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مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنسانىيهتكه نېمىلهرنى تهقدىم 

   چۈشهنچه10قىلغانلىقى ھهققىدە 

دۇرۇت .  سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھغا خاستۇر -بارلىق ھهمدۇ 

 ساالمالر پهيغهمبهر ۋەئهلچىلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرى بولغان مۇھهممهد ۋە

  . ئهلهيهىسساالمغا بولسۇن 

بهزى غهيرى مۇسۇلمانالر، خۇسۇسهن غهربلىكلهر مۇھهممهد 

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنسانىيهتكه نېمىلهرنى تهقدىم قىلغانلىقى ھهققىدە 

اراتلىرىدا بۇ ئۇالرنىڭ سورىشى مهقسهتلىك بولۇپ غهرب ئاخب. سورىشىدۇ

   . ئۇلۇغ پهيغهمبهرنىڭ ئوبرازىنى چۈشۈرۈپ كۆرسىتىشمهكچى بولىشىدۇ

رەھمهت پهيغهمبىرىنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇش پروگراممىسى 

مهسئۇلىيهت نۇقتىسىدىن ئۇالرغا جاۋاپ بېرىشنى ئۆز مهجبۇرىيىتىمىز 

ى ئهلچىلهرنىڭ ئهڭ ئاخىر ھهمدە بۇ سوئالغا پهيغهمبهر ۋە. دەپ قارايمىز

بولغان مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇنياغا نېمىلهرنى تهقدىم 

  :  نۇقتىغا يىغىنچاقالپ جاۋاپ بېرىمىز10قىلغانلىقى ھهققىدە تۆۋەندە 

 -ئالالھنىڭ ۋەھىيسى بىلهن-لهيهىسساالم همۇھهممهدئ-1

ئىنسانىيهتنى ئىنسانالرغا، ھايۋانالرغا ۋە تهبىئهت كۈچلىرىگه چوقۇنۇش 

 قۇتقۇزۇپ، شېرىكى يوق يىگانه بىر ئالالھقا ئىبادەت ئازغۇنلىقىدىن

  .قىلىشتهك ئىنسانىي ھۆرمهتكه چىقاردى

 - ئالالھنىڭ ۋەھىيسى بىلهن-  ئهلهيهىسساالم مۇھهممهد- 2

 - دىنالرنىڭ زورلۇق. ئىنسانىيهتنىڭ ئهقلىنى ئازات قىلدى

ئالالھنىڭ ئىنساندىن بالىسى بار  (.زومبۇللۇقلىرىدىن قۇتۇلدۇردى
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نالرنىڭ خاتالىقلىرىغا پىدىيه بېرىش يۈزىسىدىن ئۆزىنى قۇربان ئىنسا

  .  دەيدىغان خاتا ئهقىدىلهردىن خاالس قىلدى)قىلغان

مۇھهببهتنىڭ - مۇھهممهدئهلهيهىسساالم ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدا سۆيگۈ- 3

بىرىنى -  بىرىنى كهچۈرۈشنى، بىر -ئىنسانالرغا بىر . ئۇرۇقلىرىنى چاچتى

دىندا كىشىلهرنى ئۇنىڭغا «قۇرئان كهرىمنىڭ  . تىھۆرمهتلهشنى ئۆگهت

كىشىلىك . دېگهن پرىنسىپى بويىچه ئىش كۆردى» كىرىشكه زورالش يوق

ھوقۇقنى تۇنجى بولۇپ ئېالن قىلدى ۋە مۇسۇلمان ئهمهس قهۋملهرنىڭمۇ 

ھوقۇقلىرىنى قوغداش، ئهسىرلهرنى خورلىماسلىق پرىنسىپلىرىنى -ھهق

ھازىرمۇ بهزى ئىسالم دۆلهتلىرىدە . لدىئهمهلىي رەۋىشته تهتبىق قى

ياشاۋاتقان يهھۇدىي، خرىستىئانالر ۋە باشقا دىنالر مهنسۇبلىرى تهڭلىك، 

بۇ ئىسپانىيىدە مۇندىن . باراۋەرلىك ئىچىدە ھۇزۇر سۈرۈپ كهلمهكته

 »ئىرقىي قىرغىنچىلىق«ئىلگىرى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان 

  .، تارىخ بۇنىڭغا شاھىتتۇرنىڭ تامامهن ئهكسىچه بولۇپ

پۈتۈن ئىنسانىيهت ئۈچۈن شهپقهت    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم -4

ئۈلگىسى بولۇپال قالماستىن، ئۇچار قۇشالردىن تارتىپ ھايۋانالرغىچه 

ئىسالم نهزىرىدە ھايۋانالرنى . رەھمهت ۋە شهپقهتنىڭ ئهلچىسى ئىدى

  .الىدۇرئازابالشنىڭ ئېغىر گۇناھ ئىكهنلىكى بۇنىڭ بىر مىس

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۆزىدىن ئىلگىرىكى بارلىق - 5

پهيغهمبهرلهرنى ھۆرمهتلهش، قهدىرلهش ۋە سۆيۈشنىڭ ئهڭ ئۈلگىلىك 

ئىبراھىم، مۇسا، ئىسا ۋە باشقا . نهمۇنىلىرىنى ئېلىپ كهلدى

پهيغهمبهرلهردىن بىرەرسىنى ئىنكار قىلغان كىشىنىڭ ئىمانى قوبۇل 

ن قىلىش بىلهن جىمى پهيغهمبهرلهرگه ئىمان بولمايدىغانلىقىنى ئېال
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ئالالھ تائاال  چۈنكى . ئېيتىشنى ئىماننىڭ بىر پارچىسى قىلىپ بېكىتتى

  . مىسىنىڭ غايىسى، دەۋىتى بىر ئىدىتهرىپىدىن پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهم

ئهلهيهىسساالم ئىنسان ھهقلىرىنى قوغداشتا ئهڭ ئۆلمهس مۇھهممهد- 6

انالر ئهر بولسۇن، ئايال بولسۇن، كىچىك بولسۇن، ئىنس. نهمۇنىلهرنى ياراتتى

چوڭ بولسۇن، مىللىتى، رەڭگى، تىلى ۋە دىنى قانداق بولىشىدىن 

قهتئىينهزەر باراۋەر ھوقۇققا ئىگه ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلىپ، ئۇنى 

بۇ ماۋزۇدا . ئىسالمنىڭ ئهڭ ئاساسلىق پرىنسىپلىرىدىن سانىدى

ئاي ئىلگىرى ئوقۇغان 3 بولۇشىدىن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپات 

ىشىش مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋىدال . ۋىدالىشىش خۇتبىسى يىتهرلىكتۇر

نومۇسىغا تېگىشنىڭ - مۈلكىگه، ئار-خۇتبىسىدا كىشىلهرنىڭ مال

بۇ .  قايتا تهكىتلىگهن ئىدى-كهچۈرۈلمهس جىنايهت ئىكهنلىكىنى قايتا 

 تۈزۈم، - ۇر ۋاقىت، دۇنيا قانۇن مهزك.  مىالدىيه يىلى ئېدى-633تهخمىنهن 

. ھوقۇقلىرى دېگهنلهرنى ئاڭالپمۇ باقمىغان دەۋر ئېدى- ئىنسان ھهق

ئىنسانالر تهرىپىدىن اليىهىلهنگهن قانۇنالرغا نهزەر سالىدىغان بولساق، 

  : ئارىدىكى چوڭ پهرقنى كۆرۈۋاالاليمىز

  .  مىالدىيه يىلى چوڭ شهرت قانۇنى -1215

  .  جىسىم ئهركىنلىكى قانۇنى  مىالدىيه يىلى- 1628

   .  يىلى ئامېرىكىنىڭ مۇستهقىل بولغانلىقى ئېالن قىلىنغان- 1776

» ئىنسان ھهقلىرى ۋە گراژدانلىق ھوقۇق ۋەسىقىسى« يىلى - 1789

 يىلىغا كهلگهندە ئىنسان ھهقلىرى قانۇنى خهلقئارادا -1948يېزىلغان ۋە  

  .ئېالن قىلىنغان  رەسمىي تۈردە 
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.  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىنسانىي ئهخالقنىڭ شهنىنى كۆتۈردى- 7

راستچىللىق، ۋاپادارلىق، نومۇسچانلىق ۋە باشقىمۇ ئېسىل ئهخالقالرنى 

ئىماننىڭ بىر پارچىسى، ئىنساننىڭ تاكامۇللىقى قىلىپ بېكىتىش 

-  ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا، ئۇرۇق- ئهخالققا، ئاتا - ئارقىلىق ئهدەپ

 رەھىم قىلىشقا، ھايۋانالرغا رەھىم قىلىشقا كۈچلۈك -غا سىله تۇغقانالر

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا . ئهمهلىيهتته تهتبىقلىدى تهۋسىيه قىلدى ۋە

يالغانچىلىق، ئالدامچىلىق، كۆرەلمهسلىك، دۈشمهنلىك ۋە بارلىق يامان 

ق ئهخالقالردىن، ناچار قىلىقالردىن يىراق بولۇشقا چاقىردى ۋە ئۆزىمۇ يىرا

بۇ يامان ئهخالقالردىن كېلىپ چىققان قىيىنچىلىقالرنى ھهل  . بولدى

  . قىلدى

 -  ئالالھنىڭ ۋەھىيسى بىلهن - مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم- 8

كىشىلهرنى ئهقىل ئىشلىتىشكه، بىلىم ئىلىشقا، كائىناتنى كهشىپ 

ۋەبۇ ئىشالرنى . قىلىشقا، يېڭىلىقالرنى ئېچىشقا تهشهببۇس قىلدى

 پهن - بۇ دەل باشقا ھازارەتلهردە ئىلىم. مهللهر قاتارىدا سانىدىساۋاپلىق ئه

ۋەكائىنات توغرىسىدا سۆز ئاچقان مۇتهپهككۇر ئالىمالر ھهر خىل تۆھمهتلهر 

بىلهن تۇرمىالرغا تاشلىنىپ قاتتىق ئازابلىناتتى ۋە نهتىجىسىدە ئۆلۈمگه 

 دەپ ئېالن ياۋروپادا گالىلې گالىلو يهرشارىنى يومىالق. (مهھكۇم بوالتتى

قىلغىنى سهۋەبلىك چېركاۋ زوراۋانلىرى تهرىپىدىن ئۆلۈمگه ھۆكۈم 

قىلىنغان چاغالردا، ئىسالم دۇنياسىدا ئىبنى رۇشدى، خارەزمى، ئىبنى 

ھهيسهم، فارابى، ئىبنى سىنا قاتارلىق ئالىمالرنىڭ ھهر بىرى مېدىتسىنا، 

يه قاتارلىق جۇغراپىيه، خېمىيه، ماتېماتىكا، بىئولوگىيه، ئاسترونومى
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 پهنلهرگه تۇنجى بولۇپ ئۇل سالغان ۋە دۇنياغا ئېالن قىلغان - ئىلىم 

  ) - تهرجىمان - .كىشىلهر بولۇپ تونۇلغان ئېدى

ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ئىنسانىيهتنىڭ    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم - 9

تهبىئىتىگه تامامهن مۇۋاپىق كېلىدىغان، ئېهتىياجلىرىنى ھهل 

 بوغۇپ -باشقا دىنالرغا ئوخشاش -انىي ھهۋەسلىرىنى قىلىدىغان، ئىنس

قويماستىن، مهلۇم پرىنسىپالر ئاستىدا قاندۇرىدىغان، روھ بىلهن نهپىس 

ئىككىسىنىڭ ئىستهكلىرىنى ۋە ئېهتىياجلىرىنى مۇناسىپ ھالدا ھهل 

قىلىدىغان، مهدەنىيهتلىك، ئىلغار ۋە ھهر قانداق ئهسىرنىڭ شارائىتىغا، 

. اتىغا تولۇق ماسلىشىدىغان بىر دىننى ئېلىپ كهلدىيۈكسهك تهرەققىي

 پهن تهرەققى قىلغان دۆلهتلهردىكى بىلىم -شۇ سهۋەبتىن بۇ دىن ئىلىم

. ئادەملىرىنىڭ ئىزدىنىش ماۋزۇسى ۋە كۆڭۈل ھهۋىسى بولۇپ كهلمهكته 

باشقا قهۋملهرنىڭ مهدەنىيهت ۋە ھازارەتلىرىدە بولسا ئىنسانالرنى، 

. گه مۇۋاپىق كهلمهيدىغان ئىشالرغا يېتهكلىگهنئىنسانلىق تهبىئىتى

ئىبادەتكه قىزىققانالرنى ئۇالرنىڭ تهبىئىي ھوقۇقى بولغان توي قىلىشتىن 

ۋەزۇلۇمغا قارشى تۇرۇشتهك ئىنسانىي تهبىئىى ھوقۇقىدىن مهھرۇم 

نهتىجىدە . زالىمغا قارشى تۇرماسلىققا تهشهببۇس قىلغان. قالدۇرغان 

ازارەتنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى مهزكۇر مهدەنىيهت ۋە ھ

ھهمدە پهقهت نهپسىنىڭ . دىنىنىڭ تهلىماتلىرىدىن يۇز ئۆرۈگهن

ئېهتىياجلىرىنى قاندۇرىدىغان ئهمما روھنىڭ ئېهتىياجلىرىنى ھهل 

  . غان ماددىي ئالهمگه چۆكۈپ كهتكهنقىاللمايدى

پۈتۈن دۇنياغا ئىنسانىي  ئهلهيهىسساالم  مۇھهممهد-10

ئۇ . لىقنىڭ ئهڭ ئۆچمهس ئۈلگىلىرىنى تهقدىم قىلدىقېرىنداش
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ئىنسانالر خۇددى تاغاقنىڭ چىشلىرىغا ئوخشاش ھهممه بىردەك «

 - دېگهن ئۆلمهس شوئارنى ياڭرىتىپ چىقىش بىلهن ھهق »باراۋەردۇر

ھوقۇقتا، ھۆرمهتته، دىنىي ۋە ئىنسانىي مهجبۇرىيهتلهرنى ئۆتهشته پۈتۈن 

ۋەر ئىكهنلىكىنى، ئاق تهنلىكنىڭ قارا ئىنسانالرنىڭ ئوخشاش ۋە بارا

تهنلىكتىن ئۈستۈن ئهمهسلىكىنى، ئىنسانلىقتا ھهممه ئوخشاش 

ئارتۇقچىلىق پهقهت ئىمان ۋە . ئىكهنلىكىنى تۇنجى بولۇپ ئېالن قىلدى

ئىنسانالر ھهقىقىي ئىنسانىي  . تهقۋالىقتا ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى

هد ئهلهيهىسساالم ئېلىپ مۇھهمم  ھاالۋىتىنى -قېرىنداشلىقنىڭ ھۇزۇر

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم دىنغا . كهلگهن دىننىڭ سايىسىدا تېتىدى

خىزمهت قىلىش ۋەئۇنىڭغا مهنسۇپ بولۇشتا ھهممه ساھابىلىرىغا ئوخشاش 

ئۇالرنىڭ ئىچىدە رىملىق سۇھهيب، ئىرانلىق سهلمان، . پۇرسهت بهردى

ىرى بىلهن بىر سهپته ھهبهشىستانلىق بىالل قاتارلىقالر ئهرەب قېرىنداشل

ئۇالر باشقا پۈتۈن مىللهتلهرگه ئۈلگه بولغان ھالدا تا . خىزمهت قىلغان

ا، روھلىرى دىلالردا تىلالردا داستان بولماقت ھازىرغىچه ئۇالرنىڭ نامى 

  . يادالنماقتا

نلهرنى ئالالھ تائاال پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ھىدايهت ئاتا قىلسۇن ۋە مۆمى

  ... ئامىن . لسۇنئىماندا مۇستهھكهم قى

 نۇقتىنىڭ ھهر بىرىنى دەلىللهر ئارقىلىق 10يۇقىرىدىكى : ئاخىرىدا

تهپسىلى بايان قىلىش كېرەك ئىدى چۈنكى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئىنسانىيهتكه تهقدىم قىلغان تۆھپىلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ ھهممىنى 

وقورمهنلهر بۇ ماۋزۇدا ئ. بۇ قىسقا ماقالىدا بايان قىلىپ بولغىلى بولمايدۇ 
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تېخىمۇ كۆپ مهلۇماتالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن رەھمهت پهيغهمبىرىنى دۇنياغا 

  . تور بېتىنى زىيارەت قىلسا بولىدۇتونۇشتۇرۇش پروگراممىسىنىڭ 

   com.mercyprophet.www: بهت ئادرېسى 

ئالالھنىڭ رەھمىتى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهدئهلهيهىسساالمغا ۋە 

تاۋابىئاتلىرىغا، - شلىرى پهيغهمبهرلهرگه، ئائىلهئۇنىڭ قېرىندا

ساھابىلىرىگه ۋەتابىئىنلهرگه، تا قىيامهتكىچه رەسۇلۇلالھنىڭ يولىدا 

  .ماڭغانالرغا بولسۇن

 
   


