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 قۇرئاننى ئۈچۈن نېمه ئالالھنىڭ بۇيان ئۇزۇندىن مهنمۇ ئوخشاش، ئوقۇرمهنلهرگه نۇرغۇن

 مۇھهممهد بولغان مىللىتىدىن ئهرهب بىلهن زېمىنى ئهرهب چۈشۈرۈشته قىلىپ ۋهھىي

 مىالدىيدىن يهنى،  ئىدىم. كهلگهن ئويالپ بىلىۋېلىشنى تاللىغانلىقىنى ئهلهيھىسساالمنى

 جهھهتته، بىلىم ئهرهبلهر ياشاۋاتقان يهرده ئۇ ۋه زېمىنى ئهرهب -600يىللىرى كېيىنكى

 بىر جهھهتته دىن ۋه جهھهتته، ئىقتىساد جهھهتته، تهرهققىياتى جهمئىيهت جهھهتته، سىياسىي

 جهھهتته ئهخالقىي ۋه مهنىۋىي ۋاقىتتا ئۇ ئهرهبلهر  ئىدى. مىللهت ۋه زېمىن قالغان ئارقىدا

 شۇنداق  كهتكهنىدى. ئايلىنىپ ئىنسانالرغا -تاشيۈرهك كهتكهن قېتىپ تاشتهك روھىي

 ۋهھىي ئىسالمنى بولغان ھهق مۇھىم ئهڭ ۋه ئاخىرقى ئهڭ ئالالھ ئۈچۈن نېمه تۇرسىمۇ،

 مۇشۇ تاللىماي، جهمئىيهتنى بىر باشقا ياكى دۆلهت بىر باشقا يۈزىدىكى يهر ئۈچۈن قىلىش

 تېخىمۇ ۋه مهدهنىيهتلهشكهن تېخىمۇ بىر باشقا ئۈچۈن نېمه ئالالھ  تالاليدۇ؟ زېمىنىنى ئهرهب

 زېمىن ئۇ بولسا تاللىغان زېمىننى بىر ئاشۇنداق ئهگهر  تاللىمايدۇ؟ زېمىننى گۈللهنگهن

 دهۋرده ئاشۇ مهسىلهن،  بولمامتى؟ كهلگهن ماس ياخشىراق تېخىمۇ تارقىتىشقا ئىسالمنى

 ئىدى. بار ئهللىرى ھىندىستان ئاسىيادا ئوتتۇرا ۋه جهنۇبىي  ئىدى. بار جۇڭگو ئاسىيادا شهرقىي

  ئىدى. بار رۇسالر ئاسىيادا شىمالىي  ئىدى. بار پېرىسىيىلىكلهر ئاسىيادا شهرقىي ۋه ئوتتۇرا 

 ئىمپېرىيىسى، رىم ئهللىرى، ئافرىقا ئهللىرى، -ئاقتهنلىكلهر ياۋروپالىقالر، يهنه باشقا ئۇنىڭدىن

 تارقىتىشتىن ئىسالمنى ھهممىسى ئهللهرنىڭ ئاشۇ  ئىدى. بار قاتارلىقالرمۇ گرېتسىيه ۋه

 ئىنسانالر كۈچلۈك، تېخىمۇ قارىغاندا ئهرهبلهرگه بېرىشتا ئېلىپ داۋانى ئۇلۇغۋار بىر بۇ ئىبارهت

  ئهمهسمىدى؟ مۇناسىپ تېخىمۇ شهرهپكه مهزكۇر ھهمده مۇۋاپىق، تېخىمۇ بويىچه ئۆلچىمى

 ھهممه ئۈچۈن نېمه ئالالھ ئىمتىيازنى ئاالھىده مهزكۇر بىلهن شهرهپ مهزكۇر تۇرۇقلۇق شۇنداق

 قىلىدۇ ئاتا ئهرهبلهرگه قالغان ئارقىدا كۆپ ئهللهردىن يۇقىرىدىكى تهرهققىياتلىرى جهھهتتىكى

  [1]؟



 ئىككىسىده ھهر ئهللىرىنىڭ غهرب بىلهن ئهللىرى شهرق [2] قازى ياسىر دوكتۇر ۋه شهيخ

 ئىلمىي ۋه ئىزدىنىش ئۆگىنىش، ئۈستىده دىنى ئىسالم قىلىپ، سهرپ ۋاقىت يىل 20

 ئۆزىنىڭ ئۇ بولۇپ، تاپقان جاۋاب سوئالالرغا يۇقىرىدىكى جهريانىدا بېرىش ئېلىپ تهتقىقات

 قىسىملىق نهچچه 130 دېگهن «تهرجىمىھالى پهيغهمبهرنىڭ »مۇھهممهد جاۋابلىرىنى ئاشۇ

 ياسىر  .[3] قويىدۇ ئوتتۇرىغا خۇالسىالپ قىسقىچه -5قىسىمدا ئىچىدىكى لېكسىيىلىرىنىڭ

 ئالىي ئاتىلىدىغان دهپ [4] «ئىنستىتۇتى »ئهلمهغرىپ ئامېرىكىدىكى لېكسىيىلهر بۇ قازى

 نهچچىنچى 80 لېكسىيىلهرنىڭ مهزكۇر ھازىر ئۇ بولۇپ، سۆزلهۋاتقان قىلىپ دهرس مهكتهپته

 سىن كۆرۈنۈشىنىڭ مهيدان نهق لېكسىيىلهرنىڭ ئىنگلىزچه بۇ قازى ياسىر  كهلدى. قىسمىغا

 يۇقىرىدىكى ماقالىدا مهزكۇر مهن  تارقىتىۋاتىدۇ. دۇنياغا پۈتۈن ئارقىلىق تور ھۆججهتلىرىنى

  ئۆتىمهن. تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه جاۋابلىرىنى چىققان يهكۈنلهپ قازى ياسىر سوئالالرنىڭ

 قوشۇپ ئويلىغانلىرىنى ئۆزهمنىڭ مهن ئهگهر  دېگهنلىرى. قازىنىڭ ياسىر تۆۋهندىكىسى

قويىمهن. قوشۇپ شهكلىده «»ئىالۋه بىر ئۇنى بولسام، قويماقچى

 چۈشۈرۈشته، پهيغهمبهرنى ئاخىرقى ۋه چۈشۈرۈشته، قىلىپ ۋهھىي دىنىنى ئىسالم ۋه قۇرئان

 مۇھهممهد بولغان مىللىتىدىن ئهرهب بىر بىلهن زېمىنى ئهرهب ئۈچۈن نېمه ئالالھ

تاللىغان؟ ئهلهيھىسساالمنى

ئورنى جۇغراپىيىلىك زېمىنىنىڭ ئهرهب.1

 دۆلهتنىڭ چوڭ تاشقىرى دهرىجىدىن ئىككى ۋاقىتتىكى ئهينى زېمىنى ئهرهب بىلهن ئهرهبلهر

 بىرى يهنه ئىمپېرىيىسى، ()ساسسانىد ساسسانىد بىرى ئۇالرنىڭ  جايالشقان. ئوتتۇرىسىغا

 پېرسىيه كېيىنچه ناملىرى ئۇالرنىڭ بولۇپ، ئىمپېرىيىسى ()بيزانتىنه بىزانتىن بولسا



 بىزانتىن بىلهن ساسسانىد ۋاقىتتا ئهينى  ئۆزگهرتىلگهن. ئىمپېرىيىسىگه رىم بىلهن ئىمپېرىيىسى

 بولغانىدى. يىل 400 داۋامالشقىلى ئۇرۇشالر بۇ بولۇپ، بولىۋاتقان ئۇرۇش قاتتىق ئوتتۇرىسىدا

 تۇتۇشۇپ بىلهن زېمىنى كۈچلهرنىڭ تاشقىرى دهرىجىدىن ئىككى بۇ زېمىنى ئهرهب 

 زېمىنىغا ئهرهب ئالالھ  تۇرىۋاتقانىدى. بولۇپ مهۋجۇت بولۇپ زېمىن ئايرىم بىر ئهمما تۇرغان،

 كېيىن، ئۆتكهندىن يىل 40-30 چۈشۈرۈپ، دىنىنى ئىسالم ئارقىلىق پهيغهمبهر مۇھهممهد

 ئهگهر  سۇندۇرىدۇ. بوي ئۆزلىرىگه ئىمپېرىيىلهرنى تاشقىرى دهرىجىدىن ئىككى بۇ ئهرهبلهر

 كۈچلۈك تاشقىرى دهرىجىدىن ئىككى بۇ بولسا، جايالشقان جۇڭگوغا ئهرهبىستان

 بىلهن ئىمپېرىيىلهر ئىككى بۇ ئهرهبلهرنىڭ  بوالتتى. سۇندۇرالمىغان بوي ئىمپېرىيىلهرنى

 ئىچىده يىل 40-30 كېيىنكى ئهرهبلهر بىلهن بۇيرىشى ئالالھنىڭ ھهمده تۇرۇشى، تۇتۇشۇپ

  بويسۇندۇرىۋالىدۇ. ئۆزلىرىگه ئىمپېرىيىلهرنى ئىككى بۇ

ئىدى يوق ئادىتى بېسىۋالىدىغان زېمىنىنى باشقىالرنىڭ ئهرهبلهرنىڭ.2

 ياكى رىمغا ھهرگىزمۇ بولۇپ، قىلغان ئۇرۇش -ئۆزئارا پهقهت ئهرهبلهر ۋاقىتقىچه ئاشۇ

 قىلىنىپ، ۋهھىي ئىسالم ئهرهبلهرگه شۇڭالشقا،  باقمىغان. قىلىپ ئېالن جهڭ پېرىسىيىگه

 ئاتالنغاندا، جهڭگه قارشى پېرىسىيىگه بىلهن رىم قېتىم تۇنجى تهشكىللهپ، قوشۇن ئهرهبلهر

 ئهرهبلهرگه ھۆكۈمىتى ساسسانىد  قىلىدۇ. زاڭلىق ئهرهبلهرنى كىشىلهر زېمىندىكى ئىككى ئۇ

 بولۇپ ساراڭ »سىلهر ئهرهبلهرگه ئۇالر  قىلىدۇ. مۇئامىله قىلغاندهك مۇئامىله بالىالرغا كىچىك

 سىلهر بېرهيلى، پۇل ئازراق سىلهرگه بىز  قىلماقچىما؟ ھۇجۇم بىزگه سىلهر  قالدىڭالرمۇ؟

 ھۇجۇم پېرسىيىگه بىلهن رىم ئهرهبلهرنىڭ  دهيدۇ. «كېتىڭالر، قايتىپ قىلماي ئاۋاره كىشىنى

 ئۆزىنىڭ بىلهن كۆزى ئۆزىنىڭ قالدۇرىدىغان، -ھاڭتاڭ كىشىنى بىر ئۈچۈن ئۇالر باشلىشى

  تۇيۇلىدۇ. بولۇپ ئىش ئىشهنمهيدىغان قۇلىقىغا



تۇرغان ھالهتته قالغان ئارقىدا مهدهنىيهتلهشمهي، بىر ئهرهبلهر.3

 ئىچىگه ئۆز تهرهپلهرنى قانچه بىر مۇنداق سۆز دېگهن «»مهدهنىيهتلهشمىگهن يهردىكى بۇ

 ھۆكۈمىتى كهلگهن بىرلىككه بىر ئهرهبلهرنىڭ قېتىممۇ بىرهر چاغقىچه شۇ (1) :ئالىدۇ

 ئۇ بولمايدىكهن، ھۆكۈمىتى كهلگهن بىرلىككه بىر جهمئىيهتنىڭ بىر ئهگهر  باقمىغان. قۇرۇلۇپ

 ۋه سهنئهت، ئهدهبىيات، ئهرهبلهرده (2)  بولمايدۇ. مهۋجۇت تهرتىپمۇ بىلهن قانۇن جهمئىيهتته

 تهرهققىي ئىشلىرى شېئىرىيهت ئهرهبلهرده چاغدا ئۇ  بولمىغان. مهۋجۇت ئىشلىرى بىناكارلىق

 چاغدا ئۇ مهسىلهن،  تۇرىدۇ. تۆۋهن دهرىجه بىر ئهدهبىياتتىن شېئىرىيهت ئهمما،  قىلغان.

 مهۋجۇت ئوقۇشمۇ ۋه يېزىش ئۇالردا سهۋهبى،  ئىدى. يوق ئهدهبىيات يازما ئهرهبلهرده

 ساقلىنىپ ۋاقىتالرغىچه ئۇزۇن ئۇالر  بولمىغان. بىنالىرىمۇ چوڭ ئهرهبلهرنىڭ  بولمىغان.

 100 چۈشۈرۈشتىن قىلىپ ۋهھىي ئىسالمنى ئالالھ  باقمىغان. ياساپ بىناالرنى تۇرااليدىغان

 بهزىلىرى ئىمارهتلهرنىڭ ياسالغان تهرىپىدىن ياۋروپالىقالر ئىستانبۇلدا ھازىرقى بۇرۇن يىلالر

 ئوردىلىرىنىڭ پادىشاھ پېرسىيه ياسالغان بۇرۇن ئىسالمدىن  كېلىۋاتىدۇ. ساقلىنىپ ھازىرغىچه

 ئۇنداق ئهرهبلهرنىڭ ۋاقىتتا ئهينى ئهمما  كېلىۋاتىدۇ. ساقلىنىپ ھازىرغىچه بهزىلىرىمۇ

 ئارقىدا بىر ئۇالر بۇرۇن كېلىشتىن ئىسالم ئهرهبلهرگه  باقمىغان. بولۇپ مهۋجۇت نهرسىلىرى

 ئالالھ  كهلگهن. ئېلىپ -ئىززهتھۆرمهت ئۇالرغا ئىسالم بولۇپ، ياشاۋاتقان ھالهتته قاالق قالغان

 ياكى ئابىده سىلهرنىڭ ئۇنىڭدا چۈشۈردۈم، كىتابنى مۇقهددهس بىر سىلهرگه »مهن قۇرئاندا

 زېمىنىدا ئۆز ئهرهبلهرنىڭ كېلىشى ئىسالمنىڭ  دهيدۇ. «بار لىرىڭالر ()لهگاكي مىراس

 ئهرهبلهر ئىشتا بۇ  بولدى. سهۋهب كهلتۈرۈشىگه ۋۇجۇتقا مهدهنىيهتنى خىل بىر خاس ئۆزىگه

 يهردىن يوق نېمىسى ھېچ مهدهنىيىتىنى ئۆز يهنى،  كهلمىدى. دۇچ توقۇنىشىغا مهدهنىيهت

 مهدهنىيهت ئۈچۈن ئۇالر بولسا، چۈشكهن رىملىقالرغا ئىسالم ئهگهر  قىلدۇردى. تهرهققىي

 رىملىقالرنىڭ چاغدا ئۇ چۈنكى،  ئىدى. بوالر قالغان بولۇپ مهسىله چوڭ بىر توقۇنۇشى

 مهۋجۇت قۇرۇلمىسى مهدهنىيهت كىرگهن شهكىلگه مۇكهممهل بىر قىلغان، تهرهققىي ناھايىتى

 بولۇپ مهۋجۇت بۇرۇن رىمدا بىلهن ئىسالم بولسا، چۈشكهن رىمغا ئىسالم ئهگهر  ئىدى.

 ئىسالم ئالالھ قارىغاندا، نۇقتىدىن مۇشۇ  بېرهتتى. يۈز توقۇنۇش ئوتتۇرىسىدا نهرسىلهر كهلگهن



 بىر بولمىغان مهۋجۇت نهرسىلىرى بولمايدىغان سوقۇشمىسا ۋاكۇئۇمغا، بىر بوشلۇققا، بىر دىنىنى

 باقمىغان كېلىپ بىرلىككه قېتىممۇ بىرهر ئهرهبلهر ۋاقىتقىچه ئاشۇ  چۈشۈرگهن. زېمىنغا بوش

 چوڭ بىرهر مهزگىللىرىده دهسلهپكى ئۆزىنىڭ ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد سهۋهبتىن شۇ بولۇپ،

 ئهرهبلهر  باقمىغان. كېلىپ دۇچ ئىشالرغىمۇ بولمايدىغان قىلمىسا كۈرهش بىلهن ھۆكۈمهت

   ئاشۇرغان. ئهمهلگه بىرلىشىشنى تولۇق قېتىم تۇنجى ئاستىدىال ئىسالمنىڭ پهقهت

گۇمانالنمىغان قىلچه كېلىشىدىن ۋۇجۇتقا كۈچنىڭ سىياسىي بىر زېمىنىدا ئهرهب دۇنيا.4

 بىر زېمىنىدا ئهرهب تۈپهيلىدىن، ھالهت قاالق ۋه ئۇرۇش ئىچكىي زېمىنىدىكى ئهرهب

  باقمىغان. قىلىپ پهرهز كىم ھېچ چىقىدىغانلىقىنى كۆتۈرۈپ باش كۈچنىڭ سىياسىي

 مۆلچهرلهپ ئالدىن كىم ھېچ بولىدىغانلىقىنى پهيدا كۈچنىڭ سىياسىي بىر ئهرهبىستاندا

 بىر تۇرىدىغان تۆۋهنده ئهڭ جهھهتته كىرىمى ئومۇمىي  دۆلهتنىڭ سىز ھازىر   باقمىغان.

 دېسىڭىز، «ئۆتىدۇ، ئالدىغا ئهڭ دۇنيانىڭ يىلدا 5 يهنه دۆلهت »مۇشۇ كۆرسىتىپ، دۆلهتنى

 دهپ تهھدىت، خىل بىر كىم ھېچ دۆلهتنى بىر ئۇنداق  ئىشهنمهيدۇ. كىم ھېچ ئۇنىڭغا

 يېقىن ئۆزلىرىنى ئهرهبلهرنىڭ پېرسىيه بىلهن رىم زاماندا ئهينى شۇڭالشقا  ھېسابلىمايدۇ.

  باقمىغان. كهلتۈرۈپ خىيالىغا ھهرگىزمۇ بويسۇندۇرىدىغانلىقىنى كهلگۈسىده

ياسالغان مهككىده -1ساراي ياسالغان ئۈچۈن قىلىش ئىبادهت ئالالھغا مهخسۇس.5

 شۇنداقال  مهككىدۇر. جاي سېلىنغان ساراي تۇنجى قىلىدىغان ئىبادهت ئالالھغا مهخسۇس

 شۇنداق  مهككىدۇر. يۇرتىمۇ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسمائىل بىلهن ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم

 ئۈچۈن جاي چۈشۈرۈلگهن دهسلىۋىده ئهڭ دىن دۇنياۋى بىر ئىبارهت ئىسالمدىن بولغاچقا،

 قىلىپ ۋهھىي ئالالھ  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ ئهھۋال تهبىئىي بىر تاللىنىشى مهككىنىڭ



 ھازىر  دىندۇر. دۇنياۋى بىر دىنىال ئىسالم پهقهت ئىچىده دىنالرنىڭ بارلىق چۈشۈرگهن

 مهلۇم دۇنيانىڭ ھهممىسى دىنالرنىڭ باشقا ئاتىلىدىغان دهپ جۇدائىزم ۋه دىنى خرىستىئان

 پۈتۈن ئهلهيھىسساالم ئهيسا چۈشىنىشىمىزچه بىزنىڭ  بولغان. تهۋه جايلىرىغىال قىسىم بىر

 مۇسا  كهلگهن. ئۈچۈن بالىلىرى ئىسرائىلىيىنىڭ پهقهت ئۇ ئهمهس، كهلگهن ئۈچۈن دۇنيا

  كهلگهن. ئۈچۈن يهھۇدىالر پهقهت ئۇ ئهمهس، كهلگهن ئۈچۈن دۇنيا پۈتۈن پهيغهمبهرمۇ

 يېرى كهلگهن ئۇنىڭ شۇڭالشقا  ئىۋهرتىلگهن. ئۈچۈن دۇنيا پۈتۈن بولسا پهيغهمبهر مۇھهممهد

 كۈچلۈك ناھايىتى بىر بولۇشىدا  جاي ياسالغان سارىيى ئىبادهت قېتىملىق تۇنجى دۇنيادىكى

 ئىكهنلىكى «»مهدكه جاينىڭ سېلىنغان مهسچىت تۇنجى قۇرئاندىمۇ  بار. ھېكمهت

  ئۆزگهرتىلگهن. گه «»مهككه كېيىن ئىسمى جاينىڭ ئۇ بولۇپ، بار ئايهت بىر ھهققىده

كۆرۈنۈشى. -1731يىلىدىكى كهبهنىڭ :-1رهسىم

 يېتىلگهن سۈپهتلهر قىسىم بىر بولغان زۆرۈر ئۈچۈن قىلىش قوبۇل ئىسالمنى ئهرهبلهرده.6

 ئىسالمنى ئۇالردا بولسىمۇ، ئهمهس ئىگه سۈپهتلهرگه بهزى ئهرهبلهر گهرچه زاماندا ئهينى

 سۈپهتلهر ئۇ  بولغان. بار سۈپهتلهر قىسىم بىر باشقا بولغان زۆرۈر ئۈچۈن قىلىش قوبۇل

 ئېتىقاد دىنى باشقا ئهرهبلهر  بولۇشى. پاك روھىنىڭ  :ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز تۆۋهندىكىلهرنى

 ياخشى ھهم بولۇشنىڭ ئۇنداق بولۇپ، ئىنسانالر ئاددىي ئۇالر  بۇلغانمىغان. تهرىپىدىن

 ئىنسان ئاددىي بىر سىز ئهگهر  تهرىپى، ياخشى ئۇنىڭ  بار. تهرىپىمۇ يامان ھهم تهرىپىمۇ،

 ھهر كاللىڭىزغا سىز  قىلىسىز. قوبۇل ئاسانراق ئۇنى چاغدا، كهلگهن ھهق ئالدىڭىزغا بولسىڭىز،

 غهيرى كۆپلىگهن كاللىڭىزدا  بولمايسىز. قاچىلىۋالغان چۈشهنچىلهرنى پهلسهپىلىك خىل

 قوبۇل دهسلهپته ئهڭ ئىسالمنى زاماندا ئهينى شۇڭالشقا،  بولمايدۇ. مهۋجۇت ئىدىيىلهر

  تاپقان. تهركىپ كىشىلهردىن ئاددىي ۋه سهمىمىي كىشىلهر قىلغان



 تارتقان كۆپ دهردىنى يوقسىزلىقنىڭ ئهرهبلهر.7

 ئاشلىقنىڭ ۋه سۇ يىلالر ئۇزۇن ئۇالر  تارتقان. كۆپ دهردىنى يوقسىزلىقنىڭ ئهرهبلهر

 مۇسۇلمانالر مهزگىللىرىده دهسلهپكى ئىسالمنىڭ ئهھۋال خىل بۇ  ياشىغان. قىسچىلىقىدا

 پېرسىيه ۋه رىم ۋاقىتالردا ئۇ يهنى،  قالغان. بولۇپ ئهھۋال پايدىلىق خىل بىر ئۈچۈن ئارمىيىسى

 تۇرمىسا ئىچىده شارائىت ياخشى داۋاملىق ئۇالر  قالغانىدى. كۆنۈپ راھهتكه ئهسكهرلىرى

 ئۇالر  قىلمايتتى. تهلهپ شارائىتنى ئۇنداق ئهسكهرلىرى ئهرهب ئهمما  قىاللمايتتى. ئۇرۇش

 بىلهن سۇ ئاز ناھايىتى ۋه يېمهكلىك ئاز ناھايىتى ئارىلىققا يىراق ۋاقىت ئۇزۇن قۇملۇقالردا

 زېمىنالرنى باشقا دهسلىۋىده ئهڭ مۇسۇلمانالر  كهتكهنىدى. كۆنۈپ قىلىشقا سهپهر

 دهسلهپكى ئالالھ شۇڭالشقا  ئىدى. مۇھتاج ئهسكهرلهرگه مۇشۇنداق بويسۇندۇرۇشتا

  تاللىغان. كىشىلهرنى بولغان پايدىلىق ئىسالمغا مهزگىلده

 بولغان ئىگه خاراكتېرلهرگه ئېسىل قىسىم بىر ئهرهبلهر.8

 يالغانچىلىققا ئهرهبلهر  ئىدى. مىللهت سهمىمىي ۋه غۇرۇرلۇق،  باتۇر، بىر ئهرهبلهر زاماندا ئهينى

 ئهرهبلهر  ئىدى. ئورتاق ئۈچۈن ئهرهبلهر ھهممه بولۇش يوۋاش ۋه راستچىل  كېلهتتى. ئۆچ بهك

 قهسهم بىرسىگه قىلىدىكهن، ۋهده بىرسىگه ئۇالر ئهگهر بولۇپ، كىشىلهر تۇرىدىغان ۋهدىسىده

  ئىدى. خهلق تۇرىدىغان گېپىده ئهرهبلهر  تۇراتتى. چوقۇم ۋهدىسىده ئۆز ئۇ قىلىدىكهن،

 يازما  ئىدى. بولمىغان مهۋجۇت كېلىشىم يازما ئهرهبىستاندا كهلگىچه ئىسالم شۇڭالشقا

 توغرۇلۇق ئىش بىر مهلۇم ئادهم بىر  ئىدى. باقمىغان بولۇپ ئېھتىياجلىق كىم ھېچ كېلىشىمگه

 بىر ئۈچۈن ئۇالر تۇرماسلىق ۋهدىسىده  تۇراتتى. چوقۇم ۋهدىسىده ئۆز ئۇ بولسا، قىلغان ۋهده

  قارىالتتى. بولۇپ ئىش رهزىل ئىنتايىن خىل



 كهلگهن ئۇستا ناھايىتى مىنىشكه ئات ئهرهبلهر.9

 بۇ بولۇپ، تۇرغان ئالدىدا ئهڭ دۇنيانىڭ جهھهتته سۈپهت ئاتلىرى ئهرهبلهرنىڭ زاماندا ئهينى

 بولۇپ، ئۇستا ئىنتايىن مىنىشكىمۇ ئات ئهرهبلهر  كېلىۋاتىدۇ. داۋاملىشىپ ھازىرغىچه ئهھۋال

 ئهرهبىستان  كهلمهيتتى. يېقىن ئهرهبلهرگه ھهرگىزمۇ جهھهتته بۇ ئهسكهرلىرى پېرسىيه ۋه رىم

 ئاتالرنىڭ دۇنيادىكى ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئۇنىڭدا  بار. ھهدىسمۇ بىر توغرىسىدا ئاتلىرى

  مهدھىيىلهيدۇ. ئاتلىرىنى ئهرهبىستان  دهيدۇ. ئاتلىرى، ئهرهبىستان ياخشىسى ئهڭ ئىچىدىكى

 زامانىۋى زاماندىكى ئاشۇ زامانالردا ئۇ ئهرهبلهر  ئهرهبلهردۇر. مىللهتمۇ ئۇستا ئهڭ مىنىشكه ئات

ئىدى. ئىگه ماھارىتىگه مىنىش ئات يۇقىرى ناھايىتى لېكىن  ئهمهسىدى. ئىگه قورالالرغا

تىل كۈچلۈك ئىنتايىن بىر تىلى ئهرهب.10

 بۇنداق بولۇپ، تىل ()سهمانتىك سېمانتىك ياكى قىلىدىغان ئاساس مهنىنى تىلى ئهرهب

 سۆزنى بىر تىلىدا ئهرهب  بولىدۇ. كۈچلۈك ئىنتايىن ئىقتىدارى ئىپادىلهش تىلالرنىڭ

  چىقىرااليسىز. كهلتۈرۈپ شهكلىنى سۆز باشقا دهك 200 يهنه ئۇنىڭدىن ئۆگهنسىڭىز،

  ئهمهس. ئىگه ئاالھىدىلىككه بۇنداق تىلالر نۇرغۇن باشقا قاتارلىق تىلى يهھۇدى ۋه التىنچه

  تىلدۇر. ناتىق ئىنتايىن كۈچلۈك، ئىنتايىن بىر تىلى ئهرهب يهنى،

قىلغان دۇئا ئۈچۈن ئهرهبلهر ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم پهيغهمبهر.11

 ياساۋاتقاندا، كهبىنى ئهلهيھىسساالم ئىسمائىل ئوغلى ئۇنىڭ بىلهن ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم

 تىلهپ، بېرىشنى ئىۋهرتىپ پهيغهمبهر بىر ئىچىدىن قهۋمىمىزنىڭ سهندىن بىز ئالالھ، »ئۇلۇغ



 ئاالمهتلىرىڭنى سېنىڭ ئۇالرغا كېلىپ، ئارىسىغا ئۇالرنىڭ پهيغهمبهر ئۇ  قىلىمىز. دۇئا ساڭا

  تازلىسۇن. ئۇالرنى  پاكالشتۇرسۇن. ئۇالرنى  قىلسۇن. قىرائهت ئايهتلىرىڭنى سېنىڭ ۋه

 بىزنىڭ  قىلىدۇ. دۇئا دهپ «ئۆگهتسۇن. ھېكمهتلهرنى بىلهت كىتاب مۇقهددهس ئۇالرغا

 بۇرۇن ئهلهيھىسساالمدىن مۇھهممهد ۋه كېيىن ئهلهيھىسساالمدىن ئىبراھىم قارىشىمىزچه،

 يهنى  بولغان. ئهۋالدلىرىدىن ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسھاق ھهممىسى پهيغهمبهرلهرنىڭ كهلگهن

  قىلغان. ئاتا ئىمتىيازنى ئاالھىده ئاشۇنداق ئهۋالدلىرىغا ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسھاق ئالالھ

 ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسھاق كېيىن ئهلهيھىسساالمدىن ئىسمائىل بىلهن ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم

 مۇھهممهد ئۇ بولۇپ، كهلگهن بىرسىال پهقهت پهيغهمبهردىن ئهمهس تهۋه قهۋمىگه

 ئىبراھىم ئالالھ بولۇپ، ئهرهبلهر بالىلىرى ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسمائىل  ئهلهيھىسساالمدۇر.

 ئالالھنىڭ دېمهك،  بهرگهن. تىلىگىنىنى ئۇنىڭ قىلىپ، قوبۇل دۇئاسىنى ئهلهيھىسساالمنىڭ

 ئىبراھىم سهۋهب، مۇھىم ئهڭ تاللىشىدىكى ئهرهبنى بىر ئۈچۈن پهيغهمبهر ئاخىرقى

 پهيغهمبهر ھهدىسته كۈچلۈك بىر شۇڭالشقا  ئىبارهتتۇر. دۇئادىن ئاشۇ قىلغان ئهلهيھىسساالم

 پهيغهمبهر ئهيسا  شۇ. مهن ئىنكاس قايتۇرۇلغان دۇئاسىغا ئاتامنىڭ ئىبراھىم » ئهلهيھىسساالم

  دهيدۇ. «شۇ. مهن خهۋهر ياخشى قىلغان بىشارهت ئالدىن

 تىلغا يۇقىرىدا ئۇالردا ئوخشىماسلىقى، ئازراق يۇقىرىقىغا تىزىملىكى ئۆلىماالرنىڭ دىنى باشقا

 بولغۇنۇم ئۆتمهكچى ئېلىپ تىلغا مېنىڭ ئهمما  مۇمكىن. بولۇشى بار ئامىلالرمۇ ئېلىنمىغان

ئىبارهت. يۇقارقىالردىن

ئاخىرالشتى. يهرده مۇشۇ مهزمۇن بولغان تونۇشتۇرماقچى ئوقۇرمهنلهرگه قېتىم بۇ مهن

 تورغا قانداق ھهر باشقا ئاساستا بهرگهن مهنبهسىنى سورىماي، ھېچكىمدىن ماقالىنى بۇ

 بولۇۋېرىدۇ. ئىشلهتسىڭىز شهكىلده قانداق ھهر باشقا ئوخشاش ئېلكىتابقا ياكى چىقارسىڭىز،

مهنسۇپ. ئۇيغۇرالرغا بارلىق ماقاله بۇ
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