
  
روھىي گۈزەللىك

                                      
دېـگهن پۈتكـۈل دۇنيـا خهلقىـگه تهڭ         " گۈزەللىك ئىنساننىڭ تېشىدا ئهمهس، ئىچىـدە     "

ئورتاقالشقان بۇ مهشهۇر سۆزگه سهئىدىل ئهسۋەد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇنى مىـسال قىلىـشقا             
 ئـۇنى ھهممىـال يهردە تىـل ـ     چۈنكى ئۇنىڭ ئهشۇ قاپ ـ قـارا، كۆرۈمـسىز چىرايـى    . بولىدۇ

ھاقارەت، دەشـنامالرغا ئۇچرىتىـپ كهلـگهن بولـۇپ، كىـشىلهر دائىـم ئـۇنى كهمـسىتىپ                 
زاماننىڭ قاالق، مۇتهئهسسىپ قاراشـلىرى دائىـم ئۇنىڭغـا بىچارىلىـك           . چهتكه قاقاتتى   

جهمئىـيهت ئۈچـۈن ئېلىـپ      . بىلهن مهيۈسلۈكتىن باشقىنى ھېس قىلدۇرمىغان ئىدى     
ۇنىڭدا ئىنساننى جهلپ قىاللىغۇدەك، نه چىراي، نه بايلىق، نه ئىلىـم، ھـېچ             ئېيتقاندا، ئ 

ئـــۇ پهقهت قـــارا تهنلىـــك، كۆرۈمـــسىز يارىتىلغـــانلىقى ئۈچـــۈنال  . نهرســـه يـــوق ئىـــدى
ــاتتى   ــشىغا ئۇچراۋات ــاھ خورلى ــڭ بىگۇن ــسىز   . جهمئىيهتنى ــۇ كۆرۈم ــڭ ئهش ــا ئۇنى ئهمم

 ئالالھ تائاالنىڭ قانـداق مهيـدانغا    جىسمىغا يوشۇرۇنغان روھىي گۈزەللىكىنى پات ئارىدا     
  .ھهتتا ئۇ ئۆزىمۇ بىلمهيتتى  چىقىرىدىغانلىقىنى 

كۆرۈمسىزلىكى تۈپهيلىدىن يهتكۈچه خورالنغان بۇ بىچارە ئىنـسان ئـاخىرى پهيغهمـبهر            
يـا  : "ئـۇ ئىنتـايىن خۇرسـىنغان ھالـدا       . ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆھبىتىگه نائىـل بولـدى     

ئىمــــان كهلتــــۈرەي دەيــــمهن، ئهممــــا يهنىــــال مۇشــــۇ  مهن ئــــۆزلىرىگه ! رەســــۇلۇلالھ
ــپ     ــكه قېقىلىـ ــدىمۇ چهتـ ــسى ئالدىـ ــنهت دەرۋازىـ ــدىن جهنـ ــسىزلىكىم تۈپهيلىـ كۆرۈمـ

   . دېدى " قېلىشىمدىن ئهنسىرەيمهن
يـاق،  : "پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ئازابلىق چىرايىغا مېهرىبانلىق بىلهن قاراپ       

ۋازىلىــرى ســهن ئۈچــۈن ئوچــۇق، ئۇنىڭغــا  ئالالھنىــڭ جهننهتلىرىنىــڭ دەر! ئــى ســهئىد
  . دەپ جاۋاب بهردى" كىرىشتىن سېنى ھېچكىشى توساپ قااللمايدۇ

ئالالھ ھهر ئىككى ئالهم ئۈچۈن رەھمهت قىلىپ ئهۋەتـكهن پهيغهمبىرىمىـز سـهللهلالھۇ           
ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســۆزلىرى ســهئىدىل ئهســۋەد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ســۇنۇق     

!" شـۇنداقمۇ؟ : "ئـۇ . ئـابى ھايـات دەرياسـى بولـۇپ قويۇلغـان ئىـدى           قهلبىگه خـۇددى بىـر      
ــۇپ        ــاھادەت ئوق ــال ش ــيىن ، دەرھ ــدىن كې ــاراپ تۇرغان ــرانه ق ــر پهس ھهي ــنىچه بى دېگى

قهلبـى سـۇنۇق    . مانا ئهمدى سـهئىد مۇسـۇلمان بولغـان ئىـدى         . شۇيهردىال ئىمان ئېيتتى  
ئىنـسانپهرۋەرلىك  . لغـان ئىـدى   بىر بىچارە بهندە ئـاقىۋەت ئـۆز پهرۋەردىگارىغـا سـازاۋەر بو           

  . بۈگۈن بىر نائۈمىد، مهيۈس ئىنساننى ئۆز باغرىغا بېسىۋاتاتتى
ئارىــدىن بىــر مهزگىــل ئۆتــۈپ ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ھۇزۇرىغــا ناھــايىتى   

ئى ئالالھنىـڭ   . "يهنه قايتىدىن پىغان تۆكۈشكه باشلىدى    . بىچارىلهرچه كىرىپ كهلدى  
سالم ماڭـا جهننهتنـى ۋەدە قىلغـان بولـسىمۇ، ئهممـا دۇنيـالىق              گهرچه ئىـ  ! پهيغهمبىرى

  مېنىڭمۇ شۇنچه ئۆيلهنگىم . ھاياتىم بۇرۇنقىدەكال ھهسرەت ئىچىدە ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ
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لىك قهلبىـدىن   ئۇنىڭ جاراھهت ."ئهمما ھېچكىشى قىزىنى بېرىشكه ئۇنىمايدۇ    . كېلىدۇ
نـېمه  : "ئېتىلىپ چىقىۋاتقان بـۇ نـاله ـ پىغـاننى ئاڭلىغـان پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم       

ئهمر  سهن سهقىف قهبىلىسىنىڭ يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان سهردارى        ! دېگىنىڭ بۇ؟ 
ئالالھنىڭ رەسۇلى قىزىڭىزنى سـهئىدىل ئهسـۋەدكه    ئىبنى ۋەھبنىڭ يېنىغا بېرىپ ـ   

   . دېدى " ى ئېيتتى ـ دەپ خهۋەر قىلغىننىكاھالپ بېرىشىڭىزن
. بۇ كۈتۈلمىگهن جاۋابنى ئاڭلىغان سهئىد ھهيرانلىقتا ھوشىنى يوقاتقىلى تاسال قالدى         

مېنــى خېلــى ئــاددىي نــامرات ئــائىلىلهرمۇ ئــۆزىگه كۈيئوغــۇل قىلىــشتىن ئۇيــات  : "ئــۇ
قا قانـداق   قىلىدىغان تۇرسا، ئهمدىلىكته قهبىله سهردارىنىڭ ئېسىل ئائىلىسى بۇ ئىـش         

ئــۇ گهرچه ئۆزىنىــڭ كۆرۈمــسىز . دېگهنلهرنــى ئويلىمــاي تۇرالمىــدى" مۇئامىلىــدە بــوالر؟
چىرايدىن شۇنچه ئهندىشه قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بـۇ   

ــۇ پىكىــر ھهربىــر ســۆزى ئىــسالم   . پىكــرى ئۇنىڭغــا ئۈمىــد بهرمهكــته ئىــدى  چــۈنكى ب
هقـــدىرنىڭ مـــۇقهررەر قـــارارى بولـــۇپ ھېـــسابلىنىدىغان جهمئىيىـــتىگه نىـــسبهتهن ت

ــان ئىــدى  ــدىن چىقىۋاتق ــۇ ئۈمىــد ھهم خهۋپنىــڭ  . پهيغهمبهرنىــڭ ئېغىزى شۇڭالشــقا ئ
بىــرىكمه ھېســسىياتىدا تىترەشــكه چۈشــكهن قهدەملىــرىگه پهرۋاســىز ئــۇدۇل بارغــانچه، 

ۇرىغـا  ھۆرمهتلىك قهبىله سهردارىنىڭ ئىـشىكىنى دادىـل قېقىـپ، تـوي تهلىپىنـى ئوتت             
ئۇنىڭ تهلىپىنى ئاڭلىغـان سـهردار غهزەپـتىن يېرىلغـۇدەك بولـۇپ كهتـكهن              . قويالىدى

چـۈنكى ئۇنىـڭ كـۆز ئالدىـدا ئائىلىـسىنىڭ نـام ـ شـهرىپىگه داغ تهككـۈزمهكچى          . ئىـدى 
ــۇراتتى   ــارا زەڭگــى قــاراپ ت شــۇ تاپتــا ئهمــر ئىبنــى ۋەھهبنىــڭ مهۋج  . بولۇۋاتقــان بىــر ق

پ ـ نهپرىتى سهئىدنى ئهسـلىدە تـوي تهلىپىنـى قويۇشـقا      ئۇرۇۋاتقان بېسىۋالغۇسىز غهزە
شـۇڭا  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئهۋەتكهنلىكىنىمـۇ ئۇنتۇلـدۇرۇپ قويغـان ئىـدى          

سهئىد قايتىش ئۈچۈن بىـر نهچـچه       . سهئىدنىڭ تهلىپى ئىشىك ئالدىدىال رەت قىلىندى     
ــان        ــۆزىنى چاقىرىۋاتق ــاۋازنى  قهدەمنــى باســار ـ باســمايال ھــويال ئىچىــدىن ئ ئۇياتچــان ئ

   . ئاڭلىدى
توختـاڭ، ئهگهر ئېيتقـانلىرىڭىز پهيغهمبىرىمىـز       ! ئى ئالالھنىڭ بهندىـسى   ! ـــ توختاڭ 

مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ پىكـرى بولـسا، ئۇنـداقتا بـاش ئۈسـتىگه                
  .قوبۇل قىلىمهن

قىز شۇ  . ى ئىدى بۇ دەل ئهمر ئىبنى ۋەھهب ئائىلىسىنىڭ ئهڭ ئارزۇلۇق قىزىنىڭ ئاۋاز         
  تاپتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك ئېغىزىدىن چىققان بىرال سۆز ئۈچۈن 
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  بارلىق ئىرقىي ئايرىمچىلىقالرنى، ئائىله، نهسهب، ئىناۋەت، ئابرۇيالرنى بىر چهتكه
ــۇپ، ئۆزىنىــڭ ھايــ  ــارچه گــۈزەل ئارمــانلىرىنىمۇ قوشــۇپ   قايرىــپ قوي اتتىن كــۈتكهن ب

دادا قىزىــدىكى بــۇ مهردانه ئىمــانى روھنــى  . مهردانىلىــك بىــلهن پىــدا قىلماقتــا ئىــدى 
تېخــى . كــۆرۈپ، گويــا ئۇيقــۇدىن چۈچــۈپ ئويغانغــان ئادەمــدەك دەرھــال ئېــسىگه كهلــدى 

 ئىــــشىك ئالدىــــدىن قــــايتۇرۇۋەتكهن ســــهئىدنى قايتىــــدىن ھــــازىرال كهمــــسىتىپ 
  . قۇچاقلىغىنىچه ئاجايىپ كاتتا ئىززەت ئىكرام بىلهن ئۆيگه قايتۇرۇپ كىردى

شــۇنداق قىلىــپ دۇنيانىــڭ نهزىرىــدە تهســهۋۋۇرمۇ قىلغىلــى بولمايــدىغان بــۇ توينىــڭ   
يوقاتقـان سـهئىد تويغـا    خۇشـاللىقتىن ئېـسىنى   . ۋاقىت ـ سائىتى جىددى بهلگىلهنـدى  

ئۇنىڭ شادلىقتىن  . كېتهرلىك نهرسىلهرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن دەرھال بازارغا يۈگۈردى      
ــدا      ــسالر قوينى ــۈرىكى ئاجايىــپ شــېرىن ھې ــان ي ــى تاســال قىلىۋاتق يېرىلىــپ كهتكىل

مانا بۈگۈن ئۇنىڭ شۇنچه زامانالردىن بىرى خورلۇققا ئـۇچراپ         . دۈپۈلدەپ سوقماقتا ئىدى  
 شــېرىن ئارمــانلىرى كــۆز ئالدىــدا كۆرۈنــۈپال تۇرغــان مــۇراد ســاھىلىغا        كېلىۋاتقــان

ئهممـا ئـۇ تۇيۇقـسىزال ناھـايىتى ئېغىـر بىـر ئىالھىـي          . يېتىۋېلىشقا ئازال قالغان ئىـدى    
! ئـى مۇسـۇلمانالر   "ئۇنىـڭ قـۇالقلىرى بـازاردا ياڭراۋاتقـان         . سىناققا دۇچ كېلىپ قالـدى    

ــاتلىنىڭالر  ــا ئ ــازىرلىق  ! جىهادق ــا ھ ــالرجىهادق ــاقىرىقنى  !" قىلىڭ ــددى چ ــگهن جى دې
سهئىدنىڭ شـۇنچه تېـز ـ تېـز بېـسىپ كېتىۋاتقـان قهدەملىـرى بىـردىنال          . ئاڭالۋاتاتتى

ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا مهۋج ئۇرۇۋاتقان تاتلىق ھېسالر دولقۇنىمۇ ئۆز ئىزىـدا          . ئاستىالپ قالدى 
ولۇپ كهتـكهن  ئۇنىڭ پۈتكۈل تهپهككۇر دۇنياسى ئهشۇ چاقىرىققا غهرق ب  . قېتىپال قالدى 

ئۇنىڭ ئۇزاق زامانالردىن بېـرى كـۆرۈپ كېلىۋاتقـان شـېرىن چۈشـلىرى ئهنه شـۇ                . ئىدى
تـوي  . ئهبهدىيلىك ھهققانىيهت چاقىرىقىنىڭ ئۆچمهس قۇياشىدا كۆزدىن ئۆچكهن ئىدى       

كېچىسىنىڭ ئوتلۇق، شېرىن باغرىغا ئۆزىنى ئاتماقچى بولۇپ تۇرغان سهئىد ئهمدى ئۆز           
دۇنيانىـڭ جـائىز لهززەتلىـرى تهرەپـكه        . سىش ئۈچۈن تهييار تۇراتتى   ئۆلۈمىنى باغرىغا بې  

تويغا الزىمهتلىك نهرسىلهرنى   . كېتىپ بارغان قهدەملىرى ئالالھ تهرەپكه بۇرۇلغان ئىدى      
سېتىۋېلىش ئۈچۈن كهلگهن سهئىد ئهمدى ئۇرۇش ئهسلىههلىرىنى سېتىۋېلىپ، جىهاد         

دىلىكته ئۇنىـڭ ئـوي ـ پىكرىـدە تـوي      ئهمـ . مهيـدانى تهرەپـكه ئاشـىقانه كېتىـپ بـاراتتى     
كۈنىنىــڭ ھۇزۇرلــۇق تهســهۋۋۇرلىرى ئهمهس، جهننهتنىــڭ ئاجايىــپ مهستخۇشــلۇق      

  ئۇنىڭغا نىسبهتهن قىزنىڭ گۈزەل ھۆسنى ـ جامالى . مهنزىرىسى جىلۋىلهنمهك ئىدى
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ئـۇ شـۇ    . شسىز ۋىسالى ئهڭ سـۆيۈملۈك ئورۇنغـا ئـۆتكهن ئىـدى          ئهمهس، ئالالھنىڭ تهڭدا  
تاپتا ئۆلۈم دۇنيادىكى ئهڭ گۈزەل ئارمان بولۇپ تۇيۇلىدىغان ھاياتلىق باسـقۇچىغا قهدەم           

ئىنسان يېڭى توي كىيىملىرى بىـلهن زىننهتلىنىـشنى ئهمهس، بهلكـى           . قويغان ئىدى 
مۈلۈشـنى ئـارزۇ قىلىـدىغان      ئاققۇزغان قانلىرى بىلهن غۇسلى قىلىپ، كېپهنـسىزال كۆ       

راھهت ـ پاراغهتلىك ھېسسىيات قهسىرلىرى ئـۇنى   . جىهاد مهيدانىغا قهدەم ئالغان ئىدى
شۇنچه ئۆزىگه چاقىرىۋاتقان بولسىمۇ، ئۇ قهبرە سۇكۇناتلىرى تهرەپكه پهرۋاسـىز كېتىـپ            

ۇ، گهرچه ئهيش ـ ئىشرەت خىلۋەتلىرى ئۇنىڭغا كهڭ قۇچاق ئېچىۋاتقان بولـسىم  . باراتتى
  . ئۇ قىلىچ، نهيزىلهرنىڭ قانلىق باغرىغا پهرۋاسىز ئۆزىنى ئاتماقتا ئىدى

جهڭ مهيدانىدا بېشىغا ئاپ ـ ئاق سهلله يۆگهپ يـۈز ـ كـۆزىنى مهھـكهم ئورىۋالغـان بىـر        
ــۇنچه         ــشقا شـ ــدىم قىلىـ ــى تهقـ ــۆز جېنىنـ ــۈن ئـ ــسالم ئۈچـ ــدنىڭ ئىـ مهردۇ ـ مۇجاھىـ

ئهممـا ھېچكىممـۇ ئـۇنى      . بىـلهن كـۆردى   ئالدىراۋاتقانلىقىنى ھهممهيلهن ئۆز كـۆزلىرى      
ــاتتى ــهئىد   . تونىيالمايۋاتـ ــۋاتقىنى سـ ــۆزىگه كۆرۈنىـ ــشىلهرنىڭ كـ ــۈن كىـ ــۈنكى بۈگـ چـ

ئۇنىـڭ  . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ تاشقى قىياپىتى ئهمهس، بهلكى روھىي گۈزەللىكى ئىدى        
جهڭ مهيدانىدىكى تهڭداشسىز جۈرئهت ـ شىجائىتىگه ۋە ئاجايىـپ گـۈزەل پىـداكارلىق     

تۇيۇقـسىز  . رازىغا ھهممهيلهن چوڭقۇر زوقلىـنىش ئىلكىـدە ھهيـرانه باقماقتـا ئىـدى            ئوب
ھهممىـدىن ئىلگىـرى   . ئۇنىڭ يهڭلىرى ئارىسىدىن قاپ ـ قارا بىلىكى كۆرۈنـۈپ قالـدى   
ــىز   ــبهر ئهلهيهىســـساالم ئىختىيارسـ ــان پهيغهمـ ــۇنى تونۇۋالغـ ــهئىدقۇ؟"ئـ ــۇ سـ دەپ !" بـ

المنىڭ مۇبـارەك ئـاۋازىمۇ ئـۇنى شـهھىدلىك         ئهممـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـسا     . توۋلىۋەتتى
ئــۇ توختىمــاي قىلىــچ . ئىــشقىدىكى پهرۋانىــلهرچه مهســتانىلىكىدىن ئويغىتالمىــدى  

ئىلگىـرىلىگهنچه ، ئالالھغـا بولغـان ھهقىقىـي         ... چېپىپ ، ئىلگىرىلهپ ، ئىلگىرىلهپ      
يـا  دۇن. بهندىچىلىكنىڭ ئهڭ چوڭقۇر، ئهمما ئهڭ يۈكـسهك قاتلىمىغـا شـۇڭغۇپ كهتتـى            

پهردە ئارقىسىدا خىرەلىشىشكه، ئاسمان ـ زېمىن ۋە پۈتكۈل كائىنات چۇڭقۇر ئېهتىـرام   
مانا بۈگۈن ھهقىقىي ئىنسان    . بىلهن يول ئېچىپ كهينىگه سىلجىشقا باشلىغان ئىدى      

. ۋۇجۇد قورغانلىرىنى بۆسۈپ چىقىپ، ئـۆز ئىالھىنىـڭ سۆيگۈسـى ئۈچـۈن يهردە ياتـاتتى              
  .  ئىالھى بىلهن ئۇچرىشىپ بولغان ئىدىئۇنىڭ روھى ئالال بۇرۇن ئۆز

ئۇنىڭ جانـسىز   . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ جهسىتى يېنىغا كېلىپ ئىگىلىدى        
  ئى سهقىف   "جىسمىنى مۇبارەك قۇچىقىغا ئېلىپ قاتتىق تهسىرلهنگهن ھالدا 

  
  
  
  

                                                     4 
  



  
  

ھ بۈگـۈن بىزنىـڭ سـهئىدگه سـىلهرنىڭكىدىن نهچـچه ھهسـسه گـۈزەل           ئالال! قهبىلىسى
  . دەپ خىتاب قىلىشقا باشلىدى" قىز ئاتا قىلدى

سهئىدىل ئهسۋەد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ بـۇ قىـسقىغىنا ھېكايىـسى بىـزگه نىـسبهتهن                
ھېسابـــسىز ســـاۋاق، نهســـىههت ئهڭگۈشـــتهرلىرىگه تولغـــان قىممهتلىـــك خهزىـــنىگه  

دىن قېنى كىم بۇ ئهڭگۈشتهرلهر بىـلهن ئېتىكىنـى تولدۇرۇشـقا بهل            ئارىمىز. ئوخشايدۇ
ــگهن ســۆزنىڭ ئادەملهرنىــڭ تاشــقى      ــارىمىزدا قېنــى كىــم ئىنــسان دې ــدۇ؟ ئ باغلىياالي
ــانلىقىنى چىــن      ــىغا قارىتىلغ ــيهت دۇنياس ــاپىتىگه ئهمهس، بهلكــى ئىچكــى روھى قىي

  مهنىدىن تونۇپ يېتهلهيدۇ؟ 
يىتى شۇنچه كۆركهم، گۈزەل چىرايالر سـاھىبىلىرى       ئهمما ھازىرقى مۇسۇلمانالر جهمئى   

بىلهن تولـۇپ تۇرۇپتـۇكى، ئـۇالر ئـۆز روھىـيهت دۇنياسـىدا ئىنـسان ئهمهس، بهلكـى بىـر                    
چـۈنكى بـۇ ھهقىقهتنـى      . ھايۋاننىڭ يوشۇرۇنۇپ ياتقانلىقىنى ئۆزىمۇ كۆرۈپ يېتهلمهيـدۇ      

ن، ئىمـانى تۇيغـۇالردىن     پىشانىلهر ئاستىغا قادالغان كۆزلهر ئهمهس، بهلكى ئىمانى ۋىجدا       
ــدۇ    ــۆرۈپ يېتهلهي ــۆزلىرىال ك ــۇر ك ــدىغان ئىچكــى تهپهكك ــۈپ چىقى ــدى  . پۈت خــوش، ئهم

بىزنىڭ تهپهككۇر كۆزلىرىمىز روھىـيهت دۇنيـايىمىزدىكى يوشـۇرۇنۇپ ياتقـان           ! بىزچۇ؟
ئهگهر پېتىنالمايدىكهن، ئۇنداقتا يهنىال    ! ئهشۇ رەزىل ھهقىقهتنى كۆرۈشكه پېتىناالرمۇ؟    

  ...بىز راستتىنال مۇسۇلمانمۇ! لمانمۇ؟ ئاھ بىز مۇسۇ
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