ.لۇق «پۇلگ ياكى

«ئۆش__رەگ، «زاكاتگ ۋە بىلەن ھۆكۈمى بولۇش ئىختىيارىي ياكى مەجبۇرىي مۇمكىن. بۇ

ئاتىلىدۇ. «ئىنفاقگ دەپ يا «سەدىقەگ ۋە

ئ__اللھتىن ئاساسەن .ىلىنى__دۇ. .ۇرئانغ__ا .ۇرب__ان يولى__دا ئ__اللھ ھ__ايۋانلر پە.ەتل

.ىلىنغان__دۇر. ب ھ__ارام يېيى__ش گۆشىنى ھايۋاننىڭ بىر .ىلىنغان .ۇربان ئاتاپ باشقىسىغا

-115 -س___ۈرە16-ئايەت؛143 -س___ۈرە6-ئايەت؛3 -س___ۈرە5 - ئايەت؛173 -س___ۈرە2

.ارالسۇن)  ئايەتلەرگە

بولغ__ان ھ__ايۋان پرىنسىپى، ئۆلتۈرمەس__لىك باش__قىغا ئ__اللھتىن جېنىغ__ا ھايۋانلرنىڭ

ئ__ۇ بەرگەن ھۆرمەتتۇر. ئ__اللھ «ج__انىگ غ__ا يۈرگەن ئېلى__پ جانلىقنى__ڭ تە.__دىردىمۇ،

كې__رەك بۇلىش__ى نامىدا ئاللھ تە.دىردىمۇ) پە.ەت بولغان ھايۋان بگەرچە ئېلىش جاننى

.

ھەم__دە بولۇش__ى، .__انۇنلۇق جەھەتتىن م__اددىي .ۇرباننى__ڭ ئۆلتۈرۈلگەن ھەم ب__ۇ
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«ئ____اللھ نەرسىنىڭ ئى____دى. بى____ر شەرتى بولۇشىنىڭ .____انۇنلۇق جەھەتتىنمۇ مەنىۋى

ئەس- مۆئمىننى_ڭ ئېيتق_ان ئىم_ان ئاللھق_ا بولس__ا، .ىلىنغ__ان ئەمىر ئۈچۈنگ .ىلىنىش_ى

ئايەتلەر ئېلىنغ__ان تىلغ__ا كىرگەن__دە ماۋزۇغ__ا كې__رەك. ب__ۇ بولۇش__ى توغرۇلۇق شۇ ئېسيادى

ق&&ا هللا گارماي&&دۇ، يې&&تىپ ق&&انلىرب ۋە ەۆش&&لىرب ئۇلرنى&&ى قا «هللا ئۆتكەن ئىچى__دە

-ئايەت) دېگەن37 ھەج  بس_____ۈرەتەقۋادارلىقىڭلردۇر،ە سىلەرنىى پەقەت يېتى&&&&دىغىنى

.ىلىنماس__لىقگ شەرتى .ۇرب__انلىق نامىغ__ا باشقىسىنىڭ «ئ__اللھتىن ھايۋاننى__ڭ ئايەتلەر

بولىدۇ. تاپقان مەنىسىنى ھە.ىقىي چۈشىنىلگەندە، بىرلىكتە بىلەن

.ارىت____ا ئاللھق____ا «ئىنس____اننىڭ تە.ۋالىقمۇ، «ئ____اڭگ دۇر. ھە.ىقەتەن مەنە ب____ۇ

ئېڭىگ ئەمەسمىدى؟ مەسئۇلىيەت

ئىب__ادىتىنى ھەج .ان__دا.تۇر سىرىدۇر. ئاڭسىزلىق «ئ__اڭقىرىشگ ئىش__نىڭ يەنى ئاڭ،

ئىب__ادىتىنىمۇ .ۇرب__انلىق بولس__ا، .ويغ__ان ئايلن__دۇرۇپ ھالىتىگە س__اياھەت بى__ر جاپ__الىق

ۋە دوس__ت ئاللھق__ا .ويى__دۇ. ئىنس__اننى چۈش__ۈرۈپ ئورۇنغ__ا ت__ۆۋەن بوغۇزلش__تەك ھ__ايۋان

.ىلىۋاتق__ان ھې__س پەي__دا .ارىت__ا ئەمەس__تۇر. ئۇنىڭغ__ا .__ان ۋە گ__ۆش .ىلغ__ان يېقى__ن

ش__ۇ بولس__ا كۆتۈرگەن ي__ۇ.ىرى .انچىلى__ك ئېڭىمىزنى بۇ ئېڭىمىزدۇر. .ۇربان مەسئۇلىيەت

ۋە تون__ۇش ئ__اللھنى ئىنس__اننىڭ يۇ.ىرىلىغانس__ېرى ئ__اڭ بۇ .ۇرباندۇر. چۈنكى دەرىجىدە

ۋە تونۇغ_____ان كۆتۈرۈلى_____دۇ. ئ_____اللھنى يۇ.ىرىغ_____ا ش_____ۇنچە دەرىجىسىمۇ چۈشىنىش

، يېتى__دۇ. ش__ۇنچىلىككى چۈشىنىپ ئىكەنلىكىنى يېقىن ئۆزىگە ئۇنىڭ چۈشەنگەنسېرى،

يېقىنگ ... تومۇرىدىنمۇ «بويۇن

مۇش___ۇنداق «يېقىنلش___تۇرۇشگ رولىن___ى يەنە «.ۇربىييەتگ، .ۇرب___ان ئەس___لى،

.ىلىش__تۇر. .ۇرب__ان پى__دا ئۈچ__ۈن بول__ۇش يېقى__ن تېخىم__ۇ ئاللھق__ا ئىپادىلەيدۇ. .ۇربان،

ئاشىق ئويلىغىنى__دا، تەدبىر ئېتىلىدۇ. ئە.ىل ئىزاھ بىلەن ئاشىق ئەمەس، بىلەن ئە.ىل

.ىلغ__ان .ۇرب__انلىق كىمگە .ىممى__تىنى، .ىلى__دۇ. .ۇرباننى__ڭ ئىش__نى تېگىش__لىك .ىلىش__قا
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چ__وڭ ئ__ۇ بولغ__انلر .ۇرب__ان نامىغ__ا بەلگىلەي__دۇ. ئاللنى__ڭ .ىممى__تىنى ش__ۇنىڭ بولس__اڭ

ئىشىكنىڭ ئ__ۇ ئ__ۆزلىرى ئەمەس، ئۈچ__ۈن يۈكلەش .ىممەت ئىشىكىگە ھ__ويل تاش__قىرىقى

جېن__ى بول__ۇش، .ۇرب__ان بۆلىشىدۇ. چ__ۈنكى .ۇرب__ان ئۈچ__ۈن ئېلى__ش پ__اي .ىممىتى__دىن

نۇرغ__ۇنلىرى تە.دىرى__دۇر. ش__ۇندا.تىمۇ، پۈتۈلگەن پېشانىسىگە مەۋجۇداتنىڭ ھەر بولغان

.ەدر- ئ__ۆز بىلەن .__ولى .ىلىدۇ. ئ__ۆز .ۇربان ئۆزىنى ئۈچۈن ئىشلر  چاكىنا .ىممەتسىز،

دۇنيالىقق__ا، مەنسەپكە، مەرتىۋىگە، ئەرگە، ئايالغ__ا، .ىلى__دۇ. پۇلغ__ا، ي__وق .ىممى__تىنى

دېگۈلۈك!.  ۋاي ھالىغا بولغانلرنىڭ .ۇربان شۆھرەتكە، سەلتەنەتكە،

ئەلەيھىسس__المنىڭ ئى__براھىم بې__رى يىل__دىن مى__ڭ ت__ۆت ئۆتكەن تارىخت__ا بۇن__دا.لر

نەرسە تۇتق__ان تىرى__ك .ەلبىدە ۋە كاللىسى ئايالنىڭ ۋە ئەر مىليونلىغان يۈز خاتىرىسىنى

دەرسىنى ئېسىل بەرگەن س__اڭا بېقىشس__ۇن. .ۇرباننى__ڭ ئ__ويلپ بى__ر ئ__ۇنى نېمە؟ زادى

ئ__ۇ  كې__رەك. چ__ۈنكى، تۇرۇش__ۇڭ .ارش__ى شەيتانغا بىلەن ئال__دى ئەڭ ئۈچ__ۈن ئېلىشىڭ

ب__ار ئۈچ__ۈن چىقىرىش بىكارغا سېنى .ىلىپ توسقۇنلۇق بېغىشلىنىشىڭغا ۋە بېغىشلىشىڭ

.ىلىشىڭ ئىھانەت ئاشىقىڭغا كىرى___پ، ئۆتى___دۇ. ئە.لىڭگە ھەرىكەتكە .ىلى___پ ئام___الىنى

.ىلىدۇ. غەيرەت ئۈچۈن

بولۇش__ۇڭ س__ادىق ئەس__لىڭگە ھەمدە داۋاملشتۇرۇشۇڭ، جەڭنى .ارشى شەيتانغا ھەم

يارىماي__دۇ. .ىلىش__قا .ۇربان .وچقارلر بار نو.سانى ۋە ئۆزرىلىك كېرەكتۇر. ئۇنۇتمىغىنكى

يارىشىدۇ. .ۇربانلىق .ۇسۇرسىز زاتقا .ۇسۇرسىز

ئاللھق__ا ب__ارلر، نو.سىنى يارىشىدۇ. ئىمانى__دا ئىم__ان .ۇسۇرسىز زاتق__ا .ۇسۇرسىز ۋە

ئىمان، يوق پۇتى ۋە مۇمكىن. .ۇلى بولۇشى كەم بەلكى ئەزالىرى ئاتىنالمايدۇ. ئىماننىڭ

مەنىۋى م__ۇمكىن. ب__ۇ بولۇش__ى ئىم__ان .ۇل.سىز كۆزسىز ئىم__ان، ي__وق ئېغى__زى ۋە تىل__ى

ك___ۆزى ئاڭلىماي___دىغان، .___ۇلىقى ب___ولردۇر؛ مېيىپلەر ھالىتى___دۇر. ھە.ىقىي مېيىپلى___ك

چ__ولق ت__ۆۋەن....ئىم__انى ئىقتى__دارى چۈشىنىش ئاڭلىماي__دىغان، .__ۇلىقى كۆرمەيدىغان،
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- ك__ۆرگىنىنى كىش__ى بولغ__ان ك__ۆر تۇتالم__اس. ئىم__انى بىلەن ئىم__انى ت__ۇتقىنىنى بىرى،

بىلەن ئىم__انى ئاڭلىغ__انلىرىنى بى__رى، بولغ__ان گ__اس كۆرەلمەس. ئىم__انى بىلەن ئىم__انى

ئاڭلىيالماس. 

كورلۇ.ق__ا مەنىۋى گ__اچىلىق، مەنىۋى گاس__لىق، مەنىۋى پۈتۈنلەي ئۇنىڭ__دا ھ__ال بۇ 

ئ&&ۇلر ئاڭلىمايدۇ)، ياخشىلىقنى ئاڭلىمىغاندەك، ەاس (يەنى ەاستۇر «ئۇلرئاچىدۇ:  يول

(يەنى ك&&ىردۇر س&&ۆزلىيەلمەيدۇ)، ئىشنى ياخشى سۆزلىيەلمىگەندەك، ەاچا (يەنى ەاچىدۇر

. ئايەت)18 بە.ەرە  بسۈرەكۆرەلمەيدۇ).ە يىلنى تىغرا قالغاندەك، گىلۇپ كىر

كېرەك. بىلىشىڭ بۇلىشىنى مۇسۇلمان ئەزالرنىڭ ئۈچۈن، بىلىش بۇنى

بولىدۇ. مۇسۇلمان تىل ۋە ئېغىز كۆز-.ۇلق، .ول-پۇت،

پۈت&&ۈن دىنىنى&&ى ئىس&&ل  (يەنى كى&&رىڭلر پۈتۈنلەي دىنىغ&&ا مۆئمىنلەرد ئىسل  «ئى 

تەرك ئەھكاملىرىنى گەزب قىلى&&پ، ئەمەى ئەھكاملىرىغا گەزب گىيس&&ۇنۇڭلر، ئەھكاملىرىغا

سىلەرەە ئىغۋاسىغا) ئەەەش&&&&&&مەڭلر. شەيتان (ۋە يىللىرىغ&&&&&&ا شەيتاننىى ئەتمەڭلر)،

- ئايەت)20 بە.ەرە  بسۈرەدۈشمەندۇرە ئاشكارا ھەقىقەتەن

شەيتاننىڭ كىرمىگەنلەر، بىلەن ۋۇج__ۇدى پۈت__ۈن كىرمىگەنلەر، پۈتۈنلەي ئىس__لمغا

دەرم__ان، تىزلىرىغ__ا ن__ۇر، كۆزلىرىگە ئىم__انىنى ئ__ۇلر ماڭى__دۇ. چ__ۈنكى، بېسىپ ئىزىن__ى

رەھبەر ئىپادىلىمى_____دى. ئىم_____اننى .ىلى_____پ پەرمان تىللىرىغ_____ا ك_____ۈچ، بىلەكلىرىگە

.المايدۇ. يول باشقا .ىلىشتىن رەھبەر شەيتاننى .ىلمىغانلرغا،

.ۇرب___ان ئاللھق___ا ب___ارلر نۇ.س___ان ئىمانى___دا چۈشىنىسىزكى، ئويلنسىڭىز بىرئ___از

تۇتالماي__دۇ. ش__اھىت پ__ۇتلىرىنى .ىللمايدۇ، شاھىت بارما.لىرىنى بوللمايدۇ. ئىمانلىرىغا

.ىللمايدۇ.  شاھىت پە.ەت جانلىرىنى .ىللمىغانلر، شاھىت ئورگانلىرىنى ئىمانىغا

ق&ىللىرب قىلمىش&&لىرىنى ئۇلرنى&ى پېچەتلىۋېتىمىر، ئېغىرلىرىن&ى ئۇلرنى&ى كۈندە «شۇ

گىلغان سادىر ئۇنىڭدىن ئەزا ھەر (يەنى گېرىدۇ ەۇۋاھلىق پۇتلىرب گېرىدۇ، سۆزلەپ گىرەە
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-ئايەت) 35 ياسىن  بسۈرەگېرىدۇ).ە سۆزلەپ ئىشنى

 .ىلىدۇ؟ شاھىتلىق .انداق .ىلىدۇ. نېمىلەرگە شاھىتلىق ئەزالر

.ىلى_دۇ. ش_اھىتلىق ش_ۇنىڭغا بولس_ا بولغ_ان ئالغ_ان .انداق ۋە كىمدىن بۇيرۇ.لرنى

گۇۋاھچىسىدۇر. ئىماننى___ڭ .___ول، بى___ر ئالغ___ان ئىمان___دىن «ت___ۇتگ ب___ۇيرۇ.ىنى يەنى

گۇۋاھچىسىدۇر. «ي__ۈرگ ئەمرىنى ئىماننى__ڭ ك__ۆز، ئالغ__ان ئىماندىن «كۆرگىنگ ئەمرىنى

شاھىدىدۇر.  ئىماننىڭ پۇتىمىز، ئالغان ئىماندىن

.ىلىنى__دۇ بىك__ار .ىس__مى بى__ر چەكلىمىلىرىنىڭ ئېھرام كېيىن .ىلغاندىن .ۇربانلىقىنى

سەن تەرەپتىن بى_ر يەنە .ىلغ_اچ، داۋام جەڭنى .ارش_ى شەيتانغا تەرەپتىن بى_ر سەن ۋە

ئالىسەن. رول .ىسمىنى مۇھىم ئەڭ ئەمما .ىسمىنى، .الغان .ېلىپ رولنىڭ ئويناۋاتقان

تەگكىلى بەدەننىڭ ئىپادىس__ى سىمۋوللۇق .ىلىنغانلىقىنى__ڭ بىك__ار چەكلىمىلەرنىڭ 

 بولىدۇ. ئايەتتىكى ئارىلىشىش بىر جەھەتتىن شەكىل .ىسىملىرىغا بولمايدىغان

، چاچلىرىنى كېيىن چىققاندىن ئېھرامدىن (يەنى تازىلىسۇن كىرلىرىنى ئۇلر «ئاندىن

. ئايەت) 29 ھەج  بسۈرەئالسۇن.ە تىرناقلىرىنى

ئەمەس، ئەمىر بى___ر جەھەتتىن لەۋزى .وللىنىلسىمۇ، شەكلى ب___ۇيرۇق يەردە ب___ۇ 

دەپ رۇخسەت بى__ر بېرىلگەن .ىلىنغانلىقىغ__ا بىك__ار چەكلىمىلەرنىڭ ئېھرام__دىكى بەلكى

 ئايەتتىكى بولىدۇ. ئىككىنچى چۈشەنسەك

- ئايەت) 2 مائىدە -سۈرە5 (گىلىدۇە قىلساڭلر «شىكار

 دەپگىلى&&&&&&&دۇە «پاكىرلنسىڭىر ئايەتنى بىرىنچ__________ى چۈشىنىلگىنىدەك، دەپ

نام_ازدىن گوي__ا ئال__دۇرۇش، چ_اچنى ئۈچ_ۈن چىقىش كېرەكتۇر. ئېھرامدىن چۈشىنىشىمىز

خېل__ى باش__لپ، ئوخش__ايدۇ. ھ__ازىردىن بەرگەنگە س__الم تەرەپكە ئىككى ئۈچۈن چىقىش

ئەھدىنامەڭنى مۆئمىنسەن. ئاللھق__ا ئېرىش__كەن ئاڭغا ۋە بىلىمىگە تونۇش ھە.ىقىي كۆپ

بويۇن بولغان ئاللھقا بىلەن .ۇربانلىق .ىلىپ، ئېلن جەڭ شەيتانغا ئۈچۈن، يېڭىلش
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ئۆيىگەگ «ئەركىنلىك ئۆيىگە، ئاللنى___ڭ بول___ۇپ م___ۆمىن بى___ر دەلىللىگەن ئىگىىش___ڭنى

بولىدۇ كىرسەڭ
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.تاۋاپ15

ھالىدۇر. ھەرىكەتلىك - ئاشىقنىڭ تاۋاپ

بۇلىشىدۇر. جور ئىنساننىڭ خورىغا ئىلھىي - مەۋجۇداتنىڭ تاۋاپ

تە.لىدىدۇر. خاراكتېرلىك دەۋر بىر ھەرىكەتنىڭ - ئالەمى تاۋاپ

ۋە خۇش__اللىق كۆرسىتىدىغان جەننەتتە ئىنس__اننىڭ .ىلغ__ان .وبۇل - .ۇللۇ.ى تاۋاپ

ئىپادىسىدۇر. بىر سىمۋوللۇق ھالىنىڭ ھۇزۇر

ب_______ار ھەرىكەتلىنىش يادروسىدا نەرسىنىڭ ھەربىر بولغ_______ان مەۋجۇت دۇني_______ادا

زەررىچى__دىن ئالتە يو.ت__ۇر. ئ__اتوم ئىپادىس__ى گ__ۈزەل بەكرەك ت__اۋاپتىنمۇ ئىكەنلىكىنىڭ

ي_ولى س_امان يۇلت_ۇزلردىن يۇلتۇزلرغ__ا، پلنې__تىلردىن پىلنېتىلرغ__ا، ئاتوم_دىن ئاتومغا،

ئائىلىسىگە، سىستېمىس___ى ي___ولى س___امان سىستېمىسىدىن ي___ولى س___امان سىستېمىسىغا،

ھالىتىدۇر. تاۋاپ نەرسە ھەربىر ماكروغا مىكرودىن ئېيتقاندا، يىغىپ

تۇتۇل__ۇپ ھې__چ .ىلى__دۇكى تاۋاپ .ىلىدۇ. شۇنداق تاۋاپ يادروسىنى ئاتوم ئېلېكترون

ت__اۋاپنى ب__ۇ .ان .ىلىدۇ. ئەگەر تاۋاپ بەدىنىنى ئىنسان مەركەزلىك يۈرەك .المايدۇ. .ان

ئاخىرلىشىدۇ. يەنى مېھمان__دارچىلىقى دۇني_ادىكى ب__ۇ ئىنس_اننىڭ توختاتس__ا، مەزگىل بىر

.ىلى__دۇ. تاۋاپ يەرشارىنى ئۆلۈمدۇر. ئاي ئىسمى بىر يەنە توختىتىشىنىڭ تاۋاپنى .اننىڭ

تەۋە بىرلىكتە بىلەن سىستېمىس__ى .ۇي__اش .ىلى__دۇ. .ۇي__اش ت__اۋاپ .ۇياش__نى يەرش__ارى

بى__ز سىستېمىس__ى ي__ولى .ىلى__دۇ. س__امان ت__اۋاپ مەركىزىنى يولىنى__ڭ س__امان بولغ__ان
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.ىلى__پ .ىلى__دۇ. .ىس__قىچە كەئبىسىنى) ت__اۋاپ بئۆزىنى__ڭ مەركەزنى بى__ر بىلمەي__دىغان

ت__اۋاپ ئالەمى ئىچىدى__دۇر. ئەگەر ت__اۋاپ نەرسە ھەر .ەدەر كۈررىگە زەررى__دىن ئېيتقان__دا،

ئ__ۆز بەدەن__دەك توختىغان سو.ۇشتىن .ەلبى گوياكى ئالەم .السا، توختاپ ۋا.ىت ئاز بىر

كېتىدۇ. ئۆلۈپ يېپىلىدۇ، ئۆزىگە

دېمەكتۇر توختىشى تاۋاپنىڭ - ئالەمى .ىيامەت

ئى____دراكىمىزنىڭ بىلمەي____دىغانلىرىمىزچۇ؟ دۇني____الر. ئەگەر بىلى____دىغان بى____ز ب____ۇ

ب__اش ئالىمىنى__ڭ مەنە ي__اكى ت__اۋاپىچۇ؟ دۇنيالرنى__ڭ باش__قىچە .الغان ئاجىز چۈشىنىشكە

.الغ__ان، پىي__ادە ئە.ىلنىڭ ئالەملەرنىڭ، مېتافىزى__ك ي__اكى دۇنياسىچۇ؟ .ايدۇرى__دىغان

كۆرۈنمەي____دىغان پەرىش____تىلىرىنىڭ، ئالەمى ي____اكى ھەرىكەتلىرىچۇ؟ ماك____ان ۋە زام____ان

تاۋاپىچۇ؟ مېتافىزىك ئالىمىنىڭ مەۋجۇداتلر

مەنىسىنى .ې___تىلىش خورغ___ا ئالەمى توخ___تىۋېلىپ، بىرئ___از يەردە مۇش___ۇ ئەم___دى

ومه« ۋە دۇني__انى بېرىلىۋاتق__ان ئېلى__پ تاۋاپنى__ڭ ئىپادىلەي__دىغان ٰى أ شەھەرلەرنىڭ( اْلقو����ر�

راي___وننى، ئالغ___ان يەر ئىچى___دە - ئايەت) مەككىنىڭ92 مائى___دە -س___ۈرە6ئانىس___ى)گ ب

يۈرگ__ۈزۈپ پىكى__ر توغرۇل__ۇق مەككە بولسىمۇ بىرئ__از مە.سەتتە ت__ارىخىي ۋە جۇغراپىيىسىدە

.ۇيۇڭ.  .ىلىپ تەھلىل
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(دۇنيا) .يەرشارب16

سائادەت ئىكرامىدۇر ناچار ئەڭ

سەيياھى .ۇتلۇق زامانلرنىڭ بارچە

كەلگەنلىكىڭنى .ونغىلى توپ-توپ يۇلتۇزلر بارچە

زىننەتلىرىنى پۈتۈن تا.اشتىلر

بولۇپ - سەپ سەپ ئالدىغا تىزىلىشتى

تاج ئۈچۈن ئەتمەك باشلىرىغا پۇتلىرىنى

سۈزۈلدى. كىيىندى، يېشىندى،

يۇلتۇز بىر كىچىك

ئازابتا پۈكۈك، بوينى بۇلۇڭدا بىر

شۇنداق، يىغلىدىكى

ئوكيانلر. دېڭىز ئاپىرىدە بولدى

بىلەن، تەرىپىڭ سۆيگەن ئو.ۇبەتنى

بۈيۈكلىرىدىن، ئاشتىڭ گۈزەللىرىنى، ئاشتىڭ

.ىزنىڭ ئازابلىق بۇ ئالدىغا كېلىپ تۇردۇڭ

بۇزۇپ چاچلىرىنى ئۇسۇلغا بىردىن چۈشتى

بىلەن گۈزەللىكىڭ بېشىنى .ايدۇردۇڭ
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يۇلتۇزنىڭ. «دۇنياگ ئاتلىق سەرگەردان بۇ

ئەمدى!

ئۈچۈن كۆرسىتىش سېنى دۇنيا

دىدارىڭنى ئۈچۈن كۆرۈش ئاي چۆرگىلەيدۇ

بۇلۇتقا توسقان سېنى .ۇياش بولدى دۈشمەن

مەجنۇنىنى، كائىنات بۇ بىلىمەن

يانىيور. مەندەك خۇددى گۈزەلگە، سەن ئۇرۇلغانمىش

دەرلەر، .ىيامەت ئىسمىنى

.ىلىشنىڭ، ئېدراك يو.لىقڭىنى

كۆزلىرى، .ۇياشنىڭ .ارىدار

ئىزدەپ، سېنى  بىلەن سەۋر كۈنى ھەر ئاي چىقار

بېشىنى. يۇلتۇزلرغا دۇنيا ئاي،ئۇرار يېرىلر

.ىيامەت. ئىسمىنى ئاتىشار

ماتەمنى. ئالەمى .ويۇشنىڭ يىتتۈرۈپ سېنى

ئارىسىدا. پلنې___تىلر ۋە يۇلت___ۇزلر ئورۇنلش___تۇرۇلۇش مۇس___ابىقە بى___ر ئالەمى گوي___ا،

م__ازار ۋە بۆش__ۈك ئىنس__انغا مەخلۇق شەرەپلىك يارىتىلى__دىغانلىقىنى، ھاياتنى__ڭ ئۈس__تىدە

گىگ__انت دېيىلمى__ش. مۇس__ابىقىگە تىزىلس__ۇن، سەپكە پلنې__تىلر ۋە يۇلت__ۇز بولى__دىغان

بيەرش__ارى) ئىسىملىك دۇني__ا .ېتىلىپتۇ. ئەمما، يۇلتۇزلر .اماشتۇرغۇچى كۆز بار، جىسمى

ئولتۇرىدىكەن. بىچ__ارە بۇلۇڭ__دا بى__ر پۈك__ۈك، ب__وينى پېلنى__ت بى__ر ئ__اجىز كىچى__ك،

بېرەتتى؟ ماڭا كىممۇ ئىكەن بار يۇلتۇز ئونلرچە شەرەپنى بىر بۇنداق دۇنيا، ھە.ىقەتەن
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بۇلۇڭ__دا بى__ر كۈت__ۈپ، تە.__دىرىنى ئ__ۆز ھال__دا تۇرۇپتۇ. ئازابلىق بىلەن كەمتەرلىك دەپ،

.ەدىرلەپتۇ. ۋە ھ__الىنى ئازابلىق كەمتەرلىكىنى، بۇ ئۇنىڭ .ول، ئىلھىي سا.لپتۇ. ئەمما

بول__ۇش ي__ۇرت ئىنس__انغا .ۇي__ۇپ، يا.ت__ا بى__ر جىسىملىرىنى ئاس__مان نەچچىلىگەن ئ__ون

.وللنسىڭىز مەككىگىمۇ ئ__ۆزىنى ئوخشىتىش__نىڭ كۆرۈپت__ۇ. ب__ۇ ليى__ق يەرشارىغا شەرىپىنى

بولىدۇ.
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چۈشەنچىسى . ماكان17

شەكىللىنىش پوس__تىنىڭ يەر ئ__ارىلى، يېرى__م ئەرەبىس__تان ئالغ__ان يەر مەككە ئىچىدە

جايى__دىن ئ__ۆز تىلىمى__دەك ت__ورت بى__ر تەرىپى__دىن .__ول بى__ر مەلۇم خ__ۇددى جەريانى__دا

.الغان__دەكل، كىرى__پ گىرۋەكلىرىگە كېسىشىدىغان تىلىمنى__ڭ ب__ۇ ئوكي__انلر ۋە ئايرىلىپ

.اپلنغ__ان بىلەن .ولت__ۇ.ى) چۆللەر پارس ۋە بئە.ەبە ئارىسىدىكى .ولتۇ.ى دېڭىز ئىككى

ئېگى__زدۇر. مۇش__ۇ بولس__ا غەربى پەس، شەر.ى ئارالنى__ڭ ئىدى. يېرىم پارچىسى .ۇرۇ.لۇق

ئەسلىتىدۇ. كېسىمىنى تورت تىلىم بىر .ويۇلغان يانچە بىلەن ھالىتى

.ىس__مىدىن بى__ر ئاز ناھايىتى تۇپرا.لرنىڭ .ەدەرىدۇر. بۇ ئارالنىڭ يېرىم – ئىسسىق

دۇنيانى__ڭ بويلىغان شىمالىنى غەربىي ئارالنىڭ مىستۇر. يېرىم ئاسمان تۆمۈر، يەر باشقا،

ياتىدۇ. چۆلى بۇفۇد بولغان بىرى چۆللىرىدىن چوڭ ئەڭ

ئوكيانىدۇر. .ۇم بىر

.__ۇرۇپ ئېغى__ز ئ__ال- ئالم__اي تىلغا .ور.ۇنچلۇق. ئىسمىنى ۋە يالغۇز چۆل. يالىڭاچ، 

ي__الغۇز .ىلىدىغان داۋام ھەپتىلەرچە ئىسسىقتا ئوتتەك ئەرەبلىرىنىڭ سەھرا كېتىدۇ. چۆل

«ھام__دگ چاتقىلى__دىن تىكەنلىك بولس__ا ئۆس__ۈملۈك بىر پە.ەتل ئۇچرىتىدىغان سەپىرىدە

چىقق___ان - مۇنچە ئۇچرىم___اس. ئانچە يېشىللىق بى___ر ھېچقان___داق ھەپتىلەرچە باش___قا،

.ىلى__پ ھېس تۇرسۇن، ئۇيا.تا سالقىنلىتىش يولۇچىسىنى بورىنى، چۆل ئىسسىق ئوتتەك

.__ۇم چۆل__دىكى ب__ورىنى ئى__دى: چ__ۆل ب__ار زىيىنىم__ۇ دەرىجى__دە بولمىغ__ۇدەك ب__ولغىلى
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س__ۈرەتتى. ئورنى__دىن ئوخش__اش دولقۇنىغا دېڭىز دېگۈدەك مېتىر بىر كۈندە بارخانلىرىنى

بى__ر ئ__ادەتتىكى تاپالماسلىقىڭىز .ايتىشىڭىزدا تۆپىلىكنى ئۆتكەن بېسىپ كېتىۋاتقىنىڭىزدا

بورىنى__دەك دېڭى__ز رەھىمسىز بى__ر گوياكى بورانلىرى .ۇم چىققان  چاغلردا ئىشتۇر. بەزى

كېمىس__ى ئارال__دۇر. چ__ۆل ئوكي__انلردا بوس__تان، كېتى__دۇ. چۆل__دە ئۇچۇرۇپ نەرسىنى ھەر

يۇلت__ۇزلىرى كومپاس دەشتىنىڭ چۆل بەدەنلەر، .اراۋاش كاپىتانى چۆل تۆگىلەر، بولغان

ئىدى.

يو.ى__تىپ «ي__ولگ دۇر. ي__ولىنى نەرسە م__ۇھىم ئەڭ ئۈچ__ۈن ئىنس__ان ياشىغان چۆلدە

تې__پىۋېلىش مەنادى__دۇر. ي__ولىنى ئوخش__اش بىلەن يو.ى__تىش بداللەت) ھاي__اتىنى .ۇيۇش

دېمەكتۇر. .ېلىش بھىدايەت) ھاياتتا بولسا

ئى__دى. چىقق__ان ئوتتۇرىغ__ا ئارال__دا يېرى__م بۇ ئوبرازلر ئۇلۇغ ئەڭ بولغان گۇۋاھ تارىخ

بسىراتى ي____ولنى ت____وغرا ئىنس____انىيەتكە يىتتۈرگەن ي____ولىنى چۆلى____دە مەنە ھەممىس____ى

ئۇلرغ__ا بشەرىئەت) ئاچق__ان، ي__ول چىغىر ئۇلرغا ئىدى، .ويغان -مۇستە.ىم) كۆرسىتىپ

ئىدى. .ۇيۇشقان كۆرسىتىپ يولنى توغرا .ەدىمى ماڭغان ئۈستىدە ئىنسانىيەتنىڭ پۈتۈن

كىتابىغ__ا تەكۋىن كېلى__دۇ. تەۋراتنىڭ ئەلەيھىسس__الم ئى__براھىم بېشىدا ئەڭ بۇلرنىڭ

بئ_اب- ئىگە مەناسىغا ئىگىس_ى تىلەك مۇ.ەددەس ئەرەبچى__دە .ەدىمىي ئىس_مى .ارىغاندا

راھىم__ۇن) مەنىسىنى داداگ بئەبۇن «مەرھەمەتلىك .ارىغان__دا مەنبەلەرگە ئىس__لمى رام)،

چۆلل__ۈكىنى .ۇرغاق ئەرەبىستان بەلكىم بىلەركى كىم ئەلەيھىسسالم، ئىبراھىم بېرىدىغان

ئەرەب .ەدىمى .ىلغ__ان ھىج__رەت يەرلىرىگە مۇنبەت مېسس__وپوتامىينىڭ .ۇي__ۇپ تاش__لپ

بولسىمۇ بولغ__ان چ__وڭ شەھىرىدە ئ__ۇر ئى__دى. .ال__دەنىڭ مەنسۇپ بىرىگە .ەبىلىلىرىدىن

ئىدى. ئەمەس يەرلىكلىرىدىن يەرنىڭ ئۇ ئەسلى

ئى___براھىم بولغ___ان بى___رى .ەبىلىلەردىن كۆچمەن چۆلنى___ڭ تۇرالمىغ___ان يەردە ئ___ۇ

كىشىلىك بى__ر .ىلغان .ارشى پادىشاھلىقىغا ئۇر بۇتپەرەس .ەبىلىسى، ئەلەيھىسسالمنىڭ
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بىلەن ي__ولى .ىلىدۇ. ھارران .ارار .ىلىشقا ھىجرەت .ىلىدۇ. ئەمما غەلىبە كۆرۈشىدە دىن

.ىلىدۇ. ھەرىكەت .اراپ پەلەستىنگە ئاندىن سۈرىيە، ئالدىدا

ب__ال بى__ر .ۇلى__دىن ئاي__ال زەڭگ__ى مىسىرلىق ئىبراھىمنى__ڭ س__ارە، ئايالى يوق بالىسى

ئىلھىي ئەلەيھىسسالم ئىدى. ئىبراھىم سىڭدۈرەلمىگەن ئىچىگە .ېلىشنى بولۇپ ساھىبى

س__ا.لپ ئۆچمەنلىكى__دىن ئايالىنى__ڭ ئانىسىنى ئوغلىنى__ڭ ۋە بالىس__ى نۇرى__دا، ئىشارەتلەر

.وي__ۇپ ئەكېلىپ چىقى__دۇ. ئ__ۇلرنى يولغ__ا .__اراپ «دىيارلرغ__ا  يى__راق ئۈچ__ۈن، .ېلى__ش

ك__ارۋان ئۇچماس، .ۇش بار «سەرخاگ دەرىخى يالغۇز بىر پە.ەت ئىچىدە يېرى، .ويغان

ئىدى. ۋادى بىر .ۇرغاق كەچمەس

ئاي&&الىل گىلەن ئىس&&مائىل گ&&ال  (يەنى قىسىمىنى گى&&ر «پەرۋەردىگارىمىرد ئەۋلدىمنىى

ھۆرمەتلىك دەپ) س&&ېنىى قىلس&&ۇن ئىب&&ادەت س&&اڭا (يەنى ئىقۇس&&ۇن ھاجەرنى) نام&&از

مەككىگە) ئىرۇنلش&&&&تۇردۇ ، (يەنى ۋادىغ&&&&ا گى&&&&ر ئېكىنسىر قېشىدىكى ئۆيۈڭنى&&&&ى

ش&&ۈكۈر ئ&&ۇلرنى قىلغىن، مايىل ئۇلرغا دىللىرىنى كىشىلەرنىى قىسىل پەرۋەردىگارىمىرد گىر

-37 ئى__براھىم - سۈرە14(گەرەىنە  قىلىپ رىرىق ئۇلرغا مېۋىلەرنى تۈرلۈك دەپ قىلسۇن

ئايەت)

.الغ__ان كەپ تاس__ادىپەن ۋادىغ__ا ب__ۇ كەتكەن .وي__ۇپ نەس__لىنى ئى__براھىم، ئەلۋەتتە

ئىدى. ئەمەس

پەيغەمبەرلەر ئى__دى... ب__ارلىق ماڭغ__ان ئەگىشىپ  ئىزىغا ئەلەيھىسسالمنىڭ ئادەم ئۇ

ئەمەسمىدى؟ ئىزدىگۈچىلەر ئىزىنى بىر-بىرىنىڭ
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ئانىسى .شەھەرلەرنىى18

لۋالىرى ۋولقان باغرىدىن چۆلنىڭ دەشتى بىر ئۇچمايدىغان .ۇشلرمۇ ئۇچار مەككە،

كىچى__ك .ۇرۇلغ__ان ۋادىغ__ا بى__ر ت__ار ئوتتۇرىسىدىكى ئورمانلرنى__ڭ ت__اش چىققان ئېتىلىپ

گىگ__انت ۋولق__ان - .__ارا .__اپ ئۆتك__ۈر ۋە يالىڭ__اچ شەھەر. ئەتراپى بى__ر كەمتەر پېئى__ل

ئورالغاندۇر. بىلەن تاشلىرى

بى______ر تۆۋەنلەپ ي______ۇ.ىرىلپ ت______اغلىرى ئەجياد ۋە ئەبۇ.ۇبەيس جەنۇبى شەر.ىي

ب__اغلپ .__ول .ىيام__دا ئۈچ__ۈن تەزىم ھال__دا يۈزلەنگەن كەئبىگە ھالەتتە، زەنجىرسىمان

يەنە يىرا.تا ئاز بىر تەرىپىدىن غەرب تاغلىرى، سەۋر تاغلىرى، ھىندى تۇراتتى. شىمالىدا

رەڭگى__دە چۆل يەرلەر كۆپىنچە تاغلردا بۇ تۇرغان .ورشاپ مەككىنى داۋانلىرى، تاغ يانار

.ىي__ا .__ارا تۇت__ۇق ئومۇمەن چېلىقسىمۇ كۆزگە تاش__لردەك ش__ور كۆرۈنى__دىغان س__ارغۇچ

ئېگىزلىك__ى يۈزى__دىن دېڭى__ز ئ__از، دەرىجى__دە دېگۈدەك يوق تۈزۈلىدۇ. تۇپراق تاشلردىن

،500 تېغ__ى ھى__را تە.__دىردىمۇ بولمىغ__ان ئېگى__ز ئۇنچى__ۋال  مې__تىر650 تېغ__ى سەۋر  

ھەم__دە ئۆتك__ۈر، ۋە تى__ك ئوخش__اش ۋارونكىغ__ا بى__ر دېگ__ۈدەك ھەممىس__ى كېلى__دىغان،

ھەيۋەتلىك تېخىم_ۇ ئۈچ__ۈن تۈزۈلگەنلىكى تاش__لردىن .ىي__ا پارچە بىر ۋا.ىتلردا كۆپىنچە

كۆرۈنىدۇ. ئەزىمەتلىك ۋە

تۆپىلىكلەر .ارا تۈزۈلگەن تاشلردىن .ىيا لۋا بۇ ئالغان، يەر ئوتتۇرىسىدا مەككىنىڭ

ب__ار. ئويم__انلىق يۈزلەرچە رايوندا بۇ بولۇپ كۆتۈرۈلگەن مۇنچە – ئانچە ئورالغان، بىلەن
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ئاس__انل ئىكەنلىكى بى__رى ئويم__انلىقلردىن ب__ۇ ئاراف__اتنىڭمۇ ۋە مىنانى__ڭ مۇزدەلىفەنىڭ،

چېلىقىدۇ. كۆزگە

جۇغراپىيى__ۋى رايوننى__ڭ ب__ۇ بولغ__ان شەھىرى مەككە - ئىچى__دە ب__ۇلر ھە.ىقەتەن

ت___ارىخىي سورىسىڭىز .ۇرۇلغ___انلىقىنى .اچ___ان دەس___لەپتە ئەڭ يەرشەكلىدۇر. مەككىنىڭ

جاۋابلرغ____ا ئوخشىمىغان .ىللماي____دىغان .ايى____ل ت____ازا بىزن____ى بېرىلگەن، مەنبەلەردە

باش___لپ  – ئايىتى___دىن7 سۈرىسىنىڭ ش___ۇرا - ۋە97 سۈرىسىنىڭ ئېرىشەلەيسىز. ئەنئام

.ۇرغ__ان ت__ۇنجى بالىسىنىڭ ئىنس__ان يۈزى__دە يەر مەككىنىڭ بولس__اق ئىزدەي__دىغان جاۋاب

.__ۇراگ يەنى «ئۇمم__ۇل ئۇنىڭغ__ا .ۇرئ__ان يېتىمىز. چ__ۈنكى، بىلىپ ئىكەنلىكىنى شەھىرى

بەرگەن. ئىسمىنى ئانىسى شەھەرلەرنىڭ

ئۈچ&&ۈن ئاەاھلندۇرۇش&ۇڭ ئەتراپىدىكىلەرنى ئۇنى&&ى ۋە ئائىلىسىنى مەككە قۇرئان «گۇ

ئىخش&&اش) ئىنجىلغ&&ا ۋە (تەۋرات قىلىنغ&&ان نازى&&ل ئىلگى&&رب ئۇنىڭدىن قىلغان، نازىل گىر

ئىم&&ان ئۇنىڭغا ئېيتقانلر ئىمان ئاخىرەتكە كىتاگتۇر، مۇگارەك قىلغۇچى ئېتىراپ كىتاگلرنى

- ئايەت)92ئەنئام،  بسۈرەقىلىدۇ.ە ئادا ۋاقتىدا ئۆز نامازلىرىنى ئۇلر ئېيتىدۇ،

ئانىس_ىگ «شەھەرلەرنىڭ ئېلىنغ__ان تىلغ__ا ئايىتى__دە سۈرىسىنىڭ شۇرا ۋە ئايەتتە  

كېرەك. ئو.ۇلۇشى بىرلەشتۈرۈلۈپ بىلەن ئايەت بۇ ئىپادىسى،

گەيتۇلل) (يەنى ئ&&ۆي س&&ېلىنغان ت&&ۇنجى ئۈچ&&ۈن ئىب&&ادەت ئىنس&&انلرغا «ھەقىقەتەن

گ&&اركى، ئالمەتلەر ئىچۇق ھىدايەتتۇر. ئۇنىڭدا ئەھلىگە جاھان مۇگارەكتۇر، مەككىدۇر،

گىلى&&دۇ. ق&&ادىر ئەمىن ئ&&ادە  كىرەەن گەيتۇللھقا گى&&رب، ش&&ۇلرنىى ئى&&براھىل ماق&&امى

قىلىن&&دب. پەرز ئۇلرغ&&ا قىلىش&&ى زىي&&ارەت كەئبىنى ئۈچ&&ۈن ئ&&اللھ كىشىلەرنىى گىللىغان

شۈگھىسىركى، ئۆزىگە)، ئېتىدىكەن،زىيىن&&ى تەرك ھەجنى (يەنى قىلىدىكەن ئىنكار كىمكى

ئ__الئىمران.  بس__ۈرەئىبادىتى&&دىن) گىھاجەتتۇر.ە ئۇلرنىى (يەنى جاھاندىن ئەھلى ئاللھ

- ئايەتلەر)97- 96
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ب___ارلىق بولس___ا يېرى___دۇر. مەككە ئىب___ادەت ت___ۇنجى .ۇرۇلغ___ان يۈزى___دە يەر كەبە،

بۆش__ۈكى. مۇس__ۇلمان مەدەنىيەت تۇنجى نەسلىنىڭ ئىنسان يەنى ئانىسى، شەھەرلەرنىڭ

يۈكلىگەن. ۋەزىپە بىر مۇشۇنداق مەككىگە ۋە كەبە تەسەۋۋۇرچىلىقى

كەئبىنىمۇ؟ مەككە ياكى تۇغقانمۇ، مەككىنى كەبە ئۇندا.تا،

ئىنس__انلرنىڭ ب__ۇ ئان__دىن يەرلىشىش__ى، ئىنس__انلرنىڭ بىلەن ئال__دى تارىخشۇناس__لر

ئېھتىي__اجلىق يېرىگە ئىب__ادەت بى__ر ئار.ى__دىنل ۋە .ىلىش__ى پەي__دا س__ورۇن بى__ر ئ__اممىۋى

سۆزلىشىدۇ. پە.ەت تۇغق__انلىقىنى شەھىرىنىڭ مەككە كەئبىنى تۇت__ۇپ، ك__ۆزدە بولۇشىنى

مەككىنى كەبە، تەسەۋۋۇرىدا مۇس___ۇلمانلرنىڭ رىۋايەتلەر .ىلىنغ___ان - ئېغىزغ___ا ئېغى___ز

ئىدى. .ىلغان پەيدا .اراشنى دېگەن رەھىمدۇر ئانا تۇغقان

ئاس__تىدىكى ئەرش__نىڭ .ىلغ__ان تەمسىل ھاكىمىيەتنى ئىلھى__ي .ارىغاندا تەبىرگە بىر

ئىنس___انىيەتنىڭ كەئبە، .ۇرۇلغ___ان .ىلى___پ ئىزناس___ى يۈزى___دىكى يەر مەئمۇرنىڭ بەيتۇل

ت__ۇنجى ب__ۇ مەككە ئى__دى. ھە.ىقەتەن بېرىلگەن .ىلى__پ يې__رى ئىب__ادەت ئاتىسىغا تۇنجى

ماكانىدۇر. ياشاش تۇنجى شەھەرلەشكەن كېڭىيىپ ئەتراپىغا يەنى جايى، ئىبادەت

بەلكى بى__رى، ئىسىملىرىدىن ئۇنى__ڭ ئۆتۈلگىنى__دەك ئېي__تىپ ئايەتتە يۇ.ىرى__دىكى

بەككەدۇر. ببەزى ئىس___مى .ەدىمكى ئىلگىرىك___ى بولۇش___تىن مەش___ھۇر بمەككە) بول___ۇپ

.ارايدۇ) دەپ كەلگەن دىن بەككە ئەسلى ئىسىمنىڭ دىگەن مەككە ئالىملر .اراشتىكى

ئېلىنىدۇ:  تىلغا ئىسىملىرى زەبۇردىمۇ تەۋرات،

نە ئېيتى__دۇ؛ ھەم__د س__اڭا دائىم__ا ئاھ__الىلىرى ئۆيۈڭنىڭ سېنىڭ .ۇتلۇ.تۇر «نە.ەدەر

كۆڭ__ۈل يولغ__ا كېتى__دىغان ئۆيۈڭگە سەندىندۇر؛ .ۇۋۋى__تى  ئىنس__ان ئ__ۇ مۇبارەكتۇر .ەدەر

.ۇيى__دۇ.گ كۈچسىز ۋە ئىشسىز ئ__ۇنى ئ__ۇ ئۆتكىنى__دە ۋادىسىدىن بەككە ئىنس__ان بەرگەن

) 6-84 بزەبۇر/ مەزمۇرلر
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ئىش__نى بى_ر بولمىغ__ان ئېنى__ق سەۋەبى ۋە غەلىتە تەرجىمانلىرى مۇ.ەددەس كىت_ابى 

ۋادىس__ىگ دەپ يېش__ى «ك__ۆز س__ۆزنى دېگەن بەككە ئېلىنغ__ان تىلغ__ا تېكىس__تتە .ىلىپ،

ئوتتۇرىسىدا مەنىس__ى ئەس__لى تېكىس__تنىڭ بىلەن تەرجىمە ئىكەن. ب__ۇ ئۆزگەرتىۋەتكەن

يو.تۇر. پەرق ھېچبىر

بول__ۇشگ س__ۈپىتىگە «تۇنجى رايونىنىڭ ھەرەم مەككىدىكى ئەلەيھىسسالم پەيغەمبەر

ئىدى. دېگەن مۇنداق مۇناسىۋەتلىك بولۇشقا ئىگە

بى_ر .ىلغ__ان مۇ.ەددەس بې_رى ۋا.تى_دىن ياراتق_ان ئاس_ماننى ۋە يەرنى ئاللھ يەر بۇ

چېقىللماي__دۇ. ش__ۇ ھېچكى__م .ىيامەتكىچە بىلەن ئەمرى ئاللنى__ڭ ماكانغ__ا، ماكاندۇر. ب__ۇ

شەرىئەت ئۈركۈتۈش__كە ھ__ايۋانلىرىنى ئ__وۋ بۇزۇش__قا، ئۆس__ۈملۈكلەرنى تەبىئىي سەۋەبتىن

.ىلىنمىغاندۇر.گ رۇخسەت بىلەن ھۆكۈمى

پايتەختىگ دەپ يۈزى__دىكى يەر مەلەكۇتىنىڭ «ئاللنى__ڭ مەككىنى ئىس__ھاق، ئى__بىن

«يەريۈزىنىڭ ئ___ۇنى ت___ارىخچىلرمۇ باش___قا بولس___ا، تەس___ۋىرلىگەن تەرىپلى___دى. دەپ

ئىدى. ئاتاشقان كىندىكىگ دەپ

بىلەن ئى_____براھىم ھەزرىتى ت_____ارىخى كەئبىنىڭ ۋە مەككە ئېنىقك_____ى تەرىپى ش_____ۇ

باش___لىغۇچى) ئەمەس، بنۆل___دىن باش___لىغۇچى بى___ر ئى___براھىم، باش___لنمىغان. ھەزرىتى

.ىلىنغاندۇر ئىپادە ئېنىق ناھايىتى بۇ ئايەتلىرىدىمۇ سۈرىسىنىڭ ئىبراھىم

رايونلرنى__ڭ، ئايلىنى__دىغان چۆللۈككە دەۋرلەردە كېيىنك__ى ناھ__ايىتى يۈزىنى__ڭ يەر

يېشىللىققا ۋە س__ۇلۇق تۇنجى مۇۋاپىق ئەڭ يەرلىشىشىگە ئىنسانلرنىڭ زامانلردا .ەدىمكى

ھە.ىقەتتۇر. بى__ر ئ__اددىي كەتكەن بىلى__پ ئىنسانلر بارلىق ئىكەنلىكى يەرلەر پۈركەنگەن

ئىقلى_م .ىلىنغ__ان تەتقىق تەكش_ۈرۈپ بېرى_دىغانلىقى ي__ۈز .ې_تىم بىر يىلدا مىڭ ئاساسەن

زام__انلردا ب__ۇرۇنقى ئەڭ ئىنس__انلر ئىس__پاتليدۇ. ش__ۇنداق، ب__ۇنى ھادىسىسىمۇ ئالمىشىش

ئىقلى___م خاراكتېرلى___ك يەرش___ارى راي___ون، ب___ۇ كەلگەن مۇناسىپ ئەڭ ئولتۇرا.لىشىشىغا
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ئى_____دى. ب_____ۇ كەتكەن .ۇرغا.لىشىپ چۆللىشىپ كېلى_____پ دۇچ ھادىسىسىگە ئالمىشىش

كەلتۈرۈپ كېتىش_نى كۆچ__ۈپ ت__ۇپرا.لر مۇنبەت يەرلەردىكى باش__قا رايون_دىن ب_ۇ سەۋەبمۇ

كەتكەن كۆچ__ۈپ رايوندىن بۇ ئەجدادلىرىنىڭمۇ تۇنجى ئىبراھىمنىڭ چىقارغان. ھەزرىتى

ئىكەن. يېقىن تولىمۇ ئېھتىمالغا ئىكەنلىكى .وۋملردىن

ب__ۇ ھە.ىقەت، جۇغراپىيىلى__ك چېلىقق__ان كۆزىمىزگە .__ارىغىنىمىزدا ت__ۇنجى زېمىنغا بۇ

ھې__چ ئولتۇرا.لىشىشىغا ئىنس__انلرنىڭ .ارىغاندا - شارائىتلرغا شەرت ھازىر.ى زېمىننىڭ،

تەبىئىي ئوخشىغان كۆلگە ياكى ۋە - ئۆستەڭ ئېرىق رايوندا ئەمەسلىكىدۇر. بۇ مۇناسىپ

ي__وق. رايون__دا تۇپرا.م__ۇ كېلى__دىغان ماس تېرىلىشقا زىرائەت يوق. رايوندا مەنبەلىرى سۇ

يوق. ئوتل.مۇ ۋە ئىقلىم مۇناسىپ .ىلىشقا با.مىچىلىق

رايونغ__ا .ۇرغ__اق ۋە ئىنسانسىز ب__ۇ ھاجەرنى ئانىس__ى ئۇنى__ڭ ۋە ئىس__مائىل بالىس__ى

يەتكەن. ك__ۆرۈپ بىلەن ھ__الى پۈتۈن ھە.ىقەتنى بۇ ئەلەيھىسسالممۇ ئىبراھىم كەلتۈرگەن

پاسسىپ ب____ۇ رايوننى____ڭ ئايىتى____دە سۈرىسىنىڭ ئى____براھىم ئالغ____ان تىلغ____ا يۇ.ىرى____دا

بى__ر ياخش__ى .ىلس__ۇن، ئىب__ادەتل پە.ەت ئائىلىسىنى ئېلى__پ، ھېس__ابقا ئالھىدىلىكلەرنى

بولغ__ان .ىيى__ن ئىنت__ايىن ش__ارائىتى ياش__اش مۇش__ۇنداق مە.سەتتە دېگەن بولسۇن بەندە

تىلەپ رىز.لندۇرىلىشىنى ئۇلرنى__ڭ ئ__اللھتىن ئىپادىلەپ، يەرلەش__تۈرگەنلىكىنى زېمىنغا

. .ىلىنغان بايان .ىلغانلىقى دۇئا

رىۋايەتلەرگە ئېغىزچە .ىلغ___ان باي___ان ئەرزا.ىنىڭ يازغۇچىس___ى مەككەنىڭ ئاخب___ارۇ

بەيتۇل .ىلغ__ان ت__اۋاپ مەلەكلەرنىڭ س__امادا كەئبە .ارىغاندا رىۋايەتكە بىر مەشھۇر ئائىت

مەئمۇر، بەيتۇل ئەل .ارىغان______دا، ئىزناسىدۇر. بۇنىڭغ______ا يۈزى______دىكى يەر مەئمۇرنىڭ

كەئبەگ بولما.تىدۇر. «مېتافىزىك

ۋە ئېغىزچە مۇتلەق بولغان__دا، تېمىس__ى س__ۆز مەككە ۋە كەئبە ۋا.ى__ت بى__ر .ايس__ى

دەپ ئەس__لى ئەرش__تىكى كەئبىنىڭ ۋە .ىلغانلىقى ئال.ىدار ئۆزىگە رىۋايەتلەرنىڭ يازمىچە
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ئاساس__لىنىدۇ. ت__ۇر .ۇرئانغ__ا جەھەتتىن ئۇ.__ۇم تەسەۋۋۇرى، مەئمۇر بەيتۇل چۈشىنىلگەن

مەئمۇردۇر. بەيتۇل شۇ دەل كەئبە ئېلىنغان تىلغا سۈرىسىدە

ئەرزا.ى چۈشەندۈرىدۇ. ت__ارىخچى خى__ل ھەر ئىپ__ادىنى سىمۋوللۇق ب__ۇ تەپسىرچىلەر

يەتمىش يەرنى ئ_ۇ ك__ۈنى ھەر ۋە بولغان ئاسماندا يەتتىنچى مەئمۇرنى بەيتۇل ئەل كەبى

ئىب_ادەت بى_ر مەنىۋى بولغ__ان ئانىس_ى كەئبىنىڭ .ىلى_دىغان ت__اۋاپ پەرىشتىلەرنىڭ مىڭ

تامامەن ئ___ۇنى كەبى بەيزاۋى .___ازى مۇپەسسىر س___ۈپەتلىگەن، دەپ جىسىم .ىلىنغ___ۇچى

بەيتۇل ئەل ھالەتتە ب__ار. ھەر .ەلبى__دۇرگ دېگەنلەرمۇ «مۆئمىننى__ڭ .ىلى__پ تەۋە مەجازغا

ب__ارلىق بولغ__ان بۆش__ۈكى مەدەنىيەت يۈزى__دىكى يەر مەككە تۇغم__ۇش، كەئبىنى مەئمۇر

ئىكەنمىش. تۇغقان - كەنتلەرنى شەھەر

يەر بوسۇغىسىدۇر. ھايات ھاياتنىڭ يۈزىدىكى يەر ھە.ىقەتەن كەئبە، تەسەۋۋۇردا بۇ

يۈزىنى___ڭ يەر .ىلغانى___دى. ئەلۋەتتە، تەش___رىپ .ەدەم كىرى___پ ئىشىكتىن ب___ۇ ي___ۈزىنى

ئېغىزچە يېرى___دۇر. ب___ۇ كۆرۈنگەن ت___ۇنجى ئوغلىنىڭم___ۇ ئىنس___ان مېھمىن___ى شەرەپلىك

يەر بۇ رايون دەسسەلگەن تۇنجى يەرشارىدا ھالىتىدىكى ماگما دېيىلىشىچە، رىۋايەتلەردە

ھەج، ھال__دا ئى__دى. ش__ۇ يەر ب__ۇ راي__ون .ۇرۇغ__ان ت__ۇنجى كېيى__ن توپاندىن ئىدى. يەنە

مۇس___ۇلمان برەھمىتى___دۇر). چ___ۈنكى تەپەككۇرى___دۇر بولغ___ان يۈزىگە يەر ئىنس___اننىڭ

.وب__ۇل دەپ ماك__ان ت__ۇنجى ئاچق__ان ب__اغرىنى ھاياتلىقىغ__ا ئىنس__ان مەككە تەسەۋۋۇرىدا

.ىلىنىدۇ.

ئىزناس_____ى يۈزى_____دىكى يەر مەئمۇرنىڭ ئەلبەيتۇل دېيىلىشىچە رىۋايەتلەردە ئېغىزچە

- ئىنس__ان كىش__ى ئىش__لەتكەن س__ۈپىتىدە يېرى ئىبادەت .ېتىم تۇنجى كەئبىنى، بولغان

ئادەمدۇر. ئاتىسى نەسلىنىڭ

بېرى___دۇ. يەريۈزىنىڭ كۆرۈنۈشىنى ئېغ___زى ۋولق___ان بى___ر ئ___ورنى تۇتق___ان كەئبىنىڭ

ئې__تىلىپ ۋولق__ان بى__ر دەھشەتلىك چىقق__ان ۋۇجۇد.__ا يەردە ب__ۇ دەۋرى__دە شەكىللىنىش
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شەكىللەندۈرگەنمىش. ھەتتا ئېگىزلىكلەرنى تۇرغ___ان .ورش___اپ ئەتراپنى بىلەن چىقى___ش

زۇبەير بى__ن ئاب__دۇللھ ك__ۆرە مەلۇماتىغا بەرگەن ئاتانى__ڭ مەنس__ۇپ ئەۋلد.ا ئىككىنچ__ى

ۋا.تىدا، ياسىغان يېڭىدىن كەئبىنى .ىلغان ۋەيران بىلەن مانچاناق .وشۇنىنىڭ ئەمەۋى

.ىلغانىكەن. ئ___ۇلى ب___ۇيرۇق .ېزىش____قا .ەدەر ئۇلىغ___ا ئاساس___ى كەبىنىڭ ئىش____چىلرغا

ئۇچرىشىپتۇ، زېمىنغ__ا بى__ر يەرلەش__تۈرۈلگەن تاش__لر چوڭلۇ.ى__دىكى تۆگە .ېزىلغانس__ېرى

ئ__ۇ ئاخىرلىشىپتۇ. چ__ۈنكى، نەتىجىسىز بولسىمۇ كۈچىگەن ش__ۇنداق ئېچىش__قا ئۇلرنىم__ۇ

خەتەرگە ھاي____اتىنى ئىش____لەۋاتقانلرنىڭ ، كەلگەن ئاس____تىدىن تاش____لرنىڭ  چ____وڭ

.الغ__ان ئۇچرىشىپ بىلەن ئېقىم__ى ھ__اۋا بى__ر كۆي__دۈرگۈچى دەرىجى__دىكى ئىتتەرگۈدەك

ئىكەن.

دېڭى__ز يەمەننىڭ ۋا.ى__ت بەزى ئىچى__دە م__ۇددەت بى__ر يىللى__ق مىڭلرچە تەخمىنەن

بىلەن تۈرتۈش__ى كەلكۈنلەرنىڭ شىددەتلىك كەلگەن ئېگىزلىكلەردىن يۈكسەك يۈزى__دىن

پىلن ئىلھ__ى بى__ر ئى__براھىم ھەزرىتى ۋە كەلگەنمىش ھالىغ__ا ۋادى بى__ر چوڭقۇرل__ۇق ب__ۇ

ئىكەن. ئەۋەتىلگەن رايونغ__ا ب__ۇ ئۈچ__ۈن تىرىل__دۈرۈش يېرىن__ى ئىبادەت تۇنجى بۇ بىلەن

تېرىغىل__ى زىرائەت يېنىغ__ا ئۆيۈڭنى__ڭ مۇ.ەددەس س__ېنىڭ نەس__لىمنى .ۇرئان__دا: «مەن

ھە.تىكى ب__ۇ بېرىلگەن بىزگە يەرلەش__تۈردۈمگ دېيىشىدىنمۇ ۋادىغ__ا بى__ر بولماي__دىغان

بار. خەۋەرلەر

ئۈچ__ۈن .ىلىنى__ش ئىب__ادەت ئىچى__دە تەرىپى__دىن ئوغلى ۋە ئىبراھىم ھەزرىتى كەئبە،

يەرگە ب___ۇ ئىنس___انلرنى بىلەن ئەمرى ئاللنى___ڭ ئى___براھىم ھەزرىتى .ىلىنغان___دا، بىن___ا

.وب__ۇل ش__ۇنداق نەزىرى__دە ئاللنى__ڭ چ__ا.ىرىق ئى__دى. ب__ۇ چا.ىرغان كېلىشىگە زىيارەتكە

بى__ر ت__ۆت دۇنيانى__ڭ كېيىنم__ۇ يىل__دىن مىڭلرچە ئۆلۈمىدىن .ۇرغۇچىسىنىڭ .ىلىنغانكى،

ك__ۆز س__ۆيۈنۈش زېمىنغ__ا .ۇرغ__اق ۋە .ا.__اس رەڭلى__ك، مى__س ب__ۇ ئىنس__انلر تەرىپى__دىن

.ىلما.تا. داۋام كېلىشنى ئېقىپ كەلكۈندەك بىر بىلەن ياشلىرى
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ش__ۇ كەلتۈرگەچ ئال__دىمىزغا ك__ۆز رەسىمىنى جۇغراپىيىسىنىڭ مەككە سىزغان يۇ.ىرى__دا

ۋە بولس__ا ئۆمرۈم يىللىق كېرەك: «مىڭ سورىشى - ئۆزىدىن ئۆز ئىنسان ھەربىر سوئالنى

دۇنيانى__ڭ بولس__ا، ئىمك__انىم .ىلى__دىغان س__اياھەت كېزى__پ دۇني__انى بويىچە ئ__ۆمرۈم

ئاج__ايىپ س__ۇلۇق زۇم__رەت ت__اغلىرى، ھەيۋەتلىك ئورمانلىقلىرى، ساھىللىرى، جەننەتتەك

ئا.ى___دىغان س___ۇلىرى كەۋسەر ئىچى___دە ب___اغلىرى، يېشىل چىمەنزار ك___ۆللىرى، گ___ۈزەل

يەرگە ب__ۇ سەپىرىمنى بىرىنچ__ى باركەن، جەننەتلىرى تەبىئىي ۋە ئۆس__تەڭلىرى چىرايلىق

.ىلرمىدىم؟

ب__ۇ ھەرگىزمۇ! بھەرگىزمۇ بولس__ا بولمىغ__ان «كەبە ج__اۋاب بېرىلى__دىغان س__وئالغا ب__ۇ

ھېچنېمىس_ى بى_ر مۇش_ۇنداق كەئبىنىڭ م_ۇمكىن. ئۇن_دا.تا .ىلم_ايتتىم)گ بولۇش_ى يەرگە

ب__ارمىكىن؟ مەنىس__ى بى__ر بولغ__ان .ىلم__ا.چى ئىپ__ادە بولۇشىنىڭ جۇغراپىيىسىدە ي__وق

بار. ئەلۋەتتە

بەرمەكچى بۇنى__ڭ بولغان__دەك، مودېلى__دا دۇني__ا چىقق__ان سىزىپ بېشىدا خ__ۇددى

يەرگە ئ__ۇ ئىنس__انلرنى .ىلس__ا، مۇ.ەددەس يەرنى بى__ر مۇنداق: «ئ__اللھ ئۇچۇرى بولغان

ۋە .ۇرغ__اق ن__امۇۋاپىق كەچۈرۈشىگە ھاي__ات ئىنس__اننىڭ يەر ئ__ۇ .ىلىدۇ. خالىس__اڭ مەپتۇن

تە.دىردىمۇگ. بولغان يەر .ا.اس

بېرى__ڭ. ئ__ۇنى ئەھمىيەت بولۇشىڭىزغا يارىغى__دەك ئاللھق__ا ئىنس__انلر، ئەي ھالدا ئۇ

ئەمەس. چ__ۈنكى م__ۇھىم ئۇنچىلى__ك بولۇشى .انداق ئەھۋالىڭىزنىڭ باشقا .ىلسىڭىز رازى

ئەزىز ئىنس__اننى بى__ر ئ__ائىتتۇر. ئ__ۇ بمۇزى__ل) ئاللھق__ا .ىلىش__مۇ پەس بمۇئىز)، ئۇلۇغلشمۇ

نى&&ى هللا قا، هللا «غەلىبە.ىللماي__دۇ.  رەزى__ل ئ__ۇنى بىرلەشسە ئالەم دۇني__ا .ىلس__ا،

- ئايەت)8 مۇنافىقۇن - سۈرە63. (مەنسۇپ،....ە مۆمىنلەرەە ۋە پەيغەمبىرىگە
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.كەئبە19

قۇرگ&&انلىقنى، قىلىنىدىغان ھەجدە ئېيىنى، ھەج كەگىنى، گىلغان گەيتۇلھەرە  «هللا

ئىنس&&انلرنىى تۆەىلەرنى ئېسىلغان گەلگە س&&ۈپىتىدە) گىيۇنلىرىغ&&ا ئ&&المىتى (قۇرگانلىقنىى

. ئايەت)97 مائىدە  بسۈرەقىلدب،ە تۇتقۇسى ئىشلىرىنىى ئاخىرەتلىك ۋە دۇنيا

- زېمىنن__ى يەر بىلەن ئاس__مان ك__ۆك كەئبە، تەسەۋۋۇرىدا كائىن__ات دىنىنىڭ ئىسلم

كىندىكىگىچە يەرنىڭ رەھمى__دىن يەرلىشىدۇ. س__امانىڭ ئۈستىگە ئوق ئانا بىرلەشتۈرگەن

ئاس__مانغا، ي__ۈزىنى يەر كەئبە ئارغامچىسىدۇر. يەنى ئوزۇ.لىنىش مەنىۋى سوزۇلغان .ەدەر

با.ىيغ__ا ي__و.نى با.ىيس__ى يۇ.ىرىغ__ا، تۆۋەننى ئاشىقىغا، ماھىيەتنى تەرەپكە، ئۇ يەرنى بۇ

تۈگمىسىدۇر.  كىندىك بىر باغليدىغان

يۈرەكت__ۇر. يەنى بولس__ا تەڭتۇش__ى جىس__مىدىكى ئالەمگ ئىنس__ان «كىچىك كەئبىنىڭ

ئىلھ__ى ئەرش__ىگ بولغ__ان، «رەھماننىڭ يۈرەك، بولغان ماكانى ئىماننىڭ ۋە سۆيگۈنىڭ

يۈرەك. بولغان يېرى تەجەللى مەرھەمەتنىڭ

يەريۈزى___دىكى مەئمۇرنىڭ بەيتۇل .ىلغ___ان ت___اۋاپ ئ___ۇنى پەرىش___تىلەرنىڭ كەئبىنى

كىمنى__ڭ بول__ۇپ ت__ۇنجى كەئبىنى رىۋايەتلەردە، ئېغىزچە ھېس__اپليدىغان دەپ سايىس__ى

ئ__ادەم بېرى__دۇ. بىرىنچىس__ى ج__اۋاب خى__ل ئىككى سوئالغا توغرىسىدىكى .ىلغانلىقى بەرپا

ئادەم بىلەن كۆرسىتىشى يول پەرىشتىلەرنىڭ پەرىشتىلەر، دەپ .ىلسۇن ئىبادەت ئاللھقا

.ىلغان. ئىنشا بىلەن .ۇلى ئۆز ئاتىمىز
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تىل__دا بى__ر سىمۋوللۇق .ۇرئان__دا ئاتىسىنىڭ ئىنس__انىيەتنىڭ بولس__ا، دەلىل__ى بۇنى__ڭ

يوش____ۇرۇنغان: س_____ۈرە ھېكايىسىگە چۈش_____ۈرۈلۈش يۈزىگە يەر جەننەتتىن ئېيتىلغ_____ان

ھەۋۋا بىلەن .ىلىنغىنى______دەك. ئ______ادەم باي______ان  – ئايەتلەردە36 - ۋە35 بە.ەرەنىڭ

يېقىنلىشىپ، دەرەخكە «يېقىنلش__ماڭلرگ دېگەن ئ__اللھ بىلەن ۋەسۋەسىسى شەيتاننىڭ

.ىلغانلىقى خىلپلىق ئەمرىگە ئاللھ بىلەن بۇنىڭ با.قانلىقى، تېتىپ مېۋىسىدىن ئۇنىڭ

ئۆزلىرىنى__ڭ يۈزى__دە يەر ۋە بۇيرۇلغ__ان كېتىش__كە چۈش__ۈپ يۈزىگە يەر ئ__ۇلرنى ئۈچ__ۈن

بۇيرۇلغان.  .ىلدۇرۇشقا جارى رولىنى باسارلىق ئورۇن «خەلىپىلىكگ يەنى

تە.__دىرىنى ئ__ۆز ئالدى__دا ئۆرلەيدۇ. ئىنساننىڭ بىلەن ئىرادىسى ئۆز خالىسا ئۆرلەشنى

ب__اتىلنى، ي__اكى ھە.نى ي__ا ئەگرىسىنى، ياكى توغرىسىنى باردۇر. يا يول ئىككى تاللشتا

ئېرىشىدۇ: ي__ا ئا.ىۋەتكە بى__ر .ارىت__ا يولىغ__ا تالليدۇ. تاللىغان زۇلۇمنى ياكى ئادالەتنى يا

جازا. ياكى بېرىلىدۇ مۇكاپات

ئا.لى__دى گۇن__اھىنى شەيتان .ىلدى. پە.ەت گۇناھ ئادەممۇ .ىلدى، گۇناھ شەيتانمۇ

بولدى) لەنەتلەنگۈچى .وغلنغۇچى، بيەنى ئىبلىس ۋە

بولۇش__قا ئ__ادەم «ئادەمگ بول__دى. ئ__ادەمنى ۋە .ىلدى ئېتىراپ گۇناھىنى بولسا ئادەم

ئى____دى. ئ____ۇ جەننىتى .ويغ____ان يىتت____ۈرۈپ ئۇنى____ڭ ئارزۇس____ى يەنى نەرسە ئۈندىگەن

ئۆكۈنەتتى. ئەرزا.ى يالغۇزلۇ.ىغ_ا دۇني_ادىكى س_ېغىنىدۇ، ما._امنى ش_ۇ چۈش_ۈرۈۋېتىلگەن

ئۇچرىشىش كەبىگە نى__ڭ ئ__ادەم يۈرگەن كۆچ__ۈپ ئېغىزغ__ا ئېغىزدى__ن .ىلغ__ان، نە.ىل

تۆۋەندىكىدەك؛ رىۋايەت ئاغزاكى توغرۇلۇق

تەكبىر ۋە تەس___بىھ مەئمۇردىكى بەيتۇل پەرىش___تىلەرنىڭ تۇرغان___دا جەننەتتە ئ___ادەم

بولت__تى. ج__ور تەس__بىھاتىغا پەرىش__تىلەرنىڭ ب__ۇ تۇرات__تى. ئۇم__ۇ ئ__اڭلپ ئ__اۋازلىرىنى

ت__ارتتى. پەيغەمبىرىمىزمۇ بىرگە ئ__ازابىنى يالغۇزلۇق ۋە غۇربەتچىلىك كېيىن چۈشكەندىن

يول__ۇچى بى_ر غېرى_ن دۇني__ادا سەبىلگ بب_ۇ ئابىرىس كە فىددۇنيا «كۈن ھەدىسىدە بىر
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ئ__ۇزۇن دۇني__ادىكى ب__ۇ نەس__لىنىڭ ئىنس__ان ھە.ىقەتەن ئى__دىغۇ. ئ__ادەم، ب__ول) دېگەن

ئىدى. بولغان .ىلغۇچى ۋەكىللىك زەنجىرىگە تۇنجى سەپىرىنىڭ

.ىلغ__ان ت__اۋاپ مەئمۇرنى بەيتۇل كېيى__ن، يىرا.لش__تۇرۇلغاندىن جەننەتتىن ئ__ادەم

ئ__ۇ .الغ__ان .الى__دۇ. ھەس__رەتتە بول__ۇپ ئاڭلىيالماي__دىغان ئ__اۋازلىرىنى تەس__بىھ ۋە تەكبىر

.ەلبى__دە ئ__وتى ئىش__تىياق بول__ۇش ج__ور ئاۋازلرغا ئۇ ئۈچۈن، ئاڭلش يېڭىدىن ئاۋازلرنى

ۋە ئەمرى ئاللنى__ڭ جاۋابەن ئىش__تىيا.ىغا مۇش__ۇ ئادەمنىڭ كەئبە يالقۇنجايتتى. شۇڭلشقا

.ىلىندى. ئىنشا بىلەن ياردىمى پەرىشتىلەرنىڭ

بولى__دىغان ھەمدەم__دە يالغۇزلۇ.ىغ__ا ئ_ۇ .ارىغان__دا، رىۋايەتلەرگە ئ__اغزاكى باش__قا يەنە

ش__اھىت ئىمانغ__ا كۈن__دۈزنىڭ بىلەن ئاي__الى بولغ__ان .ويغۇچىسى يىتتۈرۈپ بولۇپ تۇنجى

گ__ۇۋاھچى ئىمانىغ__ا كېچىسىنى ئى__دى. ھاجىنى__ڭ تېپىش__قان تېغى__دا ئاراپ__ات .ىلىنغ__ان

بىرلەشتى. - مەشۇق ئاشىق ئىككى بۇ بولسا مۇزدەلىفەدە .ىلغان

بىلەن، سەۋەبلەر ب__ۇ پۈتۈن بولسا كەئبە بولغان گاھى ئىبادەت تۇنجى يۈزىنىڭ يەر

ب__ۇ بولسا .ىلىدۇ. تاۋاپ تەمسىل ئۇچرىشىشىنى بىلەن جەننىتى يېتۈك ئوغلىنىڭ ئىنسان

ئىپادىلىنىشىدۇر. بىر خۇشاللىقنىڭ تەرىپلىگۈسىز ئۇچرىشىشنىڭ

يۈزىگە يەر ئۇرۇ.ى تاپالمايدۇ. ئادەم .ىممىتىنى ئىنسانسىز كەبىمۇ كەئبىسىز، ئىنسان

ئ___ادەم  ئەمەس___مۇ؟ كې___رەك چۈشۈش___ى يۈزىگە يەر كەبىمۇ كۆك___تىكى چۈش___كەنىكەن،

ھەم ئى__دى، كې__رەك بولۇش__ى مۇش__ۇنداق بۇ ئۈچۈن بېرىشى مېۋىلىرىنى پاكىز ئۇرۇ.ىنىڭ

ئىنس__انمۇ، بۇيرۇلغ__ان بىلەن .ىلى__ش سەجدە روھىغ__ا بول__دى. پەرىش__تىلەرنىڭ ش__ۇنداق

چەمبەر ئۆگەن___دى. تاۋاپنى___ڭ كۆرسىتىش___نى ھۆرمەت روھىغ___ا بىلەن سەۋەبى كەئبىنىڭ

كېلىشى يېرىگە باشلىغان ئىدى: يەنى بۇ مەنىسى بولۇشىنىڭ ئايلنما شەكىللىك

پىر.ىرىشىغا ئاشىقنىڭ .___ايتىش... بى___ر ئۆزىگە .___ايتىش... ئ___ۆز ھالىتىگە ئەس___لى

ئەسلىدە.... ئاشۇرۇشتۇر، ئىشقا ئايلنمىسىنى كامالەت ئۆز ئوخشاش

107



 رىسالىسى ھەج

ئىنس__انىيەتى ت__ارىخنى مۇس__ۇلمان، يۈزلەنگەن كەبىگە ۋا.ى__ت ھەر ئو.ۇغان__دا نام__از

بى__ر ئىبارەت ئىكەنلىكىدىن ھالقىسى بىر كەمتەر زەنجىرنىڭ بىر ياشاۋاتقان بىرگە بىلەن

بى__ر سىرلىق ئارىسىدىكى م__ۆمىن بىلەن كەئبە بولى__دۇ. ب__ۇ تۇتق__ان تىرى__ك چۈشەنچىنى

ئاشقاندۇر. ئەمەلگە بىلەن ئىبادىتى ھەج بولسا، باغلىنىشى بىر يەنە ئال.ىدۇر. بۇنىڭ

 *   *   *

ك__ۈلىمى ئى__دى. ھ__ازىر.ى ئىگە جىسىمگ مەناسىغا شەكىللىك ك__ۈپ «كۈپ، كەئبە،

ھەزرىتى بولسىمۇ، بۇللمىغ___ان ك___ۈپ بى___ر بى___ر مۇكەممەل بۇل___ۇپ  مې___تىر11*12*13

بى__ر ئىكەنلىكى ك__ۈپ بى__ر بېجىرى__م بولس__ا .ىلغىنىنى__ڭ ئىنش__ا ئەس__لى ئىبراھىمنى__ڭ

ئانىمىزغ____ا ئائىشە ھەزرىتى ۋەسەللەم ئەلەيھى رەس____ۇلىللھ ھە.ىقەتنى ھە.ىقەتتۇر. ب____ۇ

دېگەن: مۇنداق .ېتىم بىر يەنە بەرگەن دەپ مۇنداق

س____ا.لنمىغا تېخىچە خ____اتىرىلىرى بولغ____ان بىلەن جاھىلىيەت جامائەتنىڭ «ئەگەر

ش__ۇ بولمىغىنى__دا ئايرىلغ__ان ئەم__دىل دەۋرى__دىن جاھىلىيەت جامائەت بي__اكى بولغىنى__دا

ب__ولر س__الغان .ايت__ا يېڭى__دىن ئۈس__تىگە ئ__ۇلى .ۇرغ__ان ئىبراھىمنى__ڭ ئ__ۆرۈپ كەئبىنى

 )1333-2/969 مۇسلىم ؛2-574 ببۇخارىئىدىم.گ 

ئىكەن. بۇلرنى__ڭ باس__قان ئ__اپىتى سەل نۇرغۇنلىغان ۋادىسىنى مەككە بويىچە تارىخ

ئاپەتلىرى__دىن سەل كۈچل__ۈك بولغ__ان. مان__ا كۈچلۈكلۈكتە يىغق__ۇدەك كەئبىنى بەزىلىرى

- يىلى__دا605 ئى__دى. مىلدى كەلكۈنى ئ__ارىم مەش__ھۇر كەلگەن يەمەن__دىن بولس__ا بى__رى

مۇش__رىكلىرى جاھىلىيەت ئار.ىسىدىن سەلنىڭ ب__ۇ .ىلغ__ان يەكس__ان بىلەن يەر كەئبىنى

كەئبىنى ھال__دا .ۇسۇرسىز ھۆرمىتى__دىن بولغ__ان ئىبراھىمغ__ا ھەزرىتى ۋە ئ__ۆيى ئاللنى__ڭ

.ىلدۇردى. ئىنشا يېڭىدىن

تاخت__ايلىرىنى كېمىنى__ڭ بى__ر .الغ__ان پې__تىپ .ىرغا.ق__ا يېقىنلىرى__دا جى__ددە يىلى شۇ

سالدۇرىدۇ. كەئبىنى مىمارغا رىملىق بىر ئىچىدىكى يولۇچىلىرى كېمىنىڭ شۇ سېتىۋېلىپ
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كىچى__ك ھەجمى__دىن .ۇرغ__ان ئىبراھىمنى__ڭ ھەزرىتى ئۈچ__ۈن يەتمىگەنلىكى ماتېرىي__ال

ئى__دى. بمۇس__لىم تەرىپى ب__ار ئۇلىقى كەئبە كەئبىنىڭ تەرىپى .ىلدۇرغانىدى. .ىسقارتقان

2/970 (

ت__ام بى__ر شەكلىدىكى ئ__اي ئىچى__دۇرگ دېگەن، كەئبىنىڭ يەر «بۇ رەسۇلىللھنىڭ 

ئەس___لىدە يەر، بىلىنى___دىغان دەپ ئىس___مائىل ھىج___رى بخ___اتىم) ۋە .ورش___الغان بىلەن

بولت__تى. ئىچى__دە كەئبىنىڭ بويىچە .ۇرۇلۇشى كەئبىنىڭ سالغان ئەلەيھىسسالم ئىبراھىم

بەرگەن س__الم بۇلۇڭىغ__ا يەمەن ۋە ئەس__ۋەد ھەجرۇل تۈپەيلى ئۈچ__ۈن بۇنىڭ رەسۇلىللھ

بەرمەيتتى. سالم پە.ەت بۇلۇڭغا ئىككى تەرەپتىكى ھىجىر بىلەن

ئەبۇبەكرىنىڭ ھەزرىتى چۈشىنى بۇ ئايلندۇرمىغان رېئاللىققا پەيغەمبەرنىڭ ھەزرىتى

.ومان___دانى ئايلن___دۇردى. ئەمەۋىلەرنىڭ رېئاللىقق___ا زۇبەير بى___ن ئاب___دۇللھ نەۋرىس___ى

«مۇس__رىفگ ئۈچ__ۈن تۆككەنلىكى .__ان ك__ۆپ تولىم__ۇ ۋە بولغ__ان .ۇلى ئوڭ ھەججاجنىڭ

بولغ__ان ئۆكتىچىس__ى ئەمەۋىلەرنىڭ ئۇ.بە، بى__ن مۇس__لىم تونۇلغ__ان بىلەن ن__امى دەپ

باس__تۇرۇش كېلى__دۇ) ن__ى ت__وغرا - يىلىغ__ا73 ھىجرىيىنى__ڭ بۋافاتى زۇبەير بىن ئابدۇللھ

بېشىدا ھاكىمىيەت مۇددەت تۇتتى. .ىسقىغىنە ھۇجۇمغا بىلەن مانچاناق كەئبىنى ئۈچۈن

ئۇلنى__ڭ ئۇ كەئبىنى تېپىپ ئۇلىنى ئىبراھىمنىڭ ھەزرىتى زۇبەيرە، بىن ئابدۇللھ تۇرغان

پ__ارا ۋە ئايلن__دۇرۇش ئىش__قا بى__ر تاپى__دىغان پ__ۇل .ىل__دى. مۇش__رىكلەرنىڭ بىنا ئۈستىگە

چەكلەش كىرىشىنى ئىچىگە كەئبىنىڭ ئىنس__انلرنىڭ ئۈچ__ۈن .ىلىش__ى ئىس__تېمال .ىلىپ

بىلەن يەر يەنى ئورنىغ__ا، ئەس__لىدىكى بوسۇغىسىنى دەرۋازا ئېگىزلىتىۋالغ__ان مە.سىتىدە

بول___ۇپ ب___ار تەرىپى___دە ئار.___ا كەئبىنىڭ ئەس___لى كەل___دى. يەنە ئېلى___پ ھالەتكە تەڭ

ئىدى.  ئاچۇرغان يېڭىدىن دەرۋازىسىنىمۇ ئار.ا ئېتىۋېتىلگەن

ئەمگەكلىرى كەلتۈرۈش ئەس__لىگە ب__ۇ پۈت__ۈن چىقق__ان پۈت__ۈپ جاپ__ادا بى__ر مىڭ ئەمما

ش__ۇ يەنە كەئبە ۋە .ىلىن__دى ي__وق بىلەن .__ولى ئابدۇلمەلىكنىڭ خەلىپىس__ى ئەمەۋىلەر
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.ايتۇرۇلدى.  تۇر.ىغا ئەسكى

ئ__اددىي- ب__ۇ ئاتىدىغان ئۆزىنى ئۈچۈن سۈرتۈۋېلىش يۈزىنى ئىنساننىڭ مىليونلرچە

.ۇرۇل__ۇش، كىچىك ئىدى. بۇ سىمۋول تەۋھىدنىڭ ئەسلىدە .ۇرۇلۇش، كەمتەر ۋە ساددا

ئەسەرلىرى سەنئەت بى__ر ھېچقان__داق دۇنيادىكى بىلەن پېئىللىقى كىچىك ۋە ئاددىيلىقى

.ىلغ__ان بەرپا يېڭى__دىن ئى__دى. ئ__ۇنى .ۇرۇلۇش بىر ھە.ىقىي سېلىشتۇرۇلمىغۇدەك بىلەن

تاش__قا مۇش__ۇنچىلىك پە.ەتل ئىش__قىنى، تەۋھى__د .ەلبى__دىكى ئەلەيھىسس__الم، ئى__براھىم

تۈرل__ۈك ھەر .ۇرۇلۇش__تا ب__ۇ ئايلنغ__ان ئىمارەتكە ئى__دى. تەۋھى__د ئەتتۈرەلىگەن ئەكس

كۆرگەن .ې__تىم ھەر ئ__ۇنى .ۇرۇل__ۇش، ئىكەن. ب__ۇ تۇرۇلغ__ان ئۇزاق كۈلپەتتىن ۋە زىننەت

بېرەتتى. ئېيتىپ ئاۋازدا  يۇ.ىرى ئاجىزلىقىنى ئالدىدىكى ئاللھ ئىنساننىڭ كىشىگە،

بى__ر بېرەلمەي__دىغان ئىپادىلەپ تول__ۇق ئۇلۇغل__ۇ.ىنى ئاللنى__ڭ ئىنس__اننىڭ كەئبە،

ئوينايتتى. رول ئەھمىيەتلىك ئىنتايىن ئەتتۈرۈشتە ئەكس ئاجىزلىقنى

ئىشىنىڭ، ھەر بولغ__ان .ىلم__ا.چى ۋە .ىلغ__ان ئۈچ_ۈن ئ__اللھ ئىنسانىيەتنىڭ كەئبە،

تەمسىل .الى__دىغانلىقىنى .ىممەتسىز ۋە سىمۋوللۇق نە.ەدەر ئالدى__دا ھە.ىقىتى ئاللنى__ڭ

ئۆگىتىلگەن ئىنسانغا بولۇشنىڭ تەسلىم .انداق ئاللھقا ئەلەيھىسسالم .ىلتتى. ئىبراھىم

ئىدى. كۆرۈنۈشى بىر ئايلنغان ئىمارەتكە بولۇشنىڭ تەسلىم كەبىمۇ بولسا، ھالىتى

بىناس__ى «ئاشىقگ نى__ڭ بىرلىكتە بىلەن زام__ان ۋە  تەرەپلىك3 ماكاننى__ڭ كەئبە،

ئىدى.

مېنىڭچە دېسە، ئايلن__دۇر بىناغا ئاشىقنى .ەلبىڭدىكى سەن ليىھىلىگۈچىگە بىنا بىر

بولت___تى. .ۇرالمىغ___ان ليىھىلەپ بىن___ا بى___ر دەرىجى___دە بۇنچىلى___ك .ىلسىمۇ ھەر.انچە

مەڭگۈلۈك ئىش__تىيا.نىڭ بولغ__ان بولغانغ__ا ئەبەدىي شەكلى گېئومېتىرىيىلى__ك كەئبىنىڭ

مىلي__ونلرنى ئىش__تىيا.تۇر شۇ شىۋىرليتتى. ئەنە ئاستىل .ۇلىقىغا ئىنساننىڭ ئىكەنلىكىنى

پېئىللىقىنى__ڭ كىچى__ك ئاشىقنىڭ ئايلن__دۇرغان. ئ__ۇ، كەبى پەرۋانە ئەتراپى__دا ئۇنى__ڭ
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ئىدى. .ىلغان نامايەندە لەززىتىنى تەڭداشسىز

بى__ر ئىبراھىمنى__ڭ ھەزرىتى يى__ل مىڭلرچە بې__رى كۈن__دىن .ىلىنغ__ان بىن__ا كەئبە،

ئۇنتۇلغ__ان .ىلىنغ__انلىقى سىمۋول تەۋھى__دنى ك__ۆردى. ئۇنى__ڭ ھۆرمەت بول__ۇپ خاتىرىسى

جۇرھۇمل__ۇ.لر، بولغ__ان مۆئمىنلىرى ۋە .ۇدىلىرى ئىبراھىمنىڭ بولدى. ھەزرىتى زامانلرمۇ

ئۇنىم__ۇ يېرىگە كەتكەن بىل__دۈرۈپ ھۆرمەت ئاش__ۇرۇپ تاش__لرغا بەزى ئالغ__ان ھەرەم__دىن

بىلەتتى. ب__ارلىقىنى مەنىس__ى سىمۋوللۇق بۇلرنى__ڭ ئەۋلد ب__اردىلر. ت__ۇنجى كۆت__ۈرۈپ

.ىلىنى__پ تەمسىل كەبىگە ۋا.تى__دا ئىب__ادەت ئاتىلرنى__ڭ ئەۋلدلر، كېيىنك__ى ئۇنىڭ__دىن

ئەرەبلەردە ب__ۇ ئىلھلش__تۇردى.  مان__ا تاش__لرنى ب__ۇ .ىلغ__ان ت__اۋاپ ۋە .ۇيۇلغ__ان ئالدىغا

كۆرۈنۈشىدۇر. ئار.ا تارىخى ئادىتىنىڭ چو.ۇنۇش تاشلرغا

بىر نېپىز ناھايىتىمۇ ئارىسىدا خۇراپات بىلەن تەزىم ئارىسىدا، ئىبادەت بىلەن ئادەت

ئارىلىشىپ باتىلغ__ا ھە.نىڭ ش__ېرىككە، تەۋھى__دنىڭ يىرتىلسا پەردە بۇ بار. ئەگەر پەردە

دەلىلىدۇر. روشەن ئەڭ بۇنىڭ ھادىسە ئىشتۇر. بۇ بىر ئاسان ناھايىتى كېتىشى

كېيىن ئىدى. ئۇنىڭدىن .ۇلىدا جۇرھۇملرنىڭ كەئبە، كېيىن ئىسمائىلدىن ھەزرىتى

ت__ۈز ۋە ئۆت__تى. شەكىلسىز .ولىغ__ا ئامالىقالرنىڭ بولغان ئاتىلىرىدىن تۇنجى ئەرەبلەرنىڭ

س__ېخىيلىقى ئادەم، كەلتۈرگەن ھەيكەلنى سۈرەتلىك تۇنجى ئەرەبلەر چو.ۇنغان تاشلرغا

دەۋرنى__ڭ ئىدى. ش__ۇ بۇت ئىسىملىك ھۇبەل بولدى. بۇ لۇھەي بىن ئامىر مەشھۇر بىلەن

س__ۈرگۈن مەدىنىگە كېيى__ن .ىلغان__دىن تەنقىد ئىشنى بۇ پادىشاھنىڭ شائىرى ئىبراھىمى

.ىلىنغان.

كەئبىنى ئوتتۇرىسىدىكى .ۇساي شىماللىق ۋە ھۇززا جەنۇبلۇق .ەبىلىلىرىدىن ئەرەب

مەنس__ۇپ .ۇرەيش__كە بولغ__ان ئىس__مى بىرلىكىنىڭ .ەبىلىلەر بىر ئۇرۇشىدا .ىلىش تەمسىل

.ىلت_تى. ھۆرمەت زىي__ادە ھەددى_دىن كەبىگە چىقى_دۇ. .__ۇرەيش ئۇت_ۇپ .ۇس_اي بولغان

بىلەن، چۈشەنچە دېگەن ئىش__لەيمىز گۇن__اھ بىلەن كىيىملىرىمى__ز بى__ز بايلر بەزى ھەتتا
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ئاخشىمى، ت___اۋاپنى يالىڭ___اچ .ىلىش___اتتى. ئاي___اللر ت___اۋاپ - يالىڭ___اچ .ى___پ كەئبىنى

.ۇيۇۋالتتى. كەينىگە .ۇلىنى بىر باشقا ئالدىغا .ۇلىنى بىر جەريانىدا تاۋاپ .ىلىشاتتى،

دىنن___ى تۈرل___ۈك ھەر ئىچى___دە كەئبە .ىلغان___دا فەتىھ مەككىنى پەيغەمبەر، ھەزرىتى

ئى___دى. ت___ارىخچىلر ب___ار رەسىملەر ۋە سىمۋوللر مەبۇدلر، ھەيكەللەر، .ىلغ___ان تەمسىل

پە.ەت ئىچى_دە بۇلرنى_ڭ تەرىپى .ىزى_ق دەي_دۇ. ئىش_نىڭ    تانە360س_انىنى بۇلرنىڭ

بى__ر ئىبراھىمنىڭ ھەزرىتى يەنە ئەمەس بۇتلىرىل خاراكتېرلىك سىمۋول دىنلرنىڭ باتىل

ئى__دى. ب__ار رەسىمىمۇ ئانىنى__ڭ مەريەم بولغ__ان ئەيس__ا ھەزرىتى .ۇچىقى__دا بىلەن رەسىمى

بولغ_____ان تۈزۈش_____كىچى ليىھە .ۇرۇلۇشىغا كەبىنىڭ رەسىمى، ئەيس_____ا ۋە مەريەم بەلكى

ھەزرىتى م__ۇمكىن. ھەتتا بۇلىش__ى كىرگەن كەبىگە س__ۈپىتىدە خاتىرىس__ى خىرس__تىياننىڭ

رەسىمىنى ھالىتىنى__ڭ تارتىۋاتقان ئو.ىنى پال بولغان، ئادىتى شېرىك بىر ئىبراھىمنىڭ،

ئىدى.  سىزغان

دىنلرغ__ا پۈت__ۈن بىلەن، شەرتى كۆرسىتىلىش ھۆرمەت دىنلىرىغىم__ۇ ئ__ۆز مۇش__رىكلەر

تەلەپ ب___ۇنى ئەلەيھىسس___المدىنمۇ بولغاچق___ا. پەيغەمبەر ئادەتلەنگەن .ىلىش___قا ھۆرمەت

سىمۋولىنىڭ دىننى___ڭ كەلگەن ئېلى___پ ئەلەيھىسس___المنىڭ پەيغەمبەر .ىلت___تى. ئەگەر

ناھايىتى بۇنىڭدىن ئۇلر ئىدى، بولسا بولغان رازى .ويۇلۇشىغا كەبىگە بولۇپ -سىمۋول

تىج__ارەت بۈي__ۈك ئەڭ رايوننى__ڭ بىلەن سەۋەبى بۇنى__ڭ بۇلت__تى. چ__ۈنكى، مەمنۇن كۆپ

بۇلت__تى.  يەنە چوڭايغان ھەسسە بىر يەنە ھەجمى تىجارى مەككىنىڭ بولغان شەھىرى

ئاللھقا بىر ئۆتۈپ ھەممىسىدىن .ىلىشىپ ھۆرمەت بۇتلرغا بۇ پۈتكۈل مۇشرىكلەر تېخى،

دەپ ش__ېرىك .ىلغ__انلىرىنى ب__ۇ ئۇلرنى_ڭ ئ__اللھ، ئىشىنەتتى. لېكى__ن ت__ارتىپ بۇرۇندىن

رەت .وش__ۇپ بىلەن تېگ__ى ئ__ۇنى .__اراپ دەپ شېرىكلىشىش__ى باتىلنى__ڭ ۋە ھەق يەنى

.ىلتتى.

تەۋھى____د ئىبراھىمنى____ڭ ھەزرىتى فەتھى____دە، مەككىنىڭ ئەلەيھىسس____الم پەيغەمبەر
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ئېتىب__ارەن .ىلدى. شۇنىڭدىن يەكسان بىلەن يەر بۇتلرنى بارلىق يېڭىلپ ئەنئەنىسىنى

بولغ__ان مەركىزى تەۋھى__دنىڭ يېڭى__دىن بۇلت__تى. كەئبە ي__وق ب__ۇت ئىككىنچ__ى كەبى__دە

ئىدى.

 سىمۋولى ئەركىنلىكنىى ۋە خاتىرجەملىك

 

ھەرەمگ دۇر. «ئەلبەيتۇل بىرى ئىسىملىرىدىن .ۇرئاندىكى كەئبىنىڭ 

«.ۇتل__ۇقگ  ھەم__دە ئورنىغ__ا بولماي__دىغانگ لى__ق «چېقىلغىل__ى ئۇنى__ڭ ھەم ھەرەم

ب__ارلىق كەلتۈرگەن خىيالىمىزغ__ا «ھەرەمگ ئۇ.__ۇمى، بۇلت__تى. ئاساسەن داللەت لىقىغ__ا

«بىخەتەرلىكىگەگ ئال.ى_________دار نەرسىنىڭ س_________ۈپەتلىگەن بىرلىكتە بىلەن مەنىلىرى

«ئەمىنگ ئەمەس___مىدى. مەنىسىمۇ ئەخل.ى «ئىم___انگ نى___ڭ بېش___ارەتتۇر. ھە.ىقەتەن

ب__ۇ بولس__ا بەرگەن تۇيغۇس__ى بىخەتەرلىك .ان__داق ئىنس__انغا ئىم__ان بولغاچق__ا ش__ۇنداق

ھەرەمگ م___ۇ «بەيتۇل .ىلىنس___ا، تەلەپ «ئەمىنلىكگ س___ۈپىتى مۆئمىن___دىن سەۋەبتىن

.ىلىدۇ. تەلەپ ئۇچراتماسلىقنى زىيانغا بىخەتەرلىكنى مۆئمىندىن ۋە بېرىدۇ ئەمىنلىك

-22ئ_اتىقىگدۇر. ب  «ئەلبەيتۇل بولسا ئىسمى بىر باشقا بەرگەن .ۇرئاننىڭ ئۇنىڭغا

 ئايەتلەر) 33 -ۋە29 سۈرە

كەلىمىس__ى، ئەتىق ئ__ۆيگ دۇر. چ__ۈنكى نەمۇنىس__ى «ھۆرلۈكنى__ڭ مەنىس__ى بىرىنچ__ى

ئەلەيھىسس__المنىڭ بىلدۈرى__دۇ. پەيغەمبەر مەنىنى چىقارم__اقگ دېگەن ھۆرلۈككە «.__ۇلنى

چۈشەندۈرگەنلىكى «ھۆرل__ۈكگ بىلەن مەنىسىنى نى__ڭ ئ__اتىق ئەلبەيتۇل ھەدىسىدە بى__ر

مۇس__تەبىتلەرنىڭ ئۇنى دېدى. چۈنكى ئاتىق كەبىگە «ئاللھ.ىلىنغان:  رىۋايەت مۇنداق

ئ__ۇنى مۇس__تەبىت بى__ر ھېچقان__داق بىلەن .ىل__دى. بۇنى__ڭ ھ__ۆر .وغ__داپ ھۇجۇملىرىدىن

.بوللمىدىگ مۇۋەپپەق كىرگۈزۈشكە .ولغا
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«ئەس__كى، ب__اردۇر: بى__رى مەنىسىمۇ بى__ر ئىككىنچ__ى كەلىمىسىنىڭ ئ__اتىق پە.ەت،

مەنىس___ى بى___ر باش___قا .ىممەتلىكگ؛ ئۈچ___ۈن بولغ___انلىقى «.ەدىمى ي___اكى .ەدىمىگ ،

.ەدىمىيگ بول__ۇش «ئەڭ «تۇنجىس__ىگ، كەئبىنىڭ ئۈس__تۈنگ، شەرەپلىك، «ئۇل__ۇغ،

باغلىنىش__لىق ب__ۇ ئىدى.  .ۇرت__ۇبى ئۇلۇغلىغان ئايىتىدە بىر باشقا .ۇرئان ئالھىدىلىكىنى

كەبى__دۇرگ ئ__ۆي ت__ۇنجى س__ېلىنغان .ىلى__پ گاھ «ئىبادەت پەيغەمبەرنىڭ ھەزرىتى ھالدا

ئىبادەتخانىس__ىگ «ئەمىنلىكنىڭ .ۇرئاندا ئۆتىدۇ. كەئبىنىڭ .ىلىپ نە.ىل دېگەنلىكىنى

ئىپادىلەيدۇ؟ نېمىنى سۈپەتلىنىشى گاھىگ دەپ ئىبادەت «ھۆرلۈكنىڭ ۋە

ئونتولوگىيلى__ك مەسىلىسىنىڭ، ئىكك__ى ئەس__كى ئەڭ ئىنس__اننىڭ كەئبە ش__ۇنداق،

ۋە بېرەت____تى: ئىنس____اننىڭ كۆرسىتىپ چارىسىنى .ىلىنى____ش ھەل مەسىلىنىڭ ئىكك____ى

ئىبراھىم پە.ەتل چارىسى مەسىلىلەرنىڭ ئەركىنلىكى. بۇ ۋە بىخەتەرلىكى ئىنسانىيەتنىڭ

بۇلتتى. مۇمكىن بۇلىشى ھەل بىلەنل ئەگىشىش ئەلەيھىسسالمغا

ئالھى___دىلىكىنى بول___ۇش ئ___ۆيى ئەركىنلىك ۋە بىخەتەرلىك پ___اكلىنىپ ب___ۇتلردىن

ۋە .ەلبى__دىكى ئىنس__اننىڭ ت__ارتىپ بۇن__دىن كەئبە بى__ر ئالغ__ان ئۈس__تىگە ئ__ۆز يېڭى__دىن

ئىش___لىتىلەتتى. ئىنس___انلر .ىلى___پ مەركەز بى___ر چا.ى___دىغان ب___ۇتلرنى زېھنى___دىكى

- كىشەنلەردىن، زەنجى_____ر كۆرۈنمەي_____دىغان ۋە كۆرۈنى_____دىغان ھاياجانلىرى_____دىن،

ب__ۇ ئەسەبىيلىكلىرىدىن، شەيتانىي ۋە ئىدېئولوگىيىلىك كۆز.اراشلىرىدىن، مۇتەئەسسىپ

پاكلىنىدۇ. بېرىپ ۋەدە ئاللھقا يەردە

چا.ىرى__دۇ. .ىلىش__قا .ۇلل__ۇق ئاللھق__ا .ىلىش__تىن .ۇللۇق بەندىلەرگە ئىنساننى كەئبە

كۆرسىتىدۇ. ب__ۇ چ__ارە بى__ر كەسكىن مەسىلىلىرىگە بىخەتەرلىك ۋە ئەركىنلىك ئىنساننىڭ

ئۈچۈنم__ۇ ئۆتمۈش__ى .ايغۇرماي___دۇ، ئۈچ__ۈن كەلگۈس__ى ھەرگىزمۇ ئ__ادەم كىرگەن يولغ___ا

بولغ__ۇدەك يېرى__م ك__ۆڭلى كىش__ى بولغ__ان تەس__لىم ئاللھق__ا ھەس__رەتلەنمەيتتى. چ__ۈنكى

بولماي__دىغانلىقى دۇچ__ار ئا.ىۋەتكە بىر .ايغۇرغۇدەك .ىلمىغىنىدەك، ئىش بىر ھېچقانداق
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بېرىلىدۇ. خەۋەر خوش بىلەن

نۇرغۇنلىغ__ان ئەلۋەتتە .ىممەتلەر ئ__ۇل ئاساس__ى ئوخش__اش بىخەتەرلىككە ۋە ھۆرىيەت

ھە.ىقەتەن م__ۇمكىن. ب__ۇ كېلىش__ى .ولغ__ا ئ__ار.ىلىق ت__ۇرۇش .ارش__ى بى__را.ل نەرسىلەرگە

تۇتق__ۇ) ئۈچ__ۈن بئىنس__انلر يې__رى .ىي__ام كەئبىنى بولغ__ان ھەرەم بەيتۇل «ئاللھ .ۇرئان،

تەكىتلەيدۇ. .ىلدى.گ دەپ

بولغ__ان پاسسىپ ئىنس__اننىڭ يېرى__دۇر. باش__تا .ىيام كەئبە بولغان يېرى بىخەتەرلىك

.ىلغ___ۇچى ئەسىر ۋە كەمچىلىكلىرىگە ئ___ازدۇرغۇچى ھاياجانلىرىغ___ا، - مەنچىلىكى، مەن

كۈچلەرگە، شەيتانىي ب___ارلىق ھەرەم يېرى___دۇر. بەيتۇل ت___ۇرۇش .ارش___ى شەھۋەتلىرىگە

ب.ىيام) جايىدۇر. تۇرىدىغان .ارشى مۇتەھەملىرىگە ۋە زالىملرغا يال.چىلىرىغا، ئۇلرنىڭ

ئۆگىتىدۇ. «لگ بيوق) دېيىشنى ئىنسانغا ھەرەم، بەيتۇل 

ئۈگىتىدۇ.  ئۇسۇلىنى ياخشى ئەڭ كۆتۈرۈشنىڭ باش تاغۇتقا

سەكرەش__نى بىلەن ك__ۆڭلى ئ__ۆز ئاتەش__كە ئوخشاش ئىبراھىمغا چېقىشنى، بۇتلرنى 

ئۆگىتىدۇ. 

ئۆگىتىدۇ. بولۇشنى .ۇربان ئوخشاش ئىسمائىلغا

ئۆگىتىدۇ. بولۇشنى رازى ئاللھتىن ئوخشاش ھەجەرگە

.ۇلۇمغ___ا بى___ر .ەسەمكىن، بىلەن «ئ___اللھ ئوخش___اش،  ئەلەيھىسس___المغا مۇھەممەد

.ايتمايمەن.گ بدەۋى__تىم) دى__ن داۋايى__م ئۆز  .ويسىمۇ ئاينى .ۇلۇمغا بىر باشقا .ۇياشنى،

ئۆگىتىدۇ. دېيىشنى
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ئەسۋەد . ھەجرۇى20

بەرگەن ئاللھق__ا كېلىدىغىنى ئە.لىمىزگە بولۇپ تۇنجى دېسەك ھەج دېسەك، كەئبە

غايىسىمۇ ئىبادىتىنىڭ يەردە. ھەج مۇشۇ دەل سىرىمۇ ھەجنىڭ ئەھدىنامىمىزدۇر. دېمەك

.ىلىدۇ. ۋەكىللىك ئەھدىنامىگە مۇشۇ دەل ئەسۋەد، بۇنىڭدىدۇر. ھەجرۇل

بەلگە باش__لىغاندا ت__اۋاپ تاش__نى ب__ۇ ئىبراھىم تاشتۇر. ھەزرىتى بىر ئەسۋەد ھەجرۇل

ئى__دى. .ويغ__ان ئورنى__تىپ بۇلۇڭىغ__ا بى__ر كەئبىنىڭ مە.سەتتە دېگەن .الس__ۇن بول__ۇپ

تاش_لر ب_ارلىق رايون__دىكى ب__ۇ  بول_ۇپ، ت__اش بىر ئاپئاق تاش بۇ .ارىغاندا، ئېيتىشلرغا

خەلقلەرنىڭ ياشىغان يەردىكى ب___ۇ ئۈچ___ۈن بولغ___انلىقى تاش___لىرى ماگم___ا .___اپ-.___ارا

ئىگە خاس__لىققا ئالھى__دە كەلگەن سىرتىدىن تەبىئەتنىڭ ئەس__ۋەد ھەجرۇل تەسەۋۋۇرىدا

دەپم_____ۇ ت_____اش كەلگەن جەننەتتىن ئ_____ۇنى بېزىلەر .ارالغانىكەن. ھەتتا دەپ ت_____اش

ئەمەس ئ__ائىت يەرش__ارىغا تاش__نىڭ ئ__ۇ بولسىمۇ بىرئاز بەلكىم چۈشەنچە، ئىشىنەتتى. بۇ

«پەلەك بى__ر چۈش__كەن تەسەۋۋۇرى كېرەك. خەلقنىڭ بولسا .ىلىنغانلىقىدىن .وبۇل دەپ

ب__ۇ ئەس__ۋەدنىڭ بېرى__دۇ. ھەجرۇل كۈچەيتىپ ئېھتىماللىقىنى تېشى/ مېتېئورىتگ بولۇش

مۇمكىن. بولۇشى مۇشۇل پە.ەت سەۋەب .ىلغان .ەيت ئەمەسلىكىنى تەۋە دۇنياغا

بى__ر ئاپئ__اق ھال__دا ئەكس__ى ئالھىدىلىكىگە بولۇش يەر تاشلىق .ىيا رايوننىڭ ئۇنىڭ

.ارى____داپ مۇنچە .اندا.سىگە .ارىس____اق، دەپ ت____وغرا ئىكەنلىكىنى ت____اش مې____تېئورىت

ئۈچ__ۈن ب__ۇتلىرى ئى__دى: مۇش__رىكلەر، .ىلرلى__ق .ايى__ل بەكمۇ جاۋابى بۇنىڭ كەتكەندۇ؟
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س___ۈرتۈۋېرىپ تاش___قا ب___ۇ بىلەن مە.سىتى بەرىكەت .ېنىن___ى .ۇربانلىقلىرىنى___ڭ .ىلغ___ان

ئىكەن. .ويغان .ىلىپ .اپ-.ارا مۇشۇنداق

ئى___بىن ھۇزەيمەنىڭ ئى___دى. ئى___بىن س___ۆيگەن ھەجى___دە ۋەدا تاش___نى رەس___ۇلىللھ

تاش__قا ئاۋۋال ھەجىدە ۋەدا «رەسۇلىللھئىدى:  مۇنداق رىۋايەت .ىلغان نە.ىل ئۆمەردىن

ب__ۇ   ئۇنى__ڭتۆك_تى.گ ياش ئۇزۇن ئۇزۇن يا.تى، تاشقا لەۋلىرىنى ئاندىن بەردى، سالم

بىر.انچە .الغ____ان كېيى____ن ئىبراھىم____دىن ھەزرىتى ئەس____ۋەدنىڭ ھەجرۇل .ىلغىن____ى،

ئەنھۇمۇ رەزىياللھۇ ئېھتىمالدۇر. ئۆمەر بولۇشىمۇ بولغانلىقىدىن بىرىنچىسى خاتىرىلەرنىڭ

ھەجرۇل ۋا.تى__دا، ھەج بى__ر ھال__دا بولغ__ان .ىلم__ا.چى .ىلغ__انلىرىنى ب__ۇ رەس__ۇلىللھنىڭ

بى__ر پە.ەت سەن بىلىمەنكى ئوب__دان «ش__ۇنىدەي__دۇ:  مۇن__داق ۋە س__ۆيىدۇ ئەس__ۋەدنى

ئەلەيھى سەللەللھۇ رەس__ۇلىللھ ئەگەر پاي__دا، ي__ا ۋە سالليسەن زىي__ان ي__ا تاشسەن،

س__ېنى ئەس__ل .ەسەمكىن بىلەن ئاللھ كۆرمىگىنىمدە سۆيگەنلىكىنى سېنى ۋەسەللەمنىڭ

ئىدىم.گ سۆيمەس

بى____ر ئىس____پاتلىغان دوس____تلۇ.ىنى ئاللھق____ا ئەلەيھىسس____المنىڭ ئى____براھىم كەئبە

ھەجرۇل بولغ__ان خاتىرىسى كەئبە ئەسل كەلگەن يېتىپ كۈنىمىزگىچە پەيغەمبەرلىكىدىن

دېمەكتۇر. س__ۆيۈش .ولغ__ا .ىلغ__ان بىنا بەيتۇللنى مەنىدە بىر يەنى سۆيۈش، ئەسۋەدنى

باش__قىچە. تېخىم__ۇ مەنىسى بۇنىڭ ئۈچۈن ئىدى. بىزلەر مۇشۇنداق ئۈچۈن رەسۇلىللھ بۇ

رەس__ۇلىللھنىڭ مەنى__دە بىر ئېغىز، ھەر ئۇچراشقان بىلەن ئەسۋەد بولسىمۇ: ھەجرۇل ئۇ

س_______ۆيۈملۈك لەۋلىرىنى ئىزدىگەنلىكتۇر. ئ_______ۆز ئىزىن_______ى .ال_______دۇرغان لەۋلىرىنىڭ

ب__ولغىلى ئىپادىلەپ بىلەن سۆز ئۇچراشتۇرۇپ بىلەن ئىزى لەۋ .ۇتلۇق پەيغەمبىرىمىزنىڭ

دېمەكتۇر. چۆمۈلۈش، خۇشاللىققا بولمايدىغان

ئاشىقنىڭ .ۇتۇپل__ۇق ك__ۆپ ئورۇنلش__تۇرۇلغان بۇلۇڭىغ__ا كەئبەنىڭ ئەسۋەد، ھەجرۇل

يۈرەكلەرنى ئەمەس، ھەرىكەتلىرىنىل بەدەنلەرنىڭ پە.ەتل ك__امېرا كامېراسىدۇر. ب__ۇ بى__ر
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ئېغى___زلر خاتىرلىمەكتى___دۇر. چ___ۈنكى .ال___دۇرما.تا، خ___اتىرە كۆزى___تىپ زېھىنلەرنىمۇ ۋە

رەپى__تىس مەھشەردە كۈنى__دە، ئادالەت .ىلى__دىغان ش__اھىتلىق پ__ۇت ۋە .__ول ئې__تىلىپ،

چا.ىرىقق__ا، .ىلىنغ__ان بىلەن ۋاسىتىس__ى ئەلەيھىسس__الم ئىبراھىم ئاللنىڭ ئۈچۈن .ىلىش

.ىلغانلىقتۇر. شاھىتلىق بىلەن يۈرەكلەر .وشقان ئاۋاز

جاھىلىيەت بى___ر بىلەن مۇئامىلىس___ى .ىلغ___ان ئەس___ۋەدكە ھەجرۇل رەس___ۇلىللھنىڭ

ۋە س__ان ھەم ئوتتۇرىسىدا مۇئامىلىس__ى .ىلغ__ان ئىلھىغ__ا يالغ__ان ئۆزىنى__ڭ ئىنس__انىنىڭ

باردۇر. پەرق يەر بىلەن ئاسمان جەھەتتىن سۈپەت

ج__انلىق نەرسىلەرنى مۇئامىلىسى تۇتقان ئەسەۋەدكە ھەجرۇل پەيغەمبەرنىڭ ھەزرىتى

بى__ر ھەرىكىتىنىڭ ك__ۆرۈش .اتارى__دا مەخلۇق بولغ__ان ب__ار ئىقتى__دارى س__ا.لش ئەس__تە

كۆرىدۇ، ياخشى بىزنى «ئوھود ئۈچۈن ئوھود ئەلەيھىسسالمنىڭ پارچىسىدۇر. پەيغەمبەر

بولغ__ان ئەش__ياغا ئۇنى__ڭ رىۋايى__تى) دېيىش__ى  ببۇخ__ارىكۆرىمىزگ ياخشى ئوھودنى بىزمۇ

مىسالىدۇر. بىر ئىكەنلىكىنىڭ تاشقىرى ئادەتتىن بىلىشىنىڭ ۋە تونۇش

بولس__ۇن ش__اھىت ت__اغ چىققىنى__دا تاغق__ا بى__ر ئ__ۇ بىلەلەيمىزكى، رىۋايەتلەردىن يەنە

ياغقان__دا ي__امغۇر ك__ۈنى .ىلت__تى. بى__ر ن_امىزى ش__اھادەت رەكەت ئىككى مە.سەتتە دېگەن

بەرگەن س__اھابىلىرىگە س__ورىغان .ىلغانلىقىنى ئىش نېمە يايغىنىدا يامغۇرغا كىيىملىرىنى

بولغ____ان بىلەن ئ____اللھ «ئۇنى____ڭئى____دى:  مەنالىق بەكمۇ جەھەتتىن ئ____ۇ ج____اۋابىمۇ

داۋۇت)  بئەبۇئىگە.گ كۈچكە بەك تېخىمۇ بىزنىڭكىدىن ئەھدىنامىسى

ئەھدىلەشمەكگ... بىلەن «ئاللھ

بەرگەن ئاللھق__ا بۇلى__دۇ. ئىنس__ان مىس__ال ئەھدىنامىگە مۇش__ۇ دەل ئەس__ۋەد ھەجرۇل

يېڭىلش ئەھ___دىنامىنى ئاللنى___ڭ ۋە .ىلغ___انمىش خىلپلى___ق ئەھدىنامىسىگە پى___ترى

ي__الڭ ئوچ_ۇق بېش_ى ئ_ارتىپ، ئۈس_تىگە كېپەنلىكىنى بىلى_پ، پۇرسەت بى_ر چا.ىرىقىنى

يېڭىلپ__تىمىش. ئېڭىن__ى كېيىن ئاندىن ئىرپانىنى بىلەن ئالدى كەلمىش، ھۇزۇرىغا ئاياغ

118



 رىسالىسى ھەج

ھۆججەتلەر تەس__لىمىيىتىنى بولغ__ان ئاللھق__ا .ىلىپ، ئېلن جەڭ دۈشمىنىگە تېخى يەنە

يۇرتىغ__ا ئەمىنلىك ۋە ھۆرل__ۈك يەنى ئۆيىگە ئاللنىڭ بولسا ئىسپاتلپتىمىش. ھازىر بىلەن

ئاشىق بى__ر ئوخش__اش تۈزۈشمەكتىدۇر. تاۋاپق__ا ئەھدىنامە يېڭىدىن بىلەن ئاللھ كېلىپ،

بولى__دۇ .ويغ__ان ئىم__زا ي__ۈرەك ئەھدىنامىگە ب__ۇ ئاش__قان ئەمەلگە ئەسناسىدا چۆرگىلىش__ى

ئۆزىدۇر. دەل ئىمزانىڭ بۇ تاۋاپمۇ، بەلكى

*  *  *

- ئايىتى__دە:125 بە.ەرەنىڭ سۈرە ئار.ىسىدىن، ۋەدىلەشمىنىڭ ئۇلۇغ بىر مۇشۇنداق

ئىقۇڭلر) دېدۇق.ە ناماز يەردە شۇ قىلىڭلر. (يەنى نامازەاھ ماقامى «كىشىلەرەە

ئىبراھىمنى__ڭ ھەزرىتى ئاساس__لىنىپ يېشىمىگە تەرەپلىك بى_ر ئايەتنىڭ بىر دېگەن 

ئۈچ__ۈن .ىلى__ش نام__از رەكەت ئىككى ئالدىدا خاتىرىنىڭ بىلىنگەن دەپ تېشى پەلەمپەي

تۈزۈش__كەن ئەھدىنامە يېڭ__ى بىلەن ئاللھ يەتكۈزۈش، ئەرزىيەت ئىنسانلرغا نۇرغۇنلىغان

ئۈچ__ۈن ئىب__ادىتى نەپلە ئۆزىنى__ڭ ئىش__تۇر. ب__ۇ، ياراش__مايدىغان ھې__چ مۆئمىنگە بى__ر

ھەرىكەتتۇر. بىر خاتا .ىلغان پىدا پەرىزىنى باشقىلرنىڭ
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. تاۋاپ21

تۇرىمەن، « يېنىپ

تۇرىمەن، چۆرگىلەپ

غۇرۇرۇم، .الماس

مەن؟گ پەرۋانىمۇ

س__ورىمايمىز. چ__ۈنكى، ھې__چ دەپ كەل__دى بىلىنمەي__دۇ. .ان__داق كەلگەنلىكى نەدىن

داس__تاندۇر. دائى__م تىللرغ__ا ئاشىقى بولغ__ان ئاشىقىغا توش__ۇمايدۇ. ئۇنى__ڭ ي__ول ئاشىققا

دېمەكچى- باللەنى ب_ارلىقىنى مەش_ۇ.ى ئاشىقنىڭ بىلى_دۇكى تەلپۈنىدۇ. ش_ۇنى ئاشىقىغا

تارتىدۇ. مەركىزىگە ئىشقنىڭ ئۇنى ئاشىقى بولغان ئىشققا ت). ئۇنىڭ

.ىلى__پ ئۇرۇلىدۇ. س__الملىغاندەك ئەتراپىغا لمپىنىڭ بىلەن .اناتلىرى پارلق كىچىك

كېتى__دۇ. دەس__لەپتە باش__لپ ئايلىنىش__نى ئەتراپىدا ئىشقنىڭ ۋە تېگىدۇ بىر بىلەن ئالدى

ئ_ۇنى ھېچكى_م تىزلىشىدۇ. باش_قا تىزلىشىدۇ، س_ۈرەت كېيى_ن ئار.ى_دىن ئاس_تا- ئاس__تا،

كېلى__دۇ. ھالغ__ا ئېتەلىگۈدەك پەرق ئ__ۇنى تەس__لىكتە ناھ__ايىتى تۇتۇۋاللماي__دۇ. كۆزم__ۇ

ئ__ۆزىنى كۆت__ۈرۈپ بېشىنى تۇيۇ.سىز تۇرغىنىڭىزدا، سا.لپ دەپ تۈگىتەر .اچان تاۋىپىنى

ئ__اۋاز «چى__سگ دېگەن بى__ر - بىلمەي__دىغان بىلى__پ ئاتى__دۇ. باش__تا ئىچىگە لمپىنى__ڭ

كىرى_پ ئىش__ققا ت_ۇرۇپ ئۆچى_دۇ. كىچىككىنە يېنى_پ ئ_وت بى_ر كېرىدۇ. ئار.ىدىن .ۇل.قا
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ئىش__ققا ئاشىق بولى__دۇ. يەنى كەتكەن ئايلىنىپ ئىشققا تامامەن ئەمدى پەرۋانە، كەتكەن

بى_ر دراماتى__ك ئاش_قىنىڭ بولغ__ان نۇرغ__ا پەرۋانىنىڭ بى_ر بولى__دۇ. ب__ۇ كەتكەن ئ__ايلىنىپ

ھېكايىسىدۇر.

.ىليلى. تەسەۋۋۇر دەپ پەرۋانە بىر سېنى

كەئبىنىڭ ئوخش__اش تۇرغىنىغ__ا كېلىپ ئالدىغا ئوت بولغان ئاشىقى پەرۋانىنىڭ بىر 

ئۈچ__ۈن كېتىش__ى سىڭىپ ئوكيانلرغ__ا كېيى__ن تۇرىسەن. بىردەم__دىن كېلى__پ ئال__دىغا

بىلەن سا.ليسەن. ئال___دى بىرئ___از تۇت___ۇپ كېتىسەن. نەپىسىڭنى .ې___تىلىپ ئايلىنىش___قا

ئويليسەن. خاتىرلىنىش__نى خاتىرىگە پۇلڭلىتىسەن. چۈنكى .ول بىر ئەسۋەدكە ھەجرۇل

.__ارا .ىلىسەن. « مان__ا ئىپادىلىگەن__دەك مەنىنى بى__ر يەردىمەنگ دېگەن__دەك ب__ۇ «مەنمۇ

.ىلغان__دەك ئىش بىر كەلدىم.گ دېگەندەك بولۇشقا ئوكيانۇس ئىدىم تامچە بىر كەلدىم،

بولىسەن....

.ې__تىلىپ تەكرار دولقۇنلىرىغ__ا ئوكي__انۇس ب__ۇ ئەكبەرگ دەپ ئ__اللھۇ «بىس__مىللھى

ئەمەسسەن.  تامچە بىر بۇرۇنقىدەك ئەمدى سەن كېتىسەن. بىلگىنكى

دېڭىز، بىر بەلكى

ئىچىدىسەن. ئوكيانۇسنىڭ بىر 

بۇندا جاراڭليدۇ ئاۋازىڭ سېنىڭمۇ خوردا ئومۇمىي ئالەمشۇمۇل

مانا. بولدۇڭ ئېيتقان تىلىڭدا ئۆز سەنمۇ مېلودىيىنى ئالەمشۇمۇل

ھەممى__دىنمۇ نەرسىمۇ؟ بى__ر ئ__از كېتىسەن. ب__ۇ بول__ۇپ دوس__تى زېمىننى__ڭ ۋە ئاسمان

بولىسەن.  دوستى ئاللنىڭ ياراتقان ئۇلرنى ۋە سېنى بەكرەكى

گىلى&&دۇ. دەپ پ&&اك ئ&&اللھنى مەخلۇقاتلر ئ&&ۇلردىكى ۋە ئاس&&مانازېمى&&ن «يەتتە 

 بس__ۈرەمەدىھلەي&&دۇ. ە دەپ پ&&اك گىلمىسۇن. ئاللھنى نەرسە (كائىناتتىكى) قانداقلىكى

- ئايەت) 44 ئىسرا
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ئاسمان- ئاستا ئۇرۇلىدۇ. ئايەت خەنجەر بىر يۈرۈكىڭگە ئو.ۇساڭ  ئايەتنى دېگەن 

.__اراپ نېمىگە سەن سەن، ئەي يەردە ئېيتق__ان تەس__بىھ ئۇنىڭغ__ا تىلى__دە ئ__ۆز زېمى__ن

ئاس___مان- يىرا.لش___تىڭ؟ ۋە ۋە ي___ات نېمىش___قا سەن سەن؟ .ەيەردە سەن تۇرىسەن؟

ساڭا؟ .ېتىلىسەن؟گ دېمەسمۇ .اچان خورىغا ئالەمشۇمۇل زېمىننىڭ

بىلەن كۈچ__ۈڭ بار چۇ.انى بىر ئاۋازسىز كەلگەن يەرلىرىدىن بىر ئىچىڭنىڭ ئەمدى،

خورغ__ا ئەينى بىلەن كەل__دىم! سىلەر مەنمۇ مان__ا ئەكبەر، بولى__دۇ: «ئ__اللھۇ توۋلىس__اڭ

بولىدۇ كەلدىم.گ دېسەڭ .ېتىلىشقا مېلودىيىگە كەلدىم. ئوخشاش .ېتىلىشقا

.ايتايلى بېشىغا يەنە ئالىسەن تەرەپكە بار يۈرىكىڭ كەئبىنى

.ەلن. بولسا كەئبە .ان، بولساڭ سەن يادرو، كەئبە سەن ئېلېكترون سەن

يەرشارى بولسا كەئبە  ئاي بولساڭ سەن

.ۇياش. بولسا كەئبە شارىسەن يەر سەن

بولسا. كەئبە .ۇياشسەن سەن

پېلنىت... بىر چۆرگىلەتكەن ئەتراپىدا .ۇياشنى

ي__وق، س__ائىتى ۋا.__تى .الماي__دۇ. ئاشىقنىڭ توخت__اپ پە.ەت ئاشىقلر .الم__ا، تۇختاپ

بى__ر ھەم...  سەن ت__اۋاپقىمۇ بولماي__دۇ، تويغىلى ئاشىققا مۇددەتسىز، تاۋاپنىڭمۇ. ئاشىق

تىڭش__ا. ئاشىقتەك ئ__ويلن، كەل__دىڭ. ئاشىقتەك ك__ۆيگىلى ئوتى__دا ئىش__ق پەرۋانىسەن،

پېشىگە ئاشىقىڭنىڭ ئاشىقسەن، بولس__ۇن. سەن پېشىدە ئە.لىنىڭ ئ__ۆز ئا.ىللر .ويۇۋەت

بولمايدۇ. يوق كۆيۈپ ئاشىقلر بىراق پەرۋانە ئەتراپىدا ئوت ئاشىقلر .ور.مىغىن چۈش،

يارىڭغا بولساڭ ئاشىق ئەگەر

باغىغا. ئاتەش ئىبراھىمنىڭ چۈشكىن

يارغا يالغان ئالدانما ھەرگىز

بولىدىغانلىقىڭغا. كۆل گۈلشەنىدە ئوت
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ت___ارىنى ي___ۈرەك ئوغلى___دەك، نى___زام سەييىد بولغ___ان ئ___ادىمى ئاشىق بى___ر ي___اكى،

تەكرارل: مىسرالرنى شۇ تىترىتىدىغان

سېنىڭ. بولي پەرۋانەڭ ماڭا، ئاشىقىڭنى بەرگىن رەببىم

سېنىڭ. بولي كۈيلۈگۈچىڭ جامالىڭغا، بوپ ئاشىق بۇلبۇلدەك

مېنى، .اندۇر شەربىتىگە ئاشىق مېنى، كۆيدۈر مېنى كۆيدۈر

سېنىڭ. بولي مەستانەڭ مېنى، چۆرگىلەت .ىلىپ مەست

بىلمىسۇن ھالىمنى ھېچكىم .المىسۇن، مەنلىك مەندە ئالغىن،

سېنىڭ. بولي پىنھانىڭ .المىسۇن، نام- نىشانىم

ئىچۈر، ماڭا شارابىنى ئاشىق ئۇچار، ساڭا .ۇشۇڭ جان بۇ

سېنىڭ. بۇلي يالىڭىچىڭ كەچتۈر، ۋاز - تونىدىن تاجى بۇ

مېنى، ئۆزۈڭدىن ئايرىمىغىن خوجام، ئوغلى نىزام سەييىد

سېنىڭ. بولي غېرىبانىڭ كۆزۈم، بۇ يىغلىسا .ان ئەگەر

بولس__ا، پالكەت .الس__ۇن. ئەس__لى ئىچى__دە س__ۈكۈت يۈرىكى__ڭ ئەمما چۆرگىلە، سەن

ئايلىنىشىدۇر. بولسا يۈرىكىڭنىڭ تۇرۇشۇڭ جىم سېنىڭ

ي___ۈرەك تازىلىغ___ان يۇي___ۇپ بىلەن ياش___لىرىڭ ك___ۆز ئېرىشىپ مەرىپەتكە ئاراپاتت___ا

.ەلبىڭنىڭ ئاي__دەك يورۇ.لۇ.نى ئالغان يەردىن ئۇ توغرىل. يۈرىكىڭ كەبىگە ئەينىكىڭنى

ئېسىلغىن. پېشىگە شولىسىنىڭ ن___ۇر ب___ۇ ئەتتۈرس___ۇن. سەن ئەكس يەرلىرىگە چوڭق___ۇر

ئەم__دى .ىلس__اڭ نىمىل مەيلى ئۈچ__ۈن ئاش__ۇرۇش ئەمەلگە سەپەرنى بى__ر توغرا يۈرىكىڭگە

كېيى__ن بۇن__دىن سەن ي__وق. چ__ۈنكى خەتىرىڭ كې__تىش ئ__ايلىنىپ پارغ__ا بول__ۇپ، ي__وق

بەلكى ئەمەس س___ۇ ئەمەس تامچە بى___ر كېتى___دىغان ئ___ايلىنىپ پارغ___ا .___ۇرۇپ ئاس___انل
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ئېزىقتۇراليدۇ؟ كىممۇ يولۇڭنى كىرگەن ئوكيانۇس-سەن. ئايلىنىپ

ئ__ۇنى .اتلملىرى___دا چوڭق__ۇر ئەڭ .___ارا. يۈرىكىڭنى___ڭ كۆڭۈللەرگە ئەمەس كۆزلەرگە

تاپىسەن. بولغاننى يېقىن تومۇرۇڭدىن جان تاپىسەن. ساڭا

ك__ۆردۈڭ ي__وق، .ىلتتى__ڭ. زىيىن__ى دۇئ__ا - ج__ار.ىراپ ۋار.ى__راپ .ەدەر ش__ۇ ئۇنىڭغ__ا

- جار.ىراش__قا ۋار.ى__راپ ئۈچ__ۈن بولغىنىنى. ئۇنىڭ يېقىن تومۇرىدىن يېقىن ساڭا ئۇنىڭ

ئ__اۋازىنى گۈرۈلدىگەن تاش__قىرى ئ__ادەتتىن دېڭىزىنى__ڭ ئىنس__ان ي__وق. بولۇپم__ۇ كې__رەك

كېرەك. تۇرۇشۇڭ يىراق ئاۋازلردىن .وپال بۇزىدىغان

خ__ور يېتەكچىلىكى__دە تېرىنى__رلر كەبى ئەترىتى پۇتب__ول بى__ر ئ__ۈچىنچى بى__ر پەرىشان

ئەمەس، مەي__دانى تەنتەربىيە يەر كىرمە. ئ__ۇ نازاكەتسىزلىكىگە .ىلى__ش ت__اۋاپ ت__وۋلپ

كەبى ئىي__وت بى__ر .ۇرۇش__ۇڭغا، گۇرۇپپ__ا توۋلىشىڭغا، خ__ور بى__ر ئ__ۆيى. ئ__ايرىم ئاللنى__ڭ

ئ__ۆزۈڭنى بەر بولمايدۇ. .ويۇپ تۇرۇۋېلىشىڭغا چىڭ .ېتىلماسلىقتا سەلگە .ېلىپ ئوچۇ.تا

بىلىدۇ. ئاپىرىدىغانلىقىنى نەگە سېنى دولقۇنلىرىغا. ئۇلر رىتىملىق دېڭىزنىڭ بۇ

بولى____دۇ، .ويسىمۇ .ىمى____رلپ .المىس____ۇن. لەۋلىرىڭ توخت____اپ پە.ەت يۈرىكى____ڭ

ئېچىش__قان، يۈرىكىڭ ئىڭىلدىغان، يالۋۇرغان، تىلىگىن، دائىم ھەم. ئەمما .ىمىرلىمىسمۇ

ش__ۈكۈر .ىلغ__ان، پىكى__ر .ىلغ__ان، زىكى__ر ئېيتق__ان، س__انا ئېيتق__ان، ھەم__د س__ېغىنغان،

كېرەك. بولۇشۇڭ .ىلغان دۇئا .ىلغان، تەۋبە ئېيتقان،

.انچىلى__ك ش__ۇڭغۇدۇڭ دېڭىزغ__ا تىلە. ئۇنتۇم__ا، ش__ۇنچىلىك تىلىيەلىسەڭ .انچىلى__ك

ت__ۇت. ي__ۈرىكىڭنى ئوچ__ۇق ئېغزىن__ى ئالىسەن. يۈرىكىڭنى__ڭ ش__ۇنچىلىكىنى تولدۇرالىس__اڭ

تېگ__ى يۈرىكىڭنى__ڭ ئەمما .__وي، ئاس__تىغا ئۇلىقىنى__ڭ مۈش__كۈلچىلىك ئىب__ارەت تىلەش__تىن

.المىسۇن. بولۇپ تۆشۈك

بىر...ئىككى....ئۈچ.

دېگەنلىك بولس______ا يەتتە ت______ۇت، ئايلىنىسەن. ئېسىڭدە .ې______تىم يەتتە تۇل______ۇق
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بۇنى__ڭ  «مەڭگۈلۈكگ ئى__دى؟ مۇھەببەت ئىپادىلەيدۇ. .ارا، داۋاملىشىشنى مەڭگۈلۈكنى،

جېڭىڭ__دە .ىلغ__ان .ارش__ى شەيتانغا ئەس__لىگىن، ياخش__ى بۇنى ئىبارەت دىن دەل سىرى

ئىب__ارەت ئو.__تىن  تانە7 .ىلغان تەشكىل ئو.نى  تال70مۇشۇ.  سىرى ئو.لىرىڭمۇ ئاتقان

ھە.قە .ىلس__ا، داۋام م__ۇددەت .انچە جەڭ .ارش__ى باتىلغ__ا دېگەنلىك ئى__دى. ب__ۇ  دانە7

دېگەنلىككى ش__ۇنداق يەنە دېگەنلىكتۇر. ب__ۇ .ىلر، داۋام .ەدەر ش__ۇ ئاشىقىڭمۇ بولغ__ان

تائەبەتتۇر. ئاشقىمۇ جەڭمۇ،

بىلەن، تەكبىر ئايلىنىش__نى بولى__دۇ. بىرىنچ__ى ليىھىلىسەڭ سىس__تېما بى__ر ئۆزۈڭگە

ۋە ئىس__مى گ__ۈزەل ئاللنى__ڭ ئايلىنىش__نى ئۈچىنچى بىلەن، ھەمدە ئايلىنىشنى ئىككىنچى

تەس__بىھلەر ئايلىنىش__نى بەشىنچى بىلەن، دۇئ__ا ئايلىنىش__نى ت__ۆتىنچى بىلەن، س__ۈپىتى

تەپەككۇر ئايلىنىش__نى يەتتىنچى بىلەن، تۆۋبە-ئىس__تىغفار ئايلىنىش__نى ئ__التىنچى بىلەن،

بولىدۇ. .ىممەتلەندۈرسەڭ بىلەن

تاھ__ارەت ئىچى__دە پائالىيەتلىرى ھەج سەۋەبتىن ئوخشايدۇ. ب__ۇ نامازغا خۇددى تاۋاپ

شەرتتۇر. ئۈچۈنل تاۋاپ پە.ەت شەرتى ئېلىش

360 يېڭىلش__تۇر ئەھدىنامە بى__ر نامازدەك مىراجدۇر. تاۋاپمۇ ئوخشاش نامازغا تاۋاپمۇ

كېيى___ن بئ___ايلىنىش) تى___ن  ش___اۋت7ش___اۋتتۇر.  بى___ر ئ___ايلىنىش ھەر گىرادۇس___لۇق

ئىبراھىمنى__ڭ ئۈچ__ۈن س__ۇنۇش ئاللھق__ا ئاشىقىڭىزنى ۋە يېڭىلىغ__ان ئەھ__دىنامىڭىزنى

.ىلغىن. ناماز رەكەت ئىككى ۋە يۈزلەن رەببىگە

بىلەن تەلىماتى ئۇنى___ڭ .ىلىسەن، نېمە كېيى___ن .ايتقان___دىن يۈزىگە يەر ئەم___دى

تۈگەيدۇ. ئايلىنىشى مەھشەرنىڭ

مۇھىم__دۇر. تىرىش__چانلىقىڭ .ىلى__دىغان سەرپ ئورۇنداش__تا ئەھ__دەڭنى ش__ۇنداق،

ئىكەن بوللمايسەن. ئۇن__داق نائى___ل ھە.قىگە ئېرىشىش س___ائادەتنى .ىلمىس___اڭ غەيرەت

«ت__اغلرنى ك__ۆر. ئۇنتۇم__ا نەتىجىسىنى بەختلىك ئىشلەش__نىڭ ۋە ب__ول ھاجەر ھازىر يۈر،
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كەبى ت__اغ س__ا.لۋاتقان ئۆرۈلۈش__نى غەيرەتلىرى__دۇر.گ ئالدىڭ__دا يىگىتلەرنىڭ ئۆرۈگەن

بار. توسۇ.لر

سەن. پەرھات تۇرما. سەن ئۇندا.تا ئار.ىسىدا تاغلرنىڭ شىرىنىڭ

توسۇ.لىرىغا. تاغدەك ئۇر. دەۋرىنىڭ يۈرەكنى ئۇرما، گۈرجەكنى

گۈرجەكنى ت__اغمۇ؟ تېغ__ى تەش__كەن پەرھاتنىڭ يېنى__دا، تاغلرنى__ڭ تېشىدىغان سەن

ئۇر! يۈرەكنى ئەمەس
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. سەيئى22

ھەجەردۇرسىز بىر سىز

ھىجرەت ئېتىڭىز مىنگەن

تەسلىمىيەت تەبىئىتىڭىز

ئىنسان كىملىكىڭىز

مۇھەببەت ۋە مەرھەمەت شەپقەت، سۈپىتىڭىز

غەيرەت سەيئى، ۋەزىپىڭىز

«سەيئىگ .ىلىش__ى سەرپ ك__ۈچىنى ب__ار كىشىنىڭ ئۈچۈن يېتىش نىشانغا بىر مەلۇم

بىلەن مەنىس__ى ب__ۇ ئ__ايىتىمۇ ش__ۇ تىرماش__ماق. .ۇرئاننى__ڭ تىرىشىپ يەنى دېيىلى__دۇ،

.وللىنىلىدۇ:

كۆرىدۇ.ە نەتىجىسىنى ئىشىنىى ئىشلىگەن ئۆزىنىى پەقەت «ئىنسان

. ئايەت)39 نەجىم بسۈرە

ئۈچ__ۈنگ ئېنى__ق: «مۇس__ۇلمان مەنىس__ى بولغ__ان بىلدۈرمەكچى بىزگە ئايەتنىڭ ب__ۇ

.ىلى__پ ئۆلچەم بەلگىلىنى__دىغان يېتىش__تە مە.سەتكە ئۈچ__ۈنگ. ئايەتتە «ئىنسان ئەمەس

«ئىشلەشگ ئېلىنغان. بەلكى ئەمەس كىملىكنى دىنى

ئۇتتۇرۇۋېتى__دۇ، ياتق__ان .ازىنى__دۇ، .ىلى__پ: ئىش__لىگەن ئوچ__ۇق ۋە ئ__اددىي .ۇرئ__ان
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بولغان. .ويما.چى ئوتتۇرىغا .ائىدىنى دېگەن

نەتىجە يې__رى تېگىشلىك .اراشقا ئادەمنىڭ ئە.ىللىق .ارىغاندا، .ائىدىگە ئاددىي بۇ

.__الغىنىنى تۆلە بەدەل بەدەل__دۇر. سەن تۆلىگەن ئۈچ__ۈن ئېرىشىش مە.سەتكە ئەمەس،

س__اڭا كېلى__دۇ ك__ۈن بى__ر مۇتلەق .الس__ۇنگ، بول__ۇپ «ئېلىشىڭ ئاللھت__ا .__وي، ئاللھق__ا

ئىدى. بۇ خەۋىرى بولغان بەرمەكچى .ايتۇرىلىدۇ. ھاجەرنىڭ بىلەن تۇلۇ.ى

بى__ر تەرىپى__دىن ئەلەيھىسس__الم ئى__براھىم خۇج__ايىنى ھاجەر، كېلىن__ى ھىجرەتنى__ڭ

ئۆزىگە ۋادىغ___ا .ا.___اس باس___مايدىغان ئاي___اق ئ___ادەمزات كەلتۈرۈلۈپ، بىلەن ئىش___ارەت

.ۇي__ۇپ تاش__لپ تېگىگە دەرىخىنى__ڭ س__ارخا بولغ__ان سىمۋولى يالغۇزلۇ.نى__ڭ ئوخش__اش

تېخ__ى مۇش__ۇ. يەنە ھەممىس__ى ن__ان: بارىنى__ڭ سەپەرلىك بىر ۋە سۇ تۇلۇم كېتىلدى. بىر

ئان__ا ھەر يېيىلى__دۇ. ھاجەر ن__ان ئىچىلى__دۇ، س__ۇ بىلەن بوۋىقى ئېمىۋاتقان سۈت ھازىرمۇ

ئان__ا جامائەتكە بى__ر بىلەن ھ__الى ب__ۇ ئى__دى. ئ__ۇ دەردى__دە جان__ان ئەمەس ج__ان كەبى،

بئۈممەت) بولۇش___نىڭ جامائەت بولغ___ان ئانىس___ى ئىنس___انىيەتنىڭ بئىم___ام) ۋە بول___ۇش

ئىدى. ئۆگەتمەكتە ئەۋلدلىرىغا كېلىدىغان نەسلىدىن مەنىۋى يوللىرىنى

ئ__ۇ رول__ى ھاجەرنىڭ ئۈچۈنمۇ ئىسمائىل بولسا نېمە رولى زەكەرىيانىڭ ئۈچۈن مەريەم

كەلگۈس__ى مې__ۋىلىرىنى ۋە سۇغارماق ئۇنى تىكمەك، بولماق. كۆچەت باغۋەن ئىدى. يەنى

مېۋىسى باغچىنىڭ بولغان باغۋەن ئۆزى سۇنماق. زەكەرىيا ئۈچۈن پايدىسى ئەۋلدلرنىڭ

نېسىۋىدۇر. بى__ر تېپىلى__دىغان ئ__از تولىمۇ ئۈچۈن باغۋەن بىر كۆردى. بۇ ئەيسانى بولغان

يىرا.ت__ا تولىم__ۇ مې__ۋە كۆرەلمىدى. ئۇ مېۋىسىنى كۆچەتلىرىنىڭ سۇغارغان ھاجەر ئەپسۇس

بولغ__ان مۆھتەرەم ۋە .__التىس ئالھى__دە .ارىغان__دا ئۇزا.لىقىغ__ا لېكى__ن ئى__دى. يى__راق،

ئ__ۇنى ئى__دى. تەۋراتمۇ ئەلەيھىسس__الم مۇھەممەد مې__ۋە ئى__دى. ئ__ۇ مې__ۋە بى__ر يىرا.__تىكى

بەرمىگەنمىدى؟ خۇشخەۋەر بۇرۇن يىللر يۈز دەپ مېۋىسى ئىسمائىلنىڭ

يېيەلىشىمىز، ئوخش__اش زەكەرىياغا بەزىدە مېۋىسىنى كۆچەتنىڭ سۇغارغان شۇنداق،
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دەيل_ى. مەيلى م_ۇمكىن. بۇنىڭغ_ۇ يېيەلمەس__لىكىمىزمۇ ھې_چ ئوخش__اش ھەجەرگە بەزى__دە

مېھنەت ك___ۆپ .انچىلى___ك داۋاملش___تۇرۇڭ. ئۇنتۇم___اڭكى، ئىزچى___ل سۇغۇرۇش___نى سىز

ش__ۇنچىلىك ئۆمرىم__ۇ ۋە بولى__دۇ دەرەخ كاتت__ا ۋە .وي__ۇق ش__ۇنچىلىك دەرەخ .ىلسىڭىز،

بولىدۇ. ئۇزۇن

ت__ۆپىلىكى س__افا تاش__لىق .ىي__ا يالىڭ__اچ تەنلىك، كۆيۈك ئوخشاش ئۆزىگە ئانا ھاجەر

تۇ.ۇمچىنى___ڭ ئارىسىدا ت___ۆپىلىكى مەرۋە تۇرغ___ان تەرىپى___دە .ارش___ى ۋادىنى___ڭ بىلەن

ھاي__اتى جاننى__ڭ ئىكك__ى ئىسسىقىدا تومۇز ئىزدەيتتى. ۋادىنىڭ سۇ تېپىرلپ موكىسىدەك

ئىدى. باغلىق سۇغىل

«ئىمانگ غا.  بولسا .ىلىدۇ. سۇ ۋەكىللىك «ھاياتگ لىققا سۇ. چۆل ۋە چۆل

.ىلىدۇ. ۋەكىللىك ھىممەتكە ۋە ئۈمىدكە چىداملىقلىققا، يەنى ئىمانغا،

ھە.ىقەت تەبىئىي بىر بولغان .وراللىرى .اتتىق چۆلدەك ۋەھشىي، چۆلدەك ھايات

بەرگۈچى، ئۈمى__د ئوخشاش سۇغا بېغىشلىغۇچى، ھايات ئوخشاش سۇغا بولسا ئىمان

ئى__دى. چۆلگە ھە.ىقەت تاش__قان تول__ۇپ بى__ر بولماي__دىغان بولمىس__ا ئوخش__اش س__ۇغا

ئەمەس نەرسە باش__قا ئىمان__دىن ئابىھاي__ات يېگانە ياش__ارتىدىغان ي__ۈرەكنى بى__ر ئايلنغان

ئىدى.

ئۇچرىشىشىغا بىلەن - بى_رى بى_ر بۇلرنى_ڭ ئىم_ان. ھاي_ات ۋە ي__ۈرەك سۇ، ۋە چۆل

مەنىۋى ئىككىنچىلى__رى ھاي__اتنى، ۋا.ىتلى__ق ۋە فىزىك__ى ئىدى. بىرىنچىلىرى باغلىنىشلىق

ب__ار. ب__ۇ شەرت بى__ر ئۈچ__ۈن ئۇچۇرۇش__ۇش .ىلى__دۇ. ب__ۇ ۋەكىللى__ك ھاياتق__ا مەڭگۈلۈك ۋە

ئىدى: ئىپادىلىگەن مۇنداق ھۈسەيىن ئەپەندىسى شېھىتلرنىڭ ئېتىنى شەرتلەرنىڭ

جىھادتۇرگ ۋە ئىمان «ھايات

ئىس__مىدۇر. بولغانلرنى__ڭ كېرەكلى__ك ئۈچ__ۈن تې__پىش س__ۇنى جىھ__اد، ش__ۇنداق،

«جىھ__ادگ ئەمەس__مىدى بى__ر شەيئىمۇ ھەر بولغ__ان ت__وغرا نىيى__تى ۋە ئۇس__ۇلى مە.سىتى،
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ئەسلىدە؟

ئىدى. بۇ دەل .ىلغىنىمۇ ئانىمىزنىڭ ھاجەر

دەرسىدۇر. بى__ر نەسىللىك بەرگەن ئىنس__انىيەتكە جارىيەنىڭ، بى__ر زەڭگ__ى سەيئى،

نەسىللەرگە كېيىنك__ى كېلى__دىغان .ىيامەتكىچە ئ__اللھ، .ىلغ__ان .وبۇل جىھادىنى ئۇنىڭ

ئەگەشتۈرگەندۇر. ۋە كۆرسەتكەندۇر .ىلىپ ئۈلگە ھاجەرنى

كىم؟ ھاجەر

.ۇل. زەڭگى. بىر ئايال. بىر بىر

ھ_____ۆر ئ_____ۆزىنى سەن! ئەي يۈگەن مۇش_____تلپ مەيدىسىگە بىلەن ئەركەكلىكى ئەي

بولمىغ__ان، دەخل__ى ئەمەس ئىشلەش__تە ئۈس__تۈنلۈكنى ۋە غەلىبە سەن! ئەي ھېس__ابلىغان

ۋە جۇغراپىيە .ۇرۇلمىس__ى، فىزىك__ى نەسەب، رەڭ، ئى__رق، جىنسىيەت، تاللىمىغ__ان ئۆزى

سەن.! .ىلغۇچى تەلەپ نەرسىلەردىن غەيرىي ئوخشاش شۇنىڭغا

بولۇۋاتىسەن. توغرىلىقنى__ڭ .ۇرب__ان جاھىللىقىڭغ__ا .ىلىۋاتىسەن. ئ__ۆز ئى__ش خات__ا

ش__ۇ كىرگەن .اتارىغ__ا ئۆلمەس__لەر .ىلى__پ، رازى مۇش__ۇندا.ل ئ__اللھنى بولس__اڭ، كويى__دا

بولىدۇ. ئۆگەنسەڭ ھاجەردىن يەنى ئايالدىن شۇ تەنلىكتىن، .ارا شۇ .ۇلدىن،

تۇرغ__ان تى__ك .ارش__ى زامانغ__ا ۋە .__ارا ئۈلگىسىگە بەرگەن تىكلەپ بىزگە ھاجەرنىڭ

ئۇن تۈگمىنىدە زامان يۈرگەنلەر ئار.ىدا .ىممەتلەرنىڭ .ارا. ساختا .ىممەتلەرگە ھە.ىقىي

كېتىدۇ. توزۇپ بولۇپ

ئوب__دان يېرىنى .ارىغان ئۇنىڭ ۋە .ارا يېرىدىن دېگەن .ارا .ارا. ئاللنىڭ ھاجەرگە

بەزى بولغ_____ان سەندە بىلەن كېلى_____ش دۇنياغ_____ا نىقابىڭغ_____ا، بىلى_____ۋال. ئ_____اللھ

ئالھىدىلىكلەر، سىغمايدىغان مەنتىقىگە پەخىرلىنىشىڭ يەنە ئالھىدىلىكلىرىڭگە،

.ارىمايدۇ. زىننەتلىرىڭگە

س__ۇ چۆل__دە ئەركىنلىك، ئۆگەن. ھە.ىقىي نېمىلىكىن__ى ھۆرىيەتنىڭ .__اراپ ھاجەرگە
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ۋە ئاشىق ئىم__ان، توس__ۇ.لىرىنى .__اتتىق تەبىئەتنىڭ ت__ۇرۇپ بىلى__پ بولماي__دىغانلىقىنى

ئۈچ__ۈن .ىلغ__انلر تەلەپ ئېرىشىشنى ھۆرىيەتكە بويسۇندۇرۇشتۇر. ھە.ىقىي بىلەن جىھاد

بول___ۇپ تەس___لىم ماددىغ___ا ئېرىش___كەن، ھۆرىيەتكە «ئىمكانسىزلىقگ يو.ت___ۇر. ھە.ىقىي

بويس__ۇندۇرىدۇ. ئۆزىگە م__اددىنى ئوخش__اش، ھاجەرگە ئوخش__اش، .الماي__دۇ. ئىبراھىمغ__ا

ئىنسان ماددىنىڭ كەلتۈرۈشتۇر؛ .ولغا سىرىنى «.ايمۇ.تۇرۇشگ نىڭ ھۆرىيەت چۈنكى،

.ۇلۇڭ___دىكى بولس___اڭ باش___قۇرغۇچى ياخش___ى ھە.ىقىتىنى، بويس___ۇندۇرۇلغانلىق ئەمرىگە

بىلىدۇ. ئوبدان ۋەزىپىسىنى خىزمەتچى

دېگەنلىك بول__ۇش تەس__لىم ئېقىشىغا تارىخنى__ڭ ئىش__لەتمەك، ھاجەردەك ھۆرىيەتنى

ئەمەستۇر.

دېگەنلىكتۇر. بول___ۇش ن___امزات ئۈچ___ۈن ئۆزگەرتىش ئېقىشىنى تارىخنى___ڭ ئەكسىچە

بولس___ا ئەركىنلىك ھە.ىقىي بول___ۇش، تەس___لىم ئېقىشىغا تارىخنى___ڭ .ۇلل___ۇق ھە.ىقىي

چىقىرى__ش ئوتتۇرىغ__ا ھەرىكەتنى ۋە ئى__رادە بى__ر ئۆزگەرتەلىگى__دەك ئېقىشىنى تارىخنى__ڭ

دېگەنلىكتۇر.

ئىمكان___دۇر. ھېچ___بىر بۈي___ۈك ئەڭ ئاشىق ۋە يو.ت___ۇر. ئىم___ان ئىمكانسىزلىق ئاشىققا

ئىمك__انلرنى چەكسىز ئاشىق، ۋە ئىمان يارىتالمايدۇ. پە.ەت ئاشىقنى ۋە ئىماننى ئىمكان

يارىتىدۇ.

ماڭىسەن. يۈرىكى__ڭ .ەدەملەپ بىلەن تۇيغ__ۇلر شىجائەتلىك ئىنتايىن سەن، ھاجەر

ئىس_لمنىڭ .ەدەملىرىڭ ھەر ئاتق__ان يۈرىكىدەك. بۇ ئانا يۈرىكىدەك، ھاجەرنىڭ خۇددى

توش__ۇش ئىم__اننى تاش__قان تول__ۇپ يۈرەككە بالىلىرىغ__ا كەتكەن يى__تىپ .ېلى__پ سۇسىز

بولىدۇ. تەييارلىقى ئالدىن يۈرۈشنىڭ ئۇزۇن يۈرۈشۈڭ، ئۆمۈرلۈك چىقىدىغان ئۈچۈن

سەن ئوچ___ۇق. ھ___ازىر بېشىڭ ئاي___اغ، يۈرۈش___نى. ي___الڭ باش___لىدىڭ س___افادىن

ئوم____ۇمى سەيئىنىڭ كېلى____ش، ۋە مۇساپىرسەن. كې____تىش مۇھاجىرسەن، يولۇچىسەن،
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مەڭگۈلۈك يەتتە. ب__ۇ: سەن مەڭگۈلۈك ۋە داۋاملىشىدىغان يەنى  توختا. يەتتە،7 سانىمۇ

.ىل__دىڭ. دۇني__ا ھىج__رەت دۇنياغ__ا ئالەم__دىن بىر بىلىنمەس بىلەن مۇھاجىرسەن. ئالدى

ئ__ۇزۇن .ىلىسەن. بى__ر داۋام ئى__دى. يولۇڭغ__ا يې__رى ئېلى__ش ئ__ارام بى__ر ئۈچ__ۈن س__ېنىڭ

ئۈمىد ئاشىقنى ۋە ئىزدەش. ئىماننى ئۈمىدنى يەنى ئىزدەشتۇر. سۇنى، بۇ. سۇ يۈرۈشتۇر

دېگەنلىكتۇر. ئىزدەش، بىلەن ئاشىق ۋە ئىمان ئۈمىدنى بىلەن،

ئايلىنىشىنى تۈگىمەس ھاياتنى_____ڭ س_____اڭا بېرىشىڭ يې_____تىپ بى_____ر ھەب مەرۋىگە

ئۆگىتىدۇ.

دەۋرى؟ تۈگىمەس ھاياتنىڭ گەپ دېگەن نېمە

ھە.ىقەتتۇر. بىرىنى____ڭ ئىكەنلىكى باش____لنغۇچ بى____ر  ئاخىرلىشىش____نىڭ بى____ر ھەر

بولى_دۇ. ئىشەنسەڭ باش__لىغانلىقىغا باشقىسىنىڭ بى_ر يەنە  كۆرگىنىڭدە، تۈگىگەنلىكىنى

س__ا.لپ ن__ۆۋەت دەردنىڭ بىر باشقا تۈگىگەندە دەردىڭ بىر ئالسا، مىسالغا دەردلىرىڭنى

ۋە دۈش__مىنىڭمۇ... مەغلۇبىيەت ۋە يولۇڭمۇ... دوس__تۇڭ ۋە ئۇنتۇما. سەپىرىڭ تۇرغىنىنى

.... شۇنداق ھەم نۇسرىتىڭمۇ

كېلىپ بېشىغا زەمزەمنىڭ ئادەمگ، ئىزدىگەن «سۇنى سەن تاماملنغاندا سەيئىيىىڭ

كې___رەك. نېمە تېتىشىڭ سۆيۈنۈشىنى كې___رەك. ھاجەرنىڭ ئىچىشىڭ .___انغۇدەك س___ۇنى

ي__ۈرەك تېرى__دۇر، پېش__انىمىزنىڭ بۈدۈر. زەم__زەم دېگىنىڭ زەمزەم ئىچ، ئىچسەڭ نىيىتىدە

تېرىدۇر.  زېھىن تېرىمىزدۇر،

.ىلىدۇ. تەمسىل ئابىھاياتنى زەمزەم

باشلىنىشتۇر. زەمزەم تۆگەش، سەيئى

مۇكاپاتتۇر. زەمزەم ئەمگەك، سەيئى

ئاخىرەتتۇر. زەمزەم دۇنيا، سەيئى

جەننەتتۇر. زەمزەم ئەمەل، سالىھ سەيئى
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«ئۇفگ دەر. ۋە چارچار ھېرىپ ئادەم، بىلمىگەن .ىلغانلىقىنى سەيئى نېمىشقا

.ۇليلى__ق بى__ر بىرلىكتە بىلەن مۈش__كۈللەر ھەر بىلگەن .ىلغ__انلىقىنى سەيئى نېمىشقا

«پاھ-پاھگ دەر. ۋە بىلەر ئىكەنلىكىنى بار

بىلىشىڭ .ىلىنىغانلىقىنى بىكار چەكلىمىلەرنىڭ ئۇ ئەمدى بولساڭ، كىرگەن ئېھرامغا

س__ېنى بولى__دۇ. دۇني__ا كىرسەڭ ئارىسىغا ئىنسانلرنىڭ يېشىنىپ كېرەك. كېپەنلىكىڭدىن

ي__وق مۇساس_ى كۆپ، فىرئەۋىنى بولغان، يوق ئىبراھىمى كۆپ، سا.لۋاتىدۇ. نەمرۇتلىرى

س___ېنى دۇني___ا بولغ___ان ي___وق ۋ) ى ئە بس مۇھەممەد ك___ۆپ، جەھىل ئەبۇ بولغ___ان،

سا.لۋاتىدۇ.

ئ__ۆزۈڭ. سەن دەل ئۇم__ۇ دۇنيانى__ڭ، ب__ۇ بولى__دۇ ئى__براھىمىمۇ دۇنيانى__ڭ ئەم__دى،

ھال__دا بىلىگەن پالت__اڭنى ئۈچ__ۈن چېقى__ش ب__ۇتلرنى ب__ارلىق تېشىڭدىكى ئىچىڭ__دىكى

بىلەن جەڭچىس__ى. ئ__اللھ ئەركىنلىك ۋە تىنچلى__ق دىيارىڭغ__ا. سەن كەلگەن .ايتىسەن

بىلەن س__ېنىڭ ي__ۈر. ئ__اللھ .ارىما، ئار.اڭغا يېڭىلىدىڭ. ئۇندا.تا ئەھدىنامەڭنى بولغان

ئى__دى، چىقق__ان يولغ__ا ي__الغۇز كې__رەك. ئى__براھىم بولۇش__ۇڭ خاتىرجەم بۇنىڭ__دىن بىرگە،

يۈز ئىدى. .ارا چىققان يولغا يالغۇز ئەلەيھىسسالممۇ بولدى. مۇھەممەد ئىبراھىم مىليونلر

ئۇنى__ڭ رەس__ۇلىللھ!گ دېگەچ ي__ا «لەببەيكە بىلەن يۈرەكلىرى ئاشىق ئۇنىڭغا مىليونلر،

ماڭىدۇ. ئىزلىرىدىن كەتكەن .الدۇرۇپ

ئۈستىگە! ھاياتنىڭ يۈر

.ور.ما!

تۇتۇۋالدىڭ! يېرىدىن جان ھاياتنى سەن چۈنكى

مەپتۇندۇر. ساڭا ئەمدى ئۇ

ئۈستىگە! ئۆلۈمنىڭ يۈرگىن

.ور.سۇن. سەندىن ئۆلۈم .ور.ما، ئۆلۈمدىن سەن

133



 رىسالىسى ھەج

بايقىدىڭ. سىرىنى ياشاشنىڭ ئۆلۈپ ئاۋۋال ئۆلۈشتىن چۈنكى

ئۈستىگە لەشكەرلىرىنىڭ ئۇنىڭ ۋە يۈرگىن! شەيتاننىڭ 

دەيتتىڭ. بىسمىلل بۇرۇن

بولدۇڭ سەن بىسمىلل پۇتلۇق ئىككى بولسا ئەمدى

س___انىڭ، ۋە دەردى___ڭ ئۆلۈم___ۈڭ، ۋە بولس___ۇن! ھاياتى___ڭ مۇب___ارەك ھەجىڭ ي___ۈر،

مەھرۇمىيىتىڭ، ۋە بارلىقى_____ڭ ھەس_____رىتىڭ، ۋە ئاشىقىڭ نەپرىتىڭ، ۋە سۆيۈنۈش_____ۈڭ

بولسۇن! مۇبارەك مۇھەببىتىڭ ۋە غەزىپىڭ
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. مەككە23

كەس__كىن، ك__ۆزى ئۈچ__ۈن ئاڭلش نەزملەر ئۆلمەس تىلىدىن ماكاننىڭ  چىق ئەمدى

بىر ئالدىغا ئۆز زىيارەت تەپەككۇرسىز بول. ئۇنۇتمىغىنكى زىيارەتچى بىر كەسكىن كۆڭلى

ھەۋەس__لىرىنىڭ ئىنسان ساياھەت، بىر بولسا ئىش بولىدىغان بوللمايدۇ. ناۋادا ئىبادەت

ئالدايدۇ. ئۆز-ئۆزىنى ۋە ئوتتۇر: يەر تۇتام بىر ئېتىلغان ئۈستىگە

بىلەن ئايلن__دۇرۇش ئىبادەتكە ئ__ۇنى ئۈچ__ۈن، ئايلن__دۇرۇش تەپەككۇرغا زىي__ارەتنى

نەرسىگە ئىكك_ى ئۈچ__ۈن ئايلن__دۇرۇش تەپەككۇرغا ئىگە. زىي__ارەتنى .ىممەتكە ئوخش__اش

كېرەك. .ىلىشىڭ دىققەت مۇتلەق

بۇتق__ا .ىلى__پ يې__رى تۇت__ۇم بى__ر ي__اكى يې__رى مەبۇد يېرىڭن__ى .ىلى__دىغان  زىي__ارەت1

ئايلندۇرۇۋالماسلىققا.

ئېلىك بېسىپ باغرىغا تېرەنلىكلىرىدىن ئۇزاق زاماننىڭ يەرلەرنى، .ىلغان  زىيارەت2

بولىدۇ. كېرەك .ىلىش دىققەت چۈشىنىشكە ئۇنى ۋە تىڭشاش مەنىلىرىنى كېلىنگەن

ئايلن__دۇرۇۋېلىش توتېمغا بىر كەلتۈرۈپ ھالىغا مەبۇد ئىنساننى ۋە ماكاننى ئەشيانى،

.ىلغىنىغ__ا نەپرەت ئىنسان بىرى. بۇنى ئاجىزلىقلىرىدىن ئەزەلىي ئەڭ بالىسىنىڭ ئىنسان

س___ۆيگۈنىڭ ئەھۋال .ىلى___دۇ. ب___ۇ كۆرگەنلىرىگە ياخش___ى زام___ان ھەر دائى___م ئەمەس،

چاپلشتۇر. لي .ارا پېشانىسىگە سۆيگۈنىڭ ئەھۋالىدۇر. ئاق ئايلىنىش جىنايەتكە

ب__اغلش مات__ا بولغ__ان ئادەتلىرى__دىن بۇتپەرەس ۋا.تى__دىن ش__امانلىق تۈركلەرنىڭ

135



 رىسالىسى ھەج

جاھى__ل بەزى پەيغەمبەرگە مىس__الىدۇر. ھەزرىتى تىپى__ك ئەڭ ھالەتنىڭ ب__ۇ .ىلىقلى__رى

مە.سەتتە كەلتۈرس__ۇنگ دېگەن «ئامەت ۋا.ىتلىرى__دا ئ__ۇرۇش مۇش__رىكلەرنىڭ ئەرەبلەر،

بى__ر «بىزنىڭمۇ .ىلىشىپ، .ەست دەرىخىنى ئەنۋات زاتۇ .ۇتلشقان ئېسىپ .ىلىچلىرىنى

ھې__چ ئىنكاس__ى ئەلەيھىسس__الم پەيغەمبەر ئاڭلىغىنى__دا، بولساگ دېگىنىن__ى ئەنۋاتىمىز زاتۇ

س__ۆز «سۇبھانالل! ب__ۇدېگەن:  مۇن__داق بولۇپ شىددەتلىك دەرىجىدە با.مىغان كۆرۈلۈپ

بېكىتىپ ئىلھ بىر بىزگىمۇ ئوخشاش ئىلھلىرىغا خەلقىنىڭ: ئۇلرنىڭ مۇسانىڭ گوياكى

بولس__ۇنكى .ەسەم زاتق__ا ئاتىغ__ان ئۆزىگە ب__ارلىقىمنى ئوخشايدۇ سۆزىگە بەرگىنگ دېگەن

ماڭغۇدەكسىلەرگ ئېلىپ ئەينەن يولىنى بۇرۇنقىلرنىڭ سىز

چىققى__ن. كەبىنىڭ يولغ__ا ھ__ازىر بىلەن شەرتى .ىلى__ش دىققەت ئاساس__قا ئىكك__ى ب__ۇ

تەرىپى__دە ئۈس__تى ھ__ازىر تەرىپى__دە، ي__ان تۆپىلىكىنى__ڭ س__افا تەرىپى__دە، تۇغ__ۇش ك__ۈن

ت__اغلىرىنى .ۇبەيس ئەبۇ ئىڭراۋاتق__ان تەرىپى__دە ئاس__تى س__ارايلرنىڭ بېت__ون يۈكسەلگەن

دەرىجىلى__ك بىرىنچ__ى تۆپىلىكىنىڭ ھەر تېشىنىڭ، ھەر ئەسلىدە تۆپىلىك كۆرىسەن. بۇ

.ىلىنغ___ان ئېلن دەپ راي___ونى س___اياھەت تەبىئىي .وغدىلى___دىغان ۋە ئەسەر ت___ارىخىي

بىرىدۇر. پارچىلىرىدىن .ىممەتلىك «ھەرەمگ نىڭ

ھ_____ارىمى .ۇبەيس_____نىڭ ئەبۇ ئوخش_____اش، تەرىپىگە ھەر «ھەرەمگ نى_____ڭ ئەمما

ھەزرىتى تاغنى_ڭ ھالدى_دۇر. ب_ۇ .ىلىنغ__ان تارم_ار ئۇزى_تىلىپ ._وللر .وپ_ال ئىسمەتىگىمۇ

شىمال .ۇبەيس___نىڭ ئەس___لە. ئەبۇ ئىكەنلىكىنى يەر باش___لىغان دەۋى___تىنى مۇھەممەتنىڭ

پەيغەمبەر يىللىرى___دا زور ئەڭ دەۋەتنى___ڭ ئۆيىنى___ڭ ئەر.ەمنىڭ جايلش___قان ئېتەكلىرىگە

ئىس__لمگ دەپ «دارۇل تەرىپى__دىن س__اھابە ۋە بولغ__انلىقىنى .ارارگ__اھ ئەلەيھىسس__المغا

بولىدۇ. باشقىچە .ارىشىڭ تاغقا تە.دىردە ئۇنتۇما. بۇ خاتىرىلەنگەنلىكىنى ئاتىلىپ

ئىش__لىتىلگەن .ىلى__پ خ__ال ۋە .الغ__ان ھويلىسىدا كەبىنىڭ ھ__ازىر شىمالىدا، ئۇنىڭ

چۈشىنىسەنكى ش___ۇنداق ۋە كۆرىسەن يېرىن___ى ئورۇنلش___قان ئۆيىنى___ڭ جەھىلنىڭ ئەبۇ
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ھويلىسىنىڭ كەبىنىڭ ھەتتا بولۇش___ى، يېقى___ن كەبىگە مازىرى___ڭ بەدىنىڭ، ئۆي___ۈڭ،

ھەتتا ئەمەس، ھويلىسىدا .ۇتقۇزالماي___دۇ. كەبىنىڭ ھې___چ ئ___ادەمنى بولۇش___ى ئىچى___دە

.ۇتقۇزالمايدۇ. بولسىمۇ ئىچىدە كەبىنىڭ

ئىگە .ىممەتكە ھېچ__بىر بىلەن .ۇيۇلغ__انلىقى ئىچىگە كەبىنىڭ ئۇنۇتمىغىنكى! بۇتلر

بوللمىدى.

بول__ۇش يېقى__ن كەبىگە نىس__بەتەن، ئىنس__انغا بى__ر يو.اتق__ان .ىممىتىنى ئۆزىنىڭ ئۆز

ئۇدۇلىغ__ا دەل دەرۋازىسىنىڭ س__الم .ويماي__دۇ. خ__ۇددى .وش__ۇپ .ىممەت بى__ر ئۇنىڭغ__ا

تېخىم__ۇ كەبىگە ئۆيى__دىن جەھىلنىڭ ئەبۇ ئۆيىنى__ڭ تۇغۇلغ__ان رەسۇلىللھنىڭ چۈشكەن

ئوخشاش.... يەتكۈزمىگەنلىكىگە نۇ.سانلىق بىر ئۇنىڭغا بولۇشى، ئۇزا.راق

يەرلەرگە ت__ارىخىي ب__ارلىق باش__قا يەر، ب__ۇ ئىش__لىتىلىۋاتقان ئورنى__دا كۇتۇپخان__ا ھازىر

يەنە ھالەتتىمۇ بى__رى. ش__ۇنداق ماك__انلردىن يو.ىتىلغ__ان ھ__الىتى ئەس__لى ئوخش__اش

بىلدۈرىدۇ. مەنالرنى - نۇرغۇن نۇرغۇن ئىنسانلرغا

ئاللنى__ڭ ب__ال، بى__ر يې__تىم كەلگەن دۇنياغ__ا ماكان__دا تۇرۇۋاتق__ان ئال__دىڭىزدا ش__ۇ

-6بول__دى. مىلدى ئىپتىخ__ارى  مەڭگۈلۈك دۇنيانى__ڭ كېيى__ن، ئالغان__دىن تەربىيىسىنى

دۇنياغ__ا رايون__دا .ا.__اس ۋە .ۇرغ__اق ب__ۇ ماكاندا، بۇ بىرىدە، تۆتتىن ئاخىر.ى ئەسىرنىڭ

ئۆزگەرتى__دىغانلىقىنى م__اھىيىتىنى تارىخىنىڭ ۋە يۆنىلىشىنى دۇنيانىڭ بالىنىڭ، كەلگەن

بىلەلەيتتى؟ كىم باشقا ئاللھتىن

تەرىپى___دە، س___ول كوچىسىنىڭ غ___اززەھ س___وزۇلغان تەرەپكە جەنۇب ماكان___دىن ب___ۇ

چوڭقۇرلۇ.لىرىغ___ا زاماننى___ڭ ئېلى___پ ئىنس___اننى ئىچى___دىرەك  كىلومې___تىر2 تەخمىنەن

مازارلىقى ياتىدۇ: مۇئەلل تارىخ بىر شۇڭغۇتىدىغان

چىقىرى__پ، بولۇشتىن يېرى زىيارەت ئىگە. مازارنى يېرىگ مەنىسىگە «زىيارەت مازار،

ئو.ۇغان لەنەت ئۆزى ئەلەيھىسسالم پەيغەمبەر چۈشەنچىگە كەلتۈرگەن ھالىغا ئىبادەتخانا
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بولغ____ان ئۇپۇ.لىرى___دىن ئىنس___انلرنىڭ ئەمەس، م___ازارلىق ئ___ادەتتىكى ئى___دى. يەنى

.ىلس__ۇن. لەنەت خرىس___تىئانلرغا ۋە يەھۇدىيلر م__ازارلىقىنى: «ئ__اللھ پەيغەمبەرلەرنىڭ

ئال__دىنى خەتەرنىڭ ب__ۇ .ىلىۋېلىش__تى.گ ھەتتا ئىبادەتخان__ا مازارلىرىنى پەيغەمبەرلىرىنىڭ

ئى__دى، چەكلىگەن زىي__ارىتىنىمۇ .ەبرە رەسۇلىللھ ھەتتا يىللردا ئاۋۋالقى ئۈچۈن ئېلىش

ئورۇنلش__قاندىن ئېڭ__ى تەۋھى__د .ەلبى__دە مۆمىنلەرنىڭ كېيى__ن مەزگىل__دىن مەلۇم پە.ەت

ھازىرلىق ئۆلۈمگە ئېلىپ ئىبرەت ئۆلۈكلەردىن .ىلغان. ھەتتا بىكار چەكلىمىنى بۇ كېيىن

.ىلغان. تەشۋىق تېخى .ىلىشنى زىيارەت مازارلىقنى ئۈچۈن .ىلىش

كەلگەن. ئۈچ__ۈن بېرى__ش دەرس ئۆلۈش__تىن ئ__اۋۋال ئۆلۈش__تىن م__ازارلىقى، مۇئەلل

بېرى____دۇ. پەيغەمبەر س____ۆزلەپ سىرىنى ھاياتنى____ڭ كېيىنك____ى ئۆلۈش____تىن ھاجىلرغ____ا

ئەبۇ تاغىس__ى ئابدۇلمۇتەللىپ، بوۋىس__ى سىڭگەن ئەجرى ك__ۆپ ئىنتايىن ئەلەيھىسسالمغا

بەلكى بىلەر، ياتما.ت__ا. كى__م يەردە ب__ۇ خەدىچە ھەزرىتى ئانىس__ى ئانىلرنى__ڭ ۋە ت__الىپ

باش__قىلرمۇ ۋە ياسىر س__ۇمەييە، ش__ېھىتلىرى ت__ۇنجى ئىسلمنىڭ ئۆلتۈرۈلگەن ئىسكەنجىدە

يېقىندۇر. ئېھتىمالغا بولۇشى يەردە بۇ

كېلى__دۇ. ھەر ت__وغرا توختىلىش__قا ھە.قى__دە لەھەب ئەبۇ بىلەن ت__الىپ ئەبۇ يەردە ب__ۇ

مۇئامىلە، ئەخلق، ئارىلىرى__دا ئەمما، دىن__دا ئوخش__اش ئىككىس__ى ھەر تاغ__ا، ئىككىس__ى

ئەگەش__كۈچىلىرى دەۋاسىنىڭ ب__ار. ئىم__ان پەرق زېمى__ن – ئاسمان جەھەتتىن پوزىتسىيە

ك__ۆرۈپ تىپن__ى خى__ل ئىكك__ى ب__ۇ ھە.قى__دە شەخسىيىتى لەھەبنىڭ ئەبۇ ۋە ت__الىپ ئەبۇ

پەر.لەندۈرەلەيتتى.

.ارىم__اڭ. سەل دەپل كېلى__دۇ. ت__اغ ت__وغرا جەنۇبىغا سەۋر شىمالىغا، مەككىنىڭ ھىرا

يانى__دۇ. ئىچ__ى س__ېغىنىدۇ، ۋا.ىتلردا ب__اردۇر. بەزى ي__ۈرىكى ب__اردۇر، تىل__ى تاغلرنى__ڭ

دېگەن پەيغەمبىرىمىزنىڭ كەلتۈرسەك؛ مىسال بىر كۆرىدۇ. بۇنىڭغا ياخشى ۋە ئېچىشىدۇ

لزىمدۇر: خاتىرىلىشىمىز سۆزنى مۇنۇ
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ئوھودنىگ بىز كۆرىدۇ، ياخشى بىزنى «ئوھود

بى__ر بولمىس__ا ھې__چ ئۈچ__ۈن ئ__اڭلش تىلىنى تېغىنىڭ نۇر بىلەن ئىسمى باشقا ھىرا،

گرانىت__تىن س__اپ ئېگى__ز؛  مې__تىر550 يۈزى__دىن شەرت. دېڭى__ز بېقىشىڭىز يامىشىپ .ېتىم

 گ___رادۇس80 يې___رى ھەر مۇنارىنى___ڭ خ___اتىرە تېشىنىڭ ماگم___ا ياس___الغاندەك يۇنۇل___ۇپ

مىلدىنى__ڭ ب__ۇرۇن پەيغەمبەرلىكتىن يانتۇلۇ.لىرىغ__ا، تىك تاشقىرى ئادەتتىن كەلگۈدەك،

ج__ۈپ بى__ر ياماش__قان .ې__تىملپ نۇرغ__ۇن بىرىدە تۆتتىن ئاخىر.ى يىلىنىڭ يۈزىنچى يەتتە

تاغلرغا بۇنداق ئاستىدا ئىسسىقى چۆل ئاتەشتەك كۆيۈپ، ئۈستىدە تۇپرا.لرنىڭ پۇتنىڭ

نېمە؟ .ىلغان تەشنا بولۇشقا ئاشىق

تىڭش___اپ، ئىچىن___ى ھەپتىلەرچە بەزەن كۈنلەرچە، ئ___ۇنى ئەلەم___دۇر، بى___ر .ان___داق

ئەلەم؟ تىڭشاتقان نىداسىنى مەۋجۇتلۇق كېلىۋاتقان چوڭقۇرلۇ.لىرىدىن ئىچىنىڭ

بى__ر دەھشەت نە يارىس__ى، كۆڭ__ۈل بى__ر .ان__داق ئەلىمى، مەۋجۇتلۇق بى__ر .ان__داق

بۇ؟ ئىنقىلبىدۇر يۈرەك بىر .انداق .ۇيۇنى، زېھىن .ۇيۇنى

- ئ__ايىتى5  سۈرىسىنىڭ ئەلەق بولغ__ان نازى__ل ت__ۇنجى ج__اۋابىنى س__وئاللرنىڭ ب__ۇ

ئۇل___ۇغ ھە.ىقىتىنىڭ پەيغەمبىرى كېلەچەكنىڭ ئەلىمى، مەۋجۇتلۇق بى___ر بېرى___دۇ. ب___ۇ

تەرەپتىن ئ__ۇ ۋە مۇش__تليدۇ بىلەن ك__ۈچى ب__ارلىق .ەلبىنىڭ ۋە زېھنىنى__ڭ دەرۋازىسىنى

كېلىدۇ: ئاۋاز ناھايەت

ئىقۇغىن گىلەن ئىسمى پەرۋەردىگارىڭنىى «ياراتقان

ياراتتى. قاندىن لەختە ئىنساننى ئۇ

كەرەملىكتۇر ئەڭ پەرۋەردىگارىى ئىقۇغىن، ،

يېرىشنى) ئۆەەتتى (خەت گىلەن قەلە  ئۇ ،

ئۆەەتتى.ە نەرسىلەرنى گىلمىگەن ئىنسانغا

ئەلەق)  بسۈرە
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كەبىنى نەق تۆپىلىكى__دە ھى__را .ىينىلى__دىغان ياماش__قۇچىمۇ تاغق__ا بى__ر ھەر.ان__داق

خەۋىرىگە ھاي__ات ئەۋەتكەن ئىنس__انلرغا ئاللنى__ڭ .__ۇۋۇ.ى، ت__اش .ىي__ا بى__ر كۆرى__دىغان

ئىدى. بولما.تا شاھىت

ئۆلمەس مەنزىرىنىڭ ئاج__ايىپ ب__ۇ .ىياتاش__لر - .__ارا .__اپ تۇرغ__ان ئالدىڭ__دا بۇ مانا

ت__ۇت. دىڭ .ۇلىقىڭنى بولسا، يۈرىكىڭ بىر چۈشىنىدىغان تىلىنى ئىدى. ئەگەر شاھىتى

بار. سۆزلىرى كۆپ بەك بولغان دېمەكچى ساڭا تاشلرنىڭ بۇ

بولس__ا غارى ئىدى. سەۋر پاناھگاھى ھىجرەتنىڭ بىر يامىشىلغان توغرا يۈرەككە ھىرا

يۈزى__دىن پاناھگاھىدۇر.  دېڭى__ز ھىجرەتنىڭ بىر ئاشۇرۇلغان ئەمەلىيەتكە .ارىتا ئىنسانغا

.ارىغان_دا غارىغ_ا ھى_را ئېگى__ز، غارىدىنمۇ ھىرا بولسا غارى سەۋر بولغان ئېگىز  مېتىر650

تەستۇر. تېخىمۇ ياماشماق

سۆزلەيدۇ نەرسىلەرنى ئاجايىپ ئىنسانغا غارى .  سەۋر

باش___لىنىدىغانلىقىنى ياردىمىنى__ڭ ئاللنى___ڭ يېرى___دە تۈگىگەن كۈچىنى__ڭ ئىنس__ان

سۆزلەيدۇ.

سەرپ ك_____ۈچىنى ب_____ارلىق ئۆتىمەس_____تىن، بەدەل بى_____ر بولسىمۇ پەيغەمبەر ھەتتا

كەلتۈرەلمەيدۇ، .ولغا ياردەمنى ئىلھىي تۇرۇپ بولماي ئىگە ھە.قىگە .ىلماستىن،

كەلدىم «چىدا، ئاللھتىن رەببىم!گ دېگەنلەرگە ئەي .ەلبتىن: «تۈگەشتىم چىن تا

يەتكۈزىدۇ. ئۇچۇرنى ئىلھىي .ۇلۇم!گ دەيدىغان

.ىلى__دۇگ دېگەن ي__اردەم سىزگە ئ__اللھمۇ .ىلسىڭىز ياردەم ئاللھقا «سىز .ۇرئاننىڭ

مەدىنىگە يەنە بولى___دۇ. ھەم س___ۆزلىمەكچى س___اڭا بىلەن تىل___ى ئ___ۆز ئۇم___ۇ ھە.ىقەتنى

سۆزلەيدۇ. ئۆتىدىغانلىقىنى سەۋردىن مۇتلەق يولىنىڭ ماڭىدىغان

بولى__دىغانلىقىنى - .__ۇلق ك__ۆز ئاللنى__ڭ .ىلغانلرغ__ا پى__دا يولىدا ئاللھ مەككىسىنى

سۆزلەيدۇ.
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يەنە بىلەلەي__دىغانلرغا مەنىسىنى ئۇنى__ڭ بىلەلەيدىغانلرغا مەنىسىنى ئۇنىڭ تىڭشاپ

سۆزلەيدۇ. نەرسىلەرنى نۇرغۇن- نۇرغۇن
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.مەدىنە24

يۇرتى يېشىل جانانىمنىڭ .ارىشىمغا «چىققاندا

جەلپكارلىقىغاگ شەرەپنىڭ ھەرەم ئېتىلدىم، .اراردى، كۆزۈم

ئەرسوي- ئاكىف مەھمەت

مېنى تۇرغۇز ئىشىكىڭدە كەتتىم ھېرىپ سېغىنىشتىن

مېنى ئۇر زەنجىردە بىر تۇتاشقان  ساڭا ئۇچى بىر

ئېچىنۇر. مەجنۇن بەلكى سورىما چۆللەردىن مېنى

مېنى سورا شەھەرلەردىن بولغان تاش ئاشىقسىزلىقتىن

ئاسفالىتلرغا تۆكتۈم بىر بىر يەرلىرىمنى .اراڭغۇلۇق

مېنى نۇر ئەي ئەمدى مۇزلىدى. كىيىنىدۇر يۈرىكى ئەمدى

لەيل ئى ئالدىمدىن بارىمەن. .اچ لەيليىمغا مەن

مېنى. چا.ىردى .ارا تۇرماسمەن، بولساڭ غەيرىي جەننەتتىن

مەڭزىگە چۆللىرىڭنىڭ كۆزلىرىدىن تۇپرا.ىمنىڭ
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مېنى. .ىلغىن .وبۇل يار يېشىم، تامچە بىر ئا.قان

چاچلىرىڭدىن تۇتاشتى ئاتساممۇ دېڭىزغا .ايسى

مېنى. كۆيدۈرەر يولدا يېرىم يۈرەك بۇ بولمىسا نەزەر سال كەز بىر

ئوكيانۇس____نىڭ سەۋدا بى____ر س____ۆيۈملۈكىگە شەھەرلەرنىڭ ئانىسىدىن شەھەرلەرنىڭ

چىقما.تىسەن. يولغا ئېچىپ يەلكەن ئوتتۇرىسىدا

شەھىرى. نەبى: پەيغەمبەر مەدىنەتۇن

بۆشۈكى. مەدەنىيەتنىڭ

ھالى شەھەرلەشكەن نۇرنىڭ

سەمەر.ەنت، ئىس__فاھان، ئىس__تانبۇل، .ۇرتۇب__ا، .__اھىرە، باغ__دات، شام، .ۇددۇس،

«مەدىنەگ دۇر. تۇغۇلغان ئۈچۈن بولۇش مەدىنە بىرى ھەر بۇخارا

ئەنس__ارى، ئەييۇپ ب__ۇ س__ائەبە ئىس__تانبۇلدا ئەلقارنى، ئ__ۇۋەيس س__اھابە يەمەن__دە

ئەبۇ ئىم__ام باغ__داتتا ھۈسەيىن، رەئسۇل ساھابە .اھىرەدە سۇلتان، خال ساھابە .ىبرىستا

بى__رى ھەر  ب__ار. بۇلرنى__ڭ يەرلىرى زىي__ارەت مىڭلرچە ماكانلردا كۆپ تېخىمۇ ۋە ھەنىفە

نامايەن___دە رەڭلىرىن___ى ئوخشىمىغان نۇرنى___ڭ يېيىلغ___ان  ئەلەيھىسس___المدىن پەيغەمبەر

ھۆكۈمى__دەدۇر. ئەينەكلەر .__ايتۇرغۇچى ن__ۇر بولغ__ان، كىچى__ك چ__وڭ ھەجمى .ىلغ__ان

ھەر پ  يۈرەكنى__ڭ ئۇ بولسا يەرلىرى زىيارەت ئىسلمى پۈتۈن يۈرەك، مەدىنە ھە.ىقەتەن

ئۇلش___تۇرىدىغان ئۇچلىرىغ___ا ئ___ۇزاق ئەڭ ۋۇجۇدنى___ڭ .ېنىن___ى مەنىۋى يوللىغ___ان يەرگە

تومۇرلردۇر.

بىلەن ئ__اللھ .ىلى__پ ئادا ھەجنى .ىلىپ ئىجابەت دەۋىتىگە ئىبراھىمنىڭ ھەزرىتى 

كېلىسەن. ئ__ۇ ئۈچ__ۈن .ويۇش ئېيتىپ نەبىمىزگە يېڭىلىغانلىقىنى ئەھدىنامەڭنى بولغان

.وشۇننىڭ بولغانلىقىڭنى، نەپەر بىر .وشۇنىدا پەيغەمبىرىمىزنىڭ مە.سىتى زىيارىتىڭنىڭ

143



 رىسالىسى ھەج

بەرمەكتۇر. خەۋەر .وماندانىغا باش

مە.بەرە ئ__اددىي بى__ر زىي__ارەت. ھەرگىزمۇ بۇ ئەمەس «ئۆلۈكگ زىيارىتى بىر ئۇنتۇما،

تەسەۋۋۇرۇڭنى س__ېنىڭ سانىس__اڭ دەپ ش__ۇنداق كەلمە. ئەگەر كەلگەن__دەكل زىيارىتىگە

«تىرى__كگ «ئۆل__ۈكگ دېگىنىڭگە س__ېنىڭ دېمەكتۇر. ۋەھى__ي .ىلمى__دى بەرپا ۋەھى__ي

«.__اراگ دېگەن «ئۆلۈكگ دەيدۇ. ئاللنىڭ بولسا «تىرىكگ دېگىنىڭگە سېنىڭ دەيدۇ،

.ىممەتلەر كۆرىسەن. ئۆلمەس ئىكەنلىكىنى مۇش____ۇنداق بۇنى____ڭ .ارىس____اڭ، يېرى____دىن

كېيىنك__ى ئۆلگەن__دىن .ىلغانلرنى__ڭ ئەمەل س__الىھ ئۆلمەي___دىغانلىقىنى، ياراتقانلرنى___ڭ

بولغانغا ئۆلمەس بارلىقىنى پۈتۈن بىلىسەن. تېخى ئېرىشىدىغانلىقىنى سىرىغا ياشاشنىڭ

ئۆل__دى ئاشىق ئۇنت__ۇمىغىن، ھەرگىز ئۆلمەي__دىغانلىقىنى ئەس__ل ئاشىقلرنىڭ ئاتىغاننىڭ،

توۋليدۇ. سالۋات دەپ

ئۆلمەس. ئاشىقلر ھايۋانمىش ئۆلگەن

ئۆلەرمۇ؟ ئاشىقلر

تول______دۇرۇۋاتقان بۇلىقى______دىن س______ۈيىنى ئاشىق ئاشىقلرنىڭ پۈت______ۈن بولۇپم______ۇ

ئۆلەرمۇ؟ سۆيۈملۈكى سۆيۈملۈكلەرنىڭ

.ىلى__پ ئىزاھ__اتى بەت بى__ر پە.ەت ئاس__تىغا ئاشىقلىرىنىڭ، ئۆلمەس بارچە دۇنيانىڭ

ئۆلەرمۇ؟ تونۇشتۇرغۇچىسى ئاشىقنىڭ يېزىلىدىغان

س_ۆيۈملۈكىمىزنىڭ، بۈي__ۈك ئەڭ بولغ__ان ۋەدۇد ۋە ياراتق_ان بىلەن س_ۆيگۈ س_ۆيگۈنى

ئۆلەرمۇ؟ «ئۆرنەكگ ى سۇنغان ئىنسانىيەتكە

ئەمەس، بىلەن مە.سەت بى__ر باش__قا س__ېنى «بىز ئاللنىڭ بەكرەك، ھەممىسىدىن ۋە

.__ۇرۇپ ب_ۇلىقى رەھمەت ئەۋەتتۇقگ دېگەن .ىلى__پ رەھمەت ئالەملەرگە پە.ەت ۋە پە.ەت

«ئالەملەرگە ياش_____ار؟ «ئالەملەرگ .ان_____دا.مۇ ئ_____ۇ ئۆلسە، رەھمەت ئالەملەرگە كېتەرمۇ؟

ئەمەلنىڭمۇ س__الىھ ئىم__اننىڭمۇ ئۆلمەس__مۇ؟ ئالەملەر بولغ__ان رەھمەت ئ__ۇ رەھمەتگ ئۆلسە،
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ي__ۇ.ىرى ئەڭ مۇھەببەتنىڭ سۆيگۈ، يارىتىلغان ئۈچۈن بىرى بولغان مەرتىۋىسىدە يۇ.ىرى

ئۆلەرمۇ؟ چو.قىسى نۇ.تىسىدۇر. مۇھەببەتنىڭ

ئە.ىل ئۆل__ۈم ئەمەس__تۇر. ئەس__لى ئى__ش بى__ر ئال.ى__دار ئالمىشىش__قا «ئۆل__ۈمگ دۇني__ا

مۇش__ۇنداق ب__ۇنى ئە.ىل كەلتۈرگەن بارلىقق__ا ئۆلۈمى__دۇر. ۋەھى__ي .ەلبنىڭ يۈرگۈزى__دىغان

ي__ۈز بۇي__انمۇ كەتكىنىدىن دۇنياغا مەسئۇلىيەتسىزلىكتۇر. ئۇ ئاڭسىزلىقتۇر، بىلىدۇ. ئۆلۈم،

بەرپا ئېڭىنى ئايالنىڭ ۋە ئەر مىليونلرچە يۈز بەرگەن، جان يۈرەككە ئۆلۈك مىليونلرچە

بولس__ا، ئۆلگەن .ىلىنى__دۇ؟. ئ__ۇ زىي__ارەت «ئۆل__ۈكگ دەپ .ان__دا.مۇ پەيغەمبەر، .ىلغ__ان

كىم؟ تىرىك

نەپەر بى__ر مەنس__ۇپ .وش__ۇنىغا مىلي__اردلىق ئۇنى__ڭ ھۇزۇرىغا، ئۇنىڭ ھازىر ئۇندا.تا،

بەر! دوكلتىڭنى ۋە كىرگىن بولۇپ

ب__ۇ تەلەپتۇر ي__از! دېگەن مېنىم__ۇ تىزىملىككە مەۋجۇت ئەمەس__مەن، .__اچقۇنلردىن

زىيارەت.

يېقىنلىشىۋاتىمىز. .ارارگاھىغ___ا .ۇمان___دانىنىڭ مەنىۋى .وش___ۇنىنىڭ ئىس___لم ھ___ازىر

ب__ۇ يەر ئ__ۇ ي__ۈزۈڭنى، .ول__ۇڭنى، تىزىلىۋاتىسەن. ھەرگىزمۇ ئۈچ__ۈن ئۆت__ۈش پ__اراتتىن

بى__ر ھەر.ان__داق مەس__چىتىنىڭ پەيغەمبەر ي__اكى ۋە .ەبرىسىگە پەيغەمبەرنىڭ يېرىڭن__ى

ئىنتىزامسىزلىقلر ت__ۈر كې__رەك. ب__ۇ .ىلماس__لىقىڭ ئىنتىزامسىزلىقنى س__ۈرتىدىغان يېرىگە

ت____وۋلپ «ش____اللق!گ دەپ  ت____وغرىلىنىپ .ەبرى____دىن پەيغەمبىرىمىزنىڭ .ارشىسىدا،

ھەتتا ھەنىفە، ئەبۇ ئەزەم ئىنس__اندا. ئىم__ام بولى__دۇ پەيدا ھېسسىيات بىر كېتىدىغاندەكل

دۇئ__ا ئۆرۈل__ۈپ تەرەپكە .ەبرىس__ى ئەلەيھىسس__المنىڭ پەيغەمبەر .وي__ۇپ .__ايرىپ .ىبلىن__ى

ئ___اينى بارم___اق ئى___دى. يەنە .ارىغ___ان دەپ ئىنتىزامسىزلىق بى___ر ئېغى___ر .ىلىش___نىمۇ

ت__ۇپراق، ت__اش، س__اناش، تۈۋرۈكلەرنى .ارىغان__دەك بارما.ق__ا ئەمەس ئايغ__ا كۆرسەتكەندە

م__ۆمىن گۇناھى__دۇر. ئىنتىزامسىز ئىنتىزامسىزلىق ھەپىلىشىشمۇ بىلەن تاشلر مەرمەر .ۇببە،
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كېرەك. بولماسلىقىڭ

روھق__ا ئەمەس چىقارما. جەسەتكە ئېسىڭدىن ئىكەنلىكىنى سىمۋوللۇق زىيارەتنىڭ بۇ

لزى__م. يىغىشىڭ دىققىتىڭنى خەتكە ئىچىدىكى كونۋېرتنىڭ ئەمەس، كونۋېرتقا يۈزلەن،

كام___الى ۋە بىلىشىڭ .ىلىنى___دىغانلىقىنى خەۋەردار سەندىن روھىنى___ڭ رەس___ۇلىللھنىڭ

كېرەك. سالملىشىڭ ئۇنى بىلەن ئەدەپ

رەسۇلىللھ!گ يا ئەلەيكە «ئەسسالمۇئەلەيكۇم

ن__ۇر بى__ر ئەلەيھىسس__الم كې__رەك. پەيغەمبەر جانلىنىش__ى سەھنە بى__ر ئالدىڭ__دا ك__ۆز

بدوكلت) باي___ان ۋە مەلۇمات تول___دۇردى. سەندىن سەھنىنى ئ___ۇ ئوخش___اش مەنبەسىگە

.ەبرىلەرگە رەس__ۇلىللھھمۇ تەكمىلىڭدۇر. ئەسلىگىنكى، كۈتۈۋاتىدۇ. سالمىڭ بېرىشىڭنى

.ەبرە بى__ر ئ__ادەتتىكى بولس__ا تۇرغىنى__ڭ ئالدىدا بېرەتتى. سەن سالم بارغىنىدا زىيارەتكە

ئالدى__دا .ومان__دانى ب__اش .وش__ۇننىڭ بى__ر مىلي__اردلىق س__ۆيگۈنى، ئەمەس. مىليونلرنىڭ

يېتى__دۇ. ئۇنىڭغ__ا س__الملر تەگكۈز. ئ__ۇ جايىغ__ا س__الملرنى كەلگەن تۇرۇۋاتىسەن. ئالغاچ

.ىلمىغىن. تاشقىنلىق

ك__ۈنلىرىڭنى بولغ__ان .__اچقۇنى .وش__ۇنىنىڭ ئىپادىلە. پەيغەمبەر ئازابلنغ__انلىقىڭنى

س__ۆز .اچماي__دىغانلىقىڭغا كېيىن بۇندىن ۋە سورا يانسۇن. كەچۈرۈم ئىچىڭ ۋە خاتىرىلە

بەر.

ۋەدە تۇنۇماي__دىغانلىقىڭغا ب__ايراق بى__ر باشقا بايرىقىدىن ئەلەيھىسسالمنىڭ پەيغەمبەر

ۋەدە بولماي__دىغانلىقىڭغا يېنى__دا نەۋرىلىرىنىڭ جەھىلنىڭ ئەبۇ .ارش__ى بەرگىن. ئۇنىڭغا

مەدىنەڭنى بەرگىن. ئ__ۆز ۋەدە .ىلماي__دىغانلىقىڭغا ئاھانەت خاتىرىسىگە ئۇنى__ڭ بەرگىن

بەدىلىنى ئىمانىڭنى__ڭ ئاش__ۇرۇدىغانلىىڭغا، ئەمەلگە ھىجرى__تىڭنى مەنىۋى ئۈچۈن .ۇرۇش

باغچىلىرى__دىن جەننەت ئارىسى مۇنبىرىم بىلەن «ئۆيۈمبەرگىن.  ۋەدە ئۆتەيدىغانلىقىڭغا

بكەبى) دۇرگ باغچىدۇر بىر

146



 رىسالىسى ھەج

بى___ر سېغىنىش___نىڭ بولغ___ان جەننەتكە ت____ۇرۇش، بى___ر سىمۋوللۇق ماكان___دا ب___ۇ

.ىلى__دۇ. سەنمۇ «مۇھەببەتگ داۋام «ئىبادەتگ تۈگەيدۇ. ئەمما ئىپادىسىدۇر. جەننەتتە

ئىچ! .انغۇدەك تۇتۇپ ئېغىزىڭنى جۆمىكىگە مۇھەببەتنىڭ بۇ

ت____ۇنجى ئۈممەتنىڭ يەر ئەمەس. ئ____ۇ يەر بى____ر ئ____ادەتتىكى مەس____چىتى پەيغەمبەر

.ارارگ__اھى ھەم مەكتىپى، ھەم ئ__ۆيى ھەم پەيغەمبەرنىڭ بولس__ا يەر .ارارگاھى__دۇر. ئ__ۇ

ئۈلپەت، مۇھەببەت، تەپەككۇر، ت__ارتىپ، ئىب__ادەتتىن يەردە ئىدى. ئ__ۇ تەككىسى ھەمدە

بى__ر بەرگەن مى__ڭ بىرگە بەرىكەت  «ب__ۇئى__دى.  .ىلىنغ__ان مۇب__ارەك ش__ۈكۈر زىكى__ر،

ئ__ۆزى بازىرى__دا ئۆزىنى__ڭ نەرسە ھەر  ببۇخ__ارى). چ__ۈنكى،بەرىكىتى__دۇرگ ئېتىزلىقنى__ڭ

بازىرىدۇر. ساۋابنىڭ ماكانلر ئۇ تاپىدۇ. ئۇنتۇما، .ىممىتىنى بولغان ھە.لىق

مەدىنى__دىن جامائەتكە، كىشىدىن ي__الغۇز بى__ر ئىس__لمنىڭ مەسچىتىدە پەيغەمبەرنىڭ

ئويلىشىڭ مۇساپىسىنى .ىلى______ش تەرە.قىي .______اراپ دۆلەتكە جامائەتتىن مەدەنىيەتكە،

ئايلن__دى؟ ئوكيانۇس__قا بىر .اندا.سىگە سەپەر ئۇزۇن باشلنغان بولۇپ تامچە كېرەك. بىر

ئ__ۆز .ايېرىدىسەن؟ سەپەرنىڭ ب__ۇ كې__رەك. سەن .ىلىشىڭ - كىت__ابىنى ھېس__اب بۇنى__ڭ

خەرىتىسىگە ي__ول رەس__ۇلىللھنىڭ خەرىتەڭنى ي__ول ۋە چىقىشىڭ تەكش__ۈرۈپ ئورن__ۇڭنى

كېرەك.  بېكىتىۋېلىشىڭ يېنىدىن تۇرۇپ .اراپ

مەككى___دىن ئەلەيھىسس___المنىڭ پەيغەمبەر - س___ېنتەبىردە20 - يىل___ى622 مىلدى

ئۈس__تىمىزگەگ تۇغۇل__دى «ئ__اي خەلقىنىڭ مەدىنە ئۈچ__ۈن ھىجرى__تى .ىلغ__ان مەدىنىگە

بارغىن. .ۇباغا يەنى يەرگە ئېلىشقان .ارشى ھالدا ئېيتقان نەزمىسىنى دېگەن

.ارارگاھى___دۇر. پەيغەمبەر ت___ۇنجى مەس___چىتى، ت___ۇنجى مەدىنىنىڭ بولس___ا يەر ئ___ۇ

ئۇچۇۋاتق__انلىقىنى ش__امال ئورنى__دا مەس__چىتنىڭ ب__ۇ توش__ۇغان خىشىنى ئەلەيھىسس__الممۇ

ب___ۇ تارىخسىزلىقنىڭ ۋە يانىسەن بول___ۇپ ئ___وت چى___دىماي .ەتلىئامىغا تارى___خ ك___ۆرۈپ

كېرەك. ئېتىشىڭ پەرق ئىكەنلىكىنى تەلەيسىزلىكى بۈيۈك ئەڭ ئۈممەتنىڭ
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جۈمە ت__ۇنجى ئەلەيھىسسالمنىڭ پەيغەمبەر ۋە بېرىشىڭ مەسچىتىگە رانۇنا يەردىن ئۇ

ئو.ۇغ____ان جۈمەسىنى ت____ۇنجى ئەلەيھىسس____المنىڭ پەيغەمبەر ۋە بېرىشىڭ مەس____چىتىگە

خەۋەرچىس__ى دۆلىتىنى__ڭ مەدىنە جۈمەنىڭ ۋە كې__رەك سېلىشىڭ .ۇلق ئاۋازىغا ماكاننىڭ

كېرەك. ئەسلىشىڭ بولغانلىقىنى

ئىمتىھ__انى ئوھ__ود ۋە زەپەر بېرىلگەن__دەك غازىلىرىغ__ا بەدىر .ې__تىم بى__رەر ھاياتىڭ__دا

بولدىمۇ؟

ئۈس__تىگە سىنايدۇ. بى__ر ئېلى__پ بى__ردە سىنايدۇ بېرى__پ بى__ر ئ__اللھ ئۇن__ۇتمىغىنكى

يو.ى__تىش بى__ر بىلەن، كەلتۈرۈش .ولغ__ا چۈشۈرۈپ. بى__ر پەسكە بىر سىنايدۇ، چىقىرىپ

ۋە بەدىر خالىساڭ كۆرۈشنى ئۈلگىلىرىنى تارىخى سىناشنىڭ .ۇتۇپلۇق ئىككى بىلەن. بۇ

س__اھابىلىرىنىڭ ئۇنى__ڭ ۋە پەيغەمبەر ك__ۆرگىن ۋە س__ا.لۋاتىدۇ. ب__ارغىن س__ېنى ئوھ__ود

تىڭشىغىن. بەدردە ئ____اۋازىنى تۇپرا.نى____ڭ بەدەللىرىنى. تاش____لرنىڭ، ئېغى____ر ئۆتىگەن

س__اھابە كەلگىنىڭ__دە دەھشىتىنى. ئوھود.ا ئىمتىھاننىڭ ئوھودتا كۆر، كۈچىنى ئىماننىڭ

رەس____مىي ئۆيلىرىگە ئوھ____ودتىن كىشىنىڭ، يۈزلەرچە چىقق____ان ئۆيلىرى____دىن بول____ۇپ

ب__ۇ ئۆزۈڭگە: مېنى__ڭ ئ__ۆز سورىغىن ۋە خاتىرىل .ايتقانلىقىنى بولۇپ مۇناپىق تىزىملنغان

بولرمۇ؟ بارمۇ؟ پەرق ئارىسىدا .ايتىشىم بىلەن كېلىشىم يەرلەرگە

ئىنك_ارىنى، كاپىرنى__ڭ ئىم_انىنى، مۆئمىننى__ڭ ئوخش__اش .ۇرئانغا خۇددى ھەجنىڭمۇ

نېمەڭنى ئۇنتۇما. س__ېنىڭ ھە.ىقەتنى ئىبارەت ئۆستۈرىدىغانلىقىدىن نىفا.ىنى مۇناپىقنىڭ

تەتۈر ماكانغ_ا مۇ.ەددەس چا.لىرىنى__ڭ رېلى_س .__ارىغىن. ئەتراپىڭ_دا ئۇنىڭغ__ا ئاشۇردى،

.ايتق__انلرنى، پې__تى ش__ۇ بولس__ا كەلگەن .__ارا. .ان__داق بىلەن ئىبرەت .الغانلرغا چۈشۈپ

ئۇيا.ت__ا يېنى__ش ئىچ__ى .ايتاركەن .ايتق__انلرنى، ۋەي__ران تېخىم__ۇ كەلگىنى__دىن ھەتتا

ئالغىن. ئىبرەت ۋە ئويل ئوينايدىغانلرنى ئۇسۇل .وڭغۇرا.لىق بولمىسا خىجىل تۇرسۇن،

.ەلبى كېسىلىپ ب____ۇرنى ۋە .____ۇلىقى .ىلىنى____پ - پارچە پارچە جەسىتى ئوھودت____ا
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ۋە بايرا.چىس___ى ئەلەيھىسس___المنىڭ ك___ۆر. پەيغەمبەر شەھىدىمىزنى ھەمزە س___ۆكۈلگەن

كۆر! ئۇمەيرنى بىن مۇسئاب يىگىت بولغان داستانى ئىمان بىر ھاياتى

ھە.ىقەتنى ئ__ۇلر چ__ۈنكى، .ى__ل، ھىدايەت ئ__ۇلرنى كەچۈر، ئ__ۇلرنى «ئ__اللھىم

بىلمەيدۇ.گ

بەدردە نەبى ش__ۇ يەنە خاتىرىلە. خ__اتىرلىغىنكى، ئەلەيھىسسالمنى پەيغەمبەر دېگەن

ئىنس__اننى ئېيتق__ان ئىم__ان ئۇچ__ۇم بى__ر ش__ۇ ئەگەر «ئاللھىم ئۇزى__تىپ ئاللھقا .وللىرىنى

ئەسلە.  دېگەنلىكىنى.المايدۇگ .ىلىدىغان ئىبادەت ساڭا يۈزىدە يەر .ىلساڭ ھالك

ئۆل___ۈك مۇش___رىكلەرنىڭ داللىرىنى___ڭ، «ئ___اق پەيغەمبەرلەرنىڭ، ب___اق، ئوھود.___ا

.ىلم__اگ تەرك ئەس__ل يېرىڭن_ى تە._دىردىمۇ كۆرگەن .ايتق__انلىقىنى ئۈس_تىگە جەسەتلىرى

بى__ر بۈي__ۈك ش__ۇنداق خىرىس__ى خاتىرىلە. غەنىيمەت ئ__و.چىلرنى يەرلەش__تۈرگەن دەپ

ۋە كەلتۈر ئە.لىڭگە ئۆزگەرتكەنلىكىنى .ان_____داق يۆنىلىش_____تە مەنپىي .ەدرىنى جەڭنىڭ

ئويل. باللرنى ئاچىدىغان ۋە ئاچقان بېشىغا ئىنسان «دۇنياۋىيلىشىشگ نىڭ

ئ____اڭل. ئ____اۋازىنى ئىشىتىلگەن .ەدەر مەدىنىگە ئوھودنى____ڭ خاتۇننى____ڭ س____ۇمەيرا

ج__اۋۇرىنى خېمى__ر پىش__ۇرۇۋاتقان ن__ان ۋا.تى__دا ۋار.ىرىغاننى__ڭ ئۆل__دىگ دەپ «مۇھەممەد

ئەس__لىگىن. يۈگ__ۈرگىنىنى .__اراپ ئوھود.__ا پۇلڭلى__تىپ شامالدا چاچلىرىنى ئىتتىرىۋېتىپ

كۆرسىتىلگەندە .ې__تىم ھەر ئۆزىگە ئ__وغلى ۋە .ېرىندىش__ى ئېرى، بولغان شېھىت ئوھودتا

پەيغەمبەر بې________رىڭلرگ دېيىشىنى، خەۋەر ئەلەيھىسس________المدىن پەيغەمبەر «ماڭ________ا

رەس__ۇلىللھ! بولس__ۇن! ئەي پى__دا ساڭا ئانام كېيىنمۇ: «ئاتا كۆرگەندىن ئەلەيھىسسالمنى

ئەسلە! ئەمەسگ دېيىشىنى غەم .الغىنى بولساڭ ھاياتل سەن

پ__ۇرىقىنى جەننەتنىڭ «مەن ئېقىۋاتقىنىدا .انلر تەرىپىدىن ھەر رەبىنىڭ بىن سائاد

.وي__ۇڭلر!گ ئېي__تىپ ئەھۋالىمنى ۋە س__المىمنى ئەلەيھىسس__المغا ھىدلى__دىم. پەيغەمبەر

خاتىرىلە. كېتىشىنى ئاللھقا كېيىن دېگەندىن
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يىگىتلەرنىڭ بۇزمىغ___ان س___ۆزىنى بەرگەن ئاللھق___ا  ئەلەيھىسس___المنىڭ پەيغەمبەر

ئىكەنلىكىڭىزگە تىرى____ك .ېتى____دا ئ____اللھ سىزنىڭ «مەن ت____ۇرۇپ بېشىدا جەسەتلىرى

بولغ___انلىقىنى نازى___ل ئايەتنىڭ ش___ۇ ئۈس___تىگە بۇنى___ڭ ۋە  دېگەنلىكىنىش___اھىتمەنگ

خاتىرىلە!

ئ&ۇلر گەلكى قىلمىغى&ن، ەۇم&ان دەپ ئۆل&ۈك گىلغ&انلرنى ش&&ېھىت يىلى&دا «ئاللنىى

جەننەتنىى (يەنى قىلىنى&&دۇ گەھرىمەن رىرىق&&تىن دەرەاھى&&دىكى ئاللنى&&ى گىلۇپ، تىرىك

ئاللنى&&ى تۇرۇلى&&دۇ). ئ&&ۇلر رىرقلن&&دۇرۇپ مەڭگۈلۈك ئاخشامدا – ئەتىگەن نېمەتلىرىدىن

كەلمىگەن يې&&تىپ تېا&&ى ئارقىسىدىن ئۆزلىرىنىى خۇرسەندۇر، پەزلىدىن گەرەەن ئۆزلىرىگە

(دۇني&&ادىن قىرقۇن&& ، (ئاخىرەتتە) نە قالغان) قېرىنداشلىرىغا تىرىك گىلماي شېھىت (يەنى

س___ۈرەتىلەيدۇ. ە ( گېرىشنى خەۋەر خۇش گىلەن ئىكەنلىكى يىق قايغۇ ئايرىلغانلىقىغا) نە

- ئايەتلەر).170-169 ئەلئىمران

كۆتۈرەلمىگ__ۈدەك بېشىنى .ايت_ا يەنە دۆلىتىنى_ڭ شېرىك مەككە مەسچىتلەردە، يەتتە

ھەربىي  ئەلەيھىسس__المنىڭ پەيغەمبەر ۋە بولۇش__ى گ__ۇمران ئ__اخىر.ى ئەڭ دەرىجى__دىكى

ھ__ازىرلۋېتىپ كې__رەك. خەن__دەك بولۇش__ۇڭ ش__اھىت ئۇرۇشىغا خەن__دەك بولغ__ان ت__النتى

پەيغەمبەر ئۇرغ___ان بولقىسىنى ئۈچ___ۈن پ___ارچىلش تاش___نى .اي___ا بى__ر چىقق___ان ئال___دىغا

ئىمپېراتورلۇ.ىنى__ڭ ۋىزانتىيە ۋە ئىران ئۇچقۇنىدا چاچرىغان بولقىنىڭ ئەلەيھىسسالمنىڭ،

كۆرگەنلىكىنى بولى__دىغانلىقىنى تەس__لىم ئىس__لمغا س__ارىيىنىڭ س__انئا يىقىلىدىغانلىقىنى،

ئ__ۇ ۋە .ىلى__ش بەرپا مەدىنەڭنى ئ__ۆز ئۈچۈن ھەرىكىتى فەتىھ بىر يېڭى خاتىرىلە. سەنمۇ

ب___ۇزۇپ خەجلەپ ب___ازاردا ئېرىش___كەنلىرىڭنى ئۈچ___ۈن .ىلى___ش فەتىھ مەككىنى يەردىن

.الغ__ان كەپ «كەبىس__ىگ ھالىغ__ا بجۇڭگ__و) ماللىرىنى__ڭ شەر.نىڭ يى__راق چاچماس__تىن،

كېرەك. ئايرىلىشىڭ .ىلماستىن تاۋاپ كۆپرەك كەبىدىن بازارلرنى

كېرەك. .ويۇشۇڭ .ويۇپ يەردە ئۇ يۈرىكىڭنى ئايرىلغىنىڭدا ۋە
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.ىلرسەن؟ نېمە يۈرەكسىز پە.ەت

كەت. كۆتۈرۈپ يېرىڭگە كەتكەن يۈرىكىڭدە نەبىنى ۋە كەبىنى سەن ياخشىسى ئەڭ

ئايرىۋېتەلمەيدۇ. ھېچكىم ھېچقاچان ئىككىڭلرنى ۋا.ىتتا ئۇ كۆرىسەنكى، شۇنى

س__اڭا ئۇم__ۇ .ى__ل. ئۇن__ۇتمىغىنكى، ئامانەت ئاللھقا ۋە بەر سالم پەيغەمبەرگە ئەمدى

ئويلش__مايدىغان خىيانەتنى ئامانەتكە .ويى__دۇ؛ ئامانەتكە ئاللھق__ا سېنى ۋە بېرىدۇ سالم

ئاللھقا.... ۋۇجۇد يېگانە

تۇيالمىغ_اننى ئەلچىس_ى .ىلغ_ان، ش__اھىت .ىلما. ئ_اللھنى ئاھانەت سۆزۈڭگە سەنمۇ

.ىلما! ئاھانەت ئەھدەڭگە .ىلغان شاھىت

ھەرەم س__اڭا؛ تويالمىغ__ان مە.بۇل__دۇر. كەئبە .ىسقىس__ى زىيارەتنى__ڭ ئۇن__ۇتمىغىنكى

تويمى__دىڭ. بى__ر- ئۇلرغ__ا س__اڭا. سەنمۇ تويالمى__دى مەس__چىتى پەيغەمبەر مەس__چىتى،

كۆرۈشە- تېخ____ى بىلەن ماك____انلر مۇ.ەددەس تويالماس____تىن، تويماس____تىن، بىرىڭىزگە

كېرەك. ئايرىلىشىڭ .ىلماستىن ئىش تەكەللۇپسىز نىسبەتەن ئۇلرغا كۆرۈشمەي،

ئۇنىڭغ__ا تويالمىدىمگ دەيدۇ. سەنمۇ ساڭا كېتىۋاتىسەن، نەگە ساڭا: «توختا كەئبە

بەلكى بىلى__دۇ، كى__م ساڭا!گ س__ۆيۈملۈكۈم، تۇيالمىدىم شۇ... مەنمۇ دەيسەنكى: «مەنمۇ

كۈنى... بىر
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ھەجى . رەسۇلۇللھنىى25

مەناسىكەكۇمگ ئەننى «خۇز

ئۆگىنىڭگ مەندىن «ھەجىڭىزنى

ھەج  يى___ل9 كېيى___ن ھىجرەت___تىن ئەلەيھىسس___الم پەيغەمبەر مەلۇمكى، ت___ارىختىن

ئىدى. پەيغەمبەر .ىلغان ئېلن .ىلىدىغانلىقىنى ھەج - يىلى10 ھىجرەتنىڭ .ىلماستىن

ھەج ئاتىلى__دۇ. ب__ۇ ھەجىگ دەپ «ۋەدا تارىخت__ا ھەجى يېگانە ب__ۇ ئەلەيھىسس__المنىڭ

.ىلغ__ان ئەمىر  دەپئ__ۆگىنىڭلرگ مەن__دىن «ھەجىڭلرنى مۆئمىنلەرگە جەريانى__دا .ىلىش

بول__ۇپ - ئ__ادەتى ئ__ۆرۈپ  ئەلەيھىسس__المنىڭ ئى__براھىم ئىب__ادىتى ھەج ئىدى. چ__ۈنكى،

- مە.سەت .ىلىش______تىن ھەج ھەم .ىلىن______اتتى. پە.ەت ئ______ادا دەۋرى______دىمۇ جاھالەت

ئى______دى. پەيغەمبەر بۇزۇۋېتىلگەن ئۇس______ۇلىغىچە .ىلى______ش ئ______ادا ۋە مۇددىئاسىدىن

دەرىجى__دە تونۇلمىغ__ۇدەك ئەس__لى .ولى__دا ئىنس__انلىرىنىڭ جاھىلىيەت ئەلەيھىسس__الم،

.ىلدى. ئەھيا يېڭىدىن ئىبادىتىنى ھەج بۇزۇۋېتىلگەن ۋە بۇزۇلغان

.ىلىنغان ئىلگىرى ۋا.ىت بىر ئازراق ۋاپاتىدىن ئەلەيھىسسالم پەيغەمبەر ھەجى، ۋەدا

«بۈگۈن ھەج، ئىدى. بۇ بۇ سەۋەبىمۇ ئېلىشنىڭ «ۋەداگ ئىسمىنى ئىدى. ھە.ىقەتەن،

ئى__دى. بولغ__ان كۆرۈنۈش__ى بى__ر ئەمەلىي ئايەتنىڭ .ىل__دىمگ دېگەن پۈت__ۈن دىنىڭلرن__ى

ھۇزۇرى___دا كەلكۈنىنىڭ م___ۆمىن يەتكەن مىڭغ___ا ئ___ون س___انى ئەلەيھىسس___الم پەيغەمبەر

ئۆزىمۇ ئۆتۈنگەن، بولۇشىنى گۇۋاھ ئىنسانلرنىڭ ئورۇندىغانلىقىغا ۋەزىپىسىنى ئەلچىلىك

ئىدى. تۇتقان شاھىت ئاللھنى گۇۋاھچىلىققا بۇ ھەم

ھەج تۈپەيلى كەلگەنلىكى ت__وغرا ئاخىرىغ__ا مۇددىتىنى__ڭ پەيغەمبەرلىك  يىللى__ق23
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بولس__ا سەۋەبتىن ئىدى. بۇ بولغان - ياپرىقى تاج ئىبادەتلەرنىڭ بارلىق باشقا ئىبادىتى

ئال.ىدار ئاساسلرغا مۇھىم ئەڭ تايانغان شەرىئەتنىڭ مۇھەممەدى ئىبادىتى ھەج كېرەك،

ئى_____دى. «دىننى_____ڭ مۇجەسسەملىگەن ئۆزى_____دە دەلىللەرنى ۋە پروگرامم_____ا نۇرغ_____ۇن

ئۈچ__ۈن فىقھ__ى ئىب__ادەت ئىس__لم ئىب__ادەت، ب__ۇ كەلگەن توغرا زامانغا پۈتۈنلەشكەنگ بىر

مەنبەس__ى پايدىلىنىش مول ۋە تەپسىلىي دەرىجىدە ئوينىغۇدەك رول سالغۇچىلىق ئاساس

تەپسىلتلرغىچە ئىنچىكە ئەڭ  يەتكەن، دەرىجىسىگە ئىشەنچلىك بەردى. ئەڭ بول_____ۇپ

ھېكمى_________تىنى ئىبادەتلەرنىڭ ئىب_________ادىتى، ھەج بىلەن تەبىئىتى خاتىرىلەنگەنلىك

يەردە، ب_ۇ بى__ز مەنبەسىدۇر، ئۇچ_ۇر بى_ر م_ول ناھ_ايىتى ئۈچۈنمۇ خالىغانلر چۈشىنىشنى

مە.سىتىمىز، .ىلىش__تىكى .ىلىمى__ز. ب__ۇنى نە.ىل ھەجىنى ۋەدا بولغ__ان تېما ھەدىسلەرگە

پەيغەمبەر ھە.ىقىي ھەجنىڭ ئادەمگە بى__ر ھەر خالىغ__ان ئۆگىنىش__نى ئىلمىنىگنى «ھەج

.ىلىشتۇر. بايان ھە.ىقەتنى ئىبارەت بولغانلىقىدىن ھەجى ئەلەيھىسسالمنىڭ

ھە.ىقەتتە بولسىمۇ، پەر.لىق تەسەۋۋۇرلىرى پەيغەمبەر زېھنى___دىكى مۇس___ۇلمانلرنىڭ

پۈت__ۈن ھەجنى ب__ۇ ۋە .ىلغ__ان ھەج .ې__تىمل بىر ئۇمۇ كېلىپ يەنە .ېتىم بىرل پەيغەمبەر

تەلىماتنى تە.____دىم ئى____دى. ب____ۇ .ىلغ____ان تە.____دىم «ئۈلگەگ .ىلى____پ مۇس____ۇلمانلرغا

ئىدى. بۇيرۇغان بىلەن  دېيىشئېلىڭگ مەندىن «ھەجىڭىزنى

.ىلغ__ان رىۋايەت س__اھابىلەر نۇرغۇنلىغ__ان ھەجىنى ۋەدا ئەلەيھىسس__المنىڭ پەيغەمبەر

توپلنغ__ان ھەدىس__لەر نۇرغۇنلىغان بىلەن بايانلىرى ئوخشىمىغان نە.ىللەرنىڭ ئىدى. بۇ

نە.ىل يىغى__پ يەرگە بى__ر مەش__ھۇرلىرىنى ئەڭ ۋە سالىھ ئەڭ ھەدىسلەرنىڭ بۇ ئىدى. بىز

ئەبۇبەكر، بىن__ت ئائىشە ئاب__دۇللھ، بى__ن ج__ابىر كۆپىنچىس__ى .ىلىمى__ز. رىۋايەتلەرنىڭ

ماڭغ__ان ئالدى__دا ئوخش__اش باش__قىلرغا ۋە ئۇمەر ئى__بىن ئابدۇللھ ئابباس، بىن ئابدۇللھ

مۇس_لىمدىن ۋە بۇخ_ارى باش_تا رىۋايەتلەرنى .ىلىنغاندۇر. بۇ رىۋايەت تەرىپىدىن سالىھلر

.ىلىنغ__ان نە.ىل ھال__دا ي__الغۇز ي__ا ۋە ئورت__اق مەنبەلىرىدە ھەدىس نۇرغۇنلىغان تارتىپ،
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كەلگەن__دە يېرى .ىلىۋېتىپ نە.ىل ھەجىنى ۋەدا بولغان سۈننىتى ئىدى. رەسۇلىللھنىڭ

ئەينى «ھەدىسگ ن__ى «س__ۈننەتگ ۋە پەر.نى، .ىلىمى__ز. ب__ۇ مۇراجىئەت ھەدىسلەرگىمۇ

ب__ۇ ھەم .ىلغانلىقىمىزنىمۇ ئۈچۈن ئاگاھلندۇرۇش ئو.ۇرمەنلىرىمىزنى .ىلغان گۇمان دەپ

بولدۇق. .ويغان ئوتتۇرىغا يەردە

ئۆتىمىز. .ىلىشقا بايان ھەجىنى ۋەدا ئەمدى

*  *  *

ھەج بىرلىكتە بىلەن ئۇنى__ڭ ئىنس__انلر، ئاڭلىغ__ان ئېلنىن__ى ھەج رەس__ۇلىللھنىڭ

چىقى__پ مەدىنى__دىن باش__لىدى. رەس__ۇلىللھ ئېقىش__قا س__ۇدەك ئۈچ__ۈن .ىلىش ئىبادىتىنى

ئەتىر يۇيۇن____دى، بىلەن ئال____دى يەردە ئى____دى. ب____ۇ كەلگەن يەرگە دېگەن زۇلھۇلەيفە

يېپىنچ__ا بىر ئورايدىغان ئاستىنى بىلىنىڭ ئو.ۇدى. بېلىگە ناماز رەكەت ئىككى سۈرتتى،

ئ__وراپ بىلەن رى__دا بى__ر باشقا يەنە تەرەپكىمۇ ئاستى يۆگىدى. مۈرىسىدىن بئىزار) بىلەن

كىردى. ئېھرامغا

ھە.قى___دە ئىس___مى يەر دېگەن ئەبۋا ماھرەمە، بى___ن مىھ___ۋەر بىلەن ئابب___اس ئى___بىن

يۇيالي__دۇگ بېشىنى بى__رى كىرگەن «ئېھرامغ__ا ئابب__اس .ىلىش__قانىكەن. ئى__بىن ئىختىلپ

دې__دىكى: «بۇنى__ڭ ھۇنەيىن بى__ن ئاب__دۇللھ «يۇيالمايدۇگ دەي__دۇ. راۋى مىھۋەر دېسە،

ئەييۇپقا ئەۋەتتى. ئەبۇ يېنىغ__ا ئەنسارىنىڭ ئەل ئەييۇپ ئەبۇ مېنى ئابباس ئىبىن ئۈچۈن

س__ۇ ت__ارتتى. بېشىغا .ىلى__پ كۆرۈنگ__ۈدەك بېش__ى كىيىملىرىن__ى ئېيت__تىم. ئ__ۇ ئەھۋالنى

«مەندې___دىكى:  ۋە ي___ۇدى سىلپ بىلەن .___وللىرى بېشىنى ۋە ئىس___تىدى تۆكۈلۈشىنى

مۇس__لىم،  ببۇخ__ارى،ك__ۆردۈم.گ .ىلغ__انلىقىنى مۇش__ۇنداق ئەلەيھىسس__المنىڭ پەيغەمبەر

ماجە) ئىبىن داۋۇد، ئەبۇ نەسائى،

.اش__لىمايدىغانلىقىنى .اش__لپ ۋۇج__ۇدىنى ئېھرامدىكىلەرنىڭ ئ__انىمىزدىن « ئائىشە

بىلەن ك____ۈچى ب____ار ھەتتا .اشلىس____ۇن، بەدىنىنى «ش____ۇنداق، س____ورىدى. ئائىشە،
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يەر ش__ۇ رىۋايەتتە .ىلىنغ__ان م__الىكتىن مۇس__لىم) ئىم__ام  دې__دى. ببۇخ__ارى،.اشلىس__ۇنگ

يېرى__م .اش__ليدىغان باش__قا پۇتۇم__دىن ۋە باغلنس__ا «.وللىرىم.ىلىنغان:  رىۋايەت ئارتۇق

بولتتىم.گ .اشلىغان بىلەن پۇتۇم ئىدى، بولمىسا

تۆگە بى__ر ئەش__يالىرىنى يول بارلىق بەكرىنىڭ ئەبۇ بىلەن ئەلەيھىسسالم «پەيغەمبەر

يەرگە دېگەن ئى_دى. ئ__ارج تەيىنلەنگەن ._ۇل بى_ر .اراي__دىغانغا تۆگىگە توش__ۇيتتى. ب_ۇ

تۆگىسىز .ۇلنى___ڭ ئەبۇبەكر، س___ا.لۋاتقان ت___ۆگىنى ب___ۇ .الغ___ان ئار.ى___دا كەلگەن___دە،

ئۇ.__تى. «بى_ر .ويغ__انلىقىنى يىتت__ۈرۈپ ت__ۆگىنى ئار.ىلىق كۆردى. سوراش كەلگەنلىكىنى

بى___ر ئەلەيھىسس___الم ئ___ۇردى. پەيغەمبەر .___ۇلنى بوللمى___دىڭمۇ؟گ دەپ ئىگە تۆگىگىم___ۇ

نېمە .___اراڭلر ئېھراملىقق___ا «ش___ۇ تەرەپتىن بى___ر يەنە .ىلى___پ، تەبەسس___ۇم تەرەپتىن

ئەبۇ ئاخمەد،  بئەس__مادىندېمى__دى. نەرسە بى__ر باش__قا .ىلىۋاتىدۇ!گ دېدى. ئۇنىڭ__دىن

ماجە) ئىبىن ۋە داۋۇد

«ئاس__تىغادې__دى:  ش__ۇنداق ئو.__ۇپ خۇتبە بى__ر ئاراپاتت__ا ئەلەيھىسس__الم پەيغەمبەر

كىيس__ۇن.گ مەسىتلىرىنى تاپالمىس__ا ساندال كىيسۇن، تون تاپالمىغان ئېھرام يۆگىگۈدەك

ئەخمەد) ۋە مۇسلىم بۇخارى، ئابباستىن، بئىبىن

بېشىنى دې_دى: بۇنى_ڭ ش_ۇنداق بول_دى. رەس_ۇلىللھ ۋاپ_ات بىركىش_ى «ئېھراملى_ق

تىرىلىدۇگ ھالدا ئېيتقان تەلبىيە كۈنى .ىيامەت ئۇ چۈنكى ياپماڭلر،

باشلىدى ئېيتىشقا تەلبىيە كېيىن كىرگەندىن ئېھرامغا . رەسۇلىللھ

ھەم__دە ئىننەل لەببەيك، لەكە شەرىكە ل لەببەيكە لەببەيك، ھۇممە ئاللھ لەببەيك

لەك. لشەرىكە ۋەلمۇلك، لەكە ۋەننىئمەتە

ئۇلرغ__ا ئېيتتى. رەس__ۇلىللھ تەلبىيە شەكىلدە ئوخشىمىغان بەزىلىرى «ئىنسانلردىن

مۇسلىم)  بجابىردىندېمىدى.گ نېمە بىر

ۋەلخەيرۇ سەئدەيك، ۋە لەببەيكە لەببەيك، «لەببەيكە ئۆمەر ئىبن______ى ئاب______دۇللھ
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دى___ن ئېيت___تى. بن___افى تەلبىيە  دەپۋەلئەمەلگ ئىلەيكە ۋەررەغبە، لەببەيكە بىيەديك،

مالىك)

تەلبىيەنى .ىلىنغ__ان ئ__ارتۇق تەلبىيەسىدىنمۇ ئېيتق__ان س__اھابىلەرنىڭ ئۇمەر «ئىبن__ى

بەيھە.ى) ۋە داۋۇت  بئەبۇئىكەن.گ دېمىگەن ھېچنېمە ئۇلرغا پە.ەت ئاڭلىغان،

مەخلۇ.لرنىڭ ب___ارلىق كائىن___اتتىكى ئېيتىش___نى، تەلبىيە ئەلەيھىسس___الم پەيغەمبەر

ئالغان تىلغا شۇنداق .ارىشىنىمۇ ئىدى. بۇ .ارىغان دەپ .ېتىلىش مېلودىيىسىگە ئىلھى

بى__ر باش__قا ئۇچى__دىن ب__ۇ يۈزنىڭ يەر ئېيتسا، تەلبىيە مۇسۇلمان بىر «ھەر.انداقئىدى: 

بىلەن ئۇنى__ڭ ت__ۇپراق دەرەخ، تاش، تۇرغان تەرىپىدە سول ۋە تەرىپىدە ئوڭ ئۇچىغىچە

بولىدۇ.گ بىرگە تەلبىيەدە بىرلىكتە

بۇيرۇغ__ان ئېيتىلىشىنى ئاۋازدا يۇ.ىرى شوئارنىڭ ئىلھىي بۇ ئەلەيھىسسالم پەيغەمبەر

ئىدى.

ۋە ئى__دى تۇغق__ان ئۇمەيس بىن__ت ئەس__ما زۇلھۇلەيفەدە كىرگەن ئېھرامغ__ا رەس__ۇلىللھ

ئۇنىڭغ__ا: ئى__دى. رەس__ۇلىللھ س__ورىغان س__وئال توغرۇل__ۇق .ىلىش__ى .ان__داق  ئۆزىنى__ڭ

ئۇن__دىن ب__اغلىغىن، بەلۋاغ بى__ر كەيگىن، كىيى__م ئۇيغۇن) بى__ر بھەيزدارلرغا ۋە «يۇيۇن

ئىدى. بۇيرۇغان  دەپكىر!گ ئېھرامغا كېيىن

ئەھۋاللر ئوخشىمىغان ئال.ى__دار ھاياتق__ا جەريانىدا، سەپىرى ھەج بۇ رەسۇلىللھنىڭ

ئى__دى. .وللنغ__ان تەدبىر كېلى__دىغان مۇناسىپ ئەھۋاللرغا ب__ۇ ئى__دى. ئۇم__ۇ بەرگەن يۈز

بىلەن ئەلەيھىسس__الم پەيغەمبەر كەلگەندە يەرگە دېگەن سەرىف كارۋان ئال.ىدار بۇنىڭغا

ۋە .الغان بولۇپ ھەيزدار ئانىمىز ئائىشە ھەزرىتى ئايالى چىققان سەپىرىگە ھەج بىرلىكتە

ش__ۇنداق ئۇنىڭغ__ا ئەلەيھىسس__الم ئى__دى. پەيغەمبەر باش__لىغان يىغلش__قا سەۋەبتىن ئ__ۇ

ئىدى: بەرگەن تەسەللى
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تە.__دىر .ىزلىرىغ__ا ئ__ادەم ئاللنى__ڭ بۇ ئائىشە؟ ئەي يىغليسەن «سۇبھانالل. نېمىشقا

پە.ەت .ى__ل ئ__ۇنى ئوخشاش__لر سەنمۇ .ىلس__ا نېمە ھ__اجى ئىش__تۇر. بى__ر بى__ر .ىلغ__ان

.ىلغى__ن. ئ__ادا كېيى__ن سا.ايغاندىن .ويۇپ، ئېلىپ ئىشنىل .ىلىدىغان تاۋاپ بەيتۇللنى

.ې___تىم يەتتە ئى___دى. ت___اۋاپتىكى ت___اۋاپ بەيتۇللنى ھەرەم___دە مەس___چىتى رەس___ۇلىللھ

ماڭغان ئاستا ئايلىنىشىدا تۆت ئاخىر.ى ماڭغان تىز .ېتىمدا ئۈچ ئالدىدىكى ئايلىنىشنىڭ

ئىدى.گ

يۈزلەن_دى. ئۇنىڭغ_ا ئەس_ۋەدكە ھەجرۇل ئەلەيھىسسالم «پەيغەمبەرئۆمەردىن:  ئىبنى

باش_لىدى. تۆكۈش_كە ياش .ويۇپ ئۈستىگە تاشنىڭ لەۋلىرىنى كېيىن، بەرگەندىن سالم

ئۇم___ۇ ك___ۆرۈپ يىغلىغ___انلىقىنى ۋەسەللەمنىڭ ئەلەيھى پەيغەمبەر ئەنھۇ رەزىيەللھۇ ئۆمەر

.__اراپ ئۇنىڭغ__ا رەس__ۇلىللھ كۆرگەن ياش__لرنى كۆزى__دىكى باش__لىدى. ئۇنى__ڭ يىغلش__قا

مۇستەدرەك)  بھاكىم،تۆكۈلىدۇ.گ ياشلر يەردە بۇ ئۆمەر : «ئەي دېدىكى

.اناي__دۇ. ب__ۇرنى ھەتتا .الى__دۇ، .ىستىشىپ ئەس__ۋەدتە ھەجرۇل ئ__وغلى «ئۆمەرنىڭ

ئادەمسەن. ھەجرۇل بى__ر كۈچلۈك سەن دادىسى، ھافىسنىڭ ئۆمەرگە: «ئەي رەسۇلىللھ

بىر .ۇيىسەن. ئەگەر بېرىپ ئەرزىيەت ئاجىزلرغا .ىستىما. بولمىسا ئىنسانلرنى ئەسۋەدتە

 بش__افى،كەتكىن.گ ئۆت__ۈپ ئېي__تىپ تەكبىر تاپالمىس__اڭ س__الملىغىن، تاپس__اڭ بوش__لۇق

سۈنەن)

س__الملپ بۇل__ۇڭنى ئىككى تەرەپتىكى يەمەن پە.ەت جەريانىدا ئايلىنىش رەسۇلىللھ

ئىكەن. سالملىمىغان ئىككىسىنى .الغان ۋە

قىلغىن. دوزاى ياخشىلىق ئاخىرەتتىمۇ قىلغىن، ياخشىلىق دۇنيادىمۇ گىرەە «رەگبىمىر

ئىكەن. ت__اۋاپتىن .ىلغ__ان دۇئ__ا - ئايەت) دەپ201 بە.ەرە -س__ۈرە2(ساقلە  ئازاگىدىن

.ې__تىم ئىكك__ى كېلى__پ يەرگە كېلى__دىغان ت__وغرا ئۇدۇلىغ__ا ئىشىكىنىڭ ھەرەمنىڭ كېيى__ن

ئو.ۇدى. ناماز نەپلە

157



 رىسالىسى ھەج

 يېقىنلشقاندا يەرگە ئۇ ۋە چىقتى سافاغا ئىشىكتىن كېيىن ئۇندىن
ف�ا إدنه ة� الصه ْرو� اْلم� ن و� د ش�ع�ائدرد مد   ۖ اله

-158 -س___ۈرە2 (ئالمەتلىرىدىن&&دۇرە دىنى&&ى ئاللنى&&ى ھەقىقەتەن مەرۋە ۋە «سەفا

.ەس__ت سافانى ئېلىنغىنى تىلغا بولۇپ بىرىنچى ئىدى. ئايەتتە ئو.ۇغان ئايەت) ئايىتىنى

سەئيىنى ۋە ب___ۇيرۇدى باش___لىغىنگ دەپ يېرى___دىن دېگەن باش___ل «ئاللنى___ڭ .ىلى___پ

ئىدى. باشلىغان سافادىن

ي__ۈزلىنىپ، .ىبلىگە يەردىن ئ__ۇ چىقمى__ش، تۆپىلىكىگە س__افا كۆرەلىگ__ۈدەك كەبىنى

ئېيىتمىش: تەكبىر ۋە تەۋھىد شۇنداق

لەھ. لشەرىكە ۋەھدەھۇ ئىللەللھۇ لئىلھە

.ەدىير. شەيئىن كۈللى ئەل ھۇۋە ۋە ھەمدۇ لەھۇل ۋە لەھۇلمۇلكۇ

ۋەھدەھ. ئىللەللھۇ لئىلھە

ۋائدەھ .ئەنجەزە

ئابدەھ. نەسەرەھ ۋە

ۋاھدەھ. ئاھزابە خەزەمەل ۋە

يو.تۇر.گ شېرىكى ئۇنىڭ يو.تۇر، ئىلھ ھېچبىر باشقا ئاللھتىن بىر بپە.ەت

ك__ۈچى نەرسىگە ھەر ۋە مەخسۇس__تۇر ئ__ۇنىڭغىل پە.ەت ھەم__د ۋە ئۇنىڭ__دۇر مۈل__ۈك

يېتىدۇ.

يو.تۇر. ئەسل ئىلھ باشقا ئاللھتىن يالغۇز بىر

ئاشۇردى. ئەمەلگە ۋەدىسىنى ئۇ

ئېرىشتۈردى. زەپەرگە .ۇلىنى

.ىلدىگ ۋەيران ئىتتىپا.داشلىرىنى بكۇپۇرنىڭ) پۈتۈن بېشىغا ئۆز يالغۇز

تۆپىلىكى__دىمۇ تەكرارلى__دى. مەرۋە س__ۆزلىرىنى .ىل__دى. يۇ.ىرى__دىكى دۇئ__ا ئار.ى__دىن

كېلى__پ- .ې__تىم يەتتە ئارىسىدا تۆپىلىك ئىككى بۇ .ىلىپ .ىلدى. مۇشۇنداق مۇشۇنداق
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تاماملىدى. سەيئىنى يۈرۈپ كېتىپ

بىرگە بىلەن تۆگىلەر يېنى____دا ئېل____ى كۈيئ____وغلى .ىلغان____دا، سەيئى رەس____ۇلىللھ

كۆردى. ئۈستىدە ھالدا چىققان ئېھرامدىن پاتىمەنى ئۇچراشتى. ئايالى بىلەن رەسۇلىللھ

كىيى__م بويالغ__ان رەڭگە بىرخى__ل پۇرا.لىق بولمىغان ليىق كىيىشىگە كىشىنىڭ ئېھراملىق

خۇشىغا ئېلىنى__ڭ ت__ۇر.ى ب__ۇ ئى__دى. ئۇنى__ڭ تارتىلغ__ان س__ۈرمە ئى__دى. كۆزلىرىگىم__ۇ ب__ار

كېلىپ رەسۇلۇللھقا ئۇدۇل بۇيرۇدىگ دېدى. ئېلى مۇشۇنداق «داداميا.مىدى. پاتىمە: 

نىيەتتە .ايس__ى ھەجگە دەپت__ۇ. سەن ت__وغرا «پاتىمە ئېيت__تى. رەس__ۇلۇللھمۇ ئەھۋالنى

بىلەن نىيى__تى رەب__بى! روس__ۇلىنىڭ دې__دىكى: «ي__ا س__ورىدى. ئېل__ى چىقتى__ڭ؟گ دەپ

ۋە كەل_دىمگ دې_دى ئېلى_پ .ۇرب_ان يېنىم_دا مەن «ئەمما دېدىمگ. رەسۇلىللھ چىقتىم،

داۋۇت) ئەبۇ ۋە . بمۇسلىمچىقماگ سەنمۇ ئېھرامدىن .وشۇپ: «ئۇندا.تا بۇنى يەنە

چىق__تى. مىناغ__ا رەس__ۇلىللھ كۈنى تەرۋىيە كەلگەن ئۇدۇل - كۈنىگە8 زۇلھەججىنىڭ

تۇل__ۇق ئو.__ۇدى. .ۇي__اش مىن__ادا نام__ازلىرىنى بام__دات ۋە خۇپتەن ش__ام، ئەسىر، پېشىن،

بى__ر باش__قا ۋە ئاراپ__ات تەرىپى بى__ر چۈش__ۈپ يولغ__ا ئان__دىن ۋە س__ا.لىدى .ەدەر چىققانغ__ا

.وندى. ۋادىسىدا نەمىرە ئېچىلغان مۇزدەلىفەگە تەرىپى

ئېھتىي__اجلىرىنى ئىنس__انلرنىڭ كارۋان__دىكى ئېلىش__ى، ئ__ارام مىن__ادا رەس__ۇلىللھنىڭ

ب__ۇرۇن ۋا.تى__دىن بولس__ا سەۋەبى باش__قا ئى__دى. بى__ر .ىلغ__ان مە.سەت چىقىرىۋېلىشىنى

چىقق__ان ب__ۇرۇن ئاراپاتق__ا ئى__دى. ئەگەر تۈپەيلى خالىمىغ__انلىقى .ېلىشنى چىقىپ ئاراپاتقا

چىقى__ش يەرگە ئ__ۇ ب__ۇرۇن ۋا.تى__دىن .ىلى__ۋېلىپ س__ۈننەت ب__ۇنى ئىنس__انلر ئى__دى بولس__ا

بولتتى. چۈشىنىۋېلىشقان دەپ كېرەك

ھازىرلىنىشىنى .اس__ۋانىڭ تۆگىس__ى رەس__ۇلىللھ كەلگەن__دە يېرىمىغ__ا ك__ۈن نەمىرەدە

خۇتبىسىنى ھەججى ۋى___دا مەش___ھۇر ۋە كەل___دى ئوتتۇرىسىغا .ىل___دى. ۋادىنى___ڭ ئەمىر

پۈت__ۈن تىڭش__اۋاتقاندەك، ئ__ۇنى ئىنس__انىيەت پۈت__ۈن خ__ۇددى خۇتبى__دە، س__ۆزلىدى. ب__ۇ
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ئىنس__ان ت__ۇنجى ۋە دائىرىلى__ك كەڭ ئەڭ يۈزىنى__ڭ .ىل__دى. يەر خىت__اب ئىنس__انىيەتكە

خاتىرىلەرگە تۆۋەندىكى___دەك خۇتبە ب__ۇ ئالغ___ان س__ۈپىتىنى بول___ۇش بايان___اتى ھە.لىرى

ئېلىندى.

ئىچى__دە سىز ش__ۇ گوي__اكى نومۇس__لىرىڭىز، ۋە م__اللىرىڭىز ئىنسانلر! .انلىرىڭىز، ئەي

چېقىلىش__قا كەبى ت__ۇپراق مۇ.ەددەس ش__ۇ ئاي__دەك، ب__ۇ ئوخش__اش، كۈنگە تۇرۇۋاتق__ان

مۇ.ەددەستۇر. ۋە بولمايدىغان

ئايىغىمنى______ڭ نەرسىس______ى ھەر.ان______داق جاھىلىيەتنىڭ بىلىڭلرك______ى، ش______ۇنى

ت__ۇنجى .ىلغ__ان ھۆكۈمسىزدۇر. بىك__ار دەۋاس__ى .ان .الغان ۋا.تىدىن ئاستىدا.جاھىلىيەت

.ېنىدۇر. جاھىلىيەتتىن ھارىسنىڭ بىن رابىئا ئىبىن .انلىرىمىزدىن بىزنىڭ دەۋاسى .ان

ئابباس بىزنىڭكىلەردىن ئۆسۈم، تۇنجى .ىلغان .ىلىندى. بىكار بىكار ئۆسۈملەرمۇ .الغان

ھەممىس____ى ئۆس____ۈملەرنىڭ كېيى____ن ئۆس____ۈمىدۇر. بۇن____دىن ئابدۇلمۇتەللىپنىڭ بى____ن

ھۆكۈمسىزدۇر.

.ور.ۇڭلر. ئاللھتىن توغرۇلۇق ئاياللىرىمىز

ئ__ۇلرنى بىلەن نامى ئاللھ ئالدىڭلر. يەنە .ىلىپ ئامانىتى ئاللھنىڭ ئۇلرنى سىلەر

سىلەرنىڭ ئالماس__لىقى خانەڭلرغا كىشىلەرنى .ىل__دىڭلر. خالىمىغ__ان ھ__الل ئۆزۈڭلرغ__ا

ھە.قىڭلردۇر. ئۈستىدىكى ئۇلرنىڭ

ئاساسىدا) ئۇيغۇن مەسئۇلىيەت ۋە ھەق بئۆز-ئارا ئۈستۈڭلردا  سىلەرنىڭ ئۇلرنىڭمۇ

سىلەرنىڭ ئۇلرنى___ڭ تەمىنلەش بىلەن كىيىملى___رى ۋە ب___اردۇر. نەفىقىلىرىنى ھە.لىرى

ھە.لىرىدىندۇر. ئۈستۈڭلردىكى

نەرسىنى كەتمەي___دىغان ئېزى___پ ئېسىلس___اڭلر چى___ڭ ئۇنىڭغ___ا ئەگەر سىلەرگە مەن

.ويىمەن. .ويۇپ كىتابىنى ئاللھنىڭ يەنى يەنى،

بېرىسىلەر؟ جاۋاب دەپ نېمە سورايدۇ. بۇنىڭغا سىلەردىن مېنى ئاخىرەتتە
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ئەتتىڭ، تەبلىغ رىسالىڭنى سەن ئېيتىمىزكى «شاھادەت بىرلىكتە ھەممەيلەن

.ىلدىڭ!گ تەربىيە ياخشى بىزگە ۋە .ىلدىڭ ئادا ۋەزىپەڭنى

دېدى: شۇنداق كۆتۈرۈپ بارمىقىنى ئىشارەت رەسۇلىللھ ۋا.ىتتا بۇ

رەب! يا بول شاھىت

رەب! يا بول شاھىت

رەب! يا بول شاھىت

.ىل__دى. ئال__دى ئەمىر كەلتۈرۈلۈشىنى .امەت ۋە ئۇ.ۇلۇشىنى ئەزان كېيى__ن ئۇن__دىن

ن__امىزىنى ئەسىر بىلەن .امەت بى__ر يەنە كېيىن ئو.ۇتتى. ئۇندىن نامىزىنى پېشىن بىلەن

مىن__دى. ئۇلىقىغا كېيىن ئو.ۇتمىدى. ئۇندىن ناماز بىر باشقا ئارىسىدا ئو.ۇتتى. بۇلرنىڭ

.ىلدى. داۋام تۇرۇشىنى ۋە.پىدە كېلىپ يېنىغا تاشنىڭ .ىيا بىر

خۇپتەن ۋە ش__ام يەردە .ىل__دى. ب__ۇ ھەرىكەت .__اراپ مۇزدەلىفەگە كېيى__ن ئۇن__دىن

.ىل__دى. يەنە ئىس__تىراھەت .ەدەر ئاتقانغ__ا شەپە.قە .ىلدۇردى. كېيىن بىرلىكتە نامىزىنى

مىنى__پ .اس__ۋاغا .ىلدۇردى. تۈگىس__ى نامىزى بامدات بىلەن .امەت ۋە ئەزان يەردە ئەينى

تەۋھى__د ۋە تەھلىل تەكبىر، يۈزلەن__دى، .ىبلىگە يەردە كەل__دى. ئ__ۇ ھارامغ__ا مەش__ئارىل

كەلتۈردى.

.__اراپ مىناغ__ا يەردىن ئ__ۇ ئالدىدا ئاۋۋال چىقىشتىن كۈن كېيىن، يورۇغاندىن ئەتراپ

.ىلدى. ھەرىكەت

7 ت__ۇرۇپ ئىچى__دە ۋادىنى__ڭ يەردە، كەل__دى. ب__ۇ جەمرىسىگە ئا.ابە كېيى__ن ئۇن__دىن

ئاتتى. تاش كىچىك

تېرىكت___ۈردى. ئى___براھىمنى ھە.قى___دە: «شەيتان ئې___تىش ت___اش شەيتانغا غەززالى

ۋە تېرىكتۈرمى__دى مېن__ى ئ__اتتى. ئەمما ت__اش ئۈچ__ۈن كۆرگەنلىكى شەيتاننى ئى__براھىممۇ
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كېچى__دىغان ۋاز ئېتىش__تىن ت__اش شەيتانغا تەرزدە بى__ر كۆرە ئە.لىگە كۆرۈنمىدى.گ دەپ

دەل ئ___ۆزى پىكىرنى___ڭ ب___ۇ كەلگەن ئە.لىڭگە دەي___دۇ: «بىلگىنك___ى مۇن___داق بىرىگە

س__اڭا س__ۇندۇرۇش، جاس__ارىتىڭنى ئېتىشىڭدىكى ت__اش شەيتانغا شەيتاندىندۇر. س__ېنىڭ

ئوخش__ايدۇ، ئويۇنغ__ا ھەرىكىتىڭ ب__ۇ ۋە .ىل__دۇرۇش خىي__ال نەرسىنى بولمىغان پايدىلىق

ب__ۇ .ەلبىڭگە س__ېنىڭ ئۈچ__ۈن ئايرىيدىغانسەن؟گ دېيى__ش زام__ان ئىش__قا ب__ۇ ئۈچۈن نېمە

ب__ۇ ئ__ۇرۇپ بىلەن ت__اش شەيتاننى ب__ۇ بىلەن غەيرەت بى__ر .ويغاندۇر. جى__ددىي پىكىرنى

س__ۈرتكەن يەرگە .__انىتىپ ب__ۇرنىنى شەيتاننىڭ .ىللىس__اڭل ھەيدە. مۇش__ۇنداق پىكىرنى

ئاتىسەن. تاش___لرنى ش___ېغىل ئا.ابەدە كۆرۈنۈش___تە سەن بىلگىنك___ى بولىسەن. ش___ۇنى

سۇندۇرىسەن. چ__ۈنكى بېلىنى ئېتىپ ئۆزىگە دەل شەيتاننىڭ تاشلرنى بولسا ھە.ىقەتتە

بول__ۇش تەس__لىم تول__ۇق ئەمرىگە ئاللھنى__ڭ پە.ەت س__ۈرتۈش يەرگە بۇرنىنى شەيتاننىڭ

بولىدۇ.گ بىلەن

بىرلىكتە بىلەن ئەلەيھىسس____الم پەيغەمبەر م____الىكتىن: «ھەج____دە بى____ن س____ائىن

بېزىلەر ئىچىمىزدىن .ايتقىنىمىزدا،

ئاتتىمگ تاش يەتتە «مەن بولسا بەزىلىرى ئاتتىمگ، تاش ئالتە «مەن

ئىدۇق.گ ئەيىپلەشمىگەن بىرىمىزنى بىر ئەمما بولسىمۇ دېيىشكەن

بىلەن .__ۇلى ئ__ۆز ۋە كەل__دى يەرگە .ىلى__دىغان .ۇربانلىق رەسۇلىللھ كېيىن ئاندىن

ش__ۈكۈر بىردى__ن يىلىغ__ا ھەر بېغىشلىغان ئۆزىگە ئاللھنىڭ بوغۇزلىدى. بۇنى .ۇربانلىقنى

ۋە يې__دى گۆشىدىن ئى__دى.  .ۇربانلىقلىرىنى__ڭ .ىلغ__ان دەپ .الس__ۇن بول__ۇپ نىش__انى

ئىچتى. شورپىدىن پىشۇرۇلغان بىلەن سۈيى ئۇنىڭ

كەبى__دە ن_امىزىنى پېشىن چىق_تى، يولغ__ا .اراپ كەبىگە رەسۇلىللھ كېيىن ئۇنىڭدىن

ئىچتى. سۈيىدىن زەمزەم ۋە .ىلدى تاۋاپ .ىلدى،

ئ__اخىر.ى ئەڭ ب__ۇرۇنقى .ىلىش__تىن ۋى__دا چۈشۈپ، ئەبتاخقا تۈگىگەندە كۈنلىرى مىنا
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ئايرىلدى. يەردىن ئۇ ۋە .ىلدى تاۋىپىنى

ئەبەدىيلىك كېيى__ن  كۈن55  ھەجدىن بۇ رەسۇلىللھ .ارىغاندا رىۋايەتكە بىر باشقا

ئىدى. كەتكەن يۈرۈپ يۇرتىغا

بتۈگىدى)

ئالەمىيىن!! رەببىل ئەلھەمدۇلىللھى

بولسۇن! شۈكۈرلەر سانا.سىز ساڭا ئۈچۈن بەرگەنلىكىڭ .ۇدرەتنى ۋە ئە.ىل بۇ ماڭا

بولسۇن! جەننەتتە پىردەۋىس روھى دادامنىڭ

ئاللھ! .ىلغىن! ئى .وبۇل ھەجىمنى بەدەل .ىلغان ئۈچۈن ئۇنىڭ
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