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 پهيغهمبهر كىم؟

كىچىك دوستالر بۇ دەرسىمىزدە سىلهرگه پهيغهمبهرلهر ههققىدە قىسقىچه 

ههممىمىزگه مهلۇم بولغىنىدەك، ئالاله تائاال ئىنسانالرنىڭ ساغالم  .نچه بېرىمىزچۈشه

بۇ ۋەزىپىنى . رەۋىشته پهرۋەردىگارىنى تونۇشى ئۈچۈن دىننى بارلىققا كهلتۈردى

تاپشۇرۇش ئۈچۈن ئىنسانالر ئارىسىدىن ئهڭ ئهقىللىق ۋە ياخشى كىشىلهرنى تاللىدى 

ئالاله تائاال . يۇنچه يېتهكلهپ يېتىشتۈردىۋە ئۇنى ئهلچىلىكنىڭ تهقهززاسى بو

يهنى . (پهيغهمبهرلهرگه جهبرائىل ئهلهيهىسساالم ئارقىلىق ۋەهىيىلهرنى يهتكۈزدى

ئالاله تهرىپىدىن جهبرائىل ئهلهيهىسساالم ئارقىلىق خهۋەر ئىلىپ كېلىنگهن 

غان خهۋەر ئالاله ئاسماندىن پهيغهمبهرگه نازىل قىل.) كىشىنى پهيغهمبهر دەپ ئاتايمىز

 :پهيغهمبهرلهر نهبىي ۋە رەسۇل دەپ ئىككىگه بولىنىدۇ. ۋەهيى دېيىلىدۇ

ئالاله تائاال بهزى پهيغهمبهرلهرگه ئۆزى ئهمهل قىلىشى ئۈچۈنال ۋەهيى نازىل -1

يهنى بۇ تۈردىكى پهيغهمبهرلهر ئۆزىدىن . (دەپ ئاتىلىدۇ» نهبىي«قىلدى، ئۇالر 

 .)ىلهن مېڭىشقا بۇيرۇلغانالردۇرئىلگىرىكى پهيغهمبهرنىڭ پرىنسىپى ب

2-0T 0T1T ئالاله تائاال بهزى پهيغهمبهرلهرگه ئۆزى ئهمهل قىلىشى ۋە باشقىالرنىمۇ دىنگه

يهنى بۇ (0T1T 0T1T.0T1T 0T1Tدەپ ئاتىلىدۇ» رەسۇل«دەۋەت قىلىشى ئۈچۈن ۋەهيى نازىل قىلدى، ئۇالر 

.) دۇرتۈردىكى پهيغهمبهرلهر يېڭى پرىنسىپ بىلهن دىننى بهرپا قىلىشقا بۇيرۇلغانالر

ئالالهنىڭ ئهلچىلىرى ئۆز . دېگهن سۆز ئهلچى دېگهن مهنانى بېرىدۇ» رەسۇل«

مهن سىلهرگه ئالاله تهرىپىدىن ئهلچى قىلىپ «زامانىسىدىكى ئىنسانالرغا 

دېگهن، ئۇالرنى بىر ئالالهقا ئىمان كهلتۈرۈش ۋە ئىبادەت قىلىشقا » ئهۋەتىلدىم

ئىنسانالرنىڭ . يغهمبهرنى ئىنكار قىلغاننهتىجىدە كۆپلىگهن ئىنسانالر په. چاقىرغان

دەپ » مۆجىزە«. پهيغهمبهرنى ئېتىراپ قىلىشى ئۈچۈن تۈرلۈك مۆجىزىلهرنى بهردى

. ئىنسانالرنىڭ قولىدىن كهلمهيدىغان ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالرنى دەيمىز

مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىش ئارقىلىق  -ئالالهنىڭ ئىزنى بىلهن-پهيغهمبهرلهر 

الاله تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن راستچىل پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئۆزلىرىنىڭ ئ
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ئۇنىڭدىن كىيىن كۆپلىگهن ئىنسانالر ئالالهنىڭ هىدايهت قىلىشى . ئىسپاتلىغان

 .بىلهن پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرگهن ۋە ئۇالرغا ئىتائهت قىلغان

ئادەم ئاتا . ئالاله تائاال ئادەم ئاتىمىزنى زېمىندىكى بىرىنچى نهبىي قىلىپ تهيىنلىدى
ئالاله تهرىپىدىن بهلگىلهنگهن پرىنسىپالرغا هاۋا ئانا بىلهن بىرگه ئهمهل قىلدى ۋە 

. ئانىسىغا ئهگهشتى-بالىلىرىمۇ ئۇالرغا ئىتائهت قىلىپ ئاتا. بالىلىرىغا دىننى ئۆگهتتى
ئۇالر . پاتىدىن كىيىن ئۇ كىشىنىڭ ئهۋالدلىرى ئىنتايىن كۆپىيىپ كهتتىئادەم ئاتا ۋا

شۇنىڭ بىلهن . يۈزىنىڭ ههرتهرەپلىرىگه تاراپ كېتىشتى-هاياتلىق ئىزدەپ يهر
قهبىله 0T 0T1Tئۇالر. ئىنسانالر زېمىننىڭ ههرتهرىپىدە يىلتىز تارتىپ تىز سۈرئهتته كۆپهيدى

ئاال ههربىر قهۋم ۋە مىللهتتىن پهيغهمبهر ئالاله تا. ئايماقالرغا بۆلىنىپ كهتتى0T1T 0T1Tە0T1T 0T1Tۋ
قاتارلىق ...ئىلگىرىكى زاماندا نۇه، هۇد، سالىه، ئىبراهىم، لۇت، مۇسا، ئىسا. چىقاردى

كۆپلىگهن پهيغهمبهرلهر ئىنسانالرنى يالغۇز يېگانه ئالالهقا ئىمان كهلتۈرۈشكه 
اهىدىن نهسىههت ۋە بهزى پهيغهمبهرلهرگه ئالاله ئۆز دەرگ. چاقىرىپ ئالهمدىن ئۆتۈشتى

هۆكۈملهر يېزىلغان سههىپىلهرنى چۈشۈرگهن بولسا، بهزىلىرىگه مۇقهددەس كىتابالرنى 
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا بولسا قۇرئان كهرىمنى . (نازىل قىلدى
ئىنسانالر ئۆز زامانىسىدا پهيغهمبهرلهرگه ئىتائهت قىلىپ ياشىغان .) نازىل قىلدى

پهيغهمبهرلهرگه بويۇنتاۋلىق قىلىپ . ئىنتايىن بهختلىك هايات كهچۈردىپهيتلىرىدە 
 .ئىمان ئېيتمىغانالرنى ئالاله تائاال ئاپهت ئهۋەتىپ هاالك قىلدى

ئهخالق ۋە پهزىلهتلىك، رەهىمدىل -پهيغهمبهرلهر ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئهڭ ئهدەپ

م پهيغهمبهرلهر بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساال. كىشىلهردۇر

پهيغهمبهرلهر . ئىچىدىكى ئهڭ سهرخىل، ئهڭ پهزىلهتلىك، ئهڭ رەهىمدىل زاتتۇر

ئىنسانالرغا ئالاله رازىلىقىنى كۆزلهپ شهخسى مهنپهئهتتىن يىراق هالدا ياخشىلىق 

بۇ سهۋەبتىن پهيغهمبهرلهر ئالالهنىڭ . قىلدى ۋە ئۇالرغا ئالالهنىڭ دىنىنى ئۆگهتتى

كىمكى پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكهن، ئالالهقا . دىلىرىدۇرئهڭ سۆيۈملۈك بهن

 .نهتىجىدە ئالاله ئۇ كىشىنى ياخشى كۆرىدۇ. ئىتائهت قىلغان بولىدۇ
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 :خۇالسه

پهيغهمبهر ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئالاله ئهڭ ياخشى كۆرگهن، ئهڭ رەهىمدىل، 

ئىچىدىن پهيغهمبهرلهرگىال  ئىنسانالر. ئهقىللىق ۋە قورقماس، ئهڭ ئىماندار كىشىدۇر

-بارلىق ئىنسانالر جۈملىدىن ئالىمالر، پادىشاهالر، چوڭ. ئالالهدىن ۋەهيى كېلىدۇ

 .كىچىك ههممه كىشى پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇشى الزىم
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