
نېمه ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزىڭ ھاياتىنى ئۇگۇنىشىمىز كېرەك؟

 پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىنى، ئىش ئىزلىرىنـى، ئـالالھ تهئاالنىـڭ ئۇلـۇغ دىنىنـى                  

ئىنــسانالرغا يهتكــۈزۈش يولىــدا ئېلىــپ بارغــان جىهــادلىرىنى تولــۇق ئۆگىنىــپ، ئۇنىڭغــا  

مگه چىــن كۆڭۈلــدىن مــۇھهببهت ئهگىــشىش ۋە رەســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلله

دېـگهن ھهر بىـر كىـشى ئۈچـۈن ئالـدىنقى           " مهن مۇسـۇلمانمهن  "باغالپ، سهمىمىي سۆيۈش    

چۈنكى رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئىمـان كهلتـۈرۈش     . پهرزلهرنىڭ بىرى 

  .ئىماننىڭ مۇھىم بىر ئاساسى

ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  پهيغهمبىرىمىــز ھهزرىتــى رەســۇل ئهكــرەم ســهللهلالھ       

ــان         ــى ۋە قۇرئ ــسالم دىن ــوبرازى، ئى ــك ئ ــڭ ئۈلگىلى ــسانىيهت ھاياتىنى ــۈن ئىن ــاتى پۈت ھاي

كهرىمنىڭ جانلىق تهرجىمىـسى، كىـشىلهرگه ئىـسالمنىڭ داغـدام يـولىنى كۆرىـسىتىپ              

تۆۋەندە رەسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى تونۇشـنى       . بېرىدىغان نۇرلۇق چىراق  

  :ىدىغا بىر نهچچه مهسىلىنى تهقدىم قىلىمىزپهرز قىل

ــۇد   (ئىماننىــڭ ئهســلى؛  .  ئىماننىــڭ تهقهززاســى -1 ــېچ مهب ــقا ھ ــالالھتىن باش ــر ئ بى

بهرھهقنىڭ يوقلىقىغا گۇۋاھلىق بېـرىمهن ۋە مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالالھنىـڭ            

لبىـدىن  دەپ چىن قه  ) بهندىسى ۋە بهرھهق پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهن      

شۈبهىسىزكى، رەسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالالھنىـڭ           .ئىشىنىشتۇر

بهرھهق پهيغهمبىــــرى ئىكهنلىكىــــگه ئىــــشىنىش، رەســــۇلۇلالھ ســــهللهلالھۇ ئهلهيهــــى 

ۋەسهللهمنىڭ پهزىلىتىنـى، باشـقا پۈتـۈن مهخلۇقـاتالردىن ئۈسـتۈن بولغـانلىقىنى، ئـالالھ               

 ئهخالقلىرىنى،  -لغان كامىل نېمهتلىرىنى، ئۇنىڭ ئېسىل ئهدەپ       تهئاالنىڭ ئۇنىڭغا ئاتا قى   

قىياس قىلغىلى بولمايدىغان تاالنت ۋە پاراسهتلىرىنى بىلىـشنى         باشقىالر بىلهن قهتئىي    

چۈنكى رەسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـالالھ تهئـاال ئىنـسانالر              . تهلهپ قىلىدۇ 

ــاخىرقى پهيغهمــ  ــالالپ، ئهڭ ئ ــا ھــېچكىمگه بهرمىــگهن  ئىچىــدىن ت بهر قىلغــان ۋە ئۇنىڭغ

  شۇنىڭ ئۈچۈن. خىسلهتلهرنى ئاتا قىلغان، ھهر جهھهتتىن مۇكهممهل بىر زاتتۇر
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 رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى پۈتۈن سۈپهتلىرى بىلهن تونۇپ، ئۇنىڭغا          

  .چىن ئىشىنىش ئىماننىڭ تهقهززاسى

ئـالالھ تهئـاال مۇسـۇلمانالرغا      . هگىشىشنىڭ پهرزلىكى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئ   -2

رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئهگىشىـشنى پهرز قىلـدى ۋە مۇسـۇلماننىڭ              

ئالالھ تهئاالنى سـۆيگهنلىكىنىڭ دەلىلىنـى رەسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه              

غانلىقىنى دەۋا قىلىدىكهن، ئۇ    كىمكى ئالالھ تهئاالنى ھهقىقىي سۆيىدى    . ئهگىشىش قىلدى 

. چوقۇم رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ھهقىقىي رەۋىشته ئهگىشىشى كېرەك         

ئهگهر ئـالالھنى سۆيـسهڭالر ماڭـا       : ئېيتقىنكـى ! ئى مۇھهممهد «: ئالالھ تهئاال مۇنداق دەيدۇ   

ــرەت قىلىــ    ــاھىڭالرنى مهغپى ــالالھمۇ ســىلهرنى ســۆيىدۇ ۋە گۇن ــشىڭالر، ئ ــالى » .دۇئهگى ئ

 رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ       -ئهگىشىش  .  ئايهت   -31:ئىمران سۈرىسى 

ــارلىق ســاھهلىرىدە     ــا ئهمهل قىلغاننىــڭ ســىرتىدا، ھاياتىمىزنىــڭ ب ئهمــرى پهرمانلىرىغ

ئۇنىڭ يولىدىن مېڭىش، ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى قىلىش، ئۇنىڭ سـۈننهتلىرىگه ئهمهل           

 ئىــش ـ ھهرىكهتلىرىمىــزدە ئــۇنى ئــۆزىمىزگه ئــۈلگه قىلىــش بىــلهن   قىلىــش، ســۆزىمىزدە،

بۇ بولسا، رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئىـشلىرىنى، سـۆزلىرىنى           . بولىدۇ

ۋە بارلىق ئهھۋالىنى ئۆگىنىشنى، ئۇنىڭ خىـسلهتلىرىنى، ئېـسىل سـۈپهتلىرىنى، گـۈزەل             

ســاھابه كىـــرامالر  . ا قىلىــدۇ، ئهلــۋەتته  ئهخالقلىرىنــى ۋە ئــادەتلىرىنى بىلىــشنى تهقهزز   

ــش ۋە ئهدەپ       ــۆز، ئى ــڭ س ــشىش، ئۇنى ــهللهمگه ئهگى ــى ۋەس ــهللهلالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س رەس

ئهڭ ئاددى ئىشالردىمۇ رەسۇلۇلالھ    . ئهخالقلىرىنى ئۆگىنىشكه ئىنتايىن ھېرىسمهن ئىدى    

 -ېڭىش قوپـۇش، مـ    -رەسـۇلۇلالھنىڭ ئولتـۇرۇش   . قىلغان ئىـشالرنى قىلىـشقا تېرىـشاتتى      

تــۇرۇش، ســۆزلهش ۋە ســۇكۇت قىلىــش بــارلىق ھهرىكهتلىرىنــى ناھــايىتى دىقــقهت بىــلهن  

ھهتتا ئۇالر رەسـۇلۇلالھ ياخـشى كـۆرگهن نهرسـىنى ياخـشى            . كۆزىتىپ، ئۇنىڭغا ئهگىشهتتى  

ئىمـام تىرمىـزى ھهزرىتـى    . كۆرەتتى ۋە رەسۇلۇلالھ ياقتۇرمىغان نهرسـىنى يامـان كـۆرەتتى    

بىر كۈنى بىر تىكىنچى رەسۇلۇلالھ     : "هۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ   ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهن  

ــاردى . ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى تاماققــا چــاقىردى  . رەســۇلۇلالھ ئۇنىــڭ ئــۆيىگه ب

  . ساھىبخان رەسۇلۇلالھنىڭ ئالدىغا ئارپا نېنى بىله كاۋا توغرىغان شورپا قويدى

2  



ــاۋا يېگهنلىكىنــى كــ  ر شــۇندىن بېــرى كــاۋىنى ياخــشى  . ۆردۈمەســۇلۇلالھنىڭ كــۆپرەك ك

شۇڭالشـقا ئىنـسانىيهت    . بۇنداق مىسالالر ساناپ تۈگهتكۈسىز كۆپتـۇر     ." كۆرىدىغان بولدۇم 

تارىخىدا رەسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدەك تۇغۇلغانـدىن تارتىـپ ۋاپـاتىغىچه              

ــۋايهت قىلىنىــپ، ي      -چــوڭ ــۇبىر رى ــارلىق ئىــش ـ ھهرىكهتلىــرى بىرم ــپ  كىچىــك ب ېزى

يىغىـپ ئېيتقانـدا    . قالدۇرۇلغان ئىككىنچى بىر شهخـسنى كۆرسـىتىش مـۇمكىن ئهمهس         

. رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه ئهگىـشىش ئـالالھ تهئاالنىـڭ ئهمـرى بولـۇپ                

  ئۇنىڭغا ئهگىشىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ھاياتىنى ۋە بـارلىق ئىـش ـ ھهرىكهتلىرىنـى ئـۆگىنىش     

خـۇددى نامـاز    ". ىڭسىز ئادا بولمايدىغان نهرسىنىڭ ئۆزىمۇ پهرزدۇر     پهرز ئۇن "چۈنكى  . پهرزدۇر

  . ئۈچۈن تاھارەت پهرز بولغاندەك

ئـــالالھ تهئـــاال مـــۆمىنلهرگه رەســـۇلۇلالھ .  رەســـۇلۇلالھنى سۆيۈشـــنىڭ پهرزلىكـــى-3

سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهمنى ھهرقـانچه سـۆيۈملۈك نهرسىــسىدىنمۇ بهكـرەك ياخــشى      

رەسـۇلۇلالھنى سـۆيمىگهنلهرنى قـاتتىق ئازاباليـدىغانلىقى        . قىلـدى كۆرۈپ سۆيۈشنى پهرز    

ئهگهر "ئېيتقىنكـى،   !) ئـى مـۇھهممهد   (»: ئالالھ تهئاال مۇنـداق دەيـدۇ     . بىلهن ئاگاھالندۇردى 

 تۇغقـانلىرىڭالر،   -سىلهرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خاتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇق     

ــقىالر  ( ــۇالردىن باش ــدە ئ ــان     ، )ھهم ــشىدىن قورقق ــاي قېلى ــاللىرىڭالر، ئاقم ــۇل م ــان پ تاپق

ــڭ       ــالالھتىن، ئالالھنى ــۈن ئ ــىلهر ئۈچ ــۆيلىرىڭالر س ــدىغان ئ ــشى كۆرى ــارىتىڭالر، ياخ تىج

پهيغهمبىرىدىن ۋە ئالالھ يولىدا جىهـاد قىلىـشتىنمۇ سـۆيۈملۈك بولـسا، ئـۇ ھالـدا سـىلهر                  

: تهۋبه سۈرىـسى  » .يهت قىلمايـدۇ  ئالالھ پاسىق قهۋمنى ھىدا   . ئالالھنىڭ ئازابىنى كۈتۈڭالر  

ــايهت -24 ــدۇ  .  ئ ــداق دەي ــاال يهنه مۇن ــالالھ تهئ ــۆز   «: ئ ــڭ ئ ــۆمىنلهرگه ئۇالرنى ــبهر م پهيغهم

ــايهت -6:ئهھــزاب سۈرىــسى» .جانلىرىــدىنمۇ چارىــدۇر مــۇھهببهت ۋە ســۆيگۈ، ســۆيۈلگهن .  ئ

مهھبــۇبى . ســۈپهتلىرىنى بىلىــش بىــلهن بولىــدۇ كىــشىنىڭ گــۈزەل ئهخــالق ۋە ئېــسىل  

ھهققىدە مهلۇماتى ئاز كىشىنىڭ مۇھهببىتىمۇ ئۈزەكى مۇھهببهت بولۇپ، چىن قهلبىـدىن           

كىــشى بىراۋنــى ياخــشى كۆرســه، ئۇنىــڭ ســاخاۋەتلىك بولغــانلىقى يــاكى   .ئــورۇن ئالمايــدۇ

كى كهمــتهر  يۇمــشاق بولغــانلىقى يــا-شــۇجائهتلىك، قهھرىمــان بولغــانلىقى يــاكى يــوۋاش 

  كىچىك فىل بولغانلىقى ياكى بىلىملىك ئالىم بولغانلىقى ياكى كۆپ ئىبادەت 
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يوقىرىــدىكى ســۈپهتلهرنىڭ . قىلىــدىغان ســالىه بولغــانلىقى ئۈچــۈن ياخــشى كۆرىــدۇ 

ھهممىسىنى ئهڭ مۇكهممهل دەرىجىدە ئۆزىگه مۇجهسسهم قىلغان زات ھهزرىتى مـۇھهممهد           

نى مۆمىننىڭ ھهر قانداق مۇھهببهتنى بېسىپ چۈشىدىغان       سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  

مۇسـۇلمان رەسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى      دەرىجىـدە سۆيمهسـلىكى ئهقىلغـا سـىغامدۇ؟    

ۋەسهللهمنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى، ئېسىل سـۈپهتلىرىنى، پـاك كـۆڭلىنى قانچىلىـك كـۆپ              

ــۇھهببهت   ــان مـ ــا بولغـ ــسه، ئۇنىڭغـ ــۈنچىلك كۈچلىنىـــد -بىلـ ۇ ۋە قهلبـــى  سۆيگۈســـى شـ

رەسۇلۇلالھنى كـۆپ يـاد ئېتىـپ ئـۇنى تونىغانـسېرى           . رەسۇلۇلالھقا شۈنچىلىك باغلىنىدۇ  

ئۇنىڭ رەسۇلۇلالھقا بولغان مۇھهببىتى چوڭقۇرلىـشىپ، تۆۋەنـدىكى ھهدىـسته ئېيتىلغـان            

رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق      . ھهقىقى سۆيگۈ دەرىجىسىگه ئېرىشىدۇ   

 چاقىـسىدىن ۋە باشـقا بـارلىق        - ئانىـسىدىن، بـاال    -هرنىڭ بىرىڭالر مېنـى ئاتـا     سىل«: دەيدۇ

ئىمـام بۇخـارى ۋە     » .كىشىلىرىدىن بهكرەك ياخشى كۆرمىگىچه كامىل مۆمىن بواللمايـدۇ       

يهنـى    . 63، مۇسـلىمدىكى نومـۇرى      14:مۇسلىم رىۋايىتى، ھهدىسنىڭ بۇخارىـدىكى نومـۇرى      

ۇلۇلالھ ســـهللهلالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنى ئىماننىـــڭ تولـــۇق ۋە كامىـــل بولۇشـــى رەســـ

دېمهك، رەسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى         . ھهممىدىن بهك سۆيۈشكه باغلىق   

سۆيۈش ئىماننىڭ كامىل بولۇشى ئۈچـۈن زۆرۈر بولـۇپ، سـهل قاراشـقا بولىـدىغان ئـارتۇقچه                 

ــهل    . ئىــش ئهمهس ــۇلۇلالھ س ــۈن رەس ــشى ئۈچ ــكه چىقى ــڭ ھهقىقهت ــۇ مۇھهببهتنى لهلالھۇ ب

بۇنىڭـدىن مهلـۇم بولىـدۇكى،     . ئهلهيهى ۋەسهللهمنى بارلىق تهرەپلىرى بىلهن بىلىش الزىم      

  . رەسۇلۇلالھنى تونۇش ھهر بىر مۇسۇلمانغا پهرز دۇر

دىن دۈشمهنلىرى ئۆز تهرەپتارلىرى بىلهن بىرلىـشىپ       .  زامانىمىزنىڭ ئىهتىياجى  -4

مۈرلهرنىڭ ئهقىدىـسىنى تهشۋىـشكه     ھهر تۈرلۈك ئۇسۇلالر ئـارقىلىق مۇسـۇلمان يـاش ئۆسـ          

. ســـېلىپ، ھهقىقهتنـــى بـــورمىالپ ئـــۇالرنى ئىـــسالمدىن يىراقالشتۇرۇشـــقا ئۇرىنىۋاتىـــدۇ

ئهمهلىيهتته كۆپلىگهن ياشالرنىڭ ئىسالمغا بولغان چۈشهنچىسى ئاجىزلىشىپ، ھهر خىل         

ھنى بـۇ ئهھـۋال مۇسـۇلمانالرنىڭ رەسـۇلۇلال       . يات پىكىرلهرنى ئۆزىلىرىگه ئۆزلهشـتۈرمهكته    

مۇسـۇلمان ياشـالر رەسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ        . تونۇشى ۋە باشقىالرغا تونۇتۇشىنى پهرز قىلىدۇ     

  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كىشىلىكىنى، ئىنسانالرنى ئازغۇنلۇق ۋە جاھالهتنىڭ
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 ھىدايهتنىڭ نۇرىغا، ئىنساننى ئۆزىگه ئوخشاش ئىنسانغا قـۇل         - قاراڭغۇلۇقلىرىدىن ئىمان  

 ئازات قىلىپ، ئهقلىنى ۋە ئىقتىدارىنى ھۆرمهتلهيـدىغان ئىـسالمنىڭ          بولۇپ چوقۇنۇشتىن 

 مۇشـهققهتلىرىنى، بـۇ يولـدا بېـشىغا     -داغدام يولىغا ئېلىـپ چىقىـش ئۈچـۈن تارتقـان جاپـا      

 ئوقۇبهتلهرگه قانـداق بهرداشـلىق بهرگهنلىكىنـى، كىـشىلهرنى     -كهلگهن مىسلىسىز ئازاب 

 ئۇلۇغــۋار غايىــسى ئۈچــۈن دۇنيالىقىــدىن  ئالالھنىــڭ دىنىغــا دەۋەت قىلىــشتىن ئىبــارەت 

پۈتۈنلوي ۋاز كهچكهنلىكىنى، دۈشمهنلىرىگه قارشى يېڭىلمهس جاسارەت ۋە شـۇجائىتىنى،          

ــڭ      ــالالھ تهئاالنى ــانلىقىنى، ئ ــاق ۋە كهچۈرۈمچ ــى كهڭ قورس ــدىن كېيىنك ــبه قىلغان غهلى

ــيهتلهرگه    ــۆزىگه كهلــــــگهن ئهزىــــ ــدىغان ئىــــــشالردا ئــــ ــرىگه خىــــــالپ كهلمهيــــ ئهمــــ

هنمهيــــدىغانلىقىنى، ئاجىزالرغــــا، كىچىــــك بالىالرغــــا ۋە ئايالالرغــــا چهكــــسىز      غهزەبل

چـۈنكى بـۇ مهلۇمـاتالر مۆمىننىـڭ        . مىهرىبانلىقىنى تونۇپ يېتىـشكه ئىنتـايىن موھتـاج       

ئىمـــانىنى مۇســـتهھكهملهيدۇ ۋە ئۇنىـــڭ قهلبىنـــى غهپلهتـــتىن ئويغىتىـــپ ھهرىكهتـــكه 

ــدۇ ــ  . كهلتۈرىـ ــى ھهر جهھهتـ ــڭ پهيغهمبىرىنـ ــان ياشـــالر   ئۆزلىرىنىـ ــشى تونىغـ تىن ياخـ

 شـۈبهىلىرى ئالدىـدا     - پاسـاتلىرى ۋە شـهك     -دۈشمهنلهرنىڭ ھهر تۈرلۈك ئىغۋالىرى، پىتـنه     

ال ئىـالھه ئىللهلالھـۇ     «. قىلچه تهۋرەنمهسـتىن دىنىـدا مۇسـتهھكهم پـۇت تىـرەپ تۇرااليـدۇ            

 "مهن مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئـۇممىتىمهن      "دېـگهن ۋە    » مۇھهممهدۇن رەسـۇلۇلالھ  

دەيــدىغان ھهر بىــر مۇســۇلمان ئۇلــۇغ پهيغهمبىرىنىــڭ ئىــش ئىزلىرىنــى بىلىــپ، بــارلىق 

شــۇنداق .  ھهرىكهتلىرىنــى ئۇنىــڭ گــۈزەل ئىــش ئىزلىــرى بىــلهن بېزىــشى كېــرەك-ئىــش

قىلغانــدا مــۆمىن رەســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئــۇممهت بولغانلىقىــدىن  

ئۆزىنىــڭ بــۇ ئۇلــۇغ پهيغهمــبهرگه ئــۇممهت . دۇپهخرىلىنىــپ بېــشىنى ئۈســتۈن كۆتۈرەلهيــ

بــۇ دۆلهت بىــزگه "بولغانلىقىغــا ئىنتــايىن خۇرســهن بولــۇپ، خــۇددى ئهھــمهد يهســهۋىدەك   

لـــېكىن مۇســـۇلمانالر ئاممىـــسى بـــۇ . دەيـــدۇ" يهتمهســـمۇ مـــۇھهممهد ئـــۇممىتى قىلـــدى

ۇسـۇلمان   مىليۇندىن كـۆپرەك م    400دۇنيادا بىر مىليارد    . ھهقىقهتلهردىن پۈتۈنلهي يىراق  

لېكىن ئهشۇ مۇسۇلمانالرنىڭ قانچه پىرسهنتى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىنىڭ       . بارلىقى مهلۇم 

ھاياتىنى بىلىدۇ؟ قانچه پىرسـهنتى رەسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بىـز               

  ئۇممهت ئۈچۈن تارتقان جاپا ـ مۇشهققهتلىرىنى ئېيتىپ بېرەلهيدۇ؟ بۇ سوئالنى بىزنىڭ 
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ــۇر مئ ــدۇ    ۇيغـ ــشلىق بولىـ ــۇ ئېچىنىـ ــۋال تېخىمـ ــساق ئهھـ ــۇلمانلىرىمىزدىن سورىـ . ۇسـ

مۇســۇلمانالرنىڭ ئهۋالدلىــرى ھولىــۋۇد كىنــو ئارتىــسلىرىنىڭ ئىــسىملىرىنى، ياۋرۇپــا       

لـــېكىن پهيغهمـــبهر .  بىـــرلهپ ئېيتىـــپ بېرەلهيـــدۇ-توپچىلىرىنىـــڭ ئـــاتلىرىنى بىـــر

اغــا چوقۇۋالغانــدەك قــاراپ ئهلهيهىســساالمنىڭ قــانچه ئــوغلى بــار؟ دەپ سورىــسا، تىلىنــى ق 

شۇڭالشـقا بىـز تـور بىكىتىمىـز ئـارقىلىق          .بۇ ھهقىقهتهن ئېچىنىشلىق ۋەزىـيهت    . تۇرىدۇ

كهڭ مۇسۇلمانالر ئاممىسىغا جانابى رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھايـاتى          

ــشنى        ــات بېرى ــۇق مهلۇم ــشىچه تول ــڭ يېتى ــدە كۈچىمىزنى ــۈپهتلىرى ھهققى ــۇغ س ۋە ئۇل

 بىـز بۇنىڭـدىن كىـيىن ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ             خۇدا خالىـسا  . ىق كۆردۈق مۇۋاپ

  . كۆچىمىزنىڭ يىتىشىچه تىرىشىمىز  ھاياتىنى تونۇشتۇرۇشقا
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