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 ئەڭ ئبخىرقي پەيغەٍبەر مىٌ؟

 [ببىىالر ئۈچۈُ]

بىس ئىيگىرىني ٍبقبىىيىرىَىسدا، ئبىالھ تبئبال ! مېچىل دوستالر

تەرىپىذىِ ئىْسبّىيەتنە مۆپيىگەُ پەيغەٍبەرىەر ئەۋەتىيگەّيىني 

بۇ دەرسىَىسدە بوىسب، . توغرىسىذىني ٍەىۇٍبتتب ئورتبقالضقبُ ئىذۇق

 .ي بىيەُ توّۇضۇپ چىقىَىسپەيغەٍبەرىەرّىڭ تۈگەّچىس

ئبىالھ تبئبال ئىْسبّىيەتنە ئەڭ ئبخىرقي پەيغەٍبەرّي ! مېچىل دوستالر

يىو 0311بۇّىڭذىِ  ئبىالھ تبئبال . قبچبُ ئەۋەتنەّيىنىْي بىيەٍسىيەر؟

ئۇ زات بوىسب . ئىيگىرى ئىْسبّىيەتنە ئەڭ ئبخىرقي پەيغەٍبەرّي ئەۋەتتي

س ٍۇھەٍَەد سەىيەىالھۇ ئەىەيھي دەه بىسّىڭ سۆيۈٍيۈك پەيغەٍبىرىَى

 .ۋەسەىيەٍذۇر

ئىيگىرىني پەيغەٍبەرىەر ئۆز قەۋٍي يبمي ٍىييىتىگە پەيغەٍبەر 

قىيىپ ئەۋەتىيگەُ بوىسب، ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالً ببرىىق ئىْسبُ ۋە 

رەسۇىۇىالھْىڭ پەيغەٍبەرىىنىْي . جىْالرغب پەيغەٍبەر بوىۇپ مەىذى

دەر ببرىىققب مىيىذىغبُ ئىْسبُ ۋە جىْالر ئېتىراپ قىيىص تب قىيبٍەتنە قە

 .ئۈستىذىني ٍەجبۇرىيەتتۇر

دادىسىْىڭ ئىسَي . «ٍۇھەٍَەد»ئۇ زاتْىڭ ٍۇببرەك ئىسىَيىرى 

ئببذۇىالھ، ئبّىسىْىڭ ئىسَي ئبٍىْە، چوڭ دادىسىْىڭ ئىسَي 

ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالً قۇرەيص قەبىيىسىْىڭ . ئببذۇىَۇتتەىىبذۇر

ِ بوىۇپ، ئبئىيە ّەسەبي ئىبراھىٌ ئەىەيھىسسبالٍغب ھبضىَىالر ئبيَىقىذى

رەسۇىۇىالھ ئەىەيھىسسبالٍْىڭ ٍۇببرەك ّبٍيىرىْي ئبڭيىغبُ . تۇتىطىذۇ
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دېيىطىَىس، پەيغەٍبىرىَىسّي " سەىيەىالھۇ ئەىەيھي ۋەسەىيەً"ھبٍبُ 

 .يبخطي مۆرۈدىغبّيىقىَىسّىڭ ئىپبدىسىذۇر

يىيي -460دىيىْىڭ ٍۇھەٍَەد سەىيەىالھۇ ئەىەيھي ۋەسەىيەً ٍىال

( يەّي دۈضەّبە مۈّي)مۈّي -01رەبىيئەه ئەۋۋەىْىڭ ( يەّي پىو يىيي)

دادىسي رەسۇىۇىالھ . ٍەمنە ٍۇمەررەٍە ضەھىرىذە دۇّيبغب مەىذى

يبضقب  5ئبّىسي بوىسب رەسۇىۇىالھ . تۇغۇىۇضتىِ ئىيگىرى ۋاپبت بوىذى

سىذىِ مىچىنال ئبّى-ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالً ئبتب. مىرگەّذە ۋاپبت بوىذى

-ئەٍَب ئۇ زات ئۆسَۈرىىنىذىِ تبرتىپ ّبھبيىتي ئەدەپ. يېتىٌ قبىذى

ئەخالقيىق بوىۇپ، ببضقب ببىىالرغب ئوخطبش ئويۇّچي ۋە مەپسىس ئەٍەش 

ٍەمنىذە ( يەّي ئىطيىيەىىگۈدەك بوىغبّذا)ببىىيىق پەيتيىرىذە. ئىذى

سسبالً ٍۇھەٍَەد ئەىەيھى. ببضقىالرّىڭ قوييىرىْي بېقىپ بېرەتتي

پەيغەٍبەرىىنىْي ئىالُ قىيىطتىِ ئىيگىرى ھەٍَە ئبدەً يبخطي 

يبضقب مىرگەّذە، ئبىالھ ئۇ زاتْي  31ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالً . مۆرەتتي

جەبرائىو ئەىەيھىسسبالً ئبرقىيىق ۋەھيي . پەيغەٍبەر قىيىپ ئەۋەتتي

زاتقب ّبزىو بوىذى ۋە ئىسالٍىي پرىْسىپالرّي ئبىالھْىڭ ئىسّي بىيەُ ئۇ 

يەّي ئبىالھْىڭ " )رەسۇىۇىالھ"ئبىالھ ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالٍْي . ئۆگەتتي

ئبىالھ رەسۇىۇىالھْي ئەۋۋەه ئۆز ئبئىيە تەۋەىىني، . دەپ ئبتىذى( ئەىچىسي

ئبّذىِ قۇرەيص قەبىيىسي، ئبّذىِ ببرىىق ئىْسبّىيەتْي ئىسالً دىْىغب 

 .دەۋەت قىيىطقب بۇيرىذى

. مىطىيەرّي ئىَبّغب چبقىرىطقب ببضيىذىرەسۇىۇىالھ ئەتراپىذىني 

دەۋەتْىڭ دەسيەپني ببسقۇچىذا ئبز سبّذىني ئبدەٍيەر ئىسالٍْي قوبۇه 

ئەيْي ۋاقىتتب مۆپيىگەُ مىطىيەر رەسۇىۇىالھ ۋە . قىيىپ ٍۇسۇىَبُ بوىذى
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ٍەمنە ٍۇضرىنيىرى . ئۇّىڭغب ئەگەضنۈچىيەرگە قبرضي چىقتي

ٍۇسۇىَبُ بوىغبّالرّي . ۋە ھبقبرەت قىيذىرەسۇىۇىالھْي ٍەسخىرە قىيذى 

بەزى ٍۇسۇىَبّالر ئىَبّىْي قوغذاش . تۈرىۈك تەُ جبزاسي بىيەُ جبزاىىذى

يوىىذا ئبىالھْىڭ رىساىىقىْي مۆزىەپ مبپىرالرّىڭ جبزاالش ّەتىجىسىذە 

 .ھبيبتىذىِ ئبيرىيذى

رەسۇىۇىالھ ۋە ئۇّىڭغب ئەگەضنۈچىيەر دىْي، سىيبسي ۋە ئىقتىسبدى 

ىَالر ئبستىذا يبضبۋاتقبُ پەيتتە، ئبىالھ رەسۇىۇىالھْىڭ ٍەدىْىگە بېس

 .ھىجرەت قىيىطىْي ئىرادە قىيذى

رەسۇىۇىالھ ٍەدىْىگە مەىگەّذىِ مېيىَْۇ ھىنَەت بىيەُ، 

ٍۇسۇىَبّالرّىڭ . ئىْسبّالرّي ئىسالً دىْىغب چبقىرىطْي داۋاٍالضتۇردى

دىْي . ۇىَبّالر مۈچالّذىّەتىجىذە ٍۇس. سبّي ببرغبّچە مۆپىيىطنە ببضيىذى

چبقىرىق ئەرەة ئبرىيىذىِ يبٍراپ دۇّيبّىڭ ھەرقبيسي جبييىرىذىني 

بۇّىڭذىِ بىئبراً بوىغبُ ٍەمنە . پبدىطبھالرغب يەتنۇزۇىۇضنە ببضيىذى

ٍۇضرىنيىرى رەسۇىۇىالھ ۋە ئۇّىڭ ئەتراپىذىنىيەرگە ئۇرۇش ئىچىطقب 

ڭ دىْىْي قوغذاش يوىىذا پەيغەٍبىرىَىس ۋە سبھببىالر ئبىالھْى. ببضيىذى

ئبىالھ . ئبىالھْىڭ ئىسّي بىيەُ مبپىرالرغب قبرضي جىھبد ئىالُ قىيذى

. ٍۇسۇىَبّالرغب يبردەً بەردى، ئۇالر مبپىرالرّىڭ ئۇستىذىِ غەىبە قبزاّذى

چۈّني ئۇالرّىڭ قەىبيىرى راستچىييىق ۋە سبداقەت، ئىخالش ۋە ئبىالھقب 

ّەتىجىذە ئەرەة ۋە ئەجەٍيەردىِ . ىبوىغبُ بۈيۈك ئىطەّچنە توىغبُ ئىذ

ٍۇھەٍَەد . بوىۇپ مۆپيىگەُ ئىْسبّالر ئبىالھْىڭ دىْىْي قوبۇه قىيذى

يىييىق پەيغەٍبەرىىل ھبيبتىذا ئبىالھ ئۇستىگە  12ئەىەيھىسسبالً 

. يۈميىگەُ ٍەسئۇىىيەتْي ئبىالھْىڭ يبردىَي بىيەُ توىۇق ئبدا قىيذى
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يىيي -00ەرە ضەھىرىذە ھىجرىيىْىڭ يېطىذا ٍەدىْە ٍۇّەۋۋ 52رەسۇىۇىالھ 

ئبيْىڭ -5يىيي -521يەّي )مۈّي دۈضەّبە مۈّي -01رەبىيئەه ئەۋۋەىْىڭ 

بۇ بۈيۈك دىْي دەۋەتْي بىس ئۈٍَەتيەرگە ٍىراش قبىذۇرۇپ ( مۈّي-7

 . ئبىالھْىڭ دەرگبھىغب مەتتي

تبۋابىئبتيىرىغب، -رەسۇىۇىالھ ئەىەيھي ۋەسەىيەٍگە ۋە ئۇ زاتْىڭ ئبئىيە

بە مىراٍالرغب ۋە تب قىيبٍەتنىچە ئۇالرّىڭ يوىيىرىغب ئەگەضنەُ ببرچە سبھب

 .ٍۇسۇىَبّالرغب دۇرۇت ۋە سبالٍالر بوىسۇُ

ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالً ئبىالھْىڭ ئىْسبّىيەتنە ئەۋەتنەُ : خۇالسە

ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالً ببرچە ئىْسبّالرغب . ئەڭ ئبخىرقي پەيغەٍبىرىذۇر

ئۇ زاتتىِ مىيىِ تب قىيبٍەتنىچە ھېچقبّذاق . ذىپەيغەٍبەر بوىۇپ مەى

رەسۇىۇىالھْىڭ ئىسالٍي چبقىرىقىْىڭ ّەتىجىسىذە . پەيغەٍبەر مەىَەيذۇ

ھەرزاٍبُ ۋە ھەرۋاقىت ھەقىقەت ببيرىقىْي مۆتۈرۈپ چىقىذىغبُ ئەزىَەتيەر 

بەىني سىس مېيىچەمتە ضۇالرّىڭ بىرى . داۋاٍيىق ٍەۋجۇت بوىۇپ تۇرىذۇ

 .س ٍۇٍنىِبوىۇپ قىيىطىڭى

بىس ئەٍذى تۆۋەّذىني سوئبىالرغب بىرىىنتە ! قېْي مېچىل دوستالر

 :جبۋاة بېرىپ ببقبييي

 :سوئبىالر

 پەيغەٍبىرىَىسّىڭ ئىسَي ّېَە؟ -0

 ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالً ّەدە تۇغۇىغبُ؟ -1

 ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالً ّەدە ۋاپبت بوىغبّيىقىْي بىيەٍسىس؟ -2

 ْي ئبڭيىسىڭىس ّېَە دەيسىس؟رەسۇىۇىالھْىڭ ئىسَى -3
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 رەسۇىۇىالھ دىْي دەۋەتْي قبّذاق ۋە مىَذىِ ببضيىذى؟ -4

 ئبىالھ بۇ دۇّيبغب يەّە پەيغەٍبەر ئەۋەتەٍذۇ؟ -5

 سىس ٍۇھەٍَەد ئەىەيھىسسبالٍْي قبّذاق يبخطي مۆرۈسىس؟ -6

رەسۇىۇىالھ توغرىسىذا بىيگەّيىرىڭىسّي دوستيىرىڭىسغب سۆزىەپ  -7

 بېرەٍسىس؟

 


