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 مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ياردەم بېرىشتىكى يۈز ۋەسىله
   

، ئالالھ. خاستۇرھقا  سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالال- پۈتكۈل ھهمدۇ

ئۇنىڭ ئائىله تاۋاباتلىرىغا ۋه ،ئهلهيهىسساالمغا پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 

  !ساھابىلىرىگه رهھمهت ۋه ئامانلىق ئاتا قىلغاي

ئىسالم ئاساسلىرىنىڭ بىرىنجىسى ئالالھتىن باشقا مهبۇد بهرھهقىنىڭ 

يوقلىقىغا ۋه مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ بىزگه ئهۋهتكهن ئهلچىسى 

بۇ گۇۋاھلىقنىڭ ئالدىنقى قىسمى ، لۇپئىكهنلىكىگه چىن دىلىدىن ئىشىنىش بو

بىزنىڭ بىر ئىالھلىقنى ) ئالالھتىن باشقا مهبۇد بهرھهق يوق(

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھنىڭ بىزگه (كىينكى قىسمى . جاكارلىغانلىقىمىزدۇر

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ بىزگه ئهۋهتكهن ) ئهۋهتكهن ئهلچىسى

بىز پهقهت قهلبىمىزده . پ قىلغانلىقىمىزدۇرئهلچىسى ئىكهنلىكىنى ئېتىرا

تۆۋهندىكلهرنى ياخشى يېتىشتۈرگهندىال ئاندىن گۇۋاھلىق سۆزىمىزنىڭ كېيىنكى 

  : قىسمنىڭ مهنىسىنى ھهقىقى تونۇپ يهتكهن بولىمىز

ئهڭ : مۇھهممهد ئهلهيهىساالمنىڭ بىزگه يهتكۈزگهنلىرىگه تولۇق ئىشىنىش.١

نىڭ ئالالھ ئۇنىڭغا ) لالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهمسهلله(ئالدى بىلهن بىز مۇھهممهد 

نازىل قىلغان قۇرئان كهرىمنى ۋه سۈننهتنى ئىنسانىيهتكه يهتكۈزۈشكه ئهۋهتكهن 

مانا بۇ بارلىق . ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه چىن دىلىمىزدىن ئىشىنىشىمىز كېرهك

  . دىنالردىن الله نىڭ بهندىلىرىگه مهقبۇل كۆرگهن دىن ئىسالم دىندۇر

بىز : بۇيرىغانلىرىغا تولۇق ئىشهنچ ۋه بويسۇنۇش بىلهن ئىتائهت قىلىشئۇنىڭ . ٢

ھهركهتلىرىنى ئۆزىمىزگه - ئۇنىڭ ئىش، چوقۇم ئۇنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىشىمىز

  .ئۆرنهك قىلىشىمىز ۋه ئۇنىڭ سۈننىتىگه يات ئىشالردىن يىراق بولىشىمىز الزىم
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مىزگه بولغان بىزنىڭ پهيغهمبىرى: پهيغهمبهرگه بولغان مۇھهببهت.٣

 ئانىمىز ۋه - مۇھهببىتىمىز چوقۇم باشقا ھهرقانداق بىر شهخسكه ھهتتاكى بىزنىڭ ئاتا

بىز ، شۇنداق بولغاندا.  چاقىمىزگه بولغان مۇھهببهتتىن ئۈستۈن بولۇشى الزىم-باال

ئۇنىڭغا اليىق ھۆرمهت ۋه ئىتائهت كۆرسىتهلهيمىز ۋه ئۇنىڭغا ئهگىشىشكه ۋه ئۇنىڭ 

  .شقا ئىلهام ئاالاليمىزسۈننىتىنى قوغدا

ھاياتىمىزدىكى «مۇھهممهد الله نىڭ بىزگه ئهۋهتكهن ئهلچىسى» دېگهن 

گۇۋاھلىق سۆزىمىزنىڭ مهنىسىنى تولۇق چۈشىنىۋېلىش بىز مۇسۇلمانالرنىڭ 

بىز چوقۇم ئۇنىڭ ئىمان ئىتىقادىنى قهلبىمىزگه ھهقىقى ئورنىتىشىمىز . ۋهزىپىمىز

: گه مۇنداق دهيدۇ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مۇناپىقالر پهيغهمبىرىمىز . كېرهك

«بىز سېنىڭ ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكڭگه ئىمان كهلتۈردۇق» بۇنىڭغا 

مۇناپىقالر سېنىڭ ئالدىڭغا كهلگهن چاغدا «گۇۋاھلىق : (قارىتا الله تائاال مۇنداق دهيدۇ

ىڭ ھهقىقهتهن سېن. بېرىمىزكى سهن ھهقىقهتهن الله نىڭ پهيغهمبىرىدۇرسهن» دهيدۇ

مۇناپىقالرچوقۇم ، الله گۇۋاھلىق بىرىدۇكى، پهيغهمبهر ئىكهنلىكىڭنى الله بىلىدۇ

  ) ئايهت- ١سۈره مۇنافىقۇن (» .يالغانچىالردۇر

سهللهلالھۇ (بىز بۇ ئارقىلىق مۇھهممهد ، بۇ يهرده بىر قانچه ئىشالر بار بولۇپ

ركىتىمىزده گه بولغان مۇھهببىتىمىزنى ئهمهلىي ھه) ئهلهيهى ۋهسسهللهم

بىز بۇجهرياندا . كۆرسىتهلهيمىز ۋه ئۇنىڭ ئالدىدىكى بۇرچىمىزنى ئادا قىالاليمىز

، ھهرخىل زهھهرخهندىلىك بىلهن قىلىنغان ھۇجۇمغا ئۇچرايمىز ۋه تۇرمۇشىمىز

ئاشىق بولغان كىشىمىز ۋه ئوخشاش بولىمغان دهرىجىدىكى بايلىققا 

بىز چوقۇم قولىمىزدىن . نىمىزئىنتىلىشلىرىمىز تۈپهيلى ئۇنى ئالداشقا ئۇرۇ

  .كېلىشىچه ئۇنىڭ ئالدىدىكى مهسئۇلىيتىمىزنى تاماملىشىمىز كېرهك

  :شهخىس بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن قىلىدىغان ئىشىمىز
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 نىڭ ئالالھنىڭ ھهق) يهى ۋهسسهللهمسهللهلالھۇ ئهله(بىز مۇھهممهد  .١

 كۇرىدىغان پاكىتالر ئۈستىده تهپهكپهيغهمبىرى ئىكهنلىكىنى كۆرسىت

  يۈرگۈزىشىمىز

بۇ پاكىتنىڭ بىرىنجى مهنبهسى باشقا نهرسه بولماستىن دهل قۇرئان . كېرهك .٢

  .كهرىمنىڭ ئۆزىدۇر

سۈننهت ۋه مۇسۇلمانالر بىرلىككه كهلگهن ئىجمائالردىكى ، بىز قۇرئان كهرىم. ٢

گه ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پاكىتالرنى ئۈگىنىش ئارقىلىق پهيغهمبىرىمىز 

،  ھهركهتلىرىنى ئۆزىمىزگه ئۆرنهك قىلىپ- ىمىز ۋه ئۇنىڭ ئىشبويسۇنۇش

  .ئىشلىرىمىزدا تهقلىد قىلشىمىز كېرهك

ئۆزىمىزگه ئالالھنىڭ پهيغهمبهرنىڭ سۈننىتىنى قانداق قوغدىغانلىقىنى .٣

بىز ئالىم ئۆلىماالرنىڭ نهچچه ئهسىردىن بېرى سهھىه ھهدىسلهرنى : ئايدىڭالشتۇرۇش

 ھهدىسلهردىن ئايرىش يولىدا كۆرسهتكهن خالسانه ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان خاتا

تارىختىن بۇيان ھېچقانداق . تۆھپىلىرىنى ئۈگىنىپ ياخشى بىلىۋىلىشىمىز الزىم

تارىخىي پاكىتالرنىڭ توغرىلىقىنى پهرقلهندۈرۈشته بۇالردهك ) مهدهنىيهت(بىر جامائه 

  .بۇالردهك زور كۈچ چىقىرالمىغان، ئىلمىي پىرىنسىپ تۈزۈپ

 - نىڭ گۈزهل مىجهز) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(همبىرىمىز بىز پهيغ.٤

قهلبىمىزده ئۇنىڭغا بولغان چوڭقۇر ، خاراكتىرىنى ئهسلهپ تۇرۇش ئارقىلىق

 - بىز ئۇنىڭ گۈزهل خاراكتىرىنى ۋه ئالىيجاناپ ئىش : مۇھهببهتنى يېتىلدۈرۈش

ددىي ئىنسان ھهركهتلىرى ھهققىدىكى ماتىرىيالالرنى ئوقۇشىمىز ۋه ئۇنىڭ بىر ئا

تۇرۇپ قانداق قىلىپ بارلىق ئىسىل خىسلهتلىرىنى ئۆزىده 

  .مۇجهسسهملهشتۈرگهنلىكى ھهققىده ئىزدىنىشىمىز الزىم

 مۇھهببىتىنى ۋه بىزنىڭ ئۇنىڭغا - ئۇنىڭ بىز ھهممىمىزگه قىلغان مېهىر. ٥

ئۇ . قانچىلىك قهرزدار ئىكهنلىكىمىزنى ئۆزىمىزگه ئهسكهرتىپ تۇرۇشىمىز الزىم

  ئۇ شۇنچىلىك ئېسىل پهزىلهتلهر ئارقىلىق ، ه ھهق دىننى ئېلىپ كهلگۈچى زاتبىزگ



 ٤

  

ئۇ ئالالھقا بهرگهن ۋهدىسىنى غهلبىلىك ئهمهلگه . ئۆزىنىڭ ۋهزىپىسىنى تاماملىدى

  .بىزلهرگه يهتكۈزدى) ۋهھىيسىنى(ئاشۇردى ۋه پهرۋهردىگارىنىڭ سۆزلىرىنى 

، لغان بارلىق نېمهتلىرى ئۈچۈنئالالھنىڭ بىزگه دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ئاتا قى.٦

چۈنكى ئۇ ، پهيغهمبىرىمىزگه اليىق رهۋىشته چىن دىلىمىزدىن ئىشىنىشىمىز الزىم

دهل بىزگه بۇ نېمهتلهرگه قانداق ئېرىشىشنى ئۈگهتتى ۋه بىزگه ھىدايهت ئېلىپ 

ئالالھ بىز ئۈچۈن بۇندىن بۇرۇن ھېچقانداق پهيغهمبهرگه يولالپ باقمىغان . كهلدى

  . مهتلهر بىلهن پهيغهمبىرىمىزنى ئهزىز قىلدىساالم ۋه رهھ

نىڭ ئۆزىنىڭ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(بىز پهيغهمبىرىمىز .٧

دىلى يۇمشاق ئىكهنلىكىنى ۋه بىزنىڭ ھىدايهت ، ئهگهشكۈچىلىرىگه نهقهدهر مېهرىبان

تېپىشىمىز ۋه ياخشى كۈنگه ئېرىشىشىمىز ئۈچۈن كۆپ تېرىشچانلىقالرنى 

: ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. ىنى ئۆزىمىزگه ئهسلىتىپ تۇرۇشىمىز الزىمكۆرسهتكهنلىك

 - ٦ سۈر ئهھزاب-٣٣(» .«پهيغهمبهر مۆئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ ئۆز نهپسىلىرىدىنمۇ چارىدۇر

  )ئايهت

بىز قۇرئان ۋه ھهدىسدىكى ئۇنىڭ ئالالھ ھوزۇرىدىكى يۇقىرى مهرتىۋىسى ۋه .٨

 ھۆرمىتى سۆزلهنگهن ئايهتلهر بىلهن  مۇھهببىتى ۋه- ئالالھنىڭ ئۇنىڭغا بولغان مېهىر

  .تونۇشۇشىمىز الزىم

نى سۆيۈشكه )سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(ئالالھنىڭ پهيغهمبهر . ٩

بىز ئۇنى ئۆزىمىزدىن بهكرهك ياخشى : بۇيرۇشتهك پهرمانلىرىنى ئىجرا قىلىش

لهر سى: " مۇنداق دېگهن) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهر. كۆرۈشىمىز الزىم

 ئاناڭالردىن ۋه بارلىق ئىنسانالردىن -ئاتا ، چاقىلىرىڭالردىن-باال، مېنى ئۆزۈڭالردىن

  ."بهكرهك ياخشى كۆرمىگۈچه ھهقىقىي مۆئمىن بواللمايسىلهر

نى ۋه ئۇنىڭ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(ئالالھنىڭ پهيغهمبهر . ١٠

«ئى : الھ مۇنداق دهيدۇئال. سۈننىتىنى ھۆرمهت قىلىشقا بۇيرىغان پهرمانىغا بويسۇنۇش

  ئاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرنىڭ ) رهسۇلىلالغا سۆز قىلغان چېغىڭالردا! (مۆئمىنلهر



 ٥

  

يۇقىرى ئاۋاز بىلهن )توۋالپ( بىرىڭالر بىلهن - سىلهر بىر ، ئاۋازىدىن يۇقىرى قىلماڭالر

) ئۇنداق قىلساڭالر(، پهيغهمبهرگه توۋالپ يۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلماڭالر، سۆزلهشكهندهك

سۈره ." (ئهمهللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ)قىلغان ياخشى(، رىڭالر تۇيماستىنئۆزلى

  ) ئايهت-٢ھۇجۇرات

نى قوغداش ۋه ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىمىز .١١

بىز چوقۇم ئۇنىڭغا زىيان . ھىمايه قىلىشقا بۇيرۇشتىن ئىبارهت بۇيرۇقىغا بويسۇنۇش

 ئۇنىڭغا تۆھمهت چاپالش غهرىزىده بولغانالردىن قوغدىشىمىز يهتكۈزۈشكه ئۇرۇنغان ۋه

«سىلهرنىڭ ئالالغا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان : ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. الزىم

ئۇلۇغلىشىڭالر ۋه ھۆرمهتلىشىڭالر ) يهنى پهيغهمبهرنى(ئۇنى ، ئېيتىشڭالر ئۈچۈن

غهمبهرنى بىز پهي(ئۈچۈن ئهتىگهنده ۋه ئاخشامدا تهسبىه ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن 

  ) ئايهت- ٩سۈره فهتىه ( » )ئهۋهتتۇق

 شۆھرىتىنى قوغداش ۋه - قهلبىمىزده پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ نام . ١٢

  .داۋامالشتۇرۇش ئىرادىسىنى تىكلهش

 ھهركهتلىرىنى - نىڭ ئىش) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهر . ١٣

اخىرهتته كاتتا ساۋاب ۋه سهمىمىي ھالدا ئۆز ئهمهلىيتىگه ئۇيغۇنالشتۇرغۇچىالرنى ئ

خۇددى پهيغهمبىرىمىز . رهھمهتلهرنىڭ ساقالپ تۇرىدىغانلىقىنى ئهسته ساقالش

سىلهر ياخشى كۆرگىنىڭالر بىلهن بىلله :"نىڭ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

  .ئۇالر جهننهتته پهيغهمبهرگه ئهڭ يېقىن بولغۇچىالردۇر،دېگىنىدهك " بولىسىلهر

بولۇپمۇ ئهزاندىن كېيىن ۋه جۈمه كۈنلىرى ، اغدايادىمىزغا كهلگهن چ.١٤

 ساالم يولالشنى ئۆزىمىزگه - گه دۇرۇد) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز 

  .بۇ بىزگه ئالالھدىن كېلىدىغان رهھمهتنى كۆپهيتىدۇ ، ئادهت قىلىش

سهللهلالھۇ ئهلهيهى (ئىشهنچىلىك ماتىرىيالالردىن پهيغهمبهرىمىز . ١٥

  :  ساۋاقالرنى ئۈگىنىش- نىڭ تارىخى ۋه ئۇالر ئۆز ئىچىگه ئالغان تهجرىبه) ۋهسسهللهم

  



 ٦

  

ئۇنىڭدىن ئۈنۈملۈك ، شۇنداق بولغاندا بىز بۇالرنى ئۆزىمىزنىڭ تۇرمۇشىمىزغا تهدبىقالپ

  .پايدىلىنااليمىز

نىڭ سۈننىتىنى ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز . ١٦

ھهدىسلهرنى ئۈگىنىش بىلهن بىرلىكته ئۇنىڭ : شئىشهنچىلىك مهنبهلهردىن ئۈگۈنۈ

بۇ ئارقىلق بىز بۇ . روھىنى توغرا چۈشىنىۋىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش

  .ھهدىسلهر ئۆز ئىچىگه ئالغان تهلىم تهربىيلهرگه ئېرىشهلهيمىز

بۇ سۈننهتلهرنىڭ بىرلىكى ۋه يۈكسهكلىكىگه ئهگىشىش ئارقىلىق . ١٧

  .ىزنى تونۇشئۆزىمىزنىڭ مهجبۇرىيتىم

نىڭ بىزگه مهجبۇرىيهت ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز . ١٨

بىز . ھهركهتلىرىنىمۇ ئۆزىمىزگه تهدبىقالش- بولمىغان ئىشالردىكى خاس ئىش 

قىلغان ئىشالرنى ئۆمرىمىزده پهقهت ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز 

نىتىگه ئهڭ كىچىك ھالقىالرغىچه ئۇنىڭ سۈن، بىر قېتىمالقىاللىساقمۇ 

  .ئهگىشهلهيمىز

ئۆزىمىزنى ئۇنىڭ سۈننىتىنىڭ ھهر قايسى جهھهتلهردىكى مهزمۇنلىرىغا سهل .١٩

  .قاراپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۆزىمىزنى ھهر ۋاقىت ئاگاھالندۇرۇپ تۇرۇش

نىڭ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(باشقىالرنىڭ پهيغهمبهرىمىز . ٢٠

نى ئۆز ئهمهلىيتىگه بېغىشلىغانلىقىنى كۆرگهن ۋاختىمىزدا خۇشاللىق سۈننهتلىرى

  .ھېس قىلىشقا كاپالهتلىك قىلىش

ئۇنىڭ سۈننهتلىرىنىڭ نهزهردىن ساقىت قىلىنىپ قالغانلىقىنى بايقىغان .٢١

  .ۋاقتىمىزدا قهلبىمىز ئازابلىنىش

ىنى  شۆھرىت- نىڭ نام) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز . ٢٢

  .بۇزغۇچىالر ۋه ئۇنىڭ سۈننىتىگه قارشى تۇرغۇچىالرغا قارىتا دۈشمهنلىك قىلىش
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،  تاۋاباتلىرىغا-نىڭ ئائىله) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز . ٢٣

بىز ئۇالرنىڭ .  مۇھهببهت كۆرسىتىش- ئاياللىرىغا ۋه ئهۋالدلىرىغا مېهىر 

گه بولغان يېقىنچىلىقى ۋه ئىسالمغا ) للهمسهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسه(پهيغهمبهرىمىز 

ئهگهر ئۇنىڭ . بولغان تۆھپىسى ئۈچۈن ئالالھنىڭ يېقىنچلىقىغا ئېرىشهلهيمىز

ئۇالرنى ، ئهۋالدلىرىدىن قايسى بىرىنىڭ ئالالھقا بويسۇنمىغان يهرلىرىنى بايقىساق

چۈنكى ئۇالرنىڭ ھىدايهت تېپىشى ، توغرا يولغا باشالشقا قىزغىن بولۇشىمىز الزىم

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب . يغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن خۇشاللىنارلىق بىر ئىشپه

سېنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلغان ! «ئى ئابباس:پهيغهمبهرنىڭ تاغىسىغا مۇنداق دهيدۇ

ئىسالمنى قوبۇل قىلغان كۈنىدىنمۇ ) دادىسى(كۈنۈڭ مهن ئۈچۈن خهتتابنىڭ 

ىڭ پهيغهمبهرىمىز بۇنىڭ سهۋهبى سېنىڭ ئىسالمغا كىرىش. خۇشاللىنارلىق

نى خهتتابنىڭ ئىسالمغا كېرىشىدىن بهكرهك ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

  خۇشال قىلىدۇ» 

: ئۈچ قېتىم تهكرارالپ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز . ٢٤

بىلهن سىلهرنى مېنىڭ ئهھلىمگه ھۆرمهت ) ھهققى(«مهن ئالالھنىڭ ھهقىقىتى 

،  تاۋاباتلىرىغا- » دېگهن كۆرسهتمىسى بويىچه ئۇنىڭ ئائىلهقىلىشىڭالرغا بۇيرۇيمهن

  . ئېهتىرامدا بولۇشىمىز الزىم- ھۆرمهتته

نىڭ ساھابىلىرىگه مىهرى ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز . ٢٥

 شهرىپى ۋه -  مۇھهببهت ۋه ئىهتىرام بىلدۈرۈش ۋه ئۇالرنىڭ ئالالھ ئالدىدىكى شان- 

ھهتتىكى يۈكسهكلىكى ۋه ئۇالردىن كېيىنكىلهر ئۈچۈن قىلغان ئىلىم جه، دهرىجىسنى

  .ياخشى ئهمهللهرنى تونۇپ يېتىش

 ئۆلىماالر ئىلىم جهھهتته پهيغهمبهرىمىزنىڭ مىراسىغا ۋارىسلىق -ئالىم .٢٦

 ئۆلىماالر - ئالىم.  مۇھهببهت ۋه ھۆرمهتته بولۇش- قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا مىهرى

شۇڭا ئۇالر بىزنىڭ ياخشى كۆرىشىمىزگه ۋه ، رپهيغهمبهرىمىزنىڭ ۋارىسلىرىدۇ

  .بۇ بىزنىڭ پهيغهمبهرىمىزنىڭ بىزدىكى ھهققى، ھۆرمهتلىشىمىزگه ئهرزىيدۇ



 ٨

  

  :ئائىله ۋه جهمئىيهت بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن قىلشقا تىگىشلىك ئىشىمىز

نى ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(بالىلىرىمىزنى پهيغهمبهرىمىز . ٢٧

  . يېتىلدۈرىشسۆيىدىغان قىلىپ

 ھهركهتلىرىنى ئۆزىگه ئۆرنهك -بالىلىرىمىزنى پهيغهمبهرىمىز نىڭ ئىش . ٢٨

  .تهقلىد قىلىدىغان قىلىپ يېتىلدۈرۈش، قىلىدىغان

  . ماتىرىيالالرنى ساقالش-ئۆيىمىزده پهيغهمبهرنىڭ ھاياتىغا ئائىت كىتاب .٢٩

 سىنئالغۇ ۋه ،ئۆيىمىزده پهيغهمبهرىمىز نىڭ ھاياتىغا ئائىت پىالستىنكا . ٣٠

  .ئائىلىمىزدىكىلهرگه ئاڭلىتىش، ياكى ئۈنئالغۇ لىنتىلىرىنى تهييارالپ

بالىلىرىمىزغا مهزمۇنى ساغالم ۋه چۈشىنىشلىك بولغان ئىسالمى كارتون .٣١

  .فىلىملهرنى كۆرسىتىش

ھهر ھهپتىسى ئائىلىده مهخسۇس ۋاقىت ئاجرىتىپ ئىسالمغا ئائىت .٣٢

  .ئۆگىنىش ئېلىپ بېرىش

ئايال بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن ئائىلىدىكى مۇناسىۋهتلهرنى ئهر ۋه .٣٣

  .پهيغهمبىرىمىزنىڭ تۇتقان يولىغا ئاساسهن بىر تهرهپ قىلىش

نىڭ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(بالىلىرىمىزنى پهيغهمبهرىمىز .٣٤

ھهرخىل كونكىرىت ئهھۋالالردا ئالالھنى ياد ئهتكهندىكى سۆزلىرىنى يادالشقا ۋه 

  .هكۆرسىتىشكه ئىلهامالندۇرۇشئهمهلىيتىد

 چۈششهك خىراجهتلىرىنىڭ مهلۇم قىسمىنى -بالىالرنى كۈندىلىك ئۇششاق. ٣٥

 ئىهسان -دهك خهير) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(خۇددى پهيغهمبهرىمىز 

، يېتىم بالىالرنى تهمىنلهش: مهسلهن. ئىشلىرىگه سهرىپ قىلىشقا ئىلهامالندۇرۇش

بۇ بولسا . قاتارلىقالر... مىسكىنلهر گه ياردهم قىلىش- قىركهمبهغهللهرنى يوقالش ۋهپه

  .سۈننهتنى ئهمهلىيتىمىزده ياخش كۆرسهتكهنلىكتۇر
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پهيغهمبهرىمىزنىڭ كۈندىلىك نۇتۇقلىرىدا دائىم ئىشلىتىدىغان سۆزلىرىگه . ٣٦

، «ئاسانالشتۇرۇڭالر،«مۇئمىنلهر زېرهك ۋه دانا بولۇشى كېرهك» : مهسلهن. ئادهتلهندۈرىش

لهشتۈرمهڭالر» ۋه «مۇسۇلمان بىر قېتىم چايان چاققان كامارغا ئىككىنجى قېتىم تهس

  قولىنى تىقمايدۇ»

ئۆيده بالىالرنىڭ پهيغهمبهرىمىزنىڭ ھاياتى توغرىسىدىكى بىلىملىرىنى . ٣٧

  .سىنايدىغان سىناقالرنى ئېلىپ بېرىش

نى ئائىلىده «پهيغهمبهرنىڭ ئۆيىدىكى بىر كۈن» دېگهندهك كىچىك پىالنالر.٣٨

  .تۈزۈش ئارقىلىق بالىالرغا پهيغهمبهرىمىزنىڭ ھاياتىغا ئائىت نهرسىلهرنى ئۈگۈتۈش

  :مائارىپ ساھهسىده قىلىدىغان ئىشىمىز

سهللهلالھۇ (ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا بىزلهرنىڭ پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .٣٩

نىڭ ئۈممىتى ۋه ئهگهشكۈچىلىرى بولۇش سۈپىتىمىزده ) ئهلهيهى ۋهسسهللهم

 ھۆرمىتىنى ئۈگۈتۈش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ قهلبىده -  ئۈستىمىزگه يۈكلهنگهن ھهققى

  . مۇھهببهت يېتىلدۈرۈش- ئۇنىڭغا بولغان مېهرى 

نىڭ ئىسل ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مبىرىمىز مۇھهممهد پهيغه.٤٠

 پهزىلهتلىرى ۋه ھاياتىنىڭ ھهر تهرهپلىرىنى ئۆزئىچىگه ئالغان لىكسىيهلهرنى - ئهخالق

  .كۆپهيتىش

مائارىپ ئورگانلىرىدىن دهرس پىروگراممىسىغا پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . ٤١

 دائىر مهزمۇنالرنى قوشۇشنى تهلهپ نىڭ ھاياتىغا) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

  .قىلىش

غهرىپتىكى داڭلىق ئۇنۋىرىستىتالردا پىروفىسسورالرنىڭ پهيغهمبهرىمىز .٤٢

نىڭ تارىخىغا ئاالقىدار مهزمۇنالردا ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مۇھهممهد 

  .لىكسىيه سۆزلىشىگه يېقىندىن ياردهمده بولۇش ۋه ھهرجهھهتتىن قولالش
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نىڭ ھاياتىغا ئائىت ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(ىمىز پهيغهمبهر. ٤٣

 ئۆلىماالرنى سۈننهتنىڭ ھهرقايسى - ھهرخىل تهتقىقاتالرنى ئېلىپ بېرىشقا ۋه ئالىم 

  .تهرهپلىرىنى ئهكىس ئهتتۈرىدىغان ئهسهرلهرنى نهشىر قىلدۇرۇشىغا ئىلهامالندۇرۇش

رقىلىشى ئۈستىده مهكتهپ ۋه ئۇنۋېرىستىتالردا ئىسالمنىڭ جۇغراپىيلىك تا.٤٤

  .توختالغاندا مۇمكىن بولسا ئىكىسكۇرسىيهلهرگه ئورۇنالشتۇرۇش

كۈتۈپخانىالنىڭ ئاسان كۆزگه چېلىقىدىغان جايلىرىنى پهيغهمبهرىمىز .٤٥

غا ئائىت كىتابالر ئۈچۈن خىزمهت ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مۇھهممهد 

  .قىلدۇرۇش

گه ئائىت ) هلهيهى ۋهسسهللهمسهللهلالھۇ ئ(پهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد . ٤٦

لهرنىڭ تۈزۈلىشىگه تېرىشچانلىق ) ئېنسىكلوپىدىيه(قىممهتلىك قامۇسالرنى 

  .كۆرسىتىش

ۋه ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(ھهر يىلى پهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد . ٤٧

ئۇنىڭ ھاياتىغا ئائىت تهتقىقات ئىلىمىي ماقالىلهرنى يېزىش مۇسابىقىسىنى ئېلىپ 

  .ۇ ئوقۇچىالرنى ھهرخىل ئوقۇش مۇكاپات پۇللىرى بىلهن تهمىنلهشب، بېرىپ

ئۇالرنىڭ قهلبىده پهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد ، ياشالر الگىرى ئورۇنالشتۇرۇپ.٤٨

گه قارىتا مۇھهببهت يېتىلدۈرۈش ۋهسۈننهتنىڭ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

  . ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى ئۈگۈتۈش

يېتهكچىلىرىمىزنى ، رۇپھهرخىل كۇرۇسالرنى ئورۇنالشتۇ. ٤٩

 ھهركهتلىرىگه -نىڭ ئىش )سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىزمۇھهممهد

  .تهقلىد قىلىش ۋه ئهمهلىيهلهشتۈرۈش ھهققىده تهربىيلهش ئېلىپ بېرىش

  :ئىسالمىي خىزمهتلهرده قىلىدىغان ئىشىمىز

لىپ كهلگهن ئې) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىزمۇھهممهد . ٥٠

  شۇنداقال ھهقىقي دىننى ، ئۇنىڭ ساپ، ۋهھىيلهرنىڭ ئاالھىدىلگىنى چۈشهندۈرۈش
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ئېلىپ كهلگهنلىكىنى ۋه ئۇنىڭ ئهڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنىنىڭ پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى 

ئۇالرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھنى بىر دهپ تونۇپ سهمىمىي ئىبادهت قىلىشقا 

  . ئىكهنلىكىنى تهكىتلهشچاقىرىش) ئىتىقادقىلىشقا، چوقۇنۇشقا(

بارلىق مىللهتلهرنى ۋه ئۇالرنىڭ ھايات قهدهملىرىنى ئىسالم كۆرسهتكهن يول . ٥١

  .بويىچه مېڭىشقا چاقىرىشقا بولغان تىرىشچانلىقنى كۆپهيتىش

نىڭ ۋهھىي ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىزمۇھهممهد . ٥٢

ۋه ئىسل پهزىلهتلىك ئىكهنلىكىنى كېلىشتىن بۇرۇنمۇ شۇنداق گۈزهل ئهخالقلىق 

  .كىشلهرگه يهتكۈزۈش

نىڭ ئېسىل ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىزمۇھهممهد . ٥٣

خىسلهتلىرىنى ئۇالرنىڭ دېققىتىنى جهلىپ قىلىدىغان ۋه قىزىقىشنى كهلتۈرىدىغان 

  .ھهركهتلهر ئارقىلىق چۈشهندۈرش- ئهمهلىي ئىش

، نىڭ ئائىلىسى) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىزمۇھهممهد .٥٤

  . قۇلۇم ۋه ساھابىلىرىگه قانداق گۈزهل مۇئامىلىده ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈش-قوشنا

، دۈشمهنلىك قىلغان يهھۇدىيالرغا، ئۆزىگه يامان نىيهتته بولغان، ئۇنىڭ.٥٥

ى مۇشرىكالرغا ۋه مۇنافىقالرغا كهڭ قورساقلىق بىلهن ياخش، خىرىستىئانالرغا

  .مۇئامىلىده بولغانلىقىنى مۇھىم نۇقتا قىلىش

ئۇنىڭ كۈندىلىك ئىشالرنى ۋه بۇ دۇنيالىق ئىشلىرىنى قانداق قېلىپ .٥٦

  .شۇنچىۋاال دانالىق بىلهن بىر تهرهپ قىلغانلىقىنى چۈشهندۈرۈش

جۈمه كۈنىدىكى خۇتبه ۋاقىتلىرىدا ئازراق ۋاقىت ئاجرىتىپ پهيغهمبهرىمىز .٥٧

نىڭ ھاياتىنىڭ مهلۇم تهرهپلىرى ) ۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهمسهللهلالھ(مۇھهممهد 
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  .خۇتبه سۆزلهش
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كۈندىلىك بهش ۋاخ نامازنىڭ ئاخىرىدا شۇ نامازدا ئوقۇلغان ئايهتلهرنىڭ .٥٨

نىڭ ھاياتى بىلهن قانداق ) هللهمسهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسس(پهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد 

  .باغلىنىش بارلىقى ئۈستىده ئازراق چۈشهنچه بېرىش

سۈننهتلهرنى ياد ئېلىش ، قۇرئان قىرائهت مۇسابىقىلىرىنى ئورۇنالشتۇرغاندهك.٥٩

  .مۇسابىقىلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش

، كهڭ ئاممىنىڭ سۈننهتكه قارىتا خاتا تونۇشلىرىنى تۈزىتىش بىلهن بىرلىكته.٦٠

  .مۇشىمىزدا سۈننهتكه ئهگىشىشنىڭ نهقهدهر مۇھىملىقىنى تهكىتلهشتۇر

كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى ئىسالم تۈزۈمىگه ئائىت ئىشالردا پهيغهمبهرىمىز . ٦١

، يهنى يوقنى بار(غا تۆھمهت چاپاليدىغان ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مۇھهممهد 

  .يېراق بولۇشنى تهكىتلهشئۆلىماالرغا قارىتىپ ۋه ئۇالردىن ) بارنى يوق قىلىدىغان

سهللهلالھۇ (كىشىلهرنى دىنغا قايتۇرۇش ئۈچۈن پهيغهمبهرىمىزمۇھهممهد .٦٢

نىڭ بىزگه يهتكۈزگهنلىرىنى كىشلهرگه ئاددى شهكىلده ) ئهلهيهى ۋهسسهللهم

  .تونۇشتۇرۇش

ئاخبارات ۋاستىلىرى ئارقىلىق كىشلهرنى پهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد .٦٣

گه بىهۆرمهتلىك قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش ۋه ) سهللهمسهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهس(

ئوشۇقچىلىق قېلىش ۋه ، قۇرئان كهرىمدىكى ئىشالردا چهكتىن ئاشۇرىۋىتىش

: ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. ھهشهمهتچىلىك قىلىشتىن توسۇدىغان ئايهتلهرنى چۈشهندۈرۈش

ىلغا ئالساق » بىز يهنه بۇنىڭغا ئائىت مۇنۇ ھهدىسنى ت.«دىندا چهكتىن ئاشۇرىۋهتمهڭالر

«خىرىستىئانالر مهريهم ئوغلى ئىيسا نى ئىالھ قىلىپ چوقۇنىۋالغاندهك مېنى : بولىدۇ

سهللهلالھۇ (» بىز يهنه پهيغهمبهرىمىزمۇھهممهد .چوقۇنغۇچىڭالر قىلىۋالماڭالر

گه بولغان ھهقىقىي مۇھهببهتنى سهمىميلىك بىلهن ئۇنىڭغا ) ئهلهيهى ۋهسسهللهم

  .تهكىتلىشىمىز كېرهكئهگىشىش بىلهن ئىپادىلهشنى 
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نىڭ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(كىشىلهرنى پهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد .٦٤

تهرجىمىهالىنى ئىشهنچىلىك مهنبهلهردىن ئوقۇپ ئۈگىنىشكه ئىلهامالندۇرۇش ۋه 

  .ئىشهنچىلىك مهنبهلهرىنى ئېنىقالپ ئۇالرغا ئېرىشىشى يوللىرىنى ئاسانالشتۇرۇش

ۋه ئۇنىڭ ھاياتىغا ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(هد پهيغهمبهرىمىز مۇھهمم.٦٥

  . قاراشالرغا قارشى تۇرۇش ۋه يوقىتىش- ئائىت سىرىتتا ئېقىپ يۈرگهن خاتا كۆز

  :مهدهنىيهت ساھهسى ۋه ئاخبارات ۋاستىلىرىدا قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىمىز

هممهد مهدهنىيهت ۋه ئاخبارات ۋاستىلىرىدىن پايدىلىنىپ پهيغهمبهرىمىز مۇھ. ٦٦

  .نىڭ ئېسىل خاراكتىرىنى ئۈگۈتۈش) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

ئۇنىڭ سۈننىتىگه زىت بولغان نهرسىلهرنى نهشىر قىلىشتىن ۋه .٦٧

  .ئاڭلىتىشتىن توسۇش

غهرىپ ئاخبارات ۋاستىلىرىنىڭ بىزنىڭ پهيغهمبهرىمىز ۋه دىنىمىزغا ئائىت . ٦٨

  .شۋىقاتلىرىغا قارشى تۇرۇشتارقىتىۋاتقان خاتا چۈشهنچىسى ۋه خاتا ته

ئوتتۇرا يول تۇتقان غهيرى مۇسۇلمان مۇتهپهككۈرالرنى كۈتىۋىلىش ۋه .٦٩

  بۇخىل سورۇنالردا، مهدهنىيهت پائالىيهتلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش

ۋه ئۇنىڭ ئېلىپ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد 

  .ازىره ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ يورۇق مۇن- كهلگهن ۋهھىيلىرى ئۈستىده ئوچۇق

مۇتهپهككۇرالرنىڭ پهيغهمبهرىمىز ) دىن سىرتىدىكى(غهيرى مۇسۇلمان .٧٠

گه بهرگهن ئوبىكتىپ باھالىرىنى نهشىر ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مۇھهممهد 

  .قېلىش ۋه تارقىتىش

نىڭ ھاياتى ۋه ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىزمۇھهممهد .٧١

هسىلىلهرنى بىر تهرهت قېلىش ئۇسۇلىنى مۇالھىزه قىلىدىغان ھهرخىل مۇھاكىمه م

يېغىنلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇش ۋه ئوخشاش بولمىغان جاي ۋه ۋاقىتتا مهسىلىلهرنى قانداق 

  .بىر تهرهپ قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرى ئۈستىده كۆرسهتمه بېرىش
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اياتىغا ئائىت  تىلۋىزىيه دىن پايدىلىنىپ پهيغهمبهرىمىز نىڭ ھ- رادىئو .٧٢

بىلىملهرنى كۆرسىتىشته ياخشى نهتىجىگه ئېرىشكهنلهرنى مۇكاپاتاليدىغان ھهرخىل 

  .مۇسابىقىلهرنى ئورۇنالشتۇرۇش

گه ئائىت ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبهرىمىز مۇھهممهد .٧٣

  . پائالىيهتلهر سۆزلهنگهن كىتابچىالرنى يېزىش ۋه نهشىر قىلدۇرۇش- ئىش، ماقالىلهر

گېزىت ژۇرنالالرنىڭ تهھرىر بۆلۈمىدىن گېزىت ژۇرنالالرنىڭ ھهربىر سانىدىن .٧٤

مهخسۇس سهھىپه ئايرىپ قۇرئان كهرىمدىكى ۋه ھهدىستىكى پهيغهمبهرىمىز 

 ھهركهتلىرىنى روشهن - نىڭ ئىش ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مۇھهممهد 

كىشىلهرگه مۇھهممهد ، پنامايهنده قىلىدىغان مهزمۇنالرنى بېسىشنى ئىلتىماس قېلى

- نى نېمىشقا ياخشى كۆرۈش ۋه ئۇنىڭ ئىش ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

  .ھهركهتلىرىنى قانداق تهقلىد قىلىشنى چۈشهندۈرۈش

سهللهلالھۇ (تېلىۋىزىيه ئىستانسلىرىنىڭ مهسئۇللىرىدىن مۇھهممهد .٧٥

بۇ ، هپ قىلىشگه ئائىت پىروگراممىالرنى كۆرسىتىشنى تهل) ئهلهيهى ۋهسسهللهم

ساھابىلىرى ۋه دۈشمهنلىرى بىلهن ، بالىلىرى، ئارقىلىق كىشىلهرگه ئۇنىڭ ئاياللىرى

بولغان مۇناسىۋهتنى بىر تهرهپ قىلىش ئۇسۇللىرىنى ئۆرنهك قىلىشى ئۈچۈن 

  . يهكۈنلهش

سهھىپه ئىشلهشكه مهسئۇل خادىمالرنى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .٧٦

 ۋه ئۇنىڭ ھاياتىغا دائىر سۈپهتلىك مهخسۇس )سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

  . پىروگراممىالرنى ئىشلهشكه ئىلهامالندۇرۇش

يهرلىك تېلىۋىزىيه ئىستانسلىرى ۋه سۈنئىي ھهمرا قاناللىرىدىن بالىالر .٧٧

نىڭ ئېسىل )سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد

قىلىنغان كارتون فىلىملهرنى  ىرى تىما ئىزل- ئهخالق پهزىلىتى ۋه ھاياتىدىكى ئىش 

  .ئىشلهشنى ئىلتىماس قىلىش
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 ئىهسان تهشكىللىرى ئارقىلىق قىلىشقا - ئىسالم ئورگانلىرى ۋه خهير

  :تىگىشلىك ئىشىمىز

ئىسالمى ئورگانالرنىڭ ئىچكى قىسمىدا پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . ٧٨

ىغان ھهيئهت ۋه گه ئهگىشىشكه تۆھپه قوشۇد) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

  .بۆلۈملهرنى تهشكىل قىلىش

يهرلىك ۋه خهلقئارالىق كۆرگهزمه ۋه يىغىنالردا پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .٧٩

ۋه ئۇ ئېلىپ كهلگهن ۋهھىيلهرگه ئائىت ئهدهبىي ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

  .ئهسهرلىرى ۋه باشقا نهشرىي مهتبۇئات ئهسهرلهرنى تارقىتىش ۋه ئورۇن ھازىرالش

غا ئائىت كىتاب ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . ٨٠

 ماتىرىيالالر ۋه ئۈنئالغۇ لىنتىلىرىنى تارقىتىپ تۇرىدىغان تارقىتىش مهركهزلىرىنى - 

  .بهرپا قىلىش

نىڭ سۈننىتى ۋه )سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد. ٨١

ىزمهتلهرده تۆھپه قوشقان شهخىسكه ئاالھىده مۇكاپاتالرنى تهرجىمىهالىغا ئائىت خ

تهييارالش ۋه داڭلىق شهخىسلهرنى تهكلىپ قىلىپ مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمى 

  .ئېلىپ بېرىش

ئۇنۋىرىستىتالر ۋه پۈتكۈل يهرشارىدىكى ئهڭ ، ئاممىۋىي كۈتۈپخانىالر. ٨٢

مىزنىڭ ھاياتىغا سۈپهتلىك تهتقىقات مهركهزلىرىگه تارقىتىش ئۈچۈن پهيغهمبىرى

  . ئائىت كىتابالرنى ھهرخىل چهتئهل تىللىرىدا نهشىر قىلدۇرۇش

ئىسالمى تهلىملىرى ۋه مۇسۇلمانالر ، ئۇنىڭ ھاياتى، پهيغهمبىرىمىز. ٨٣

مۇھهممهد ئهلهيهسساالم بىزلهرگه ، سۆزلىنىدىغان قهرهللىك ژۇرنالالرنى نهشىر قىلىپ

  .ىنى تهكىتلهشئېلىپ كهلگهن ئىسالم دىنىنىڭ ئېسىل پهزىلهتلىر
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پهيغهمبىرىمىزغا ئهگىشىشنى قولاليدىغان پىروگراممىالرۋه بۇنىڭ دائىر .٨٤

كىتابالر ۋه ماقالىلهرنىڭ يېزىلىشى ۋه تهرجىمه قىلىنىشنى ئىقتىساد جهھهتتىن 

  .قۇرۇش تهمىنلهش ئۈچۈن ئىقتىسادى فوند

  ؟ئىنتىرنىت تورىدا نىمه قىلىشىمىز كېرهك

، غان ۋه ئۇنىڭ ھهقىقىتىنى كۆرسىتىدىغانئىسالمنى تهشۋىق قىلىدى.٨٥

ئالالھنىڭ ساالمى (بۇنىڭدىن سىرىت ئىسالمنىڭ بارلىق پهيغهمبهرلهر 

نى ھۆرمهتلهشنى ئۆگىتىدىغانلىقىنى تهشۋىق قىلىدىغان ئورگانالرنى !) ئۇالرغابولسۇن

  .تهسسس قىلىش

نىڭ ھاياتى ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . ٨٦

ىشلىرىنىڭ تارقىلىشىغا تۆھپه قوشۇدىغان تور بېكهت ۋه توردىكى ئاخبارات ئ

ھازىر مهۋجۈد بولۇپ تۇرىۋاتقان تور بىكهتلىرىده . گورۇپپىلىرى تهسس قېلىش

كىچىك دائىرىده بولسىمۇ بۇ ، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىنى ئاساسى نۇقتا قىلغان

  .  قىلىشئىشالرغا تۆھپه قوشااليدىغان تور بهتلىرىنى ھاسىل

غهيرى مۇسۇلمانالر بىلهن ئېلىپ بېرىلغان توردىكى سۆھبهتلهرگه ئاكتىپ . ٨٧

ۋه ئۇ ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(ئۇالرنى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ، قاتنىشپ

  .بىزگه ئېلىپ كهلگهن دىننىڭ ئېسل پهزىلهتلىرنى ئۈگۈنۈشكه دهۋهت قىلىش

خىرىدا مۇۋاپىق ھهدىس ۋه مۇمكىن بولسا ئېلخهتلىرىمىزنىڭ ئا. ٨٨

  .پهيغهمبىرىمىزنىڭ تهلىملىرىنى كهلتۈرۈش

ئاالھىده ۋاقىت ۋه شۇ پهيتتىكى ئهھۋالنىڭ ئىهتىياجىغا قاراپ توردا .٨٩

  .مهخسۇس ئېقىم مهسىلىلهر مۇنازىرىسى تهييارالش

مهخسۇس كىتابالر ۋه لىكسىيهلهرنى ئىزلهشنى ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن يازما .٩٠

  .ىلهر بېرىششهكلىده كۆرسهتم

  :بايلىقىمىز ۋه ئىسالمى ھۆكۈمهتلىرىمىز ئارقىلىق قىلىدىغان ئىشىمىز
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نى ئاساسى نۇقتا ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .٩١

  .قىلغان ئىسالمى پائالىيهتلهرنى ئىقتىسادى جهھهتتىن قولالش

اختىلىرىنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۆزلىرىنى نهقىل كهلتۈرگهن ئىالن ت.٩٢

  .ياساش

 -  تىلىۋىزىيه ئىستانسىلىرىنىڭ قۇرۇلۇشنى ئىلگىرى -ئىسالمىي رادىئو. ٩٣

سۈرۈش ھهمده ئىسالم دىنىنىڭ ۋهھىيلىرىنى تارقىتىشقا ياردىمى بولىدىغان 

بولۇپمۇ ئىنگىلىز تىلىدىكى ، ھهرخىل تىلدىكى قهرهللىك پىروگراممىالرنى تۈزۈش

  .پىروگراممىالر

زىيه ئىستانسىلىرىدا نۇرغۇن دۆلهتلهرده ئۇالپ تارقاتقىلى  تىلىۋى- رادىئو. ٩٤

  .بولىدىغان تارقىتىش ۋاختى بېكىتىشكه ياردهم بېرىش

نىڭ تارىخىغا ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .٩٥

ئائىت تهتقىقاتالرغا ۋه بۇالرنىڭ تهتقىقات نهتىجىلىرىنى ھهرخىل تىلدا نهشىر 

  .ھپه قوشااليدىغان مهركهزلىرىنى قۇرۇشقىلدۇرۇشقا تۆ

نىڭ ھاياتىغا ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .٩٦

دائىر ماتىرىيالالر ۋه ئۇنىڭ تهۋه رۈكلىرىگه ئىشلىتىدىغان كۈتۈپخانا ۋه مۇزىيالرنى 

  .قۇرۇش

ۋه ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مهخسۇس پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .٩٧

كهسپىي تور بهتلىرىنىڭ ، ئۇنىڭ ھاياتىغا ئائىت بولغان يۇقىرى سۈپهتلىك

  .قۇرۇلۇشىنى ئىختىسادى فوند بىلهن تهمىنلهش

دۇنيادىكى ئاساسلىق تىلالردىكى بولۇپمۇ ئېنگىلىز تىلىدىكى يۇقىرى . ٩٨

 سىن ماتىرىياللىرىنىڭ نهشىر قىلىنىشى ۋه تىلىۋىزور - ئۈن، سۈپهتلىك كىتاب

  .ىرىنىڭ تۈزۈلۈشى ئۈچۈن ياردهم بېرىشپىروگراممىل

  



 ١٨

  

گه ئائىت ) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد .٩٩

ئىسالمىي مۇسابىقىلهرگه ئىختىسادى جهھهتتىن ياردهمده بولۇش ۋه مۇسابىقىگه 

  .قاتناشقۇچى ماھىرالرنى ماددى مۇكاپاتالربىلهن تهمىنلهش

 -تهكلىپ ۋه ئوي ، ىزگه قالدۇردۇق يولنى س-١٠٠، قهدىرلىك ئوقۇرمهن

ئۇالرنى بىزنىڭ ، پىكىرلىرىڭىزنى بىز بىلهن ئورتاقلىشىشىڭىزنى قارشى ئالىمىز

  ئېلىخهت ئادرىسىمىزغا

   info@icsfp.com:يولالڭ

بۇالر بىز توپلىغان پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ، سۆيۈملۈك مۇسۇلمان ئوقۇرمهن

. تىكى قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىمىزگه ئهگىشىش) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(

ھهر قانداق بىرسنىڭ بۇنى ئوقۇپ ، بىز بۇ بىر قاتارتهكلىپلهرنى ھوزۇرىڭىزغا سۇندۇق

قېنى بىز بىرلىكته بۇ تهكلىپلهرنى . قويۇپال بولدى قىلىشقا باھاناسى يوق

  .كىشىلهرگه يهتكۈزهلىشىمىزچه يهتكۈزهيلى

ىزنى بۇ ئىشقا تهكلىپ قىلشىمىز  يارهنلىرىم- ئائىلىمىزدىكىلهرنى ۋه دوسىت 

يولالش ئارقىلىق پهيغهمبىرىمىز ) قىسقا ئۇچۇر (SMSتېلفۇن ئېلىپ ۋهياكى . الزىم

گه ئهگىشىشتىن خىجىل )سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋهسسهللهم(مۇھهممهد 

  . بولماسلىقىمىز الزىم

تۇگهنجىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ياردەم بېرىش پهيغهمبهرلهرنىڭ ":مهنبه

  .تور بېكىتى) ICSFP" (ىقئارالىق كومتىتىخهل

 
 


