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 دۇنياۋىلىقى ئىككى دىننىڭ

   ئىسالم دىنى

  ) 7:172قۇرئان . ( بارلىق ئادىمىزاتنىڭ ئىگىسىدۇرئالال ●

 دهۋهت  ھهر بىر مىللهتكه پهيغهمبهر ئهۋهتىپ، ئۆزىگه ئىبادهت قىلىشقائالال ●

 ماڭغان، بهزىلىرى ئازغۇنلۇقتا تۇرغان يولىدا ئالالنىڭئۇالرنىڭ بهزىلىرى . قىلغۇزغان

قۇرئان (ھهر بىر مىللهتنىڭ ئاگاھالندۇرغۇچىسى بار ). 16:36 ، 10:47قۇرئان (

 قهدىمقى ھهرخىل دىنى مهزھهپلهرنى توغرا يولغا يىتهكلهش ئۈچۈن، ئالال). 35:24

  . ) 15:10قۇرئان (نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتكهن 

تارىخى پاكىتالرغا ئۇيغۇن ئهمهس، چۈنكى قهدىمقى ئهمما يوقۇرقى ئايهتلهر  ○

تارىختا يهھۇدى مهدىنىيهتلىك دۆلهتلهر بولسۇن ياكى قاالق قهبىلىلهر بولسۇن، 

 بولۇپ،  كۆپ ئىالھقا ۋه مهبۇدالرغا چوقۇنغانمىللىتىدىن باشقا بارلىق مىللهتلهر

  الۋزىردىن ئۇال،ئهكسىچه. ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئالالنىڭ يولىدا ماڭغان ئهمهس

 ئادهملهر دىگهندهك )ئېران (، زوروئاستىر)ھىندىستان (، ساكيامونى)جوڭگو(

 قاتارلىق كۆپ ، ئۇالر داۋجاۋ دىنى، بۇددا دىنى ۋه زهردۇشت دىنى بولۇپچىققان

  . ڭ بارلىققا كىلىشىگه ئاساس سالغانئىالھلىق دىنالرنى

. ۈن، مۇھهممهتنى ئهۋهتكهن پۈتۈن دۇنيادىكى ئىنسانالرغا رهھىم قىلىش ئۈچئالال ●

  ) 21:107قۇرئان (

غا بولسا، نىمه ئۈچۈن ئىسالم دىنىدىن ئهگهر ئىسالم دۇنياۋى خاراكتىرلىق  ○

ۋه قۇرئاننى پهقهت ناماز ئوقۇشقا  كىرگهن ھهرخىل مىللهتلهر ئهرهپ تىلىدا

  .  مهجبۇرلىنىدۇ قىرائهت قىلىشقائهرهپ تىلىدا

  مهسىھ ئېتىقاتى

  ) 3:11 ، كولوسىلىقالر 3:29رىملىقالر . (ىنسانالرنىڭ خۇداسىدۇرخۇدا پۈتكۈل ئ ●

 پۈتكۈل ئىنسانالر دۇنيادىكىخۇدانىڭ ۋهدىسى يهھۇدىالرغىال ئهمهس، بهلكى  ●

  ) 2:39ئهلچىلهر . ( بېرىلگهنئۈچۈن

لىدۇ تىيهر يۈزىدىكى بارلىق دۆلهت ۋه مىللهتلهرگه تارقى) ئىنجىل(خۇش خهۋهر  ●

  ). 24:14مهتتا (ۈتۈن دۇنياغا تارقىلىدۇ پ). 14:6ۋهھىلهر (

 5:9،10ۋهھىلهر . (قۇتقۇزىلىدىغانالر ھهرقايسى دۆلهت ۋه مىللهتلهردىن چىقىدۇ ●

 ،7:9 (  

ئهر ياكى ئايال پۈتۈن دۇنيادىكى ئېتىقاتچىالر، مهيلى قايسى مىللهتتىن بولسۇن،  ●
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چىده بىرلىككه باي ياكى نامرات بولسۇن، ھهممىسى ئهيسا مهسىھنىڭ ئىبولسۇن، 

  ) 3:28 ، گاالتىيالىقالر I 12:13كورىنتلىقالر. (كىلىدۇ

ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ ئىچىدىكى خۇدانى ئۇلۇغاليدىغانالرنى خۇدا قۇبۇل  ●

، ئۇالرنى يهھۇدى ياكى باشقا مىللهتلهر دهپ ئايرىمايدۇ )10:35ئهلچىلهر (قېلىدۇ 

خۇدانىڭ ھهققانىيىتى ئهيسا مهسىھكه ). 3:11الر  ، كولوسىلىق15:9ئهلچىلهر (

، بايلىق ۋه  جىنس، مىللهت، تهبىقهئۇ. ھهرقانداق ئادهمگه ئاتا قېلىنىدۇئىشهنگهن 

 ، 3:28 ، گاالتىيالىقالر 10:12 ، 3:22رىملىقالر ( ئايرىمايدۇ بىلىمىگه قاراپ

  ). 10:12قالر رىملى(ھهممه ئادهمنىڭ بىرال رهببى باردۇر ). 3:11كولوسىلىقالر 

   مىللهتلهرنىڭ مۇناسىۋىتىدۇنيادىكىئهيسا مهسىھ بىلهن 

  ) 2:10،11لۇقا . (ئهيسا مهسىھ پۈتكۈل مىللهتلهرنىڭ قۇتقۇزغۇچىسىدۇر ●

 ۋه غهرپتىن نۇرغۇن ئادهملهر كىلىپ، تىنشهرق«: يسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇئه ●

بىلله ھهمدهستىخان  بىلهن خۇدانىڭ دۆلىتىده ئىبراھىم، ئىسھاق ۋه ياقۇپالر

  ) 8:11مهتتا . (»بولىدۇ

يۇھاننا . (ئهيسا مهسىھ دۇنيادىكى باشقا مىللهتلهرنىمۇ ئۆزىگه ئهگهشتۈرىدۇ ●

10:16 (  

بېرىپ پۈتكۈل مىللهتلهرنى مىنىڭ «: بۇيرۇيدۇ مۇنداق غائهيسا مهسىھ شاگىرتلىرى ●

 بارلىق ئهمرلهرگه ئۇالرغا مهن سىلهرگه بۇيرۇغان، شاگىرتىم قېلىپ يىتىشتۈرۈڭالر

  ) 16:15 ، ماركوس 28:19،20مهتتا (» .ئهمهل قېلىشنى ئۆگىتىڭالر

باشقا دۇنيادىكى ئهيسا مهسىھ كىرسىتتا ئاققۇزغان قۇربانلىق قېنى ئارقىلىق،  ●

 ئارىسىدىكى ئۇالر بىلهن يهھۇدىالر . خۇداغا يېقىنالشتۇرىدۇمۇمىللهتلهرنى

 بۇنىڭ بىلهن مىللهتلهر. مهلگه ئاشۇرىدۇئىناقلىقنى ئه ئۆچمهنلىكنى يوقىتىپ،

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده بىرلىككه ىنىپ،  چېقىپ تاشل تام توسالغۇئوتتورسىدىكى

. ۇش خهۋهرمۇ پۈتۈن دۇنياغا تارقىلىدۇختىنچلىق توغرىسىدىكى . ىلىدۇك

  ) 18-2:14ئهفهسلىكلهر (

لالرغىال ئهۋهتىلگهن بهزى مۇسۇلمانالر خاتا ھالدا، ئهيسا مهسىھنى پهقهت ئىسرائى ●

ئهمما قۇرئاندا، ئهيسا مهسىھ پۈتكۈل ئىنسانالرغا بېرىلگهن . پهيغهمبهر دهپ قارايدۇ

  ) 21:91قۇرئان . (بىشارهتتۇر دىيىلگهن

  مهزھهپلهر 

ئاتالغان دهپ ) ekklesia (ائىنجىلدا ئهڭ دهسلهپكى مهسىھ جامائىتى گىرىك تىلىد ●

 خۇدا تهرىپىدىن چاقىرىلىپ، يهنى. هنلىكتۇردىگ» چاقىرىلغانالر«بولۇپ، مهنىسى 
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 ېڭىۋاتقان خۇدانىڭ يولىدا مقان ھهمگۇناھقا پاتقان بۇ دۇنيادىن ئايرىلىپ چىق

  . ھهرگىزمۇ مهلۇم بىر ئىمارهتنى ياكى تهشكىالتنى كۆرسهتمهيدۇئۇ . دۇركىشىلهر

بىر ئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن كىيىن، دهسلهپكى جامائهتچىلىكته  ●

قىسىم مهزھهپلهر پهيدا بولۇپ، ئوخشىمىغان ئوقۇم، تهلىم ۋه پىكىرلهرنى ئوتتورغا 

ئهينى ۋاقىتتىكى مهسىھ جامائىتى ئىنجىلغا ئاساسهن ئۇالرنىڭ . چىقىرىدۇ

  . خاتالىقىغا ھۆكۈم قىلىدۇ-توغرا

مهسىھ ئېتىقاتىنى ئاشكارا قوبۇل قىلغاندىن  رىم ئىمپىراتورى كونىستانتىنپول ●

ئوتتورا شۇ سهۋهپتىن  .دۇ بىلهن ھاكىمىيهت بىرلىشىشكه يۈزلىنىدىنىن، كىي

گه كهلگهنده، مهسىھ جامائىتى بارغانسىرى چىرىكلىشىپ، ئىنجىلغا قارىغاندا ئهسىر

. بهكرهك بويسۇنىدىغان بولىدۇتېخىمۇ نىڭ نوپوزىغا سىپاپىرىم ئادهت ۋه -ئۆرپ

ىقاتچىالر ئىنجىلغا ۋه ئهيسا مهسىھكه  تارىختا يهنىال نۇرغۇن ئېت،بىراق شۇنداقتىمۇ

.  زىيانكهشلىككىمۇ ئۇچرايدۇايدۇ، ھهتتا شۇ سهۋهپتىن ياشسادىق بولۇپ

ئهسىرگه كهلگهنده، گىرمانىيىلىك مارتىن لۇتىر ئىنجىلغا قايتىش ھهركىتىنى -16

بۇرۇنقى ئىسالھاتچىالر دىنى بۇنىڭ بىلهن . باشالپ، دىنى ئىسالھات ئېلىپ بارىدۇ

  . ستىن مهزھىپىنى بارلىققا كهلتۈرىدۇروتېهزھىپىدىن ئايرىلىپ چىقىپ، پ مكاتولىك

 كۆز قاراش جهھهتتىكى بهزى دىنى ئىسالھاتچىالرنىڭ ئىچىدىمۇئهسىرده، -17 ●

اش ئۈچۈن، شۇڭا مهسىھ جامائىتىنىڭ بىرلىكىنى قوغد.  كىلىپ چىقىدۇلهرپهرق

   : سى مهزمۇنى تۆۋهندىكىچهئاسائۇنىڭ . بارلىققا كىلىدۇ مهزھهپلهر نهزىرىيىسى

ھهرقانداق بىر ئادهمنىڭ ھهممه ئىشتا بارلىق ھهقىقهتنى تولۇق بىلىپ  ○

كىشىلهرنىڭ چۈشهنچىسى ۋه  ىكهن،ئۇنداق بولغان. ئهمهسكىتهلىشى مۇمكىن 

شۇڭا پۈتكۈل . كۆزقاراشلىرىدا پهرقلهرنىڭ كىلىپ چىقىشىمۇ نورمال ئهھۋال

ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن  يىتهكلهپ ماڭالىشىتنىڭ  بىرال تهشكىالمهسىھ جامائىتىنى

  . ئهمهس

 ىرىگهئاساسى ئهقىدىلمهسىھ ئېتىقاتىنىڭ پهرقلهر ئهمما بۇ كۆز قاراشتىكى  ○

پهقهت تاشقى شهكىل جهھهتتىكى بىر قىسىم ئىشالرغا ئۇالر چېتىلمايدۇ، 

  . يوسۇن، تهشكىلى تۈزۈم دىگهندهك-مهسىلهن قائىده. مۇناسىۋهتلىكتۇر

ھهرقايسى مهزھهپلهرده .  پارچىلىنىشتىن دىرهك بهرمهيدۇىلىپ تۇرۇشئاير ○

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده يهنىال بىر بولۇپ، ئۇالر توال پهرقلهر بولسىمۇ، ئهمما -ئاز

  . دۇر مهسىھ جامائىتىنىڭ تهركىبى قىسىملىرىئومومى

ئهگهر . ۇئهمىلى جهرياندا، مهزھهپلهر ئوتتورسىدا بهزىده زىددىيهتلهرمۇ كۆرىلىد ●

 مۇنۇ پوزىتسىيىسىنى مهسىھىيلهر بىرلىككه كىلىمىز دهيدىكهن، چوقۇم پاۋلۇسنىڭ

مهيلى ئۇالرنىڭ مۇددىئاسى توغرا بولسۇن ياكى بولمىسۇن،  «:ساقلىشى كىرهك
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قانداق بولىشىدىن قهتئىنهزهر، پهقهت ئهيسا مهسىھ تونۇتۇلسىال، مهن شۇنىڭدىن 

  ) 1:18فىلىپىلىكالر (» .خۇرسهنمهن

تارىختا پهيدا بولۇپ يوقاپ كهتكهن، ياكى ھازىر مهۋجۇد بولۇپ تۇرۋاتقان بهزى  ●

چۈنكى ئۇالرنىڭ . )مهسىلهن يهھۋا گۇۋاھچىلىرى ( بىدئهت دهپ قارىلىدۇمهزھهپلهر

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ ئاساسى ئهقىدىلىرىدىن ئىنجىلغا خىالپ بولۇپ، دىنى ئهقىدىسى 

  . چهتنهپ كهتكهن

ا ئېتىقات يولىدا كىتىۋاتقان بهزى مهزھهپلهردىمۇ ھازىر چىكىنىش ئهسلىده توغر ●

خۇدانىڭ ( تهشكىلىگه گۇمانىزىمچىالر جامائهتئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر. مهۋجۇد

خۇدانىڭ مهۋجۇدلىقىغا (ۋه ئاتىزىمچىالر ) مهۋجۇدلىقىدىن گۇمانلىنىدىغانالر

  ھهرخىلىپ،دۇنيانىڭ ئېقىمىغا ئهگىش.   ئهكىرمهكتهنى) ئىشهنمهيدىغانالر

بۇ خىل ئهھۋالالرنىڭ يۈز بېرىشى ئىنجىلدا ئهمىلىيهتته . گۇناھالرغا يول قويماقتا

ئاللىبۇرۇن بىشارهت قېلىنىپ بولغان بولۇپ، زامان ئاخىرىدا مۇقهررهر يۈز بېرىدىغان 

 يهنىال كۆپ قىسىم جامائهتچىلىك ئىجىلدىكى ، ھازىرغا قهدهرشۇنداقتىمۇ. ئىشالردۇر

  . ىچه تۇرمۇش كهچۈرۈپ، ئهيسا مهسىھنىڭ يولىدا تهۋرهنمهي ماڭماقتاتهلىملهر بوي

توال پهرقلهر -ئىنجىلنى ئاساس قىلغان يېڭى مهزھهپلهر ئوتتورسىدا گهرچه ئاز ●

  . بولسىمۇ، ئهمما ئاساسى ئهقىدىلىرى ئوخشاشتۇر

تارىختا سىياسى ھاكىمىيهت  ،مهسىلهن. ئىسالم دىنىدىمۇ نۇرغۇن مهزھهپلهر بار ●

 سۈننى، شىئه، خاۋارىج، مۇتهزىالھ قاتارلىق پارچىالنغانوقوقىنى تالىشىپ ھ

سوپىزىم قاتارلىق چوڭ مهزھهپلهر، ھهمده  پهيدا بولغانكىيىن ۋه مهزھهپلهر، 

  .  بارنۇرغۇن ئۇششاق مهزھهپلهريهنه ئايرىلىپ چىققان  ئۇالرنىڭ ئىچىدىن

  

  پهيغهمبهرلهرنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزىشى

تكهن، شۇڭا ئۇالر گۇناھ سادىر ۇلمانالر، پهيغهمبهرلهرنى خۇدا ئهۋهبىر قىسىم مۇس ●

ھهمده مۇشۇ سهۋهپتىن تهۋراتتىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ گۇناھ .  دهپ قارايدۇقىلمايدۇ

  .  رهت قېلىدۇۆتكۈزگهنلىكىگه دائىر مهزمۇنالرنىئ

ىسىدا ئهمىلىيهتته قۇرئاندىمۇ پهيغهمبهرلهرنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزگهنلىكى توغربىراق  ●

  . خاتىرىلهر بار

قۇرئان . (ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا چهكلهنگهن مىۋىنى يهپ گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ ●

 ئۇالرنى جهننهتتىن قوغالپ چىقىرىدۇ ئالال، شۇڭا ) 20:121 ، 7:23 ، 2:35،36

  ) 2:38قۇرئان (
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 ئالهمنىڭ نىڭ تهۋراتىگۇناھئۆتكۈزگهن ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ  ○   

  ) 3:5،6،24 ، 2:17. ( خاتىرلهنگهنقىسمىداارىتىلىش ي

. ئانىسىنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ-ىن ئۆزىنىڭ ۋه ئاتائالالدنوھ  ●

  )71:28 ،11:47قۇرئان (

قۇرئان  (ۋه كۈنلهرنى ئىالھ دهپ چوقۇناتتىئىبراھىم ئهسلىده يولتۇز، ئاي  ●

ىن ئۆزىنىڭ ئالالد). 21:63قۇرئان (پ باققان ئۇ يالغان گهپ قېلى .)6:75-79

  ) 26:82 ، 14:41قۇرئان . (گۇناھلىرى ۋه خاتالىقلىرىنى كهچۈرۈشنى تىلىگهن

نىڭ ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرى تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتىلىش  پهيغهمبهرئىبراھىم ○   

；11-20:1. (قىسمىدا خاتىرلهنگهن  17:15-19； 16:1-4 ； 15:1-6 ；

12:10-20(  

 ئۇنى گۇناھ ۋه ئالالغا ھاۋايى ھهۋهس قىلىدۇ، بىراق  ئايال خۇجايىنىمۇيۈسۈپ ●

  )12:24قۇرئان . (نومۇسلۇق ئىش قېلىشتىن توسۇيدۇ

گۇناھلىق ئىشنى قىلمىغان بولسىمۇ، ئهلهيھىسساالم   دىمهك، گهرچه يۈسۈپ○

  . بىده گۇناھ پهيدا بولۇپ بولغانئهمما قهل

. اھىنى كهچۈرۈشنى تىلهيدۇىن گۇنۆلتۈرۈپ قويغاندىن كىيىن، ئالالد ئادهم ئمۇسا ●

  ) 28:15،16 ، 26:20قۇرئان (

مۇسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرى تهۋراتنىڭ مىسىردىن چىقىش ۋه  ○

 ، 2:12مىسىردىن چىقىش (. نوپۇس سانى دىگهن قىسملىرىدا خاتىرلهنگهن

 ) 13-20:6نوپۇس سانى 

  ) 38:24ن قۇرئا. (ىن گۇناھىنى كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ ئالالدداۋۇت ●

 ؛ II 12 ،11 ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرى مۇقهددهس كىتاپنىڭ سامۇئىلنىڭداۋۇت ○

  .  قاتارلىقالردا خاتىرلهنگهن51:4 ؛ زهبۇر I 21:1تارىخنامه

  ) 38:34،35قۇرئان . (ىن گۇناھىنى كهچۈرۈشنى تىلهيدۇئالالد سواليمان ●

 قىسمىدا Iكونا ئهھدىنىڭ پادىشاھالرگهن گۇناھلىرى  ئۆتكۈزنىڭسواليمان ○

  ) 8-11:1. (خاتىرلهنگهن

ئۇ مهغلۇپ بولغان . يۇنۇس لىق مال بېسىلغان بىر كېمىگه قېچىپ چىقىۋالىدۇ ●

  )142-37:139قۇرئان (. بولۇپ، ئهيىپلىنىشكه اليىقتۇر

ئهھدىنىڭ يۇنۇس  ئۆتكۈزگهن گۇناھى كونا يۇنۇس ئهلهيھىسساالمنىڭ ○

  . پهيغهمبهر قىسمىدا خاتىرلهنگهن
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 ، 48:2 ، 47:19 ، 40:55 ، 4:106قۇرئان . (مۇھهممهتمۇ گۇناھ ئۆتكۈزگهن ●

  ) 9:93:482 ، 8:75:379 ؛ بۇخارى ھهدىسلىرى 110:3

  گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باقمىغانالئهيسا مهسىھپۈتۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىچىده، پهقهت  ●

نىڭ ھىچقانداق يىرىده ئۇنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ھهدىسلهر قۇرئان ۋه بولۇپ،

» مهسى ئهيسا«قۇرئان ۋه ھهدىسته ئهكسىچه . باققانلىقى توغرىسىدا خاتىره يوق

نىڭ تۇغۇلىشىدىنال مۇقهددهس ئىكهنلىكى، بىر ئۆمۈر ھهققانى ياشىغانلىقى، 

 ، 6:85 ، 3:46قۇرئان . (گۇناھسىز پاك پهيغهمبهر ئىكهنلىكى خاتىرلهنگهن

  ) 6:60:236 ؛ بۇخارى ھهدىسلىرى 19:19

قهدىمقى تهۋرات، زهبۇر ۋه نى ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھسىز پاك ئىكهنلىكى ○

.  ئىنجىلدا مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهنلهر ئالدىن بىشارهت قىلغان، ئاخىرىداغهمبهرپهي

يۇھاننا  ، 23:4،41،47 ، لۇقا 27:4مهتتا - ؛ ئىنجىل53:9يهشايا پهيغهمبهر (

 ، I 2:22 ، پىتروس4:15 ، ئىبرانىالر II 5:21 ، كورىنتلىقالر8:29،46،55

  ) I 3:5يۇھاننا

مۇقهددهس كىتاپالردا قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىمۇ تهپسىلى  ●

ادىق بولغانلىقى، پاكىتنى خاتىرلهنگهن بولۇپ، بۇ ئۇ كىتاپالرنىڭ ئهمىلىيهتكه س

شۇنداقال ئۇ كىتاپالرنىڭ ئادهملهرنىڭ ئىجادىيىتى . يۇشۇرمىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

 بهلكى خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلهن يېزىلغانلىقىنى تېخىمۇ ،بولماستىن

نساننىڭ ئاجىزلىقىنى چۈنكى خۇدا يالغان سۆزلىمهيدۇ، ئى. گهۋدىلهندۈرىدۇ

ئىنسانالر . مۇھهببهتلىك ھهم ئادالهتلىك خۇدادۇر-يۇشۇرمايدۇ، ئۇ ھهم مىھىر

بۇ ئارقىلىق خۇدا . ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىنى خۇدانىڭ كۆزىدىن يۇشۇرالمايدۇ

ئىنسانالرغا شۇنداق ئاگاھالندۇرۇش بهرمهكچىكى، ئادهملهرنىڭ ئۆتكۈزگهن ھهر بىر 

ر يهنه بى. خاتىرىسى قالىدۇ، ئۇنىڭ چوقۇم جازاسى بولىدۇ-گۇناھىنىڭ ئىز

 خۇدا ھهرقانداق ئادهمنىڭ، مهيلى ئۇ پهيغهمبهر بوپكهتسۇن، گۇناھىغا ،تهرهپتىن

گهرچه ئىنسانالر بۇزۇلۇپ گۇناھقا پاتقان . چاپان ياپمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

ئهيسا مهسىھ يهر يۈزىگه كىلىپ . بولسىمۇ، ئهمما خۇدا ئىنسانالرنى تاشلىۋهتمهيدۇ

.  چۈنكى ئۇ گۇناھكارالرنىڭ قۇتقۇزغۇچىسىدۇرگۇناھكارالر بىلهن دوست بولىدۇ،

ىكى پۈتكۈل ئىنسانالرنى ئىنجىل خۇدانىڭ سۆزى بولۇپ، ئۇنىڭ نۇرى يهر يۈزىد

  . يورۇتىدۇ

 ،هرده، دىمهكھهتتا تارىختىكى ئۇلۇغ پهيغهمبهرلهرمۇ گۇناھ ئۆتكۈزگهن ي ●

ئادهم  قانى ئارقىلىقال پاك ۋه ھهق ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشھهرقانداق بىر ئادهم

پ،  ئارقىلىقال خۇدا تهرىپىدىن گۇناھى كهچۈرۈلۈئادهملهر پهقهت ئېتىقاتى. واللمايدۇب

ئهگهر ئىبراھىم ياخشى ئهمهللىرى بىلهن ھهققانى دهپ «. ھهققانى دهپ ئاتىلىدۇ

ئهمما خۇدانىڭ ئالدىدا ئۇنىڭ . ئاتالغان بولسا، ئۇنداقتا ئۇ ماختىنااليتى
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اھىم خۇداغا مۇقهددهس يازمىالردا، ئىبر. وقماختانغىدهك ھىچنىمىسى ي

رىملىقالر . (»دىيىلگهن -  ھهققانى ئادهم دهپ ئاتالغان،ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن

4:2،3 (    

  

  ىل ئئىسما

  ئىسالم دىنىدىكى خاتىرلهر

  . مۇھهممهت ئۆزىنى ئىسمائىلنىڭ ئهۋالدى دهپ ئاتايدۇ ●

 مۇھهممهتنىڭ ئهجدادىنى الرتهتقىقاتچىالرنىڭ بايقىشىچه، بهزى مۇسۇلمان ○

ىلنىڭ چوڭ ئوغلى نىبايۇتقا باغلىسا، يهنه بهزىلهر ئىسمايىلنىڭ ئىككىنچى ئىسمائ

  . ئوغلى قېدارغا باغاليدۇ

 تهلهپ ئۆزىگه بىلدۈرۈشنىئىبراھىم ئالالدىن ئۆلۈكنى قانداق تىرىلدۇرگهنلىكىنى  ●

  ) 2:260قۇرئان . (قىلىدۇ

ۈن قۇربانلىق قىلماقچى بولغان بالىسىنىڭ كىم قۇرئاندا ئىبراھىمنىڭ ئالال ئۈچ ●

بىلهن ئىسھاقنىڭ ىل ئىسمائ). 107-37:0:1قۇرئان (ئىكهنلىكى ئېنىق دىيىلمىگهن 

  .  دىگهن مهسىلىده زىددىيهت بارقايسىسى پهيغهمبهر

  : بۇ توغرىدىكى زىددىيهتلىك ئايهتلهر تۆۋهندىكىچه

  اليدىغان ئايهتلهرىلنى قولئئىسما  ئىسھاقنى قولاليدىغان ئايهتلهر

ئالال ئىبراھىمنىڭ ئايالى سارهگه،  ●

ئىسھاق ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدى ياقۇپ 

. توغرىسىدا خۇش خهۋهر يهتكۈزىدۇ

  ) 11:71قۇرئان (

ئالال ئىبراھىمغا بىر ئوغۇل ئاتا  ●

قېلىدىغانلىقى توغرىسىدا خۇش خهۋهر 

ئۇ باال چوڭ بولۇپ ئىبراھىمغا . بېرىدۇ

ندا، ئىبراھىم ياردهملهشكۈدهك بولغا

ھهي ئوغلۇم، مهن چۈشۈمده «: ئۇنىڭغا

سىنى بۇغۇزالپ قۇربانلىق قىلغانلىقىمنى 

كۆرۈپتىمهن، سهن ئويلىشىپ باققىن، 

: ئۇ.  دهيدۇ-» بۇنىڭغا نىمه پىكرىڭ بار

سمائىلنى، ئېلىشانى، يۇنۇسنى ئالال ئى ●

 باشقاشۇ دهۋردىكى ۋه رۇتنى 

قۇرئان (. خهلقلهردىن ئۈستۈن قىلىدۇ

6:86 (  

ئىسمائىل ۋهدىسىگه ۋاپا قىلىدۇ، ئۇمۇ  ●

 ئۇ ئائىلىسىدىكىلهرنى .پهيغهمبهردۇر

ناماز ئوقۇشقا ۋه زاكات بېرىشكه 

النىڭ يېنىدا خۇشاللىق بويرۇيدۇ، ئۇ ئال

   )19:54،55قۇرئان  (.تاپىدۇ
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ئى ئاتا، سهن بۇيرۇغاننى ئىجرا «

قىلغىن، ئهگهر ئالال شۇنداق ئىراده 

تاقهتلىك -قىلغان بولسا، مىنىڭ سهۋر

 . دهيدۇ-» ئىكهنلىكىمنى كۆرىسهن

ئىبراھىم ئالالغا بويسۇنۇپ، ئوغلىنى 

قۇربانلىق قىلماقچى بولغاندا، ئالال ئۇنى 

توختىتىۋالىدۇ، ھهمده ئۇلۇغ بىر 

قۇربانلىقنى بهدهل تۆلهش ئارقىلىق ئۇ 

ئوغۇلنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قالىدۇ، ۋه 

ئۇنىڭ نامىنى كىيىنكى ئهۋالدالر ئىچىده 

ئالال ئاندىن .  ئهتكۈزىدۇيادمهڭگۈ 

ئىبراھىمغا ئوغلى ئىسھاقنىڭ پهيغهمبهر 

نى ۋه ھهققانى ئادهم بولىدىغانلىقى

ھهمده ئىبراھىم بىلهن ئىسھاققا . ئېيتىدۇ

بهخت ئاتا قېلىپ، ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى 

ئىچىدىن ھهققانى ئادهممۇ شۇنداقال 

 ئازىدىغانالرنىڭمۇ چىقىدىغانلىقىنى

  ) 113-37:100 انقۇرئ(   . ئېيتىدۇ

ئىسھاقنىڭ (ئالال ئىبراھىمغا ئىسھاق ۋه ●

ھهم ئۇالرنى . ياقۇپنى ئاتا قېلىدۇ) ئوغلى

  )6:84قۇرئان . (توغرا يولدا يىتهكلهيدۇ

 ئاتا اق ۋه ياقۇپنى ئىسھئالال ئىبراھىمغا ●

، ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىغا قىلىدۇ

پهيغهمبهر ۋه مۇقهددهس ) ئىسرائىلالرغا(

قۇرئان (. لتىپات قىلىدۇئىكىتاپالرنى 

29:27 (  

ئالال ياقۇپنىڭ ئهۋالدلىرىغا  ●

مۇقهددهس كىتاپالرنى، ) ئىسرائىلالرغا(

پاراسهتنى ۋه پهيغهمبهرلىكنى -ئهقىل

  ) 45:16قۇرئان . (ئاتا قىلىدۇ

ق ۋه يۈسۈپ ئهجدادى ئىبراھىم، ئىسھا ●

. ياقۇپالرنىڭ دىنىغا ئهمهل قېلىدۇ

  ) 12:38قۇرئان (
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غان كىيىنكى دهۋرلهردىكى مۇسۇلمانالر ئىبراھىمنىڭ قۇربانلىق قىلماقچى بول ●

  . ىل دهۋالىدۇبالىسىنى ئىسمائ

  . ىلنىڭ ئهۋالدلىرى دهپ قارايدۇمۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنى ئىسمائ ●

 ئاز  قان سېستىمىسىدىكى خهلىقلهرنىڭىلنىڭ ئهۋالدى ئهرهپئهمىلىيهتته ئىسمائ ●

 دهپ ئىسمايىلنىڭ ئهۋالدى شۇڭا مۇھهممهتنى.  تهشكىل قىلىدۇنىالبىر قىسىم

  . ئىسپاتلىغىلى بولمايدۇ

رقىلىق، كالىالرنى قۇربانلىق قېلىش ئا-قۇربان ھېيتتا مۇسۇلمانالر قوي ●

ىلنى قۇربانلىق قىلماقچى بولغان ئاشۇ ۋهقهلىكنى ئىبراھىمنىڭ ئوغلى ئىسمائ

  . خاتىرلهيدۇ

  تىرىلهرمهسىھ ئېتىقاتىدىكى خا

ئۇزۇن مهزگىلگىچه ئايالى سارهدىن بالىلىق بواللمىغاچقا، ئۇنىڭ دىدىكى ئىبراھىم  ●

ئالهمنىڭ -تهۋرات(. ىلنى تاپىدۇ ئىسمائمىسىرلىق ھهجهر بىلهن بىرگه بولۇپ،

  ) 16يارىتىلىشى 

  : ىل توغرىسىدا مۇنداق دهيدۇ ئىسمائخۇدا ●

ئۇنىڭ قولى باشقىالرغا . ايدۇخۇلقى خۇددى ياۋا ئىشهككه ئوخش-ئۇنىڭ مىجهز ○

دىمهك (ھوجۇم قىلىدۇ، باشقىالرنىڭ قولىمۇ ئۇنىڭغا ھوجۇم قىلىدۇ 

. ئۇ قېرىنداشلىرىنىڭ شهرقىده ياشايدۇ). جېدهل قېلىپال تۇرىدۇ-ئۇرۇش

  ) 16:12ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

.  قهبىله باشلىقى تۇغۇلىدۇ، كهلگۈسىده چوڭ دۆلهت بولىدۇ12ىلدىن ئىسمائ ○

  ) 21:18 ، 17:20لهمنىڭ يارىتىلىشى ئا(

خۇدا ئىسھاق بىلهن تۈزگهن ئهھدىنى مۇستهھكهملهيدۇ، ھهمده بۇنى ئۇنىڭ  ●

ئهمما خۇدا ئىسمائىل بىلهن ئهھده . ئهۋالدلىرىنىڭ مهڭگۈلۈك ئهھدىسى قېلىدۇ

  ) 21-17:18ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (تۈزمهيدۇ

 سارهدىن تاپقان ئۆز ئايالىوغلى ئۇنىڭ ئىبراھىمنىڭ قۇربانلىق قىلماقچى بولغان ئ ●

  ) 2:21 ، ياقۇپ 9-22:2ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (بىردىنبىر بالىسى ئىسھاقتۇر

ساره باشتا بالىلىق . ھهجهر ئىبراھىمنىڭ قانۇنلۇق خوتۇنى ئهمهس ○

بۇاللمىغانلىقى ئۈچۈنال، ئىبراھىم خۇدانىڭ ئىرادىسىگه قارشى ھالدا سارهنىڭ 

ئهمما كىيىن خۇدانىڭ . ىلهن بىرگه بولۇپ ئىسمائىلنى تاپىدۇدىدىكى ھهجهر ب

ئىسھاقنىڭ . ۋهدىسى ۋه مۆجىزىسى بىلهن ساره ھامىلدار بولۇپ ئىسھاق توغۇلىدۇ

  .  دىگهنلىكتۇر)خۇشاللىق (»كۈلكه «مهنىسى 
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ئوغلى ئىسھاقنى  ۋهجىدىن ئېتىقاتى خۇدا تهرىپىدىن سىنالغاندا، ئىبراھىم ●

چۈنكى ئۇ خۇدانىڭ ئۆلۈكنىمۇ تىرىلدۈرهلهيدىغانلىقىغا . ى بولىدۇقۇربانلىق قىلماقچ

ئهمىلىيهتتىمۇ، ئۇ خۇددى ئۆلۈكلهر ئارىسىدىن ئوغلىنى قايتۇرۇپ . ئىشىنهتتى

  ) 19-11:17ئىبرانىالر (. ئهكهلگهندهك بولدى

دىگىنى ئىسھاقنى كۆرسىتىدۇ، » سىنىڭ بىردىنبىر ئوغلۇڭ«خۇدانىڭ ئىبراھىمغا  ●

  : چۈنكى. ى ئهمهسئىسمائىلن

  ) 21:14ئالهمنىڭ يارىتىلىش . ( ئىدىۇ چاغدا ئىسمائىل كهتكهنب ○

ئىسھاقتىن تۇغۇلغانالرالر ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدلىرى دهپ «: خۇدا مۇنداق دهيدۇ ○

. ئىسمائىلدىن تۇغۇلغانالر ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدى دهپ ئاتالمايدۇ. ئاتىلىدۇ

  )  9-9:7قالر  ، رىملى21:12ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

ئالهمنىڭ  (.دۇرخوتۇنىقانۇنلۇق  ساره ئىبراھىمنىڭ ھهقىقى  ئاپىسىئىسھاقنىڭ ○

  ) 17-17:15يارىتىلىش 

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (بولسا، پهقهت بىر دىدهكئىسمائىلنىڭ ئاپىسى ھهجهر  ○

16:1(   

رشى قا-بىرىگه قارمۇ-ئىسھاق ۋه ئىسمائىلنىڭ ئانىلىرى ساره ۋه ھهجهردىن بىر ●

نى، يهنه  شهرىئهتسىئۇالرنىڭ بىر. بولغان ئىككى دىنى سېستىما بارلىققا كىلىدۇ

: تۆۋهنده ئۇالرنىڭ سېلىشتۇرمىسى بېرىلدى. نى ئاساس قىلغاندۇر شهپقهتبىرى

 ) 31-4:21گاالتىيالىقالر (

  ئىسمائىل  ئىسھاق

ھۆر . ساره ئىبراھىمنىڭ ھهقىقى خوتۇنى

  . ئهركىن ئايال

 ئىرادىسى، ۋهدىسى ۋه ئىسھاق خۇدانىڭ

ئايالدىن -قانۇنلۇق ئهرمۆجىزىسى بىلهن 

   .تۇغۇلغان

ھهجهر ئىبراھىمنىڭ خوتۇنى ئهمهس، 

  .پهقهت بىر دىدهك، قۇل ئايال

ئىبراھىمنىڭ  ئىسمائىلنىڭ تۇغۇلىشى 

جىسمانىيىتىدىن كىلىپ چىققان 

  .نىڭ نهتىجىسىدۇرگۇناھ

 يهنى خۇدانىڭ شهپقىتىگه ئىنجىلغا

  . هركىنلىككه ئېرىشىدۇتايىنىپ، ئ

 )شهرىئهتنىڭ(دىنى ئهمرىمهرۇپالرنىڭ 

  . لى بولىدۇقۇ

ئىنجىل خۇدانىڭ شهپقىتى بولۇپ، 

  .   كهلگهنئهرىشتىن

شهرىئهت خۇددى بۇرۇنقى تهۋرات 

قانۇنىغا ئوخشاش، بىر خىل دىنى 

تۈزۈم بولۇپ، ئۇ خۇدانىڭ -قائىده

شهپقىتى بولماستىن، بهلكى ئادهملهرنى 

اكى مۇكاپاتالشتا جازاالش ي

  . ئاساسلىنىدىغان ھهركهت ئۆلچىمىدۇر
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ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكهنلهر ئهمدى قۇل 

ئهمهس، بهلكى خۇدانىڭ ۋهدىسىگه 

. ئېرىشكهن پهرزهنتلهر ۋه مىراسخورالردۇر

 غانالرئېسىلىۋال دىنى ئهمرىمهرۇپالرغا

داۋاملىق قۇللۇق ھالىتىنى ساقالپ 

   . غانالردۇرلقا

  

ىنىدىكى ئالال بىلهن ئادهمنىڭ مۇناسىۋىتى قۇلدار بىلهن قۇلنىڭ ئىسالم د ●

چىلىقنى ئاساس نىزام- قائىده بىرخىلئىسالممۇ. مۇناسىۋىتىنى گهۋدىلهندۇرىدۇ

ىشىشنى  بويسۇنۇش ئارقىلىق قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرشهرىئهتكه(قىلغان دىندۇر 

 يىل بۇرۇنال، 600ئىسالم دىنى پهيدا بولۇشتىن ئهمىلىيهتته . )تهشهببۇس قىلىدۇ

 ئهيسا مهسىھ ئهمىلىيهتته ئۇ.  بۇنىڭ خاتالىقى كۆرسىتىپ بېرىلگهنئىنجىلدا 

 دىنى  قايتىدىنئارقىلىق كهلگهن خۇدانىڭ شهپقىتى ۋه ئهركىنلىكىنى تاشالپ،

دهل ئىسمائىل . )31-4:21گاالتىيالىقالر  (تۇرنىڭ قۇلى بولۇشالرمهرۇپ-ئهمرى

  . دۇرلىاق بولسا مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ سىموۋو، ئىسھئىسالم دىنىنىڭ سىموۋولى

دىنى   ئۇ قهلبى ئۆزگىرىپ ياخشىالنمىسا، ئۇنداقتائادهمنىڭئهگهر  ○

 خۇددى قۇلغا ئوخشاش لىرىگهتۈزۈم-قانۇن ياكى دۆلهتنىڭ تۈزۈملهرگه-قائىده

  قهلبى ئۆزگىرىپئادهمنىڭئهمما، ئهگهر . مهجبۇرى بويسۇنۇشقا توغرا كىلىدۇ

مۇھهببهت بىلهن تولسا، ئۇنداقتا ئۇ باشقىالرغا ۋه - مىھىرياخشىالنسا ۋه

 تۈزۈملهرگىمۇ-قانۇنجهمىيهتكه يامانلىق قىلىدىغان ئىشالرنى قىلمايدۇ، 

. تهبىئىيال رىئايه قىلىدىغان بولۇپ، ئۆزىنى مهجبۇرالشنىڭ زۆرۆرىيىتى قالمايدۇ

 ه قانۇننىڭتۈزۈملهرنىڭ ۋ-دىنى قائىدهشۇنداق بولغاندىال، ئادهملهر  دىمهك

 مهسىھ ئېتىقاتى .ئهركىنلىككه ئېرىشكهن بولىدۇھهقىقى قۇلى ئهمهس، بهلكى 

  بويسۇنۇشنى ئهمهس، بهلكىلهن دىنى ئهمرىمهرۇپ ياكى شهرىئهتكهئالدى بى

نىڭ كۈچىگه  ئىنسان ئۆزىھالبۇكى،. قهلبنى ئۆزگهرتىشنى ئاساس قېلىدۇ

،  ئۈچۈنبۇنداق قىلىش. ستۇر ئۆزگهرتىشكه قادىر ئهمهتايىنىپ قهلبىنى ھهقىقى

 »شهپقىتىقۇتقۇزۇش «  چۈشۈرۈپ بهرگهن خۇدانىڭ ئىنسانالرغابىردىنبىر ئامال

 شۇنداق بولغاندىال، خۇدانىڭ .تۇرئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلىش كىرهك

ئىنسان قهلبىدىن ئورۇن ئېلىپ، ئادهمنى ئىچىدىن مۇقهددهس روھى 

هن دۇنيادىكى باشقا دىنالرنىڭ مانا بۇ مهسىھ ئېتىقاتى بىل. ئۆزگهرتىدۇ

  . ماھىيهتلىك پهرقىدۇر

  

  قۇربان ھېيت 

كۈنى قۇربان ھېيت بولۇپ، -10ئاينىڭ -12) ھىجىرىيه(ئىسالم كالىندارى  ●

بۇ كۈنى مۇسۇلمانالر قوي ياكى باشقا بىرهر . ئىسالم دىنىنىڭ چوڭ بايرىمىدۇر
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اھىم پهيغهمبهرنىڭ ئوغلىنى بۇ ئارقىلىق ئىبر. ھايۋاننى قۇربانلىق قېلىپ ئۆلتۈرىدۇ

. قۇربانلىق قىلماقچى بولغاندا خۇدانىڭ بىر قوينى چۈشۈرۈپ بهرگىنىنى خاتىرلهيدۇ

بهزى مۇسۇلمانالر ئىبراھىمنىڭ قۇربانلىق قىلماقچى بولغان ئوغلىنى ئىسمائىل دهپ 

 .ندا ئۇنداق دىيىلمىگهن، بهلكى ئىسھاقنڭ نامى تىلغا ئېلىنغانقارايدۇ، ئهمما قۇرئا

 ) 107-37:102قۇرئان (

تهۋراتتا ئىبراھىمنىڭ قۇربانلىق قىلماقچى بولغان ئوغلىنى ئىسھاق دهپ ئېنىق  ●

  ) 22ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (تونۇشتۇرىدۇ

 ،ئىنجىلغا ئاساسالنغاندا، ئىبراھىم ئوغلىنى قۇربانلىق قىلماقچى بولغاندا ●

 ۋهقهلىك ئارقىلىق، خۇدانىڭ ئاسماندىن بىر قوينى چۈشۈرۈپ بهرگهنلىكىدهك

كهلگۈسىده خۇدانىڭ ئىنسانالرنى گۇناھ ۋه ئۆلۈمدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئهيسا 

يهھيا پهيغهمبهر ئهيسا . مهسىھنى چۈشۈرۈپ بېرىدىغانلىقىنى ئالدىن بىشارهت قىلغان

قاراڭالر، خۇدانىڭ قوزىسى، ئىنسانالرنىڭ «: مهسىھ توغرىلىق مۇنداق دىگهن

تهۋرات دهۋرىده، ئادهملهر ئۆتكۈزگهن ). 1:29ننا يۇھا(» گۇناھىنى يۇغۇچى

ئهيسا مهسىھ . گۇناھلىرىنى يۇيۇش ئۈچۈن ھايۋانالرنى قۇربانلىق قىالتتى

ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئهڭ ئۇلۇغ ۋه ئهڭ ئاخىرقى قۇربانلىقنى 

  .  قۇربانلىق قېلىش ئهمهلدىن قالدىبهرگهندىن كىيىن، ھايۋانالرنى

نىڭ ئوغلىنى خۇدا ئۈچۈن قۇربانلىق قېلىشقا رازى بولغانلىقى، ئادهمنىڭ ئىبراھىم ●

. ئىپادىلىنىش شهكلىدۇر مۇھهببىتىنىڭ ئهڭ چوڭ-خۇداغا بولغان ئېتىقاتى ۋه مىھىر

ئۇنداقتا خۇدانىڭ ئىنسانغا بولغان مۇھهببىتىنىڭ ئهڭ چوڭ ئىپادىلىش شهكلى 

نالر ئۈچۈن قېلىپ بهرگىنى نىڭ ئىنسا»ئالال«نىمه؟ ئىسالم دىنىنىڭ ئىالھى 

  . ئىبراھىمنىڭ قىلغىنىدىن ئېشىپ كىتهلمهيدۇ

 ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرىلىشىنى، خۇدانىڭ مۇسۇلمانالر ●

  . ئۇلۇغلىقىغا تهسىر يهتكۈزگهنلىك دهپ قارايدۇ

ئهجدادىڭالر ئىبراھىم مىنىڭ كىلىشىمنى « : ھهزرىتى ئهيسا مۇنداق دىگهن ●

» زارلىق بىلهن كۈتكهن، ھهم ئۇنى ئالدىنئاال كۆرۈپ، ئىنتايىن خۇشال بولغانئىنتى

ئىبراھىم خۇدا تهرىپىدىن سىنالغاندا، ئېتىقاتى ۋهجىدىن، ئوغلى ). 8:56يۇھاننا (

 پهقهت ئىسھاقتىن  خۇدا ئىلگىرى. قۇربانلىق قىلماقچى بولىدۇئىسھاقنى

شۇڭا . ىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدىتۇغۇلغانالرنىڭال ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدى دهپ ئات

ئهمىلىيهتتىمۇ ئۇ . ئىبراھىم خۇدانىڭ ئۆلۈكنى تىرىلدۈرهلهيدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى

ئىبرانىالر . (كهلگهندهك بولدىى ئۆلۈكلهر ئارىسىدىن قايتۇرۇپ ئوغلىنى خۇدد

تهۋراتتا، خۇدانىڭ كهلگۈسىده پۈتۈن ئىنسانالرنى ). 11:17-19

. هك خۇش خهۋهرنى ئىبراھىمغا يهتكۈزگهنلىكى خاتىرلهنگهنقۇتقۇزىدىغانلىقىد
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كهلگۈسىده پۈتۈن مىللهتلهر سهن ئارقىلىق «: خۇدا ئىبراھىمغا مۇنداق دىگهن

  ) 3:8گاالتىيالىقالر . (»بهخت تاپىدۇ

مهسىھ ئېتىقاتىدىكى خۇدانىڭ ئىنسانالر ئۈچۈن قىلغان ئىشى، ئۇنىڭ  ●

خۇدا ئادهملهردىن مهلۇم . ئېشىپ چۈشىدۇئادهملهردىن تهلهپ قىلغان ئىشىدىن 

ئىشنى قىلىشنى تهلهپ قېلىش ھوقوقى بار، ئهمما ئۇنىڭ ئۆزىده ئىنسانالر ئۈچۈن 

ئىبراھىم ئاخىرىدا بالىسىنى .  ئىش قىلىپ بېرىدىغان مهجبۇرىيهت يوقهربىر

قۇربانلىق قىلمىدى، ئهمما ئۇنىڭ ئورنىغا، ئىككى مىڭ يىلدىن كىيىن، ئوخشاش 

  . يدا، ئهيسا مهسىھ قۇربانلىق بهردىبىر جا

ئىنسانالرنى شۇنچىلىك سۆيىدۇكى، دۇنيادىكى خۇدا : ئىنجىلدا مۇنداق دىيىلگهن ●

، ھهمده ئۇنىڭغا دىئاتا قىلئۇالرغا  مۇنى) ئهيسا مهسىھ (لىھهتتا يىگانه ئوغ

ىگه مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئئۇالرنى ئىشهنگهن بارلىق ئادهملهرنى ھاالكهتتىن ساقالپ، 

نه ئوغلىنى بۇ دۇنياغا ئهۋهتىپ، ئۇ ؛ خۇدا ئۆزىنىڭ يىگا)3:16يۇھاننا ( قىلىدۇ

ىلهن خۇدانىڭ ئىنسانالرغا بولغان شۇنىڭ ب. ئارقىلىق بىزنى ھاياتلىققا ئېرىشتۈرىدۇ

خۇدا ئۆزىنىڭ ئوغلىنىمۇ ؛ )I 4:9يۇھاننا (مۇھهببىتى نامايهن بولىدۇ-مىھىر

ئۇنىڭغا  دۇنيادىكى بارلىق مهۋجۇداتنىمۇئهجىبا  كهن يهرده،ه ئاتىۋهتئايىماي، بىزگ

خۇدانى سۆيمىدۇق، باشتا ؛ بىز ) 8:32رىملىقالر (؟ ئاتا قىلماسمۇقوشۇپ بىزگه 

قۇربان ئوغلىنى گۇناھلىرىمىزنىڭ بهدىلى ئۈچۈن بهلكى خۇدا بىزنى سۆيۈپ، 

  ). I 4:10يۇھاننا(مانا بۇ مۇھهببهتتۇر . ئهۋهتتىبولۇشقا 

  ئۆزىنىڭقىلىقمۇھهببىتى ئار- خۇدا مىھىر)ئىنجىلدىكى (مهسىھ ئېتىقاتىدىكى ●

  . ئۇلۇغلىقىنى نامايهن قېلغان

  

  ئىسرائىلىيه ۋه پهلهستىن

پهلهستىن دىگهن نام قهدىمقى فېلىستىن دىگهن مىللهت نامىدىن كهلگهن بولۇپ،  ●

 ئهمهس، بهلكى قهدىمقى گىرىكالرغا قانداش ئۇالر ھازىرقى پهلهستىندىكى ئهرهپلهر

ئالهمنىڭ (. ئىدى مهۋجۇد بولغان مىللهت بولۇپ، ئۇالر ئىبراھىمنىڭ زامانىدىال

  ) 34-21:22 ، 17-20:1 ، 10:14يارىتىلىشى 

  . قۇرئاندا ئالالنىڭ پهلهستىننى ئىسرائىلالرغا ئاتا قىلغانلىقى خاتىرلهنگهن ●

سىلهر بۇ «: بهنى ئىسرائىلالرغا مۇنداق دىگهنئالال مۇقهددهس كىتاپالردا  ○

 ئىككى قېتىم قااليمىقانچىلىق چىقىرىسىلهر، چوقۇم ھهددىڭالردىن زىمىندا

  ) 17:4قۇرئان (» ئاشىسىلهر
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سىلهر «: ئىسرائىلالر مىسىردىن چىققاندىن كىيىن، ئالال ئۇالرغا مۇنداق دىگهن ○

ھهر قايسى مىلهتلهر رنى ان ئاخىرىدا مهن سىلهبۇ زىمىندا ياشاڭالر، زام

  ) 17:104قۇرئان (. »غىمهنئارىسىدىن يې

 ئاشۇ زىمىننى ئىسرائىلالرغا نىڭئالالقۇرئاندا مۇسانىڭ سۆزى ئارقىلىق،  ○

 كىرىپ ياشىشى ۋه زىمىنغالىكىنى، ئىسرائىلالرنىڭ چوقۇم ئۇ هرگهنبىكىتىپ ب

  ) 5:21قۇرئان (. ھهرگىز چىكىنىپ چىقماسلىقىنى تهلهپ قېلغان

 پهلهستىننى ئىسرائىلالرغا بېرىشكه ۋهده قىلغانلىقى نىڭتهۋراتتا خۇدا ●

 ، 8-17:3 ، 21-15:18 ، 17-13:14ئالهمنىڭ يارىتىلىش (. خاتىرلهنگهن

 ؛ 48:3،4 ، 35:11،12 ، 28:1-4,13-15 ، 26:2-5 ، 24:7 ، 21:12،13

  ) 11:8،9 ، ھۇشىئا 41:8،9مىسىردىن چىقىش  ؛ يهشايا 

يىللىرى، گىرىتسىيهدىن كهلگهن ئېگىئانالر مىسىرغا -1900 بۇرۇنقى مىالدىدىن ●

 نىڭ ئهۋالدلىرىئۇالر. دۇ بىراق مهغلۇپ بولۇپ چىكىنىتاجاۋۇز قېلىپ كىرىدۇ،

ھازىرقى (غا قانان  كافتور دىگهن جايدىنيىللىرى-1200بۇرۇنقى مىالدىدىن 

ئۇالر دېڭىز . )47:4 ، يهرهمىيا 2:23قانۇن شهرھى  (رىدۇ كى)پهلهستىنگه

بويىدىكى تۈزلهڭلىكلهرنى ۋه بهش شهھهرنى ئىگهللهپ، يهرلىك قانانلىقالر بىلهن 

بۇ خهلق كىيىن فېلىستىنالر دهپ ئاتىلىدۇ، ئۇالر تۇرغان . تىجارهت قېلىدۇ-سودا

  .  فېلىستىن دهپ ئاتىلىدۇجايالرمۇ

ڭ بىر چوىن چىقىپ، ديىللىرى ئىسرائىلالر مىسىر-1500مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

  . سىياسى گهۋدىگه ئايلىنىشقا باشاليدۇ

  : مۇقهددهس كىتاپالردىكى خاتىرىلهر

جهنۇپتىكى فىلىستىندىن تارتىپ شىمالدىكى مۇقهددهس كىتاپتا خۇدا يهشۇئاغا،  ●

 ئىسرائىلالرغا تهۋه ېغىزىغىچه بولغان بارلىق زىمىننىڭلىۋاننىڭ خامات ئ

  ) 5-13:1يهشۇئا (. بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

شۇنىڭ ). 33-1:21سهردارالر (ئىسرائىلالر قانانلىقالرنى پۈتۈنلهي قوغلىۋهتمهيدۇ  ●

خۇدا ئهمدى ئۇالرنى : بىلهن خۇدانىڭ پهرىشتىسى ئىسرائىلالرغا مۇنداق دهيدۇ

ئۇالر خۇددى ئىسرائىلالرنىڭ . ھهرگىز ئىسرائىلالرنىڭ ئالدىدىن قوغلىۋهتمهيدۇ

بۇ ئارقىلىق ئىسرائىلالرنى خۇدانىڭ سۆزىگه . تۇرىدۇ تىكهندهك غانغا سانجىلىبېقىن

   ) 3:4 ، 2:3،22يهشۇئا . (ئهمهل قېلىدىغان ياكى قىلمايدىغانلىقىنى سىنايدۇ

ئىسرائىلالرغا چېقىلغانلىق خۇددى ئۇنىڭ كۆز : پهرۋهردىگار مۇنداق دهيدۇ ●

  ) 2:8زاكارىيا . (قارچۇغىغا تهگكهنلىك بىلهن باراۋهردۇر
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  :  بىشارهتلهركهلگۈسىدىكى

ئىسرائىلالر كهلگۈسىده پۈتۈن دۇنياغا تارىلىپ كىتىدۇ، ئۇالرنىڭ زىمىنىنى باشقا  ●

  ) 3:2يۇئىل (. مىللهتلهر ئىگهللهيدۇ

ۋاقتى سائىتى كهلگهنده، خۇدا ئىسرائىلالرنى دۇنيادىكى ھهرقايسى دۆلهتلهردىن  ●

يهرهمىيا (. ا ئولتۇراقلىشىدۇئۇالر يىرۇسالىمد. كىلىدۇيىغىپ، ئىسرائىلىيهگه قايتۇرۇپ 

  ) 8:7،8 ؛ زاكارىيا 11:17 ؛ ئىزهكىئال 31:8 ، 29:14 ، 16:14،15

ئهگهر پهلهستىنلىكلهر خۇدانىڭ ئىرادىسىگه بويسۇنسا، ئۇالر بۇ زىمىندا داۋاملىق  ●

  . تۇرۇپ قالسا بولىدۇ

ىلىدىغان  ئارقىلىق ئىسرائىلالرنىڭ خۇدانىڭ سۆزىگه ئهمهل قپهلهستىنلىكلهرخۇدا  ●

  .  ياكى قىلمايدىغانلىقىنى داۋاملىق سىنايدۇ

  

  رۇسالىم ېي

  . رۇسالىم تىلغا ئېلىنىپ باقمىغانقۇرئاننىڭ ھىچقانداق يېرىده يې ●

 لسۇن، ئۇ ئۆزئالالغا مهدھىيىلهر بو«دىكى  )17:1( قۇرئان بهزى مۇسۇلمانالر ●

» ئېلىپ بارىدۇىتكه  ھهرهمدىن يىراقتىكى مهسچخىزمهتكارىنى بىر كېچىده مهسچىتى

نى ) ى ئاقسامهسچىت(» يىراقتىكى مهسچىت«دىگهن ئايهتكه ئاساسهن، 

، مۇھهممهت مۇشۇ شۇ) بهيتۇل مۇقهددهس(يېرۇسالىمدىكى مۇقهددهس ئىبادهتخانا 

  . ئهمما بۇخىل قاراش خاتادۇر.  دهپ قارايدۇيهردىن ئاسمانغا كۆتىرىلگهن

  . قانلىقى دىيىلمىگهنبۇ ئايهتته مۇھهممهتنىڭ ئاسمانغا چىق ○

 يىل بۇرۇنال ۋهيران 500يېرۇسالىمدىكى مۇقهددهس ئىبادهتخانا مۇھهممهتتىن  ○

يېرۇسالىمدا ئۇنداق بىر مۇھهممهتنىڭ دهۋرىده   بولۇپ،قېلىۋىتىلگهن

  . مهۋجۇد ئهمهستىئىبادهتخانا ياكى مهسچىت 

ى بايان قىلغان قۇرئاننىڭ بۇ ئايىتى بهلكىم مۇھهممهتنىڭ بىرهر غهلىته چۈشىن ○

، دىن بىرسى ماڭا مۇنداق دىگهنئابابهكرى جهمهتىدىكىلهر«. بولىشى مۇمكىن

پهيغهمبهرنىڭ خوتۇنى ئائىشهنىڭ ئېيتىشىچه، كهچته مۇھهممهتنىڭ بهدىنى 

ئىبىن . (»ىدىكهنجايىدا تۇرسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ روھىنى ئالال ئېلىپ كىت

  )   بهت-183، »سىراتۇل رۇسۇلالھ«ئىسھاق، 

  ناھايىتى كۆپرۇسالىم يېتارلىق مۇقهددهس كىتاپالرداتهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قا ●

  . تىلغا ئېلىنىدۇ
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  : يېرۇسالىمنىڭ نامى توغرىسىدا

ئىبرانى تىلىدا تىنچلىق . ۇردىگهنلىكت» تىنچلىق شهھىرى«م دىگهن نام يېرۇسالى ●

  . دىيىلىدۇ» مسالى«

ئۇ . ھى مالىكسىدىق تىلغا ئېلىنىدۇتهۋراتتا قهدىمقى سالېم شهھرىنىڭ پادىشا ●

پهرۋهردىگار خۇدانىڭ كاھىنى، ھهققانىيهت شاھى، تېنچلىق شاھى دهپ ئاتالغان 

). 14:18ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (اپ بىلهن ئىبراھىمنى كۈتىۋالىدۇ بولۇپ، نان ۋه شار

كسىدىققا تهغدىم ئىبراھىم ئۆزىنىڭ ئېرىشكهن ئولجىسىدىن ئوندىن بىرىنى مالى

  ). 7:2ئىبرانىالر  (دۇقىلى

) 76:2زهبۇر . (، زىئوندا تۇرالغۇسى باردۇربارگاھىپهرۋهردىگار خۇدانىڭ سالىمدا  ●

  . سالىم ۋه زىئون يىرۇسالىمنى كۆرسىتىدۇ

دهپمۇ » داۋۇتنىڭ شهھرى«، »زىئون«، »يهبۇس«يېرۇسالىم قهدىمده  ●

  ) I 11:4،5،7 ، تارىخنامهII 5:7سامۇئىل(. ئاتالغان

  ) II 25:28تارىخنامه. ( ئاتالغانمۇدهپ» يهھۇدانىڭ مهركىزى شهھرى« ●

  ) 27:53 ، 4:5 ، مهتتا 52:1يهشايا . (ىلىدۇ ئاتمۇدهپ» مۇقهددهس شهھهر« ●

  : يېرۇسالىمنىڭ تارىخى

 بۇ يهرده ئامور، خېت ئىسرائىلالر يېرۇسالىمغا كىلىپ ئولتۇراقلىشىشتىن بۇرۇن، ●

  ) 16:3ئىزهكىئال . ( ياشىغان ئارلىشىپقاتارلىق مىللهتلهر

ئىسرائىلالر مىسىردىن چىقىپ قانان رايونىغا كىرگهنده، شۇ ۋاقىتتىكى يېرۇسالىم  ●

 ۋه ئۇنىڭ بىلهن غايهشۇئابىرلىشىپ شاھى بىلهن ئامورالردىن بولغان باشقا تۆت شاھ 

يهشۇئا پهرۋهردىگارغا دۇئا . ىئونالرغا ھوجۇم قېلىدۇتىنچلىق ئهھدىسى تۈزگهن گېب

ئهي قۇياش، گىبىئوننىڭ ئۈستىده توختىغىن؛ ھهي ئاي، «: قېلىپ مۇنداق دهيدۇ

شۇنىڭ بىلهن قوياش توختايدۇ، . »ئاييالۇن جىلغىسىنىڭ ئۈستىده تۇرۇپ تۇرغىن

ۇچه ئايمۇ ئورنىدا تۇرىدۇ، تاكى يهشۇئا بهش شاھنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلغ

  ) 10يهشۇئا (. شۇنداق بولىدۇ

ئىسرائىلالر قانان رايونىغا كىرگهنده، يېرۇسالىمنى يهبۇسالر ئىگهللهپ تۇرغان  ●

بولۇپ، ئىسرائىلالر شهھهر سىپىلىنىڭ سىرتىدىكى بىر قىسىم يهرلهرنى 

 ئىچىدىكى بېنيامىن قهبىلىسى بۇ يهرلهرنى كىيىن ئىسرائىلالرنىڭبويسۇندۇرىدۇ، 

ئۇالر شهھهر سىپىلى ئىچىدىكى يهبۇسالر بىلهن . ولتۇراقلىشىدۇهللهپ ئئىگ

  ) 1:8،21سهردارالر (. ئىناق ئۈتىدۇ-تىنچ

يىللىرى، داۋۇت ئىسرائىلالرنى باشالپ يىرۇسالىمغا -1000مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●
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يهبۇسالر كۆڭلىده داۋۇت . كىلىدۇ، ھهمده ئۇ يهردىكى يهبۇسالرغا ھوجۇم قىلىدۇ

ئهمما داۋۇت زىئوننىڭ .  كىرهلمهيدۇ دهپ ئوياليدۇىڭ ئىچىگهسېپىلنھهرگىز 

 IIسامۇئىل. ( دهپ ئاتايدۇقورغىنىئۇنى داۋۇتنىڭ كىيىن قورغىنىنى ئىگهللهپ، 

  ) I 11:4-8 ؛ تارىخنامه5:6،7،9

مغا يۆتكهپ ئۇ ئهھده ساندۇقىنى يېرۇسالى. داۋۇت يېرۇسالىمنى پايتهختى قېلىدۇ ●

 ) II 6:2-19ساموئىل(.  چىدىر قۇرىدۇ بىر ئۇنىڭ ئۈچۈنپ،كىلى

داۋۇت ئهسلىده خۇدا ئۈچۈن بىر ئىبادهتخانا سالماقچى بولىدۇ، ئهمما خۇدا ئۇنى  ●

  ) II 7:2-17سامۇئىل. (رهت قىلىدۇ

قان سواليمان، ئهسلىدىكى داۋۇتقا ۋارىسلىق قېلىپ پادىشاھلىق تهختكه چىق ●

ان شهھهرنىڭ شىمالى تېمىنىڭ شىمالىغا توغرا كىلىدىغان يهرده، خۇداغا ئاتالغ

ڭ شهھهر ئهتراپىغا سېپىل يېرۇسالىمنىئۇ يهنه . تۇنجى ئىبادهتخانىنى قۇرىدۇ

  ،I 3:1پادىشاھالر(. سېلىپ، يېرۇسالىم شهھرىنى كېڭهيتىدۇ ۋه مۇستهھكهملهيدۇ

9:15 (  

سواليمان پادىشاھ ئىسرائىلالرنىڭ ئاقساقاللىرىنى، ھهرقايسى قهبىلىلهرنىڭ  ●

ئۇنىڭ مهقسىتى . باشلىقلىرىنى ۋه ئىسرائىلنىڭ ئاتامانلىرىنى يېرۇسالىمغا يىغىدۇ

 يهنى زىئوندىن قورغىنىدىنپهرۋهردىگارنىڭ ئهھده ساندۇقىنى داۋۇتنىڭ 

  ) I 8:1پادىشاھالر(.  ئىدىيۆتكهپ كىلىشمۇقهددهس ئىبادهتخانىغا 

بوئامنىڭ بهشىنچى يىلى، مىسىر پادىشاھى شىشاك سواليماننىڭ ۋارىسى رېھو ●

ئۇ مۇقهددهس ئىبادهتخانا ۋه . يېرۇسالىمغا ھوجۇم قوزغاپ، شهھهرنى بېسىۋالىدۇ

ن سواليمان پادىشاھ ياساتقا. ئوردىدىكى قىممهتلىك بويۇمالرنى بۇالپ ئهكىتىدۇ

  ) I 14:25،26پادىشاھالر. (ئالتۇن قالقاننىمۇ تارتىۋالىدۇ

يىللىرى، ئاسسۇرىيه ئارمىيىسى يېرۇسالىمغا ھوجۇم -700مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

  ) II 18:17پادىشاھالر. (قېلىدۇ

سالىم يىلى، بابىلۇن پادىشاھى نهبۇقىتنهزهر يېرۇ-588مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

ئۇ خۇدانىڭ ئىبادهتخانىسى ۋه خان ئوردىسىنى . شهھرىگه باستۇرۇپ كىرىدۇ

. يېرۇسالىم شهھرىنىڭ سېپىللىرىنى بۇزۇپ، ئۆيلهرگه ئوت قويۋىتىدۇ. كۆيدۈرۋىتىدۇ

ئۇ يهنه مۇقهددهس ئىبادهتخانىنىڭ ئىچىدىكى ؛ )II 25:1-10پادىشاھالر(

بويۇمالرنى بۇالپ ئهكىتىپ، بابىلۇندىكى بۇدخانىغا كۈمۈشتىن ياسالغان -ئالتۇن

  ) 5:14زرا ئې(. قويىدۇ

 يىلدىن كىيىن، پىرسىيه پادىشاھى كۇرۇس يهھۇدىالرنىڭ يۇرتىغا قايتىپ، 70 ●

). 11-1:2ئىزرا (ى قايتا قۇرۇشىغا روخسهت بېرىدۇ مۇقهددهس ئىبادهتخانىن

  ) نهھهمىيا(. الىدۇ سيتىدىننهھهمىيا يېرۇسالىمنىڭ شهھهر سېپىلىنى قا

 نى تىكلهپ ھىرۇدخان، رىم ئىمپىرىيىسى يىللىرى4-37مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●
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ان شهھهر سېپىلىنى ئوڭشايدۇ،  بۇزۇلغھېرۇدخان . ئىداره قېلىدۇيېرۇسالىمنى 

  . سېپىل راۋاقلىرىنى سالغۇزىدۇ، مۇقهددهس ئىبادهتخانىنىمۇ قايتىدىن ياسىتىدۇ

. هيسا مهسىھ يهھۇدىيهدىكى بهيتىلھهمده تۇغۇلىدۇھىرۇدخاننىڭ ۋاقتىدا، ئ ●

يېرۇسالىمغا ئهيسا مهسىھنى كۆرۈش ئۈچۈن بىرنهچچه مۇنهججىم شهرقتىن كهلگهن 

  ) 2:1مهتتا (. كىلىدۇ

 ئۆلۈمدىن ،ئهيسا مهسىھنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچراپ كىرسىتتا ئۆلتۈرىلىشى ●

 ؛ 28، 27مهتتا ( هرگهنۇسالىمدا يۈز ب يېر ۋه ئاسمانغا كۆتىرىلىشىتىرىلىشى

بۇالر كونا ئهھده ). 20 ، 19 ؛ يۇھاننا 24 ، 23لۇقا  ؛ 16، 15ماركوس 

ئالدىن قىلغان بىشارهتلىرىنى ئهمهلگه ) تهۋرات، زهبۇر ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ(

  . شۇڭا مهسىھ جامائىتى يېرۇسالىمنى مۇقهددهس شهھهر دهپ ئۇلۇغاليدۇ. ئاشۇرغان

مائىتى يېرۇسالىمدا شهكىللىنىپ پائالىيهت ئېلىپ ئهڭ دهسلهپكى مهسىھ جا ●

  . الغانقبارغان، ئاندىن كىيىن باشقا جايالرغا تار

يىلى، باشقا مىللهتلهردىن بولغان مهسىھ جامائهتچىلىكى -49مىالدى  ●

يهھۇدىالرنىڭ تهۋرات قانۇنىغا ئهمهل قېلىش ياكى قىلماسلىق توغرىسىدىكى قېيىن 

مهسىلىنى يېرۇسالىمدىكى جامائهتچىلىك بىرىنچى قېتىم بۇ . مهسىلىگه دۈچ كىلىدۇ

  ) 29-15:1ئهلچىلهر (. چوڭ يېغىن ئېچىپ بىر تهرهپ قىلىدۇ

 نۇرغۇن ڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى توغرىسىدا يېرۇسالىمنىمۇقهددهس كىتاپتا ●

 ؛ ئالهمنىڭ 1:11 ؛ زهفانيا 125:2 ، 122:3مهسىلهن،  زهبۇر . خاتىرلهر بار

 ، II 27:3 ؛ تارىخنامهI 11:7،8 ؛ تارىخنامهII 5:9 ، سامۇئىل22:2يارىتىلىشى 

؛ ئهلچىلهر  3 ؛ نهھهمىيا II 22:14 ؛ پادىشاھالرI 9:15 ؛ پادىشاھالر32:5

21:34 .   

ۇناھى ۋه ھهسرىتى توغرىسىدىمۇ مۇقهددهس كىتاپتا يېرۇسالىمدىكىلهرنىڭ گ ●

 ؛ مهتتا 26:18هرهمىيا  ؛ ي4-29:1 ، 1:21يهشايا مهسىلهن، . خاتىرلهر بار

23:37،38    

  شهرىپى-يېرۇسالىمنىڭ كهلگۈسىدىكى شان

ئۇنىڭ سالغان . ۋمىنى، ئۇ سۆيگهن زىئون تېغىنىى يهھۇدا قهخۇدا تاللىد ●

  .رۇلدىپۇقۇزىمىندهك مهڭگۈلۈك ، رۈپ ئاسمان پهلهك قهد كۆتۈ،مۇقهددهسگاھى

  ) 78:68،69زهبۇر (

 يېرۇسالىمنىپهرۋهردىگار ئۆزى ئۈچۈن، شۇنداقال خىزمهتكارى داۋۇت ئۈچۈن،  ●

  ) 37:35يهشايا (. جهزمهن قوغدايدۇ ھهم قۇتقۇزىدۇ
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  » ئاسماندىكى يېرۇسالىم«

ئۈستىدىكى «، »ئاسماندىكى يېرۇسالىم«مۇقهددهس كىتاپتا تىلغا ئېلىنغان  ●

بىلهن ھازىرقى يهر يۈزىدىكى يېرۇسالىم » يېڭى يېرۇسالىم«، »يېرۇسالىم

  . پهرقلىنىدۇ

، بىراق  تۇرماقتابولۇپقۇل  ھازىرقى يېرۇسالىم ۋه ئۇنىڭ پهرزهنتلىرى تېخى ●

. دۇرنىڭ ئانىسى) مهسىھىيلهر( ئهركىن بولۇپ، ئۇ بىز-الىم ھۆرىكى يېرۇسئۈستىد

  ) 4:25،26گاالتىيالىقالر (

زىئون تېغى مهڭگۈ ھايات خۇدانىڭ شهھرىگه يهنى ئاسماندىكى يېرۇسالىمغا  ●

ئىبرانىالر . (ساناقسىز پهرىشتىلهر بار-سىموۋۇل قېلىنغان بولۇپ، ئۇ يهرده سان

12:22 (  

اقتىن  چوڭ سوره بولىدىغانسالىم ئهرىشتىن چۈشىدۇ، ئۇ قىيامهتتيېڭى يېرۇ  ●

شهرهپكه تولغان تۇرالغۇسى بولۇپ، - مهسىھىيلهرنىڭ مهڭگۈلۈك ۋه شانكىيىنكى

  ) 21:2 ، 3:12ۋهھىلهر .  (دۇر» زىمىن-يېڭى ئاسمان«

ئىنجىلنىڭ ئهڭ ئاخىرقى پارىسى ۋهھىلهرده يېڭى يېرۇسالىمنىڭ قۇرۇلمىسى،  ●

، 22-21:16ۋهھىلهر  . (، ھالىتى قاتارلىقالر تهپسىلى تهسۋىرلهنگهنبېزىلىشى

   ) 54:11،12 ؛ يهشايا 22:1

  

  يهر تهۋرهش 

  ئىسالم دىنىدا

  : قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

شۇنىڭ بىلهن . ن قهۋمىدىكىلهر شۇئابنىڭ دهۋىتىنى قۇبۇل قىلمايدۇمهديا ●

 هھهرده ئۆيلىرىنىڭ ئىچىدهتاڭ س. بېرىلىدۇتوساتتىن يهر تهۋرهپ ئۇالرغا زهربه 

  ) 7:91قۇرئان (. ئۆلۈكلىرى بايقىلىدۇئۇالرنىڭ سونايلىنىپ ياتقان 

ئۇالر يهر .  ئادهمنى تالالپ ئالال بىلهن كۆرۈشكىلى بارىدۇ70مۇسا ئۆز قهۋمىدىن  ●

ئى رهببىم، ئهگهر خالىساڭ، بۇرۇنال «: ، مۇسا مۇنداق دهيدۇدۈچ كىلىدۇتهۋرهشكه 

ئهجىبا سهن ئارىمىزدىكى نادانالر ئۈچۈن .  ھاالك قىلغان بوالتتىڭئۇالرنى ۋه مىنى

بۇ ئارقىلىق سهن . ھهممىمىزنى ھاالك قىلماقچىمۇ؟ بۇ پهقهت سىنىڭ سىنىقىڭ

خالىغان بهزى كىشىلهر ئازىدۇ، سهن ئىراده قىلغان يهنه بىر قىسىم كىشىلهر توغرا 

 كهچۈرىشىڭنى، بىزگه سهن بىزنىڭ قوغدىغۇچىمىز، شۇڭا بىزنى. يولدا ماڭىدۇ

قۇرئان (. سهنھهممىدىن بهك كهچۈرگۈچىچۈنكى سهن . رهھىم قىلىشىڭنى تىلهيمىز

7:155 (  
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ئهينى ۋاقىتتا ئالال بىر تاغنى ئىسرائىلالرنىڭ ئۈستىده خۇددى ئاسماندىكى  ●

چىدىرنى تهۋرهتكهندهك تهۋرىتىدۇ، ئۇالر ئۇ تاغنى ئۆزلىرىنىڭ بېشىغا گۈمۈرۈلۈپ 

مهن سىلهرگه بهرگهن تهۋراتنى چىڭ «: ئالال ئۇالرغا. هك ھىس قېلىدۇچۈشىدىغاند

.  دهيدۇ-»ساقالڭالرچىڭ تۇتۇڭالر، ئۇنىڭدىكى ئهمرىمهرۇپالرنى ئىسىڭالردا 

  ) 7:171قۇرئان (

دىگهن » ئادوباخ زاراخ« ھىكايىنىڭ مهنبىئى يهھۇدىالرنىڭ قۇرئاندىكى بۇ ○

باب -88پنىڭ گهن كىتادى» سابات« ۋه بۆلىكى-2باب -2نىڭ كىتابى

 ، 19:17ت مىسىردىن چىقىش تهۋرابۇنى بۆلىكىدىن كهلگهن بولۇپ، -1

  . ىكى مهزمۇنالر بىلهن ئارالشتۇرۇپ قويغان ت32:19

مىكىر ئىشلهتكهچكه، ئالال ئۇالرنىڭ -بۇرۇنقىالر ھهقىقهتهن ھىله ●

ىسى بېشىغا ئۆيلىرىنىڭ ئۆگز. ئىمارهتلىرىنى پۈتۈنلهي ۋهيران قېلىۋىتىدۇ-قۇرۇلۇش

  ) 16:26قۇرئان (.  جازا كىلىدۇنئۇالرغا ئهنه شۇنداق ئويلىمىغان يهردى. چۈشىدۇ

شىغىللىق -ئهجىبا سىلهر ئالالنىڭ سىلهرنى يهر ئاستىغا يۈتكۈزۋىتىشى ياكى قۇم ●

بوران بىلهن ئۇچۇرىشىدىن، ئۆزۈڭالرنىڭ ھىچقانداق قوغدىغۇچى تاپالماسلىقىدىن 

  ) 17:68ن قۇرئا(ئهنسىرمهمسىلهر؟ 

ئالالنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن، يهر تهۋرهپ ئۇالرغا زهربه ) مهديانالر(ئۇالر  ●

قۇرئان . (تاڭ سهھهرده ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆيلىرىده سونايلىنىپ ياتىدۇ. بېرىدۇ

29:37 (  

زىمىننى كۆزىتىپ -ئهجىبا ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۈستى ۋه ئاستىدىكى ئاسمان ●

هن خالىسام، ئۇالرنى يهر ئاستىغا يۈتكۈزىۋىتىمهن، ياكى ئهگهر مباقمىدىمۇ؟ 

ئالالغا تۆۋه قىلغان . پارچه قېلىپ ئۇالرنىڭ بېشىغا چۈشۈرىمهن-ئاسماننى پارچه

  ) 34:9قۇرئان . (ھهربىر ئادهمگه نىسبهتهن بۇنىڭدا بىشارهت بار

ئهجىبا سىلهر ئهرشتىكى ئالالنىڭ زىمىننى تهۋرىتىش ئارقىلىق سىلهرنى  ●

  ) 67:16قۇرئان (تكۈزىۋىتىشىدىن قورقمامسىلهر؟ يۈ

.  زىمىننى تهۋرهپ كهتمىسۇن دهپ تاغالرنى ئورۇنالشتۇرغان دىيىلىدۇندا ئالالقۇرئا ●

  ) 31:10 ، 21:31 ، 16:15 ، 15:19قۇرئان (

چۈنكى تاغالر يهر تهۋرهشنىڭ ئالدىنى .  ئۇيغۇن ئهمهسئىلىمپهنگه تهلىم بۇ ○

نىڭ ئايرىلىشى ) ماترىكالر(ته تاغالر قورۇقلۇق بۆلهكلىرى ئهمىلىيهت. ئااللمايدۇ

. ياكى سوقۇلىشىدىن شهكىللهنگهن بولۇپ، مۇشۇ سهۋهپتىن يهر تهۋرهيدۇ

  .  يهر تهۋرهشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇاشقا، يانار تاغالرنىڭ پارتلىشىمۇئۇندىن ب

قۇرئان . (گهنقۇرئاندا قىيامهت باشلىنىشنىڭ ئالدىدا يهر تهۋرهيدۇ دىيىل ●

99:1،4 (  
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بۇخارى ھهدىسلىرىده يهر تهۋرهشنىڭ كۆپىيىشى قىيامهتنىڭ بىشارىتىدۇر  ●

  . دىيىلىدۇ

، ناھايىتى تىز ئۈتىدىغانبىلىم ئاجىزالشقان، يهر تهۋرهش كۆپهيگهن، كۈن  ○

دۇنيا ئېشىپ -، مالكۆپهيگهن، قىرغىنچىلىقالر ئاۋۇغانتارتىشالر -تاالش

بۇخارى . (ىگۈچه، قىيامهت قايىم بولمايدۇكهتكهن زامانالر يىتىپ كهلم

  ) 2:1036ھهدىسلىرى 

ئىككى گوروھ ئۆزئارا . تاكى مۇنۇ ئاالمهتلهر كۆرۈلمىگىچه، قىيامهت بولمايدۇ ○

 30. سوقۇشۇپ، نۇرغۇن ئادهم ئۆلىدۇ، ئۇالر بىر دىنى مهزھهپتىكى ئادهملهردۇر

لىرىنى ئالالنىڭ ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆز. پهيدا بولىدۇ) ئالدامچى(دهججال 

دىنى ئۆلىماالرنىڭ ئۆلۈپ كىتىشى سهۋهبىدىن دىنى بىلىم . پهيغهمبىرى دهۋالىدۇ

 ئاۋۇپ تارتىشالر-تاالش. كۈنلهر بهك تىز ئۈتىدۇ. يهر تهۋرهش كۆپىيىدۇ. يوقايدۇ

 نورمىدىن ئېشىپ كىتىدۇ، لهرمۈلۈك-قىرغىنچىلىقالر كۆپىيىدۇ، مالكىتىدۇ، 

 ئىمارهتلهرنى سالىدۇ، بىر ئادهم باشقىالرنىڭ ئادهملهر بهسلىشىپ ئىگىز

كۈن غهرىپتىن . دهيدۇ» مهن ئاشۇ يهرده بولسامچۇ«قهبرىسىدىن ئۆتكهنده، 

  ) 9:88:237بۇخارى ھهدىسلىرى (. چىقىدۇ

  مهسىھ ئېتىقاتىدا 

  : ئىنجىلدىكى خاتىرىلهر

 يىلالر ئىلگىرىكى ئىبراھىمنىڭ دهۋرىده، ئۆلۈك دېڭىزنىڭ شهرقى 4000 ●

  .  گۇمران بولىدۇهشتههنۇبىدىكى سۇدۇم ۋه گۇمۇرا دىگهن شهھهرلهر يهر تهۋرج

ئهينى ۋاقىتتا پهرۋهردىگار خۇدا ئاسماندىن گۈڭگۈرت ۋه ئوت ياغدۇرۇپ،  ○

سۇدۇم ۋه گۇمۇرا شهھرىنى، پۈتۈن تۈزلهڭلىكنى، شهھهر ئىچىدىكى خهلقنى ۋه 

ئالهمنىڭ (. ىتىدۇيهر ئۈستىده ئۈنگهن بارلىق مهۋجۇداتنى گۇمران قىلىۋ

  ) 19:24،25يارىتىلىشى 

مهن خۇددى بۇرۇنقى زامانالردا سۇدۇم ۋه : پهرۋهردىگار خۇدا شۇنداق دهيدۇكى ○

  قىلغاندهك، ئاراڭالردىكى شهھهرلهرنىمۇ گۇمرانۋهيرانگۇمۇرا شهھهرلىرىنى 

سىلهرنى خۇددى ئوت دۆۋىسىدىن تارتىۋالغان بىر پارچه ئوتۇنغا ، قىلىپ

ئامۇس (. شۇنداقتىمۇ سىلهر يهنىال ماڭا قايتمايسىلهر. قۇيااليمهنئوخشىتىپ 

4:11 (  
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خۇدا سىناي تېغىدا ئىسرائىلالرغا تهۋرات قانۇنىنى چۈشۈرۈپ بهرگهنده يهر  ●

  . تهۋرهيدۇ

چۈنكى پهرۋهردىگار ئوت ئىچىده تاغقا . تۈتهك قاپاليدۇ-سىناي تېغىنى ئىس ○

پۈتۈن تاغ تىترهپ . ىس ئۆرلهيدۇتاغ خۇددى كۆيۈپ كهتكهندهك ئ. چۈشىدۇ

  ) 19:18مىسىردىن چىقىش (. كىتىدۇ

زىمىن تهۋرهپ كىتىدۇ، ئاسماندىن يامغۇر -پهرۋهردىگارنىڭ قۇدرىتىدىن يهر ○

زهبۇر (. ياغىدۇ، سىناي تېغىمۇ ئىسرائىلنىڭ خۇداسىغا ئۇچراپ تىترهپ كىتىدۇ

68:8 (  

پ مۇسا ۋه ھارۇنغا ھوجۇم يهر قاتتىق تهۋرهپ يېرىلىدۇ، ھهمده ئادهم توپال ●

نوپۇس سانى (. قىلماقچى بولغان كوراھ ۋه ئۇنىڭ گوروھىدىكىلهرنى يۈتۈپ كىتىدۇ

16:31،32 (  

يىللىرى، ئىسرائىلالرنىڭ ئهسكهرلىرى يهرىكو -1400مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

شهھرىنى قورشاپ، شهھهر سىپىلىنى كۈنده بىر قېتىم ئايلىنىدۇ، ئالته كۈن شۇنداق 

. يهتته كاھىن يهتته بۇرغىنى ئېلىپ، ئهھده ساندۇقىنىڭ ئالدىدا ماڭىدۇ. ۇقىلىد

كاھىنالر بۇرغىالرنى . ئۇالر يهتتىنچى كۈنى شهھهر سېپىلىنى يهتته قېتىم ئايلىنىدۇ

شۇنىڭ بىلهن . بارلىق خهلق كۈچهپ چوقان سۆرهن سالىدۇ. ئۇزۇنغىچه چالىدۇ

  ) 6:20يهشۇئا . (شهھهر سېپىلى ئۆرۈلۈپ چۈشىدۇ

پهرۋهردىگار، سېئىردىن چىقىپ، ئېدوم زىمىنىدا ماڭغاندا، يهر تهۋرهپ،  ●

  ) 5:4سهردارالر . (ئاسماندىكى بولۇتالردىن يامغۇر ياغىدۇ

سائۇلنىڭ ۋاقتىدا، يۇناتان گىبىئاھتا فېلىستىنلهرگه ھوجۇم قىلغاندا، يهر  ●

  ) I 14:15ساموئىل. (تهۋرهيدۇ

ب تېغىدىكى چاغدا خۇدا ئۇنىڭغا، سهن تاغنىڭ ئۈستىگه چىقىپ ئىلياس ھوره ●

شۇ چاغدا خۇدا ئۇ يهردىن ئۆتكهنده، قاتتىق شامال . ئالدىمدا تۇرغىن دهيدۇ

ئاندىن يهر . لىكىن خۇدا شامالنىڭ ئىچىده بولمايدۇ. چىقىپ، تاغالر گۈمۈرىلىدۇ

دا ئوت ئارىسىدىمۇ ئاندىن ئوت يانىدۇ، خۇ. تهۋرهيدۇ، خۇدا ئۇنىڭدىمۇ بولمايدۇ

  ) I 19:11،12پادىشاھالر. (ئوتتىن كىيىن بوش بىر ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. بولمايدۇ

ئامۇس (. يىللىرى، قانان رايونىدا قاتتىق يهر تهۋرهيدۇ-750مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

1:1 (  

بهزى ئهيسا مهسىھ كىرسىتكه مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنده، يهر تهۋرهيدۇ، ھهمده  ●

پ، قهبرىلىرىدىن چىقىپ، نۇرغۇن ئادهملهرگه  ئادهملهر تىرىلىۈپ كهتكهنئۆل

  )54-27:50مهتتا (. كۆرىنىدۇ
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  ) 28:1،2مهتتا . (ئهيسا مهسىھ تىرىلگهندىمۇ يهر تهۋرهيدۇ ●

پاۋلۇس بىلهن سىالس فىلىپىيهدىكى زىندانغا قامىلىپ تۇرغان بىر كېچىده، ئۇالر  ●

مهدھىيىلهپ ناخشا ئېيتىدۇ، بۇ چاغدا توساتتىن قاتتىق يهر دۇئا قېلىدۇ ۋه خۇدانى 

بۇ كارامهتلهرنى . تهۋرهپ، تۈرمىنىڭ ئىشىكلىرى ئۆزلىكىدىن ئېچىلىپ كىتىدۇ

ئازاتلىققا پاۋلۇس ۋه سىالسالر . ۇل قىلىدۇكۆرگهن زىندان بىگى مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇب

  ) 16:25،26ئهلچىلهر .  (ئېرىشىدۇ

 يهر تهۋرهش كۆپىنچه ئهھۋالدا خۇدانىڭ غهزىپى ۋه سوراق مۇقهددهس كىتاپتا، ●

 ، 8-29:5 ، 18:7،15 ؛ زهبۇر 9:6ئايۇپ . (قېلىشىغا سىموۋۇل قىلىنىدۇ

 13:13،14يهشايا  ؛ 114:3-7 ، 104:32 ، 97:4 ، 77:18 ، 60:2 ، 46:2،3

خاباكۇك  ؛ 1:5 ؛ ناھۇم 8:7،8 ؛ ئامۇس 4:24 ؛ يهرهمىيا 29:6 ، 24:18-20، 

3:6 (   

 چوڭ ئاپهت، يهر تهۋرهش ۋه ئهيسا مهسىھنىڭ قىيامهت كىلىشتىن بۇرۇنقى

  : قايتىپ كىلىشى توغرىسىدىكى خاتىرىلهر

قىيامهت كىلىشتىن بۇرۇن، مىللهتلهر ئوتتورسىدا ۋه دۆلهتلهر ئارىسىدا چوڭ  ●

چوڭ بۇالر . كۆپ جايالردا ئاچارچىلىق ۋه يهر تهۋرهش يۈز بېرىدۇ. ئۇرۇشالر پارتاليدۇ

  ) 13:8 ؛ ماركوس 24:7،8مهتتا . (ئاپهتنىڭ دهسلهپكى باشلىنىشىدۇر

ئاسماندا . كۆپ جايالردا ئاچارچىلىق ۋه ۋابا يۈز بېرىدۇ. يهر قاتتىق تهۋرهيدۇ ●

  ) 21:11لۇقا . (قورقۇنۇچلۇق ئاالمهتلهر ۋه چوڭ كارامهتلهر كۆرىنىدۇ

ئىنسانالر . ىق تهۋرهيدۇزىمىن قاتت-پهرۋهرىگار خۇدانىڭ سوراق كۈنىده، يهر ●

 ۋه پارالق ، خۇدانىڭ غهزىپىىۋىلىپنه ۋه ئورهكلهرگه يۇشۇرقورققىنىدىن ئۆڭكۈرلهرگ

شۇ چاغدا، ئىنسانالر ئۆزلىرى ياساپ چوقۇنىۋاتقان .  ئۆزىنى قاچۇرىدۇنۇرىدىن

يهشايا . (كۈمۈش مهبۇدالرنى چاشقان ۋه شهپهرهڭلهرگه تاشالپ بېرىدۇ-ئالتۇن

2:19-21 (  

زىمىن قاتتىق تهۋرهپ -لتىنچى پېچهتنى ئاچقاندا، شۇنى كۆردۈمكى، يهرئا ●

ئاسماندىن ئاقار . كهتتى، قوياش قارىيىپ، ئاي قاندهك قىزىل رهڭگه كىردى

تاغ . ئاسمان يۆتكىلىپ، خۇددى ئورالما كىتاپتهك ئورالدى. يۇلتۇزالر يهرگه تۈكۈلدى

ىكى ھهرخىل ئادهملهر تاغنىڭ يهر يۈزىد. ۋه ئارالالر ئورنىدىن قوزغىلىپ كهتتى

 ) 17-16:12ۋهھىلهر . (ئۆڭكۈرلىرىگه ۋه قىياتاشالرنىڭ كامارلىرىغا مۈكۈنىۋالدى

زىمىن تىترهپ، قۇياش ۋه ئاي تۇتۇلىدۇ، يۇلتۇزالر -ئۇالر كىلىشىگه ئاسمان ●

  ) 2:10يۇئىل (. چاقنىمايدۇ

لىمدىن ئاڭلىنىدۇ، پهرۋهردىگارنىڭ ھۆكىرىگهن ئاۋازى زىئوندىن چىقىدۇ، يېرۇسا ●
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ھالبۇكى خۇدا ئۆز خهلقىنىڭ پاناھگاھى ۋه ئىسرائىلنىڭ . زىمىن تىترهيدۇ-ئاسمان

  ) 3:16يۇئىل (. قورغىنى بولىدۇ

پهرىشتىلهر ئىسرىقداننى ئېلىپ، قۇربانلىق سۇپىسىدىكى ئوت بىلهن لىق  ●

، الندىلدۈرماما ئاۋازى ئاڭگۈچاقماق چېقىپ، .  زىمىنغا تۆكتى ئاندىنتوشقۇزۇپ،

  ) 8:5ۋهھىلهر (.  تهۋرىدىزىمىن-يهر

. شۇ چاغدا يهر قاتتىق تهۋرهپ، شهھهرنىڭ ئوندىن بىر قىسمى گۈمۈرۈلۈپ چۈشتى ●

 ئادهم بولۇپ، قالغانالرنى قورقۇنۇچ باستى 7000يهر تهۋرهش سهۋهبىدىن ئۆلگهنلهر 

  ) 11:13ۋهھىلهر . (شهرهپ تىلىدى-ۋه ئهرىشتىكى خۇداغا شان

ئىبادهتخانا ئىچىدىن ئۇنىڭ . اسماندىكى ئىبادهتخانىسى ئېچىلدىخۇدانىڭ ئ ●

ئارقىدىن چاقماق چېقىپ، گۈلدۈرماما ئاۋازى ئاڭالندى، . ئهھده ساندۇقى كۆرۈندى

  ) 11:19ۋهھىلهر . (يهر تهۋرهپ، مۆلدۈر ياغدى

سىتهنفورد ئۈنۋىرسىتىتىنىڭ پىرافىسسورى، گىئولوگىيه ئالىمى، دوكتۇر ئاموس  ●

لهستىن رايونىدىكى يهر تهۋرهشنى تهتقىق قىلىش جهريانىدا، زاكارىيا نۇر، په

 يهرنىڭ يېرىلىشى توغرىسىكى  ئالدىن ۋهپهيغهمبهرنىڭ يهر تهۋرهش يۆنىلىشى 

زاكارىيانىڭ كىتابىدا بىر ئۈزۈك قاتالم ئېنىق . بىشارىتىگه دىققهت قىلىدۇ

 غهربى الغا يۆتكىلىدۇ،تهسۋىرلهنگهن بولۇپ، ئۈزۈك قاتالمنىڭ شهرقى تهرىپى شىم

بۆلىكى بۇ دهل ئۆلۈك دېڭىز رايونىدىكى قۇرۇقلۇق . تهرىپى جهنۇبقا يۆتكىلىدۇ

  .  يۆنىلىشىگه توغرا كىلىدۇنىڭ يۆتكىلىش) ماترىكالر(

（ Amos Nur & Chris Mac Askill, The Walls Came Tumbling Down – 

Earthquakes in the Holy Land, Stanford, CA: ESI Productions, 1991）  

. كۈنى يېرۇسالىمدىكى زهيتۇنتاغدا ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇ-40ئهيسا مهسىھ تىرىلىپ  ●

ئۇ ھازىر ئاسمانغا قانداق كۆتىرىلگهن «:  شاگىرتالرغاشۇ چاغدا ئىككى پهرىشته

يهر شۇ جايدا ھازىر .  دهيدۇ-»شۇنداق قايتىپ كىلىدۇيهنه بولسا، كهلگۈسىده 

 قالغان داڭلىق بىر ئۈزۈك قاتالم زهيتۇنتاغنى كىسىپ ئۆتكهن تهۋرهشتىن ساقلىنىپ

ئۇ يهردىن غهرپكه قارىغاندا مۇقهددهس ئىبادهتخانا تېغىنى كۆرگىلى . هتته بولۇپھال

. بولىدۇ، شهرققه قارىغاندا يهھۇدىيه چۆلى ۋه ئۆلۈك دېڭىزنى كۆرگىلى بولىدۇ

وڭ يهر تهۋرهش يۈز كهلگۈسىده ئۇ يهرده تارىختىكى ئهڭ ئاخىرقى ۋه ئهڭ چ

شۇ چاغدا ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىدۇ، مۇقهددهس ئىبادهتخانا . بهرگۈسى

  . شهرهپكه تولىدۇ-شان

خاگگاي  ؛ 20-16:17 ؛ ۋهھىلهر 22-38:18 ؛ ئىزهكىئال 5-14:3زاكارىيا (

   )27-21:25 ؛ لۇقا 27-12:25 ؛ ئىبرانىالر 2:6،7
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 قۇربانلىق 

  ئىسالم دىنىدا 

تار تىزىلغاندا، مۇسۇلمانالر ئۇالرنى بۇغۇزالش ئۈچۈن ئالالنىڭ نامىنى تۆگىلهر قا ●

ئۇالر يهرده يانچىالپ ياتقاندا، مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ گۆشىنى . ياد ئىتىش كىرهك

ئۇالرنىڭ گۆشى ۋه .  بولىدۇبهرسه  ۋه تىلهمچىلهرگهيىسه ياكى قانائهتچان نامراتالرغا

.  ئهمما مۇسۇلمانالرنىڭ ئىخالسمهنلىكى بارااليدۇېنى ئالالنىڭ دهرگاھىغا بارمايدۇ،ق

  ) 22:36،37قۇرئان (

 بهدهل تۆلهپ، ئىبراھىمنىڭ قۇربانلىق قىلماقچى بولغان ئالال چوڭ بىر قۇربانلىقنى ●

  ) 37:107قۇرئان . (ئوغلىنى ساقالپ قالدى

  مهسىھ ئېتىقاتىدا 

ر گۇناھ ئۆتكۈزگهندىن كىيىن ئۇال. يىالن ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى ئېزىقتۇرىدۇ ●

خۇدا ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى . قىپيالىڭاچ بولۇپ قېلىپ، ئۆلۈمگه يۈزلىنىدۇ

گۇناھىغا تۆۋه قىلىشقا يىتهكلهيدۇ، ھهمده ھايۋاننىڭ تېرىسى بىلهن ئۇالرنىڭ 

شۇنىڭ بىلهن ئىنساننىڭ گۇناھىنى يېپىش ئۈچۈن ئىككى ھايۋان . بهدىنىنى ياپىدۇ

بۇ خۇدانىڭ شهپقىتى ۋه ئادالىتىدىن بولغان .  بېرىدۇېتىم قۇربانلىقتۇنجى ق

 ۋه ئۇلۇغ بىر بولۇپ، قۇربانلىق قېلىنغان ھايۋان كهلگۈسىده بولىدىغان تېخىمۇ چوڭ

   . قۇربانلىقتىن دىرهك بېرىدۇ

ئۇنىڭدا . ئانىسىدىن ئوقۇدۇ-يوقۇرقى ئىشنى ئاتائادهم ئاتىنىڭ ئوغلى ھابىل  ●

قا، قوي پادىسى ئىچىدىن تۇنجى تۇغۇلغىنىنى خۇداغا ئاتاپ ئىشهنچ بولغاچ

ئۇنىڭ . خۇدا ئۇنى ۋه ئۇنىڭ ھهدىيىسىنى قۇبۇل قىلىدۇ. قۇربانلىق قېلىدۇ

دىگهنلىك » ھهققانى«. ئىشهنچىسى ۋهجىدىن، خۇدا ئۇنى ھهققانى دهپ ئاتايدۇ

، چىن ئۆزىنىڭ گۇناھى سهۋهبىدىن مهڭگۈلۈك جازاغا تارتىلىدىغانلىقىنى تونۇپ

قابىلمۇ يهر مهھسۇالتىدىن ئېلىپ پهرۋهردىگارغا . قهلبىدىن گۇناھىغا تۆۋه قىلىشتۇر

چۈنكى ئۇ قان . ، ئهمما خۇدا ئۇنىڭ ھهدىيىسىنى قۇبۇل قىلمايدۇىدۇتهقدىم قىل

شۇنىڭ بىلهن قابىل ھهسهت ۋه غهزهپته . تۈكۈپ قېلىنغان قۇربانلىق ئهمهس ئىدى

   .ئىنىسى ھابىلنى ئۆلتۈرۋىتىدۇ

تۇپان باالسىدىن كىيىن، نوھ خۇداغا ئاتاپ قۇربانلىق سۇپىسىدىن بىرنى  ●

ياسايدۇ، ئاندىن ئۇنىڭ ئۈستىده ھهر خىل ھاالل ھايۋانالر ۋه قۇشالرنى كۆيدۈرمه 

چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھكار ئادهم ئىكهنلىكىنى، ئهسلىده تۇپان . قۇربانلىق قېلىدۇ

 ھاالك بولىدىغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ ھاياتىنى باالسىدىكى باشقا ئادهملهرگه ئوخشاش

ئۇ يهنه بۇ . بىلىدۇساقالپ قااللىشى پۈتۈنلهي خۇدانىڭ شهپقىتىدىن بولغانلىقىنى 
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لىق  قۇربانلىق قېلىشقا ماس كىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ قۇربانلىقى ئارقىھايۋانالرنى

   .  ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ياپىدىغانلىقىغىمۇ ئىشىنىدۇ

بۇ ئۇنىڭ خۇداغا . خۇداغا ئاتاپ ئۈچ قۇربانلىق سۇپىسى ياسايدۇئىبراھىم  ●

خۇدا ئۇنىڭغا . قۇربانلىق قىلىپ ئىبادهت قىلىدىغان ئادىتىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ

ئهمىلىيهتته . ئوغلى ئىسھاقنى قۇربانلىق قېلىشقا بۇيرۇغاندا، ئۇ بۇنىڭغا بويسۇنىدۇ

ڭ ئۈچۈن قۇربانلىق قۇشقاردىن بىرنى بۇ بىر سىناق بولۇپ، خۇدا ئاللىقاچان ئۇنى

دهپ ئاتالغان ئهيسا » خۇدانىڭ ئوغلى«بۇ ۋهقهلىكمۇ . تهييارالپ قويغان ئىدى

مهسىھنىڭ، كهلگۈسىده ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن، ئۆزىنى قۇربان 

   . قىلىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن بىشارىتى ئىدى

الدىنقى ھارپا  كىتىدىغان كۈننىڭ ئمۇسا ئىسرائىلالرنى مىسىردىن ئېلىپ چىقىپ ●

خۇدانىڭ پهرىشتىسى مىسىردىكى تۇنجى توغۇلغان بالىالرنىڭ كېچىسى، 

بۇ مىسىرلىقالر ۋه ئىسرائىلالرغا ئوخشاشال . ھهممىسىنىڭ جېنىنى ئالماقچى بولىدۇ

شۇ چاغدا خۇدا ئىسرائىلالرنى قۇتقۇزۇپ قالىدىغان ئۇسۇلنى . تهھدىت ئېلىپ كىلىدۇ

ھهر بىر ئۆيلۈك ئىسرائىل قوزىدىن بىرنى بۇغۇزالپ، ئۇنىڭ قېنىنى . ۆگىتىدۇئۇالرغا ئ

. ئىشىكنىڭ ئىككى يېنى ۋه ئۈستىگه سۈركهپ، شۇ ئارقىلىق بهلگه قېلىپ قويىدۇ

كىيىن ئۇالر بۇ ئىشنى . بۇنىڭ بىلهن ئىسرائىلالر ھاالكهتتىن ساقلىنىپ قالىدۇ

 ھهمده ھهر ،قېلىپ تهبرىكلهيدۇئهۋالد خاتىرلهپ، شۇ كۈننى بايرام -ئهۋالدمۇ

   . قېلىش ئادىتىنى شهكىللهندۈرىدۇ قۇربانلىق نىقېتىملىق بايرامدا قوي

ھايۋانالرنى ھاالل خۇدا مۇسا پهيغهمبهر ئارقىلىق تهۋرات قانۇنىنى چۈشۈرگهنده،  ●

نىڭ گۇناھىنى يۇيۇشنى ئىسرائىلالرقۇربانلىق قېلىش ئارقىلىق ) بولۇپمۇ قوينى(

ھايۋانالرنىڭ ئاققۇزغان قېنى جان ۋه روھقا سموۋۇل قىلىنغان بولۇپ، شۇ . بۇيرۇيدۇ

ھايۋانالرنىڭ قۇربانلىقى ئارقىلىق، ئهسلى ئۆلۈمگه اليىق بولغان گۇناھكار 

 بۇ خىل قۇربانلىق بىراق،. ئادهملهرنىڭ جېنى ۋه روھى ساقلىنىپ قالىدۇ

ئىگه هڭگۈلۈك كۈچكه ئهۋالد ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، م-يىل، ئهۋالدمۇ-يىلمۇ

خۇدانىڭ  «، يهنى مهڭگۈلۈك قۇربانلىقىكىئهمىلىيهتته ئۇ كهلگۈسىد. ئهمهس

  . ئهيسا مهسىھنىڭ ئالدىن بىشارىتىدۇردهپ ئاتالغان » قوزىسى

كونا ئهھده زامانىدىكى پۈتكۈل تارىخقا قارىساق، ئادهملهر گۇناھ ئۆتكۈزۈپ خۇداغا  ●

قارهتنى پهقهت قان بىلهنال يۇغىلى ھاقارهت كهلتۈرىدۇ، خۇدا بۇ خىل ھا

بىراق، ئهمىلىيهتته بىرهر قوي ياكى كالىنىڭ قۇربانلىقى . بىلدۈرىدۇبولىدىغانلىقىنى 

  . ستۇر ئهرزىمهتولىمۇئادهملهرنىڭ گۇناھلىرى ئالدىدا 

ئهڭ قهدىمقى دهۋرلهردىن دۇنيادىكى ھهرخىل مىللهتلهرنىڭ ئهجدادلىرى  ●

. ىر ئىگىسىگه قۇربانلىق قېلىدىغان ئادهت بار ئىدى ئالهمنىڭ مهلۇم بباشالپال،
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 ئىنسانالر قهدىمدىن تارتىپال، مهلۇم قۇربانلىقنى بۇنىڭدىن كۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى،

   . الىغانئاڭقىربېرىش ئارقىلىق، گۇناھلىرىنىڭ كهچۈرىلىدىغانلىقىنى 

قىلىق، خۇدا قهدىمقى دهۋرلهردىن باشالپال، پهيغهمبهرلهرگه ۋهھى قىلىش ئار ●

ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش پىالنىنى ئاشكارلىغان بولۇپ، كهلگۈسىده قۇتقۇزغۇچى 

 ئارقىلىق، پۈتكۈل  ئارىسىغا كىلىپ ئۆزىنى قۇربان قېلىشمهسىھنىڭ ئىنسانالر

  . ئىنسانىيهتنىڭ گۇناھىنى يۇيۇدىغانلىقىنى ئالدىن بىشارهت قىلغان ئىدى

ئۆزىنىڭ يغهمبهر كهلگۈسىده ، داۋۇت پهئىلگىرىال يىلالر 3000بۇندىن  ●

 ئالدىن ئهۋالدىنىڭ ئىچىدىن قۇتقۇزغۇچى مهسىھنىڭ كىلىپ چىقىدىغانلىقىنى

 يىل بۇرۇن، يهشايا پهيغهمبهر 700ئهيسا مهسىھ كىلىشتىن . هرگهنبىشارهت ب

ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنىڭ قۇتقۇزغۇچى مهسىھنىڭ ئۈستىگه ئارتىلىدىغانلىقىنى، 

يهھيا پهيغهمبهر . بىشارهت قىلغان تارتىدىغانلىقىنى ئالدىن ئۇنىڭ ئېغىر ئازاپالرنى

ھهزرىتى ئهيسانىڭ دهل ئاشۇ قۇتقۇزغۇچى مهسىھ ئىكهنلىكىنى جهزىملهشتۈرۈپ 

  . بهرگهن

ھهزرىتى ئهيسا غايىپتىن تۆرىلىدۇ، ھهرخىل كېسهللهرنى مۆجىزىلهرچه ساقايتىدۇ،  ●

نۇرغۇن ن باشقا يهنه ندىئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرىدۇ، بوراننى تىنجىتىدۇ، ئۇ

  . مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىدۇ

خۇدانىڭ . ئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ ئۆلۈپ تىرىلىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىدۇ ●

ئىرادىسى ۋه پىالنى بىلهن بولغان بۇ چوڭ قۇربانلىق ئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ 

بانلىقى ئهيسا مهسىھنىڭ قۇر. گۇناھىنىڭ نهقهدهر ئېغىر ئىكهنلىكى نامايهن بولىدۇ

ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنىڭ يۇيۇلۇپ قۇتقۇزىلىشىدىكى بىردىنبىر چىقىش يولى بولۇپ، 

 ؛ I 5:7 ؛ كورىنتلىقالر53:10يهشايا (. ئۇ ئهڭ ئۇلۇغ ۋه ئهڭ ئاخىرقى قۇربانلىقتۇر

 ) 14-10:10 ، 9:11،12،26،28ئىبرانىالر 

 ئهيىپسىز قوزىنىڭ  بۇلغانمىغانئهيسا مهسىھنىڭ پاك مۇقهددهس قېنى خۇددى ●

قېنىغا ئوخشاش بولۇپ، ئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن تۆلهنگهن ئهڭ قىممهتلىك 

  ) I 1:18،19 ؛ پىتروس1:29 ؛ يۇھاننا 10:45ماركوس . (بهدهلدۇر

ئهيسا مهسىھنىڭ قۇربانلىق قېنى خۇدا بىلهن ئىنسانالر ئوتتورسىدا يېڭى بىر ●

  ). I 11:24-29كورىنتلىقالر(تۈزىدۇ ئهھدىنى 

ئهيسا مهسىھنىڭ قۇربانلىقى ئهڭ ئاخىرقى مۇكهممهل قۇربانلىق بولۇپ، مهسىھ   ●

   .ئېتىقاتچىلىرىنىڭ ھايۋانالرنى يهنه قۇربانلىق قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوق

. ىلىدۇكۈنى ئاسمانغا كۆتىر-40ئهيسا مهسىھ ئۆلۈپ ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدۇ،  ●

  . قىيامهت كۈنى ئۇ يهنه قايتىپ كىلىدۇ
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ئهيسا مهسىھنىڭ قۇربانلىقى بىزنى قۇتقۇزۇپال قالماي، يهنه ئهركىنلىككه  ●

شۇڭا بىزمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىمىزنى ئاتىشىمىز، ئۇنىڭ خىزمىتىده . ئېرىشتۈردى

هۋهت بىز مهسىھكه ۋاكالىتهن سىلهرنى خۇدا بىلهن يارىشىشقا د«. بولىشىمىز كىرهك

بۇ ئارقىلىق خۇدا ئاشۇ گۇناھسىزنى بىزنىڭ ئورنىمىزدا گۇناھكار قىلدى، . قىلىمىز

  ) II 5:21كورىنتلىقالر(.  » قىلدىخۇدانىڭ ھهققانىيىتىنى ئۇنىڭ ئىچىده بىز

  

  يىمهكلىك

  نىڭ يىمهكلىك ئادىتىئىسالم دىنى

نىڭ گۈشىنى، قاننى، چوشقا ئۆزى ئۆلگهن ياكى بۇغۇپ ئۆلتۈرۈلگهن ھايۋانالر ●

نىڭ الرئالالنىڭ نامىنى ئاتاپ تۇرۇپ بۇغۇزالنمىغان ھايۋان. گۈشىنى يىيىشكه بولمايدۇ

  ) 16:115 ، 6:118،145 ، 5:3،4 ، 2:173قۇرئان . (گۈشىنى يىيىشكه بولمايدۇ

  نهرسىنىئاچارچىلىق سهۋهبىدىن، مهجبۇرلىنىشتىن ياكى بىلمهسلىكتىن ھارام ●

  ) 16:115 ، 6:145 ، 5:3قۇرئان (.  گۇناھ بولمايدۇيهپ سالسا،

  : ھاراق توغرىسىدا

  . ۋهھىلهرده ھاراق چهكلهنمىگهنمۇھهممهتكه دهسلهپ چۈشكهن  ●

. سىلهر خورما بىلهن ئۈزۈملهردىن ھاراق ۋه ئىسىل يىمهكلىكلهرنى چىقىرىسىلهر ○

  ) 16:67قۇرئان . (بىلگهنلهرگه بۇنىڭ ئىچىده بىشارهت بار

 مۇسۇلمانالر، ھاراق ئىچىپ مهس بولۇپ قالغاندا ناماز ئوقۇماڭالر، تاكى ئهي ○

  ) 4:43قۇرئان . (ئۆزۈڭالرنىڭ نىمه دهۋاتقانلىقىنى بىلگهنگه قهدهر

  . هنگهنكىيىنكى مهزگىللهرده چۈشكهن ۋهھىلهرده ھاراق چهكل ●

هرگه گهرچه ئۇالرنىڭ ئادهمل. ھاراق ئىچىش ۋه قىمار ئويناشتا چوڭ گۇناھ بار ○

  ) 2:219قۇرئان . (پايدىسى تهگسىمۇ، ئهمما زىيىنى پايدىسىدىن چوڭدۇر

شۇڭا . ھاراق ئىچىش ۋه قىمار ئويناش يامان ئىش بولۇپ، شهيتاننىڭ ئىشىدۇر ○

شهيتان مۇشۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى ئۆزئارا . ئۇالردىن يىراق تۇرۇش كىرهك

.  ناماز ئوقۇشتىن چهكلهيدۇئۆچمهنلهشتۈرۈپ، ئۇالرنى ئالالنى ئهسلهشتىن ۋه

  ) 5:90،91قۇرئان (

قۇرئاندا بۇنداق زىددىيهتلىك ئايهتلهرنىڭ بولىشى، مۇھهممهتنىڭ ۋهزىيهتكه  ●

يىلى مۇھهممهت مهدىنىگه كۆچۈپ -622مىالدى . ئاساسهن ئويالپ تاپقان ئامالىدۇر

ۇنلىرى ۋه بارغاندىن كىيىن، بىر قىسىم مۇسۇلمانالر يهرلىكلهرنىڭ ھاراق ئىچىش سور
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بهزىلهر مۇھهممهتتىن ھاراق ئىچىشكه بولىدىغان . قىمار سورۇنلىرىغا قاتنىشىدۇ

بولمايدىغانلىقىنى سورىغاندا، ئۇ ھاراقنىڭ ياخشى تهرهپلىرىمۇ بارلىقىنى ئېيتىپ، 

كىيىن بهزىلهر مهس ھالهتته ناماز ئوقۇپ .  چهكلىمهيدۇتىن ئىچىش ھاراقنىالرئۇ

كى ئۈچۈن، مۇھهممهت مهس بولۇپ قالغان چاغدا ناماز ىگهنلىئايهتلهرنى قااليمىقان د

ئۈچىنچى . ۋهتمهيدۇچهكلىپۈتۈنلهي ئهمما ھاراق ئىچىشنى يهنىال . ئوقۇماڭالر دهيدۇ

بىرىنىڭ كاللىسىنى -قېتىملىقتا، بهزى مۇسۇلمانالر ھاراق ئىچىپ مۇشتلىشىپ، بىر

ىم مۇھهممهت قاتتىق چاره شۇڭا بۇ قېت.  شۇ سهۋهپتىن ئۆچمهنلىشىدۇھهميېرىشىدۇ، 

قوللىنىپ، ھاراقنى شهيتاننىڭ نهرسىسى، ھارام، يامان نهرسه، ئۇنىڭدىن يىراق 

ھهر قېتىملىق ئۆزگىرىشته . كىسىل چهكلهيدۇ- ئۈزۈل، ئۇنىتۇرۇش كىرهك دهپ

 ھاراقنىڭ  ئالال بۇرۇن،ئهجىبا. ۋهھى كهلدى دهيدۇمۇھهممهت ئالالدىن ئاشۇنداق 

   بىلمهسمۇ؟  ۋه يامانلىقىنىئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ ھارامشهيتاننىڭ نهرسىسى 

  :  توغرىسىدانىڭ يىمهكلىكىالريهھۇدىۋه مهسىھىيلهر 

مهسىھىيلهر ۋه يهھۇدىالرنىڭ يىمهكلىكلىرى مۇسۇلمانالرغا ھاالل بولۇپ، يىسه  ●

  ) 5:5قۇرئان . (مۇسۇلمانالرنىڭ يىمهكلىكلىرىمۇ ئۇالرغا ھااللدۇر. بولىدۇ

  : ش چهكلهنگهن يىمهكلىكلهرھهدىسته يىيى

 ، 4:52:234بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئىشهك گۈشى يىيىش چهكلىنىدۇ ●

5:59:509،510 ، 7:67:429-436 (  

بۇخارى ھهدىسلىرى . (قوزۇق چىشى بار يىرتقۇچ ھايۋانالرنى يىيىشكه بولمايدۇ ●

7:67:435o,438 ، 7:71:672(   

 يىگهن ئادهملهرگه يېقىنلىشىشقا، خام سامساق. خام سامساق يىيىشكه بولمايدۇ ●

. خام سامساق يىگهنلهر مهسچىتكه كىرىشكه بولمايدۇ. بىرگه ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ

  ) 5:59:526 ، 856-1:853بۇخارى ھهدىسلىرى (

 : يىيىشكه بولىدىغان ھايۋانالر

  ) 22:36قۇرئان . (تۆگىنىڭ گۆشىنى يىيىشكه بولىدۇ ●

 ،  5:59:530بۇخارى ھهدىسلىرى . (ىدۇئاتنىڭ گۆشىنى يىيىشكه بول ●

7:67:429-436 (  

  : خورما توغرىسىدا

ھهر كۈنى ئهتىگهنده يهتته تال ئهجۋه خورمىسى يىگهن ئادهمگه، شۇ كۈنى زهھهر  ●

،  7:65:356بۇخارى ھهدىسلىرى . ( تهسىر قىلمايدۇجادۇ-ىرۋه سىھ

7:71:663,664,671 (  
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بۇخارى . (ۇپ مۇراببا قېلىشقا بولمايدۇخورما بىلهن ئۈزۈم قېقىنى ئارالشتۇر ●

  ) 7:69:507ھهدىسلىرى 

 : تاماق يىگهندىكى قائىدىلهر

  ) 7:65:288بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئوڭ قولدا بىر نهرسه يىيىش كىرهك ●

مۇسلىم . (تاماق يىگهنده ئوڭ قولدا يىيىش كىرهك، جىنالر سول قولىدا يهيدۇ ●

  ) ھهدىسلىرى

دهپ ئاندىن ) ئالالنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن(» لالبىسمى«تاماق يىگهنده  ●

  ) ئهبۇ داۋۇد ھهدىسلىرى. (يېيىش كىرهك

شۇڭا چۈشۈپ . ئادهملهر تاماق يىگهن ۋاقتىدا، جىنالر ئۇالرنىڭ يېنىدا تۇرىدۇ ●

كهتكهن تاماق ئۇۋاقلىرىنى تېرىپ يهۋىتىش كىرهككى، ھهرگىز جىنالرغا قالدۇرۇپ 

 يهپ بولغاندىن كىيىن، قولىنى شۈمهپ، قاچىنى تاماقنى. قويماسلىق كىرهك

  ) مۇسلىم ھهدىسلىرى. (يالىۋىتىش كىرهك

  :  توغرىسىداىالش ئهسۋاپلىرىقاچ

سۇ ئىچكهنده، سۇ قاچىلىغان ئهسۋاپنىڭ ئىچىگه پۈلىمهسلىك ۋه دهم تارتماسلىق  ●

  )   7:69:534 ، 1:153،154بۇخارى ھهدىسلىرى . (كىرهك

بۇخارى ھهدىسلىرى . ( كومزهك ئىشلىتىشكه بولمايدۇيېشىل ۋه ئاق رهڭلىك ●

7:69:501 (  

. كۈمۈشته ئىشلهنگهن لېگهن ۋه تهخسىلهرده يهپ ئىچىشكه بولمايدۇ-ئالتۇن ●

  7:72:753 ، 539-7:69:536 ، 7:65:337 ، 7:62:104بۇخارى ھهدىسلىرى (

 ، 8:74:253g (   

  مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ يىمهكلىك توغرىسىدىكى تهلىملىرى

 : تهۋراتتا چهكلهنگهن يىمهكلىكلهر

يهشايا (چوشقا ۋه چاشقان ). 14-17:10 ، 7:26الۋىيالر (جانلىقالرنىڭ قېنى  ●

، قانۇن 7-11:4الۋىيالر (تۆگه، بۇرسۇق، توشقان، چوشقا ). 66:17 ، 65:4

سۇ ئىچىده ياشايدىغان قاسراقسىز ۋه قاناتسىز بولغان كۆرۈمسىز ). 14:7،8شهرھى 

 ). 14:9،10، قانۇن شهرھى 12-11:10الۋىيالر (ھايۋانالر 

يىرتقۇچ رنىڭ ئىچىده، ھهرخىل قارچۇغا ۋه بۈركۈت تۈرىدىكى الئۇچار قانات ●

تۆگه قۇشى، غارغار قوزغۇنالر، مۈشۈكياپىالق تۈرىدىكى قۇشالر، -قۇشالر، قاغا

. ئۆدهك، ساقىيقۇش، تازقارا، قاقىر، ئاققوتان، ھۆپۆپ، شهپهرهڭ قاتارلىقالر

  ) 18-14:11 ، قانۇن شهرھى 19-11:13الۋىيالر (
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، قانۇن 11:23الۋىيالر . (قانىتى بار ۋه تۆت پۇتى بىلهن ئۆمىلهيدىغان جانىۋارالر ●

  ) 14:19شهرھى 

  ) 11:26الۋىيالر . (تويىقى ئىككىگه ئاجرىمىغان، كۆشىمهيدىغان ھايۋانالر ●

مهسىلهن، ) (11:27،28الر الۋىي( ماڭىدىغان تۆت پۇتلۇق ھايۋانالر تاپىنىدا ●

 )  ھايۋانالر، بۆره قاتارلىق يىرتقۇچيولۋاس، شىر، ئېيىق

 كهسلهنچۈك تۈرىدىكى  تۈرىدىكى ھايۋانالر، پاتمىچۇق،ئاغمىخانسېسىق كۈزهن،  ●

 ) 31-11:29الۋىيالر (. ھايۋانالر

. ئۆزى ئۆلگهن ياكى يىرتقۇچالر تهرىپىدىن تىتىۋىتىلگهن ھايۋان جهسهتلىرى ●

  ) 14:21 ، قانۇن شهرھى 17:15ۋىيالر ال(

  : ئىنجىلدىكى تهلىملهر

 ؛ 10:15 ؛ ئهلچىلهر 7:19ماركوس . (خۇدا ھهممه يىمهكلىكنى پاكلىيااليدۇ ●

  ) I 4:3،5تىموتىي

چۈنكى ئۇ ئادهمنىڭ قهلبىگه . ناپاك قىاللمايدۇسىرتتىن كىرگهن نهرسه ئادهمنى  ●

 ئىنساننىڭ. ىدۇ، ئاندىن تهرهت بولۇپ چىقىپ كىتىدۇئهمهس، قوسىقىغا كىر

. ال ئادهمنى بۇلغاپ، ناپاك قىلىدۇيهنى قهلبىدىن چىقىدىغان نهرسىئىچىدىن 

جىنسى ئهخالقسىزلىق، ئوغرىلىق، قاتىللىق، زىناخورلۇق، مهسىلهن، يامان نىيهت، 

تخورلۇق، ئاچكۆزلۈك، يامانلىق، ھىيلىگهرلىك، شهھۋانىلىق، ھهسهتخورلۇق، تۆھمه

بۇ يامانلىقالرنىڭ ھهممىسى ئىنساننىڭ ئىچىدىن . تهكهببۇرلۇق ۋه ھاماقهتلىكلهر

    )23-7:15,18 ، ماركوس 20-15:16مهتتا (. چىقىپ، ئادهمنى ناپاك قىلىدۇ

دىگهن قائىدىلهرگه ئهمدى » مانى تۇتما«، »ئانى يىمه«، »بۇنى ئالما «●

. هرنىڭ بۇيرۇقى ۋه تهلىملىرىدۇ ئادهملچۈنكى بۇالر. بويسۇنمىسىمۇ بولىدۇ

روشهنكى، كىشىلهر ئۆزلىرى ئىجاد قىلىۋالغان دىنالردىكى مۇنداق تهقۋادارلىق، 

يوسۇنالر دانالىقتهك -ساختا كهمتهرلىك ۋه ئۆز تىنىنى ئازاپقا سالىدىغان قائىده

گۇناھكار تهبىئىتىمىزدىكى ھهۋهسلهرنى ئۇالرنىڭ كۆرۈنسىمۇ، ئهمىلىيهتته 

  ) 23-2:20كولۇسىلىقالر . (پايدىسى يوقىچقانداق چهكلهشته ھ

ئاجىز قېرىنداشلىرىنىڭ ئېتىقاتتا يېقىلىپ چۈشمهسلىكى ئۈچۈن، مهبۇدقا ئاتالغان ●

 ، I 8:7-13 ؛ كورىنتلىقالر15-14:13رىملىقالر (يىمهكلىكلهرنى يىمىسه بولىدۇ 

هۋهبىدىن قېرىنداشلىرىنىڭ ئهگهر گۆش يىيىش س) . 2:14،20 ؛ ۋهھىلهر 10:28

  ) 14:21رىملىقالر . (ئېتىقاتىغا تهسىر قىلسا، ئۇنداقتا بۇ گۆشنى يىمهسلىك كىرهك
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 نىمىشقا تهۋراتتا چوشقا گۆشى چهكلىنىدۇ، ئهمما ئىنجىلدا چهكلهنمهيدۇ؟ 

  . ىدۇتۈزۈملهر ئهخالق ۋه ھهق تهلهپ قانۇنىنى ئۆز ئىچىگه ئال-تهۋراتتىكى قانۇن ●

قانۇنىنىڭ بىر تهرهپ قىلىدىغىنى ھاياتلىققا مۇناسىۋهتلىك بولغان چوڭ ئهخالق  ●

 ئىچكى پاكلىقنى ئاساس قىلغان ھالدا، ،ئۇنىڭ مهقسىتى. ئهخالق مىزانلىرىدۇر

ھهم بۇ ئارقىلىق ئۇالرنى . ىكى باشقا مىللهتلهردىن ئايرىشئىسرائىلالرنى دۇنياد

تېخىمۇ يوقىرى بولغان بىر شهرهپ كهلتۈرىدىغان، -خۇداغا ھهم ئىنسانغا شان

. پاكلىق ئۆلچىمىگه يهتكۈزۈپ، دۇنيادىكى ھهرقايسى مىللهتلهرگه ئۈلگه قېلىشتۇر

ئهخالق قانۇنىنىڭ يادرۇسى بولۇپ، ئادهملهرنىڭ خۇداغا ۋه باشقا » ئون پهرھىز«

ئۇ شارائىت ۋه مۇھىتنىڭ . ئادهملهرگه بولغان مهجبۇرىيىتى بهلگىلهنگهن

  . پ ئۆزگهرمهيدۇئۆزگىرىشىگه ئهگىشى

نىزامالردىن تهشكىل تاپقان -ھهق تهلهپ قانۇنى كۈندىلىك تۇرمۇشقا دائىر قائىده ●

بۇنداق . بولۇپ، ئهتراپتىكى مۇھىت ۋه تارىخى شارائىتنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ

يوسۇن -كېچهك، دىنى قائىده-قانۇنالر پاكلىق، يىمهكلىك، ساالمهتلىك، كىيىم

ئۇنىڭ مهقسىتى تاشقى جهھهتتىكى پاكلىق . ل قىلىدۇقاتارلىق مهسىلىلهرنى ھه

بۇ  ىكى باشقا مىللهتلهردىن ئايرىش، ھهمئامىللىرى ئارقىلىق ئىسرائىلالرنى دۇنياد

ئۇالر . ئارقىلىق ئۇالرنى ئۆزىگه خاس بولغان مۇستهقىل ھالهتته ساقالش ئۈچۈندۇر

 بۇدالرغا چوقۇنىدىغان بىرال خۇداغا ئېتىقات قىلىپ، ئهتراپتىكى باشقا مىللهتلهرنىڭ

 چوشقا گۈشى دائۇالرنىڭ ھهق تهلهپ قانۇنى. خۇراپاتلىقىنى قۇبۇل قىلمايدۇ

  .  باربهلگىلىمىلهريىمهسلىككه ئائىت 

ئهينى ۋاقىتتىكى نۇرغۇن يات مىللهتلهرده، چوشقىنى ئۆزلىرىنىڭ ئىالھلىرىغا  ●

 ئىنتايىن چوشقىالرئۇ چاغالردىكى . ئاتاپ قۇربانلىق قىلىدىغان ئادهت بار ئىدى

شۇڭا چوشقا گۈشى . چاۋاالر بىلهن بېقىالتتى-مهينهت ھايۋان بولۇپ، ئهخلهت

. ساالتتىھهرخىل يوقۇملۇق كېسهللىكلهرنى پهيدا قېلىپ، جهمىيهتكه خهۋپ 

. يتىيۇقتۇرماقهتئى ئۇ خهلقلهرنىڭ ناپاك نهرسىلىرىنى ئۆزىگه بولسا ئىسرائىلالر 

ه مهقسهت بىلهن تاللىغان بولۇپ، باشقا مىللهتلهردىن چۈنكى خۇدا ئۇالرنى ئاالھىد

  . پهرقلهندۈرگهن ئىدى

خۇدانىڭ ئىسرائىلالرنى تاللىشى، ئۇالر ئارقىلىق مهسىھنى دۇنياغا ئهۋهتىپ،  ●

خۇدانىڭ سۆزى ئىنسان ھالىتىده كىلىپ . ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىدى

   .  لهرچه دۇنياغا تۇغۇلدىئۇ مهريهم ئارقىلىق مۆجىزى. ئهيسا مهسىھ بولدى

ئهيسا مهسىھ دهۋرىدىكى ئىسرائىلالر تهۋراتتىكى ھهق تهلهپ قانۇنىنىڭ مهقسىتىنى  ●

 ۋه دىنى پاكالشنىڭ ئورنىغا قولىنى يۇيۇش قهلبىنىچۈشهنمىگهن بولۇپ، 

دىنى داھىالر ئۆزلىرىنىڭ . ئهھمىيهت بېرهتتىبهكرهك بويسۇنۇشقا مهرۇپالرغا ئهمرى
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ىلىرىنى چىقىرىۋالغان بولۇپ، بۇالرنى پاكلىنىشنىڭ ئۆلچىمى نۇرغۇن قائىد

نهتىجىده نۇرغۇن ئادهملهرگه نىسبهتهن، دىنى ئېتىقات شهكىلۋازلىق . دهۋالغانىدى

دىنى موللىالر . ىدۇيوسۇنغا ئايلىنىپ قال-قائىدهۋه ساختىپهزلىككه تولغان ئۆلۈك 

، ھاالل ىدۇى پاكىز يۇيقوللىرىن. ىدۇدۇئاالرنى قىلئۇزۇن تاشقى كۆرۈنۈشته، 

 ئهمما ئۇالرنىڭ ئىچى بولسا، ئۆچمهنلىك، ھهسهتخورلۇق، .دۇيىمهكلىكلهرنىال يهي

ئۇالر شۇنداق تۇرۇپ، . هتكهنىدىئاچكۈزلۈك ۋه شهھۋانى ھهۋهس بىلهن چىرىپ ك

   . ىدۇئۆزلىرىنىڭ ئۆلچىمى بۇيىچه ئۆزلىرىنى پاك دهپ ماختىنيهنىال 

بۇزۇلۇپ ئاللىبۇرۇن  ھهق تهلهپ قانۇنى ئالدىدا ئهيسا مهسىھ ئىنسانالرنىڭ ●

شۇڭا بۇ خىل ساختىپهزلىكنى يوقۇتۇپ، . كۆرۈپ يهتكهنىدىكهتكهنلىكىنى 

مهكلىكلهرنى ھاالل دهپ قهلبنىڭ ھهقىقى پاكلىقىغا قايتىش ئۈچۈن، بارلىق يى

ئهيسا مهسىھ دۇنياغا كىلىش . )20-15:16 ؛ مهتتا 23-7:18ماركوس  (اليدۇجاكار

ىلىق، دۇنيادىكى بارلىق مهدىنىيهتلهرنى خۇداغا يۈزلهندۈرۈپ، پۈتۈن ئارق

شۇ سهۋهپتىن، . ىدۇمىللهتلهرنى خۇدانىڭ ئهخالق قانۇنى ئىچىده پاكلىماقچى بول

ئىسرائىلالرنىڭ ئهمدى ئۆز خاسلىقىنى ساقالپ قىلىشىنىڭ ھىچقانداق ئهھمىيىتى 

شى ۋه دۇنيانىڭ ھهرقايسى بۇ كوللىكتىپنىڭ پۈتۈن دۇنياغا تارقىلى .ايدۇقالم

جايلىرىدىكى مۇھىت ۋه ھاۋارايىنىڭ ئوخشىماسلىقى سهۋهبىدىن، ھهممه مىللهتكه 

باب كىلىدىغان ئورتاق ھهق تهلهپ قانۇنىنىڭ مهۋجۇد بولىشى مۇمكىن بولماي 

  .  ىدۇقال

مۇسا ئارقىلىق چۈشۈرۈلگهن تهۋرات قانۇنى مهخسۇس ئىسرائىل مىللىتىنىڭ  ●

ۈچۈن بىكىتىلگهن بولۇپ، كىيىنكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ شهكىللىنىشى ئ

شۇڭا ئۇالر تهۋراتتا بىكىتىلگهن ھهق . كۆپىنچىسى ئىسرائىل مىللىتىدىن ئهمهس

  . تهلهپ قانۇنىغا بويسۇنۇشنىڭ زۆرۆرىيىتى يوق

قادىر خۇداغا . ئهيسا مهسىھنىڭ ئهخالق قانۇنى ھهممه ئادهمگه ئوخشاشتۇر ●

ىغىنى قانداق نهرسىنى يىيىش ياكى يىمهسلىك ئهمهس، شهرهپ ئهكىلىد-شان

بۇ قانۇن دۇنيادىكى . بهلكى خۇدانى ۋه قېرىنداشلىرىنى ھهقىقى سۆيۈشتۇر

  . ھهرقانداق ئادهمگه تهتبىقلىنىدۇ

خۇدا غايىبانه ئاالمهت ئارقىلىق ئهلچى پىتروسقا، تهۋراتتا ناپاك دهپ قارالغان بهزى  ●

بۇنىڭدىكى مهقسهت ئۇنىڭ يات . لىقىنى بىلدۈرىدۇھايۋانالرنى يىسه بولىدىغان

. )15,28-10:11ئهلچىلهر  (مىللهتلهرگه خۇش خهۋهر تارقىتىشى ئۈچۈن ئىدى

ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكهن يهھۇدىالر ئهمدى يات مىللهتلهرنى ناپاك دهپ قارىسا 

قائىده يوسۇن جهھهتتىكى پاكلىققا ئائىت قانۇن ئهمدى كۈچكه ئهمهس . بولمايدۇ

شۇڭا ). تتىچۈنكى ئۇنىڭدا ناپاك نهرسىنى يىگهن ئادهممۇ ناپاك بولىدۇ دهپ قارىال(

 نىزام-يهھۇدىالر بىلهن باشقا مىللهتلهرنى ئايرىپ تۇرغان يىمهكلىككه ئائىت قانۇن

  . كۈچتىن قالىدۇ
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  : ھاراق توغرىسىدىكى بهلگىلىمىلهر

 ھاراق ئىچىپ. كىرتىدۇشاراپ ئادهمنىڭ خورىكىنى ئۆستۈرىدۇ، ھاراق ئادهمنى ھۆ ●

  ) 20:1نهسىھهتلهر -پهندى. (ئازغانلىق ئهقىلسىزلىقتۇر

؛ ھاراقكهشنى )21:17نهسىھهتلهر -پهندى(ھاراققا ئامراق ئادهم باي بواللمايدۇ  ●

  ). 23:21نهسىھهتلهر-پهندى(نامراتلىق باسىدۇ 

). 5:18ئهفهسلىكلهر  ، 13:13رىملىقالر (س بولۇشقا بولمايدۇ ھاراق ئىچىپ مه ●

  . ) I 6:10كورىنتلىقالر (گه كىرهلمهيدۇ خۇدانىڭ دۆلىتىھاراقكهشلهر

ئهگهر ھاراق ئىچىش سهۋهبىدىن بۇرادىرىڭالر ئېتىقاتتا يېقىلىپ چۈشسه، ئۇنداقتا  ●

  ) 14:21رىملىقالر (. ھاراق ئىچمىگهن تۈزۈك

  ) 1:7 ؛ تىتوس I 3:3تىمۇتىي. (ھاراق ئىچىپ ئىش تېرىشقا بولمايدۇ ●

  ) I 3:8تىموتىي. (ھاراققا بېرىلىپ كىتىشكه بولمايدۇ ●

  ) 2:3تىتوس . ( كىرهكھاراقنىڭ قۇلى بولۇپ قالماسلىق ●

. ، ئازراق ھاراق ئىستىمال قىلسا بولىدۇبهدهن ئاجىزالپ قالغاندائىشتىھا تۇتۇلۇپ،  ●

  ) I 5:23تىموتىي(

   چهكلىنهمدۇ؟ ئىسالمدا رهسىم

  .  ئايهت يوقۆرهتنى چهكلهيدىغان ھىچقانداقس-قۇرئاندا رهسىم ●

  . ھهدىسلهرده ئادهم ياكى ھايۋانالرنىڭ سۆرىتى چۈشۈرۈلگهن رهسىم چهكلىنىدۇ ●

. كىرمهيدۇسۆرىتى بار ئۆيگه ) ئادهم ۋه ھايۋاننىڭ(پهرىشته جانلىقالرنىڭ  ○

چۈنكى ئۇالر خۇدا . اتتىق جازاغا ئۇچرايدىغانالر رهسسامالردۇرقىيامهتته ئهڭ ق

بۇخارى ھهدىسلىرى (. ياراتقان نهرسىلهرنى ئوخشىتىپ ياساشقا ئۇرۇنىدۇ

3:2105 ، 4:54:447،450،539 ، 5:59:338 ، 7:72:833،835،838،844 

 ،8:73:130 ، 9:87:165 ، 9:93:646،647 (  

  ) 7:72:837دىسلىرى بۇخارى ھه. (رهسىم سىزىش خاتادۇر ○

بۇخارى ھهدىسلىرى . (مۇھهممهت رهسىم سىزىلغان پهردىنى يىرتىپ تاشاليدۇ ○

3:2479 (  

 ، 7:63:259بۇخارى ھهدىسلىرى . (مۇھهممهت رهسىم سىزغانالرنى قارغايدۇ ○

7:72:845 (  

بۇخارى ھهدىسلىرى . (مۇھهممهت سۆرهت ۋه كىرسىت بهلگىسىنى ئۆچۈرۋىتىدۇ ○

7:72:836 (  
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 ئهمهس، بهلكى نىڭ سۆرىتىالپهقهت مۇھهممهت ۋه پهيغهمبهرلهرئىسالمدا  ●

 رهسىملهرنىڭ ھهممىسى چۈشۈرۈلگهنھهرقانداق ئادهم ياكى ھايۋاننىڭ سۆرىتى 

  . چهكلىنىدۇ

رهسسامالر قىيامهتته جازالىنىدۇ دىيىلگهن، ئهمما ھازىرنىڭ ئۆزىده ئۇالرنى  ●

  . يىلمىگهنجازاالپ، رهسىملىرىنى بۇزۇۋىتىڭالر دى

رهسىم دىگىنىمىز رهڭ، سىر، بوياق، قهلهم، ئاپارات قاتارلىقالردا  ئىسالم ئۆلىمالىرى ●

ئۆيده رهسىمال ئهمهس، . ئىشلهنگهن ھهرقانداق رهسىمنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ دهيدۇ

پهيدا سهئۇدى ئهرهبىستاندا تېلىۋۇزۇر . ھهتتا تېلىۋۇزۇر بولۇشقىمۇ يول قويۇلمايدۇ

  . ردا، دىنى توپىالڭ كۆتىرىلگهن ئىدىبولغان چاغال

ھازىر كۆپ ساندىكى مۇسۇلمانالر ئىسالم دىنىدىكى سۆرهتنى چهكلهشكه ئائىت  ●

  . بهلگىلىمىلهرگه ئهمهل قىلىپ كهتمهيدۇ

ئېران، ئافغانىستان، تۈركىيه، ھىندىستاندىكى ئاساسلىقى (مۇسۇلمانالر  ●

   : دائىر ئۇلىنىشالرگهئىشلىگهن مۇھهممهتنىڭ سۆرىتى) مۇسۇلمانالر

http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/islamic_mo_full  

http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/islamic_mo_face_hidden 

 

  


