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  خاراكتىرىئىالھنىڭ 

  

  بىلهن ۋه يهھۇدىالر  ①مهسىھىلهر قىلىۋاتقان ئىالھنى ئېتىقاتمۇسۇلمانالر ئۆزلىرى

سۈره -29ئايهت، -64سۈره -3قۇرئان . (ئوخشاش بىر ئىالھ دهپ قارايدۇ

  )ئايهت-46

  ايدۇ، بۇ يهھۇدىالر ۋه  دهپ ئاتھئالالمۇسۇلمانالر ئىالھنىڭ ئىسمىنى

نىڭ ئهرهپچىسىگه  دىگهن ئاتالغۇ(Elohim)تىلىدىكى ئىالھىم مهسىھىلهرنىڭ 

 دهپ (YHWH)» يهھۋا«ۋراتتا خۇدانىڭ خاس ئىسمى ئهمما، ته.  كىلىدۇيېقىن

 6828بۇ نام ) تهۋراتتا(ئاتالغان بولۇپ، مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمىدا 

 . قىتىم تىلغا ئېلىنغان2600ىالھىم دىگهن ئاتالغۇ بولسا ئ. قىتىم تىلغا ئېلىنغان

  ) دىگهن سۆز يوقھئالالئهمما (

  

   ۋه قۇرئاندىكى خۇدانىڭ نامى②مۇقهددهس كىتاپ

 ھىم ال ئى(Elohim) دىگهن سۆز تهۋراتتا خۇدانىڭ خاس نامى بولماستىن بهلكى 

 قالماستىن، يهنه بۇ ئاتالغۇ خۇدانىال كۆرسىتىپ. بىر خىل تهسۋىرى ئاتالغۇسىدۇر

بۇ .  يات دىننىڭ ئىالھلىرىغا،  ھهتتا تارىختىكى بهزى ئادهملهرگىمۇ ئىشلىتىلگهن

 ساننى ئىپادىلهيدۇ، ئۇنىڭ )ئۈچ ياكى ئۈچتىن ئارتۇق ( تىلىدا كۆپلۈك سۆز ئىبرانى

  ). Eli( بىرلىك شهكلى ئېلى 

 رىك تىلىدىكى بىلهن گىدىگهن ئاتالغۇ ئىالھىم ئېلى ياكى  ③ئىبرانى تىلىدىكى

بۇ . ئوخشاش بىر مهنانى ئىپادىلهيدۇ) 神(، خهنزو تىلىدىكى  ) Theos(تىئوس 

 قهدىمقى ئۇيغۇرالر ئىالھنى تهڭرى .قۇبۇل قىلىنغان  ئىالھ دهپۇيغۇر تىلىغاسۆز ئ

  . دهپ ئاتايتى

 »يهھۋا «) YHWH ( بولسا مۇقهددهس كىتاپتىكى خۇدانىڭ خاس نامى 

پهرۋهردىگار خۇدا مۇسا . دۇر» ڭگۈ بار بولغۇچىمه« بولۇپ، ئۇنىڭ مهنىسى 

، ئهجدادىڭ مهن يهھۋا«: غرۇلۇق مۇنداق دهيدۇپهيغهمبهرگه كۆرۈنگهنده ئۆزى تو
                                                        

گىرىك تىلىدا دىگهن سۆز ) قۇتقۇزغۇچى( ئىبرانى تىلىدىكى مهسىھ .الرخىرىستىيانيهنى : مهسىھىلهر  ①
. خىرىستىيانالر دهپ ئاتالغانياۋرۇپادا خىرىستوس دهپ ئاتالغان، شۇ سهۋهپتىن ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكۈچىلهر 

كهلگهن بولۇپ، ئهيسا  ئارقىلىق  يهھۇدىالرهتته ئهمىلىي بۇ ئاتالغۇ.ايدۇناساراالر دهپ ئاتقۇرئاندا مهسىھىلهرنى 
مهزكۈر تهرجىمىده ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكۈچىلهر . مهسىھنىڭ يۇرتى ناسىره ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن

  . دهپ ئېلىندى» مهسىھىلهر«

ق دهپمۇ ئاتايدۇ، تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قاتارلى» كىتابۇل مۇقهددهس«مۇسۇلمانالر :  مۇقهددهس كىتاپ ②
  .  دىيىلىدۇ<Bible> ، ئىنگىلىزچه 《圣经》خهنزۇچه .  توپلىمىكىتاپالرنىڭقهدىمقى مۇقهددهس 

الغان بولۇپ، ئىبرانى تىلى دىگهن  ئىبرانىالر دهپ ئاتنىڭ قهدىمقى ئهجدادلىرىيهھۇدىالر:  ئىبرانى تىلى ③
  . ئاتالغۇ شۇنىڭدىن كىلىپ چىققان
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، بۇ مىنىڭ مهڭگۈلۈك ئىالھ قىلىپ كهلگهن ئېتىقاتئىبراھىم، ئىسھاق ۋه ياقۇپالر 

ارلىق تهۋرات،زهبۇر قات).  ئايهت-15باب -3مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(» نامىم 

دهپ ئاتىلىپ » يهھۋا « ئىزچىلمۇقهددهس كىتاپالردا خۇدانىڭ نامىقهدىمقى 

ئادهتته  يهھۇدىالر ، بۇ نام ئىنتايىن ئۇلۇغ ۋه مۇقهددهس بولغانلىقى ئۈچۈن.كهلگهن

 . بۇ نامنى تىلغا ئېلىشتىن ئهيمىنىدۇ

 »بولۇپ، مهنىسى » شۇئايه «ئاتىلىشىئهسلى ئىبرانى تىلىدىكى  نىڭ» ئهيسا

 ئهيسا دىگهن نام ئهرهپلهرنىڭ .تۇردىگهنلىك )خۇدا قۇتقۇزىدۇ(»زىدۇ قۇتقۇ يهھۋا«

 ىكى ئىنجىلنىڭ ۋهھىلهر قىسمىد.نى بۇزۇپ تهلهپپۇز قىلىشىدىن كهلگهنيهشۇئا

. تۇردىگهنلىك» نى مهدھىيىلهشيهھۋا« دىگهن سۆزنىڭ مهنىسى » اھىلۇيلخال«

 دىگهن بۇ نامنى »يهھۋا«ۇ مهسىھىلهرم). ئايهت-1باب -19ۋهھىلهر -ئىنجىل(

 . ئىنتايىن ئۇلۇغاليدۇ دهپ ئىسمىخۇدانىڭ خاس 

 هتسىزلىك بولغاندهك، خۇددى باال دادىسىنىڭ ئىسمىنى بىۋاسته چاقىرسا ھۆرم

 ئاددهتته خۇدانىڭ خاس ئىسمى يهھۋانى بىۋاسته تىلغا  مهسىھىلهرالر ۋهيهھۇدى

 . ئالمايدۇ

 دهپمۇ ئاتىغان، بۇ » ئاتا«خۇدانى  ①امۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمىد

ئارقىلىق خۇدانىڭ خۇددى بىر ئاتىغا ئوخشاش ئىسرائىلالرنى پهرۋىش قىلغان ۋه 

 قانۇن شهرھى-تهۋرات( دهك مۇناسىۋهت ئهكس ئهتتۈرۈلگهنتهربىيىلىگهنلىكى

  پهيغهمبهر ماالكىئايهت،-16باب -63  پهيغهمبهرىيالئهزاكئايهت، -6باب -32

 ؛ ) هتئاي-10باب -2

  ئاتالغان مۇقىزلىرى دهپ-ئوغۇل ياكى پهرزهنتلىرىئىسرائىلالر خۇدانىڭ 

باب -1 قانۇن شهرھىئايهت، -22باب -4مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 ئايهت، ھۇشىئا-2باب -1  پهيغهمبهرئايهت، ئهزاكىيال-1باب  -14  ،ئايهت-31

 ). ئايهت-1باب -11 پهيغهمبهر

  

  ادىگهن نام توغرىسىد» ھئالال«

 ئىبرانى  بولۇپئاتالغۇبىر  ىكىئهرهپ تىلىدئهسلىده  دىگهن نام ھئالال ،

  .  يىقىن كىلىدۇگهىالھ دىگهن سۆزنىڭ مهنىسىتىلىدىكى ئ

  ۋه ئىسالمىيهتتىن بۇرۇنقى كۆپ  ئهرهپلهر، مهسىھى ئهرهپلهرمۇسۇلمان(ئهرهپلهر 

 ئاتاپ لىرىنىئىالھ ئۆز دىگهن سۆز ئارقىلىق ھئالال) ئىالھقا چوقۇنىدىغان ئهرهپلهرمۇ

                                                        
» كونا ئهھده«ىسىغا كىلىشتىن بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالر ئهيسا مهسىھ ئىنسانالر ئار:  كونا ئهھده ①

  . تهۋرات، زهبۇر قاتارلىقالرمهسىلهن . دىيىلىدۇ
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 خاس ئىسمى ياراتقۇچى خۇدانىڭھهرگىزمۇ دىگهن بۇ ئاتالغۇ  ھئالالشۇڭا . كهلگهن

 . ئهمهس

 دىگهن ئىككى »ئىالھ ال«ئهرهپ تىلىدىكى ئهمىلىيهتته ئاتالغۇ بۇ  دىگهن ھئالال 

قوشۇمچه ئالدى  دىگهن »ال« بولۇپ، دىن شهكىللهنگهنسۆزنىڭ بىرىكمىسى

 غا theئىنگىلىز تىلىدىكى  ( دىگهن مهنىنى ئىپادىلهيدۇ»بۇ«ئهرهپ تىلىدا 

 »بۇ ئىالھ«مهنىسى ئهسلى   دىگهن بۇ ئاتالغۇنىڭھئالالدىمهك . )ئوخشىشىدۇ

مهبۇتالرغا چوقۇنىدىغان -ئىسالم دىنى پهيدا بولۇشتىن بۇرۇنال بۇد. دىگهنلىكتۇر

 ھئالال نىڭنالرھازىرقى مۇسۇلماشۇڭا . ده بۇ ئاتالغۇ بار ئىدىىمقى ئهرهپلهرقهد

 دهرىجىسىگه كۆتىرىۋىلىشى ئىسمىخۇدانىڭ خاس بۇ ئهرهپچه ئاتالغۇنى دىگهن 

  . توغرا ئهمهس

  مۇسۇلمانالر ۋه مهسىھىلهرنىڭ خۇدانىڭ خاراكتىرىغا بولغان چۈشهنچىسىده

نۇرغۇن ئوخشاشلىقالر بار، مهسىلهن، خۇدانىڭ بىرلىكى، مهڭگۈلۈكلىكى، دۇنيانى 

، ھهممىگه قادىرلىقى، ھهممىنى بىلىدىغانلىقى، ىداره قىلىۋاتقانلىقىئياراتقانلىقى ۋه 

ھهممه يهرده مهۋجۇتلىقى، چهكسىزلىكى، ھهممىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقى، 

پاراسىتى، ئىنسانالرنى -شهرىپى، قۇدرىتى، ھوقوقى، ئۇلۇغلىقى، ئهقىل-شان

ئهرزىيدىغانلىقى  غاىسوراق قىلىدىغانلىقى، ئىنسانالرنىڭ چوقۇنىشىغا ۋه بويسۇنۇش

 . قاتارلىقالر

  مۇسۇلمانالرنىڭ خۇداغا بولغان تونۇشى، ئوقۇمى، تهجرىبىسى گهرچه

بۇنى .  مهۋجۇدلهرمهسىھىلهرگه ئوخشىشىپ كهتسىمۇ، ئهمما يهنىال نۇرغۇن پهرق

 . كىيىنكى مهزمۇنالردا سۆزلهيمىز

 

  امۇھهببىتى توغرىسىد-خۇدانىڭ مىھىر

  : ئىسالم دىنىدا

 سۆيىدۇ، )مۇسۇلمانالرنىال ( پهقهت ئۇنىڭغا بويسۇنغان ئادهمنىالئالال ئىسالمدا 

سۈره -3قۇرئان . (ىيىلىدۇ سۆيمهيدۇ د) كاپىرالرنىيهنى (مۇسۇلمان ئهمهسلهرنى

  )ئايهت-31،32

 .قتۇرىدۇيا رهكتىخىمۇ بهكمۇسۇلمانالرنى  تۆۋهندىكى ھئالال

  5:13،93  ،3:134،148 ، 2:195قۇرئان (ياخشىلىق قىلغۇچى(    

  2:222قۇرئان (گۇناھىغا تۆۋه قىلغۇچى ( 

  9:108قۇرئان  (بولغۇچىپاك ( 



 5

 9:4،7،  3:76قۇرئان ( ئهيمهنگۈچى دىنھئالال  ( 

  60:8،  5:42قۇرئان (ئادالهتنى ياقلىغۇچى  ( 

 3:159قۇرئان (ئامانهت قىلغۇچى  غائالال ( 

  3:146قۇرئان (سهۋر تاقهت قىلغۇچى ( 

 61:4قۇرئان (لغۇچى  ئۈچۈن جهڭ قىھئالال  (  

  .  تۆۋهندىكى ئادهملهرنى سۆيمهيدۇ دىيىلىدۇھئالال دائىسالم

  30:45 ، 3:32قۇرئان (ئىسالمغا ئىشهنمىگهن ئادهم(  

  22:38قۇرئان ( ئادهم يانغانئىسالمدىن (  

  7:55،  2:190قۇرئان (خاتالىق ئۆتكۈزگۈچى (  

  5:64،  2:205قۇرئان (يامانلىق قىلغۇچى ( 

 28:77قۇرئان (هت تېرىغۇچى زىددىي  ( 

  4:107،  2:276قۇرئان (گۇناھكار ئادهم ( 

  42:40،  3:57قۇرئان (ھهققانى بولمىغان ئادهم( 

 6:141،  5:87قۇرئان  (الرھهددىدىن ئاشقۇچى  ( 

  31:18،  4:36قۇرئان (ھاكاۋۇرالر  ( 

 16:23قۇرئان  (انالرئۆزىنى چوڭ تۇتق  ( 

 28:76ۇرئان ق (الرئهيشى ئىشرهت قىلغۇچى  ( 

 8:58قۇرئان  (الرچىيالغان  ( 

  ىرىتهلىملمۇھهببىتى توغرىسىدىكى - خۇدانىڭ مىھىرنىڭتىقاتىېمهسىھ ئ

 107:1،  106:1زهبۇر . (مۇھهببىتى مهڭگۈلۈكتۇر-خۇدانىڭ مىھىر  (  

 3:16 يۇھاننا-ئىنجىل. (يىدۇۆخۇدا دۇنيادىكى بارلىق ئىنسانالرنى شهرتسىز س 

 ) 4:10خهت بىرىنچى  نايۇھان،  5:8، رىم 

  خۇدادىن كىلىدۇ، مۇھهببهت-مىھىرتۇر، مۇھهببهت-مىھىرخۇدانىڭ ئۆزى 

مۇھهببىتى ئهيسا مهسىھنىڭ -خۇدانىڭ ئىنسانالرغا بولغان چهكسىز مىھرى

 ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلىشى ئارقىلىق نامايهن نى يۇيۇشئىنسانالرنىڭ گۇناھى

 ) باب-4 خهتبىرىنچى  يۇھاننا-ئىنجىل. (بولدى
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  خۇدا گۇناھكار ئادهملهرنىڭ تۆۋه قىلىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ، ياخشىلىقنى

شهپقهت كۆرسىتىدۇ، خۇدا -ئۇنتۇغانالرغا، يامانلىق قىلغۇچىالرغىمۇ رهھىم

 ) باب-15لۇقا -ئىنجىل. (رهھىمدىلدۇر

  خۇدا ياراتقان شۇڭا دۈشمهنلىرىمىزنىمۇ سۈيۈشىمىز كىرهك، چۈنكى ئۇالرمۇ

 ) 35-6:27لۇقا -جىلئىن(. ئادهم

  

  خۇدانىڭ ئاتىلىق خاراكتىرى توغرىسىدا 

  : ئىسالم دىنىنىڭ تهلىمى

  چاكىرى -نىڭ قۇلھئالالنى ئاتا دهپ ئاتىمايدۇ، بهلكى ئۆزىنى ھئالالمۇسۇلمانالر

  . ) 39:16،17،  19:93 قۇرئان (مۇ ئۇالرنى قۇل دهپ ئاتايدۇھئالال .دهپ قارايدۇ

 »هنلىك بولۇپ، ئابدۇلالھ دىگهن ئىسىم ئهرهپچه نىڭ مهنىسى قۇل دىگ» ئابد

 . تۇرنىڭ قۇلى دىگهنلىكھئالال

  ھهممىدىن ھالقىغان ئىنتايىن يوقىرى ئورۇندا بولۇپ، ھئالالئىسالم دىنىدا 

تونۇغىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ بىلهن ئىنسانالر  ۋه مهۋجۇدات، ئۇنى بىلگىلى

، ئۇنى نىڭغا يهتكىلى بولمايدۇىتى زور ئارلىق مهۋجۇد بولۇپ، ئۇئوتتۇرسىدا ناھاي

 . دى پهقهت ئۇنىڭغا بويسۇنسىال بولئىنسانالر ، بولمايدۇمۇئۆلچىگىلى، چۈشهنگىلى

  :تىقاتىنىڭ تهلىمىېمهسىھ ئ

  خۇدا خۇددى ئاتىغا ئوخشايدۇ، ئۇ ھهممىدىن ئۈستۈن ئهرشته پهرمان چۈشۈرۈپ

ئۇ پۈتكۈل . يهن قىلىدۇمۇتلهق ھوقوقىنى، ئۇلۇغلىقىنى ۋه قۇدرىتىنى نامائالهمدىكى 

ئىنسانىيهتنى سۈيىدۇ، ئۇ ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ئارقىلىق رهھىمدىللىكىنى نامايهن 

خۇدا ۋهھى قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنى ئىنسانالرغا ئاشكاراليدۇ، ئۇ ھهرۋاقىت .  قىلىدۇ

 غائىنسانالرئۇ ھهمخورلۇق قىلىشقا مۇھتاج بولغان بارلىق . ئىنسانالرغا ۋهھى قىالاليدۇ

ئۇ ئىنسانالر بىلهن ھهر ۋاقىت مۇناسىۋهت ئورنۇتۇشنى خااليدۇ، . كۆڭۈل بۆلىدۇ

 بىلهن مۇھهببهت-مىھىرمۇھهببىتىگه قارىتا ئىنسانالرنىڭمۇ -ىرشۇنداقال ئۇنىڭ مىھ

دهپ چاقىرلىشى » ئاتا«ئىنجىلدا خۇدانىڭ . ئىنكاس قايتۇرىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ

 بهلكى ،بالىلىق مۇناسىۋهت بولماستىن-تاتهن جهھهتتىكى ئاجىسمانى ھهرگىزمۇ 

يۆلهك، -يار، ئىشهنچ، مۇھهببهت-مىھىرخۇدا بىلهن ئىنسان ئوتتورسىدىكى 

  .  ئهكىس ئهتتۈرىدۇهتنىمۇناسىۋ تهك روھىۋه ھهمكارلىقبويسۇنۇش ، چۈشۈنۈش

  ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات( يارىتىلغان بىلهنئادهم خۇدانىڭ ئوبرازى

پاراسهت، -، ئهقىلمۇھهببهت-مىھىر( ۇدانىڭ سۈپهتلىرى، ئادهمده خ)1:27



 7

بار بولۇپ، بۇ )  ئامىلالر تىل قاتارلىقناھهق قارىشى،- ھهق ھىسسىيات،،تهپهككۈر

ھايۋانالردىن ۋه تهبىئهتتىكى باشقا بارلىق مهۋجۇداتالردىن ئىنسانالر جهھهتته 

 . پهرقلىنىدۇ

 4:7ياقۇپ -ئىنجىل (.ئادهم خۇداغا بويسۇنىشى كىرهك ( 

  بىز خۇدادىن ئۇنىڭ توغرا يولىنى كۆرسىتىپ بېرىشىنى، ئۇنى تونۇيالىشىمىزنى

 )  33:13مىسىردىن چىقىش -تهۋرات. (تىلىسهك بولىدۇ

 5:8مهتتا -ئىنجىل. (قهلبى پاك بولغانالر خۇدانى كۆرىدۇ  ( 

  ۋه ياخشىلىقىنى ھىس قىالاليدۇشهپقىتى-مىھىررهبگه تايانغانالر، ئۇنىڭ  .

 ) 34:8زهبۇر (

 هت باغالپ، خۇدانىڭ ئهيسا مهسىھكه ئىشهنگهن ئادهم خۇدا بىلهن مۇناسىۋ

 ) 9:8 لىقالر، رىم 1:12 يۇھاننا-ئىنجىل(. دىگهن نامغا ئېرىشهلهيدۇ پهرزهنتلىرى

  رنىڭ مىھرىبان ئاتىسىدۇر، ئۇ ئىنسانالرنى  قىلغان ئادهملهئېتىقاتخۇدا ئۆزىگه

ۇ، ئۇ ئىنسانالرنىڭ ئۆزىنى تونۇشىنى خااليدۇ،  چاقىرىدئۆز يېنىغا قايتىپ كىلىشكه

 ) 7:11 مهتتا -ئىنجىل. (ئاتا قىلىدۇياخشى نهرسىلهرنى ئىنسانالرغا 

 دۇرئهيسا مهسىھنىڭ قۇلى، چاكىرى ئهمهس، بهلكى دوستىىلهر مهسىھ .

 )  15:15 يۇھاننا-ئىنجىل(

 ئازات ملهرنى ئهيسا مهسىھ بىر ئۆمۈر ئۈلۈمدىن قورقۇپ، ئۆلۈمگه قۇل بولغان ئاده

 ) 15-2:11ئىبرانىالر -ئىنجىل. ( كهلگهنقىلغىلى، قۇتقۇزغىلى

  روھى چىلىرى خۇدانىڭ قۇلى ياكى چاكىرى ئهمهس، بهلكى ئېتىقاتمهسىھ

 . دۇرخۇدانىڭ بالىلىرىجهھهتتىن ئېيتقاندا 

 ئىنسانالر مۇھهببهت-مىھىرئانا بىلهن پهرزهنتلهر ئوتتورسىدىكى -ئاتا 

 ئهمىلىيهتته خۇدادىن ۇ مۇھهببهت، بلۇغ  مۇھهببهت بولۇپكى ئهڭ ئۇئارىسىدى

 مۇھهببهت-مىھىرمهسىھ ئېتىقاتىدا خۇدا بىلهن ئىنساننىڭ مۇناسىۋىتىمۇ . كهلگهن

 بىلهن ئىنساننىڭ مۇناسىۋىتىنى ھبىلهن باغلىنىدۇ، ئهمما ئىسالم دىنىدا ئالال

هن قۇل بۇ خۇددى قۇلدار بىل. رهھىمدىللىك ۋه بويسۇنۇش دهپ قارايدۇ

بۇنى ، گه ئوخشايدۇ بويسۇنۇش مۇناسىۋىتىۋهشهپقهت - رهھىمئوتتورسىدىكى

 . بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ مۇھهببهت -ىرمىھھهرگىزمۇ ئىنجىلدىكى 
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  سهمىمىلىك، ئالدامچىلىق ۋه سىناققا دائىر تهلىملهر

  :ئىسالمدىكى تهلىملهر

  :  ئىشىنىدۇنىڭ مۇنداق ئىكهنلىكىگهھئالالئىسالمدا 

 مىكىر - ھىلهئۇ.  ئۆز گىپىده تۇرمىسىمۇ بولىدۇ، يالغان گهپ قىلسا بولىدۇھئالال

  )  8:30، 3:54قۇرئان . (شكه ئىنتايىن ماھىرئىشلىتى

 يالغان گهپ قىلىشنى غا ۋه باشقىالرنىڭ يالغانچىلىق قىلغانلىقىھئالال

  .  قۇرئاندا كۆپ يهرده تىلغا ئېلىنىدۇئۆگهتكهنلىكى

 ئاز قىلىپ كۆرسىتىدۇ، يالغاندىن نالرنىڭ چۈشىده دۈشمهنلهرنى مۇسۇلماھئالال 

  )  8:43قۇرئان . (ئهمىلىيهتته دۈشمهنلهر ناھايىتى كۆپ ئىدى

 مهريهمنى خورما يهپ، سۇ ئىچىشكه بۇيرۇيدۇ، ئهمما مهريهمگه، باشقا ھئالال 

. ىدۇ ئۆگىتسۆزلهشنى دهپ يالغان -ئادهملهر كىلىپ قالسا روزا تۇتىۋاتىمهن دىگىن 

 )  19:26قۇرئان (

 ئادهملهرگه يالغاندىن ئۆلگهن قىلىپ كۆرسىتىدۇ،   مهسىنى ئهيساھئالال

قۇرئان (ئۆلۈشتىن بۇرۇنال ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كىتىدۇ  نىئهمىلىيهتته ئۇ

ڭ كۆزىنى چىالرنىئېتىقات، ئهيساغا ئهگهشكهن شاگىرتلىرىنى ۋه باشقا ) 4:157

ا مىقلىنىپ ئۆلدى دىگهن خاتا قاراشقا كهلتۈرۈپ تقىئهيسا كىرس، ئۇالرنى بوياپ

 يىلدىن كىيىن ئاندىن مۇھهممهت ئارقىلىق بۇ 600 يىل ئالدايدۇ، 600قويۇپ 

 . ئىشنى ئاشكاراليدۇ

، ۋهدىسىدىن ىغائىسالم مۇسۇلمانالرنىڭ ئاالھىده ئهھۋالالردا يالغان گهپ قىلىش

  :  مهسىلهن.مىكىر ئىشلىتىشىگه يول قۇيىدۇ-، ھىلهىغايىنىۋىلىش

 يالغاندىن ئىسالمغا ئىشهنمهيمهن دىيىشكه بولىدۇ نغان ئهھۋالالردامهجبۇرال .

  ) 16:106قۇرئان (

  باشقا دىندىكىلهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ، ئهمما ئۇالردىن قورققان

 )  3:28قۇرئان . (ئهھۋالالردا يالغاندىن دوستلىشىپ ئىتتىپاقلىشىشقا بولىدۇ

 ت خىل ئهھۋالدا مۇسۇلمانالر يالغان گهپ قىلسا بولىدۇتۆۋهندىكى تۆ . 

  . يالغان گهپ قىلىپ قارشى تهرهپنى ئالدىسا بولىدۇ ئۇرۇشى قىلغانداجىھاد ○

  . يالغان گهپ قىلسا بولىدۇ ئىككى ئهر كىشىنى ياراشتۇرماقچى بولغاندا○

ا لىرىنىڭ ئالدىدا يالغان گهپ قىلسخوتۇنكۆپ  ئۆزىنىڭ ئهر كىشى بىر   ○

  .بولىدۇ
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  .  يالغان گهپ قىلسا بولىدۇئايالى ئېرىنىڭ ئالدىدا ○ 

：Musnad 6  ؛ Birr 26 ، تىرمىزى، 6303: 32 لىرىمۇسلىم ھهدىس(

459，461  ( 

  ئۇنى ، پئادهم ئهۋهتىبۇ الفىر نىڭ ئۈيىگه ه ئئۆزىگه ئىشهنمىگهنمۇھهممهد

ا شىغيالغان گهپ قىلىمۇھهممهت قاتىلنىڭ . زىۋىتىدۇۈ ئۆلتۈرگاۋاقتىدئۇخالۋاتقان 

  )372-369: 59: 5 لىرىبۇخارى ھهدىس ( .يول قويىدۇ

  

  ىنىڭ سهمىمىلىك ۋه سىناققا دائىر تهلىملىرىئېتىقاتمهسىھ 

   :چىلىرى خۇدانىڭ مۇنداق ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇئېتىقاتمهسىھ 

  ؛ 23:19 نوپۇس سانى-تهۋرات(مهڭگۈ ئۆزگهرمهيدۇ ۋه ئۇنىڭ سۆزى خۇدا 

  ) 1:17 ، ياقۇپ 13:8 ، ئىبرانىالر 24:35مهتتا - ئىنجىل؛ 102:27زهبۇر 

 قانۇن شهرھى-تهۋرات. (راستچىلدۇر ۋه خۇدا ھهقىقى ئىشهنچىلىك، سهمىمى 

 ؛ 49:7 ، 25:1 ؛ يهشايا پهيغهمبهر 88:11، 40:10 ؛ زهبۇر 7:9

  )10:23 ،ئىبرانىالر 3:4رىملىقالر -ئىنجىل

 نوپۇس -تهۋرات(لدامچىلىق قىلمايدۇ خۇدا قهتئى يالغان گهپ قىلمايدۇ، ئا

تىتوس - ؛ ئىنجىل15:29پۈتۈك بىرىنچى ، سامۇئىل پهيغهمبهر 23:19 سانى

1:2(  

  ؛ 11:44 ، الۋىيالر 24:19يهشۇئا -تهۋرات(خۇدا پاك ۋه مۇقهددهستۇر 

  .  )4:8ۋهھىلهر -ئىنجىل

 2:5رىملىقالر - ؛ ئىنجىل11:7زهبۇر . ( ھهققانىدۇر ھهمخۇدا ئادىل(  

  ھهم سۆزلىرى چىنخۇدانىڭ سۆزى مۇكهممهل ھهم ئۆزگهرمهستۇر، ئۇنىڭ 

  )119:86،160زهبۇر (مهڭگۈلۈكتۇر 

 55:11 ، 46:11يهشايا پهيغهمبهر . (خۇدانىڭ سۆزى ئهمهلگه ئاشماي قالمايدۇ 

  ) 1:12؛ يهرهمىيا پهيغهمبهر 

  40:8يهشايا پهيغهمبهر (مهڭگۈ مهزمۇت تۇرىدۇ خۇدانىڭ سۆزى ( 

  14:24يهشايا پهيغهمبهر  (.ئىراده قىلغان ئىش چوقۇم ئهمهلگه ئاشىدۇخۇدا ( 

  پادىشاھالر -تهۋرات. (يهرده قالمايدۇھهرگىز ۋهدىسى قىلغان خۇدانىڭ

  )8:56كىتاپ -1
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  مهتتا - ؛ ئىنجىل14:27يهشايا . (ئهمهلدىن قالمايدۇھهرگىز خۇدانىڭ سۆزى

5:18 ، 24:35(  

 1:13ياقۇپ -ئىنجىل. (ۇخۇدا ئادهملهرنى ئېزىقتۇرمايد(  

  : ى ئادهملهرگه مۇنداق تهربىيه بىرىدۇئېتىقاتمهسىھ 

 يالغان گهپ قىلىشقا، ئالدامچىلىق .  كىرهك، سهمىمى بولۇشئادهم راستچىل

. مىكىرلىك بولۇشقا بولمايدۇ-قىلىشقا، يالغان گۇۋاھلىق بىرىشكه بولمايدۇ، ھىله

 ، 27:4 ، ئايۇپ پهيغهمبهر 19:11 ، الۋىيالر 23:1مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 ، 4:15ئهفهسلىكلهر - ئىنجىل؛ 12:17نهسىھهتلهر - ، پهند5:6زهبۇر 

  )3:9گاالتىيالىقالر 

  قهسهم قىلىپ ۋهده بهرگهندىن كىيىن، ئۆزى زىيان تارتسىمۇ ۋهدىسىدىن

  )15:4زهبۇر  (. كىرهكيىنىۋالماسلىق

  لىشقا بولمايدۇ، ئالغان قهسهم قىلغاندىن كىيىن، گىپىدىن يىنىۋىخۇداغا

 نوپۇس سانى-تهۋرات. (نهرسىنى ۋاقتىدا قايتۇرۇش كىرهك، بولمىسا گۇناھ بولىدۇ

   )5:4 لهرھىكمهت، 23-23:21قانۇن شهرھى  ، 30:2

  5:12ياقۇپ -ئىنجىل(ئهمهلگه ئاشۇرالمايدىغان ۋهدىنى قىلماسلىق كىرهك (  

 انىڭ سۆزىنى بۇرمىالشقا مىكىر ئىشلىتىشكه بولمايدۇ، خۇد-باشقىالرغا ھىله

ئىككىنچى كورىنتلىقالر -ئىنجىل( . كىرهكھهقىقهتنىال سۆزلهش تپهقهبولمايدۇ، 

   )4:2خهت 

  باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئهيسا مهسىھنى ئېتىراپ قىلغانالرنى، ئهيسا مهسىھمۇ

  ) 10:32،33مهتتا -ئىنجىل. (خۇدانىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلىدۇ

 قارشى تۇرغان ئادهملهرگىمۇ مۇاليىملىق بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىمىگه 

خۇدا ئۇالرغىمۇ ھهقىقهتنى بىلىۋىلىش ئۈچۈن توۋا قىلىش . نهسىھهت قىلىش كىرهك

  )2:25خهت  ئىككىنچى تىمۇتى-ئىنجىل. (پۈرسىتى بىرىدۇ

  خۇدانىڭ ئادهملهرگه تۇتقان پوزىتسىيهسى 

  :ئىسالم دىنىنىڭ تهلىمى

  :  ئاالھىده مۇئامىله قىلىدۇگهملهربىر قىسىم ئاده دىنى ئىسالم

 بىر قىسىم ئادهملهرنى يهنه بىر قىسىم ئادهملهردىن نهچچه دهرىجه يوقىرى ھئالال● 

   )16:71 ، 6:165قۇرئان . (غانقىل
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  ) 2:228قۇرئان . ( ئايالالردىن بىر دهرىجه يوقىرىئورنىئهرلهرنىڭ ● 

  )16:75ئان قۇر. ( ئهمهسباراۋهرقۇلالر بىلهن ھۆر ئادهملهر ● 

  )35:19قۇرئان . (قارغۇ بىلهن ساق ئادهم باراۋهر ئهمهس● 

  )39:9قۇرئان . (بىلىملىك ئادهم بىلهن بىلىمسىز ئادهم باراۋهر ئهمهس● 

ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى قۇرئاندىكى بىلىمده كامالهتكه يهتكهن ئادهمال ● 

  )3:7قۇرئان . (هلهيدۇچۈشىن

ئانغا ۋه بۇرۇن نازىل بولغان مۇقهددهس كىتاپالرغا بىلىمى چوڭقۇر بولغان، قۇر● 

 ۋه قىيامهتكه ئالالئىشىنىدىغان، نامازنى ۋاقتىدا ئۈتهيدىغان، زاكاتنى ئايرىيدىغان، 

  ) 4:162قۇرئان . ( زور ئىلتىپات كۆرسىتىدۇھئالالئىشىنىدىغان ئادهملهرگه 

منىڭ يارىتىلىش قىممىتى نىڭ نىمه ئۈچۈن ئادهمنى ياراتقانلىقى، ئادهھئالالقۇرئاندا 

 . زادى نىمه ئىكهنلىكى توغرىسىدا مهلۇمات يوق

  )5:60قۇرئان  (. ئادهمنى مايمۇنغا ۋه چوشقىغا ئايالندۇرۋىتىدۇھئالال● 

دوزاخنى توشقۇزىدىغانلىقى توغرىسىدا قهسهم  ئادهم ۋه جىنالر بىلهن ھئالال● 

  )11:119قۇرئان . (قىلىدۇ

  :لىرىمهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تهلىم

 قىممهت تاجىنى كهيدۈرۈپ ئهزىز قىلدى، -شهرهپ ۋه قهدىر-خۇدا ئادهمگه شان

ئادهم ئارقىلىق ئۆزى ياراتقان دۇنيانى باشقۇرغۇزدى، ئادهمنى بارچه مهۋجۇداتتىن 

   ) 8-8:5زهبۇر . (ئۈستۈن قىلدى

 قانۇن شهرھى-تهۋرات. (خۇدا ئادهمنىڭ تاشقى قىياپىتىگه قاراپ باھا بهرمهيدۇ 

 ، گاالتىيالىقالر 20:21 ، لۇقا 12:14 ، ماركوس 22:16مهتتا - ؛ ئىنجىل10:17

  )2:1،2،9 ،ياقۇپ 2:6

  10:34ئهلچىلهر -ئىنجىل. ( مۇئامىله قىلىدۇباراۋهرخۇدا ھهممه ئادهمگه ، 

  ) 3:25لىقالر ى ، كولۇس2:11رىملىقالر 

  ،ىك ياكى بىلىملمهيلى خۇجايىن ياكى چاكار بولسۇن، قۇل ياكى ھۆر بولسۇن

خۇدا ھهممه ئادهمگه ئوخشاش بىلىمسىز بولسۇن، قارغۇ ياكى ساق بولسۇن، 

 ، 12:13خهت -1 ، كورىنتلىقالر 6:9ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. (قارايدۇ

  ) 3:11 ، ئهفهسلىكلهر 3:28گاالتىيالىقالر 

 تايىنىپال خۇدانى تونىيالمايدۇ ۋه بىلىمىگهئادهم ئۆزىنىڭ ئهقلى  .

 ) 1:21خهت بىرىنچى ىقالر كورىنتل-ئىنجىل(
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 پاراسىتى خۇدانىڭ نهزىرىده يهنىال نادانلىقتۇر-بۇ دۇنيانىڭ ئهقىل. 

  ) 3:19خهت بىرىنچى كورىنتلىقالر -ئىنجىل(

  ئاجىز، كهمسىتىشكه ئۇچرىغان، تاشلىۋىتىلگهن، بىلىمسىزخۇدا يهر يۈزىدىكى ،

نسانالرنىڭ خۇدا ، بۇنداق قىلىشتىكى مهقسىتى ئىيدۇيوقسۇل ئادهملهرنى تالال

كورىنتلىقالر -ئىنجىل. (ئالدىدا مهنمهنچىلىك قىلىپ ماختىنالماسلىقى ئۈچۈندۇر

  ) 29-1:27خهت بىرىنچى 

  :ئادهم مۇنداق بولۇشى كىرهك

 ئۆزىنىڭ ئهقىللىقلىقىغا  كىرهك بىلهن خۇداغا تايىنىشۋۇجۇدى-هتپۈتۈن نىي ،

   )3:5نهسىھهت -پهند. (تايىنىشقا بولمايدۇ

 بىلهن مۇئامىله كهمتهرلىك ئادهملهرگىمۇ نىڭ تۆۋهن قاتلىمىدىكىجهمىيهت 

. قىلىش كىرهك، ئۆزىنى ئهقىللىق، بىلىملىك چاغالپ ھاكاۋۇرلۇق قىلىشقا بولمايدۇ

 )12:16رىملىقالر -ئىنجىل(

  

  خۇدانىڭ قهسهم قىلىشى توغرىسىدا 

  :قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

 38:1 ، 36:2 قۇرئان. ( قۇرئان بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال(   

 86:1 ، 53:1قۇرئان . ( يۇلتۇزالر بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال(  

 68:1قۇرئان . ( قهلهم بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال(  

 قهسهم قىلىدۇتۇرۇپ ، تاڭ سهھهرنى كۆرسىتىپ ىنىكىچتۈن ، نى ئايھئالال .

  ) 34-74:32قۇرئان (

 86:1قۇرئان . ( قهسهم قىلىدۇ بىلهن ئاسمانھئالال ( 

 90:1قۇرئان  (. قهسهم قىلىدۇ بىلهن يهرھئالال(  

 90:3قۇرئان . ( ئادهم بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال( 

 92:1،2قۇرئان . ( كىچه ۋه كۈندۈز بىلهن قهسهم قىلىدۇھئالال(  

  :مۇقهددهس كىتاپتىكى خاتىرىلهر

  خۇدانىڭ دۇنيادا خۇدا پهقهت ئۆزىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ قهسهم قىلىدۇ، چۈنكى

 ، يهرهمىيا 45:23يهشايا پهيغهمبهر . (يوقتۇرىدىنمۇ چوڭ ۋه ئۇلۇغ مهۋجۇدات ئۆز

   )6:13ئىبرانىالر - ئىنجىل؛ 22:5پهيغهمبهر 
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  ئادهم ئۆزىدىن چوڭ ۋه ئۇلۇغ بولغان نهرسىلهرنى كۆرسىتپ تۇرۇپ قهسهم

  ) 6:16ئىبرانىالر -ئىنجىل. (قىلىدۇ

ۇر ۋه ئىنجىل قاتارلىق قهدىمقى تهۋرات،زهبنىڭ ئالالقۇرئاندىكى شۇنىڭ ئۈچۈن 

 . بولىشى مۇمكىن ئهمهسنىڭ ئۆزىپهرۋهردىگار خۇدا الردىكىمۇقهددهس كىتاپ

  

   بىلهن پهرۋهردىگار خۇدامۇقهددهس كىتاپتىكى 

  پهرقىنىڭ ھقۇرئاندىكى ئالال

  ھ ئالالدىنىدىكىئىسالم    خۇداتىقادىدىكى ېمهسىھ ئ

  هيدىغان ئايهت يوقپاك د مۇتلهق ھئالال  تۇرپاكخۇدا مۇتلهق 

  رهھىمدىلال ئهمهس،خۇدا 

  .تۇرمۇھهببهت-مىھىر بهلكى 

   ، رهھىمدىلمۇسۇلمانالرغىال پهقهت 

 مۇھهببهت-مىھىرئۆزى نىڭ ھئالالئهمما 

  .دىيىلمىگهن

يالغان گهپ قىلمايدۇ، ئادهملهرنى 

 ىمۇگلهرئادهم. ئالدىمايدۇ، ئېزىقتۇرمايدۇ

  .يالغان گهپ قىلىشنى ئۆگهتمهيدۇ

لغان گهپ قىلىدۇ، ئادهملهرنى يا

مىكىرغا -ھىله ئالدايدۇ، ئېزىقتۇرىدۇ،

 يالغان گهپ ماھىر، ئادهملهرگىمۇ

   .قىلىشنى ئۆگىتىدۇ

پۈتكۈل ئىنساننى سۈيىدۇ، ھهممه 

  .ئادهمگه باراۋهر مۇئامىله قىلىدۇ

پهقهت مۇسۇلمانالرنىال سۈيىدۇ، 

  . ئادهملهرگه باراۋهر مۇئامىله قىلمايدۇ

 قهدىرلىك ۋه ئهزىز قىلىپ ئىنساننى

  ئۈچۈندۇنيانى باشقۇرۇش .ياراتقان

  .ياراتقان

  

 ، نىمه ئۈچۈن قانداق قىممهتتهئىنساننى

 ئادهمنى .ى ئېنىق ئهمهسياراتقانلىق

هتكهن مايمۇنغا ۋه چوشقىغا ئايالندۇرۋ

  .ئىشلىرى بار

بالىدهك -ئىنسان بىلهن خۇددى ئاتا

  .ۇ مۇناسىۋىتى ئورنىتىدمۇھهببهت-مىھىر

ئادهم بىلهن خۇددى خۇجايىن ۋه قۇلدهك 

پهقهت . مۇناسىۋهت ئورنىتىدۇ

شهپقهتال كۆرسىتىدۇ، ئهمما -رهھىم

  . دىيىلمىگهنلىك مۇھهببهت-مىھىر
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ئۆزىدىن باشقا ھىچقانداق مهۋجۇداتنى 

  . كۆرسىتىپ تۇرۇپ قهسهم قىلمايدۇ

ئاسمان، زىمىن، ئاي، يۇلتۇز ھهتتا 

. هم قىلىدۇقهلهمنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ قهس

پهرۋهردىگار  تىكى، مۇقهددهس كىتاپيوقۇرقى پهرقلهردىن كۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى

  .ھنىڭ بىر ئىالھ بولىشى مۇمكىن ئهمهس بىلهن قۇرئاندىكى ئالالخۇدا

  

  

  تهقدىرچىلىك ۋه ئهركىن ئىراده

  

  : دائىسالم دىنى

 ىسالمنىڭ ئ. ئىسالم دىنى تهقدىرنىڭ ئالدىن پۈتۈۋىتىلگهنلىكىگه ئىشىنىدۇ

تهقدىرچىلىك .  نهزىرىيىسى ئهمىلىيهتته بىر خىل تهقدىرچىلىكتۇرپۈتۈلۈشئالدىن 

ئالدىنى ئالغىلى بولمايدىغان مۇقهررهرلىك بولۇپ، ئالهمده مهلۇم بىر خىل 

تهڭداشسىز كۈچنىڭ ھهممىنى مۇتلهق كونترول قىلىپ تۇرغانلىقىدىن بىشارهت 

 .بىرىدۇ

) Samuel Zwemmerان  دوكتۇر يازغ»Moslem Doctrine of God «

  ) بهت-97

   ،ھهممىگه مۇتلهق قادىر بولۇپ، ھهتتا ھئالالئىسالمنىڭ تهلىملىرىده 

 سهۋهبىدىن ھهرقانداق بىر ھهركىتىنىڭ ئۆزمهۋجۇداتالرنىڭ بارلىق  دۇنيادىكى

نىڭ ئىرادىسىز قىل ھئالاليهنى  (دۇ ئېتىراپ قىلمايمۇكىلىپ چىققانلىقىنى

هرچه ئادهمنىڭ مهلۇم ئىشنى قىلىش ئهركىنلىكى بار دهپ گ) . تهۋرىمهيدۇ

پۈتۈلۈپ كهتكهن ئالدىن پىشانىسىگه شۇ ئادهمنىڭ قارالسىمۇ، ئهمما يهنىال بۇ ئىشنى 

ئۆزى قىلمىغان، نىگىزىدىن ئىيتقاندا بۇ ئىشنى ئاشۇ ئادهمنىڭ دىمهك  .دىيىلىدۇ

 ھهر قانداق بىر نىڭهمشۇڭا ئاد. بهلكى مهلۇم بىر كۈچ كهينىده تۇرۇپ قىلغۇزغان

نىڭ ئىرادىسىنى ئىجرا قىلغانلىق دهپ قاراشقا ئالال قىلىشى ئهمىلىيهتته نىئىش

 .بولىدۇ

) William Montgomery Watt  1983- يىلى يازغان »Islam and 

Christianity Today, A Contribution to Dialogue«  126- بهت( 

  مقى ئهرهپلهرنىڭ غهيرى دىنى قهدىده  نهزىرىيىسىتهقدىرچىلىكئىسالمنىڭ

 . نىڭ تهسىرى بارئىدولوگىيهسى
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  شۇڭا ئادهمنىڭ ئهخالقى  ياراتقان، ھئالالياخشىلىق ۋه يامانلىقنىڭ ھهممىسىنى

 بىر ھئالال. مهسئۇلىيىتى ۋه گۇناھى توغرۇلۇق سۆز ئىچىشقا ئىمكانىيهت قالمايدۇ

رنى دوزاققا  ئادهملهقىسىم ئادهملهرنى جهننهتكه كىرسۇن دهپ، يهنه بىر قىسىم

 .  تهقدىرىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇئۆزئىنسان  كىرسۇن دهپ ياراتقان،

  : نىڭ تۆۋهندىكىدهك ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇھئالالئىسالم 

 ئۆزى خالىغان ئادهملهرنى خاتا يولغا باشاليدۇ، ئۆزى خالىغان يهنه بىر ھئالال 

 13:27 ، 7:155 ، 6:35،39قۇرئان . (قىسىم ئادهملهرنى توغرا يولغا باشاليدۇ

،14:4 ، 16:93 ، 35:8 ، 74:31(   

 كىمنى جازالىغۇسى كهلسه شۇنى جازااليدۇ، كىمنى كهچۈرگىسى كهلسه ھئالال 

  ) 48:14 ، 5:1،18،40،118 ، 3:129 ، 2:284قۇرئان (. شۇنى كهچۈرۋىتىدۇ

 ىيان  كىمنى يىتهكلىسه، شۇ توغرا يولدا ماڭىدۇ؛ كىمنى ئىزىقتۇرسا، شۇ زھئالال

 ) 7:178قۇرئان (. تارتىدۇ

 يۇسۇنغا ئهمهل قىلىشنى خالىمايدۇ- ئىراده قىلمىغىچه، ئادهملهر قائىدهھئالال  .

  )81:2قۇرئان (

 ئاجىز، -يامان، كۈچلۈك-كىچىك ئىشالر، ياخشى-دۇنيادىكى بارلىق چوڭ

 مهغلۇبىيهت، شۇنداقال ھهر بىر تهبىئهت ھادىسىسى ۋه جهمىيهتتىكى تۈرلۈك-غهلىبه

 ئالدىن ئورۇنالشتۇرۋهتكهن، ئۆزگهرتىشكه ھئالالۋهقهلهر، بۇالرنىڭ ھهممىسىنى 

 ھهر بىر ئادهمنىڭ ئۆمىرىنى بىكىتىۋهتكهن؛ ئادهمنىڭ تهقدىر ھئالالبولمايدۇ؛ 

پۈتۈلمىگهن نهرسىنى ھهرقانچه قوغالشقان ، كىلىدۇپىشانىسىگه پۈتۈلگىنى چوقۇم 

 ئىشنى قىاللىشى هردىسىگه تايىنىپ بىرئادهم ئۆزىنىڭ ئىرا. بىلهنمۇ كهلمهيدۇ

  .مۇمكىن ئهمهس

 مانا مۇشۇالرنىڭ قازاالر، -يهر يۈزىدىكى بارلىق ئاپهتلهر، ئادهملهر ئۇچرىغان باال

. لهۋھۇلمهھپۇزدا پۈتۈلۈپ كهتكهن  يارىتىشتىن بۇرۇنالئادهملهرنى ھئالالھهممىسى 

   )57:22قۇرئان (

 ىۋهتكهن غهلىبه ياكى مهغلۇبىيهتكه دۇچار  ئالدىن بىكىتھئالال پهقهت لهرئادهم

  ) 9:51قۇرئان . (بولىدۇ

 4:78قۇرئان . (دىن كىلىدۇھئالالقازانىڭ ھهممىسى -بهخىت ياكى باال (  

 76:30قۇرئان . (خالىمىغىچه، ئادهم بىر نهرسىنى ئارزۇ قىاللمايدۇ ھئالال ( 

  ھىچكىم ئۇنى دىن باشقا ھئالالقازا چۈشۈرسه، - ئادهمگه باالھئالالئهگهر

ت ئاتا قىلسا، ھىچكىم ئۇنىڭغا  ئادهمگه بهخھئالالئهگهر . توسىۋااللمايدۇ

  ) 6:17قۇرئان . (ئارلىشالمايدۇ
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 كىمنى مۇھتاج . لىدۇ شۇنى باياشات قى كىمنى باياشات قىلىمهن دىسهھئالال

  ) 39:52قۇرئان . ( شۇنى مۇھتاجلىقتا قالدۇرىدۇقىلىمهن دىسه

 ئهتمىشلىرىنى ئۇنىڭ بوينىدا قالدۇرىدۇ؛ -همنىڭ قىلمىش ھهر بىر ئادھئالال

قۇرئان . (كىتاپ قىلىدۇ- دهپتىرىنى ئۆزىگه ئوقۇتۇپ ھىساپئۇالرنىڭقىيامهت كۈنى 

17:13،14 (  

  ھاكىمىيهتنى كىمگه بهرگۈسى كهلسه شۇنىڭغا بىرىدۇ، كىمدىن ھئالال 

 قىلغۇسى كهلسه تارتىۋالغۇسى كهلسه شۇنىڭدىن تارتىۋالىدۇ؛ كىمنى قهدىرلىك

. شۇنى قهدىرلىك قىلىدۇ، كىمنى پهسلهشتۈرمهن دىسه شۇنى پهسلهشتۈرىدۇ

ئۇ ئۆزى خالىغان ئادهمگه . نىڭ كونتىروللىقىدا بولىدۇھئالالسائادهت -بهخت

  ) 3:26،27قۇرئان (. شهپقهت كۆرسىتىدۇ

 ئۆزى دىگهن گهپنىڭ ۋه قارارىنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدۇ، ئۇنى ھئالال 

 . لىغانچه ئۆزگهرتهلهيدۇخا

 ىق ئىشالرنىڭ، بارل. كۆپ ساندىكى مۇسۇلمانالر تهقدىر پىشانىگه ئىشىنىدۇ

 تهرىپىدىن ئالدىن ھئالال ياكى يامان بولسۇن، ھهممىسىنىڭ مهيلى ياخشى 

ئادهم ئۆزىنىڭ ئىرادىسىگه تايىنىپ بىر ئىش . پۈتۈۋىتىلگهنلىكىگه ئىشىنىدۇ

ۇلمانالرنىڭ قىيىنچىلىققا ئۇچرىغاندا ئۆزىگه تهسهللى  مۇس تهلىملهربۇ. قىاللمايدۇ

ئىسالم .  بۇالاليدۇه باھانىمۇۆتكۈزگهن خاتالىقلىرى ۋه گۇناھىغبۇاللىسىمۇ، ئهمما ئ

شۇ مۇدىگهن سۆزمۇ )  خالىسائالال(» ئىنشائالال«دۇنياسىدا دائىم دىيىلىدىغان 

 . سهۋهپتىن كىلىپ چىققان

توغرىسىدا مۇنازىره » ئهركىن ئىراده«ۋه » لۈشئالدىن پۈتۈ«ئىسالم تارىخىدا، 

  ۋهنىڭ ھهممىگه قادىرلىقىئالالبۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالر . بولۇپ باققان

ىشى ئوتتۇرسىدىكى يامان قىلم-رهھىمدىللىكى بىلهن ئادهمنىڭ ياخشى

 .  باققانئۇرۇنۇپچۈشهندۈرۈشكه  مۇناسىۋهتنى

  )ىبىن ئاتادىن باشالنغانيىلى ۋاسىل ئ-730مىالدى (مۇتهزىالھ مهزھىپى 

 ئادىلدۇر، ئادهمنىڭ ئىرادىسى ئهركىن بولىدۇ، ئادهم ئۆز ھئالال:  مۇنداق قارايدۇ

يامانلىق بىۋاسته . يامانلىقىغا ئاساسهن جاۋابىنى بېرىدۇ-قىلمىشىنىڭ ياخشى

 -ىن كهلمهيدۇ، شۇڭا ئادهم ئۆزى مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئېلىشى كىرهكدھئالال

  : گه ئاساسلىنىدۇئۇالر تۆۋهندىكى ئايهتلهر.  قىلىدۇدهپ تهشهببۇس

 قازانىڭ ھهممىسى ئۆزهڭالرنىڭ گۇناھى سهۋهبىدىن -سىلهر ئۇچرىغان باال

  ) 42:30قۇرئان . (كهلگهن

  47:19قۇرئان . ( تىخىمۇ يىتهكلهيدۇھئالالتوغرا يولدا ماڭغۇچىنى ( 
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  ۇناھى ۋه ساۋابىنى  ئادىل تارازىسى بىلهن ئادهمنىڭ گھئالالقىيامهت كۈنى

 يىنىك كىلىپ ،ئۆلچهيدۇ، قىلغان ساۋاپلىق ئىشلىرى ئېغىر توختىسا غهلىبه قىلىدۇ

  )21:47 ، 7:8،9قۇرئان . (ھىچكىم ئۇۋالچىلىققا ئۇچرىمايدۇ. قالسا زىيان تارتىدۇ

زىت  تهقدىرچىلىككه ئائىت ئايهتلهر بىلهن كۆرسىتىلگهن ئالدىدابۇ ئايهتلهر 

مۇتهزىالھ  )  al-Ashari ، 873～935(هشهرى مهزھىپى ئشۇڭا   كىلىدۇ،

 ئۇالر. قارايدۇئۇالرنى بىدئهتلهر دهپ ھهتتا  قارشى تۇرىدۇ، قهتئىمهزھىپىگه 

نىڭ ئالدىن پۈتۈۋهتكىنى بىلهن ھئالالنىڭ مۇتلهق ھوقوقىنى تهكىتلهيدۇ، ھئالال

همنىڭ ئهركىن بهزىلهر ئاد.  دهپ قارايدۇن ئىرادىسى مۇناسىۋهتسىزئادهمنىڭ ئهركى

 .  دهيدۇنىڭ ئالدىن پۈتۈۋهتكىنىدىن بولغانئالالتاللىيالىشىمۇ 

  

  :ىنىڭ تهلىمى ئېتىقاتمهسىھ 

  بىز «:  مۇنداق بهلگىلهنگهن س يىغىنىداىنيىلى ئېچىلغان ۋال-853مىالدى

خۇدا تهرىپىدىن تالالنغان ئادهملهرنىڭ مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىدىغانلىقى، 

نىڭ مهڭگۈلۈك ئۈلۈمگه مهھكۈم بولىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن يامان ئادهملهر

ئهمما قۇتقۇزۇلغانالرنىڭ تاللىنىشىدا، . پۈتۈۋىتىلگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىمىز

؛ ھاالك  بولىدۇخۇدانىڭ شهپقىتى ئادهملهرنىڭ ساۋاپلىق ئىشلىرىنىڭ ئالدىدا

ۇدانىڭ ئادىل بولغۇچىالرنىڭ جازالىنىشىدا، ئادهملهرنىڭ قىلغان يامانلىقلىرى خ

ئالدىن پۈتۈۋىتىلىشته، خۇدا ئاللىبۇرۇن ئۆزىنىڭ . سوتىنىڭ ئالدىدا  بولىدۇ

 .غان ئىشلىرىنى بىكىتىپ بولغان شهپقىتى ۋه ئادىل سوتى بىلهن قىلىدى-رهھىم

خۇدا يامان ئادهملهرنىڭ ۋۇجۇدىدىكى يامانلىقىنى ئالدىن بىلىدۇ، يامانلىق 

لمىگهن، بهلكى ئاشۇ ئادهملهرنىڭ ۋۇجۇدىدىن خۇدانىڭ ئالدىن پۈتۈۋىتىشىدىن كه

 ». خۇدادىن كهلمهيدۇھهرگىز چۇنكى يامانلىق . كهلگهن

ئوتتورا قهدىمقى زاماندىكى ئادهملهر » ‹جوڭگو خىرىستىيان دىنى مهجمۇئهسى« (

  ) 2›شهرھى

  

 يانىزىم كالۋىنىزىم ۋه ئارمىن

 خۇدا :  قىلىدۇكالۋىنىزىمچىالر ئالدىن پۈتۈلۈش نهزىرىيىسىنى تهشهببۇس

خۇدادىن كهلگهن شهپقهتنى رهت . شهرتسىز تالاليدۇ، چهكلىك كهچۈرۈم قىلىدۇ

؛ خۇدا مۇتلهق تۇرقىلغىلى بولمايدۇ، بىر قىتىم قۇتقۇزۇلغانلىق مهڭگۈ قۇتقۇزۇلغانلىق

ھوقوققا ئىگه، ھهممىنى بىلىدۇ، ئۇنىڭ ھهممىنى ئالدىن بىلىشى بىلهن ئالدىن 

دۇنيا ئاپىرىده بولۇشتىن بۇرۇنال خۇدانىڭ پىالنى . لىنىشلىق ئۆزئارا باغىپۈتۈۋىتىش
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 مۇ دۇنيانى يارىتىش ۋه قۇتقۇزۇش.ۇ ھهممه ئىشنى ئالدىن پۈتۈۋهتكهنبار ئىدى، ئ

ھهركىتى، تهقدىرى، كهلگۈسى، - ھهر بىر ئادهمنىڭ ئىش.ىدۇر ئىچىد پىالننىڭبۇ

؛ بهزىلهرنىڭ دۇھهتتا يامان قىلمىشىلىرىمۇ خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىچىده بولى

تاللىنىپ ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىش ئارقىلىق قۇتقۇزىلىشى، بهزىلهرنىڭ 

تالالنمىغانلىقى ئۈچۈن ئهيسا مهسىھكه ئىشهنمهي ھاالك بولىشىنى خۇدا ئالدىن 

، خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك هلىشى ئالدىغا كىلنىڭبىر ئادهمنىڭ خۇدا. پۈتۈۋهتكهن

 بىرخۇدا . سهۋهبىدىندۇرتكهنلىكى بىكىتىۋهبولۇشنى ئالدىن ئىچىده شۇنداق 

 ئۆزىگهھامان  بېرىش ئارقىلىق، شۇ ئادهمنىگه ئىراده ۋه ئىقتىدار ئادهم

خۇدانىڭ  . ياخشى بولىدۇۋهخۇدا خالىغان ئىش چوقۇم ئادىل . هلهيدۇئىشهندۈر

 ئىشهنچىلىكلىكىدهك سۈپهتلىرى ئۇنىڭ ئىراده قىلغان ئىشلىرىنىڭ بىلهنئادىللىقى 

 . هلگىلهيدۇنهتىجىسىنى ب

 خۇدا شهرتلىك : يانىزىمچىالر ئهركىن ئىرادىنى تهشهببۇس قىلىدۇرمىنئا

خۇدانىڭ شهپقىتىنى رهت    كهچۈرۈم قىلىدۇ، مۇئهييهن شهرت ئىچىدهتالاليدۇ، 

قىلغىلى بولىدۇ، ئادهم قۇتقۇزۇلغاندىن كىيىنمۇ يهنه چۈشكۈنلىشىپ گۇناھنىڭ 

ىنسانغا ئهركىن ئىراده ئاتا قىلغان، ئادهم خۇدا ئ. پاتقىقىغا پېتىپ كىتىشى مۇمكىن

كهن، ئۇ ئۆزىنىڭ ىئهركىن ئىرادىسىگه ئاساسهن تالالش ئىقتىدارىغا ئىگه بولغان

 لهرنىڭئادهمخۇدا .  خۇدا ئالدىدا جاۋاپكار بولىدۇ ئۈچۈنپهزىلىتى-ئهخالقى

ڭ خۇدا ھهر بىر ئادهمنى. راق قىلىدۇسوئادىل  غان يولىغا ئاساسهن ئۇالرنىتاللى

يهنى ئىشهنگهن ئادهم  (ۋىتىدۇتهقدىرىنى ئهمهس، بهلكى تۈزۈمنى ئالدىن بىكىتى

قوتقۇزۇلۇپ مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ، ئىشهنمىگهن ئادهمنىڭ گۇناھى 

 شۇنداقال  بارلىقىنىنىڭى خاراكتىر ئهخالقدهخۇدا ئادهم). بىكىتىلىپ بولغان بولىدۇ

 قىلمىشلىرى لىقي ئهمما ئادهملهرنىڭ ئاسى.ىدۇل بارلىقىنى بىتهبىئىتىنىڭمۇلىق يئاسى

ئالدىن پۈتۈۋىتىشى بۇنى  خۇدانىڭ  بولۇپ، سهۋهبىدىن كىلىپ چىقمىغانخۇدانىڭ

 . مۇمكىن ئهمهس

 :ئالدىن پۈتۈلۈش نهزىرىيهسىنى قولاليدىغان ئايهتلهر

  چى ئېتىقات نۇرغۇن ئۇنىڭ، قىلىشىنىخۇدا ئادهملهرنىڭ ئهيسا مهسىھنى ئۈلگه

خۇدا ئالدىن . شالر ئىچىده تۇنجى ئوغۇل بولىشىنى ئالدىن بىكىتىۋهتكهنقىرىندا

، كهلگهنلهرنى ھهققانى دهپ ئاتايدۇ، ھهققانى دۇبىكىتىۋهتكهن ئادهملهرنى چاقىرى

  )8:29،30رىملىقالر -ئىنجىل. (شهرهپ ئاتا قىلىدۇ-دهپ ئاتالغانالرغا شان

 ىسى بۇيىچه، ئهيسا مهسھنىڭ  ئۆزىنىڭ ئىراد،ىشتىن بۇرۇنالخۇدا دۇنيانى يارىت

شهرهپ ئاتا -ئىچىده ئادهملهرنى تالالپ پاك قىلىدۇ، ئۇالرغا شهپقهت ۋه شان

  )1:4،6ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. (قىلىدۇ
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   ئادهمنىڭ قۇتقۇزىلىشى خۇدانىڭ شهپقىتىدىن كهلگهن، شۇنداقال ئۆزىنىڭ

هبىدىن ئهمهللىرى سهۋ–ئىشهنچىسىدىنمۇ كهلگهن، بۇ ئۆزىنىڭ ياخشى ئىش 

  ) 2:8،9ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل(. ئهمهس، بهلكى خۇدانىڭ ئىلتىپاتىدۇر

 سائىتى توشقاندا بارلىق -خۇدا ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بۇيىچه ئىش قىلىدۇ، ۋاقتى

ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. ( ئىچىده بىرلىككه كهلتۈرىدۇنىڭمهۋجۇداتنى ئهيسا مهسىھ

1:10،11 (  

  كهلسه، شۇنىڭغا رهھىمدىللىك قىلىدۇخۇدا كىمگه رهھىمدىللىك قىلغۇسى .

. كۆرسىتىدۇكىمگه شهپقهت كۆرسهتمهكچى بولسا، شۇنىڭغا شهپقهت 

  )9:15رىملىقالر -ئىنجىل(

 ۋه  تهلىمىنى ئاڭلىغان ئۇنىڭ جهلپ قىلغان، )خۇدا ( ئاتىمىزمۇقهددهس

. ۇقىيامهتته تىرىلدۈرىلىدئۇالر ، كىلىدۇ ئۆگهنگهن ئادهم، ئهيسا مهسىھنىڭ يېنىغا

  ) 6:44،45 نايۇھان-ئىنجىل(

 ئادهملهرنى باشقىالريسا مهسىھ ئارقىلىق مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشكهنئه  

  ) 10:28،29 يۇھاننا-ئىنجىل. ( تارتىۋااللمايدۇ) مۇشهيتان(

 قا ئېرىشىدۇ دهپ ئالدىن پۈتۈۋىتىلگهن ئادهملهرنىڭ ھهممىسى لىقمهڭگۈلۈك ھايات

  )13:48ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى -ئىنجىل. (ئىشهندى)  مهسىھكهئهيسا(

 چىالرنىڭ ياخشى ئىشقا ئىراده قىلىشى، خۇدانىڭ ئۇالرنىڭ قهلبىده ئېتىقات

 بولغانلىقىدىن ئىرادىسىنى ئىشقا ئاشۇرماقچى ئۆز  ۋهھهركهت ئېلىپ بارغانلىقى

  ) 2:12،13لىكلهر ىفىلىپ-ئىنجىل. (قانكىلىپ چىق

  ئۆزئارا ماسالشتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ ئىرادىسى خۇدا دۇنيادىكى بارلىق ئىشالرنى

.  ئادهملهرگه مهنپهئهت يهتكۈزىدۇگهن ۋه ئۆزىنى سۈيىغانتاللبۇيىچه 

 ) 8:28رىملىقالر -ئىنجىل(

 

  : ئهركىن ئىرادىنى قولاليدىغان ئايهتلهر

  ئايهتلهر ۋه ئهفهسلىكلهرگه – 29،30باب -8ئىنجىل رىملىقالرغا يىزىلغان خهت

 ئايهتلهر كىملهرنىڭ قۇتقۇزىلىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن 6-4 باب-1يىزىلغان خهت 

يهنى  (تۇرپۈتۈۋىتىلگهنلىكى ئهمهس، بهلكى شهرت جهھهتتىكى ئالدىن بىكىتىلىش

ئادهم پهقهت ئهيسا مهسىھ بىلهن بىرلىشىش ). شۇلئهيسا مهسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزۇ

  . ئارقىلىقال خۇدانىڭ تاللىشىغا ئېرىشهلهيدۇ

 نى ېنى تاللىشى ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانالر ئۈچۈن ئاققۇزغان قخۇدانىڭ ئادهملهر
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نىنىڭ ېققۇربانلىق ئهيسا مهسىھنىڭ ئاققۇزغان . ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ

نىڭ قۇتقۇزىلىشى لهر بولمىغان ئادهمسىنى قۇتقۇزااليدىغانلىقىغا ئىشهنچىالرئىنسان

  )1:7ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل(. مۇمكىن ئهمهس

 ئايهتلهردىكى -9،-8باب -2كلهرگه يىزىلغان خهت ئىنجىل ئهفهسلى 

نىڭ ئىشهنچىسىدىن لهر شۇنداقال ئادهم،قۇتقۇزۇلۇش خۇدانىڭ شهپقىتىدىن«

 .  بىكىتكهننىڭ ئۆزىدىگهن قۇتقۇزۇلۇش پىرىنسىپىنى خۇدا» كىلىدۇ

 خالىغانالرنىڭ ھهممىسى ھاياتلىق سۈيىنى ھهقسىز ئىچهلهيدۇ .

 ) 22:17ۋهھىلهر -ئىنجىل(

 قانۇن -تهۋرات. ( بهخت ۋه قارغىش سۆزىنى ئادهملهرنىڭ ئالدىغا قويىدۇخۇدا

  )11:26،28 شهرھى

  24:15يهشۇئا . ( قىلماقچى بولغان ئىالھنى تاللىيااليدۇئېتىقاتئادهم ئۆزى(  

  ئادهم ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىش ئارقىلىق قۇتقۇزىلىدۇ، ئهيسا مهسىھكه

 يۇھاننا-ئىنجىل. (بولغان بولىدۇئىشهنمىگهن ئادهمنىڭ گۇناھى بىكىتىلىپ 

3:16،18(  

 ۇئزىقتۇرۇلىشى ئۆزىنىڭ شهخسى ھاۋايى ھهۋىسىدىن بولىدۇ، ېئادهمنىڭ ئ 

ياقۇپ -ئىنجىل( . ، گۇناھ ئۈلۈمگه باشالپ بارىدۇۈپ چىقىرىدۇگۇناھنى كهلتۈر

1:14،15(  

 ئۇنىئهتمىشلىرىگه ئاساسهن -خۇدا ۋه ئهيسا مهسىھ ھهر بىر ئادهمنىڭ قىلمىش 

 ، ۋهھىلهر 2:6رىملىقالر - ؛ ئىنجىل33:20 ،18:30ئىزهكىئال . (سوراق قىلىدۇ

22:12 (  

  ھهققانى ئادهمنىڭ ياخشىلىقى ئۆزىگه قايتىدۇ، يامان ئادهمنىڭ يامانلىقىمۇ

  ) 18:20ئىزهكىئال . (ئۆزىگه يانىدۇ

 بايان خۇدانىڭ ئالدىدا ھهر بىر ئادهم ئۆزىنىڭ قىلمىشلىرىنى  قىيامهت كۈنى

  ) 14:12رىملىقالر -ئىنجىل. (قىلىدۇ

 زهبۇر  (.خۇدا ئۆز قۇدرىتى بىلهن ھهر بىر ئادهمنىڭ تهقدىرىنى ئالدىن كۆرهلهيدۇ

139:16(   

  ئالدىن  دۇنيانىڭ باشلىنىشىدىال زامان ئاخىرىدا بولىدىغان ئىشالرنى خۇدا

بايان ئېنىق  كۆرسهتكهن، قهدىمقى زامانالردىال كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالرنى

   ) 46:10يهشايا پهيغهمبهر  (.قىلغان

 خهت بىرىنچى تىموتى -ئىنجىل. (خۇدا ھهممه ئادهمنىڭ قۇتقۇزىلىشىنى خااليدۇ

2:4 (  
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  خۇدا بىزنىڭ جازالىنىشىمىزنى ئالدىن پۈتۈۋهتكهن ئهمهس، بهلكى بىزنىڭ

. ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزىلىشىمىزنى ئالدىن پۈتۈۋهتكهن

  ) 5:9خهت بىرىنچى سالونىكىلىقالر -ئىنجىل(

  پۈتكۈل ئىنساننىڭ قۇتقۇزىلىشىنى ۋه ھهقىقهتنى تونۇشىنى خااليدۇخۇدا .

  ) 2:4خهت بىرىنچى تىموتى -ئىنجىل(

  خۇدا ھىچكىمنىڭ مهڭگۈلۈك ھاالك بولىشىنى خالىمايدۇ، بهلكى بارلىق

  ) 3:9خهت چى ئىككىنپىتروس -ئىنجىل. (ئىنسانالرنىڭ توۋا قىلىشىنى خااليدۇ

لوگىكىسى چۈشىنهلهيدىغان دائىرىدىن ھالقىپ ئهقلى ۋه خۇدا ئىنسانالرنىڭ 

مۇقهددهس كىتاپتا خۇدانىڭ ئالدىن پۈتۈۋهتكهنلىكى ۋه ئالدىن بىلىشى . كهتكهن

 بايان ۇرىيىتى بارلىقى ئۆگىنىش مهجب ۋهبىلهن بىر ۋاقىتتا ئىنسانالرنىڭمۇ تالالش

ق ھوقوقى بىلهن ئادهمنىڭ مهجبۇرىيىتى ئۆزئارا زىت  خۇدانىڭ ئىگىدارلى.قىلغان

خۇدا ئالدىن بىكىتكهن نهتىجه بىلهن . بولماستىن بهلكى ئۆزئارا ماسالشقان بولىدۇ

خۇدا .  تاللىغان نهتىجىسى بىردهك بۇالاليدۇ ئارقىلىقئادهمنىڭ ئهركىن ئىرادىسى

للىشىنى ئۆزىنىڭ ئادهمنىڭ تالالش ئىقتىدارىنىڭ دائىرىسى ئىچىده، ئادهمنىڭ تا

ئادهمنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزىشى . قىالاليدۇبىلهن بىردهك ئالدىن بىكىتكهن نهتىجىسى 

، چۈنكى ئادهم ياخشى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ سهۋهبىدىن، ئۆزىنىڭ خاھىشىدىن بولىدۇ

نىڭ ئالدىدا قارارىقىلغان خۇدانىڭ شهپقىتى ئادهمنىڭ .  ياماننى تاللىيااليدۇ-

، ئارقىلىق ئادهملهرگه زور تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ ىقۇدرىت خۇدا ئۆز. بولىدۇ

ئىنساننىڭ گۇناھ ئىچىده چىرىپ كهتكهن ئىرادىسىنى ئهسلىدىكى نورمال ھالهتكه 

ئىدراكىنى ئويغۇتۇپ خۇدانىڭ ئىرادىسىنى -ئادهمنىڭ ئهقلى. االيدۇقايتۇر

 تالالشقانداق  ئۆز ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرۇپ مۇئادهم. اليدۇچۈشىنهلهيدىغان قىال

ئادهم ئۆزىنىڭ نىيىتى ۋه ھهركىتى ئۈچۈن . اليدۇۋه ھهركهت قىلىشنى قارار قىال

 ۋه ئۈستىگه ئېلىشقا تىگىشلىك بولغان يىتىخۇدا ئادهمنىڭ ئهمىلى. جاۋاپكار بولىدۇ

مهسئۇلىيىتىنى ئۆلچهم قىلىپ تۇرۇپ سوراق قىلىدۇ، ھهرگىزمۇ خۇدانىڭ ئالدىن 

خۇدا ئىنسانالرنىڭ . ىنى بۇيىچه سوراق قىلمايدۇپۈتۈۋهتكىنى ياكى ئالدىن بىلگ

دۇنياسىغا كىرىش ۋه تهسىر كۆرسىتىش ھوقوقىغا ئىگه، ئۇ ئۆزىگه ئىشهنگهن 

 . ئادهمنى قۇتقۇزااليدۇھهرقانداق بىر 
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  ئۈچ بىرلىك

  قارىشىئىسالم دىنىنىڭ ئۈچ بىرلىك توغرىسىدىكى 

  :ئىسالم دىنىنىڭ خۇدا توغرىسىدىكى تهلىمى

.  دهپ قارايدۇ ئۇنىڭدىن باشقا چوقۇنىدىغان ئوبىكت يوق بىر،ھئالال ئىسالم● 

  ) 59:23 ، 20:14  ،112:1 قۇرئان(

  ) 42:11قۇرئان . (ا ئوخشىمايدۇھقئالالھهرقانداق مهۋجۇدات ● 

 ى ئوبىكتمۇناسىۋهتلىشىدىغاننىڭ ئالالپهرىشته ۋه ئادهملهر يارىتىلىشتىن بۇرۇن، ● 

  . ئىدىيوق

 بىردىن ئارتۇق بولسا، زىددىيهت، ھئالالئهگهر : مانالر مۇنداق قارايدۇبهزى مۇسۇل● 

قااليمىقانچىلىق، ئۆچمهنلىك، قىزغىنىش، تهنقىت يۈز بېرىدۇ، پىكىر بىردهك 

ئىسالم دۇنياسىدا . بولمىغانلىقى ئۈچۈن چوڭ قااليمىقانچىلىق كىلىپ چىقىدۇ

تاالشقۇچى ئۆلتۈرۋىتىلىدۇ، ئادهتته بىرال ھۆكۈمران بولىدۇ، ئۇنىڭ بىلهن ھوقوق 

 . مۇ چوقۇم بىر بولىدۇھئالالشۇڭا 

  ) 112:3 ، 37:152قۇرئان . ( تۇغۇلمىغان ھهم تۇغمايدۇھئالال ●

مۇقهددهس ئاتا،  «يهنىىنىڭ ئۈچ بىرلىك ئېتىقاتقۇرئان ھىچقاچان مهسىھ 

ىنى تىلغا ئېلىپ ئېتىقاتتوغرىسىدىكى » مۇقهددهس ئوغۇل، مۇقهددهس روھ

 ئۇچ خۇدا بار )مهسىھىلهر( ناساراالرئهمما ) .  قارشىمۇ تۇرمىغاندىمهك(ان باقمىغ

 . دهيدۇ دهپ تىلغا ئالغان

  ) 4:171قۇرئان . (ئۇنىڭ ھهرگىزمۇ ئوغلى بولمايدۇ... نى ئۈچ دىمهڭالر ھئالال● 

قۇرئان . (مهريهمنىڭ ئوغلى ئهيسانى ئىالھ دىگهنلهر، ئىماندىن ئاجرىغانالردۇر● 

5:17،72(   

 .نى ئۈچ ئىالھنىڭ ئىچىدىكى بىرسى دىگهنلهر، ئىماندىن ئاجرىغانالردۇرھئالال● 

  ) 5:73قۇرئان (.  يوقباشقا چوقۇنغۇچى دىنھئالالبىر 

مهريهم ئوغلى ئهيسا پهقهت بىر پهيغهمبهردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ نۇرغۇن ● 

ئۇالرمۇ تاماق . ئۇنىڭ ئانىسى سهمىمى ئادهم ئىدى. پهيغهمبهرلهر ئالهمدىن ئۆتكهن

  ) 5:75قۇرئان . (يهيتى

نى ھئالالسىلهر ‹مهريهم ئوغلى ئهيسا، سهن بۇرۇن كۆپچىلىككه «:  دهيدۇھئالال● 

قۇرئان . (»دىگهن ئىدىڭ› مىنى ۋه ئانام مهريهمنى رهببىمىز دهمسىلهرتاشالپ 

5:116 (  
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يهم ۋه  مهسىھىلهرنى ئهيسا، مهر)ياكى مۇھهممهت (ناھايىتى روشهنكى، قۇرئان

قۇرئان مانا مۇشۇنداق ئۈچ . ىن ئىبارهت ئۈچ ئىالھقا چوقۇنىدۇ دهپ قارىغاندھئالال

  )  ئهلۋهتتهبۇنىڭغا مهسىھ ئېتىقاتىمۇ قارشى(. ئىالھ تهلىماتىغا قارشىدۇر

، تارىختىكى ئاساسلىق دىيىلمىگهن يوقۇرقىدهكىنجىلدا ھىچقاچان همما ئئ● 

ئهيسا ۋه مهريهمدىن ئىبارهت ئۈچ ئىالھقا ، ئالالخىرىستىيان مهزھهپلىرىدىمۇ 

 . بۇنىڭغا مهسىھ ئېتىقاتىمۇ قارشى تۇرىدۇ. چوقۇنىدىغان ئهھۋال بولۇپ باقمىغان

ۈپ ئاالھىده  ئانىنىڭ ئورنىنى يوقۇرى كۆتۈرگهرچه كاتولىك مهزھىپى مهريهم● 

.  ئىالھ دهپ باقمىغاننى ئانىمهريهمھىچقاچان ئۇالرمۇ ، ئهمما ھۆرمهتلىسىمۇ

خۇدا بىلهن مهريهم جىسمانى جهھهتتىن تارتىپال، كاتولىك مهزھىپىده ئهزهلدىن 

 بۇنداقدهيدىغان  ،ئهيسانى تۇققان، خۇدا، مهريهم ۋه ئهيسا ئۈچ ئىالھتۇربىرلىشىپ 

 . قان ئهمهسبولۇپ باق قاراش بىدئهت

 مۇھهممهت ئهينى ۋاقىتتا ئهرهبىستاندىكى بهزى  بىدئهت ،ناھايىتى ئېنىقكى● 

نالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان، ھهمده بۇ بىدئهت دىنالرنى خاتا ھالدا مهسىھ دى

ىدىكى ھهقىقى ئۈچ بىرلىك ئېتىقاتئۇ مهسىھ . ى دهپ ئويالپ قالغانئېتىقات

بۇ جهھهتته  )ھياكى قۇرئاندىكى ئالال(مۇھهممهت دىمهك . تهلىماتىنى بىلمىگهن

 .  خاتاالشقانتۈپتىن

، ۋاھالهنكى .دۇرىنىڭ ئاساسىئېتىقاتمهسىھ ىقهتهن ھهقتهلىماتى » ئۈچ بىرلىك«● 

 ئهگهر  بۇ خاتالىقنى تۈزهتمهكچى بولسا،خۇدا راستىنالئهگهر ئهگهر بۇ خاتا بولسا، 

 نىمه ئۈچۈن ھقۇرئاندىكى ئالالئۇنداقتا قۇرئان راستىنال خۇدادىن كهلگهن بولسا،  

تىن » قهددهس روھمۇ ۋه مۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇل«ىنىڭ ئېتىقاتمهسىھ 

ى ئېتىقات مهسىھ ئهكسىچه ؟بىلمهيدۇئۈچ بىرلىك تهلىماتىنى ھهقىقى ىبارهت بۇ ئ

؟  پ يۈرۈيدۇ تهنقىتلهئېتىقاتنى مۇناسىۋىتى بولمىغان باشقا بىر بىدئهتبىلهن 

ىنىڭ ئۈچ بىرلىك تهلىماتى مهيلى توغرا ياكى خاتا ئېتىقاتمهسىھ ، يىغىپ ئېيتقاندا

 .  خاتادۇرى ئهيىپلهشلهر پۈتۈنلهيىكقۇرئاند بولسۇن،

قۇرئان (بىر ئىالھقا ئىشىنىدۇ دىيىلگهن ) ىلهرمهسىھ(قۇرئاندا يهنه ناساراالر ● 

، بۇمۇ يوقۇردا كۆرسىتىلگهن قۇرئاندىكى باشقا  ) 5:82 ، 3:113،114 ، 29:46

 . ئايهتلهر بىلهن زىت كىلىدۇ

  :ۇنىڭ روھى مۇنداق بولىدۇ دهپ قارايدھئالالئىسالمدا 

  ) 17:85قۇرئان ( .نىڭ روھى مهخپى سىردۇرھئالال● 

 ، 15:29قۇرئان . ( روھىنى ئادهم ئاتىنىڭ ھهيكىلىگه پۈلهپ كىرگۈزىدۇھئالال● 

32:9 ، 38:72 (  
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   روھى بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ مۇناسىۋىتىنىڭھئالال

 ، 21:91قۇرئان . ( ئۆزىنىڭ روھىنى مهريهمنىڭ تىنىغا كىرگۈزىدۇھئالال● 

66:12  (  

. نىڭ ئىنسانالرغا بهرگهن بىشارىتىدۇرھئالالمهريهم ۋه ئۇنىڭ ئوغلى ئهيسا ● 

   ) 21:91قۇرئان (

  ) 4:171قۇرئان . (ىن چىققان روھتۇردھئالالئهيسا ● 

 2:87،253قۇرئان . ( مۇقهددهس روھى بىلهن ئهيسانى يۆلىگهنھئالال● 

،5:110 (  

  :ۇناسىۋىتىنىڭ روھى بىلهن مۇھهممهتنىڭ مھئالال

قۇرئان . (نىڭ دهرگاھىدىن قۇرئاننى ئېلىپ چۈشكهنھئالالروھ مهلۇم بىر ● 

16:102 (   

 ) 26:193قۇرئان ( .سالغان قۇرئاننى مۇھهممهتنىڭ قهلبىگه ئاشۇ روھ● 

قۇرئان (.  مۇھهممهتكه ئۆزىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن چىققان روھنى ۋهھى قىلىدۇھئالال● 

42:52 ( 

قۇرئان . (نىڭ دهرگاھىغا كۆتىرىلىدۇھئالالپهرىشتىلهر  ۋه  روھقىيامهت كۈنى● 

70:4 ( 

سهپ بولۇپ تىك -نىڭ ئالدىدا سهپھئالالقىيامهت كۈنى روھ ۋه پهرىشتىلهر ● 

 ) 78:38قۇرئان (. تۈرىدۇ

نى ئېتىراپ تهلىماتى» ئۈچ بىرلىك«ىدىكى ئېتىقاتھازىرقى مۇسۇلمانالر مهسىھ 

 ئهمما ئۇالرنىڭ بۇ نوقتىنهزىرى .بىرگه تهڭ ئهمهسنىڭ سهۋهبى ئۈچ رقىلمايدۇ، ئۇال

 .  كىلىپ چىقمىغانئايهتلهردىنقۇرئاننىڭ ئۆزىدىكى 

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى ئۈچ بىرلىك تهلىماتى

كه ئىشىنىشى بۇ سۆزنىڭ مۇقهددهس كىتاپتا » ئۈچ بىرلىك«مهسىھىلهرنىڭ ● 

ددهس كىتاپتىكى همهسىھىلهرنىڭ مۇقئۇ  ئهمهس، بهلكى سهۋهبىدىنبولغانلىقى 

ئۈچ بىرلىك تهلىماتى پۈتۈنلهي . نىقلىمىسىدۇرې ئهرگهنگه بلىنىشىخۇدانىڭ تهسۋىر

كونا ئۇ  بولۇپ، كهلتۈرۈپ چىقىرىلغانهن تاپتىكى خاتىرلهرگه ئاساسمۇقهددهس كى

 ا جهھهتتىن مهناد) كىتاپالرتهۋرات، زهبۇر قاتارلىق قهدىمقى مۇقهددهس (ئهھده 

دا روشهن ھهم كونكىرت ) ئىنجىل( يىڭى ئهھده ئىپادىلهنگهن بولسا،
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چ ئۈھهقىقهتهنمۇ ئىنسانالرغا پهرۋهردىگار خۇدا ئۆزىنى تارىختا . ئىپادىلهنگهن

س ھالىتىده نامايهن قىلىدۇ، ئۇالر مۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇل ۋه شهخ

 ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋهت ئارقىلىق س ۋه ئۇالر شهخبۇ ئۈچ. تۇرمۇقهددهس روھ

ۋه  ئوبرازى كۆرۈنمهس خۇدا ئۆزىنىڭئاشۇ  بولغان ئىگىسى ۈتكۈل ئالهمنىڭپ

   . قىلىدۇنامايهن  نى ئىنسانالرغا خاراكتىرى

» تهۋھىد« تهلىماتىنى ئىپادىلهيدىغان دىگهن»  بىرئالال«مۇسۇلمانالرنىڭ ● 

 مۇ ئهمىلىيهتته يوق بولۇپ، بۇ سۆز ئهسلىده قۇرئاندائاتالغۇمۇدىگهن 

بىر خىل  هرگهنىگه بلىنىشنىڭ تهسۋىرئالالنىڭ قۇرئاندىكى مۇسۇلمانالر

 . ئېنىقلىمىسىدۇر

 بۇ ئاتالغۇنىدىگهن » ئۈچ بىرلىك «مۇدهسلهپكى مهسىھىي جامائهتلهرئهڭ  ●

تىئافىلور  دىگهن سۆزنى ئانتاكىيادىكى triasگىرىك تىلىدىكى . ئىشلهتكهن

التىن تىلىدىكى . لهتكهنتۇنجى بولۇپ ئىش) يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-181مىالدى (

trinitas ھهممىدىن بۇرۇن ) يىللىرى 152-230 مىالدى(تىرتۇلىئان  دىگهن سۆزنى

 .قولالنغان

 چوڭ يىغىنىدا، ئۈچ بىرلىك تهلىماتى هيئۆتكۈزۈلگهن نىسىيىلى -325مىالدىيه ● 

نامىنى ئېتىقاتبۇ . گهنبىكىتىل  بولۇپ»  ئېتىقاتنامىسىهينىسى«رهسمى ھالدا 

ىيان دىنىكى ئۈچ چوڭ مهزھهپ كاتولىك، پراۋسالۋىيان ۋه پروتاستىنت خىرىست

  .  قوبۇل قىلىدۇئورتاقى مهزھهپلىر

 

 :  نىڭ مهزمۇنى»  ئېتىقاتنامىسىهىينىس«

بىز بىر خۇداغا ئىشىنىمىز، ئۇ ھهممىگه قادىر مۇقهددهس ئاتىمىزدۇر، 

اتالرنى  شهكلى بار ۋه شهكلى يوق بارلىق مهۋجۇد ھهمدهزىمىننى-ئاسمان

   .ياراتقۇچىدۇر

بىز رهببىمىز ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىمىز، ئۇ خۇدانىڭ يىگانه ئوغلىدۇر، دۇنيا 

ئۇ ئىالھتىن تۇغۇلغان .  تۇغۇلغانمۇقهددهس ئاتىدىنئاپىرىده بۇلۇشتىن بۇرۇنال 

. ئىالھتۇر، نۇردىن تۆرهلگهن نۇردۇر، راست ئىالھتىن تۇغۇلغان راست ئىالھتۇر

ىدىن تۇغۇلغان، يارىتىلمىغان، ماھىيهت جهھهتته مۇقهددهس ئۇ مۇقهددهس ئات

 ئىنسانىيهتئۇ . پۈتكۈل مهۋجۇداتالر ئۇ ئارقىلىق يارىتىلغان. ئاتا بىلهن بىردۇر

ئۇ مۇقهددهس روھنىڭ . ئۈچۈن، بىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن، ئهرشتىن چۈشكهن

ىده دۇنياغا تهسىرىده پاك قىز مهريهمنىڭ ھامىلدار بولىشى ئارقىلىق ئىنسان تىن

نىڭ قولىدا كىرسىتقا مىقلىنىپ سئۇ بىز ئۈچۈن پونتىس پىالتو. كهلگهن
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 ئىنجىلدا دىيىلگهندهك،. زىيانكهشلىككه ئۈچرىغان ۋه دهپنه قىلىنغان

 مۇقهددهس ئاتىنىڭ ئوڭ  ئاسمانغا كۆتىرىلىپ،ئۈچىنچى كۈنى تىرىلگهن

ن قايتىپ كىلىپ، شهرهپ بىله-كهلگۈسىده زور شانئۇ . نىدىن ئورۇن ئالغانېي

  . مهڭگۈلۈكتۇر ئۇنىڭ دۆلىتى ،تىرىكلهر ۋه ئۈلۈكلهرنى سوراق قىلىدۇ

ئۇ . ھهم ھاياتلىق ئاتا قىلغۇچىدۇر رهب ئىشىنىمىز، ئۇبىز مۇقهددهس روھقا 

مۇقهددهس ئاتا ۋه مۇقهددهس ئوغۇلدىن چىققان، مۇقهددهس ئاتا ۋه 

. ادهت قىلىشقا اليىقتۇرئوغۇل بىلهن ئوخشاش شان شهرهپكه ۋه ئىبمۇقهددهس 

  .  پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق سۆزلىگهنمۇئۇ بۇرۇن

 چىلىككهجامائهتئومۇم  قالغان مۇقهددهس مهسىھ ئهلچىلىرىدىنبىز 

بىز  ئىشىنىمىز، گۇناھنى يۇيىدىغان بىردىنبىر چۈمۈلدۈرۈشنى قۇبۇل قىلىمىز، 

   ! ئامىن . تىمىز دۇنيادىكى ھاياتلىقنى كۈكهلگۈسى  ۋهنىىئۈلۈكلهرنىڭ تىرىلىش

  

شۇنىڭدىن باشالپ ئۈچ بىرلىك تهلىماتى خىرىستىيان دىنىنىڭ ئاساسلىق ● 

  .  تا ھازىرغا قهدهر ئۆزگهرمهيدۇدۇ ھهمده كهڭ تارقىلىپىغا ئايلىنىئېتىقات

ۈچ ئ مهسىھ ئېتىقاتىنىڭقۇرئان ، كىيىنئۆتكهندىن  يىل 300غىنىدىن ې يهىينىس● 

ھهقىقى ئۈچ بىرلىك تهلىماتىنى اقچى بولىدۇ، ئهمما بىرلىك تهلىماتىغا قارشى چىقم

ناساراالر مهسىلهن،  (ىدۇخاتا چۈشهندۈرپۈتۈنلهي  نىق ئايرىيالماي، ئۇنىېئ

، ،مهريهم ۋه ئهيسانى ئۈچ ئىالھ دهيدۇ، ئۇالر ئۈچ خۇداغا چوقۇنىدۇئالال

ى مهيلى ئۈچ بىرلىك تهلىماتى توغرا ياكدىمهك ناھايىتى ئېنىقكى، . )دىگهندهك

 خۇدادىن نى بىلگۈچى پهرۋهردىگارقۇرئان ھهرگىزمۇ ھهممىخاتا بولسۇن، ئهمما 

  . كهلگهن ۋهھى ئهمهس

 

  ؟ بات بۇالمدۇتىقاتى بهرېئهگهر ئۈچ بىرلىك تهلىماتى پۇت تىرهپ تۇرالمىسا، مهسىھ ئ

مهسىھ ئېتىقاتى قانداقتۇر مهلۇم بىر تهلىماتتىن كهلگهن ئهمهس، بهلكى ئهيسا 

تهۋرات،زهبۇر ۋه باشقا قهدىمقى (ئهيسا مهسىھ كونا ئهھده . شالنغانمهسىھتىن با

دىكى ئالدىن بېرىلگهن ۋهھى ۋه بىشارهتلهرگه ئاساسهن ) مۇقهددهس كىتاپالر

ھاياتى، ئۇنىڭ  ،قهدىمقى بىشارهتلهرده ئالدىن كۆرسىتىلگهندهك. دۇنياغا كهلگهن

ىشى، ئۆلۈشى، تىرىلىشى ، زىيانكهشلىككه ئۇچرشهرىپى-مۆجىزىلىرى، تهلىمى، نام

شۇنداقال ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ ئۆز ھاياتى بىلهن قىلغان ۋه ئاسمانغا كۆتىرىلىشى، 

 بۇ . ئىسپاتاليدۇلىكىنى ھهقىقهتهن خۇدادىن كهلگهنئهيسا مهسىھنىڭ گۇۋاھلىقى،
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تارىخى باشقا ئىنجىلنىڭ ئۆزىدىنال ئهمهس، ھهتتا  ۋهقهلىكلهرنىتارىخى 

دىمهك، مهسىھ ئېتىقاتى ئۈچ بىرلىك . ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ مۇماتىرىيالالردىن

   . تهلىماتىنى ئهمهس، بهلكى ئهيسا مهسىھنى ئاساس قىلىپ بارلىققا كهلگهن

  

  : ىڭ مېغىزىئۈچ بىرلىك تهلىماتىنھهقىقى 

  .بىرال ياراتقۇچى خۇدا بارپهقهت 

 هرھىقانۇن ش ، 20:2،3مىسىردىن چىقىش -تهۋرات. (پهقهت بىرال خۇدا بار 

 ، ئالدىنقى 7:22ئىككىنچى پۈتۈك  ، سامۇئىل 32:39 ، 6:4 ، 4:35،39

 ، 43:10 ، يهشايا 86:10 ، زهبۇر 17:20 ، ئالدىنقى تارىخنامه 8:60پادىشاھالر 

 ؛ 14:9 ، زهكهرىيا 13:4 ، ھۇشىئا 46:9 ، 45:5،6،14،18،21،22 ، 44:6،8

 ، رىملىقالر 17:3 يۇھاننا ، 32-12:28 ، ماركوس 22:37مهتتا -ئىنجىل

 ، 3:20 ، گاالتىيالىقالر 6-8:4 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 3:29،30

   ) 2:19 ، ياقۇپ 2:5 ، 1:17 ، تىموتى بىرىنچى خهت 6-4:4ئهفهسلىكلهر 

 يهشايا . (شهرىپىنى يالغان ئىالھالرغا ياكى بۇتالرغا بهرمهيدۇ-خۇدا ئۆز شان

42:8 (  

  قولدا ياسالغان بۇتالرغا چوقۇنۇشقا بولمايدۇئىالھالرغا ياكى ساختا باشقا .

  ) 26:1 ، الۋىيالر 20:3،5مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 گاالتىيالىقالر -ئىنجىل. (خۇدانىڭ دۆلىتىگه كىرهلمهيدۇ الربۇتقا چوقۇنغان

5:20 (  

 بۇتقا چوقۇنغانالر دوزاققا مهھكۈم بولىدۇهرخۇداغا ئىشهنمىگهنل ، .

  ) 21:8،9ۋهھىلهر -ئىنجىل (

  

  )پهرۋهردىگار خۇدا(مۇقهددهس ئاتا 

 ياراتقۇچىخۇدادۇر، ئۇ ئاسمان زىمىننى ۋه بارلىق مهۋجۇداتنى  مۇقهددهس ئاتا، 

. دۇر تۈزگۈچىىنىقانۇن تهۋراتىيهتلىرىنى ۋه قانۇننىڭ لهرئالهم شۇنداقال

 ، پادىشاھالر 6-20:3باب، مىسىردىن چىقىش -1ئالهمنىڭ يارىتىلىش -تهۋرات(

 ، كورىنتلىقالر 20:17 ، 6:27 يۇھاننا- ؛ ئىنجىل44:24 يهشايا  ،18:39

   ) 2:11 ، فىلىپىلىكلهر 1:1 ، گاالتىيالىقالر 8:6بىرىنچى خهت 
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 21:33ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (مۇقهددهس ئاتا مهڭگۈ مهۋجۇت بولىدۇ 

  ،41:4 ، 9:6 ، يهشايا 16-145:9 ، 90:2 ، زهبۇر 3:14، مىسىردىن چىقىش 

  ) 6:25،26 ، دانىيال 57:15

 يهرهمىيا 139:7زهبۇر . (مۇقهددهس ئاتا ھهممه يهرده مهۋجۇد بولىدۇ ، 

  ) 4:6ئهفهسلىكلهر - ؛ ئىنجىل23:23،24

 4:23 يۇھاننا-ئىنجىل. (مۇقهددهس ئاتا ئىبادهت قىلىشىمىزغا ئهرزىيدۇ ، 

5:23 (  

  يۇھاننا ، 3:16 يۇھاننا-ئىنجىل. (لىكتۇرمۇھهببهت-مىھىرمۇقهددهس ئاتا 

 )  11-4:7بىرىنچى خهت 

 17:11 يۇھاننا-ئىنجىل. (مۇقهددهس ئاتا پاكتۇر (  

 ) ئهيسا مهسىھ(مۇقهددهس ئوغۇل 

 ئۇ خۇدا تهرىپىدىن  خۇدانىڭ ئوغلىدۇر، ئۇنىڭ باشلىنىشى يوق، ئهيسا مهسىھ

 ئۇ ئهزهلدىن مۇقهددهس. يارىتىلمىغان بهلكى خۇدانىڭ ۋۇجۇدىدىن چىققان نۇردۇر

پۈتكۈل مهۋجۇدات ئۇ ئارقىلىق يارىتىلغان، شۇنداقال . ئاتىنىڭ ۋۇجۇدىدا مهۋجۇد

قهدىمقى زامانالردا خۇدانىڭ سۆزى پهيغهمبهرلهر .  ئۇنىڭ ئۈچۈن يارىتىلغان

 بۇ دائارقىلىق كىتاپقا پۈتۈلگهن بولسا، ئاخىرىدا خۇدانىڭ سۆزى ئىنسان تىنى

ىسىدىكى مهڭگۈلۈك قۇتقۇزۇش پىالنىنى ئۇ خۇدانىڭ ئىنسانالر ئار. دۇنياغا كهلدى

 . ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

 ؛ 9:6 ، 7:14  پهيغهمبهريهشايا. (مۇقهددهس ئوغۇلنىڭ ئۆزى ئىالھتۇر 

 9،10باب -14ۋه  ئايهتلهر-18   ،14-12 ، 5-1 باب-1 يۇھاننا -ئىنجىل

بىرىنچى  يۇھاننا ، 1:3،8 ، ئىبرانىالر 4:39،41 ، 2:5،7ماركوس ، ئايهتلهر-

 )  22:12،13، ۋهھىلهر  11-2:6، فىلىپىلىكلهر  5:20 خهت

 ئىبرانىالر 8:58 يۇھاننا-ئىنجىل. (مۇقهددهس ئوغۇل مهڭگۈ مهۋجۇتتۇر ، 

  ) 1:8 ، ۋهھىلهر 3:18پىتروس ئىككىنچى خهت  ، 1:8،9

 18:19،20مهتتا -ئىنجىل. (مۇقهددهس ئوغۇل ھهممه يهرده مهۋجۇد (  

 14:33مهتتا -ئىنجىل. (مىزغا ئهرزىيدۇمۇقهددهس ئوغۇل ئىبادهت قىلىشى،  

  )  22:8،9 ، 5:13 ۋهھىلهر ، 24:52 لۇقا  ، 28:17

  15:12،13 يۇھاننا-ئىنجىل. (لىكتۇرمۇھهببهت-مىھىرمۇقهددهس ئوغۇل  ،

  ) 3:16 بىرىنچى خهت يۇھاننا

 1:35لۇقا -ئىنجىل. (مۇقهددهس ئوغۇل پاكتۇر(  
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  )ياريۆلهكچى(مۇقهددهس روھ 

 ياريۆلهك بولغۇچىنىڭ ئىنسانالرغا يهنه بىر ئۆزىدىن كىيىنىھ ئهيسا مهس 

بۇ سۆزنىڭ . الغان  دهپ ئاتParakletosئۇ ئىنجىلدا . كىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

يۆلهك بولغۇچى، ۇپ، يارگىرىك تىلىدىكى ئهسلى مهنىسى ياندا بىرگه تۇرغۇچى بول

ئهيسا مهسىھ . ى بارچى، يول كۆرسهتكۈچى، ئاقلىغۇچى دىگهندهك مهنىلىرياردهم

ى  مۇقهددهس روھنىڭ خۇدائۇزۇن ئۆتمهي ئورما ھېيتىدا ئاسمانغا كۆتىرىلىپ 

    )4-2:1ئهلچىلهر  ، 14:16،17 يۇھاننا-ئىنجىل(. چۈشىدۇئېتىقاتچىالر ئارىسىغا 

  مۇقهددهس روھ خۇدانىڭ ئۆزىنىڭ روھىدۇر، ئۇ خۇداغا مهنسۇپ بولۇپ خۇدادىن

ئۇ ئىنسانالر . مۇكهممهل خاراكتىرى ۋه سۈپىتى بارچىققان، ئۇنىڭدا خۇدانىڭ 

ئۇ مهسىھ . ئارىسىغا كىلىپ مهڭگۈلۈك قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى ئىشلهيدۇ

يىڭى ھاياتلىق ۋه ئىقتىدار ئاتا قىلىدۇ، ئۇالرغا چىلىرىنىڭ قهلبىده تۇرىدۇ، ئېتىقات

. ى يىڭىدۇگۇناھنىڭ كونتىروللىقىنئادهمنىڭ گۇناھقا پاتقان ھاياتىنى ئۆزگهرتىدۇ، 

ئۇ ھهرخىل ياخشى ئىشالرنى قىلىدۇ، ئادهملهرگه خۇدانىڭ ئىرادىسىنى بىلدۈرۈپ 

 .توغرا يولغا يىتهكلهيدۇ، ئىنسانالر ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ

  6:3 ، 2:7 ، 1:2ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (ئىالھتۇرمۇقهددهس روھ ، 

 42:1 ، يهشايا 104:30 ، زهبۇر 33:4 ، ئايۇپ 19:23ساموئىل بىرىنچى پۈتۈك 

 ، 6:63 ، 4:24 ، 3:5،6،8 يۇھاننا ، 12:32مهتتا - ؛ ئىنجىل48:16، 

 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى 15:16،  11-8:9 ، رىملىقالر 13:2 ، 5:3،4ئهلچىلهر 

 3:8 ، كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت 12:11 ، 6:11،19 ، 3:16 ، 2:10خهت 

  ) 12-3:7 ، ئىبرانىالر 3:5، تىتوس 

 9:14ئىبرانىالر -ئىنجىل. (قهددهس روھ مهڭگۈ مهۋجۇد بولىدۇمۇ (  

 10-139:7زهبۇر (. مۇقهددهس روھ ھهممه يهرده مهۋجۇد بۇلىدۇ (  

 8:26رىملىقالر -ئىنجىل. (مۇقهددهس روھ ئىبادهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ(  

  تىموتى ئىككىنچى خهت -ئىنجىل. (لىكتۇرمۇھهببهت-مىھىرمۇقهددهس روھ

1:7 (  

 4:30ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. (ددهس روھ پاكتۇرمۇقه (  

  بۇ ئۈچىنىڭ مۇناسىۋىتى

 مۇقهددهس روھ بۇ ئۈچىنىڭ ئورنى باراۋهر،  ۋهمۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇل● 

. ئۇالر ھهم خاسلىققا ھهم ئورتاقلىققا ئىگه.  ھهم مهڭگۈلۈكتۇر،ماھىيىتى بىر

 ، 30-10:25 ، 5:17،18،  1:1 يۇھاننا ، 19:45،46 ، 2:49لۇقا -ئىنجىل(

   ) 2:10،11كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 
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 17:22 يۇھاننا-ئىنجىل. (ئۇالرنىڭ ئۈچى مۇكهممهل بىرلىكتۇر (  

 ئالهمنىڭ -تهۋرات. (اليدۇخۇدا بىرال ۋاقىتتا بىرلىك ۋه كۆپلۈك ساندا بوال

 ، 35:10 ، ئايۇپ 6:4 قانۇن شهرھى ، 11:7 ، 3:22 ، 1:26يارىتىلىشى 

 ، 54:5 ، 48:16 ، 6:8 ، يهشايا 12:1 ، ھىكمهتلهر 9:10نهسىھهتلهر -پهند

61:1 (   

 ئىالھ ، كۆرسىتىلگهن قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردىكى ئايهتلهردهدايوقۇر 

، خۇدا نۇرغۇن  ) Elohim( دىگهن سۆز ئىبرانى تىلىدا كۆپلۈك ساندا كىلىدۇ 

. )دهپ سۆزلهيدۇ» بىز «ھئالالقۇرئاندىمۇ  (ئايهتلهرده  كۆپلۈك ساندا سۆزلهيدۇ

 .  قولاليدۇقارىشىنىخۇدانىڭ ئۈچ بىرلىك تىقاتىدىكى ېمهسىھ ئبۇالرمۇ 

  ۋهمۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇلئىنجىلدا خۇدا بىردۇر، ئهمما ئۇ  

 ئارقىلىق، شۇنداقال ئۇالر ئوتتۇرسىدىكى ستىن ئىبارهت ئۈچ شهخمۇقهددهس روھ

 . ىدۇىنسانالرغا نامايهن قىلمۇناسىۋهت ئارقىلىق ئۆزىنى ئ

گهرچه مۇقهددهس ئاتا، مۇقهددهس ئوغۇل ۋه مۇقهددهس روھ ماھىيهت 

  : يهنىال مۇئهييهن خاسلىققا ئىگهئۇالر جهھهتتىن بىر بولسىمۇ، ئهمما 

  ھۇشىئا 19:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات (خاسلىقىخۇدا بىلهن رهبنىڭ ، 

   ) 1:8تىمۇتى ئىككىنچى خهت - ؛ ئىنجىل1:7

  45:6 ، 2:7زهبۇر  (خاسلىقىمۇقهددهس ئاتا بىلهن مۇقهددهس ئوغۇلنىڭ ، 

 ) .  17:3 يۇھاننا- ؛ ئىنجىل63:9 ، 59:20يهشايا 

  رىملىقالر -ئىنجىل(مۇقهددهس ئوغۇل خۇدانىڭ ئوغلى دهپال ئاتىلىپ قالماستىن

 ،  )3:16،38 ، 1:14،18 يۇھاننا-ئىنجىل(، بهلكى يهنه يىگانه ئوغۇل )1:4

 . دهپمۇ ئاتالغان ) 1:6ئىبرانىالر -ئىنجىل(تۇنجى ئوغۇل 

 ئاندىن خۇدانىڭ دىن كىيىنئهيسا مهسىھ ئىنسان ھالىتىده دۇنياغا كهلگهن 

ئۇنىڭ ئهزهلدىن ۋه  كى قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردائوغلى دهپ ئاتالمىغان، بهل

 ، 9:6يهشايا (. مهڭگۈلۈك خۇدانىڭ ئوغلى ئىكهنلىكى ئالدىن بىشارهت قىلىنغان

  ) 5:2مىكا 

 6:3 ، 1:1،2ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات (نىڭ خاسلىقىمۇقهددهس روھ ، 

  ) 2:4 ، خاگگاي 40:13 ، يهشايا 51:11 ، زهبۇر 27:18 نوپۇس سانى

 63:10يهشايا  (نىڭ خاسلىقى رهب بىلهنمۇقهددهس روھ (  

 يهنى خۇدا، . مايهن بولىدۇھالهتته نائۈچ ئوخشىمىغان ئالهمنى ياراتقاندىمۇ  خۇدا

 ، 19:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(. خۇدانىڭ سۆزى ۋه خۇدانىڭ روھى

  ) 48:16 ، 4:21يهشايا 
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 : مهسىلهن  ،قىلىدۇ ماسلىشىپ ئىش شىمىغان ئهھۋالالردا بىرلىكتهئۈچ شهخس ئوخ

  1:1،2،26ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(ئالهمنى ياراتقاندا ، 

    )31-8:22تلهر نهسىھه-پهند

  42:1 ، 11:2يهشايا (ئهيسا مهسىھ ئىنسان تىنىده دۇنياغا كهلگهنده ، 

   )19-4:17 ، 1:35لۇقا -ئىنجىل

  لۇقا 3:16،17مهتتا -ئىنجىل(ئهيسا مهسىھ سۇغا چۈمۈلدۈرۈلگهنده ، 

3:21،22 (  

  ئهلچىلهر 24:49لۇقا -ئىنجىل(مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى يىتىشتۈرگهنده ، 

 ، كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت 6-12:4، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت   1:4-8

  ) 1:1،2 ، پېتروس بىرىنچى خهت 13:13،14

  ئهيسا ئېتىقاتچىالرنىچىلىرى دۇئا قىلغاندا، مۇقهددهس روھ ئېتىقاتمهسىھ 

 . مهسىھنىڭ نامى بىلهن مۇقهددهس ئاتىغا دۇئا قىلغۇزىدۇ

  11:25 نوپۇس سانى،  5-31:3 چىقىش مىسىردىن-تهۋرات(باشقا ئهھۋالالر ، 

 ، 45-22:43 ، 12:28مهتتا - ؛ ئىنجىل59:21 ، يهشايا 110:1 ، 16:8زهبۇر 

 ، 2:32،33 ، ئهلچىلهر 15:26 ، 14:26 يۇھاننا ، 11:20 ، لۇقا 28:19

 ، تىتوس 20-5:18 ، ئهفهسلىكلهر 13:14 ، كورىنتلىقالر 10:38 ، 5:29-32

   ) 3:18خهت  ، پىتروس بىرىنچى 2:13

  مۇقهددهس ئاتا مۇقهددهس ئوغۇلنى ئىنسانالر ئارىسىغا ئهۋهتىدۇ، مۇقهددهس

 ؛ 48:16 ، يهشايا 2:7زهبۇر . (ئوغۇل مۇقهددهس ئاتىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

 ، 12:49،50 ، 8:18 ، 1:14،18 يۇھاننا ، 10:21،22 ، 9:35لۇقا -ئىنجىل

   ) 4:4،5 ، گاالتىيالىقالر 14:6،7،9،11،20

 ۇقهددهس ئاتا بىلهن مۇقهددهس ئوغۇل مۇقهددهس روھنى ئىنسانالر ئارىسىغا م

. ئهۋهتىدۇ، مۇقهددهس روھ مۇقهددهس ئاتا ۋه مۇقهددهس ئوغۇلغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

 15-16:13 ، 15:26 ، 26-14:16,17,23 يۇھاننا- ؛ ئىنجىل48:16يهشايا (

 )  5:6،7 بىرىنچى خهت يۇھاننا ، 4:6، گاالتىيالىقالر 

 ئۈچ بىرلىك مۇناسىۋىتى مهسىھ جامائىتى ئارىسىدىكى بىرلىكنىڭ ئاساسى .

  ) 17:20،21 يۇھاننا-ئىنجىل(

 ئىنجىلدا . ئىنجىلنىڭ ھىچقانداق يىرىده مهريهمنى خۇدا دهيدىغان خاتىره يوق

. ئاتايدۇمهريهم ئۆزىنى خۇدانىڭ ئاجىز قىزى، ئهرزىمهس بهندىسى دهپ 

  ) 1:48لۇقا -ئىنجىل(
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   : ئىسپاتالر-دهلىل ئۈچ بىرلىككه ئائىت )تهۋراتتىكى (دىكىىا ئهھدكۇن

  ئىبرانى تىلىدا خۇدانىڭ بىرلىكى »echad  «دىگهن سۆز بىلهن ئىپادىلىنىدۇ .

تهۋراتتا .  دىگهنلىكتۇربۇ سۆزنىڭ مهنىسى بىرلىككه كهلگهن بىر پۈتۈن گهۋده

ئى ئىسرائىلالر، ئاڭال،  « :مهسىلهن . خۇدانىڭ بىرلىكى كۆپ قىتىم تىلغا ئېلىنىدۇ

   ) 6:4 قانۇن شهرھى-تهۋرات(»  بىردۇررهببىمىز خۇدا

 يىگانه ، مۇتلهق بىر دىگهن ئۇقۇمنى -ئىبرانى تىلىدا  يهككه »yachid « 

تهۋرات، زهبۇر قاتارلىق قهدىمقى مۇقهددهس . دىگهن سۆز بىلهن ئىپادىلهيدۇ

 . پ باقمىغانىن بۇ سۆز قوللىنىكىتاپالردا خۇدانىڭ بىرلىكى سۆزلهنگهنده ئهزهلد

  بىر (» بىر«خۇدا روھتۇر، ئۇنىڭ بىرلىكىنى ئاددى ھالدا ماددى دۇنيادىكى

. دىگهن ئوقۇم بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ) تاغ، بىر دهرهخ، بىر ئادهم 

 . بىرلىكتۇرخۇدانىڭ بىرلىكى ئىنساننىڭ ئهقلى ۋه لوگىكىسىدىن ھالقىپ كهتكهن 

 گهرچه خۇدانىڭ بىرلىكى كۆپ قىتىم تهكىتلهنگهن بولسىمۇ، مۇقهددهس كىتاپتا 

. )دهپ سۆزلهيدۇ» بىز «ئالالقۇرئاندىمۇ  ( خۇدا كۆپلۈك ساندا ئىپادىلهنگهنئهمما

 Elohim« ، كۆپلۈك شهكلى  » El« ئىبرانى تىلىدا ئىالھنىڭ بىرلىك شهكلى 

رتۇق  قىتىمدىن ئا2000دىگهن سۆز  » Elohim« ا تمۇقهددهس كىتاپ ، »

دىگهن سۆزمۇ  » Adonai« ئىبرانى تىلىدا رهبنى ئىپادىلهيدىغان  . قوللىنىلغان

 . كۆپلۈك شهكلىده بولۇپ، مۇقهددهس كىتاپتا بۇ سۆزمۇ ناھايىتى كۆپ قوللىنىلغان

  خۇدانى ئىنسانالرنىڭ ،ئايهتته-10باب -35ئايۇپ پهيغهمبهر 

 خۇدانى ،ئايهتته-5باب -54يهشايا پهيغهمبهر . هپ ئاتىغاند» ياراتقۇچىلىرى«

 خۇدانى ،مىسرادا-2پاره -149زهبۇر . دىيىلگهن» ياراتقۇچىلىرى«ئىسرائىلالرنىڭ 

، ئايهتته-1باب -12ھىكمهتلهر . دىيىلگهن» ياراتقۇچىلىرى«ئىسرائىلالرنىڭ 

  ۋهئايهت-19باب -24يهشۇئا . نى ئهسلهڭالر دىيىلگهن» ىالرياراتقۇچ «سىلهر

 . ئىپادىلهنگهنكۆپلۈك ساندا خۇدا ئايهتلهردىمۇ -10ب با-9نهسىھهتلهر -پهند

  خۇدانىڭ ئاتىلىشى كۆپلۈك ساندا كهلسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ مۇقهددهس كىتاپتا

ھهتتا خۇدانىڭ بىرلىكى ئاالھىده بىرلىك ساندا كهلگهن، بولسا نىدىكى سۆزلهر ېي

ىالھنى كۆپ ئىالھنى ئهمهس بهلكى بىر ئ مۇقهددهس كىتاپ دىمهك. تهكىتلهنگهن

 . ئىزچىل تهكىتلهپ كهلگهن

  .خۇدانى ئىپادىلهيدىغان ئالماش سۆزلهرمۇ كۆپلۈك ساندا كهلگهن

 سىياقىدا ئىنسانالرنى  ئۆزىمىزنىڭ ئوبرازى بۇيىچه،بىز ئۆزىمىزنىڭ :خۇدا 

   ) 1:26،27ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (دهيدۇ-يارىتايلى

 ئالهمنىڭ -تهۋرات. (دهيدۇ- قالدى ئوخشاپبىزگه ئۇ ئادهم : پهرۋهردىگار خۇدا

  ) 3:22يارىتىلىشى 
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 دهيدۇ-قااليمىقانالشتۇرۋىتىلى چۈشۈپ ئۇالرنىڭ تىلىنى بىز :خۇدا .

  )  11:7ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

 6:8يهشايا . (دهيدۇ- ئۈچۈن بارااليدۇبىز مهن كىمنى ئهۋهتىمهن، كىم :خۇدا (  

 مۇساپىر  غامىنى باشقا يۇرتالر) خۇدا (ۇالرئ :ئىبراھىم پهيغهمبهر مۇنداق دهيدۇ

  ) 20:13ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (...قىلىپ چىقارغاندا

 ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (.ىدۇكۆرۈن پهيغهمبهرگهياقۇپ  بهيتهلده) خۇدا (ئۇالر

35:7 (  

 4:7 قانۇن شهرھى (.ىشىدۇقىنلېيئىسرائىلالرغا ) خۇدا (ئۇالر (  

 سامۇئىل ئىككىنچى (. مىسىردىن قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ ئىسرائىلالرنى) خۇدا (ئۇالر

   )7:23پۈتۈك 

 58:11زهبۇر  (.سوراق قىلىدۇيهر يۈزىده ) خۇدا (ئۇالر (  

بهزى ئايهتلهرده خۇدانىڭ ئىككى ياكى ئۈچ شهخسلىك ھالىتىنىڭ ھهممىسى خۇدا 

  . دهپ ئاتىلىدۇ

 ۋه گۇمۇرا سۇدۇم  دهرگاھىدىن خۇدانىڭ گۈڭگۈرت ۋه ئوتنى ئاسماندىكى خۇدا

   ) 19:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (شهھىرىگه چۈشۈرىدۇ

  شۇڭا ... ، سىنىڭ تهختىڭ مهڭگۈلۈكتۇر، سهلتهنىتىڭ ئادالهتلىكتۇرخۇدائى

، سىنى شاتلىق مېيى بىلهن مهسىھ قىلدى، سىنىڭ ئىالھىڭ  يهنى،خۇدا

  ) 45:6،7زهبۇر ( . ھهمراھلىرىڭدىن يوقۇرى قىلدى

  مىنى ۋه ئۆنىڭ روھىنى خۇدا... باش ھهم ئاخىردۇرمهن، مهن خۇدادۇرمهنمهن 

: قۇتقۇزغۇچۇڭ خۇدا، ئىسرائىلنىڭ مۇقهددهس بولغۇچىسى مۇنداق دهيدۇ. ئهۋهتتى

بۇ ئايهتتىكى  ) (17-48:12يهشايا . (مهن خۇدا  سىنىڭ ئىالھىڭدۇرمهن

 ) سۆزلهۋاتقان خۇدا بىر شهخس ئهمهس بىلهن خۇدائهۋهتكۈچى 

 ئۇنىڭغا لورۇھاماخ دهپ ئىسىم : مۇنداق دهيدۇهمبهرگه خۇدا ھوشىئا پهيغ

 قىلمايمهن، ئۇالرنىڭ گۇناھىنى  ئهمدى ئىسرائىلالرغا رهھىممهنقويغىن، چۈنكى 

ئۇالرنى .  قىلىمهن يهھۇداالرغا رهھىمبهلكى. كهچۈرمهيمهن

پهرۋهردىگارى بهلكى ئوقيا،قىلىچ،ئۇرۇش،ئات ۋه چهۋهندازالرغا تايىنىپ ئهمهس، 

پهرۋهردىگارى «بۇ ئايهتتىمۇ  ) ( 1:6،7ھۇشىئا ( .دۇرىمهن تايىنىپ قۇتۇلخۇداغا

 ) ساتقان خۇدا ئوخشىمىغان ئىككى شهخبىلهن سۆزلهۋ» خۇدا

  ،ۋه مهدھىيهلهر كۆپ تىلهككونا ئهھدىده ئۈچتىن تهركىپ تاپقان دۇئا 

 ، 6:24،26 نوپۇس سانى ، 48:15،16ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (ئۇچرايدۇ

 )  9:19، دانىيال  6:3هشايا ي
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  پهرۋهردىگار خۇدا بىزنىڭ سوراق قىلغۇچىمىز، خۇدا بىز ئۈچۈن قانۇن تورغۇزۇپ

  ) 33:22يهشايا . (بهردى، خۇدا بىزنىڭ پادىشاھىمىز

  ئىشنى پۈتكۈزگۈچى خۇدا، ئۇنى ياساپ تۇرغۇزماقچى بولغان خۇدا، نامى يهھۋا

  ) 33:2يهرهمىيا ... ( بولغۇچى مۇنداق دهيدۇ

   64:8 ، 63:16 ، يهشايا 32:6 قانۇن شهرھى-تهۋرات(مۇقهددهس ئاتا ، 

  ) 2:10ماالكى 

  ئالهمنىڭ - تهۋرات(، خۇدانىڭ ئهلچىسى، خۇدانىڭ ئوغلى سۆزىخۇدانىڭ

 32-32:22 ، 22-28:10 ، 18-22:9 ، 18-21:17 ، 14-16:7يارىتىلىشى 

 41-22:21 ۇس سانىنوپ ، 22-23:20 ، 13:21  ،3:6 ،  مىسىردىن چىقىش

 24:16 ، ساموئىل ئىككىنچى پۈتۈك 22-13:3 ، 24-6:7 ، 5-2:1، سهردارالر 

 ، 23:5،6 ، يهرهمىيا 63:9 ، 9:6 ، 7:14 ، يهشايا 110:1، 2:7، زهبۇر 

  ) 3:1 ، ماالكى 12:8 ، 1:10،11 ، زهكهرىيا 30:4نهسىھهتلهر -پهندى

  33:4 ، 26:13 ، ئايۇپ 9:20نهھهمىيا ( مۇقهددهس روھ، خۇدانىڭ روھى ، 

 ، ساموئىل ئىككىنچى 143:10 ، 24-139:1 ، 106:32،33 ، 104:30زهبۇر 

  ) 2:7 ، مىكا 11:5 ، ئىزهكىيال 40:13 ، 11:2 ، يهشايا 23:1،3پۈتۈك 

  ئارقىلىقبابتا، خۇدا ئۆزىنىڭ روھى ۋه سۆزى -1تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتىلىش 

 . ىتىدۇئالهمدىكى بارلىق مهۋجۇداتنى يار

  ىدۇتىلغا ئېلىنئايىتىدىمۇ يوقۇرقى ئىش -6باب -33زهبۇرنىڭ . 

  تالالنغۇچى ۋه ئۇنىڭ روھى ھهمدهئايهتته، خۇدا -1باب -42يهشايا پهيغهمبهر 

خۇدانىڭ ئۇالر ئارقىلىق ھهقىقهتنى دۇنياغا . ىدۇبىرال ۋاقىتتا تىلغا ئېلىن) مهسىھ(

 . ىنىدۇتارقىتىدىغانلىقى سۆزل

 ئايهتلهرده، باش ۋه ئاخىر بولغۇچى، يهنى 16-12باب -48همبهر يهشايا پهيغ 

 . خۇدانىڭ  پهرۋهردىگار خۇدا تهرىپىدىن دۇنياغا ئهۋهتىلىدىغانلىقى بايان قىلىنغان

  يىل بۇرۇن ياشىغان يهشايا پهيغهمبهر700ئهيسا مهسىھ دۇنياغا كىلىشتىن  

لگۈسىده خۇدانىڭ خۇدانىڭ ۋهھىسىنى يهتكۈزۈپ مۇنداق بىشارهت قىلىدۇ، كه

نى ئېلىپ كهلگۈچى، پهرۋهردىگار خۇدانىڭ ) يهنى ئىنجىل(خۇش خهۋىرى 

هددهس روھ ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا بولىدۇ مۇقهددهس روھى بىلهن مهسىھ قىلىنىدۇ، مۇق

 خهلقىم بىلهن  مهن...مهن پهرۋهردىگار خۇدا: ئۇ مۇنداق دهيدۇ  ) .61:1يهشايا (

 ئهھلى ئۇالرنى جاھان پۇتۇن دۇنياغا تونۇلىدۇ،ئۇالر ، مهڭگۈلۈك ئهھده تۈزهيمهن

  ) 61:8يهشايا ( . تونۇيدۇ دهپ نىڭ ئهۋالتلىرىخۇدا بهخت ئاتا قىلغانالر

  بابتا، پهرۋهردىگار خۇدا ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى شۇنداقال -63يهشايا پهيغهمبهر

 . دىيىلگهن-قۇتقۇزۇلۇش شهپقىتىنى ئېلىپ كىلىدۇمۇقهددهس روھ 
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 مۇكهممهل ىكى تهبىئىتىدخۇدا ئۆز بىرلىككه كهلگهن س ئىچىدهشهخئۈچ 

  . نى نامايهن قىلىدۇمۇھهببهت-مىھىر

  مۇكهممهل بولغان . مۇكهممهلدۇرچوقۇم  خۇدا ھىساپالنغانئهڭ ئۇلۇغ مهۋجۇدات

 ئهخالق مۇھهببهت-مىھىر. بولىدۇكه تولغان مۇھهببهت-مىھىرمهۋجۇدات چوقۇم 

ئۆزىنى بېغىشالش مۇھهببهتنىڭ . رسىتىدۇبىر خىل مۇكهممهللىكنى كۆجهھهتتىكى 

 خۇدانىڭ تهبىئىتىده ئۆزىنى  بولۇپ،ماھىيىتىئهڭ يوقىرى پهللىسى ۋه 

 .مهڭگۈلۈكتۇرمۇكهممهل ھهم ، بۇ مۇھهببهت دۇر بارمۇھهببهت-مىھىربېغىشاليدىغان 

   لىك ئىدىمۇھهببهت-مىھىرخۇدا ئىنسانالرنى ياراتمىغان چاغدىمۇ .  

  ئاپىرىده دۇنيا .  دىيىلگهنتۇرمۇھهببهت-مىھىرئۆزى ئىنجىلدا، خۇدانىڭ

 .  ئىچىده بىر ئىدىمۇھهببهت-مىھىربولمىغاندىال، ئۈچ بىرلىكتىكى خۇدا 

  نى بىر شهخس بىر ماھىيهت دهپ قارايدۇ، بۇنداق بولغاندا دۇنيا ئالالئىسالم

، ئۇ  مۇناسىۋىتى مهۋجۇد بواللمايدۇمۇھهببهت-مىھىريارىتىلىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭدا 

 كۆرسىتىش ئوبىكتى بولغان بىر قىسىم مهۋجۇداتالرنى مۇھهببهت-مىھىرچوقۇم 

ھهرگىزمۇ  رهھىمدىللىكىنىڭ ئالالشۇڭا قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان . يارىتىشى كىرهك

بىلهن ئوقۇم  دىگهن »تۇرمۇھهببهت-مىھىرخۇدانىڭ ئۆزى «ئىنجىلدا دىيىلگهن 

 . باراۋهر بۇاللمايدۇ

 اتى يهنى خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك ئۈچ بىرلىكنىڭ ئىچىده مهۋجۇد ئۈچ بىرلىك تهلىم

 )مهسىلهن ئىسالم دىنىدىن(بولۇپ تۇرىشى، خۇدانىڭ بىر مهنبهلىك تهلىماتىدىن 

 . تىخىمۇ ئهقىلغا مۇۋاپىق كىلىدۇ

 ،مۇقهددهس ئوغۇل ۋه مۇقهددهس روھ ماھىيهت جهھهتتىن  مۇقهددهس ئاتا

 سان ئۈچ شهخ ئوخشىمىغگهرچه ئۇالرر، بىر خۇدادۇبىرلىككه كهلگهن مۇكهممهل 

بۇ ئۈچى .  ئايرىۋهتكىلى بولمايدۇئهمما ئۇالرنى، ھالىتىده نامايهن بولسىمۇ

ئۇالر زىچ مۇناسىۋهتلىك بولۇپ، . كه تولغان بىر ئورتاق گهۋدىدۇرمۇھهببهت-مىھىر

 . تهسىرلىشهلهيدۇتولۇق ئۆزئارا 

  ۈپ،ۇقهددهس ئاتىنى بىلدۈرمۇقهددهس روھ ئارقىلىق بىزگه ممۇقهددهس ئوغۇل 

خۇدا تهرىپىدىن يارىتىلغان ئهمدى ئۇ ئارقىلىق بىز . ىدۇقىلبىزنى خۇدانىڭ بالىلىرى 

خۇدانىڭ ماھىيىتىنىڭ  ، بهلكىبولۇپ قالماستىن مهخلۇقاتالئادهتتىكى 

 . بۇالاليمىزئىشتىراكچىلىرى 
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دىن » ھىئۈچ بىرلىك ئىال« مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ »يىگانه ئىالھى«نىڭ ئىسالم

  ئىلغارمۇ؟ 

  دىنى ئهقىده ۋه مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن ئىيتقاندا، دىن ئاساسلىقى

مۇسۇلمانالر ئادهمنىڭ ئهقلى بىلهن بىر . تاپقان بولىدۇىن تهشكىل ئهمرىمهرۇپالرد

هرۇپالردىن قىسىم ئهقىده ۋه ئهمرىمهرۇپالرنىڭ يهنه بىر قىسىم ئهقىده ۋه ئهمرىم

مۇسۇلمانالر خۇدا . ۈم قىلغىلى بولىدۇ دهپ قارايدۇ ھۆكئىلغار ئىكهنلىكىنى

ئىنسانالرغا پهقهت ئۆزىنىڭ دىنى ئهقىدىلىرى ۋه ئهمرىمهرۇپلىرىنىال ۋهھى قىلىدۇ 

  . دهپ قارايدۇ

 ئۇالر  ئهڭ مۇھىمى، بۇالر راستىنال خۇدادىن كهلگهن ۋهھىلهرمۇ؟ ئهمما

 . لىشىپ بىقىش كىرهكئويچوقۇم  دىگهنلهرنى -ھهقىقهتمۇ؟ بىزنى قۇتقۇزاالمدۇ؟ 

  مهڭگۈ ھايات بولغان .مۇھهببىتىنى ھىس قىالاليدۇ-مىھرىمهسىھىلهر خۇدانىڭ 

 . ئارا باغلىنىدىغانلىقىنى بىلىدۇئهيسا مهسىھنىڭ خۇدا بىلهن ھاياتلىق جهھهتته ئۆز

.  ھهقىقهتتۇرنىڭ ئۆزى ئۇدۇر،) سۆزى(دانىڭ ۋهھىسى خۇئهيسا مهسىھنىڭ ئۆزى

 مهسىھ ئارقىلىقال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلهيدۇ، ئهيسا مهسىھ ئىنسان پهقهت ئهيسا

 . ئارقىلىقال خۇدانىڭ ھوزورىغا بارااليدۇ

  ئىنسان ھهرقانچه بىلىملىك ۋه ئىقتىدارلىق بولۇپ كهتكهن تهقدىردىمۇ، پۈتكۈل

ئالهمنى ياراتقان قۇدرهتلىك خۇدانى تونۇپ يىتهلمهيدۇ، تاكى خۇدا ئۆزى 

 . ىغۇچهئىنسانالرغا ۋهھى قىلم

  تهقۋادار بولۇشقا ھهرقانچه تىرىشسىمۇ، ، بولسىمۇئادهم ھهرقانچه ئىخالسمهن

 سوراپ قهلبىدىنبۇنى ھهر بىر ئادهم ئۆز (خۇدا ئالدىدا يهنىال ناپاك ۋه گۇناھكاردۇر 

  ئادهم ھهرگىزمۇ خۇدانىڭ ھهققانى سورىقىدا گۇناھىم يوق دهپ .) بولىدۇاباقس

 .ھنى ئىنسانالر ئارىسىغا ئهۋهتىدۇۈن خۇدا ئهيسا مهسىشۇنىڭ ئۈچ. تىك تۇرالمايدۇ

 لىك ساالھىيىتى بىلهن ئۇ ئادهم. قىلىدۇئايانخۇدانى ئىنسانالرغا ئهيسا مهسىھ 

  ئۇ ماھىيهت جهھهتتىنبىراق.  گۇناھىمىزنى يۇيىدۇكىلىپ بىزنىڭئارىمىزغا 

 . ئىالھتۇرئېيتقاندا 

 باشقا تارىخى بىلهن تىرىلهر ئىنجىلدا ئهيسا مهسىھ توغرۇلۇق يىزىلغان خا

 . ماسلىشىدۇئۆزئارا خاتىرىلهر مهنبهلهردىكى 

  مهسىھ ئىتىقاتچىلىرى خۇدانىڭ بىرال ۋاقىتتا ئهرىشته، زىمىندا ۋه ئىنسان قهلبىده

 .مهۋجۇت بۇالاليدىغانلىقىغا شهكسىز ئىشىنىدۇ،  ھهم بۇنىڭ سىرىنى چۈشىنىدۇ

 ى قۇبۇل قىلساق، ئۇنىڭغا بىز ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھىمىزنى يۇيىشىن

ئهگهشسهك، ئۇنى ھاياتىمىزنىڭ ئىگىسى دهپ ئېتىراپ قىلساق، مۇقهددهس روھ 
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ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانىيهت . قهلبىمىزدىن ئورۇن ئالىدۇ، بىزنى يىتهكلهيدۇ

چىلىرىنىڭ قهلبىدىن ئورۇن ئېتىقاتتارىخىغا كىرىشى ۋه مۇقهددهس روھنىڭ مهسىھ 

 خۇددى ئۆز مهسىھ ئىتىقاتچىلىرى خۇدانى .ى تونۇتىدۇ خۇدانئۇالرغائېلىشى، 

 خۇداغا بولغان ئۇالرنىڭ. االيدۇ دهپ چاقىر» ئاتاخۇدا«ئاتىسىنى چاقىرغاندهك 

 ئهمهس، بهلكى ئۈچ پاراسىتى بىلهن-ىڭ چهكلىك ئهقىلتونۇشى ئادهمن

 . هلگهن ك بارلىققا ئارقىلىق بىرلىكتىكى ئاشۇ خۇدانى بىۋاسته باشتىن كهچۈرۈش
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  خاتىرىلهرئهيسا پهيغهمبهرگه ئائىت قۇرئاندىكى 

 يهشۇئا  ئاتىلىشىئهسلىا ئىبرانى تىلىدئىسمى نىڭ  پهيغهمبهرئهيسا  )Yeshua ( 

مۇھهممهد بۇ ئىسىمنى خاتا .  دىگهنلىكتۇر»خۇدا قۇتقۇزىدۇ«مهنىسى بولۇپ، 

ئۇ ئهسلىدىكى ئىسىمنىڭ بىرىنچى ھهرىپى . تايدۇھالدا ئهرهپچه ئهيسا دهپ ئا

ھهرىپنى ئالدىغا ئهكىلىپ تهتۈر » ئا«نى كهينىگه سۈرۈپ، كهينىدىكى » ي«

 ئىسمىنى بۇنداق خاتا  پهيغهمبهرنىڭئهيسانىمه ئۈچۈن مۇھهممهتنىڭ . ئوقۇيدۇ

 مهيلى قانداقال بولسۇن، مۇھهممهد. اراشالر بارقئاتىغانلىقى توغرىسىدا ھهرخىل 

  . ھهقىقى ئىسمىنى بىلمىگهنئهسلىدىكى  پهيغهمبهرنىڭئهيسا 

 قۇرئان  .(پاك قىز مهريهم خورما دهرىخىنىڭ ئاستىدا ئهيسانى تۇغۇدۇ

19:16-35 (  

  تۇغۇلغانلىقى ) دادىسىز(قۇرئاندا باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ پاك قىز ئارقىلىق

 . توغرۇلۇق خاتىره يوق

 ئىنجىل بىلهن غۇلۇشىغا ئائىت ھىكايه نىڭ تۇ پهيغهمبهرندىكى ئهيساقۇرئا

 . پهرقلىنىدۇ

 نىڭ تۇغۇلۇشى توغرىسىدىكى ھىكايىنىڭ ئهسلى  پهيغهمبهرقۇرئاندىكى ئهيسا

نىڭ  پهيغهمبهرساختا ئىنجىل ۋه ئهيسائهرهپ رايونىدا تارقىلىپ يۈرگهن مهنبهسى 

 . بالىلىق دهۋرىگه ئائىت مىسىر رىۋايهتلىرىدىن كهلگهن

（「Infancy Gospel of Matthew」or「Birth of Mary and Infancy of 

the Savior」） 

 

 نىڭ مۇناسىۋىتىئالالبىلهن پهيغهمبهر قۇرئاندا خاتىرلهنگهن ئهيسا 

 43:64 ، 19:36 ، 5:72،117 ، 3:51قۇرئان . ( ئهيسانىڭ رهببىدۇرئالال(  

  21:91 ، 19:21قۇرئان . (نىڭ ئىنسانالرغا بهرگهن بىشارىتىدۇرئالالئهيسا ، 

23:50 (  

  19:21قۇرئان . (ىن ئىنسانالرغا كهلگهن شهپقهتتۇردئالالئهيسا (  

  57:27 ، 4:157،171 ، 2:87،136قۇرئان . (نىڭ پهيغهمبىرىدۇرئالالئهيسا ، 

61:6 (  

  قۇرئان . (ىن چىققان روھتۇردئالالىن كهلگهن كهلىمه سۆزدۇر، دئالالئهيسا

4:171 (  



 3

 3:59قۇرئان . (هقىقهتهن ئادهم ئاتىغا ئوخشاشتۇرنىڭ نهزىرىده، ئهيسا ھئالال (  

 5:17قۇرئان . ( خالىسا، ئهيسانى يوقىتىۋىتهلهيدۇئالال (  

 2:87،253قۇرئان . ( ئهيساغا نۇرغۇن روشهن دهلىللهرنى ئاتا قىلىدۇئالال ، 

43:63 ، 61:6 (  

  رسىتىدۇنىڭ ئىرادىسى بۇيىچه ئىسرائىلالرغا نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆئالالئهيسا .

  ) 5:110 ، 3:49،50قۇرئان (

 5:110 ، 3:46قۇرئان  (.هيدۇئهيسا بۈشۈكته تۇرۇپال ئادهملهرگه سۆزل ، 

19:29،30 (  

  مهنبىئى ئهينى ۋاقىتتا ئهرهبىستاندا تارقىلىپ يۈرگهن ساختا ئىنجىل ئايهتنىڭبۇ(

 )  كهلگهنۋه بىدئهت مهزھهپلهردىن

 ئۆگىتىدۇ، ئۇنىڭغا ئىنجىلنى ئاتا قىلىدۇ ئهيساغا يېزىقچىلىق ۋه ئهقىلئالال  .

  ) 19:30قۇرئان (

  ئهيسا الي بىلهن بىر قۇش ياساپ ئۇنىڭغا پۈلهيدۇ، قۇشقا شۇھامان جان كىرىپ

  ) 5:110 ، 3:49قۇرئان . (ئۇچىدۇ

  قۇرئاندا ئهيسادىن باشقا بىرهر پهيغهمبهرنىڭ جانسىز نهرسىلهرگه ھاياتلىق ئاتا

 . ىرلهنمىگهنقىالاليدىغانلىقى خات

  ال ھاياتلىق ئاتا قىالاليدىغانلىقى دىيىلگهن، ئالالقۇرئاندا كۆپ قېتىم پهقهت

مهسىلهن ئۇ ئادهم ئاتىنىڭ اليدىن ياسالغان ھهيكىلىگه پۈلىگهندىن كىيىن ئادهم 

  ) 38:72 ، 32:9 ، 15:29قۇرئان . (ئاتىغا جان كىرىدۇ

  ال چىۋىننىمۇ يارىتالمايدۇ دىيىلگهنھهتتا بىر ت) ساختا ئىالھالر(قۇرئاندا بۇدالر .

  ) 22:73قۇرئان (

  ئهيسا قارغۇنىڭ كۆزىنى ئاچااليدۇ، ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتااليدۇ، ئۆلۈكلهرنى

تىرىلدۇرهلهيدۇ، باشقىالرنىڭ نىمه يىگىنىنى، ئۆيىده قانداق يىمهكلىكلهرنى 

  ) 3:49قۇرئان . (ساقالۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ بىرهلهيدۇ

  نىمهتلهر بىلهن تولغان داستىخان -ىن تىلهپ ئاسماندىن نازۇدالالئئهيسا

  ) 5:114قۇرئان . (چۈشۈرۈپ بېرهلهيدۇ

 شۇڭا ئىنسانالر ئۇنىڭغا گهنپاراسهت ئېلىپ كهل-ئهيسا ئىنسانالرغا ئهقىل ،

  ) 43:63 ، 3:50قۇرئان . (بويسۇنىشى كىرهك

 ئهيسا ئۇالر بىلهن  ) 3:52قۇرئان (دهم سورايدۇ رئهيسا شاگىرتلىرىدىن يا ،

  ) 5:117قۇرئان . (غا گۇۋاھ بولىدۇربىرگه بولغان مهزگىلده ئۇال
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 42:13قۇرئان . (ئهيسا توغرا دىنغا يىتهكلهيدۇ (  

 19:31قۇرئان . (ئهيسا مهيلى قهيهردىال بولمىسۇن بهختلىكتۇر(    

  ىپ باقمىغانزوراۋانلىق قىلھىچكىمگه  ،بولۇپئهيسا ئانىسىغا كۆيۈمچان .

  ) 19:32قۇرئان (

 ا يىقىندۇرغئالال بۇ دۇنيا ۋه ئۇ دۇنيا ئىككىال دۇنيالىقتا يۈزى باردۇر، نىڭئهيسا .

  ) 3:45قۇرئان (

قۇرئاندا باشقا پهيغهمبهرلهر ئهيسا پهيغهمبهردهك بۇنداق يوقىرى ئىناۋهتكه ئىگه 

 . بولمىغان

 4:158قۇرئان . ( ئهيسانى ئۆزىنىڭ دهرگاھىغا كۆتىرىدۇئالال  ( 

 تهرىپىدىن ئۆز دهرگاھىغا كۆتۈرۈلگهن خاتىره ئالالقۇرئاندا باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ 

 . يوق

 43:61قۇرئان  (دۇرنىڭ بىشارىتى ۋاقتىئهيسا تىرىلىش (  

 . بۇنداق دىيىلمىگهنتوغرىسىدا قۇرئاندا باشقا پهيغهمبهرلهر 

 ن ئهيسا مهسىھ قۇرئاندا بايان قىلىنغان ئهيسا بىلهن ئىنجىلدا بايان قىلىنغا

  . توغرىسىدىكى خاتىرىلهرده ئوخشاشلىقالر بار، ئهمما پهرقلهرمۇ كۆپ

  

  ، مۇھهممهد ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ سېلىشتۇرمىسى مهسىھئهيسا

  گهرچه ئۇنىڭدىكى  (تهقدىردىمۇقۇرئاندىكى خاتىرىلهرنى ئاساس قىلغان

ئهيسا پهيغهمبهر ئهمما  ، ) مهۋجۇد بولسىمۇالر خاتالىقۋه لۈك كهمتۈكدهخاتىرىلهر

  . مۇھهممهد ۋه باشقا پهيغهمبهرلهردىن زور پهرقلىنىدۇيهنىال 

  ئهيسا پهيغهمبهر خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلهن تېخى نىكاھلىق بولمىغان پاك قىزدىن

 .  تۇغۇلمىغانھالداباشقا پهيغهمبهرلهر بۇنداق مۆجىزىلىك مۇھهممهد ۋه . توغۇلىدۇ

  خۇدادىن چىققان روھ دىيىلگهن)سۆزى(لىمىسىكهئهيسا پهيغهمبهر خۇدانىڭ ، .

 .  دۇرلهرباشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى ئادهتتىكى ئادهمۋه مۇھهممهد ئهمما 

  مۇھهممهد ۋه باشقا .  دىيىلگهن پاك ۋه گۇناھسىزالئهيسا پهيغهمبهرپهقهت

 . ۈپ باققانپهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى گۇناھ ئۆتكۈز

  هرسىگه جان كىرگۈزىدۇ، ئۆلۈكنى تىرىلدۇرىدۇجانسىز نئهيسا پهيغهمبهر .

   .باشقا پهيغهمبهرلهرده بۇنداق ئىقتىدار يوقمۇھهممهد ۋه 

 يوقىرى  (نيا ۋه ئۇ دۇنيا ئىككىال دۇنيالىقتا يۈزى بولىدۇدۇئهيسا پهيغهمبهرنىڭ بۇ

 . باشقا پهيغهمبهرلهر بۇنداق دىيىلمىگهنمۇھهممهد ۋه . )ئىناۋهتكه ئىگه بولىدۇ
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 مۇھهممهد ۋه . ا پهيغهمبهر ئىنسانالرنىڭ تىرىلىش ۋاقتىدىكى بىشارهتتۇرئهيس

 . ۇنداق ئهمهسئباشقا پهيغهمبهرلهر 

  ئۆزىنىڭ دهرگاھىغا ئېلىپ كىتىدۇ، خۇدا ئهيسا پهيغهمبهرنى ئاسمانغا كۆتىرىپ 

 خۇدا بىلهن ا قهدهر تاكى ھازىرغدىن بۇيان مىڭ يىل2دىمهك ئهيسا پهيغهمبهر 

 كىنى مۇھهممهد ۋه باشقا پهيغهمبهرلهر بۇنداق زور ئىلتىپاتقا ئېرىش.قتابىرگه تۇرما

 . ده ياتماقتاقهبرىھازىرمۇ مۇھهممهت ئۆلۈپ . يوق

 ئادهملهرنى تاكى  ئۇنىڭ يولىدا ماڭغان ھهم ئىشهنگهن پهيغهمبهرگه خۇدا ئهيسا 

  )3:55قۇرئان (.  قىلىدۇئۈستۈن باشقا ئادهملهردىنقىيامهت كۈنىگىچه 

 3:45قۇرئان (دهپ ئاتالغان » مهسىھ«سا پهيغهمبهر قۇرئاندىمۇ ئهي ،

ممهت ۋه باشقا مۇھه). 9:30،31 ، 5:17،72،75 ، 4:157،171،172

 .  دهپ ئاتالمىغانپهيغهمبهرلهر ئۇنداق
 ئهرشتىن چۈشۈپ ،تهۋرات ۋه زهبۇردا ئالدىن بىشارهت قىلىنغان: مهسىھ(

ه ئۆلۈمدىن قۇتقۇزىدىغان سىرلىق بىر ئىنسانالرنى توغرا يولغا باشالپ گۇناھ ۋ
 ئهمما مهسىھ ، بولسىمۇئهيسا مهسىھ دهپ ئاتالغانۇرئاندىمۇ گهرچه ق. زات

 .)توغرىلىق چۈشهنچه بىرىلمىگهن

  كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، ئهيسا پهيغهمبهر ھهر ھهتتا قۇرئاننىڭ ئۆزىدىنمۇ

ۇرىدۇ، ئۇنىڭ جهھهتلهرده باشقا پهيغهمبهرلهردىن ناھايىتى يوقۇرى ئورۇندا ت

 . مۇھهممهتتىن تۆۋهن ئورۇندا تۇرۇشى مۇمكىن ئهمهس

  

  خاتىرىلهرئهيسا مهسىھكه ئائىت مۇقهددهس كىتاپتىكى 

  قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالرنى ئېتىراپ قىلسا، مۇسۇلمانالر ھازىرقى ئهگهر

ئىنجىلنىڭ ئهيسا مهسىھنىڭ ھاياتى ۋه تهلىملىرى خاتىرلهنگهن مۇقهددهس 

نلىكىنى قۇبۇل قىلسا، بىتهرهپلىمه قاراشالردىن خالى ھالدا ئىنجىلنى كىتاپ ئىكه

ئهيسا مهسىھنى ئىنچىكه  ھهمده ئىنجىلدىكى كۆڭۈل قويۇپ ئوقۇپ باقسا، 

  چوقۇمقۇر ئويلىنىپ باقسا، ئۇالرچوڭ كۈزىتىش بىلهن بىرگه بۇ زات توغرۇلۇق

 بىر ئادهمگه ھىچقانداق تارىختىكى شۇنى كۆرۈپ يىتهلهيدۇكى، ئهيسا مهسىھ

دىن نىڭ تهلىملىرىالر دىنى ئۇستازباشقا تهلىملىرى ئۇنىڭ ۇ،ئوخشىمايد

،  بولۇپ شۇنچه ئۆزگىچه ۋه ئاجايىپ، ئۇنىڭ ئۆزىنى تونۇشتۇرىشىپهرقلىنىدۇ

، كهسكىن دىنالردىن ۋه جهمىيهتكه بهرگهن تهنقىدى ھهرقانداق ئادهملهرگه

  . دۇركىسىل- ئۈزۈلشۇنچه مۇتهلىپىقويغان 

 يهشۇئا ئاتىلىشىئهسلى ىكى  ئىبرانى تىلىدنىڭسا دىگهن بۇ ئىسىمئهي 

 )Yeshua (  دىگهنلىكتۇر»خۇدا قۇتقۇزىدۇ«بولۇپ، مهنىسى .  

  خۇدا بىز «، بۇنىڭ مهنىسى  بولۇپ»ئىمانوئىل«ئهيسا مهسىھنىڭ يهنه بىر نامى
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  ) 1:23مهتتا - ، ئىنجىل7:14يهشايا . (دىگهنلىكتۇر» بىلهن بىرگه

 نۇرى، ھاياتلىق ئېلىپ كهلگۈچىسۆزىهسىھ خۇدانىڭ ئهيسا م ، .

 ) 18-1:1يۇھاننا -ئىنجىل(

  ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ئۇلۇغلىغىدىن پارلىغان نۇر، خۇدانىڭ تهبىئىتىنىڭ

  ) 1:3ئىبرانىالر -ئىنجىل. (ھهقىقى ئوبرازىدۇر

 پاراسهت ۋه بىلىم-خۇدانىڭ تهبىئىتىدىكى بارلىق مۇكهممهللىك، بارلىق ئهقىل 

  ) 2:3،9كولۇسلىقالر -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىدىدۇر

 ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ قۇدرىتى، خۇدانىڭ پاراسىتى، خۇدانىڭ سىرىدۇر .

  ) 2:2 ، كولۇسلىقالر 1:24كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت -ئىنجىل(

 نىڭدىكى ، بۇ سىياقىدا مهيدانغا چىقىدۇ هيسا مهسىھ خۇدانىڭ خىزمهتكارىئ

دىمقى مۇقهددهس كىتاپالردىكى بىشارهتلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش  قهمهقسهت

يهشايا - ؛ تهۋرات4:29،30 ، 3:13،26ئهلچىلهر -ئىنجىل. (ئۈچۈندۈر

  )42،49،50،53پهيغهمبهر 

 ئارىسىدىكى خۇدا ئهيسا مهسىھتىن خۇرسهندۇر، ئۇ خۇدا بىلهن ئىنسانالر 

 ، لۇقا 1:11اركوس ، م3:17مهتتا -ئىنجىل. (چىدۇرۈبىردىنبىر كىلىشتۈرگ

  ) 2:5 ، تىمۇتى بىرىنچى خهت 3:22

 مۇقهددهس روھ نىڭ جىسمانى جهھهتتىن ئاتىسى يوق بولۇپ، ئۇئهيسا مهسىھ 

. تۇغۇلىشى خۇدانىڭ مۆجىزىسىدۇرغايىپتىن ئارقىلىق ھامىلىدار بولىدۇ، ئۇنىڭ 

  ) 1:20مهتتا -ئىنجىل(

  

  لىرى ۋه تهلىملىرىئهيسا مهسىھنىڭ بۇ دۇنيادىكى چاغدا قىلغان ئىش

  ئهيسا مهسىھ ئادهملهرگه تهربىيه بهرگهن، خۇش خهۋهر تارقاتقان، كىشىلهرنىڭ

   ) 4:23مهتتا -ئىنجىل. (تۈرلۈك كىسهللىرىنى داۋالىغان

  سائهت يېتىپ كهلدى، خۇدانىڭ پادىشاھلىقى نامايهن -ۋاقىت« : ئهيسا مهسىھ

 -» ! خهۋهرگه ئىشىنىڭالر شۇڭا توۋا قىلىڭالر، خۇش .بولۇش ئالدىدا تۇرىدۇ

 ) 1:15ماركوس -ئىنجىل. (دهيدۇ

 تهۋرات قانۇنىنى تهستىقاليدۇرقىلىقئهيسا مهسىھ ئۆزگىچه مىسال ۋه تهلىملهر ئا ، 

مهسىلهن .  جاكاراليدۇقانۇنىنىڭ تېخىمۇ يوقىرى ماھىيىتىنىھهم خۇدانىڭ 

  ) 5:7مهتتا -ئىنجىل. (»تاغ ئۈستىدىكى تهلىملىرى«ئۇنىڭ 
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  مۇھهببهتلىك -مهسىھ شاگىرتلىرىغا، خۇددى مهن سىلهرگه مىھرىئهيسا

مۇھهببهتلىك بۇلۇڭالر دهپ -مىھرىئۆز ئارا بىرىڭالرغا -بولغاندهك، سىلهرمۇ بىر

  ) 15:12 ، 13:34يۇھاننا -ئىنجىل. (تهلىم بېرىدۇ

  ئۈزۈم (ئهيسا مهسىھ جهلىلىيه ئۆلكىسىنىڭ كانا دىگهن يىرىده سۇنى شاراپ

بۇ ئهيسا . كه ئۆزگهرتىدۇ) ئىشلهنگهن بىر خىل ئىچىملىكشهربىتىدىن 

  ) 2:11يۇھاننا -ئىنجىل. (مهسىھنىڭ تۇنجى مۆجىزىسىدۇر

  ئهيسا مهسىھ نۇرغۇن كىسهللهرنى، جىن چاپالشقانالرنى ساقايتىدۇ، قارغۇالرنىڭ

ىلىگه گىرىپتار چوالقالرنى ماڭغۇزىدۇ، ماخاۋ كېس-كۆزىنى ئاچىدۇ، ئاقساق

. اليدۇ، گاسالنىڭ قولىقىنى ئاچىدۇ، ئۈلۈكلهرنى تىرىلدۇرىدۇ پاكبولغانالرنى

 ، لۇقا 7:37 ، ماركوس 11:5 ، 30-9:27 ، 32-8:28مهتتا  -ئىنجىل(

  ) 11:43،44 ، يۇھاننا 7:21،22 ، 5:12،13

 لۈمدىن تىرىلدۈرىدۇۆئهيسا مهسىھ ئىبادهتخانا مهسئۇلى يائىرنىڭ قىزىنى ئ .

   )42-5:35ماركوس -ئىنجىل(

  دىن تىرىلدۈرىدۇئۆلۈمنائىن شهھرىدىكى بىر تۇل ئايالنىڭ ئوغلىنى .

  ) 17-7:11لۇقا -ئىنجىل(

  يۇھاننا -ئىنجىل. (دىن تىرىلدۈرىدۇئۆلۈمبهيتانىيا يىزىسىدىكى الزارنى

11:1-45 (  

  نى قورسىقى ئادهمنىڭ دىن ئارتۇق 5000 ال بېلىق بىلهن2  ۋه نان5ئهيسا مهسىھ

 ، لۇقا 44-6:30 ، ماركوس 21-14:15مهتتا -لئىنجى. (تويغۇزىدۇ

9:10-17 (  

  دىن ئارتۇق 4000 نان ۋه نهچچه تال كىچىك بېلىق بىلهنال 7ئهيسا مهسىھ 

 ، ماركوس 39-15:32مهتتا -ئىنجىل. (نى تويغۇزىدۇقورسىقى ئادهمنىڭ

8:1-9 (  

  14:25مهتتا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھ سۇنىڭ ئۈستىده ماڭىدۇ (  

 ىدۇنى تىنجىت دولقۇنتوختۇتۇپ،چاپقۇننى -سىھ دېڭىزدىكى بورانئهيسا مه .

  ) 25-8:22 ، لۇقا 4:39 ، ماركوس 27-8:23مهتتا -ئىنجىل(

  ) 107:29زهبۇر  -. خۇدا بوراننى توختىتىشى بىلهن دىڭىز دولقۇنىمۇ تىنجىدى(

 پارچه تۆتئىنجىلدىكى (ن ئهيسا مهسىھ يهنه نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسهتكه 

ئىنجىلدا بۇ ؛ ) ده بۇالردىن پهقهت بىر قىسمىال خاتىرلهنگهنش خهۋهرخۇ

دىن مهسىھنىڭ ھهقىقهتهن خۇدامۆجىزىلهرنىڭ خاتىرلىنىشى كىشىلهرگه ئهيسا 

، ئۇنىڭغا ئىشهنگهن ئادهمنىڭ مهڭگۈلۈك ھاياتقا كهلگهنلىكىنى
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  ) 20:30،31يۇھاننا -ئىنجىل(. ئېرىشهلهيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر

 مهتتا -ئىنجىل. (خىيالىنى بىلهلهيتى-ئهيسا مهسىھ كىشىلهرنىڭ قهلبىدىكى ئوي

  ) 2:24،25 ، يۇھاننا 9:4

  ئهيسا مهسىھ ئازغان ئادهملهرنى قۇتقۇزغىلى، گۇناھىنى تونۇغانالرنى چاقىرغىلى

  ) 5:32 ، لۇقا 9:13 ، مهتتا 19:10لۇقا -ئىنجىل(. كهلدى

 نۇرغۇن بىلهنم شاگىرتلىرى ئهيسا مهسىھ ئهرىشتىن چۈشكهن، ھه 

 باشقا ھىچقانداق ئهيسا مهسىھتىن. چىالرنىڭ ئالدىدا ئاسمانغا كۆتىرىلگهنئېتىقات

.  ئاسمانغا كۆتىرىلگهن ئهمهسھهمئادهم ئهرىشتىن چۈشكهن بىر 

  ) 6:38 ، 3:13يۇھاننا -ئىنجىل(

  قىدىن ئاتىسىنىڭ ئۇلۇغلىدۇنيا ئاپىرىده بولۇشتىن بۇرۇنال ئهيسا مهسىھ خۇدا

؛ ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى  ) 17:5يۇھاننا -ئىنجىل(بهھرىمهن بولغان 

 ) 17:6يۇھاننا (خۇدا ئاتىسى تهرىپىدىن تالالنغان ئادهملهرگه نامايهن قىلغان 

؛ ئۇ خۇدا  ) 5:43يۇھاننا (؛ ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ نامى بىلهن بۇ دۇنياغا كهلگهن 

؛ ئهيسا مهسىھنى  ) 10:30يۇھاننا (ئاتىسى بىلهن ئهسلىده بىر ئىدى 

ئىنسان پهقهت ئهيسا مهسىھ ئارقىلىقال كۆرگهنلىك خۇدا ئاتىنى كۆرگهنلىكتۇر، 

؛  ) 14:6،9،11 ، يۇھاننا 11:27مهتتا (خۇدا ئاتىنىڭ دهرگاھىغا بارااليدۇ 

؛  ) 5:37يۇھاننا (خۇدا ئاتىنىڭ ئۆزىمۇ  ئهيسا مهسىھ ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىدۇ 

؛ ئهيسا  ) 5:19يۇھاننا (ا نىمه قىلسا، ئهيسا مهسىھمۇ شۇنى قىلىدۇ خۇدا ئات

مهسىھنى ھۆرمهت قىلمىغانلىق ئۇنىڭ ئاتىسى خۇدانى ھۆرمهت قىلمىغانلىقتۇر 

؛ ئۇنىڭغا ئۆچمهنلىك قىلغانلىق خۇدا ئاتىغا ئۆچمهنلىك  ) 5:23يۇھاننا (

اننىڭ ھهممىسى ھهم بار بولغ؛ خۇدا ئاتىدا  ) 24-15:22يۇھاننا (قىلغانلىقتۇر 

  ) 16:15يۇھاننا (دۇر كىئهيسا مهسىھنىڭ

 17-16:15مهتتا -ئىنجىل( ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتايدۇ مۇئهيسا مهسىھ 

 ، 8:23 ، 6:51 ، 5:17،18 ، يۇھاننا 22:70 ، لۇقا 26:63،64، 

9:36،37 ، 10:33,36-38 ، 13:13 ، 16:8 ، 17:1 ، 19:7(   

 الرنى تېخىمۇ مول ھاياتلىققا ئېرىشسۇن دهپ كهلگهن ئهيسا مهسىھ ئىنسان

  ) 10:10يۇھاننا -ئىنجىل(

  يۇھاننا -ئىنجىل(ئهيسا مهسىھ كىشىلهرگه مهڭگۈلۈك ھاياتلىق ئاتا قىلىدۇ

يۇھاننا (؛ ئۇ ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگۈچى ۋه ھاياتلىق بهرگۈچىدۇر  ) 10:27،28

يۇھاننا  (. ئاتا قىلىدۇلىقھايات؛ ئۇ ئۆزى خالىغان كىشىگه مهڭگۈلۈك  ) 11:25

5:21 (  

 ئۇنىڭ يېنىغا كهلگهنلهر ھهرگىز . ئهيسا مهسىھ ھاياتلىق بهرگۈچى ناننىڭ ئۆزىدۇر

  ) 6:35يۇھاننا  (.ئاچ قالمايدۇ، ئۇنىڭغا ئىشهنگهنلهر مهڭگۈ ئۇسسىمايدۇ
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  ،ئهيسا مهسىھ دۇنيانىڭ نۇرىدۇر، ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر قاراڭقۇلۇقتا قالمايدۇ

  ) 8:12يۇھاننا  (.ھاياتلىق نۇرىغا مۇقهررهر ئېرىشىدۇئۇالر 

  ،ھهم مول ئهيسا مهسىھ ئىشىكتۇر، ئۇ ئارقىلىق كىرگهنلهر چوقۇم قۇتقۇزىلىدۇ

  ) 10:9يۇھاننا . (نىمهتلهرگه ئېرىشىدۇ

  ئهيسا مهسىھ ياخشى قويچىدۇر، ياخشى قويچى ئۆزىنىڭ قويلىرى ئۈچۈن

  ) 10:11يۇھاننا . (ھاياتىنىمۇ قۇربان قىالاليدۇ

 ئهيسا مهسىھ ھازىرمۇ ھاياتتۇر، ئۇ كهلگۈسىده بۇ دۇنياغا يهنه كىلىدۇ .

  )ۋهھىلهر-ئىنجىل(

 پۇتۈن دۇنيا، پۈتكۈل مهۋجۇدات ئهيسا مهسىھكه بويسۇنىدۇ .

،  1:10 ، ئهفهسلىكلهر 15:27،28كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت -ئىنجىل(

 ) ۋهھىلهر

 24:51 ، لۇقا 16:19ماركوس -ئىنجىل. (ىرىلىدۇئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆت ، 

  ) 1:9ئهلچىلهر 

  3:13يۇھاننا . (ئهرىشتىن چۈشكهن ئهمهسئهيسا مهسىھتىن باشقا ھىچكىم (  

  ئهيسا مهسىھ ئهرىشكه كۆتۈرۈلۈپ شانلىق تهختته ئولتۇرىدۇ، ئۇ خۇدانىڭ ئوڭ

  ) 22:44 ، 25:31 ، 19:28مهتتا . (يىنىدىن ئورۇن ئالىدۇ

 1:8ئىبرانىالر . (سا مهسىھنىڭ تهختى مهڭگۈلۈكتۇر، سهلتهنىتى ئادىلدۇرئهي ( 

  سالونىكا بىرىنچى   ، 1:11ئهلچىلهر (ئهيسا مهسىھ قىيامهتته قايتىپ كىلىدۇ

  ) 1:7 ، ۋهھىلهر 9:28 ، ئىبرانىالر 4:16

  5:22 ، يۇھاننا 25:31،32مهتتا (ئهيسا مهسىھ پۈتۈن دۇنيانى سوراق قىلىدۇ ( 

يسا مهسىھنى رهت قىلغان، ئۇنىڭ سۆزىنى قۇبۇل قىلمىغانالرنى، قىيامهت ؛ ئه

  ) 12:48يۇھاننا . (كۈنى، ئۇنىڭ سۆزلىرى سوراق قىلىدۇ

 1:31،33لۇقا . (ئهيسا مهسىھ مهڭگۈ ھايات، ئۇنىڭ دۆلىتى مهڭگۈلۈكتۇر ، 

  ) 19:16 ، 11:15 ، 1:5،18ۋهھىلهر 

 مهڭگۈ بار بولغان، شۇنداقال ھهممىگه ئهيسا مهسىھ بۇرۇن، ھازىر ۋه كهلگۈسىده 

  ) 1:8ۋهھىلهر . (قادىر بولغۇچىدۇر

 ؛ ئۇ  ) 28:18مهتتا (زىمىندىكى بارلىق ھوقۇق بېرىلگهن -ئۇنىڭغا ئاسمان

ئۆزىنىڭ قۇدرهتلىك سۆزى بىلهن پۈتكۈل كائىناتنىڭ مهۋجۇدلىقىنى ساقالپ 

يۇھاننا (ىڭغا تاپشۇرغان ؛ خۇدا بارلىق مهۋجۇداتنى ئۇن) 1:3ئىبرانىالر (تۇرىدۇ 

  ) .I 15:27كورىنتلىقالر( بويسۇنىدۇ ؛ پۈتكۈل مهۋجۇدات ئۇنىڭغا ) 3:35
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  ئهيسا مهسىھ ئۆزىگه ئىتائهت قىلغۇچىالر ئۈچۈن مهڭگۈلۈك قۇتقۇزۇلۇش مهنبهسى

  ) 5:9ئىبرانىالر . (بولدى

 بولدىكاھىنك ئهيسا مهسىھ چهكسىز ھاياتلىق قۇدرىتى بىلهن مهڭگۈلۈ  .

  ) 7:16ئىبرانىالر (

  ئهيسا مهسىھ مهڭگۈ ھاياتتۇر، ئۇ خۇدانىڭ ئوڭ يىنىدا تۇرىدۇ، ئۇ ئۆزى ئارقىلىق

خۇدانىڭ ئالدىغا كهلگهن بارلىق ئادهملهرنىڭ قۇتقۇزىلىشى ئۈچۈن مۇراجهت 

  ) 7:25 ، ئىبرانىالر 8:34رىملىقالر . (قىلىدۇ

 تىقاتچىلىرى بىلهن بىرگه بولىدۇېائىم ئۆز ئئهيسا مهسىھ زامان ئاخىرغىچه ھهر د .

  ) 28:20مهتتا (

 ئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا كىلىشى شهيتاننىڭ قىلمىشلىرىنى يوقۇتۇش ئۈچۈندۇر .

  ) 3:8يۇھاننا بىرىنچى خهت (

  

  ؟ ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى ياكى ئىالھ دىگهنمۇئهيسا مهسىھ 

 تهۋرات،  (ه ۋاقىتتا كونا ئهھديوقۇردا خاتىرلهنگهن نۇرغۇن ئايهتلهر، ئهينى

بىلىدىغان يهھۇدىالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئهيسا مهسىھ ئۆزىنى نى ياخشى ) زهبۇر

ئهيسا مهسىھ دهل مۇشۇ .  دهپ ئاتىغان بىلهن باراۋهر ئىدى ئىالھخۇدانىڭ ئوغلى،

  . پ ئۆلتۈرىلىدۇن يهھۇدىالر تهرىپىدىن قهستلىنىسهۋهپتى

 ه ئاساسهن ئۆزىنى ك» هتئاي-13باب -7 هردانىيال پهيغهمب«هيسا مهسىھ ئ

 دهپ ئىالھئىنسان ئوغلى دهپ ئاتايدۇ، بۇ ئهمىلىيهتته ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى، 

 . ئاتىغان بىلهن باراۋهر ئىدى

 دهپ  ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى، ئىالھ نىڭتۆۋهندىكى ئايهتلهرده ئهيسا مهسىھ

ئىنجىلدىكى مهتتا بايان مهسىلهن، . خاتىرلهنگهنناھايىتى ئېنىق ئاتىغانلىقى 

 ، ماركوس بايان قىلغان خۇش 27:43 ، 26:63،64قىلغان خۇش خهۋهر 

 ، يۇھاننا بايان 22:70 ، لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر 14:61،62خهۋهر 

  . قاتارلىق ئايهتلهر 19:7 ، 10:36 ، 9:35،37قىلغان خۇش خهۋهر 

 تى، ئهگهر خۇدا اداغا تايىنئۇ خۇ: ئهينى ۋاقىتتا يهھۇدىالرمۇ مۇنداق دىگهن

خۇدانىڭ «خالىسا، ھازىرال كىلىپ ئۇنى قۇتقۇزمىسۇنمۇ، چۈنكى ئۇ ئۆزىنى 

  ) 27:43مهتتا -ئىنجىل. (غۇدىگهن» ئوغلى

 يۇھاننا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرىمۇ ئۇنى ئىالھ دهپ ئاتىغان

  ) 1:8 ، ئىبرانىالر 9:5 ، رىملىقالر 20:28 ، 1:1،2،18

 ئىدى، پۈتكۈل دۇنيا ئۇ ئارقىلىق هسىھ ئهسلىدىنال خۇدا بىلهن بىرسا مئهي 
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 4,10-1:1يۇھاننا -ئىنجىل. (ئۇنىڭ ئۆزى دۇنيانى ياراتقان رهبدۇر. يارىتىلغان

؛  ) 1:15،16،28 ، كولۇسلىقالر 8:6 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 17:5، 

؛ ئىبراھىم )17:24يۇھاننا (دۇنيا يارىتىلىشتىن بۇرۇنال خۇدا ئاتا ئۇنى سۈيهتتى 

  ) .8:58يۇھاننا (تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنال ئۇ بارتى 

  

 ئۈچۈن ئهيسا مهسىھ ئىالھ قىلمايدىغان ئىشالرنىمۇ قىلىدۇ؟ نىمه 

 قۇرئان كىشىلهرگه مۇنداق تهسىر بېرىدۇ، پهقهت بىرال تالالش ئىمكانىيىتى بار :

ئىككىلىسى بولىشى مۇمكىن ئهيسا ياكى خۇدا ياكى ئادهم، ئۇنىڭ بىرال ۋاقىتتا 

مۇسۇلمانالر ئهيسا مهسىھنىڭ بىر ئادهم بولغانلىقى، ئۇنىڭمۇ ئادهملهر . ئهمهس

مهسىلهن، قانداشلىق، دۆلهت (ئۇچرايدىغان تۈرلۈك تهبىئى چهكلىمىلهرگه 

) تهۋهلىكى، ئادىمى ھىسسىيات، جىسمانى ئاجىزلىق قاتارلىقالرغا

 . مهسىھنىڭ ئىالھى تهبىئىتىنى ئىنكار قىلىدۇئۇچرايدىغانلىقىغا ئاساسهنال ئهيسا 

 ئهيسا .  ئىالھھهم ھهم ئادهمئهيسا مهسىھ  : مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تهلىمى بولسا

 چهكلىمىسىگه يمهسىھنىڭ يهر يۈزىدىكى قىسقىغىنه ھاياتىدا ئۇچرىغان ئىنسانى

ڭ خۇدا ئۆزىنى. غىلى بولمايدۇىيىتىنى ئىنكار قىلئاساسهنال ئۇنىڭ ئىالھى ماھ

 ئهۋهتتى،  خۇدانىڭ  ئىنسان ھالىتىده يهر يۈزىگه)سۆزىنى(كاالمىنى مهڭگۈلۈك 

ئىالھى ئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ .  مۇكهممهل ئادهم ئهيسا مهسىھ بولدىسۆزى

لىق  شۇڭا ئۇ ئىنسان.قۇدرىتىدىن ۋاز كىچىپ ئىنسان بولۇپ ئارىمىزدا ياشىدى

غان ئىشالرغا ئىشتىراك ۇدا قىلىدىغان ياكى قىالاليدى بىلهن خساالھىيىتى

سىناق ۋه انالر دۈچ كىلىدىغان ئۇ خۇدانىڭ قۇدرىتىگه تايىنىپ، ئىنس. قىلمىدى

ئاخىرىدا . ۈپ باقمىدى بىشىدىن ئۆتكۈزدى، ئهمما گۇناھ ئۆتكۈزرنىقىيىنچىلىقال

ھاياتىنى تهغدىم قىلىپ، مۇكهممهل قۇربانلىقنى ئۆز ئۇ ئىنسانىيهت ئۈچۈن 

 . بهردى

  

 ئايرىشى ئۇنىڭ ئىالھى ماھىيىتىنى ئىنكار  ئاتىنى خۇدايسا مهسىھ بىلهنئىنجىلنىڭ ئه

 قىالمدۇ ؟ 

 »كونتىكىستئۇالردىگهن بۇ سۆز ئوخشىمىغان مهنىلهرنى ئاڭلىتااليدۇ، » ئىالھ  

بۇ سۆز ئادهتته خۇدا ئاتىنى ئىپادىلهيدۇ، ئىنجىلدا . ۋه ئىشلىتىش ئورنىغا باغلىق

قهددهس ئاتىدا بار بولغان ئورتاق ماھىيهتنىمۇ مۇقهددهس ئوغۇل ۋه مۇشۇنداقال 

دىگهن سۆز ئارقىلىق ئهيسا » ئىالھ«باشقىچه ئېيتقاندا، ئىنجىل . ئىپادىلهيدۇ

مهسىھنى ئىپادىلىگهنده، بۇ مهنهن جهھهتتىكى ئاتالغۇ بولۇپ، ئهيسا مهسىھته 

 .  ۇىدجهزىملهشتۈرئىالھى ماھىيهت ۋه بارلىق مۇدهددهس خاراكتىرنىڭ بارلىقىنى 
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  كاالمنىڭ « ايىتىدهئ-1باب -1ئىنجىل يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهرنىڭ

ئهيسا كاالم خۇدانىڭ سۆزى دىگهنلىك بولۇپ، . دىيىلگهن» ئۆزى خۇدادۇر

  .مهسىھ خۇدانىڭ كاالمىدۇر

 ئهمما . خۇدا ئاتىدا بار بولغان ئىالھى خاراكتىرنىڭ ھهممىسى ئهيسا مهسىھتىمۇ بار

دىگهن » ئىالھ« گىرىكچه ،مهسىھنى ئىالھ دهپ ئاتىغان چاغدائىنجىلدا ئهيسا 

بۇ ئهيسا مهسىھنىڭ خۇدا ئاتىدىن سۆزنىڭ ئالدىدا ئىنىق ئارتىكىل يوق بولۇپ، 

ئهيسا مهسىھ مهڭگۈلۈك كاالمدۇر، ئۇ دۇنيا . پهرقلىنىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

اھىيهت جهھهتته ، مبولۇپئاپىرىده بولۇشتىن بۇرۇنال خۇدا ئاتا بىلهن بىرگه 

هسلىدىنال بار بولغان خۇدانىڭ  ئهيسا مهسىھ ئدىمهك،. خۇدا بىلهن بىر ئىدى

سلىك ئۇ شهخ  ئهمما،مهۋجۇد ئىالھى ماھىيهت  تهبىئىتىده، ئۇنىڭكاالمىدۇر

 . پ تۇرىدۇخۇدا ئاتىدىن پهرقلىنى جهھهتته

  نىڭ دىگهن سۆز ئارقىلىق ئهيسا مهسىھ» ئىالھ«ئىنجىلدىكى بهزى ئايهتلهر

 قىلىپ، ئۇنى خۇدا ئاتا بىلهن باراۋهر پتهبىئىتى ۋه ماھىيىتىنى سۈپهتله

ئۇالرنىڭ ئهمىلىيهتته شۇڭا ئهيسا مهسىھ بىلهن خۇدانى ئايرىش . كۆرسىتىدۇ

 ،يهنى. سلىك جهھهتتىكى پهرقتۇرشهخماھىيىتىدىكى پهرق بولماستىن بهلكى 

لىنىدۇ، ئهمما ماھىيهت هرقئهيسا مهسىھ شهخسلىك جهھهتته خۇدا ئاتا بىلهن پ

 .  خۇدا ئاتا بىلهن بىردۇرجهھهتته

 قهدىمقى بىشارهتلهرنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى

  ئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا كىلىشى ۋه قىلغان ئىشلىرى تهۋرات، زهبۇر قاتارلىق

 بىشارهتلهرنى ىرىلگهنقهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردىكى مهسىھ توغرىسدا ب

 روياپقا سۆزىنىۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ قانۇنى  ئهمهلگه ئاشۇردى، ئۇ تهۋرات

  ) 5:17مهتتا -ئىنجىل(. چىقاردى

  بۇ خۇش خهۋهرنى خۇدا قهدىمقى زامانالردا پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق مۇقهددهس

  ) 1:2رىملىقالر -ئىنجىل. (يازمىالردا ۋهده قىلغانىدى

 ارىتىلىش ئالهمنىڭ ي-تهۋرات. (خۇدا ئالدى بىلهن ئادهم ئاتىغا ۋهده قىلىدۇ

3:14،15 (  

  ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. ( ۋهده قىلىدۇپهيغهمبهرگهخۇدا ئىبراھىم

22:18 (  

 19-18:15 قانۇن شهرھى-تهۋرات. (سا پهيغهمبهرگه ۋهده قىلىدۇخۇدا مو (  

  ئۇنىڭ ئهۋالدىدىن بىر قۇتقۇزغۇچىنىڭ دۇنياغا پهيغهمبهرگهخۇدا داۋۇت ،

. تهنىتىنىڭ چهكسىز بولىدىغانلىقىنى جاكاراليدۇكىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ سهل

 ) 7:16سامۇئىل پهيغهمبهر (



 13 

 

  كونا ئهھدىدىكى قۇتقۇزغۇچى مهسىھكه ئائىت بىشارهتلهر

  ئهيسا مهسىھئىنجىلدىكى   بىشارهت  كونا ئهھده

 23:5يهرهمىيا پهيغهمبهر 

 ، ئىزهكىئال 33:14،15، 

   34:24پهيغهمبهر 

قۇتقۇزغۇچى مهسىھ 

ئهۋالدىدىن داۋۇتنىڭ 

  . چىقىدۇ

 ، 1:17مهتتا -ئىنجىل

 ، 13:23ئهلچىلهر 

   22:16، 5:5ۋهھىلهر 

مهسىھ بهيتىلھهمده    5:2مىكا پهيغهمبهر 

  تۇغۇلىدۇ

 2:1،5،6مهتتا -ئىنجىل

  7-2:4، لۇقا 

  21-1:18مهتتا -ئىنجىل  پاك قىزدىن تۇغۇلىدۇئۇ    7:14يهشايا پهيغهمبهر 

ىسىردىن قايتىپ مئۇ   11:1ھۇشىئا پهيغهمبهر 

  چىقىدۇ

  15-2:13مهتتا -ئىنجىل

 ، 40:3يهشايا پهيغهمبهر 

   3:1ماالكى پهيغهمبهر 

بىر ئادهم چۆل 

جهزىرىلهرده ئۇنىڭ 

كىلىشى ئۈچۈن يول 

  تهيياراليدۇ

 ، 3:1،2مهتتا -ئىنجىل

 ، يۇھاننا 1:7ماركوس 

1:29-34  

خۇدا ئۆزىنىڭ روھىنى   42:1يهشايا پهيغهمبهر 

  تا قىلىدۇئۇنىڭغا ئا

 21-1:18مهتتا -ئىنجىل

   3:22، لۇقا 

ئۇ جهلىلىيهگه    9:1،2يهشايا پهيغهمبهر 

  شهرهپ كهلتۈرىدۇ-شان

  16-4:12مهتتا -ئىنجىل

ئۇ يات مىللهتلهرنىڭ نۇرى   42:6يهشايا پهيغهمبهر 

  بولىدۇ

 ، 2:10لۇقا -ئىنجىل

  8:12يۇھاننا 

ئۇ تهمسىل بىلهن   78:2زهبۇر 

  سۆزلهيدۇ

  13:35مهتتا -ئىنجىل



 14 

ئىنجىلدا ئهيسا مهسىھنىڭ   ئۇ مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىدۇ   35:5يهشايا پهيغهمبهر 

نۇرغۇن مۆجىزىلىرى بايان 

  .قىلىنغان

 مىنىپ ئىشهككهئۇ    9:9 زېكارىياھ پهيغهمبهر

  ىرۇسالىمغا كىرىدۇي

 ، 9-21:1مهتتا -ئىنجىل

 ، يۇھاننا 19:35،36لۇقا 

12:12-16  

 ، 44:6يهشايا پهيغهمبهر 

48:12  

ۋهھىلهر -ئىنجىل  ئۇ باش ھهم ئاخىردۇر 

1:17،18 ، 

22:12،13،16،20   

 

  نى كهچۈرۈم قىلىشىىگۇناھكىشىلهرنىڭ گۇناھسىزلىقى ۋه ئهيسا مهسىھنىڭ 

  :ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

  19:19قۇرئان (قۇرئاندا ئهيسا پهيغهمبهر پاك، گۇناھسىز دهپ خاتىرلهنگهن (  ،

   ) . 3:46قۇرئان (دهم ئۇ بىر ياخشى ئا

 بۇخارى ھهدىسلىرى. (ھهدىسلهردىمۇ ئهيسا پهيغهمبهر گۇناھسىز دىيىلگهن 

6:236 (  

 گۇناھسىز بولۇپ،  پهقهت مهريهم ئانا بىلهن ئهيسا پهيغهمبهرال پاك دىنىدا،ئىسالم 

ئىنسانىيهت تارىخىدا . دهپ قارىلىدۇ ) Ayatollah( نىڭ بهلگىسى ئالالئۇالر 

بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئىكهنككىسىال تۇغۇلغاندا يىغلىمىغان پهقهت ئۇ ئى

4:54:506 ، 4:55:641 ، 6:60:3،71،236 (  

   3:135قۇرئان . (ال گۇناھنى كهچۈرۈم قىالاليدۇئالالپهقهت ( 

  

  :مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تهلىمى 

  ؛ 53:9يهشايا پهيغهمبهر (ئهيسا مهسىھ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باقمىغان 

 II ، كورىنتلىقالر8:46 ، يۇھاننا 23:4،41،47 ، لۇقا 27:4 مهتتا-ئىنجىل

؛   ) 3:5 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت I 2:22 ، پىتروس4:15انىالر  ، ئىبر5:21
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يۇھاننا -ئىنجىل (ىدۇلىدىغان ئىشالرنى قىلقى ۇرسهن خنىئۇ دائىم خۇدا

  ) 8:55يۇھاننا  (ۆزىگه ئهمهل قىلىدۇسبارلىق ؛ ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ  ) 8:29

  دۇنيادىكى باشقا ئادهملهرنىڭ ھهممىسى گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ، بارلىق پهيغهمبهرلهر

پهقهت خۇداال گۇناھ . جۇملىدىن مۇھهممهتمۇ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باققان

 . بۇمۇ ئهيسا مهسىھنىڭ ئىالھى ماھىيىتىنى ئىسپاتالپ بېرهلهيدۇ. ئۆتكۈزمهيدۇ

 مهتتا -ئىنجىل. (ڭ گۇناھالرنى كهچۈرۈم قىلىش ھوقوقى بارئهيسا مهسىھنى

  ) 8:11 ، يۇھاننا 7:48،49 ، 26-5:17 ، لۇقا 10-2:5 ، ماركوس 9:2،6

  ئهيسا  ). 2:7ماركوس -ئىنجىل(پهقهت خۇداال گۇناھالرنى كهچۈرۈم قىالاليدۇ

 دىمهك بۇمۇ ئهيسا ،مهسىھنىڭ گۇناھالرنى كهچۈرۈم قىلىش ھوقوقى بار

 . نىڭ ئىالھى ماھىيىتىنى ئىسپاتالپ بېرهلهيدۇمهسىھ

  زهبۇر (خۇدا ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرىدۇ، ئۇالرنىڭ كېسىلىنى ساقايتىدۇ

103:3 (  

 

   تىرىلىش ۋهت، ئۆلۈمكىرس

  :قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

 دهيدۇ، ئهمما ئهمىلىيهتته ئۇالر ئۇنى - ئۇالر ئهيسا مهسىھنى ئۆلتۈردى،يهھۇدىالر 

 ئهيسانى ئۆزىنىڭ دهرگاھىغا ئالالىدى، ئۇنى كىرسىتقىمۇ مىقلىمىدى، ئۆلتۈرم

   ) 4:157،158قۇرئان . (ئېلىپ چىقىپ كهتكهن

  خىل ئهھۋال كىلىپ چىقىدۇ3يوقۇرقى ئايهتتىن  

 ئهيسا مهسىھ ئۆلمىگهن،  .1

   ياكى يهھۇدىالر ئۇنى ئۆلتۈرمىگهن،  .2

بىر  ھاياتىنى ئۇنىڭ يهھۇدىالر ئهمهس بهلكى پهقهت خۇداال ،ۋه ياكى  .3

  .تهرهپ قىالاليدۇ

ئهمما قۇرئاندا ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ۋه تىرىلگهنلىكىگه ئائىت 

  : خاتىرلهرمۇ بار

 ،ئۇنىڭغا ئىشهنمهيدىغان  ئهھلى كىتاپالردىنئهيسا ئۆلتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن 

قۇرئان . (بىرسىمۇ يوق ئىدى، قىيامهت كۈنى ئۇ ئۇالرغا گۇۋاھلىق بىرىدۇ

4:159 (   
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  ئهيسا تۇغۇلغان كۈنى، ئۆلگهن كۈنى، تىرىلگهن كۈنىنىڭ ھهممىسىده

  ) 19:15،33قۇرئان . (تىنچلىقتىن بهھرىمهن بولىدۇ

 گهنلىكىنى تىرىلتۈرۈلگهنلىكى ۋه ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆللهريوقۇرقى ئايهت

  .كۆرسهتكهن

 اھىغا ئېلىپ چىقىپ  ئهيسانىڭ ھاياتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، ئۇنى ئۆزىنىڭ دهرگئالال

ئۇنىڭغا ئىشهنگهن ئادهملهرنى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه . كىتىدۇ

  ) 3:55قۇرئان  (.ئىشهنمىگهنلهردىن ئۈستۈن قىلىدۇ

 . بۇ ئايهتمۇ ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۈلۈپ تىرىلگهنلىكىنى كۆرسهتكهن

  ،5:117قۇرئان . ( ئادهملهرگه باشپاناھ بولىدۇئالالئهيسا ئۆلگهندىن كىيىن (  

  . كۆرسهتكهن نىبۇ ئايهتمۇ ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆلگهنلىكى 

 مهزھهپتىكى تۈرلۈكقۇرئاندىكى يوقۇرقى ئايهتلهرنىڭ مهنىسى مۈجىمهل بولۇپ، 

  : مهسىلهن.  ئۆزئارا زىددىيهتلىك چۈشهندۈرىدۇئۇنى ھهرخىل ۋهمۇسۇلمانالر 

 ۈلمىگهن، ئۇ ھايات لىنىپ ئۆلتۈرخ مهزھهپلهر ئهيسا پهيغهمبهر كىرستقا مىبهزى

 ئهيساغا ئوخشايدىغان يهنه ئالالچېغىدىال ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كىتىلگهن، 

الپ ئۆلتۈرگۈزگهن دهپ چۈشهندۈرىدۇ خنى ئهيسانىڭ ئورنىدا كىرستقا مىبىر ئادهم

  ) . بهزى مۇسۇلمانالر بۇ ئادهمنى ئهيساغا ساتقۇنلۇق قىلغان يهھۇدا دهپ قارايدۇ(

 مانالر يوقۇرقى چۈشهندۈرۈشنى قوبۇل قىلىدۇكۆپ ساندىكى مۇسۇل . 

  ئهمىلىيهتته ئۇ بولۇپ، ئۈستىگه قۇرۇلغان بۇ خىل چۈشهندۈرۈش پۈتۈنلهي پهرهز

 Basilid(لىدنىڭ هزھهپ نوسدىلچىالرنىڭ داھىسى باسقهدىمقى بىدئهت م

 لۇپ كىيىنكى دهۋرلهرده توقۇ، شۇنىڭدهكرىۋايهتلىرى)  180-120،مىالدى 

ئهلچىلهرنىڭ «(تارقىلىپ يۈرگهن ساختا ئىنجىلالر كهڭ  ايونىدا رئهرهبىستان

 ۋه ،)» تهزكىرىسىيۇھاننا«، »نىڭ خۇش خهۋىرىپىتروس«، »ساياھىتى

 .  كهلگهنلىرىدىنتهلىمبىدئهت  نىڭ Docetistsگىرىتسىيهلىك 

   ،ئۆزى ئهۋهتكهن ئهيسا خۇدائهگهر بۇ چۈشهندۈرۈش توغرا بولسا، ئۇنداقتا 

 يىل ئالداپ، 600چىالرنى ئېتىقاتهگهشكهن شاگىرتالر ۋه بارلىق پهيغهمبهرگه ئ

لىنىپ ئۆلگهنلىكىگه ئىشهندۈرۈپ، ھهمده ئۇنىڭ خالرنى ئهيسانىڭ كىرسىتقا مىئۇ

ئوقۇبهت -ئازاپئۇالرنى ئۈلۈپ تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهرگۈزۈش ئۈچۈن 

ن ئاندىن  يىلدىن كىيى600  ۇپ،تارتقۇزۇپ ھهتتا ھاياتىنى قۇربان قىلغۇز

ناھايىتى . مامدۇنى ئاشكارلىغان بول» ھهقىقى ئهھۋال«مۇھهممهت ئارقىلىق 

 .  خۇدانىڭ قىلىدىغان ئىشى ئهمهس ئادىل ھهققانى بۇ ھهرگىزمۇ،ئېنىقكى
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 يالغان نىلىنىپ ئۆلتۈرىلىشىخ ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ كىرسىتقا مىر مۇسۇلمانالبهزى 

 . دهپ چۈشهندۈرىدۇ

 يسا پهيغهمبهرنىڭ تىنى ئۆلگهن، ئهمما روھى ئۆلمىگهن  ئه مۇسۇلمانالر،بهزى– 

  ) 2:154قۇرئان . (دهپ چۈشهندۈرىدۇ

 ئالالماماتنى كونتىرول قىالاليدۇ، ئهگهر -ال ھاياتئالال پهقهت  مۇسۇلمانالر،بهزى 

ئىراده قىلمىسا، ئادهملهرنىڭ ئهيسا پهيغهمبهرنى ئۆلتۈرۋىتىش ھوقوقى 

 گه 19:11يۇھاننا - ۋه ئىنجىل8:17ن قۇرئا. (دهپ چۈشهندۈرىدۇ-يوق

 ) ئاساسالنغاندا، بۇ چۈشهندۈرۈش ئىنجىلغا بىر قهدهر يىقىن كىلىدۇ

  يىلى پاكىستاندا بارلىققا كهلگهن، ئىسالم -1879مىالدى (ئهھمهدىيه مهزھىپى

دىنىنىڭ بىر بىدئهت مهزھىپى، ئهنئهنىۋى مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئىتىراپ 

، ) ھۆكۈمىتى ئۇالرنى مۇسۇلمان ئهمهس دهپ جاكارلىغانقىلىنمايدۇ، پاكىستان

ئهيسا پهيغهمبهر كىرستتا ئۆلمىگهن بهلكى ھۇشىدىن : مۇنداق چۈشهندۈرىدۇئۇالر 

. كهتكهن، ئۇ سالقىن ۋه نهم بولغان قهبره ئىچىده ھۇشىغا كىلىپ، ساقايغان

چه كىيىن شهرققه كىتىپ، پارىس، ئافغانىستانالردىن ئۈتۈپ تاكى كهشمىرگى

ئۇ ئۇيهرده دىن تارقىتىپ، ئاخىرى سىلىناگاردا ۋاپات بولۇپ شۇ يهرگه . كهلگهن

 . دهپنه قىلىنغان

  چۈشهندۈرۈشلهرمۇ بارھهرخىليهنه باشقا ئىسالم دۇنياسىدا  . 

  گهرچه يوقۇرقى ئايهتلهر توغرىسىدا ئوخشىمىغان چۈشهندۈرۈشلهر بولسىمۇ، ئهمما

بۇ ئىككى نوقتا مهسىھ . (نكار قىلمىغانقۇرئان تۆۋهندىكى ئىككى نوقتىنى ئى

 )ىغا ماس كىلىدۇئېتىقات

 . يهھۇدىالر ئهيسا پهيغهمبهرنى ئۆلتۈرمهكچى بولغان .1

 . ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئۆزى ئۆلۈشكه رازى بولغان. 2

  ئهھمىيىتىنى چۈشهنمهيدۇ، شۇڭا ھهقىقى مۇسۇلمانالر كىرسىتتىكى قۇربانلىقنىڭ

 . مايدۇلالنغانلىقىدهك پاكىتنى قۇبۇل قىالخىرسىتقا مى ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ كئۇالر

  

  :خاتىرىلهرئىنجىلدىكى 

 لىنىپ خقان چاغدىال ئۆزىنىڭ كىرسىتقا مىخۇش خهۋهر تارقىتىۋات  ئهيسا مهسىھ

ئۆلتۈرىلىدىغانلىقى ۋه ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئالدىن بىشارهت 

 ، 20:19،28  ،17:23 ، 16:21 ، 12:40مهتتا -ئىنجىل. (بهرگهن

 ؛ 18:33 ، 9:22 ؛ لۇقا 10:34،35 ، 9:31 ، 8:31 ؛ ماركوس 26:27،28
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  ) 12:32،33 ، 10:11،15،17،18 ، 6:15،51 ، 3:14،15 ، 2:19يۇھاننا 

 مهتتا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھ ئىنسانالر ئۈچۈن قۇربان بولۇشنى ئۆزى تاللىغان

 ، 10:11،17،18 ؛ يۇھاننا 9:22،44 ؛ لۇقا 26:39،53 ، 20:18،28

12:27 (  

  ئهيسا مهسىھ ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى دىگهچكه، يهھۇدىالر ئۇنى ئۆلتۈرمهكچى

  ) 19:7يۇھاننا -ئىنجىل. (غانبول

  ئىنجىلدا ناھايىتى  قۇربانلىقىنىڭ ئهھمىيىتىمهسىھنىڭ كىرستته بهرگهنئهيسا 

 ؛ رىملىقالر 22:20 ؛ لۇقا 26:28مهتتا -ئىنجىل (. ئېنىق بايان قىلىنغان

 ؛ 2:5،6 ؛ تىموتى بىرىنچى خهت 5:21 ؛ كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت 8:3،4

روس بىرىنچى  ؛ پىت10-10:5 ، 9:22،28 ، 2:17 ؛ ئىبرانىالر 2:14تىتوس 

  ) .2:2 ؛ يۇھاننا بىرىنچى خهت 2:24خهت 

 ئۈچۈن،  ائهتلهندۈرۈش، ئۇ خۇدانىڭ ئادالىتىنى قان بولۇپئهيسا مهسىھ گۇناھسىز

نى ئۇ گۇناھ. كىرسىتتا قۇربانلىق بېرىپ، بىزنىڭ گۇناھىمىزنى ئۈستىگه ئالدى

 بىزنىڭ  پاك قىنىنى ئاققۇزۇش ئارقىلىق،، ئۆزىنىڭ قۇربانلىقى بولۇپيۇيۇش

ۋه   بۇ گۇناھ ئادهم ئاتىدىن كهلگهن ئهسلى گۇناھ.گۇناھىمىزنى يۇدى

ئۇ گهدىنىمىزگه . ھاياتىمىزدا ئۆتكۈزگهن تۈرلۈك گۇناھالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

يۈكلهنگهن گۇناھنىڭ قهرزىنى قايتۇرۇپ، ئهرىشنىڭ دهرۋازىسىنى بىز ئۈچۈن 

ۇ ئىنساننىڭ قۇتقۇزىلىشىدىكى ب. ىدۇ، بىزنى ھهققانى ئادهم قىلېرىدۇئېچىپ ب

 . دۇرىيولچىقىش بىردىنبىر 

 ئهيسا ، ئۇالر سهۋهبىىشىنىڭيهھۇدىالرنىڭ ئهيسا پهيغهمبهرنى ئۆلتۈر 

  ) 23:2لۇقا -ئىنجىل. (پهيغهمبهرنى قۇتقۇزغۇچى مهسىھ ئهمهس دهپ قارىغان

  ى ئۆلۈمئهيسا مهسىھنىڭ ) ياكى قۇرئاندىكى ئالالنىڭ(مۇھهممهتنىڭ

گهرچه ئهيسانى مهسىھ دهپ  مۇجىمهل بولۇپ، ىكى بايانلىرى تولىمۇتوغرىسىد

 . نىڭ ھهقىقى مهنىسىنى چۈشهنمىگهن» مهسىھ«ئاتىغان بولسىمۇ، ئهمما 

  كۈن ئىچىده، 40ئهيسا مهسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلىپ ئاسمانغا كۆتىرىلگىچه بولغان 

 . ۈنگهن قېتىم كۆر10غا كهم دىگهنده ئېتىقاتچىالر

 ماركوس -ئىنجىل. (ىدۇىرىلگهن كۈنى مهجدهللىك مهريهمگه كۆرۈنئهيسا مهسىھ ت

 ) 18-20:11 ، يۇھاننا 16:9-11

 ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كۈنى قهبرىدىن قايتقان ئايالالرغا كۆرىنىدۇ .

  ) 10-28:8مهتتا -ئىنجىل(



 19 

 لۇقا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كۈنى چۈشتىن كىيىن پىتروسقا كۆرىنىدۇ

  ) 15:5ىنتلىقالر بىرىنچى خهت ؛ كور24:34

  ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كۈنى كهچقۇرۇن ئىمائوس يىزىسىغا كىتىۋاتقان ئىككى

 )  16:12، ماركوس  32-24:13لۇقا -ئىنجىل. (شاگىرتىغا كۆرىنىدۇ

  شاگىرت ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كۈنى كهچته شاگىرتلىرىغا كۆرىنىدۇ، بۇ چاغدا

 ؛ يۇھاننا 43-24:36 ؛ لۇقا 16:14ركوس ما-ئىنجىل. (ماس يوق ئىدىوت

20:19-25 (  

  ئهيسا مهسىھ تىرىلىپ كىيىنكى يهكشهنبه كۈنى كهچته شاگىرتلىرىغا يهنه بىر

 ، 31-20:26يۇھاننا -ئىنجىل. (قىتىم كۆرىنىدۇ، بۇ چاغدا توماسمۇ بار ئىدى

  ) 15:5كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 

 يۇھاننا -ئىنجىل. ( شاگىرتىغا كۆرىنىدۇ7ا ئهيسا مهسىھ جهلىلىيه كۆلىنىڭ بويىد

21 (  

  بىرال ۋاقىتتا چىغا ئېتىقات دىن ئارتۇق 500 ۋه شاگىرتلىرى ئهيسا مهسىھ

 ،كورىنتلىقالر 18-16:15 ، ماركوس 20-28:16مهتتا -ئىنجىل. (كۆرىنىدۇ

  ) 15:6بىرىنچى خهت 

  قىرىندىشى ياقوپقا كۆرىنىدۇقورساقئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ بىر  .

  ) 15:7كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت -ئىنجىل(

  نۇرغۇن شاگىرتالر ۋه باشقا ئهيسا مهسىھ زهيتۇنتاغدا ئاسمانغا كۆتىرىلگهنده

 ، لۇقا 16:19،20ماركوس -ئىنجىل(. ىدۇبۇنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرچىالر ئېتىقات

  ) 12-1:3 ، ئهلچىلهر 24:44-53

 .  ئادهمگه كۆرىنىدۇ3يىنمۇ يهنه  كىچىقىپ كهتكهندىنئهيسا مهسىھ ئاسمانغا 

 ئهيسا مهسىھ ئاسماندا تۇرۇپ كېسهك قىلىپ ئۆلتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن -سىتىفان چالما

  ) 60-7:55ئهلچىلهر . (ئۇنىڭغا كۆرىنىدۇ

  دهمهشىقكه كىتىۋاتقان مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى تۇتۇپ جازاالش ئۈچۈن پاۋلۇس

ئهلچىلهر  (.ڭ ھاياتىنى ئۆزگهرتىدۇ ۋه ئۇنىئۇنىڭغا كۆرىنىدۇئهيسا مهسىھ يولدا 

 ،  كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 26:12-19 ، 22:6-11,14,15 ، 9:3-8,17

 ؛  ) 15:8 ، 9:1

  ئهلچىلهر (كورىنت شهھىرىده كۆرىنىدۇ .  كۆرىنىدۇمهسىھ كىيىنمۇ پاۋلۇسقائهيسا

 باشقا جايالردىمۇ؛ )23:11ئهلچىلهر ( ئىرۇسالىمدا كۆرىنىدۇ ؛)18:9،10

  ) 4-12:1كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت ( ىنىدۇكۆر
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 ئۇنىڭغا كۆرىنىدۇ ئهيسا مهسىھ  يۇھاننا پاتمۇس ئارىلىدا قاماقتا تۇرغان مهزگىلده

 ) ۋهھىلهر-ئىنجىل (.ۋه كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالرنى ۋهھى قىلىدۇ

 1:18ۋهھىلهر . ( دهيدۇ»تىرىلدىممهن ئۆلگهن ھهم « ئۆزى نىڭئهيسا مهسىھ(  

 ا مهسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلىپ، زور قۇدرىتى بىلهن ئۆزىنىڭ ھهقىقهتهن ئهيس

،  ) 1:4رىملىقالر -ئىنجىل(خۇدانىڭ ئوغلى ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلىدۇ 

،  ) 17:31ئهلچىلهر (كۆپلىگهن كىشىلهرگه ئىشهنچىلىك ئىسپات قالدۇرىدۇ 

  ) 4:25رىملىقالر  (.دۇرئاتىلىشىمىز ئۈچۈندهپ بىزنىڭ ھهققانى بۇالر 

  ئهيسا مهسىھ ئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن قۇربان بولۇپ، ئۆلۈپ تىرىلىدۇ، بۇالر

دىكى مهسىھ توغرۇلۇق بېرىلگهن بىشارهتلهرنى ) تهۋرات، زهبۇر(كونا ئهھده 

 ، 46-27,44-24:25، لۇقا 26:56مهتتا -ئىنجىل. (ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

 ، 15:3،4 بىرىنچى خهت  ، كورىنتلىقالر10:43 ، 26:22،23 ، 3:8ئهلچىلهر 

  ) 1:10،11  بىرىنچى خهتپىتروس

 

  توغرىسىدا بېرىلگهن بىشارهتلهرنىڭ ئۆلۈپ تىرىلىشىكونا ئهھدىده ئهيسا مهسىھ

مهسىھ توغرىسىكى   كونا ئهھده

  بىشارهت

ئهيسا ئىنجىلدىكى 

  مهسىھ

 ، 49:7يهشايا پهيغهمبهر 

53:3  

ئۇ كهمسىتىلىدۇ، 

  ئۆچمهنلىككه ئۇچرايدۇ
  1:11نا يۇھان

  69:4 ، 35:19زهبۇر 
كىشىلهر ئۇنىڭغا 

  ئۆچمهنلىك قىلىدۇ
  15:24،25يۇھاننا 

   ، 41:9زهبۇر 

زېكارىياھ پهيغهمبهر 
11:12،13   

 تهڭگه ئۈچۈن 30دوستى 
  .ساتقۇنلۇق قىلىدۇئۇنىڭغا 

   26:15،47،48مهتتا 

  30-13:18يۇھاننا 

   13:7زېكارىياھ پهيغهمبهر 

ھوجۇمغا ئۇچرىغاندىن 

يىن شاگىرتلىرى قېچىپ كى

  كىتىدۇ

  14:50ماركوس 
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  53:7يهشايا پهيغهمبهر 

باشقىالر تهرىپىدىن 

تىن -ئىزىلگهنده ئۈن

  چىقارمايدۇ

  14-27:12مهتتا 

  11-18:1يۇھاننا 

  53-22:47لۇقا 

   50:6يهشايا پهيغهمبهر 

ئادهملهر ئۇنىڭ دۈمبىسىگه 

  ئۇرىدۇ،

  . ھاقارهتلهيدۇ، تۈكۈرىدۇ

   27:26،30، 26:67مهتتا 

   19:1 ، 18:22يۇھاننا 

  53:9،12يهشايا پهيغهمبهر 

 قاتارىداجىنايهتچىلهر 

  ئۆلتۈرلىدۇ،

ئۆلۈشتىن بۇرۇن 

جىنايهتچىلهرنىڭ گۇناھىنى 

  .تىلهيدۇ

   ،27:38مهتتا 

   15:27ماركوس 

  23:32،34 ، 22:37لۇقا 

  22:7،8زهبۇر 

كىشىلهر ئۇنى مهسخىره 

  قىلىدۇ،

باشلىرىنى چايقىشىپ، ئۇ 

زىنى خۇداغا ئاتىغان ئۆ

ئىدى، ئهگهر خۇدا ئۇنى 

ياخشى كۆرسه، كىلىپ 

  . قۇتقۇزمامدۇ، دىيىشىدۇ

  43-27:39مهتتا 

  69:21زهبۇر 

ئادهملهر زهھهرلىك ئوتنى 

ئۇنىڭغا يىمهكلىك قىلىپ 

بېرىدۇ، ئۇسسىغاندا 

  .سۇنى ئىچكۈزىدۇئاچچىق 

   

 30-19:28يۇھاننا 

   ،22:16زهبۇر 

  12:10 زېكارىياھ پهيغهمبهر
  پۇت قۇلىغا مىق سانجىلىدۇ

   ، 23:33لۇقا 

  37-19:31يۇھاننا 
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  22:18زهبۇر 

ئادهملهر ئۇنىڭ تاش 

كىيىمىنى بۆلىشىدۇ، ئىچ 

كىيىمى ئۈچۈن چهك 

  .تاشلىشىدۇ

   27:35مهتتا 

   15:24ماركوس 

  19:23،24يۇھاننا 

   22:1زهبۇر 

ئىالھىم، ئىالھىم، «ئۇ 

هندىن نىمىشقا م

  . دۇدهي» ئايرىلىسهن

  27:46مهتتا 

   8:9ئامۇس پهيغهمبهر 
ئۇ ئۆلتۈرۈلگهن كۈنى چۈشته 

، يهر نۇر بهرمهيقۇياش 
. يۈزىنى قاراڭغۇلۇق قاپاليدۇ

  27:45مهتتا 

  34:20زهبۇر 
ئۇنىڭ بىر تال سۆڭىكىمۇ 

  سۇنمايدۇ
  19:32،33،36يۇھاننا 

  53:9يهشايا پهيغهمبهر 
ئۆلگهندىن كىيىن باينىڭ 

  .ىلىنىدۇقهبرىسىگه دهپنه ق

 60-27:57مهتتا  

  47-15:42ماركوس 

  56-23:50لۇقا 

   110،1 ، 16:10زهبۇر 

يهشايا پهيغهمبهر 

53:5،6،11،12   

  9:26دانىيال پهيغهمبهر 

انالرنى گۇناھتىن ئىنسئۇ 

 قۇتقۇزۇش ئۈچۈن

زىيانكهشلىككه ئۇچرايدۇ، 

جازالىنىدۇ، قامچىلىنىدۇ، 

تىنى ئهمما ئۆلىدۇ، 

  . ۇچىرىمايدۇ، تىرىلىد

 ، ماركوس 27،28مهتتا 

15،16   

 ، يۇھاننا 23،24لۇقا 

19،20   

 ، 2:23،24،31ئهلچىلهر 

3:15  

كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 

15:3،4  

   24:50،51لۇقا   ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇ   68:18زهبۇر 
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   مۆجىزىسىپهيغهمبهرنىڭيۇنۇس 

  ئهيسا مهسىھنىڭ  بېلىقنىڭ قارنىدا ئۈچ كېچه كۈندۈز تۇرىدۇ، پهيغهمبهريۇنۇس

  .  تۇرىدۇشۇنداقتىنىمۇ يهر ئاستىدا 

  ىدا ئاجايىپ بىر ئىش  قىسمپهيغهمبهرمۇقهددهس كىتاپنىڭ يۇنۇس

 خۇدانى  يۇنۇس پهيغهمبهرنىڭ ئاگاھالندۇرىشى بىلهن،.هنگهنخاتىرل

 پايتهختى نىنهۋى نىڭ قورقمايدىغان ئاسسۇرىيهئۇنىڭدىنن ۋه تونۇمايدىغا

خۇدانىڭ ۋهھىسىنى  ۋاقىتتائهينى . ىغا تۆۋه قىلىدۇخهلق گۇناھشهھرىدىكى 

 كۈندىن كىيىن 40 ئۇالرغا نىنهۋى شهھىرى پهيغهمبهريۇنۇس قۇبۇل قىلغان 

نىڭ ئۇالريۇنۇس پهيغهمبهر  چاغداگهرچه ئهينى . ۋايران بولىدۇ دهپ جاكاراليدۇ

 نى ئېيتمىغان بولسىمۇ، ئهمما كهچۈرۈم قىلىدىغانلىقىگۇناھىغا تۆۋه قىلسا

نىنهۋىلىكلهر پادىشادىن تارتىپ ئاددى پۇقراغىچه ھهممسى گۇناھىغا تۆۋه 

 ئىشهنمهيدىغان بۇنداق بىر خهلقته اخۇداغنىمه ئۈچۈن ئۇنداقتا . قىلىدۇ

: ؟  بۇنىڭ بىردىنبىر چۈشهندۈرلىشى  ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇشۇنچىلىك چوڭ

ىقنىڭ قارنىدا ئۈچ چوقۇم يۇنۇس پهيغهمبهرنىڭ بىلنىنهۋىلىكلهر ئهينى ۋاقىتتا 

شۇڭا ئۇالر  ،كۈن تۇرۇپ خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلهن ھايات قالغىنىنى بىلىدۇ

 ده سۆزىنى ئهستايىدىللىق بىلهن ئاڭاليدۇ، ھهمپهيغهمبهرنىڭيۇنۇس 

گۇناھلىرىغا تۆۋه قىلىپ يامان ئىشالردىن قول ئۈزۈش ئارقىلىق، خۇدانىڭ 

  . شهپقىتىگه ئېرىشىشنى ئۈمۈد قىلىدۇ-رهھىم

 نىنهۋى ده يۈز بهرگهن ئىشالر يۇنۇس پهيغهمبهر«: ھهزرىتى ئهيسا مۇنداق دهيدۇ 

مهن ئىنسان ، غا ئوخشاشىلىك ئاالمهت بولغىنى مۆجىزشهھرىدىكى خهلققه بىر

مۆجىزىلىك ئاالمهت شۇنداق  يهنه ئهۋالدقا  بۇئوغلىدا يۈز بېرىدىغان ئىشالرمۇ

بهرنىڭ بېلىق قارنىدا ئۈچ يۇنۇس پهيغهم ) 11:30لۇقا -ئىنجىل(» .بولىدۇ

كۈندۈز تۇرىشى نىنهۋىلىكلهر ئۈچۈن بېرىلگهن بىر مۆجىزىلىك ئاالمهت -كېچه

بهلكى كهلگۈسىدىكى تىخىمۇ چوڭ بىر ئىشنىڭ ئالدىن بولۇپال قالماستىن،  

ئارقىلىق   تىرىلىشىنچى كۈنى ئۆلۈپ ئۈچئهيسا مهسىھنىڭئۇ  نىيهبىشارىتىدۇر، 

بىر چوڭ مۆجىزىلىك ئاالمهت لهر ئۈچۈن زامان ئاخىرىدىكخۇدانىڭ 

: ھهزرىتى ئهيسا يهنه مۇنداق دهيدۇ. بېرىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن بىشارىتىدۇر

سىلهر بۇ ئىبادهتخانىنى چېقىۋهتسهڭالر، مهن ئۈچ كۈننىڭ ئىچىده ئۇنى قايتا «

دىن ئۆلۈمئۇ بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ) . 2:19يۇھاننا -ئىنجىل(» قۇرۇپ چىقىمهن

ىغانلىقىغا بىشارهت قىلىدۇ، شۇنداقال ئۆزىنىڭ بۇ ئىبادهتخانىنىڭ تىرىلىد

ئهڭ ئۇلۇغ مۆجىزه ئۆلۈپ كهتكهن بىر . ئىگىسى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

ئۇ . ئادهمنىڭ قايتا تىرىاللىشى بولۇپ، پهقهت ئهيسا مهسىھال شۇنداق قىالاليدۇ
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االك بولۇشتىن خۇددى نىنهۋىلىكلهر ھ. ئاسمانغا كۆتىرىلىپ مهڭگۈ ياشايدۇ

 ئىنسانالر ئۈچۈن قۇربان نىتى ھايائادهمنىپ قالغانغا ئوخشاش، ئهگهر ساقلى

ۈك ھاالكهتتىن ، مهڭگۈلارىلگهن ئهيسا مهسىھكه تاپشۇرسكۈنى تىئۈچىنچى بولۇپ 

 .دۇساقلىنىپ قاالالي

   تارىخى خاتىرىلهر باشقاالنغانلىقى توغرىسىدىكىخئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مى

 ىلهن ئهيسا هسىھكه ئهگهشكهن بارلىق شاگىرتالر ئۆز ئاغزى ۋه ھاياتى بئهيسا م

لىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ۋه تىرىلگهنلىكى توغرىسىدا خمهسىھنىڭ كىرسىتقا مى

 ، پىتروس 4:10 ، 1:3،21،22ئهلچىلهر -ئىنجىل. (گۇۋاھلىق بىرىدۇ

    )3-1:1 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت 1:16ئىككىنچى خهت 

 چىغا ئېتىقات دىن ئارتۇق 500ىرىلگهندىن كىيىن بىرال ۋاقىتتا ئهيسا مهسىھ ت

» كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت«كۆرىنىدۇ، بۇالردىن كۆپ قىسىمى تاكى پاۋلۇس 

كورىنتلىقالر (. ھايات ئىدىيهنىال ) يىللىرى-55مىالدى (الردىمۇ نى يازغان ۋاقىت

  ) 15:6بىرىنچى خهت 

 ئۆلتۈرۈلگهنلىكى ۋه تىرىلگهنلىكىدهك لىنىپ خئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مى

يادرۇلۇق مهزمۇنى  چىلىرى ئېتىقاتىنىڭمائهتجامهسىھ پاكىت ئهڭ دهسلهپكى 

 . ئىدى

  لىنىپ خىتقا مىتىمۇ، ئهيسانىڭ كىرىس» تالمۇد«يهھۇدىالرنىڭ كىتابى

 . ئۆلتۈرۈلگهنلىكى خاتىرلهنگهن

  قهدىمقى رىم تارىخچىسى كورنىليۇس تاسىتۇس)Cornelius Tacitus ( مىالدى

 The Annals of(» تارىخىئىمپىرىيىسىنىڭ رىم «يىللىرى يازغان -70

Imperial Rome (  ئهيسا رىم ،پاراگىرافتا-44باب -15دىگهن كىتاپنىڭ 

وسنىڭ ئىمپىرىيىسىنىڭ تىبىرىيهده تۇرۇشلۇق باش ۋالىسى پونتىس پىالت

 . غان دهپ يېزىللىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنخبۇيرۇقى بىلهن كىرسىتقا مى

  يىلى ئىمپىراتور پىئوسقا يازغان -139مىالدى  ىسستىناپهيالسوپ فىالۋىئوس ج

 . نى قالدۇرغان خاتىرىلهربۇنىڭغا ئائىتخىتىده 

  يىلى كارتاگودا يازغان خىتىده مۇناسىۋهتلىك -199تىرتولىئان مىالدى

 . نى قالدۇرغانخاتىرلهر

 ىدهك بۇ بىر تارىخى پاكىت لىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكخئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مى

 نۇرغۇن كىشىلهر بۇ ئىشنى بىلهتتى، نۇرغۇن يىل ئىچىده، 600يۈز بېرىپ 

 .  ئىدىتارىخچىالر بۇ توغرۇلۇق خاتىره قالدۇرغان
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  يىلدىن كىيىن ئاندىن 600ھالبۇكى قۇرئاندىكى مۈجىمهل بايانالر بولسا 

 . يىزىلغان

  

  ر ئىسپاتالرئهيسا مهسىھنىڭ ئۆلۈپ تىرىلگهنلىكىگه دائى

  : ماددى ئىسپات  

 لىنىپ ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن، رىم لهشكىرى ئۇنىڭ خئهيسا مهسىھ كىرسىتكه مى

 نهيزه بىلهن ئۇنىڭ بىقىنىغا راست ئۆلگهن ئۆلمىگهنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن

بۇ ئىش ئهيسا . ىيدۇ، ئۇنىڭ تىنىدىن قان بىلهن سۇ ئېقىپ چىقىدۇجسان

. ن جان ئۈزگىنىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇمهسىھنىڭ كىرسىتتا ئاللىقاچا

  ) 19:34يۇھاننا -ئىنجىل(

 يوقاپ دهرهكسىز -ئىز جهسهتنىڭ ،ئهيسا مهسىھ دهپنه قىلىنغان قهبرىده

 قهبرىنىڭ قۇرۇق قىلىشى، كىپهنلىك داكا، خۇشپۇراق دورىالر، قهبره شى،كىتى

 مهسىھنىڭ ئېغىزىنى ئىتىپ تۇرغان زور تاشنىڭ يۆتكىۋىتىلىشى قاتارلىقالر ئهيسا

 ، ماركوس 28:2مهتتا -ئىنجىل(. تىرىلگهنلىكىگه ماددى ئىسپات بۇالاليدۇ

  ) 20:1 ، يۇھاننا 24:2 ، لۇقا 16:3،4

 :ئادهم ئىسپاتى

 ئهيسا مهسىھنىڭ تىرىلگهنكىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن ئايالالر . 

 ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى 

 500 15:6ر بىرىنچى خهت كورىنتلىقال (الرچىئېتىقات دىن ئارتۇق (  

   :پاكىتالرباشقا 

 يهھۇدىالرنىڭ بىخهتهرلىك تهدبىرلىرى  

  ىھهربى تۈزۈمرىمنىڭ قاتتىق قهبرىنى قوغداۋاتقان رىم لهشكهرلىرى ۋه 

  ئۆلتۈرۈلگهنده ئۇنىڭ شاگىرتلىرى قاتتىق قورقۇپ قولغا ئېلىنىپ ئهيسا مهسىھ

 ئهيسا مهسىھ تىرىلگهندىن هممائ.  يوقىتىدۇمۇ ئىشهنچ ۋه ئىرادىسىنىپ ھهتتاكىتى

كىيىن ئۇالردا ناھايىتى زور ئۆزگىرىش بولىدۇ، ئۇالر باتۇرلۇق بىلهن ئهيسا 

مهسىھنىڭ تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىدۇ، خۇش خهۋهر تارقىتىدۇ، ھهتتا 

ئهگهر ئۇالر ئهيسا مهسىھنىڭ . مۇشۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز ھاياتىنىمۇ قۇربان قىلىدۇ

ز كۆزى بىلهن كۆرمىگهن بولسا، ھهرگىزمۇ ئۆز ھاياتى بىلهن تىرىلگهنلىكىنى ئۆ

 . ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بهرمهس ئىدى
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  بىر تۈركۈم سهمىمى، دىيانهتلىك، ئىخالسمهن دهسلهپكى مهسىھ جامهئهتچىلىكى

 . چىالر تهرىپىدىن قۇرۇلغانئېتىقات

 ئىنكار الرنى بۇھهتتا ئهينى ۋاقىتتىكى ئهيسا مهسىھكه قارشى تۇرغان كىشىلهرمۇ 

 . قىاللمايدۇ

 

  شهرىپى-نامنىڭ  مهسىھئهيسا

  : ئىسالمنىڭ تهلىمى

  ئهيسا مهسىھنىڭ خۇدانىڭ ئوغلى بولۇشتهك ساالھىيىتىنى قۇرئان جىسمانى

قۇرئاندا خۇدا پهقهت . جهھهتتىكى مۇناسىۋهت ئارقىلىق چۈشهندۈرۈشكه ئۇرۇنىدۇ

قاراش خاتا بوالاليدۇ دىگهن ئايالالر بىلهن مۇناسىۋهت قىلغاندىال ئاندىن بالىلىق 

  . مهۋجۇد

 مهسىھنى خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ) خىرىستىيانالرنىڭ( ناساراالرنىڭ ،قۇرئاندا

، قۇرئاننىڭ قارىشىچه بۇ خۇدا بىلهن  ) 9:30 قۇرئان (خاتا  دىيىلگهنئاتىشى 

 . مهريهم جىسمانى جهھهتتىن بىرلىشىپ ئهيسانى تۇققان دىگهنلىك بۇالرمىش

 خۇدانى مهريهمنىڭ خىرىستىيانالر شهندۈرىشى بۇيىچه بولغاندا،نىڭ چۈقۇرئان 

 ، 10:68 ، 5:17،72 ، 2:116قۇرئان . (ارايدۇشۇ دهپ ق ئوغلى ئهيسا

19:88 (  

 ئۇنىڭ ئايالى ۋه بالىسى يوق ؛ ) 112:3قۇرئان ( تۇغمايدۇ، ھهم تۇغۇلمايدۇ ئالال 

ىچقانداق باال ؛ ئۇ ھ ) 72:3 ، 19:35،88،92 ، 6:101 ، 4:171قۇرئان (

؛ ھىچقانداق ئىالھ  ) 39:4 ، 25:2 ، 18:4 ، 17:111قۇرئان (بېقىۋالمىغان 

ئهيسا مهسىھ «؛ شۇڭا قۇرئان ) 23:91قۇرئان (ئۇنىڭ بىلهن تهڭ ئهمهس 

 . دىگهننى ئىنكار قىلىدۇ» خۇدانىڭ ئوغلى

 انى تاپقان،  ئهيسمهريهم بىلهن بىرلىشىپخۇدا جىسمانى جهھهتتىن  «ئىنجىلدا

تارىختىكى ۋه ھازىرقى ئهنئهنىۋى .  يوقگهپ دهيدىغان »خۇدا ئهيسا مهسىھتۇر

بۇنىڭدىن . مهسىھ جامائهتچىلىكىدىمۇ بۇنداق قاراش ۋه تهلىم مهۋجۇد ئهمهس

بهزى بىدئهت دىنالرنىڭ  ىكىكۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى، مۇھهممهت ئهينى ۋاقىتت

ىدىكى ئېتىقات مهسىھ ، ئۇ ئىنجىلدىكى ۋه ھهقىقى بولۇپتهسىرىگه ئۇچرىغان

 . دىگهن سۆزنىڭ مهنىسىنى چۈشهنمىگهن» خۇدانىڭ ئوغلى«

  ئهل مهكرىزى)Al-Makriizi ( ئىبرىزالرنىڭ رىۋايىتى توغرىسىدا«نىڭ «

)al-Qawial-Ibrizi ( بىتىده، ۋه ئىبىن ھازىم -26دىگهن ئهسىرىنىڭ)Ibn 
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Hazm ( سىزقهيهرگه بارى« نىڭ «)Al-Milal Wal-Ahwa’ Wal-Nihal(  

بىتىده كۆرسىتىلىشىچه، ئىسالم دىنى پهيدا بولغان -48دىگهن ئهسىرىنىڭ 

 ئارلىشىپ ئىسالم جامائهتچىلىكىگه، بىر قىسىم بىدئهتلهر مهزگىللهردهدهسلهپكى 

قالغان، ئۇالر مهريهم ئانىنى بىر ئايال ئىالھ دهپ قارىغان، بۇ ئارقىلىق 

 مهريهمنى دهسسهتمهكچى ئورنىغائۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى ئايال ئىالھى ۋىناسنىڭ 

 دىگهندهك خوتۇن ئېلىپ باال تاپقانئىنسانالر ئارىسىدىن  ئىالھئۇالر . بولغان

 . اتقانبىدئهت ئىدىيىلهرنى تارق

 

  :مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تهلىمىھهقىقى 

 ئهيسا مهسىھ ئىنجىلدا خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتالغان . 

  دهپ سۈپهتلىشى، ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ » خۇدانىڭ ئوغلى«ئىنجىلدا ئهيسا مهسىھنى

بۇ نام روھى . خۇدانىڭ جىسمانى جهھهتتىكى بالىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهيدۇ

جهھهتتىكى مهنىگه ئىگه بولۇپ، ئۇنىڭ روھى جهھهتته خۇدانىڭ ۋۇجۇدىدىن 

ئهيسا مهسىھ . كهلگهنلىكىنى، ئهزهلدىن خۇدا بىلهن بىر ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئۇ  بولۇپ، نىڭ ئىنسان تىنىده نامايهن بولىشى) ۆزىس(خۇدانىڭ كاالمى 

بىز ئهيسا مهسىھنىڭ ھاياتى ۋه . دۇر پارلىغان نۇرتهبىئىتىدىندانىڭ خۇ

خۇدا سۆزلىرىگه قاراپ بىزنى ياراتقان ئاشۇ كۆرۈنمهس خۇدانىڭ قانداق 

 17:5 ، 16:16،17 ، 9:27 ، 3:17مهتتا -ئىنجىل. (ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

 ، لۇقا 15:39 ، 9:7 ، 5:7،9،11 ، 3:11،12 ، 1:1 ماركوس  ،27:54، 

 ، 1:18،34،49 ، يۇھاننا 23:46 ، 4:41 ، 3:21،22 ، 2:49 ، 1:32،35

3:16 ، 5:18،20،36،38 ، 6:27 ، 8:16،18،24 ، 

10:29،30،33،36،38 ، 11:27 ، 12:49 ،14:10،28 ، 19:7 ، 

كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت  ، 1:4 ، رىملىقالر 8:37 ، ئهلچىلهر 20:28،31

 ، 1:2،3،8 ، ئىبرانىالر 1:15لۇسلىقالر  ، كو4:13 ، ئهفهسلىكلهر 1:19

 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت 1:16،17 ، پىتروس ئىككىنچى خهت 5:8 ، 4:14

   ) 2:18 ، ۋهھىلهر 5:12،20 ، 3:8

 نىڭ  مۇقهددهس روھنىڭ جىسمانى جهھهتته دادىسى يوق بولۇپ، ئۇئهيسا مهسىھ

 ، 1:18مهتتا -ئىنجىل. (ۆرىلىدۇتمۆجىزىلىك ھالدا ھايىپتىن  ۇدرىتى بىلهنق

  )1:35لۇقا 

  قۇرئاندا مهسىھىلهر ئهيسانى خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتىۋالغان دىيىشى ئهمىلىيهتكه

نىڭ ئۆزىمۇ كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا ئهيسا مهسىھئهينى ۋاقىتتا . ئۇيغۇن ئهمهس

بۇنىڭغا ھهتتا ئۇنىڭغا قارشى چىققان . انئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتىغ
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گۇۋاھلىق ئاقساقالالرمۇ  ۋه تهۋرات موللىلىرى، كاھىنىيهھۇدىالرنىڭ باش 

، ئۇالرنىڭ ئهيسا مهسىھنى ئۆلتۈرمهكچى  ) 27:43مهتتا -ئىنجىل (بهرگهن

 -ى ئهيسانىڭ ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلىسهۋهب دهل ھهزرىتتۈپ بولغانلىقىدىكى 

 ، ماركوس 66-26:63مهتتا  (ئاتىغانلىقىدىندۇرھ دهپ مهسىقۇتقۇزغۇچى 

  ) 71-22:66 ، لۇقا 14:61-64

 خۇدا مهريهمنى خوتۇن قىلىپ، جىسمانى جهھهتتىن بىرلىشىپ،  «ئىنجىلدا

  . دهيدىغان بۇنداق خاتىره يوق»  تاپقانئهيسانى 

 ئىنجىلدا مۇنداق خاتىرلهنگهن : 

  .پهقهت بىرال خۇدا بار ○

  . مۇ پهقهت بىرال خۇدا بار دىگهنڭ ئۆزىنىئهيسا مهسىھ ○

 ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ئوغلى ○

  دۇ، ئهمما دىگهننى قۇبۇل قىلماي» ئهيسا خۇدانىڭ ئوغلى«ھازىرقى مۇسۇلمانالر

 ىمۇقۇرئاندىكى ئاساسالر ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهس، ئىنجىلغ كۆرسهتكهن ئۇالر

 . ماس كهلمهيدۇ

 زهبۇر قاتارلىق قهدىمقى مۇقهددهس ئىنجىلدىال ئهمهس، بهلكى تهۋرات ،

دىگهندهك سۆزلهر ئارقىلىق جىسمانى » قىزى«، » ئوغلى«كىتاپالردىمۇ 

 ، 12:4ھىكمهتلهر (ن مۇناسىۋهت ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن جهھهتتىن بولمىغا

 ، 13:38مهتتا - ؛ ئىنجىل2:11 ، ماالكى پهيغهمبهر 46:11يهرهمىيا پهيغهمبهر 

  ) . 1:2،3 ، ئهفهسلىكلهر 8:42،44 ، يۇھاننا 3:17ماركوس 

دىگهندهك سۆزلهر بىلهن جىسمانى جهھهتتىن » ئوغۇل«،»ئاتا«قۇرئاندىمۇ 

 : مهسىلهن. بولمىغان بىر قىسىم مۇناسىۋهتلهرنى سۈپهتلىگهن ئهھۋال مهۋجۇد

  2:177قۇرئان . (دهپ ئاتىغان» يول ئوغلى«ساياھهتچىنى (  

  دهپ ئاتىغان» وت يالقۇننىڭ ئاتىسىئ«مۇھهممهتنىڭ تاغىسى ئابدۇل ئۇزانى .

  ) 111:1قۇرئان (

 چاڭ «بۇتۇراب دهپ ئاتالغان بولۇپ، مهنىسى همۇھهممهتنىڭ نهۋره ئىنىسى ئهلى ئ

 .  دىگهنلىك ئىدى»تۇزاننىڭ ئاتىسى

  دىگهننى قۇبۇل » ئهيسا خۇدانىڭ ئوغلى «يهھۇدىالرگهرچه كۆپ قىسىم

ھهممهت ۋه مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش  مۇنىڭ چۈشهنچىسىقىلمىسىمۇ، ئهمما ئۇالر

 .خاتا ھالهتته ئهمهسبۇرمىالنغان ئۇنداق 
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نىڭ  نۇرغۇن ئادهملهر خۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتالغان، شۇڭا ئهيسامۇقهددهس كىتاپتا

 راست .نى بىلدۈرمهيدۇ ئۇنىڭ ئىالھ ئىكهنلىكىخۇدانىڭ ئوغلى دهپ ئاتىلىشى

    ؟  شۇنداقمۇ

 دىن پهرقلىنىدۇ» ئىالھنىڭ بالىلىرى«هن ئهيسا مهسىھ تهۋراتتا دىيىلگ .  

  1:14يۇھاننا -ئىنجىل. (دهپ ئاتالغان» يىگانه ئوغلى«ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ 

  ) 4:9 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت 3:16،18، 

 »دىگهن نام )قۇتقۇزغۇچى(»مهسىھ«دىگهن نام بهزىده » خۇدانىڭ ئوغلى 

 ، 11:27 ، 1:49يۇھاننا -ئىنجىل. (كهلگهن مهنىده تهڭداشبىلهن 

  ) 16:16 ، مهتتا 20:30،31

  كىلىشى دىگهن سۆزنىڭ كۆپ قىتىم بىر يهرده » ئوغۇل«، » ئاتا«ئىنجىلدا

، ئهيسا مهسىھ ھهممه ئادهم چۈشىنهلهيدىغان ئۆزگىچه ئۇسۇل بىلهن ئارقىلىق

، ئۇنىڭ ئىپادىلهيدۇ بىلهن ماھىيهت جهھهتته بىر ئىكهنلىكىنى ۆزىنىڭ خۇدائ

 ئۇنىڭ ئىالھى نام شهرىپىمۇىقتىدارلىرى ۋه  بولغان بهزى ئئۆزىگه خاس

» بالىلىرى« بۇ جهھهتلهرده ئۇ خۇدانىڭ باشقا .ماھىيىتىنى نامايهن قىلىدۇ

 ، 3:35 ، 33-10:30يۇھاننا -ئىنجىل(  .بىلهن قهتئى ئوخشىمايدۇ

  ) 23:9،10 ، مهتتا 13:32 ، ماركوس 14:13 ، 6:27 ، 5:19-27

 ى ئهيسانىڭ ئۆزىنى خۇدا بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويغانلىقىنى يهھۇدىالر ھهزرىت

. بىلىدۇ، ئۇالر بۇنى كۇپۇرلۇق دهپ قارىغاچقا ئهيسا مهسىھنى ئۆلتۈرمهكچى بولىدۇ

تهۋرات قانۇنى بۇيىچه، ئۇ ئۆزىنى خۇدانىڭ ئوغلى دىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇلۈمگه «

  ) 19:7يۇھاننا -ئىنجىل(» اليىق

  چهكلىمهيدۇئۆزىگه ئىبادهت قىلىشىنى ئهيسا مهسىھ ئادهملهرنىڭ .

  ) 29-20:26 ، يۇھاننا 7-5:6 ، ماركوس 33-14:25مهتتا -ئىنجىل(

  ،ھهر قىتىم ئهيسا مهسىھ ئۆزى بىلهن خۇدانىڭ مۇناسىۋىتىنى تىلغا ئالغاندا

 ئهمما ئۇ شاگىرتلىرىغا ئۇالرنىڭ خۇدانىڭ بالىلىرى پ ئاتايدۇ،ده» مىنىڭ ئاتام«

ئۇ ئهزهلدىن ئۆزىنى . دهپ ئاتايدۇ» سىلهرنىڭ ئاتاڭالر«تقاندا، ئىكهنلىكىنى ئېي

بىزنىڭ «چىالر بىلهن بىرلهشتۈرۈپ تۇرۇپ خۇدانى ئېتىقاتشاگىرتلىرى ۋه 

 . دهپ ئاتاپ باقمىغان» ئاتىمىز

  دىگهن سۆزنى تېخىمۇ » خۇدانىڭ ئوغلى«يهھۇدىالر مۇسۇلمانالرغا قارىغاندا

 مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى بولسۇن، ياكى مهيلى ئهيسا. چوڭقۇر چۈشىنهلهيدۇ

ئۇنىڭغا قارشى چىققۇچىالر بولسۇن، بۇالرنىڭ ھهممىسى يهھۇدى ئارقا 
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خۇدانىڭ «يهھۇدىالرنىڭ چۈشهنچىسىده . ئادهملهر ئىدىكۆرۈنۈشكه ئىگه 

ئهيسا . دىگهنلىك ئۆزىنى خۇدا بىلهن باراۋهر دىگهنلىك بۇالتتى» ئوغلى

 قىتىم 104دهپ ئاتىشى ئىنجىلدا » ئاتام«ياكى » ئاتا«مهسىھنىڭ خۇدانى 

 . تىلغا ئېلىنغان

 

   دهپ ئاتالغان» مهسىھ«ھهرزىتى ئهيسا 

 3:45قۇرئان  (.ىغاندهپ ئات» مهسىھ « پهيغهمبهرنىالئهيساپهقهت  ىمۇقۇرئاند ، 

4:157،171،172 ، 5:17،72،75 ، 9:30،31 (   

 تىراپ قىلغانلىقتۇرئهمىلىيهتته بۇ ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئىالھى ماھىيىتىنى ئې .

نىڭ ھهممىسىده ) ئىنجىل(ۋه يىڭى ئهھده ) تهۋرات(چۈنكى كونا ئهھده 

دىگهن بۇ نام ئىنسانىيهتنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كىلىدىغان مهسىھ » مهسىھ«

 ، 9:25دانىيال پهيغهمبهر (. قىلىنغۇچى يهنى ئاخىرقى قۇتقۇزغۇچىغا قارىتىلغان

 ، 9:20 ، لۇقا 14:61،62 ، ماركوس 26:63،64 ، 22:42مهتتا 

 ، 7:27،41،42 ، 4:25،26 ، 1:41 ، يۇھاننا 24:25،26،46،47

  ) 1:10،11 ، پىتروس بىرىنچى خهت 12:34 ، 10:24،25

  4:18،19لۇقا . (دهپ تونۇشتۇرىدۇ» مهسىھ«ئىنجىلدا، ھهزرىتى ئهيسا ئۆزىنى 

  ) 61:1،2، يهشايا پهيغهمبهر 

  

  دهپ ئاتالغان) ىكاالم(خۇدانىڭ سۆزى مهسىھ ئهيسا 

  3:45قۇرئان . ( دىيىلگهندىن چىققان بىر كهلىمه سۆزئالالقۇرئاندا، ئهيسا (   

  4:171قۇرئان . (دۇرنىڭ مهريهمگه بهرگهن بىر كهلىمه سۆزىئالالئهيسا (  

 19:34قۇرئان . (ئهيسا ھهق سۆزدۇر (  

  دىن جۇملى(قۇرئاندا ھهزرىتى ئهيسادىن باشقا ھىچقانداق بىر پهيغهمبهرنى

 . دىمىگهن) كاالمى( خۇدانىڭ سۆزى )مۇھهممهتنى

  نى » ئۈچ بىرلىك«ىدىكى ئېتىقاتقۇرئاندىكى بۇ ئايهتلهر ۋاستىلىق ھالدا مهسىھ

يارىتىلغان مهۋجۇدات بولماستىن بهلكى چۈنكى خۇدانىڭ سۆزى . نامايهن قىلىدۇ

 . اھىيىتىدىن چىققان بولىدۇخۇدانىڭ م

 مهسىھ ھهممىدىن بۇرۇن مهۋجۇت بولغان كاالمدۇر ئهيسا: ئىنجىلدا مۇنداق دهيدۇ 

، ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ  ) 1:1 ، يۇھاننا بىرىنچى خهت 1:1،14يۇھاننا (
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 .كىلىشى، ئۇ ئىنسانالرنى قۇتقۇزماقچىيهر يۈزىگه كاالمىنىڭ ئىنسان ھالىتىده 

  ) 4:4،5ر قاللىاگاالتىي(

 ىرادىسىنى ئىنسانالرغا ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ئوغلى، ئۇ خۇدانىڭ سۆزى ۋه ئ

  ) 1:1،2ئىبرانىالر . (ىدۇبىلدۈر

  19:13ۋهھىلهر . (دۇر» خۇدانىڭ كاالمى«نامى يهنه بىر ئهيسا مهسىھنىڭ (  

  ئهيسا مهسىھ ۋه مۇقهددهس روھ 

  ،ىگه پۈلهپ كىرگۈزىدۇ، ئۇ مهريهم  ئۆزىنىڭ روھىنى مهريهمنىڭ تىنئالالقۇرئاندا

   ) 66:12 ، 21:91قۇرئان . ( قىلىپ بىرىدۇ بىشارهت ئهيسانى دۇنياغابىلهن

  4:171قۇرئان . (ىن چىققان روھتۇردئالالئهيسا (  

 جۈملىدىن ( پهيغهمبهرنى  بىرقۇرئاندا، ئهيسا پهيغهمبهردىن باشقا ھىچقانداق

 . خۇدادىن چىققان روھ دىمىگهن) مۇھهممهتنى

 5:110 ، 2:87،253قۇرئان . (ئالال روھىلقۇددۇس بىلهن ئهيسانى يۆلهيدۇ (  

  نى » ئۈچ بىرلىك«ىدىكى ئېتىقاتقۇرئاندىكى بۇ ئايهتلهر ۋاستىلىق ھالدا مهسىھ

يارىتىلغان ئايرىم مهۋجۇدات  چۈنكى خۇدانىڭ روھى. نامايهن قىلىدۇ

 . بولماستىن، بهلكى خۇدانىڭ ماھىيىتىدىن چىققان بولىدۇ

  بولۇپ، ھهزرىتى ئىنجىلدا، مۇقهددهس روھ مهريهمگه چۈشىدۇ، مهريهم ھامىلدار

 -دهپ » خۇدانىڭ ئوغلى «نىبۇ مۇقهددهس پهرزهنتپهرىشته . ئهيسانى تۇغىدۇ

  ) 1:35لۇقا . (دهپ جاكاراليدۇ

 4:18 ، 3:22لۇقا . (مۇقهددهس روھ ئهيسا مهسىھنىڭ ئۈستىگه چۈشىدۇ (  

  پهرۋهردىگار خۇدانىڭ روھى مىنىڭ ۋۇجۇدۇمدا«تىكى ) تهۋرات(بۇ كونا ئهھده «

 . ىشارهتنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىدۇردىگهن ب

 يۇھاننا -ئىنجىل. (ئهيسا مهسىھ ئادهملهرنى مۇقهددهس روھ بىلهن چۈمۈلدۈرىدۇ

1:33 (  

  بېرىلىدىغانلىقىنىئهيسا مهسىھ ئۆزىگه ئىشهنگهن ئادهمگه مۇقهددهس روھنىڭ 

  ) 7:39يۇھاننا -ئىنجىل. (ئېيتىدۇ

 يۇھاننا -ئىنجىل. (تىدۇئهيسا مهسىھ شاگىرتلىرىغا مۇقهددهس روھنى ئهۋه

14:16،26 ، 15:26 ، 20:21،22 (  

  ئهيسا مهسىھ ئهلچىلهرنىڭ مۇقهددهس روھ بىلهن چۈمۈلدۈرىلىدىغانلىقىنى

  ) 1:4،5ئهلچىلهر . (ئېيتىدۇ
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  ،مۇقهددهس روھ ئهيسا مهسىھنىڭ سۆزلىرىنى شاگىرتالرنىڭ سهمىگه سالىدۇ

  ) 16:13،14 ، 14:26ئىنجىل . (ئۇالرغا ھهممىنى ئۆگىتىدۇ

 مۇقهددهس روھنىڭ يىتهكچىلىكىده كىشىلهر ئهيسانى رهببىم دهپ ئاتايدۇ .

  ) 12:3كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت (

  

   مهقسىتى ىنىده كىلىشتىكى ت ئىنسان)سۆزىنىڭ(كاالمىنىڭ خۇدانىڭ 

  ،بىر قىسىم مۇسۇلمانالر خۇدانى ئاسماننىڭ قهرىده تۇرىدۇ، ئۇ ھهممىگه قادىر

ئوقۇبهت -ى پهسلهشتۈرۈپ ئادهم بولۇپ ئارىمىزغا كىلىشى، ئازاپئۇنىڭ ئۆزىن

. تارتىشى، ھاقارهتلىنىشى، جازالىنىپ ئۆلتۈرىلىشى مۇمكىن ئهمهس دهپ قارايدۇ

 پهيغهمبهرنى خۇدانىڭ خۇدانىڭ مهغلۇبىيىتىگه، نىئۇالر كىرسىت

  .  دهپ قىياس قىلىشىدۇقىلىنغانگه سىموۋول تاشلىۋهتكهنلىكى

 ئهمىلىيهتته قۇرئانغىمۇ ماس كهلمهيدۇ، چۈنكى قۇرئاندا بۇرۇنمۇ بۇ خىل قاراش 

قۇرئان . (لهرنى ئۆلتۈرگهنلىكى خاتىرلهنگهنبهرئادهملهرنىڭ پهيغهم

2:61،87،91 ، 3:21،112،181،183 ، 4:155 ، 5:70 (  

    ،مهسىھىلهر خۇدانىڭ ئۇلۇغلىقىغا ئىشىنىدۇ ھهم بۇنى ئۆز بېشىدىن كهچۈرگهن

ئىنسان بولۇپ ئارىمىزغا كهلگهن، بىز بىلهن بىۋاسته سۆزى  چۈنكى خۇدانىڭ

 . بىرگه بولغان، پاراڭالشقان، بىز ئۈچۈن ئۆلۈپ تىرىلگهن

  

  توغرىسىدىكى تهلىمى» كاالمنىڭ تهنگه ئايلىنىشى«ىنىڭ ئېتىقاتمهسىھ 

 گۇناھنىڭ قهرزى چوقۇم شۇڭا . خۇدا پاكتۇر، ئۇ گۇناھنى قۇبۇل قىاللمايدۇ

  .رهكقايتۇرىلىشى كى

  قهرزىنى قايتۇرۇش -قانئىنسانالر گۇناھ ئۆتكۈزدى، شۇڭا چوقۇم بۇ گۇناھنىڭ

 . كىرهك

 پۈتكۈل ئىنساننىڭ گۇناھىنى يۇيااليدىغان قۇدرهت بار،  پهقهت خۇدادىال 

 . چۈنكى پهقهت خۇداال گۇناھسىز پاكتۇر

 سۆزى نىڭ شۇڭا ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇدىغان بىردىنبىر ئامال، خۇدا

 ئادهم بولۇپ ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىپ، ئادهملىك ساالھىيىتىده )االمك(

بۇ ئارقىلىق ئىنسانالرنى ، پقهرزىنى قايتۇرۇ-قان گۇناھنىڭ ،قۇربانلىق بېرىپ

 . تۇرخۇدا بىلهن قايتا ياراشتۇرۇش

 : خۇدانىڭ ئادهم بولۇپ ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىشتىكى سهۋهبى يهنه 

 ئۈچۈندۈرۈشۇدانىڭ قانداق خۇدا ئىكهنلىكىنى بىلبىزنى ياراتقان ئاشۇ خ  . 
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 بىزگه قانداق ياشاشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن . 

 ئۇقۇبهتلىرىمىزنى تهڭ كۆتىرىش ئۈچۈن-بىزنىڭ ئازاپ . 

  

 ماھىيهت جهھهتته  بولۇپ،ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ تهبىئىتىدىن پارلىغان نۇر

، ئۇ مۇقهددهس  ) 10:5ئىبرانىالر (خۇدا ئۇنىڭغا بهدهن تهييارلىدى . ئىالھتۇر

روھتىن ھامىلدار بولۇپ، بۇ دۇنياغا ئادهم شهكلىده كهلدى، ئۇ خۇدا ئاتىسىنىڭ 

 ، 3-1:1 ، ئىبرانىالر 1:17،18يۇھاننا . ( قىلدىئايانئوبرازىنى ئىنسانالرغا 

10:5 (   

  

  : ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتتا قۇربانلىق بېرىشى تۆۋهندىكى مهقسهت ئۈچۈن 

 ئۆزىنىڭ پاك قېنى ئارقىلىق شى ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىڭنىئهيسا مهسىھ ،

 رهزىل شهيتاننىڭ چاڭگىلىدىنالرنى ، ئۇپيۇيۇئادهملهرنىڭ گۇناھىنى 

 19:10 ، لۇقا 10:45 ، ماركوس 9:13 ، 1:21مهتتا . ( ئۈچۈندۇرۇشقۇتۇلدۇر

 ، 4:4،5 ، 3:13 ، گاالتىيالىقالر 12:47 ، 4:42 ، 3:17 ، 1:29، يۇھاننا 

 ، 2:9،14،15 ، ئىبرانىالر 2:14 ، تىتوس 1:15ىموتى بىرىنچى خهت ت

   ) 1:5 ، ۋهھىلهر 4:10،14 ، 1:7يۇھاننا بىرىنچى خهت 

  ئىنسانالرنى  خۇدا بىلهن ،كىلىپئادهملهرنى خۇدانىڭ ئالدىغا باشالپ

 . ئۈچۈندۈرىش گۇناھىنىڭ ھىسابىنى كۆتىرۋىتئىنسانالرنىڭ، ۇشياراشتۇر

  ) 5:19 ، كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت 3:18 خهت پىتروس بىرىنچى(

 شمۇھهببهتنى ئهمهلده كۆرسىتىشنى ئۆگىتى-مىھرىچىالرغا ئۈلگه بولۇپ، ئېتىقات 

 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 2:5 ، فىلىپىلىكلهر 17-3:15يۇھاننا . (ئۈچۈن

11:1 (  

 قۇتقۇزۇش ئىنسانالرنى خۇدانىڭ ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىشى 

  ) 8:9كورىنتلىقالر ئىككىنچى خهت  (دۇرشهپقىتىئاالھىده ئۈچۈن بهرگهن 

  ئهلچىلهر (ئهيسا مهسىھنىڭ ئۆلۈشى ۋه تىرىلىشى خۇدانىڭ ئىرادىسىدۇر

رازى بولۇپ  بهلكى ئۆزى ،ئۇنىڭ ھاياتىنى باشقىالر تارتىۋالمىغان ) . 2:23،24

. ىلىش ۋه قايتۇرۋىلىش ھوقوقى بارئۇنىڭ ئۆز ھاياتىنى قۇربان ق. قۇربان قىلغان

  ) 10:17،18يۇھاننا . (نىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدۇربۇ خۇدا

  كىرسىتتىكى قۇربانلىق مهغلۇبىيهت ئهمهس، ئهيسا مهسىھ چوقۇم قۇربان بولىشى

ئۈستىدىن غهلىبه قىلغىلى، ئىنسانالرنى نىڭ كىرهك، شۇنداق بولغاندىال شهيتان
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خۇدانىڭ پۈتۈنلهي بۇ . قۇتۇلدۇرغىلى بولىدۇنىڭ ئاسارىتىدىن ئۆلۈمگۇناھ ۋه 

 . دۇرئىرادىسى

غا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، ۇ تار بولغان ئىالھىيهت قارىشىتولىمئادهملهردىكى بىز 

 : چۈنكى.  چهكلىمه قويساق بولمايدۇلىرىغاقۇدرهتلىك خۇدانىڭ قىلىدىغان ئىش

  ئادهملهر ئۈچۈن ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتتىكى قۇربانلىقى، ھاالكهتكه يۈزلهنگهن

 خۇدانىڭ زور ئېيتقانداقۇتقۇزۇلغانالر ئۈچۈن ئۇ ئهخمىقانه تۇيۇلىدۇ، ئهمما تولىمۇ 

  ) 1:18،23كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت . (نى نامايهن قىلىدۇقۇدرىتى

  قهلبىده خۇدانىڭ روھى بولمىغان كىشىلهر مۇقهددهس روھنىڭ قىلغان

لبىده  قهئهمما. ا بىمهنه تۇيۇلىدۇرغئىشلىرىنى چۈشىنهلمهيدۇ، ئهكسىچه ئۇال

كورىنتلىقالر . (تىگىگه يىتهلهيدۇ كۆرۈپ  ئۇنىخۇدانىڭ روھى بار ئادهملهر

  ) 2:14بىرىنچى خهت 

 يهشايا . (يوقىرى تۇرىدۇكۆپ پىكرى ۋه يولى ئىنسانالرنىڭكىدىن -خۇدانىڭ ئوي

  ) 55:8،9پهيغهمبهر 

 قۇردۇر، ئۇنىڭ ھۆكۈمىنى ھىكمىتى چوڭ-پاراسىتى ۋه ئىلىم-خۇدانىڭ ئهقىل

  ) 11:33رىملىقالر (. دۇرقىيىن چۈشهنمهكپهرهز قىلماق تهس، يۇلىنى 
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دهپمۇ ئاتىلىدۇ، ئۇ قهدىمقى دهۋىرلهرده خۇدا تهرىپىدىن » كىتابۇل مۇقهددهس «: مۇقهددهس كىتاپ ①

 ئومومى توپلىمىنى پۈتۈكلىرىنىڭ باشقا پهيغهمبهرلهر ائىلالرغا بېرىلگهن تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل ۋهئىسر
 .  دىيىلىدۇ圣经، خهنزۇچه Holly Bibleئىنگىلىزچه . كۆرسىتىدۇ
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   خاتىرىلهر مۇقهددهس كىتاپ توغرىسىدىكىىكىقۇرئاند

 تهرىپىدىنخۇدا (ئهھلى كىتاپالردۇر ) مهسىھىلهر( يهھۇدىالر ۋه ناساراالر ●

.  كهلگهن دهلىل بارئالالدىن، ئۇالرنىڭ قولىدا )بېرىلگهنلهرمۇقهددهس كىتاپ 

  )ئايهت-140سۈره -2ئايهتلهر؛ -40،44،113سۈره -2قۇرئان (

كىلىدىغان پسائادهت ئه-بهخت تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن، ئالال مۇقهددهس كىتاپ ●

 ئالالنىڭ داق قىلغانداشۇڭا ئادهملهر بۇ كىتاپقا ئهمهل قىلىشى كىرهك، شۇن. كىتاپتۇر

  )ئايهت-155سۈره -6قۇرئان . (رهھىم شهپقىتىگه ئېرىشهلهيدۇ

نىڭ نوپۇزىغا تايىنىپ ئۆزىنىڭ ) ئىنجىل تهۋرات،(تاپ قۇرئان مۇقهددهس كى

  : ھهقلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ، قۇرئاندا بۇ توغرۇلۇق مۇنداق خاتىرلهر بار

بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالرنىڭ جۈملىدىن مۇھهممهتنىڭ ۋاقتىدىكى  قۇرئان ●

لنىڭ ھهق لهرنىڭ قولىدىكى ئىنجىي مهسھىبىلهن تهۋرات يهھۇدىالرنىڭ قولىدىكى

سۈره -2قۇرئان . (ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىدۇ

سۈره -4ئايهت؛ -3سۈره -3ئايهتلهر؛ -40،41،83،89،91،97

ـ سۈره 7ئايهت؛ -92سۈره -6ئايهت؛ -48سۈره-5ئايهتلهر؛ -47،81

سۈره -35ئايهت؛ -111سۈره -12ئايهت؛ -37سۈره -10ئايهت؛ -157

  ) ئايهتلهر -12،30سۈره -46ئايهت؛ -31

سۈره -26قۇرئان . ( دهيدۇهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردا قۇرئان تىلغا ئېلىنغان ق●

  ) ئايهت-196

. گۇۋاھلىق بېرهلهيدۇقۇرئانغا ) يهنى يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهر( ئهھلى كىتاپالر ●

  ) ئايهت-43سۈره -13قۇرئان (

سۈره -4قۇرئان . ( ئوخشاش نوپۇزغا ئىگه بىلهن قۇرئانمۇقهددهس كىتاپ●

  ) ئايهت-46سۈره -29ئايهت؛ -49سۈره -28ئايهت؛ -111سۈره -9ايهت؛ ئ-60

  مۇھهممهت بىلهن مۇقهددهس كىتاپ توغرىسىدىكى خاتىرىلهر

سۈره -42قۇرئان . ( ئىشىنىدۇلىقىغا مۇھهممهت مۇقهددهس كىتاپنىڭ ھهق●

  )ئايهت-15

  ) تلهرئايه-89،90سۈره -6قۇرئان . ( مۇھهممهت ئهھلى كىتاپالرنى ئۆرنهك قىلىدۇ●

  قۇرئان تهۋراتنىڭ ھهقلىقىنى تهستىقاليدۇ

.  ھهقلىقىنى تهستىقاليدۇ چۈشۈرۈلگهن كىتاپنىڭ ۋه ئىبراھىمالرغاموسا قۇرئان ●

  ) ئايهتلهر-36،37سۈره -53ئايهت؛ -87سۈره -2قۇرئان (
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   بىلهن تهۋراتنىڭ مۇناسىۋىتىئالالقۇرئاندىكى 

ۋارىسلىق  ئۇنىڭغا  ئىسرائىلالر.يولنى بهردى تهۋرات ۋه توغرا  پهيغهمبهرگهساۇم ئالال ●

 ئۇنى روشهن دهلىل، يىتهكلىگۈچى، تهربىيىلىگۈچى، خۇدانىڭ شهپقىتى ۋه ىپ،قىل

سۈره -28ئايهت؛ -53سۈره -2قۇرئان . (توغرا يولى دهپ ئهمهل قىلدى

  ) .ئايهت-15سۈره -42ئايهت؛ -53،54سۈره -40ئايهت؛ -43

قۇرئان . (بۇل قىلىشتىن ئىككىلهنمهسلىكى كىرهكئادهملهر مۇقهددهس كىتاپنى قۇ ●

  ) ئايهت -23سۈره -32

ئادهملهر . ۋه نۇرى بارنىڭ قانۇنى، يولى ئالالل قىلدى، ئۇنىڭدا  تهۋراتنى نازىئالال ●

  ) ئايهتلهر-43،44،45سۈره -5قۇرئان . (ئۇنىڭغا ئاساسهن ھۆكۈم قىلىشى كىرهك

سۈره -3قۇرئان . (ىيىلگهنيدۇ د تهۋراتنى تهستىقالقۇرئاندا ئهيسا مهسىھ ●

  ) ئايهت -6سۈره -61ئايهت؛ -46سۈره -5ئايهت؛ -52

قۇرئان . ( تهۋراتتا چىڭ تۇرۇشنى بۇيرۇيدۇئالال چۈمۈلدۈرگۈچى يهھيا پهيغهمبهرگه ●

  ) ئايهت-12سۈره -19

 مهريهم مۇقهددهس .تىنىگه پۈلهپ كىرگۇزىدۇ روھىنى مهريهمنىڭ ئالال ئۆزىنىڭ ●

  ) ئايهت-12سۈره -66قۇرئان . (شىنهتتىكىتاپقا ئى

. دىگهن- زهبۇردا، زىمىنغا ياخشى نىيهتلىك بهندىلىرىم ۋارىسلىق قىلىدۇئالال ●

  ) ئايهت-105سۈره -21قۇرئان (

ھهققانى ئادهملهر «مىسرادىكى -29پاره -37 نىڭزهبۇرئهمىلىيهتته يوقۇرقى ئايهت 

  . دىگهن ئايهتتىن كهلگهن» . ياشايدۇ مهڭگۈزىمىنغا مىراسخۇر بولىدۇ، ئۇالر زىمىندا

  

  قۇرئان ئىنجىلنىڭ ھهقلىقىنى تهستىقاليدۇ

  : بىلهن ئىنجىلنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى ئايهتلهرئالالقۇرئاندا خاتىرلهنگهن 

ئايهت؛ -87سۈره -2قۇرئان . ( ئىنجىلنى ئاتا قىلىدۇ پهيغهمبهرگه ئهيسائالال ●

  )  ئايهت-27سۈره -57ت؛ ئايه-30سۈره -19ئايهت؛ -46سۈره -5

ئايهت؛ -48سۈره -3قۇرئان . ( تهۋرات ۋه ئىنجىلنى ئۆگىتىدۇئهيسا پهيغهمبهرگه● 

  ) ئايهت -110سۈره -5

گهرچه ئهيسا مهسىھ بىلهن ئىنجىلنىڭ مۇناسىۋىتى ئهكس  دهيوقۇرقى ئايهتلهر

شهكىللىنىش تارىخىغا ماس ھهقىقى ئىنجىلنىڭ گهن بولسىمۇ، ئهمما ۈلئهتتۈر

بۇنىڭدىن مۇھهممهتنىڭ ئىنجىلنى ئهيسا پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈلگهن بىر  .لمهيدۇكه
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 چۈشهنمهيدىغانلىقىنى ھهقىقى، ئۇنىڭ ئىنجىلنى ئويالپ قالغانلىقىكىتاپ دهپ 

  . كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

ئاسماندىن چۈشكهن بىر تهييار كىتاپ ئهمهس، بهلكى همىلىيهتته ئىنجىل ئ

چىالر تهرىپىدىن يىزىلغان ئهيسا مهسىھنىڭ ئېتىقاته تلىرى ۋئهيسا مهسىھنىڭ شاگىر

ئۇنىڭدا خۇدانىڭ ھهقىقهتلىرى .  كىتاپتۇر خاتىرلهنگهنئىزلىرى-تهلىملىرى ۋه ئىش

چىالرنىڭ قانداق ياشاش كىرهكلىكى ئېتىقاتۋه خۇش خهۋىرى چۈشهندۈرۈلگهن، 

  . هت قىلىنغانئۆگىتىلگهن، كهلگۈسىده ۋه قىيامهتته بولىدىغان ئىشالر ئالدىن بىشار

نىڭ ئالال :ئىنجىلدا مۇنداق تهمسىل قىلىنغانقۇرئاندا خاتىرلىنىشىچه تهۋرات ۋه   ●

 ئۈسىشىگه ياردهم الرنىڭ ئۇئالال خۇددى زىرائهتكه ئوخشايدۇ، انالريولىدا ماڭغ

ئاساسى مۇقىملىشىدۇ، ر تهدرىجى يوغىنايدۇ، البېرىدۇ، ئۇنىڭدىن چىققان شاخ

  ) ئايهت-29سۈره -48قۇرئان . (دۇدىھقاننى خۇرسهن قىلى

باب -4 ماركوس بايان قىلغان خۇش خهۋهر دىكىيوقۇرقى ئايهت ئىنجىل

خۇدانىڭ دۆلىتى خۇددى بىر ئادهم «: ئايهتلهرگه ئوخشىشىپ قالىدۇ-26،27،28

ئۇرۇقنى يهرگه چاچقانغا ئوخشايدۇ، ئۇ كېچىسى ئۇخالپ كۈندۈزى تۇرىدۇ، بۇ ئۇرۇق 

 يوغىنايدۇ، ئۇ ئادهم بولسا ئۇنىڭ نىمه ئۈچۈن شۇنداق سىرى كۈننوتا چىقىرىپ

ئۆسۈپ چىقىشى يهردىن ئاشلىق زىرائهتلهرنىڭ . بولىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ

تهبىئىدۇر، ئۇالر ئاۋال نوتا چىقىرىدۇ، ئاندىن باشاقاليدۇ، ئاخىرىدا دانلىق 

  » . مىۋىلهرنى بېرىدۇ

  

   ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشقا  چاقىرىدۇقۇرئان كىشىلهرنى مۇقهددهس كىتاپقا ئىشىنىشكه

  :قۇرئاننىڭ مۇسۇلمانالرغا بهرگهن تهلىمى

 تهرىپىدىن يهھۇدىالر ۋه ئالالقۇرئان مۇسۇلمانالرغا مۇقهددهس كىتاپالرنىڭ  ●

، ئۇالر بىلهن نىمهسىھىلهرگه نازىل قىلىنغان كىتاپ ئىكهنلىكىگه ئىشىنىش

ئايهتلهر؛ -136،285سۈره -2قۇرئان ( . تهكىتلهيدۇنى مۇنازىرلهشمهسلىك

سۈره -29ئايهت؛ -46سۈره -5ئايهت؛ -136سۈره -4ئايهت؛ -84سۈره -3

  ) ئايهت-46

 دهۋهت قائىشىنىش ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشمۇ تهۋراتقا نىقۇرئان ھهتتا يهھۇدىالر●

.  دهيدۇ»تهۋراتنى ئېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالر ھازىرال« غاقۇرئاندا يهھۇدىالر. قىلىدۇ

  ) ئايهت-93سۈره -3قۇرئان (

 مۇقهددهس كىتاپالرغا  نازىل بولغان ۋه بۇرۇنغا قۇرئان يهھۇدىالرنى قۇرئان●

  ) ئايهت-162سۈره -4قۇرئان (. ئىشىنىڭالر دهپ دهۋهت قىلىدۇ
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 كهلگهن شهپقهت يهنى تهۋراتنى يادىدا چىڭ ئالالدىن قۇرئان يهھۇدىالرنىڭ ●

  ) ئايهت-46سۈره -2قۇرئان . (نى تهلهپ قىلىدۇىتۇتۇش

 قۇرئان يهھۇدىالرنىڭ تهۋراتنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ھۆكۈم قىلىشىنى تهلهپ ●

  ) ئايهتلهر-43،44،45سۈره -5قۇرئان . (قىلىدۇ

  

  قۇرئان مهسىھىلهرنى ئىنجىلغا ئىشىنىڭالر ۋه ئهمهل قىلىڭالر دهپ دهۋهت قىلىدۇ

.  دهيدۇالرقىلىڭ قۇرئان مهسىھىلهرنى ئىنجىلنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ھۆكۈم ●

  ) ئايهت-47سۈره -5قۇرئان (

سۈره -5قۇرئان . (دهيدۇ قۇرئاندا مهسىھىلهرنى تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئهمهل قىلىڭالر ●

  ) ئايهتلهر-66،68

. هيدۇ، ئۇنى يۇشۇرماڭالر دئېنىق چۈشهندۈرۈڭالرمهسىھىلهرنى ئىنجىلنى  دا قۇرئان●

  ) ئايهت-187سۈره -3قۇرئان (

  

  ملهرنى مۇقهددهس كىتاپقا ئىشىنىشكه دهۋهت قىلىدۇقۇرئان بارلىق ئاده

يهنى ( قۇرئان كىشىلهرنى ئهگهر قۇرئاندىن گۇمانالنسا بېرىپ ئهھلى كىتاپالردىن ●

سۈره -10قۇرئان . (سوراپ بېقىشنى تهلهپ قىلىدۇ) يهھۇدى ۋه مهسىھىلهردىن

  ) ئايهت-7سۈره -21ئايهت؛ -94

يهھۇدى بېرىپ هلىملهرنى چۈشىنهلمىسه،  قۇرئان كىشىلهرنى ئهگهر قۇرئاندىكى ت●

 ئۇالرغا روشهن ئالالچۇنكى . ۋه مهسىھىلهردىن سوراپ چۈشىنىشنى تهلهپ قىلىدۇ

  ) ئايهتلهر-43،44سۈره -16قۇرئان . ( دهيدۇدهلىل ۋه كىتاپ بهرگهن

قۇرئان . ( قۇرئان كىشىلهرنى تهۋراتقا ئاساسهن ھۆكۈم قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ●

  ) ايهتلهرئ-44،45سۈره -5

  

  قۇرئان مۇقهددهس كىتاپالرنىڭ ئۆزگهرتىلمىگهنلىكىنى تهستىقاليدۇ

.  بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالرنى ۋه تهلىملهرنى قوغدايدۇ دىيىلگهنئالال قۇرئاندا ●

  ) ئايهت-9سۈره -15ئايهت؛ -48سۈره -5قۇرئان (

 -34،115 سۈره-6قۇرئان .( سۆزىنى ھىچقانداق ئادهم ئۆزگهرتهلمهيدۇ ئالالنىڭ●

  ) ئايهت-23سۈره -48ئايهت؛ -27سۈره -18ئايهت؛ -64سۈره -10ئايهتلهر؛ 
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  قۇرئاندا بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالر ئۆزگىرىپ كهتكهن دىگهن تهلىم يوق

مهسىھىلهرنىڭ ھازىرقى  قۇرئاندا ئهيسا پهيغهمبهرگه بېرىلگهن ئىنجىل بىلهن ● 

  . قولىدىكى ئىنجىل ئوخشىمايدۇ دىگهن گهپ يوق

 ئۆزگهرتىۋهتكهن دىگهن نى قۇرئاندا يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهر تهۋرات بىلهن ئىنجىل●

  . گهپ يوق

  :  بارالرمهزمۇن بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك مۇنداققۇرئاندا 

 ،، ئۇالربۇرمىاليدۇيهھۇدىالر ئىچىدىكى بىر قىسىم ئادهملهر تهۋراتتىكى ئايهتلهرنى  ●

  ) ئايهت-46سۈره -4قۇرئان . (دۇدهي-بىز ئاڭلىساقمۇ ئهمهل قىلمايمىز

سۈره -2قۇرئان . (ئۇالر قهستهن ھهقىقهتنى، مۇقهددهس كىتاپنى يۇشۇرىدۇ ●

  )  ئايهت-71سۈره -3ئايهت؛ -146

. ئۇالر مۇقهددهس كىتاپنىڭ بىر قىسمىنى ئاشكارالپ، كۆپ قىسمىنى يۇشۇرىدۇ ●

  )  ئايهت-91سۈره -6قۇرئان (

. نى يېزىپ ئاندىن بۇنى خۇدادىن كهلگهن ۋهھى دهيدۇئۇالر ئۆز قوللىرىدا ئايهتلهر ●

سۈره -3ئايهتلهر؛ -79،174سۈره -2قۇرئان . ( ئېرىشىدۇنهپكهبۇ ئارقىلىق ئاز توال 

  )  ئايهت-187

سۈره -2قۇرئان . (بۇرمىاليدۇ چۈشىنىپ تۇرۇپمۇ ئۇنى  ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنى●

سۈره -3قۇرئان . (وقۇيدۇخۇدانىڭ نامىنى سېتىپ يالغان گهپلهرنى ت) ئايهت-75

  ) ئايهت-78

 ئۇالر ئۆزلىرىگه كهلگهن تهلىملهر ۋه خۇدانىڭ كىتاپلىرىنىڭ بىر قىسمىدىن ۋاز ●

سۈره -5قۇرئان . (كىچىدۇ، ئۇالر خۇددى بىلمهيدىغاندهك قىياپهتكه كىرۋالىدۇ

  ) ئايهت-101سۈره -2ئايهتلهر؛ -13،14

ان ھۆكۈمنى قۇبۇل قىلغۇسى  ئاساسهن چىقىرىلغۇقهددهس كىتاپقائۇالر م ●

  ) ئايهت-23سۈره -3قۇرئان . (كهلمهيدۇ

يوقۇرقى ئايهتلهردىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، ئهمىلىيهتته قۇرئاندا پهقهت بىر 

قىسىم يهھۇدىالرنىڭال تهۋراتنى قىرائهت قىلغاندا ياكى چۈشهندۈرگهنده ئۇنى 

ىر قىسىم ئايهتنى قهستهن بۇرمىاليدىغانلىقى، بىر قىسىم ئايهتنى ئوقۇپ ب

 خاتا بهزى خىالپ بولغان سۆزلىرىگهيۇشۇرىدىغانلىقى، تهۋراتتىكى خۇدانىڭ 

تهلىملهرنى سۆزلهيدىغانلىقى ۋه كىشىلهرگه ئۇنى ھهقىقهت دهپ 

ھهتتا بهزى يهھۇدىالرنىڭ ساختا ئايهتلهرنى توقۇپ چىقىپ ، چۈشهندۈرىدىغانلىقى

 ، ئۇالرنىڭ تهۋرات بۇيىچه ھۆكۈمئۇنى خۇدادىن كهلگهن ۋهھى دهۋالىدىغانلىقى

قۇرئاننىڭ ھىچقانداق بىر يىرىده تهۋرات، زهبۇر بىراق ، قىلمايدىغانلىقى سۆزلهنگهن



 7

، ئهمدى ئۇ ۋه ئىنجىل قاتارلىق خۇدانىڭ مۇقهددهس كىتاپلىرى ئۆزگهرتىۋىتىلگهن

  .  كىتاپالرنى تاشلىۋىتىڭالر دىگهن گهپ يوق

ندىكى يوقۇرقى ئايهتلهرنى مۇنداق بهزى مۇسۇلمان ئۆلىمالىرىمۇ قۇرئا

 ئۆزگهرتىۋهتكهن نىتهۋرات)  موللىالريهنى بىر قىسىم يهھۇدى(شهرھىلهيدۇ، ئۇالر 

  . بۇرمىالپ چۈشهندۈرگهنخهلققه ئۇنىڭدىكى بهزى ئايهتلهرنى ئهمهس بهلكى 

  

  توغرىسىدا مۇنداق دىيىلگهنقۇرئاندا مهسىھىلهر 

 ئالالغائوقۇيدۇ، ) ئىنجىلنى( كىتابىنى ڭئالالنى بىر قىسىم مهسىھىلهر كهچته ●

سهجده قىلىدۇ، قىيامهتكه ئىشىنىدۇ، ياخشىلىققا دهۋهت قىلىپ يامانلىقنى 

ساخاۋهت ئىشلىرىنى قىلىدۇ، ئۇالر ياخشى -توسۇيدۇ، ھهممىنىڭ ئالدىدا خهيرى

ھهرگىز  ئالدىدا ئالالنىڭنىيهتلىك ئادهملهردۇر، ئۇالرنىڭ قىلغان ساۋاپلىق ئىشلىرى 

  ) ئايهتلهر-113،114،115سۈره -3قۇرئان . (بىكارغا كهتمهيدۇ

 يولىنى تۇتىدۇ، ئاز توال ئالالنىڭ ۋه ئۇنىڭ ۋهھىسىگه ئىشىنىدۇ، ئالالغا ئۇالر ●

 ئالدىدا زور ئىلتىپاتقا ئالالنىڭئۇالر . ساتمايدۇىنى ئېتىقاتمهنپهئهت ئۈچۈن 

  ) ئايهت-199سۈره -3قۇرئان . (ئېرىشىدۇ

 نازىل قىلغان كىتاپنى قىرائهت ئالال قىلمايدۇ، ھاكاۋۇرلۇق) ىھىلهرمهس( ئۇالر ●

 تارامالپ ياش ئاققۇزىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرىگه چۈشۈرۈلگهن كۆزلىرىدىنقىلغاندا 

قۇرئان (.  ئۇالرنى جهننهت بىلهن مۇكاپاتاليدۇئالال چوقۇمھهقىقهتكه ئىشىنىدۇ، 

  ) ئايهتلهر-82،83،84،85سۈره -5

  

  الر توغرىسىدا مۇنداق دىيىلگهنقۇرئاندا يهھۇدى

ئىچىده بىر قىسىم ئادهملهر ) يهنى يهھۇدىالر( پهيغهمبهرنىڭ خهلقى موسا  ●

ىقهتكه ئاساسهن باشقىالرنى يىتهكلهيدۇ، ھهقىقهتكه ئاساسلىنىپ تۇرۇپ ھهق

  ) ئايهت-159سۈره -7قۇرئان . ( ياقاليدۇئادالهتنى

دىالرنىڭ ئىچىدىكى ياخشى ئهمهللهرنى  تهۋراتتا چىڭ تۇرۇپ دۇئا قىلىۋاتقان يهھۇ●

قۇرئان . ( كهتمهيدۇ ئالدىدا ھهرگىز بىكارئالالنىڭقىلىۋاتقانالرنىڭ ئىشلىرى 

  ) ئايهت-170سۈره -7

  ) ئايهت-121سۈره -2قۇرئان . ( ئۇالر ھهقىقهتهن تهۋراتقا ئهمهل قىلىدۇ●

ىسىدا توغرا يولدا  ۋهھى ۋه تهۋراتنى ئۇالرغا ئىلتىپات قىلدى، ئۇالرنىڭ ئارئالال ●

  ) ئايهت-26سۈره -57قۇرئان . (ماڭىدىغانالر بار
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   ؟ يىلگهنمۇدى ئۆزگهرتىۋىتىلگهن  مۇقهددهس كىتاپداقۇرئان

 ئهمدى ئۇالرغا، هرتىۋىتىلگهنچقاچان مۇقهددهس كىتاپالر ئۆزگقۇرئاندا ھى

ددهس ئهگهر قۇرئان مۇقهۋاھالهنكى .  تاشلىۋىتىڭالر دىگهن گهپ يوقئىشهنمهڭالر،

چوقۇم  قۇرئان ،خاتاچوقۇم كىتاپنى خاتا دىگهن تهقدىردىمۇ، مۇقهددهس كىتاپ 

ئاساسىغا ئىسپاتى ۋه -دهلىل، بۇنىڭدا ھهر ئىككى تهرهپنىڭ بولۇپ قالمايدۇتوغرا 

ئاساسالر پاكىت ۋه غا ھۆكۈم قىلىشتا تۆۋهندىكى ئىنجىلنىڭ توغرىلىقى. قاراش كىرهك

  :بار

ھاياتى بىلهن ئۆز چىلىرىنىڭ ئېتىقاتئىچىدىكى مهسھ  يىل 300ئهڭ دهسلهپكى  ●

ئىنجىلنىڭ قىلغان گۇۋاھلىقى، شۇ دهۋرلهرده يېزىلىپ ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان 

چهك ۋه -ئونمىڭلىغان كۆچۈرۈلمه نوسخىلىرى، ئىنجىلدىن نهقىل ئېلىنغان خهت

گه لهتلهر دۆكۆپلىگهنئافرىقا قىتئهلىرىدىكى -ئاسىيا-وپارباشقا يازمىالر، ياۋ

نۇرغۇن ئىنجىلنىڭ  شۇنداقال ،چىلىرىنىڭ گۇۋاھلىقىئېتىقات مهسىھ الغانقتار

  .  قاتارلىقالر بارتهرجىمه نوسخىلىرى

تامامهن ئىسپاتالر ئىنجىلنىڭ ئۆزگهرمىگهنلىكىنى - دهلىلدا كۆرسىتىلگهن يوقۇر●

 ۋه كىتپاھهرقانداق بىر ئهستايىدىل ئىزدهنگۈچى يوقۇرقى . ئىسپاتالپ بېرهلهيدۇ

  .  تهتقىق قېلىپ باقسا بولىدۇ،تهكشۈرۈپئۆزى بىۋاسته  ماتىرىيالالرنى

 توساتتىن بىر ئادهم چىقىپ ،كىيىنئۆتكهندىن  يىل 600  كىيىنئهيسا مهسىھتىن ●

ئۇنىڭ ئۈستىگه . بۇ ھهرگىزمۇ ئادهمنى قايىل قىاللمايدۇئىنجىلنى خاتا دىسه، 

  بولسۇن، ھىچقايسىسىاكى قۇرئانيبولسۇن مۇھهممهت مهيلى  ، مۇھىمىتېخىمۇ

 ئهمىلىيهتته .اكى ئۆزگهرتىۋىتىلگهن دىمىگهنئۇچۇق ئاشكار ھالدا ئىنجىلنى خاتا ي

   . ئۆسهك سۆزلىرى خاالسدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ تاپقان لهركىيىنكى دهۋرئۇالر 

ۆگهرتىۋىتىلگهن دىگهن  مۇسۇلمانالرنىڭ ئىنجىل ئكىيىنكى دهۋرلهردىكى بهزى ●

.  نۇرغۇن ئايهتلهرگه زىت كىلىدۇنىڭ ئۆزىدىكىه ھىكايىسى قۇرئانقارىشى ۋ

  : مهسىلهن

o 2：41，44，89，91，113，121，136，140 

o 3：3，50，84，93，199 

o 4：47，136，162 

o 5：47，48，66，68，82-85 

o 6：34，92，115 

o 7：157，170 

o 10：37，94 
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o 12：111 

o 13：43 

o 18：27 

o 21：7 

o 29：46 

o 32：23 

o 35：31 

o 40：53，54 

o 46：12，30 

o 48：2 

o 53：36，37 

o 57：26。 

 

نى خۇدادىن كهلگهن مۇقهددهس كىتاپ دهپ ئېتىراپ تهۋرات ۋه ئىنجىل  قۇرئاندا●

 الرمۇقهددهس كىتاپ ڭتهۋرات بىلهن ئىنجىلنى مۇئۆلىمالىرى مۇسۇلمان. قىلىدۇ

قۇرئاندىكى تهۋرات دىگهن سۆز ئىبرانى تىلىدىكى . ئىشىنىدۇ ئىكهنلىكىگه

»Torah «)ئىنجىل دىگهن سۆز گىرىك ،ۇدىگهن سۆزگه يىقىن كىلىد) قانۇن 

. دىگهن سۆزگه يېقىن كىلىدۇ) خۇش خهۋهر( » Euangélion« تىلىدىكى 

 . گهنجىل مهسىھىلهرنىڭ كىتابى دىيىل، ئىن كىتابىقۇرئاندا تهۋرات يهھۇدىالرنىڭ

تارىخ ئىسپاتاليدۇكى يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهرنىڭ مۇقهددهس كىتابى ئهزهلدىن 

  . دۇر» يېڭى ئهھده«ۋه » كونا ئهھده«تارتىپال 

 بهزى مۇسۇلمانالر تهۋرات كونا ئهھده بىلهن باراۋهر ئهمهس، بهلكى كونا ●

 كۆرسىتىدۇ ه كىتاپنىپار پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈلگهن بهش موسائىچىدىكى ئهھدىنىڭ 

ىنغان قۇرئاندا ئىنجىلنى ئهيسا پهيغهمبهرگه نازىل قىلبهزى مۇسۇلمانالر . دهپ قارايدۇ

خاتىرلهپ يازغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ نىڭ گهن، شۇڭا ئهيسا مهسىھكىتاپ دىيىل

بۇ خىل قاراش مۇسۇلمان ئالىملىرى ئهمما . ئىنجىل ئهمهس دهپ قارايدۇ پۈتۈكلىرى

چۇنكى قۇرئاندا ناھايىتى ئېنىق قىلىپ تهۋرات بىلهن . ئىچىده ئاساسى ئېقىم ئهمهس

يىلگهن، ھالبۇكى يهھۇدى ئىنجىل يهھۇدى ۋه مهسىھىلهرنىڭ مۇقهددهس كىتابى دى

» كونا ئهھده«ۋه مهسىھىلهرنىڭ قۇلىدىكى مۇقهددهس كىتاپ ئهزهلدىن تارتىپال 
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ئهمىلىيهتته بۇ خىل قاراش قۇرئاندىكى يهنه بىر . دۇر» يېڭى ئهھده«بىلهن 

خاتالىقنى ئاشكارالپ قويىدۇ، يهنى، قۇرئان خاتا ھالدا يهھۇدىالرنىڭ قولىدا پهقهت 

دىن ئىبارهت ئىككىال مۇقهددهس كىتاپ بار، مهسىھىلهرنىڭ قولىدا ۇر بىلهن زهبتۇراخ

دىن ئىبارهت بىرال ) ئىنجىلگىرىكچه ئوقۇلىشى (» خۇش خهۋهر«بولسا پهقهت 

  .   قهتئى ماس كهلمهيدۇالرغا تارىخى پاكىتالربۇ. مۇقهددهس كىتاپ بار دهپ قارىغان

 دهپىنغان بىر پارچه كىتاپ ىل قىل ئىنجىلنى ئهيسا پهيغهمبهرگه نازنىڭقۇرئان ●

ئهمىلىيهتته ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده .  ماس كهلمهيدۇقهتئى تارىخى پاكىتالرغا قارىشى

ىھ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ئهيسا مهسىھ ئۆلۈپ تىرىلىپ ئاسمانغا ئهيسا مهس

ئىزلىرى ۋه تهلىملىرىنى خاتىرلهپ -ىڭ ئىشكۆتىرىلگهندىن كىيىن ئاندىن ئۇن

كىتاب ئىالھى  قولىدا بىر پارچه  ھايات ۋاقتىدا ئۇنىڭيسا مهسىھئه. يازغان كىتابىدۇر

مۇھهممهت دهۋرىدىكى . ئىسپات يوق-بار ئىدى دهيدىغانغا ھىچقانداق دهلىل

ناساراالر بولسۇن ياكى ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى مهسىھ ئۈممهتلىرى بولسۇن، ئۇالرنىڭ 

  يېزىپ قالدۇرغانرىقولىدا ساقالۋاتقان ئىنجىل دهل دهسلهپكى مهسىھ ئهگهشكۈچىلى

  . كىتاپتۇر

 نىلهرنىڭ قولىدىكى مۇقهددهس كىتاپ يهھۇدى ۋه مهسىھىدهۋردىكى ئهگهر ئهينى ●

 قۇرئاننىڭ ، بۇالسادهپ قارياكى ئۆزگهرتىۋىتىلگهن ه ئىنجىل ئهمهس تهۋرات ۋ

قۇرئان كۆپ قېتىم يهھۇدى ۋه مهسىھىلهرنى . ئۆزىدىكى ئايهتلهرگه زىت كىلىدۇ

 تهۋرات ۋه ئىنجىلنى ئوقۇڭالر، ئۇنىڭغا ئىشىنىڭالر، ئهمهل قىلىڭالر، قولۇڭالردىكى

قۇرئان ھهتتا مۇسۇلمانالرنىمۇ . چۇنكى ئۇنىڭدا خۇدادىن كهلگهن دهلىللهر بار دهيدۇ

مۇھهممهت يهھۇدى . تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئىشىنىڭالر، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىڭالر دهيدۇ

ئىنجىلنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ قۇرئاننىڭ ۋه مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى تهۋرات ۋه 

بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهينى ۋاقىتتىكى ئادهملهرگه . ھهقلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ

قۇرئان مۇھهممهتنىڭ تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئىشىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ . دىيىلگهن

ئۈلگه قىلىدىغانلىقىنى ئۆزىگه ) مهسىھىلهرنىيهھۇدى ۋه (ىتاپالرنى ئهھلى ك

كىشىلهرنى تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئاساسهن ھهتتا قۇرئان . قايتا ئهسكهرتىدۇ-يتاقا

ھۆكۈم چىقىرىشنى، ئهگهر قۇرئاندىن گۇمانالنسا بېرىپ ئهھلى كىتاپالردىن 

  .  تهلهپ قىلىدۇئۆگىنىشنىسوراپ ) يهھۇدى ۋه مهسىھىلهردىن(

هھۇدى ۋه ئهگهر قۇرئاندا دىيىلگهن تهۋرات ۋه ئىنجىل ئهينى ۋاقىتتىكى ي ●

مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى مۇقهددهس كىتاپ بولمىسا، ئۇنداقتا قۇرئاندا دىيىلگهن 

  .  يوقۇرقى مهزمۇنالر پۈتۈنلهي ئهھمىيهتسىز ياكى خاتا بولغان بولىدۇ

 سۆزلىرىنى ھىچقانداق ئالالنىڭ مۇقهددهس كىتاپالرنى قوغدايدۇ، ئالال قۇرئاندا ●

ۇمۇ بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ تهۋرات بىلهن ئىنجىل ب. ئادهم ئۆزگهرتهلمهيدۇ دىيىلگهن

  . ئۆزگهرتىۋىتىلگهن دىگهن قارىشى ۋه ھىكايىسىگه پۈتۈنلهي زىت كىلىدۇ
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 قۇرئاندىكى مۇناسىۋهتلىك ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى بهزى مۇسۇلمانالر باشقىچه ●

چۈشهندۈرىشى مۇمكىن، ئهمما بۇ قۇرئاننى تهرجىمه قىلغۇچىنىڭ ياكى 

پاكىتنى بۇرمىالشقا  ،پنىڭ ئهسلى ئايهتنىڭ مهنىسىنى يۇشۇرۇچۈشهندۈرگىچى

قۇرئاننىڭ ئهسلى ئهرهپچه ئايهتلىرىده ئهينى .  ئهمهسئىشئۇرۇنغانلىقىدىن باشقا 

ۋاقىتتىكى مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى ئىنجىلنىڭ توغرىلىقى ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىش 

  . كىرهكلىگى ناھايىتى ئېنىق جهزىملهشتۈرۈلگهن

پهقهت بىرال ئهگهر  ئايهتته،  يۈزهراندىن مىسال كهلتۈرۈلگهن يوقۇرقى بىر قۇرئ●

 قۇرئاندا ئهجهللىك ئۇنداقتا بۇ قاراشنى ئىسپاتلىيالىسا، دهكئايهت يوقۇرقى

زىددىيهت ۋه مهسىلىنىڭ مهۋجۇدلىقىنى، قۇرئاننىڭ ھهرگىزمۇ خۇدادىن 

مهيلى  داق بولسا،شۇنراست ئهگهر چۈنكى . پ بېرىدۇكهلمىگهنلىكىنى ئىسپاتال

خاتا بولسۇن، ھهر ئىككى خىل ئهھۋالدا قۇرئان ئوخشاشال ئىنجىل توغرا ياكى 

  . الشقان بولىدۇخاتا

  

  ئىسالمنىڭ مهيدانى

  : يوقۇرقىالردىن ئېنىق كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى

نىڭ نوپوزى ۋه توغرىلىقىنى ئىنكار ) تهۋرات، ئىنجىل( قۇرئان مۇقهددهس كىتاپ ●

  .  كى ئۇنىڭ ھهقلىقىنى دهلىللىمهكچى بولغانقىلمىغان، بهل

 ۋه بهزى تارىخى خاتىرىلهر ئىنجىلدا ئېتىقاتقۇرئاندا ئىپادىلهنگهن   بىراق●

  .  كىلىدۇ ۋه تارىخى خاتىرىلهر بىلهن زىتئېتىقاتئىپادىلهنگهن 

خۇدادىن ھهرگىزمۇ قۇرئان ئۆز ئۆزىگه زىت بولۇپ، ئۇ :  شۇڭا بىزنىڭ يهكۈنىمىز●

  . هھى ئهمهسكهلگهن ۋ

 مۇھهممهتنىڭ دهۋرىده، ئىنجىلنىڭ ئهرهپ تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان بىر قىسىم ●

   ) 6:60:478 ؛ 4:55:605بۇخارى ھهدىسىلىرى . (تهرجىمه نوسخىلىرى بار ئىدى

 ئىسالمىيهتنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىدىكى ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ ھهممىسى ●

  : نى قۇبۇل قىالتتى، مهسىلهنئىنجىلغا ئىشىنهتتى ۋه ئۇ دىگىدهك

ننى قۇرئا( ئهڭ دهسلهپكى نوپۇزلۇق قۇرئان تهپسىرچىسى –ئهل تهبهرى 

ئۇ مۇنداق .   يىللىرى ياشىغان923-839، مىالدى  ) چۈشهندۈرۈپ شهرھىلىگۈچى

 مۇھهممهت پهيغهمبهر تهۋراتنىڭ خۇدادىن كهلگهن ھهقىقهت :قارايدۇدهپ 

بىر قىسىم  يهھۇدىالرنى ئۇنىڭ ئىچىدىكى قهتپهئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ، 

  .  تهلىملهرنى يۇشۇردى دهپ ئهيىپلهيدۇ
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 داڭلىق ھهدىسشۇناس، ئىسالم  ۋه ئهڭ دهسلهپكى نوپۇزلۇق-ئهل بۇخارى

  . يىللىرى ياشىغان870-810مىالدى . قانۇنشۇناسى، تارىخشۇناس ئالىم

نۇنشۇناسى،  داڭلىق ئىسالم ئۆلىماسى، پهيالسوپ، ئىسالم قا-ئهنسارى

ئۇ يازغان كىتاپلىرىدا .  يىللىرى ياشىغان1111-1058مىالدى . مائارىپشۇناس ئالىم

ئىنجىلدىكى نۇرغۇن ئايهتلهرنى نهقىل ئالغان، ئۇالرنىڭ ئىشهنچىلىكلىكىدىن قىلچه 

  . گۇمانالنمىغان

  . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-869 مىالدى – ىزپاھئهمىر ئهل 

  .ن ئۆتكهنيىلى ئالهمدى-956 –مهسئۇد 

  . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1037 –بۇ ھۆسهيىن ئه

  . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1209 مىالدى –فهخىردىن 

  . يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-1406 –ئىبىن خالدون 

 يىقىنقى زاماندىكى داڭلىق ئىسالم ئالىمى، ئىسالم ھازىرقى -سهئىد ئهھمهدخان

 داڭلىق ئۈنۋىرسىتنىڭ بىرى 100زامان ھهركىتىنىڭ باشالمچىسى، ئاسىيادىكى 

 يىللىرى 1898-1817. بولغان ئالىگىر ئىسالم ئۈنۋىرسىتىتىنىڭ قۇرغۇچىسى

  .ئۇ ئىنجىلنى ئىشهنچىلىك ھهم قۇبۇل قىلىشقا بولىدۇ دهپ قارايدۇ. ياشىغان

يوقۇرقى ئىسالم ئۆلىمالىرىدىن باشقا يهنه ئىبىن ئابباس، ئهل بهدهۋى، ئىبىن تهمىر، 

ئادىل  ، مهۋالۋى چىراگۇدىنمهد سهئىدى، سهئىد ئهھمهد ھۆسهيىن، مهۋالۋى مۇھهم

  . قاتارلىق كىشىلهر بار... يهزدىمىر، مهھمۇد ئايۇب 

ئۆتكهندىن كىيىن، ئاندىن بهزى  يىل 400 نىڭ دهۋرىدىن ئهمىلىيهتته مۇھهممهت●

خى  شهكلى ۋه تارىئېتىقاتقۇرئان بىلهن ئىنجىلدا ئىپادىلهنگهن مۇسۇلمان ئالىمالر 

بۇالرنىڭ بىرىنچىسى مىالدى .  بايقايدۇپهرقلهرنىڭ بارلىقىنى نۇرغۇن پاكىتالردا

لى ئالهمدىن يى-1085ئىككىنچىسى  يىللىرى ياشىغان ئىبىن كازىم، 994-1064

شۇنىڭدىن باشالپ ئاندىن مۇسۇلمانالر ئىچىده خىرىستىيانالر . ئۆتكهن ئهل جۇۋهينى

  :  ئهمما.ۇشقا باشلىغانچۆچهك پهيدا بول-ئىنجىلنى ئۆزگهرتىۋهتكهن دىگهن سۆز

  ؟)مۇھهممهتتىن بۇرۇنمۇ ياكى كىيىنمۇ( قاچان   نىمه سهۋهپتىن؟ كىم؟    

قانداق ئۇسۇل بىلهن ؟ قايسى  ؟) قايسى دۆلهت قايسى شهھهرده(قهيهرده 

  نىمىشقا ھىچقانداق ئىز قالدۇرمىغان ؟ قىسمىنى ؟ قانداق ئۆزگهرتكهن ؟ 

بهزىلهر پهقهت .  بېرهلمىگهن ھىچكىم قانائهتلىنهرلىك جاۋاپگهلىلهردىگهن مهسىلى

ئۇالرغا پهرهزگه ئاساسلىنىپ ھهرخىل ھىكايىلهرنى توقۇپ چىققان، كىيىنكىلهر بولسا 

  . قارغۇالرچه ئهگهشكهن
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  :  ئۆزگهرتىلىشى مۇمكىن ئهمهس، چۈنكىمۇقهددهس كىتاپالرنىڭ 

غا كهڭ تارقالغان بولۇپ،  دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىمۇقهددهس كىتاپ ●

ھىچقانداق بىر . (مىڭلىغان ئونمىڭلىغان قهدىمقى كۆچۈرۈلمه نوسخىلىرى مهۋجۇد

ئادهمنىڭ پۈتۈن دۇنياغا تارالغان شۇنچه كۆپ ئىنجىلنى بىرال ۋاقىتتا ھىچكىمگه 

  ) بىلدۇرمهي ئۆزگهرتىۋىتهلىشى مۇمكىن ئهمهس

ىملىرىنى ئىنسانالرنىڭ  خۇدا ھهرگىزمۇ ئۆزىنىڭ سۆزلىرى ۋه تهلقادىر ●

  . ، ئۇ بۇنى قوغداشقا تامامهن قادىرئۆزگهرتىۋىتىشىگه يول قويمايدۇ

 ئوخشىمىغان دۆلهت، ئوخشىمىغان قالغان ياۋروپا، ئاسىيا ۋه ئافرىقىغا كهڭ تار●

چىلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ بىرال ئېتىقاتمىللهت ۋه ئوخشىمىغان تىلالردىكى مهسىھ 

  .  ئىنجىلنى قۇبۇل قىلىشى مۇمكىن ئهمهسۋاقىتتا ئۆزگهرتىۋىتىلگهن

مۇقهددهس پۈتۈن دۇنيادىكى  يهھۇدىالر بىلهن مهسىھىلهرنىڭ بىرلىشىپ ●

  . مۇمكىن ئهمهستېخىمۇ كىتاپالرنى ئۆزگهرتىۋىتىشى 

 ئۆزگهرتىلگهن مۇقهددهس كىتاپنى پۈتۈن دۇنياغا تارقىتىش، شۇنىڭ بىلهن بىرگه ●

ى مۇقهددهس كىتاپالرنى يهر يۈزىدىن پۈتۈن دۇنيادىكى ئهسلىدىكى ھهقىق

  . بولمايدىغان ئىشمۇمكىن ھهرگىزمۇ تىۋىتىش پاكىز يوقى-پاك

 دۇنياغا كهڭ تارقىلىپ  شۇنداقال، بولغانتارىختا نۇرغۇن تىلالرغا تهرجىمه قىلىنىپ ●

 ۋه ئۇالرنى ئىز كىتاپالرنىڭ ھهممىسىنى يىغىۋىلىپمۇقهددهس  ئهسلىدىكى ،بولغان

 ساختا مۇقهددهس كىتاپالرنى قايتا تهرجىمه قىلىپ  ئاندىن،ىتىۋىتىپدىرهكسىز يوق

  . دۇنياغا تارقىتىش مۇمكىن ئهمهس

ى كىيىنكدىمهك، مۇقهددهس كىتاپ ئۆزگهرتىۋىلگهن دىگهن قاراش پهقهت 

قۇرئان،  بولۇپ، تۆھمىتىبىر قىسىم مۇسۇلمانالرنىڭ پهرىزى ۋه دهۋرلهردىكى 

  . بولمىغانۇلمانالردا ئۇنداق قاراش ئهڭ دهسلهپكى مۇسمۇھهممهت ۋه 

  

   ؟ مۇ بار، شۇڭا ئۇ ئۆزگهرتىۋىتىلگهن»خاتالىقالر«مۇقهددهس كىتاپتا 

 مهيلى بىر قىسىم مۇسۇلمانالر مۇقهددهس كىتاپ ئۆزگىرهپ كهتكهن دهپ قارىسۇن ●

 بابلىرىدىكى 7-5 نىڭپاره ۋه ئىنجىل مهتتا-23بىز پهقهت زهبۇر ياكى قارىمىسۇن،

سىھنىڭ تهلىملىرىنى مىسال قىلىش ئارقىلىقال شۇنداق دىيهلهيمىزكى، ئهيسا مه

 ئۇنىڭدا ئىپادىلهنگهن خۇدانىڭ ئىنسانالرغا  ۋه پاساھهتلىكى،گۈزهللىكىئىنجىلنىڭ 

ئهيسا مهسىھ ئىپادىلىگهن ئالىجاناپ پهزىلهت شۇنداقال مۇھهببىتى، -بولغان مىھرى

  . دۇنى ھىچكىم ئىنكار قىاللمايپاراسهت-ۋه ئهقىل

چىالر ھهر تهرهپتىن كهلگهن ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى چاغلىرىدىال، ئېتىقاتمهسىھ   ●

تۈرلۈك تۆھمهتلهرگه ۋه ھوجۇمالرغا دۈچ كهلگهن ئىدى، ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان 
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ھالبۇكى ھازىرقى بىر قىسىم . بۇ خىل تۆھمهت ۋه ھوجۇمالر توختاپ قالغىنى يوق

ا قىلىۋاتقان تۆھمهتلىرى ئهمىلىيهتته باشقىالرنىڭ ىغئېتىقاتمۇسۇلمانالرنىڭ مهسىھ 

گهپلىرىنى ) ئاتىزىمچىالرنىڭ يىقىنقى زاماندىكى خۇداغا ئىشهنمهيدىغان بولۇپمۇ(

 .مى قىلىۋىلىشتىن باشقا ئىش ئهمهس ئۆزىنىڭ تهلىىلىپ، ئۇالرنىرىشتۇرۇپ ئهكېت

سالم دىنى بىلهن قۇرئان ۋه ئىئهمىلىيهتته ئىنجىلدا خاتالىق بار دىگهن قاراشنىڭ 

ئهڭ دهسلهپكى مۇسۇلمانالر قۇرئاندىكى تهلىملهرگه ، شۇڭا بىۋاسته مۇناسىۋىتى يوق

شۇڭا بۇ مهسىلىنى مۇشۇ . پاساتالرنى قىلىپ يۈرمىگهن- پىتنهبۇنداقئاساسهن 

 مهسىھ بېرىۋاتقاننۇرغۇن تهتقىقاتالرنى ئېلىپ ئىلمى ئۇسۇلدا ساھهده 

گهر قىزىقسىڭىز تۆۋهندىكى تور بىكهتلهرگه چىقىپ ئه. چىلىرىغا تاپشۇردۇقئېتىقات

 مۇقاراشلىرىغا قارغۇالرچه ئهگهشمهي، ئۆزىڭىزباشقىالرنىڭ . كۆرۈپ باقسىڭىز بولىدۇ

  . ئىزدىنىپ بېقىڭ

o http://www.tochrist.org/book/download_books/sjnthb/ 

o http://www.inerrancy.org/ 

o http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a9c4a4f01000b4s.html 

o http://www.godoor.net/jidianlinks/shj.htm 

o http://www.godoor.net/jidianlinks/apologetics.html 

  

ئىنجىل «دىگهننى ئىسپاتالش ئارقىلىق » ئىنجىلدا خاتالىقالر بار «●

دهپ قاراش ئهمىلىيهتته لوگىكىلىق باغلىنىشى بولمىغان ئىككى » ئۆزگهرتىۋىتىلگهن

 8دىگهننى ئىسپاتالش ئۈچۈن تۆۋهندىكى » ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن«. ئىشتۇر

  : نوقتىنى ئىسپاتالشقا توغرا كىلىدۇ

قاچان ) 3نىمه سهۋهپتىن ئۆزگهرتكهن، ) 2ئۆزگهرتكهن، كىملهر ) 1   

) 5، )قايسى دۆلهت قايسى شهھهرده(قهيهرده ئۆزگهرتكهن ) 4ئۆزگهرتكهن، 

ئىنجىلنىڭ قايسى جايلىرىنى ) 6قانداق ئۇسۇلدا ئۆزگهرتكهن، 

نىمىشقا تارىختا ) 8نىمىگه ئۆزگهرتكهن، نىمىنى ) 7ئۆزگهرتىۋهتكهن، 

  . مىغانھىچقانداق ئىز قالدۇر

خۇداغا ئىشهنمهيدىغان ئاتىزىمچىالر بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئاالقىدار ماقالىلىرىده بۇ 

ئىنجىلنىڭ مهزمۇنىنىڭ توغرا ياكى خاتالىقى، ياخشى .  نوقتا تىلغا ئېلىنمىغان8

دىگهن قاراشنىڭ مۇناسىۋىتى » ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن«ياكى يامانلىقى بىلهن 

  . يوق
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پهرىزى ئالدىن  ھهرقانداق بىر دىننى تهنقىتلىمهكچى بولسا، ئۆزىنىڭ  ئاتىزىمچىالر●

شۇ دىننىڭ كىتابىدا خاتالىق بارلىقىنى ئىسپاتالشقا ۋه مۇالھىزىلىرى ئارقىلىق 

 ئىنجىلدىن قۇسۇر ئىزدهشكه ىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈنئېتىقاتئۇالر مهسىھ . ئۇرۇنىدۇ

ى خاتىرىلهرنىڭ ئومومى گهۋدىسى ۋه تىرىشىدۇ، ئهمما كۆپىنچه ھالالردا ئىنجىلدىك

تهلىمىنى، ھهر بىر ئايهتنىڭ تارىخى ئارقا كۆرىنىشىنى، سۆزلهرنىڭ ئهسلى مهنىسىنى 

جۈملىلهرنىڭ كونتىكىسىنى -ھهرخىل چۈشهندۈرۈش مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى، سۆز

چىلىرى ئېتىقاتشۇنداقتىمۇ مهسىھ . ئويالشمايدۇ) كهينىدىكى جۇملىلهرنى-ئالدى(

تۈرلۈك مهسىلىلهرگه تىپ پوزىتسىيه ۋه ئىنچىكه تهھلىللهر ئارقىلىق ئاك

  . هلمهكتهجاۋاپ قايتۇرۇپ كئهستايىدىللىق ۋه سهمىمىلىك بىلهن 

پىكىر قىلىش يولى بىلهن دىگهن » ئىنجىلدا خاتالىقالر بار«ئاتىزىمچىالرنىڭ   ●

 قولالنغان يولى دىگهننى ئىسپاتالشتا» ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن«مۇسۇلمانالرنىڭ 

  . ئهمهسيول بىر 

 بولغان -» ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن«ياكى » ئىنجىلدا خاتالىق بار« ●

تهقدىردىمۇ، قۇرئان مۇقهررهر خاتاالشقان بولىدۇ، چۈنكى قۇرئاندا مۇنداق 

  : دىيىلگهن

  . دۇرئىنجىل خۇدانىڭ كىتابى. 1

ل ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قۇرئاننىڭ نوپۇزى ئىنجىلدىن كهلگهن بولۇپ، ئىنجى. 2

  . توغرىلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولغان

  . ، خۇدا ئۇنى قوغداشقا قادىرخۇدانىڭ سۆزىنى ھىچكىم ئۆزگهرتهلمهيدۇ. 3

  

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئۆزىنىڭ باياناتى

  .  خۇدانىڭ كىتابىدۇر، ئۇنىڭ ھهقىقى ئاپتورى خۇدا مۇقهددهس كىتاپ●

كلىرىنى يازغۇچىالر خۇدانىڭ روھىنىڭ  مۇقهددهس كىتاپنىڭ ھهر قايسى بۆله●

  . ئىلھامالندۇرىشى ۋه يىتهكلىشى بىلهن قهلهم تهۋرهتكهن

  .دىيىلگهن»  پهرۋهردىگار خۇدا شۇنداق دهيدۇ« قېتىم 3808 مۇقهددهس كىتاپتا ●

 ، 34:27مىسىردىن چىقىش -تهۋرات. (مۇقهددهس كىتاپ خۇدانىڭ سۆزىدۇر  ●

يۇھاننا بايان - ؛ ئىنجىل25:13ىيا پهيغهمبهر  ، يهرهم30:8يهشايا پهيغهمبهر 

   ) 1:1،2 ، ئىبرانىالرغا يىزىلغان خهت 14:26قىلغان خۇش خهۋهر 

نىڭ ئىلھامالندۇرىشى بىلهن ىمۇقهددهس روھخۇدانىڭ  مۇقهددهس كىتاپ ●

   ) II 1:21پىتروس-ئىنجىل. (خۇدانىڭ سۆزلىرىنى سۆزلىشىدۇرئادهملهرنىڭ 
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ئۇ  خۇدانىڭ كۆرسهتمىسى بۇيىچه يىزىلغان بولۇپ، كىتاپۈن مۇقهددهس  پۈت●

، سهۋهنلىكلهرنى پ، خاتالىقالرنى كۆرسىتىدۇھهقىقهت توغرىسىدا تهلىم بېرى

تىموتىغا يىزىلغان -ئىنجىل. (يدۇ ھهققانىلىققا يىتهكلهئىنسانالرنى ئۇ. دۇتۈزىتى

   ) 3:16 ئىككىنچى خهت

ۇدانىڭ ئۆزى تاللىغان ئادهملهرنىڭ دىلىغا ئۆزىنىڭ خ ،مۇقهددهس كىتاپتادىمهك  ●

سۆزلىرىنى سېلىپ، ئۇالرنى مۇقهددهس روھى بىلهن ئىلھامالندۇرۇش ئارقىلىق قهلهم 

  . كۆرسىتىدۇ مۇقهددهس يازمىالرنى يازدۇرغانلىقىنى ،تهۋرهتكۈزۈپ

. ، ئهمما ئۇنى ئادهم يازغان بولسىمۇخۇدادىن كهلگهنگهرچه  مۇقهددهس كىتاپ ●

 تهۋرات، زهبۇر ۋه ئىنجىلنى مۇقهددهس كىتاپ. بۇ ئىككىسى زىددىيهتلىك ئهمهس

 يىل 1500  پارچه كىتاپتىن تهشكىل تاپقان بولۇپ، 66ئۆز ئىچىگه ئالغان 

 ) ئهسىر ئارلىقىدا-1ئهسىردىن باشالپ مىالدى -15مىالدىدىن بۇرۇنقى  (جهريانىدا

بۇ ئادهملهر ئوخشىمىغان . ىلغان نهچچه ئادهمنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلهن يىز40

 مۇقهددهس كىتاپنىڭ ھهرقايسى بۆلهكلىرىنى يېزىپ ،جايالردا، ئوخشىمىغان دهۋرده

دهلىللهيدۇ، قولاليدۇ ۋه بىرسىنى -قالدۇرغان، ھالبۇكى ھهرقايسى يازمىالر بىر

 بىلهن ئىنسانالرنىڭ گۇناھى، يهنى بار بولۇپ تىما بىر ئورتاقئۇالردا باشتىن ئاخىر 

  . دۇرشهپقىتى-خۇدانىڭ مىھرى

ئايهتته، مۇقهددهس كىتاپ خۇدا -16باب -3تىموتى ئىككىنچى خهت -ئىنجىل● 

دىمهك، خۇدا ئادهملهرنىڭ . تهرىپىدىن ئىنسانالرنىڭ دىلىغا سېلىنغان دىيىلگهن

ئۇنىڭ يازغۇچىسى ئادهم . دىلىغا سېلىش ئارقىلىق مۇقهددهس كىتاپنى يازدۇرغان

  .  قىقى ئاپتورى خۇدادۇربولسىمۇ، ئهمما ھه

 كونترول پهيغهمبهرلهرنىادهمنى كونترول قىلغاندهك  خۇدا ھهرگىزمۇ ماشىنا ئ●

 ئۆزبهلكى  يازدۇرغان بولماستىن، لىرىنى بىرمۇبىر سۆز خۇدانىڭالرغائۇ ،قىلىپ

باشقىچه .  تىلى بىلهن يازدۇرغانلىرىنىڭنىڭ دىلىغا سېلىپ، ئۆزۇالرسۆزىنى ئ

يسى يازغۇچىالر ئۆزىنىڭ تىلى، يېزىقچىلىق مىتودى ۋه خاس ئېيتقاندا، ھهرقا

 دىلىغا سالغانلىرىنى خۇدانىڭ ئۆزمهدىنىيهت ئارقا كۆرىنىشىنى يۇغۇرغان ھالدا 

 بۇيىچهئۇندىن باشقا، مۇقهددهس كىتاپ خۇدانىڭ ئىرادىسى . يېزىپ چىققان

ھالدا  تهدرىجى ئىھتىياجى ۋه چۈشىنىش ئىقتىدارىغا ئاساسهن ئىنسانالرنىڭ

، نى ئهمهلگه ئاشۇرغان بىشارهتلهربۇرۇنقى كىيىن يۈز بهرگهن ئىشالر .يېزىلغان

   . بۈرۇنقى ئىشالر كىيىنكى ئىشالرغا سهۋهب ۋه ئاساس بولغان
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   ئوبىكتىئىنجىلنىڭ

پۈتكۈل مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان  ئىنجىلنىڭ ئوبىكتى ●

  . تۇرئىنسانىيهت

ئىنسانالرنىڭ بىردىنبىر   ۋه  ئهيسانىڭ قۇتقۇزغۇچى مهسىھ،رغائىنسانال ئىنجىل ●

   ) 20:31يۇھاننا -ئىنجىل. (كۆرسىتىدۇ ئىكهنلىكىنى  يولىقۇتقۇزۇلۇش

  

    مهزمۇنى ۋهۋاقىت دائىرىسى مۇقهددهس كىتاپنىڭ

 ، 1:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات (ىن باشلىنىدۇ ئالهمنىڭ باشلىنىشىد●

    )1:1يۇھاننا -ئىنجىل

  ) 22:5ۋهھىلهر -ئىنجىل(بولىدۇ  مهڭگۈلۈك ●

 ۋه ) تهۋراتنى(غان سۆزلهرنى  مهسىھىلهر بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهر ئالدىن بىشارهت قىل●

ئىسىده چىڭ ) ئىنجىلنى (تهلىملىرىنى  مهسىھنىڭقاتقان ئهيسامهسىھ ئهلچىلىرى تار

   ) 3:2پىتروس ئىككىنچى خهت -ئىنجىل. (تۇتۇشى كىرهك

 قۇتقۇزۇش شهپقىتىنى ئالدى بىلهن ئهيسا مهسىھ ئۆز ئاغزى بىلهن   خۇدانىڭ●

ئۇنى بىۋاسته ئاڭلىغانالر بۇ قۇتقۇزىلىشنىڭ ھهقلىقى توغرىسىدا ئېيتقان، 

خۇدامۇ ئۆز ئىرادىسى بۇيىچه، ھهرخىل مۆجىزه، . كىينكىلهرگه گۇۋاھلىق بهرگهن

نىڭ روھمۇقهددهس كارامهت ۋه قۇدرهتلىك ئىشالرنى قىلىپ، شۇنداقال 

. چىالرغا ئاتا قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بهرگهنئېتىقاتھهدىيىلىرىنى 

   ) 2:3،4ئىبرانىالرغا يىزىلغان خهت -ئىنجىل( 

چىڭ چىالر ئهيسا مهسىھ ئهلچىلىرىنىڭ بۇرۇن ئېيتقان سۆزلىرىنى ئىسىده ئېتىقات ●

  ) 17يهھۇدا يازغان خهت -ئىنجىل. (تۇتۇشى كىرهك

   بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى خاتىرىلهراپمۇقهددهس كىت

 ؛ 24:25،27لۇقا -ئىنجىل. (نىڭ باش تىمىسى ئهيسا مهسىھتۇر مۇقهددهس كىتاپ●

   ) 18:28 ؛ ئهلچىلهر 5:39.46،47 ننايۇھا

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ھهقىقى ئهمهل قىلىدىغان  ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ، ●

.  بىلهلهيدۇكهلمىگهنلىكىنىمنىڭ خۇدادىن كهلگهن ياكى كىشى، مىنىڭ سۆزلىرى

   ) 7:17يۇھاننا -ئىنجىل(

 ، 5:17،18مهتتا -ئىنجىل. ( ئهيسا مهسىھ تهۋراتنىڭ ھهقلىقىنى تهستىقاليدۇ●

   ) 17:17 ، 10:35 ؛ يۇھاننا 16:31 ؛ لۇقا 24:37 ، 22:29،32،43 ، 12:40
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 ، 14:25،26يۇھاننا -ئىنجىل( .يدۇ ئهيسا مهسىھ ئىنجىلنىڭ ھهقلىقىنى تهستىقال●

16:12-15 (   

ئهيسا مهسىھ يهر يۈزىدىن ئايرىلغاندىن كىيىن خۇدانىڭ مۇقهددهس روھى 

 ئىنجىلنى نى ئىلھامالندۇرۇپچىالرئېتىقاتئۇ . چىالرنى يىتهكلهيدۇئېتىقات كىلىپ

   . مهڭگۈ قوغدايدۇخۇدا ئىنجىلنى. يازدۇرىدۇ

  

  غرىسىدامۇقهددهس كىتاپنىڭ ماھىيىتى تو

 ؛ ئهفهسلىكلهرگه يېزىلغان 6:63يۇھاننا -ئىنجىل. ( مۇقهددهس كىتاپ روھتۇر●

   ) 6:17خهت 

نهسىھهتلهر - ، پهند19:7زهبۇر ( مۇقهددهس كىتاپتا خاتالىق بولمايدۇ ●

30:5،6 (   

مهتتا - ؛ ئىنجىل119:89 ، 111:7،8زهبۇر ( مۇقهددهس كىتاپ مهڭگۈلۈكتۇر ●

  ) 1:25ى خهت  ؛ پىتروس بىرىنچ24:35

 55:11يهشايا پهيغهمبهر . ( ۋه ھوقۇققا ئىگهقۇدرهت-مۇقهددهس كىتاپ زور كۈچ ●

 ؛ 3:10گاالتىيالىقالرغا يىزىلغان خهت - ؛ ئىنجىل23:29؛ يهرهمىيا پهيغهمبهر 

   )2:10 ؛ ياقۇپ يازغان خهت 4:12ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهت 

 ئاخىرقى كىتاپتۇر، ئهمدى ئۇنىڭغا  مۇقهددهس كىتاپ مۇكهممهلدۇر، ئىنجىل ئهڭ●

   ) 22:18،19ۋهھىلهر -ئىنجىل. (ھىچكىم بىر نهرسه قۇشالمايدۇ ۋه ئېلىۋىتهلمهيدۇ

ئىنجىل خۇدانىڭ ئهڭ ئاخىرقى مۇقهددهس كىتاپتىكى بايانالرغا ئاساسالنغاندا، (

كىيىن ئوتتورغا چىققان شۇڭا . خۇدا ھهرگىز يالغان گهپ قىلمايدۇ، كىتابى

  ) ئهمهس خۇدادىن كهلگهن بولىشى مۇمكىن مۇىڭنقۇرئان

ھهقىقهتنى ئىزدىنىدىغان ھهرقانداق بىر ئادهم مۇقهددهس كىتاپنى 

، ىپ باقسا تهھلىل قىل، چوڭقۇر بىلهن ئوقۇپ ۋه كهمتهرلىك ئهستايىدىللىق

   . مۇھهببىتىنى كۆرهلهيدۇ-خۇدانىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتى ۋه مىھرى

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ رولى 

ئهركىنلىككه  ئاساس سېلىپ،  مۇستهھكهمھاياتىغا ڭددهس كىتاپ ئادهمنى مۇقه●

 .  ئاتا قىالاليدۇ يېڭى ھاياتلىقۇپ قۇتقۇزگۇناھتىنكىشىلهرنى  ئېرىشتۈرهلهيدۇ،

 ؛ رىملىقالرغا يېزىلغان خهت 32؛20 ؛ ئهلچىلهر 8:31،32يۇھاننا -ئىنجىل(

 ؛ پىتروس 1:21ت  ؛ ياقۇپ يازغان خه3:15 ؛ تىموتى ئىككىنچى خهت 1:16

   ) 1:23بىرىنچى خهت 
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 مۇقهددهس كىتاپ ھهقىقهت توغرىسىدا تهلىم بېرىدۇ، خاتالىقالرنى كۆرسىتىپ ●

ئۇ .  كىشىلهرنى ھهققانىلىققا يىتهكلهيدۇ،بېرىدۇ، سهۋهنلىكلهرنى تۈزىتىپ

 توغرا يولغا  ئۈندهپ، مۇكهممهل بولۇشقا، ياخشى ئىشالرنى قىلىشقائادهملهرنى

   ) 119:105 ؛ زهبۇر 3:16،17تىموتى ئىككىنچى خهت . (دۇيىتهكلهي

نىڭ ئالدىنى پ، خۇدانى رهنجىتىپ قويۇش مۇقهددهس كىتاپ ئادهمنى پاكال●

زهبۇر . (ېرىدۇ غهلىبه قىلغۇزىدۇ، ئىبرهت بئالىدۇ،  ئازدۇرۇشالر ئۈستىدىن

چى  ؛ كورىنتلىقالر بىرىن15:3 ؛ يۇھاننا 4:4،7،10مهتتا - ؛ ئىنجىل119:9،11

  ) 10:11خهت 

. ئۇنىڭغا تايانغانالر بهخت تاپىدۇ. ېغىشاليدۇهددهس كىتاپ ئادهمگه ئۈمۈد بمۇق ●

 ؛ ياقۇپ يازغان خهت 15:4رىملىقالرغا يىزىلغان خهت - ؛ ئىنجىل119:42زهبۇر (

1:25 (   

 كۆزىنى ،گه خۇشاللىق ئاتا قىلىپكۆڭلى مۇقهددهس كىتاپ ئادهمنىڭ ●

 قهلبىنى ئادهملهرنىڭ.  ئېلىپ كىلىدۇلىقئامان-تىنچگه كىشىلهر .روشهنلهشتۈرىدۇ

 ؛ يهرهمىيا پهيغهمبهر 119:165 ، 19:8زهبۇر . (ئوتتهك قىزغىنلىققا چۆمدۈرىدۇ

   ) 24:32لۇقا - ؛ ئىنجىل15:16

  

  بىزنىڭ مۇقهددهس كىتاپقا قانداق مۇئامىله قىلىشىمىز توغرىسىدىكى تهلىملهر

 هنچىمىزنىىيىلىشىنى، چۈش بىز خۇدادىن ئۇنىڭ بىزنى تهرب● 

چوڭقۇرالشتۇرۇشىنى، ئۇنىڭ تهلىملىرىگه ئهمهل قىاللىشىمىزنى، بىزگه 

زهبۇر . ( ئاتا قىلىشىنى تىلىشىمىز كىرهكپاراسهت-ئهقىل

   ) 2:12،13كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت - ؛ ئىنجىل119:12،18،27،35،73،125

 ؛ 8:15لۇقا -ئىنجىل. (رهك كىدائىم ئاڭالپ تۇرىشىمىزبىز مۇقهددهس كىتاپنى  ●

   ) 10:17رىملىقالرغا يېزىلغان خهت 

قانۇن -تهۋرات. ( بىز مۇقهددهس كىتاپنى ئوقۇشىمىز ۋه قىرائهت قىلىشىمىز كىرهك●

   ) 1:3ۋهھىلهر - ؛ ئىنجىل17:19شهرھى 

   ) 17:11ئهلچىلهر -ئىنجىل. (مۇقهددهس كىتاپنى تهتقىق قىلىشىمىز كىرهك  ●

 قىلىشىمىز ئويلىنىشىمىز، تهپهككۈركۈندۈز - توغرىسىدا كىچه مۇقهددهس كىتاپ●

 ، 1:2،3؛ زهبۇر 1:8يهشۇئا  ( .كىرهك

119:15،16،23،24،59،60،97.100،147،148 (   

قانۇن -تهۋرات. (ساقلىشىمىز كىرهكچىڭ  بىز مۇقهددهس كىتاپنى قهلبىمىزده ●
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 ؛ 7:3نهسىھهتلهر - ؛ پهندى119:11 ؛ زهبۇر 11:18شهرھى 

   ) 3:16كولۇسلۇقالرغا يىزىلغان خهت -جىلئىن

 بىز مۇقهددهس كىتاپقا ئهمهل قىلىشىمىز، ئۇنى ئهمىلىيىتىمىزده كۆرسىتىشىمىز ●

 ؛ ياقۇپ يازغان 7:17 ؛ يۇھاننا 11:28 ؛ لۇقا 27-7:24مهتتا  -ئىنجىل. (كىرهك

   ) 25-1：22خهت  

. رىشىمىز كىرهك بىز مۇقهددهس كىتاپنى ئېنىق سۆزلىشىمىز، توغرا چۈشهندۈ●

   ) 2:15تىموتى ئىككىنچى خهت - ؛ ئىنجىل8:8نهھهمىيا (

  

   مۇقهددهس كىتاپ توغرىسىدا ئىزدىنىش،دىن باشالپ» كونا ئهھده«

تىن باشالپ مۇقهددهس ) تهۋرات(» كونا ئهھده«    ئهگهر مۇسۇلمانالر خالىسا، 

هرتىپى بۇيىچه مۇقهددهس كىتاپنىڭ ت. كىتاپ توغرىسىدا ئىزدىنىپ باقسا بولىدۇ

» يىڭى ئهھده«كۆرۈپ، خۇدانىڭ ئىنسانالرغا بولغان پىالنى ۋه ئهڭ ئاخىرى 

دا ئهيسا مهسىھنىڭ قانداق قىلىپ خۇدانىڭ پىالنىنى ئهمهلگه ) ئىنجىل(

بۇالرنىڭ ئىچىده قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان .  باقسا بولىدۇكۆرۈپئاشۇرغانلىقىنى 

لهر توغرىسىدىكى مهزمۇنالرغا ئاالھىده دىققهت مۇقهددهس كىتاپتىكى ھىكايه ۋه ئادهم

  .  كىرهكشقىلى

  ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا  .1

ئالهمنىڭ -تهۋرات(. ئادهمنى خۇدا ياراتقان. خۇدا پاك ۋه ياخشى نىيهتلىكتۇر

  )  گىچه2:17 دىن 1:1يارىتىلىشى 

 گۇناھ .2

 ۈپتكۈزگۇناھ ئۆشهيتاننىڭ ئېزىقتۇرىش بىلهن ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا 

 كهلگۈسىده ئايالنىڭ ، ئهمما خۇدا ئۇالرغا ۋهده قىلىپ.ىدۇخۇدادىن ئايرىلىپ قال

 شهيتانىڭ بېشىغا دۇنياغا كىلىپ،بىرسىنىڭ  ) يهنى دادىسىز(ئهۋالدىدىن 

   ) 3:24 -2:15ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (.دهسسهيدىغانلىقىنى بىشارهت قىلىدۇ

 پهيغهمبهرئىبراھىم  .3

ئىنسانالرنى يهنىال خۇدا ا ئالدىدا گۇناھكار بولسىمۇ، ئهمما گهرچه ئىنسانالر خۇد

ۋه گۇناھنى يۇيۇش قىلىش قۇربانلىق بۇنىڭدا .  بولىدۇقۇتقۇزماقچى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى   (.غا ئاالھىده دىققهت قىلىش كىرهكىكى مهزمۇنالرتوغرىسىد

22:1-19 (   
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   پهيغهمبهرساۇم .4

. ، ھهممه ئادهمده گۇناھ بار يوقخۇدانىڭ نهزىرىده بىرمۇ ھهققانى ئادهم

كهلگۈسىده خۇدا ئىسرائىلالر ئىچىدىن موسا پهيغهمبهرگه ئوخشاش بىر ئۇلۇغ 

پهيغهمبهرنى تىكلهيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ خۇدانىڭ پۈتۈن سۆزلىرىنى ئىنسانالرغا 

،  17-20:1مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(. يهتكۈزىدىغانلىقىنى بىشارهت قىلىدۇ

  ) 18:18قانۇن شهرھى 

 قۇتقۇزغۇچى .5

قايتا -خۇدا ئىنسانالرنىڭ بىر قۇتقۇزغۇچىغا مۇھتاج ئىكهنلىكىنى قايتا

   ) 34-16:1:  الۋىيالر-تهۋرات. (تهكىتلهيدۇ

 داۋۇت پادىشاھ  .6

. )پاره-51زهبۇر  (گۇناھىنى تونىغان ۋه خۇداغا چىڭ يېپىشقان ئۇلۇغ پادىشاھ

ىغانلىقىنى، ئۇنىڭ خۇدا ئۇنىڭ ئهۋالدىدىن بىر قۇتقۇزغۇچىنى تىكلهيد

   )Ⅰ 17:11-14تارىخ(  .دۆلىتىنىڭ مهڭگۈلۈك بولىدىغانلىقىنى ۋهده قىلىدۇ

 يهشايا پهيغهمبهر . 7

خۇدا ۋهده قىلغان قۇتقۇزغۇچى ۋه ئۇنىڭ خاس كهلگۈسىده كىلىدىغان 

  ) 53:12-52:13يهشايا پهيغهمبهر  (.نى ئالدىن بىشارهت قىلىدۇبهلگىلىرى

  ئهيسا مهسىھ . 8

   ) 40-2:1 ؛ 38-1:26لۇقا  -ئىنجىل( زادى كىم ؟ مهسىھ ئهيسا

يدۇ، ئهمما مهسىھنىڭ ال مهسىھ دهپ ئاتانى پهيغهمبهر پهقهت ئهيساىمۇقۇرئاند(

  ) .باشقا پهيغهمبهرلهردىن قانداق پهرقى بارلىقىنى دىمهيدۇ

  تىرىلىش. 9

مانغا ئاس، ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتتا بهرگهن قۇربانلىقى، ئۆلۈمدىن تىرىلىشى

ۋه قىيامهتته قايتىپ كىلىدىغانلىقى توغرىسىدا بهرگهن ۋهدىسى  كۆتىرىلىشى

  . ) 24:49-22:63لۇقا -ئىنجىل(

خۇدانىڭ ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق بۇ ئىشالرنى قىلىشى زادى نىمه ئۈچۈن ؟ 

ئهيسا شۇنچىلىك ئۇلۇغ ئىشنى قىلغان خۇدا ئىنجىلنىڭ ئۆزگىرىپ كىتىشىگه، 

 خاتا يولغا كىرىپ  ئېتىقاتچىلىرىنىڭمهسىھىنىڭ ۋه كىيىنكى مهسىھنىڭ شاگىرتلىر

 يىلدىن كىيىن ئاندىن مۇھهممهت ئارقىلىق باشقا بىر 600قىلىشىغا يول قويۇپ، 

  دىننى يارىتامۇ؟ 
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  نىڭ مۇناسىۋىتى) ئىنجىل(بىلهن يىڭى ئهھده ) تهۋرات(كونا ئهھده 

دانىڭ ئادهملهرنىڭ دىلىغا خۇ) ئىنجىل(يىڭى ئهھده  بىلهن )تهۋرات(كونا ئهھده  ●

 قۇتقۇزۇش ئىنسانالرنىخۇدانىڭ .  خۇدانىڭ كىتاپلىرىدۇرسېلىشى بىلهن يىزىلغان

، ئهيسا  بولۇپت بۇ ئۇلۇغ پىالننىڭ كۈلهڭگىسى تهۋرا.نى تهۋراتتىن باشالنغانپىال

 ئاشكارلىنىپ ئهمىلىيهتكه ماھىيىتى ئاندىن ئۇنىڭ ھهقىقى مهسىھ كهلگهندىن كىيىن

، كۆرسهتكهن كارامهتلىرى تۇغۇلىشى، ھالدائهيسا مهسىھنىڭ مۆجىزىلىك . اننغئايال

  قاتارلىقالرپ ئاسمانغا كۆتىرىلىشىكىرسىتتىكى قۇربانلىقى ۋه ئۆلۈمدىن تىرىلى

بىرىنچى قىتىم ئىنسانالر قهدىمقى مۇقهددهس يازمىالردا كۆرسىتىلگهن مهسىھنىڭ 

ئهيسا مهسىھتىن . غانهمهلگه ئاشۇرئارىسىغا كىلىش توغرىسىدىكى بىشارهتلهرنى ئ

 يهشايا پهيغهمبهرنىڭ كىتابىدا بۇ توغرۇلۇق ناھايىتى  يىل بۇرۇن ياشىغان700

ئۇ بىزنىڭ ئىتائهتسىزلىكىمىز تۈپهيلىدىن يارىالندى، «: روشهن بىشارهت قىلىنغان

ئۇنىڭ جازالىنىشى بىلهن بىز تىنچلىققا . بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز سهۋهبىدىن ئىزىلدى

يهشايا (» ېرىشتۇق، ئۇنىڭ يارىالنغان تىنى بهدىلىگه بىز شىپالىق تاپتۇقئ

تا قهدىمقى پهيغهمبهرلهر ئىنسانالرنىڭ ) تهۋرات(كونا ئهھده . ) 53:5پهيغهمبهر 

قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىدىغان يېڭى بىر دهۋرنىڭ يىتىپ كىلىدىغانلىقىنى ۋه 

بىشارهت ئالدىن  كۆپ قېتىمقىنى نىڭ ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغانلىقۇتقۇزغۇچى مهسىھ

قاتتىق  ئۇنىڭغا ئىسرائىلالرنىڭئهخالق قانۇنى تهۋراتنىڭ ئاساسى بولۇپ، . غانقىل

 ئۇنىڭغا تولۇق نىڭمۇ، بىراق ئهڭ ئىخالسمهن ئادهمدۇ تهلهپ قىلىنىئهمهل قىلىشى

پهقهت ئهرشتىن كهلگهن ئهيسا مهسىھال .  ئىدىىشى مۇمكىن ئهمهسئهمهل قىالل

 گۇناھسىز ھاياتى بىلهن كىرسىتتا ئۇ. قانۇنىغا تولۇق ئهمهل قىالاليدۇتهۋرات 

 بارلىق ئۇنىڭ . تۆلهيدۇهل بهدئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈنقۇربانلىق بېرىپ، 

 يۇشۇرۇنغان،  ئىنجىلتاتهۋرات .مۇھهببهت ئىچىده ئېلىپ بېرىلىدۇ-ئىشلىرى مىھرى

  بىر قىسمتهۋراتتىكىا مهسىھ ئهيس. نامايهن قىلىنغانئىنجىل ئارقىلىق تهۋرات 

قالغان  ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بولدى، بىر قىسمىنى ئهمهلگه ئاشۇرۋاتىدۇ، بىشارهتلهرنى

  . كهلگۈسىده تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرىدۇقىسمىنى 

ئىنجىل مهتتا بايان چۈنكى .  ئۈستۈن تۇرىدۇتهۋراتتىنمۇ لىرى ئهيسا مهسىھنىڭ سۆز●

، كۆرسىتىلگهن چىكىه تهۋراتنىڭ ۋاقىت ئايهتت-18باب -5قىلغان خۇش خهۋهر 

 بىر تال ياكىھهرىپى تال  تهۋراتنىڭ بىر  مهۋجۇتال بۇلىدىكهن،زىمىن-يهنى ئاسمان

بىكار قىلىنمايدۇ، تهۋراتتا دىيىلگهن ئىشالرنىڭ ھهممىسى تولۇق ئهمهلگه  مۇچىكىتى

يوقالغان زىمىن -بىراق تهۋراتتىكى ئىشالر ئهمهلگه ئاشۇرۇلۇپ ئاسمان. ىدۇئاشۇرۇل

 بولىدۇ، مهڭگۈ بىكار تهقدىردىمۇ، ئهيسا مهسىھنىڭ سۆزلىرى يهنىال مهۋجۇد

 ىرىنىڭقىلغان سۆزل نىڭ دىمهك ئهيسا مهسىھ. )24:35مهتتا -ئىنجىل (قىلىنمايدۇ
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  .  ئۈستۈن تۇرىدۇمهڭگۈلۈك جهھهتته تهۋراتتىنمۇۋاقىت چىكى يوق بولۇپ، 

 ئهمما .پ ئهمىر قىلىدۇتنى ئوقۇڭالر دهه تهۋراگخۇدا ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكهنلهر

، تهۋراتنىڭ هسىھنىڭ سۆزلىرىنى چىراق قىلمىساتهۋراتنى ئوقۇغاندا ئهگهر ئهيسا م

خۇدانىڭ ئىرادىسى ۋه . تىگىگه يهتكىلى، ئۇنى ھهقىقى چۈشهنگىلى بولمايدۇ

ئاندىن ، ئىنجىل ئارقىلىق بولۇپمۇھهببىتى تهۋراتتا غۇۋا كۆرۈنگهن -مىھرى

  . شىدۇروشهنلى

.  مۇقهددهس روھ پهقهت ئاز ساندىكى ئادهملهرگىال بېرىلهتتىكونا ئهھده دهۋرىده ●

ىالر چئېتىقات مۇقهددهس روھ پۈتۈن دۇنيادىكى يېڭى ئهھده دهۋرىده

 مهڭگۈ بىلهن ئېتىقاتچىلىرى مهسىھئۇ جامائهتچىلىكىگه چۈشۈرىلىدۇ، شۇنداقال 

يۇئىل پهيغهمبهرنىڭ  . ايهن قىلىدۇقۇدرىتىنى نامئۇلۇغ  ، خۇدانىڭبىرگه تۈرۈپ

نى ىمۇقهددهس روھئۆزىنىڭ    كهلگۈسىده ئايهتلهرده خۇدا32-28باب -2كىتابى 

ئۆزى  ئهيسا مهسىھمۇ . ۋهده بېرىدۇ چۈشۈرىدىغانلىقى توغرىسىدائىنسانالرغا

 ئېيتىدۇ كهتكهندىن كىيىن خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىنى ئهۋهتىدىغانلىقىنى

، ، بۇ ۋهده كىيىن ھهقىقهتهن ئهمهلگه ئاشىدۇ )16-16:5يۇھاننا -ئىنجىل(

خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا تولغان ئېتىقاتچىالر زور جاسارهتكه تولىدۇ ۋه ھهرخىل 

 شقا باشاليدۇدۇنياغا تارقىتىپۈتۈن كارامهتلهرنى كۆرسىتىپ، خۇش خهۋهرنى 

 ئۆزىنىڭۇدا خئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان شۇنداقال ھازىرمۇ ). 2ئهلچىلهر -ئىنجىل(

  . پ كىلىۋاتىدۇمۇقهددهس روھىنى ئۇنى تىلىگهن ئادهملهرگه ئاتا قىلى

قىلغان ئىشلىرىنى ئهيسا مهسىھ كىلىشتىن ئىنسانالر تارىخىدا  پاۋلۇس خۇدانىڭ ●

خۇدا ئۆزى بهلگىلىگهن ۋاقىت «. بۇرۇنقى ۋه كىيىنكى دهپ ئىككى دهۋرگه ئايرىيدۇ

غا ئهۋهتتى، ئۇ بىر ئايالدىن تۇغۇلغان بولۇپ، يىتىپ كهلگهنده، ئوغلىنى بۇ دۇنيا

بۇنىڭدىكى مهقسهت، خۇدا تهۋرات قانۇنىغا قۇل . تهۋرات قانۇنىغا بويسۇنۇپ ياشىدى

، بىزنى ئۆزىگه پهرزهنت بولغان بىزلهرنى بهدهل تۆلهپ ھۆرلۈككه چىقىرىپ

انىالرغا ئىبرئىنجىل  . ) 5-4:4گاالتىيالىقالرغا يىزىلغان خهت -ئىنجىل(» قىلىشتۇر

پ  ئېنىق ئايرىكىيىنكى ۋهھىلهر بۇرۇنقى ۋهھىلهر بىلهن تهيىزىلغان خهت

 ئارقىلىق لهرقهدىمقى زامانالردا، خۇدا ئهجدادلىرىمىزغا پهيغهمبهر« : كۆرسىتىلگهن

بولسا مۇشۇ ئاخىرقى ۋاقىتالردا . ھهر خىل يولالر بىلهن نۇرغۇن قېتىم سۆزلىگهنىدى

خۇدا كائىناتنى ئوغلى ئارقىلىق ياراتتى ۋه . ۆزلىدىبىزگه ئۆز ئوغلى ئارقىلىق س

ئىبرانىالرغا يېزىلغان (» ئوغلىنى پۈتكۈل مهۋجۇداتنىڭ مىراسخورى قىلىپ بىكىتتى

قهدىمقى دهۋرلهرده، خۇدا ھهرخىل ئۇسۇلالر بىلهن ئادهملهرگه  ) . 1:1،2خهت 

 ا ۋهھى قىلدىئوغلى ئارقىلىق ئىنسانالرغخۇدانىڭ  ئاخىرىدا بولسا، ۋهھى قىلغان

  . ) بىۋاسته ئىنسان بولۇپ ئارىمىزغا كهلدىىخۇدانىڭ سۆز(

 پهرۋهردىگارىڭ خۇدانى پۈتۈن قهلبىڭ، پۈتۈن «:  ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ●
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ئۇنىڭغا ئوخشاش . ئهڭ مۇھىم ئهمىر مانا شۇ. جېنىڭ، پۈتۈن زىھنىڭ بىلهن سۆيگىن

ئۆزهڭنى ) ڭدىكى ئادهملهرنىئهتراپى(يهنه بىر مۇھىم ئهمىر بولسا، قوشناڭنى

بۇ ئىككى ئهمىر پۈتۈن تهۋرات قانۇنى ۋه پهيغهمبهرلهر قىلغان . سۆيگهندهك سۆي

ئهيسا مهسىھ .  )40-22:37مهتتا -ئىنجىل(» باش پىرىنسىپىدۇرتهلىملهرنىڭ 

خۇدانى سۆيۈش ۋه ئادهمنى «مهرۇپالرنى -تهۋرات قانۇنىدىكى بارلىق ئهمرى

تهۋراتتىكى ئهخالق بۇ . كى نوقتىغا يىغىنچاقاليدۇتىن ئىبارهت ئىك» سۆيۈش

ئهيسا مهسىھكه .  ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان ئهڭ ياخشى كۆرسهتمىدۇرقانۇنىنى

ئهگهشكۈچىلهر ئۇنىڭ نامى بىلهن مۇقهددهس روھنىڭ قۇدرىتىگه تايىنىپ، 

مۇھهببهت - مىھرى«.  كىرهكىمۇھهببهتكه تولغان پاك تۇرمۇش كهچۈرۈش-مىھرى

بىرىڭالرغا قهرزدار بولغاندىن باشقا، ھىچكىمگه ھىچقانداق قهرزدار - بىركۆرسىتىشته

چۈنكى باشقىالرنى سۆيگهن كىشى تهۋرات قانۇنىنىڭ تهلىپىنى ئهمهلگه . بولماڭالر

زىنا قىلما، قاتىللىق قىلما، ئوغرىلىق قىلما، ئاچكۆزلۈك قىلما . ئاشۇرغان بولىدۇ

نى ئۆزهڭنى سۆيگهندهك سۆي دىگهن ئهمىرگه دىگهن پهرزلهر ۋه باشقا پهرزلهر قوشناڭ

شۇنىڭ . باشقىالرنى سۆيگهن كىشى ئۇالرغا يامانلىق قىلمايدۇ. يىغىنچاقالنغان

» مۇھهببهت تهۋرات قانۇنىنىڭ تهلىپىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ-ئۈچۈن، مىھرى

ئاتا بىز پهقهت مۇقهددهس روھ .  ) 10-13:8رىملىقالرغا يىزىلغان خهت -ئىنجىل(

.  ئىچىده ماڭااليمىزمۇھهببهتنىڭ-ھهقىقى مىھرى ھاياتلىققا تايىنىپال  يېڭىقىلغان

 خۇدانى سۆيهلمهيدۇ، بهلكى خۇدا مۇقهددهس روھى ئۆز كۈچىگه تايىنىپئادهم 

  . بىزنى ئۇنى سۈيۈشكه جهلىپ قىلىدۇئارقىلىق 

 ئىدى، ئهمما ئۇنى كاھىن ھارون ئهلهيكىساالم تهۋرات دهۋرىدىكى ئهڭ يوقىرى ●

ھارون .  ئهيسا مهسىھ بىلهن سېلىشتۇرۇش مۇمكىن ئهمهسكاھىنىنجىلدىكى باش ئ

خۇدانىڭ چىدىرىغا كىرگهن بولسا، ئهيسا مهسىھ ئاسماندىكى يهر يۈزىدىكى 

ھارون يىلدا بىر قېتىم كىرىدۇ، ئهمما ئهيسا مهسىھ ھهر .  كىرىدۇدهرگاھىغاخۇدانىڭ 

تىم قۇربانلىق قىلىدۇ، ئهمما ئهيسا ھارون نۇرغۇن قې. دائىم ئۇنىڭ ئىچىده بولىدۇ

ھارون ئۆزىنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن . مهسىھ بىرال قېتىم قۇربانلىق بېرىدۇ

قۇربانلىق قىلىدۇ، ئهمما ئهيسا مهسىھ باشقىالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن قۇربان 

  . بولىدۇ

هم قولى  بولۇپ، ئادكاھىنگۈزهل ئىشالرنى ئهمهلگه ئاشۇرغان باش ئهيسا مهسىھ  ●

بىلهن ياسالمىغان، بۇ دۇنياغا مهنسۇپ بولمىغان، ئهرىشتىكى تېخىمۇ ئۇلۇغ ۋه 

ئۇ بۇ ئهڭ مۇقهددهس جايغا . تېخىمۇ مۇكهممهل بولغان ئىبادهت چىدىرىغا كىردى

ئۆچكه ياكى موزايالرنىڭ قۇربانلىق قېنىنى ئهمهس، بهلكى ئۆزىنىڭ قۇربانلىق 

مۇشۇنداق قىلىپ، ئۇ ئىنسانالرنىڭ .  كىردىداقېنىنى تۆكۈش ئارقىلىق بىرال قېتىم

كونا ئهھده دهۋرىده . گۇناھلىرىنى يۇيۇپ، ئىنسانالرنى مهڭگۈگه ئازات قىلدى

ئۆچكه ۋه بۇقىالرنىڭ قېنى ھهم ئىنهكنىڭ كۈلى ناپاك ئادهملهرنىڭ ئۇچىسىغا 



 25 

ىڭ ئۇنداقتا ئهيسا مهسىھن. سىپىلسه،ئۇالر سىرتقى جهھهتتىن تازلىنىپ پاك بۇالتتى

قېنىچۇ؟ ئۇ ۋىجدانىمىزنى ئۆلۈمگه ئېلىپ بارىدىغان قىلمىشالردىن پاك قىلىپ، 

ئۇ خۇدانىڭ ! بىزنى مهڭگۈ ھايات خۇداغا ئىبادهت قىلىشقا تېخىمۇ يىتهكلىمهمدۇ؟

بانلىق سۈپىتىده بىزنىڭ كۈتىسىز قۇر-مهڭگۈلۈك روھى ئارقىلىق ئۆزىنى كهم

ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهت -جىلئىن (اھلىرىمىز ئۈچۈن خۇداغا ئاتىدىغۇگۇن

بۇ ئايهتلهر تهۋراتتىكى قۇربانلىق تۈزۈلمىسى بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ .  )9:11-14

خاتالىق تهۋراتتىكى قۇربانلىق  . بىردىنبىر قۇربانلىقىنى ئۆزئارا سېلىشتۇرىدۇ

 يىتهكچىلىكىده، ۋاقىتلىق چىدىرنىڭ كاھىنالرنىڭ باش ئۆتكۈزىشى مۇمكىن بولغان

، ھالبۇكى يېڭى  ئېلىپ بېرىالتتىتۆكۈش ئارقىلىق ھايۋانالرنىڭ قېنىنى ،دهئىچى

ئهھدىدىكى قۇربانلىق بولسا ئهيسا مهسىھنىڭ مۇقهددهس قېنىنى ئهرىشتىكى 

 ۋاقىتلىق ئاالمهتلهر تهۋرات. خۇدانىڭ بارگاھىدا قۇربانلىق قېلىش ئارقىلىق پۈتىدۇ

 ئۇالرنى ئىنجىلگهن بولسا، ئارقىلىق كهلگۈسىدىكى ئىشالردىن بىشارهت بهر

كونا ئهھدىده ھايۋانالرنىڭ قېنى ئارقىلىق قىلىنغان . همىلىيهتته ئهمهلگه ئاشۇردىئ

قۇربانلىق ۋه ئهيسا مهسىھ توغرىسىدا ئالدىن بېرىلگهن بىشارهتلهر ئهيسا مهسىھنىڭ 

 ئهيسا مهسىھ يىڭى ئهھدىده . دهلىللهيدۇقۇربانلىقى ۋه قۇتقۇزۇش پىالنىنى 

ئۇنىڭ كىرسىتتىكى قۇربانلىقى بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز . نىڭ قهلبىنى پاكاليدۇئادهم

چۈنكى . تۈپهيلىدىن ئۇچراشقا تىگىشلىك بولغان ئۆلۈم جازاسىنى بىكار قىلىدۇ

  ئهيسا مهسىھه قۇربان بولغانخۇدانىڭ گۇناھكار ئىنسانالرغا بولغان غهزىپى كىرستت

  .  توختايدۇئارقىلىق 

 دىيىلگهن قۇربانلىقالر ئهمىلىيهتته ئهيسا دىگهن پارىسىدايالر تهۋراتنىڭ الۋى ●

خۇداغا قىلغان ھهمدۇسانا مهسىھنىڭ قۇربانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، بىز 

 قۇربانلىق ئورنىدا سۇنۇش ئارقىلىق، بۇ تۈزۈمنى ئهمهلده مهدھىيىلىرىمىزنى

 ناھهمدۇسا ، ھهمىشه ئارقىلىقبىز ئهيسا مهسىھشۇڭا « . كۆرسهتتۇق

 ئۇنىڭمانا بۇ ،  سۈپىتىده سۇنىشىمىز كىرهكقۇربانلىقخۇداغا مهدھىيىلىرىمىزنى 

ئىبرانىالرغا -ئىنجىل(» ىدىن چىققان مىۋىدۇرئېغىزنامىنى ئېتىراپ قىلغانالرنىڭ 

پاۋلوس بىز ئۆز تىنىمىزنى قۇربانلىق سۈپىتىده  ) . 13:15يىزىلغان خهت 

ىنداشالر، خۇدا بىزگه شۇنداق شۇڭا ئهي قىر «: سۇنىشىمىز كىرهك دهيدۇ

شهپقهت كۆرسهتكهنىكهن، ئۆزۈڭالرنى خۇدانى خۇرسهن قىلىدىغان، ئۇنىڭغا -رهھىم

مانا بۇ . ئۇنىڭغا بېغىشلىشىڭالرنى ئۈتۈنىمهنئاتالغان تىرىك قۇربانلىق سۈپىتىده 

رىملىقالرغا يىزىلغان -ئىنجىل(» سىلهرنىڭ خۇداغا قىلغان ھهقىقى ئىبادىتىڭالردۇر

چىالرنى تهسىرلهندۈرۈپ ئۇالرغا ئېتىقاتئهيسا مهسىھ بارلىق ). 12:1 خهت

كهلگۈسىدىكى مهنزىرىنى كۆرسىتىدۇ، ئۇالرنىڭ نهزىرىنى ھايۋانالرنى قۇربانلىق 

قىلىشتىن يۆتكهپ ئۆزىگه تهلپۈندۈرىدۇ، چۈنكى ئۇ پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ گۇناھى 

چىالرمۇ ئۇنى ئهمهلده ېتىقاتئئۈچۈن قىلىنغان بىردىنبىر قۇربانلىقتۇر، شۇڭا 
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  .  كىرهكبېغىشلىشىكۆرسىتىشى، روھى جهھهتتىكى قۇربانلىقنى 

تىكى خهتنه قىلىش ۋه ھايۋانالرنى قۇربانلىق قىلىشتهك ) تهۋرات( كونا ئهھده ●

 تهلىملهر ىدىكىپاۋلۇس كونا ئهھد. چهكلهش كۈچى قالمىدىئهمدى تهلىملهرنىڭ 

رىملىقالرغا يىزىلغان -ئىنجىل(خهتنىنى ئۆگهتتى  ھهقىقىئارقىلىق بىزگه قهلبتىكى 

، تهۋراتتىكى جىسمانىيهتكه چېتىشلىق كونا ھهقىقهتنى يهنه بىر )2:28،29خهت 

» خهتنه«بىزنىڭ قهلبىمىز . قىتىم روھى ھهقىقهت دهرىجىسىگه كۆتۈردى

قانداق نهرسىنى يىيىش ياكى . قىلىنغاندىال ئاندىن يېڭى ئهھده ئىچىگه كىرهلهيمىز

كورىنتلىقالرغا -ئىنجىل(» بىزنى خۇداغا يىقىنالشتۇرالمايدۇ«يىمهسلىكىمىز 

چىالرنىڭ خهتنه قىلىنىشى ياكى قىلىنماسلىقى ئېتىقات« ). 8:8يىزىلغان خهت 

» مۇھىم ئهمهس، ئهڭ مۇھىمى خۇدانىڭ ئهمىرلىرىگه ئهمهل قىلىشتۇر

. )16:3ائالىيىتى  ، ئهلچىلهرنىڭ پ7:19كورىنتلىقالرغا يىزىلغان خهت -ئىنجىل(

تهۋراتتىكى ئادهمنىڭ جىسمانىيىتىگه چېتىلىدىغان ئىشالر ئهڭ ئاخىرىدا ئهيسا مهسىھ 

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده، . ئارقىلىق روھىيهت دۇنياسىدىكى ئىشالرنى كۆرسىتىدۇ

ئهيسا مهسىھ . يوسۇن جهھهتتىن پاك ھىساپلىنىدۇ-بارلىق يىمهكلىك قائىده

غايىبانه ئاالمهتنى كۆرسىتىش  كىيىن، پىتروسقا بىر ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن

خۇدا پاك قىلغاننى «: ئارقىلىق، بارلىق جانلىقالرنىڭ پاك ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

  ) 10:15ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى -ئىنجىل(» ناپاك دهپ قاراشقا بولمايدۇ

يدۇ  تهۋراتتا خۇدا ئىسرائىلالرغا يۆتكىلىشچان چىدىر تىكلهشنى بۇيرۇ●

 ئىبادهتخانا پادىشاھقا، كىيىن سواليمان )25:27مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

ئهيسا مهسىھ  ). 8:66-7:13 ، 6:38-5:1پادىشاھالر (سېلىشنى بويرۇيدۇ 

سىلهرگه ئېيتىپ «:  مۇنداق دهيدۇ)ئهينى ۋاقىتتىكى يهھۇدى موللىالرغا(پهرسىلهرگه 

). 12:6مهتتا -ئىنجىل(» ىرسى بار بئۇلۇغقۇيايكى، بۇ يهرده ئىبادهتخانىدىنمۇ 

دا يۈرگۈزىلىدىغان قانۇن  جامائهتنىڭ ئىچىده ئىبادهتخانىھهمئهيسا مهسىھ شهخىس 

بىلهن قۇربانلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، خۇدانىڭ پهرزهنتلىرى ئارقىلىق ھايات  

كورىنتلىقالرغا يېزىلغان -ئىنجىل (.ىدۇئىبادهتخانىنى يهنى جامائهتنى شهكىللهندۈر

، مهسىھ جامائىتى  )8-2:4 ، پىتروس يازغان بىرىنچى خهت 3:16رىنچى خهت بى

  .قىلىدۇپۈتۈن دۇنياغا تار

ئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ تىنى ۋه جامائىتى بىلهن تېخىمۇ چوڭ ۋه مۇكهممهل بولغان   ●

 بۇ .)9:11ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهت -ئىنجىل(نى تىكلىدى » چىدىرى«خۇدانىڭ 

ئهيسا مهسىھ .  چىدىرنىڭ يهنه بىر يوقىرى بالداققا كۆتىرىلىشىدۇرتهۋرات دهۋرىدىكى

ئۇنىڭ كهلگۈسى . شاگىرتلىرىنى دۇنيادىكى بارلىق مىللهتلهر ۋه دۆلهتلهرگه ئهۋهتىدۇ

مهنزىرىسى ئىسرائىلالرنىڭ قانان رايونىغا كىرىشىدىن ھالقىپ پۈتۈن دۇنياغا 

چىلىرىنىڭ خۇدا تهرىپىدىن اتئېتىقمهسىھ . )20-28:18مهتتا -ئىنجىل( كېڭىيىدۇ
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چاقىرىلىپ، روھى دۇنيادىكى كۆرهشكه ئاتلىنىشى، ھهربى ئۇرۇش بولماستىن بهلكى 

 ، پۈتۈن دۇنياغا تارقىتىپىرىنىخۇش خهۋخۇدانىڭ ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش 

. ئىنسانالرنى شهيتاننىڭ قۇللىقى ۋه ئۆلۈمنىڭ ئىسكهنجىسىدىن ئازات قىلىشتۇر

 موسابولۇپ، » يهشۇئا«ىسىمنىڭ ئهسلى ئىبرانىچه ئاتىلىشى دىگهن بۇ ئ» ئهيسا«

 ۋه  بولغان يىتهكچىىپ ئىسرائىلالرغاپهيغهمبهردىن كىيىن خۇدا تهرىپىدىن چاقىرىل

 ئهكىرگهن داھىنىڭ ئىسىمىمۇباشالپ ئۇالرنى خۇدا ۋهده قىلغان قانان رايونىغا 

 مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئىنسانالرنى خۇدا ۋهده قىلغان ئهيسا مهسىھ.  ئىدىيهشۇئا

  . دۇر ئىككىنچى يهشۇئاباشالپ كىرگۈچى) جهننهتكه(

 مىسرالىرىنى نهقىل كهلتۈرۈپ، ئهينى 23-22پاره -118 نىڭزهبۇر  ئهيسا مهسىھ ●

: موللىالرنى ئهيىپلهپ مۇنداق دهيدۇ يهھۇدى ۋه كاھىنالرۋاقىتتا ئۇنى ئىنكار قىلغان 

مىغانمۇ؟  تامچىالر تاشلىۋهتكهن تاش سىلهر زهبۇردىكى مۇنۇ سۆزلهرنى ئوقۇ«

بىز بۇ قىلغان، شۇنداق بۇنى پهرۋهردىگار . قۇرۇلۇشنىڭ ئۇل تېشى بولۇپ قالدى

باش  ). 118:22،23 ؛ زهبۇر 21:42مهتتا -ئىنجىل(» ئاجايىپ بىر ئىشتۇرئۈچۈن 

. ۋالىدۇ موللىالر بۇ سۆزلهرنىڭ ئۆزلىرىگه قارىتىلغانلىقىنى بىلىيهھۇدى ۋه كاھىن

  ) 21:45مهتتا -ئىنجىل(

شىھىت تۇنجى بولۇپ ى ئۈچۈن ئېتىقاتمهسىھ ه ىكت سىتىپان دهسلهپكى جامائهتچىل●

 ئۇ تهۋراتنىڭ تارىخىنى يهكۇنلهش ئارقىلىق، ئۆزىنى ھهققانى دهپ .غان كىشىدۇربول

ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى -ئىنجىل. ( يهھۇدى موللىالرنى ئهيىپلهيدۇئاتىۋالغان

ئارقا كۆرىنىشى  يهرده يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنىڭ روھى دۇنيادىكى بۇ ) . 7:1-8:1

 نىڭ ئۆزلىرىنىڭ تهۋرات چۈشهنچىسى بۇيىچه يهھۇدىالرىكىبولسا، شۇ دهۋرد

 ئهيسا مهسىھتهك  ئالدىن بىشارهت قىلغانتۈزىۋالغان تۈزۈمنىڭ ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرى

ئهلچىلهرنىڭ -ئىنجىل (.رمهكچى بولغانلىقىدا ئىدىبىر ھهققانى ئادهمنى ئۆلتۈ

   ) 7:51،52پائالىيىتى 

، ئىشهنچ، ئهخالق، خۇداغا بولغان ئۈمۈد  تۇرۇپ ئىنجىل تهۋراتنى نهقىل كهلتۈرۈپ●

چىالرغا تهلىم ئېتىقاتۋه مهدھىيه، شۇنداقال باشقا مهڭگۈلۈك تىمىالر توغرىسىدا 

ھهقىقهتلهر، تهۋراتتىكى روھىيهت دۇنياسىغا ئائىت تهلىملهر ۋه ئومومى . بېرىدۇ

مهسىلهن خۇداغا ئىتائهت قىلىش ۋه ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهت ئورنۇتۇش قاتارلىق 

  . چىلىرىغا نىسبهتهن يهنىال نوپۇزلۇق ۋه كۈچكه ئىگىدۇرئېتىقاتتهلىملهر، مهسىھ 

 3-1بابتا، تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -4 ئىنجىل ئىبرانىالرغا يىزىلغان خهت ●

كۈنى ئارام ئېلىشىنى نهقىل كهلتۈرۈپ مۇنداق تهلىم -7بابالردىكى خۇدانىڭ 

بېرىدۇ، خۇدانىڭ ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان ئاراملىق كۈنى ئهيسا مهسىھ ئىچىده ئهمهلگه 

خۇدا .  بهرگهن قۇربانلىقى ئىچىده ئارام تاپىمىزهۇنىڭ كىرسىتتبىز ئ. ئاشىدۇ

ىدۇ، ئىبراھىم خۇدانىڭ  بىر ئوغۇل پهرزهنت بېرىشنى ۋهده قىلپهيغهمبهرگهئىبراھىم 
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سۆزىگه ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن خۇدا تهرىپىدىن ھهققانى ئادهم دهپ ئاتىلىدۇ 

ئهيسا بىزنىڭمۇ تهۋراتتىكى بۇ ساۋاق ).  15:6ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  -تهۋرات(

 ئېرىشهلهيدىغانلىقىمىزنى نىڭ ھهققانىيىتىگه خۇداهسىھكه ئىشىنىش ئارقىلىقم

 تهۋراتتىكى بۇ ۋهقهلىك ئارقىلىق بىزنىڭ قانداق قىلىپ ئهلچى پاۋلۇس.  ئۆگىتىدۇ

نىڭ قانچىلىك ئهيسا مهسىھكه بولغان ئىشهنچ  ۋه نىقۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىدىغىنىمىز

). رىملىقالرغا يىزىلغان خهت-ئىنجىل(مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى بىلىپ يىتىدۇ 

الردىن ئايرىلىپ چىقىڭالر، سىلهر ئۇ: خۇدا ئىسرائىلالرغا كۆپ قېتىم مۇنداق دهيدۇ

. ئۆزۈڭالرغا ناپاك نهرسىلهرنى يۇقتۇرماڭالر، شۇندىال مهن سىلهرنى قۇبۇل قىلىمهن

 ؛ 26:12الۋىيالر -تهۋرات(مهن سىلهرگه ئاتا، سىلهر ماڭا پهرزهنت بولىسىلهر 

 ؛ يهشايا پهيغهمبهر 37:27 ؛ ئىزهكىيال پهيغهمبهر 32:38يهرهمىيا پهيغهمبهر 

 ىقنى ساقلىشىنىلچىالرنىڭ پاكئېتىقاتپاۋلۇس تهۋراتنى نهقىل قىلىپ   ) .52:11

چى ئهمهسلهرنىڭ ئېتىقاتئۇالرنىڭ قاراڭغۇلۇقتا ۋه ، شۇنداق بولغاندىال تهلهپ قىلىدۇ

 ناپاك نهرسىلهرنى ئۆزىگه يۇقتۇرماي ئالغا ئىلگىرلىيهلهيدىغانلىقىنىئارىسىدا 

    ) 6:17كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت -ئىنجىل (.ئۇقتۇرىدۇ

الۋىيالر -تهۋرات( تهۋراتتا زىنا قىلغانالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىش بهلگىلهنگهن ●

چىالر جامائهتچىلىكى ئىچىدىكى بهزى كىشىلهرنىڭ ئېتىقاتئهلچى پاۋلۇس ). 20:10

 الردىنىغانلىدىئۇ يهنه تهۋراتتا ئۆلۈم جازاسى بېر(بۇرۇن زىنا قىلىپ باققانلىقىنى 

، ئهمما ئۇالرنىڭ ھازىر ئهيسا مهسىھنىڭ ) نى تىلغا ئالىدۇھهمجىنىسالرۋه پاھىشىلهر 

نامى ۋه خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا تايىنىپ پاكلىنىش پۈرسىتىگه ئىگه 

  ) 6:11كورىنتلىقالرغا يىزىلغان بىرىنچى خهت -ئىنجىل. (بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ

 ئۆلۈم جازاسى بهزى گۇناھالرغارات قانۇنىغا ئاساسهن  تهۋ، كونا ئهھده دهۋرىده●

ئهمما يىڭى ئهھده دهۋرىگه كىرگهندىن كىيىن، ئىنجىلغا ئاساسهن  .بېرىلهتتى

ئۇالر ئهيسا . گۇناھكار ئادهملهر باشقىچه ئۇسۇلدا بىر تهرهپ قىلىنىدىغان بولدى

ئهگهر . پاكلىنىدۇ قىلىش ئارقىلىق قۇتقۇزىلىدۇ ۋه گۇناھى يۇيۇلۇپ ئېتىقاتمهسىھكه 

مۇشۇنداق ئهپسۇسلىنارلىق . ئۇالر بۇنداق قىلىشنى خالىمىسا، ئۇمۇ ئۆزىنىڭ تاللىشى

چىلىرى يهنىال تهلىم بېرىش ۋه دۇئا قىلىش ئارقىلىق روھى ئېتىقاتئهھۋالدىمۇ، مهسىھ 

 گۇناھكار ئادهملهرگه تهھدىت سېلىش، جىسمانى زهربه .كۆرهش ئېلىپ بارىدۇ

رنى ئۆلتۈرۋىتىشكه بولمايدۇ، چۈنكى ئهيسا مهسىھ كىرسىتتا بهرگهن  ئۆالبېرىش ياكى

ئېلىپ  ئۆز ئۈستىگه نىقۇربانلىقى ئارقىلىق تهۋراتتا ئىنسانالرغا بېرىلگهن قاتتىق جازا

  .بولغان
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   ئوبرازىبۆلهكلىرىدىكىئهيسا مهسىھنىڭ مۇقهددهس كىتاپنىڭ ھهرقايسى 

  :تهۋراتتا

  . دۇر» ئايالنىڭ ئهۋالدى« ئهيسا مهسىھ دا،» ئالهمنىڭ يارىتىلىشى «●

  . دۇرىتۈپ كىتىش بايرىمىدىكى قۇربانلىق قوزۆتا، ئۇ ئ» مىسىردىن چىقىش «●

  . كاھىندۇردا، ئۇ ئهڭ ئالى » الۋىيالر« ●

، ئۇ ئىسرائىلالرنى چۆلده يىتهكلهپ ماڭغان بۇلۇت ۋه ئوت دا» نوپۇس سانى« ●

  .تۆۋرىكىدۇر

 چوڭ يدىغانغا ئوخشاموسالگۈسىده كىلىدىغان ده، ئۇ كه» قانۇن شهرھى «●

  . دۇرپهيغهمبهر

  . دۇر باش قوماندانيىتهكلىگۈچى دا، ئۇ خهلقنى» يهشۇئا« ●

  . ئۇ باش سهردار ۋه قانۇن تۈزگۈچىدۇردا، » سهردارالر «●

  .  قۇتقۇزغۇچىسىدۇرتوققانلىرىمىزنىڭ-ئۇرۇقتا، ئۇ » رۇت «●

  . مبهردۇرئۇ ئىشهنچىلىك پهيغه، اد» ئىلوسام «●

  . دا، ئۇ ھوقۇق تۇتقان پادىشاھتۇر» تارىخالر«ۋه » پادىشاھالر «●

  .  سىپىلىنى قايتا قوپۇرغۇچىدۇرگهنئۆرۈلدا، ئۇ » ئهزرا «●

  . دا، ئۇ ۋهيران بولغانالرنى قايتا قۇرغۇچىدۇر» نهخهمىيا« ●

  . ساقلىغۇچىدۇر قازادىن-خهلقنى باالئۇ ده، » ئهستىر «●

  . مهڭگۈ ھايات قۇتقۇزغۇچىدۇرتا، ئۇ » ئايۇب« ●

  . قويچىدۇرياخشى  قوغدايدىغانۋه  باقىدىغانقويلىرىنى ئۆز دا، ئۇ » زهبۇر «●

  . پاراسهتتۇر-ته، ئۇ ئهقىل» ھىكمهت«ۋه  »نهسىھهت-پهند« ●

  .  ئۇ سۈيۈملۈك كۈيئوغۇلدۇر،دا» ىسى ناخشسۆيگۈ«  ●

  . دا، ئۇ تىنچلىق ئوغلىدۇر» يهشايا« ●

  . شېخىدۇرا، ئۇ ھهققانىيهتنىڭ د» يهرهمىيا «●

  . ئۇ يىغلىغان پهيغهمبهردۇرده، » مهرسىيه «●

  .  تۆت يۈزلۈك ئىنسانئوغلىدۇرغايىپتىن كهلگهندا، ئۇ » ئىزهكىئال «●
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  . ئادهمدۇر-4دا، ئۇ ئوت يالقۇنى ئىچىده پهيدا بولغان » دانىئال« ●

  . سادىق ئهردۇردا، ئۇ بىۋاپا خوتۇنىنى مهڭگۈ تاشلىمايدىغان » ھۇشىئا «●

  . دا، ئۇ مۇقهددهس روھ ۋه ئوت بىلهن چۈمۈلدۈرگۈچىدۇر» يۇئىل «●

  . تا، ئۇ بىزنىڭ ئېغىر يۈكىمىزنى كۆتۈرگۈچىدۇر» ئاموس «●

  . دا، ئۇ قۇدرهتلىك قۇتقۇزغۇچىدۇر» ئوبادىيا «●

  . تا، ئۇ يات ئهللهرگه ئهۋهتىلگهن ئۇلۇغ مىسسىئونىردۇر» يۇنۇس «●

  .  ئهلچىدۇرئايىقى قۇتلۇقدا، ئۇ » مىكا «●

  . دا، ئۇ خۇدا تاللىغان قىساسكاردۇر» ناھۇم «●

   . دۇرتا، ئۇ خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى يهتكۈزگۈچى» خاباقۇق« ●

  . دۇردا، ئۇ بىزنىڭ قۇتقۇزغۇچىمىز» زىفانىيا «●

  . دۇركهلتۈرگۈچىدا، ئۇ خۇدانىڭ يوقالغان مۈلكىنى ئهسلىگه » ھاگاي «●

 ئۇچۇن، داۋۇتنىڭ ئۆيىده نى يۇيۇش ئۇ گۇناھ ۋه ناپاكلىقتا،» زاكارىياھ «●

  . قىزىلغان بۇالقتۇر

كۆككه شىپالىق قانىتى بىلهن   بولۇپ،دا، ئۇ ھهققانىيهت قۇياشى» ماالكى «●

  . ئۆرلهيدۇ

  : ئىنجىلدا

  .ئۇ يهھۇدىالرنىڭ پادىشاھىدۇردا، » مهتتا «●

  .تا، ئۇ خهلقنىڭ چاكىرىدۇر» ماركوس «●

  . ، ئۇ بىزنىڭ بارلىق ھىسسىياتىمىزنى چۈشىنىدىغان ئىنسانئوغلىدۇردا» لۇقا «●

  . دا، ئۇ خۇدانىڭ ئوغلىدۇر» يۇھاننا «●

  . ده، ئۇ دۇنيانىڭ قۇتقۇزغۇچىسىدۇر» ئهلچىلهر «●

  . دا، ئۇ خۇدانىڭ ھهققانىيىتىدۇر» رىملىقالر «●

  . قورام تىشىدۇرده، ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ » 1 كورىنتلىقالر «●

  .ده، ئۇ غهلىبه ئېلىپ كهلگۈچىدۇر» 2 رىنتلىقالركو «●

  . دا، ئۇ بىزنى ئهركىنلىككه ئېرىشتۈرگۈچىدۇر» گاالتىيالىقالر «●
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  . ده، ئۇ جامائهتنىڭ بېشىدۇر» ئهفهسلىكلهر «●

  . ده، ئۇ بىزنىڭ خۇشاللىقىمىزدۇر» فىلىپىلىكلهر «●

  . پۈتۈن قىلغۇچىدۇردا، ئۇ بىزنى » كولوسىلىقالر «●

  . دۇردا، ئۇ بىزنىڭ ئۈمۈدىمىز» ونىكالىقالرسال «●

  . دۇرده، ئۇ بىزنىڭ ئىشهنچىمىز» 1تىموتىي  «●

  . دۇرده، ئۇ بىزنىڭ كاپالىتىمىز» 2تىموتىي  «●

  . نىڭ ئۆزىدۇرتا، ئۇ ھهقىقهت» تىتوس «●

  . دۇردا، ئۇ بىزنىڭ شهپقهتچىمىز» فىلىمۇن «●

  . دۇرئۇ بىزنى مۇكهممهل قىلغۇچىدا، » ئىبرانىالر «●

  . تا، ئۇ ئېتىقاتىمىزنىڭ كۈچ مهنبىئىدۇر» ياقۇپ «●

  . ده، ئۇ بىزنىڭ ئۈلگىمىزدۇر» 1پىتروس  «●

  . ئۇ بىزنىڭ پاكلىقىمىزدۇرده، » 2پىتروس  «●

  . ده، ئۇ بىزنىڭ ھاياتىمىزدۇر» 1يۇھاننا  «●

  . ده، ئۇ بىزنىڭ نهمۇنىمىزدۇر» 2يۇھاننا  «●

  . كهتلهندۈرگۈچ كۈچىمىزدۇرته، ئۇ بىزنىڭ ھهر» 3يۇھاننا  «●

  . دا، ئۇ ئېتىقاتىمىزنىڭ ئاساسىدۇر» يهھۇدا «●

  .  پادىشاھتۇرن كهلگهنده، ئۇ ئهرىشتى» ۋهھىلهر «●

  

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئىشهنچىلىكلىكى

بۇالرنىڭ ( نهچچه ئادهم 40 ئارقا كۆرىنىشى ۋه كىلىپ چىقىشى ئوخشىمىغان ●

تهخمىنه ( يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتا 1500، )كۆپىنچىسى بىر بىرىنى تونىمايدۇ

 پارچه 66، جهمئى )يىلىغىچه-98يىلىدىن مىالدى -1450مىالدىدىن بۇرۇنقى 

بۇالر تارىخ، قانۇن، تهرجىمىھال، شىئېر، خهت . كىتاپنى يېزىپ چىقىدۇ

باش ئۇالرنىڭ چهكلهردىن تۈزۈلگهن بولۇپ، كىيىن بىر كىتاپ بولۇپ تۈپلهنگهنده، 

 ،بولۇپنى باشتىن ئاخىر باغلىنىشچانلىققا ۋه ئىزچىللىققا ئىگه تىمىسى ۋه مهزمۇ

بۇ . خۇددى بىر ئادهمنىڭ قولىدىن چىققان كىتاپتهك مۆجىزىلىك ئهھۋال يۈز بېرىدۇ

مانا پاراسهت باردهك، -قۇدرهت ۋه ئهقىل-بىر غايىبانه كۈچگويا كىتاپنىڭ كهينىده 
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مۇقهددهس . نلىغاندهك كۆرىنىدۇاليىھىلهپ پىالبۇ كىتاپنى  شۇ سىرلىق كۈچ قۇدرهت

كىتاپتا باشتىن ئاخىر بىر باش تىما قانات يايدۇرۇلغان بولۇپ، بۇ باش تىما دهل 

خۇدانىڭ سۆزلىرى ھهر بىر .  ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش پىالنىدۇرۋهخۇدانىڭ ئىرادىسى 

 بولۇپ، ھهرقايسى يۇغۇرۇلغانيازغۇچىنىڭ تارىخى ئارقا كۆرىنىش بىلهن زىچ 

رنى ئۆزئارا سېلىشتۇرغاندا، ئۇالرنىڭ ۋاقىت ۋه تارىخى ئارقا كۆرىنىشكه يازمىال

ئاساسهن ناھايىتى تهرتىپلىك ۋه مهنتىقىلىق ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىنى، باش تىمىنىڭ 

تۇنجى يازما . بىر قهدهمدىن ئىلگىرى سۈرۈلگهنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ-بىر قهدهم

 -ئىنجىل«ن باشالپ ئهڭ ئاخىرقى يازما دى»  ئالهمنىڭ يارىتىلىشى-تهۋرات«

 پارچه يازمىدا بىر پۈتۈنلۈك بولۇپ، ئۇنىڭدا ئالهمنىڭ 66گىچه بولغان » ۋهھىلهر

، ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى دىن تارتىپ ئادىمىزاتنىڭ كىلىپ چىقىشى ۋهيارىتىلىشى

 ىرببولغان  ئېنىقئايىقى - باش،دۇنيانىڭ ئاخىرلىشىشىغىچه بولغانتهقدىرى ۋه 

ۋه  يوقىرى ئىنتايىن مۇقهددهس كىتاپتا. نغان بايان قىلىتهپسىلىۋهقهلىك ناھايىتى 

نى مۇكهممهل بولغان ئهخالق ئۆلچىمى، گۇناھكار ئادهملهرنىڭ قهلبى

بولغان،  جهھهتته مهڭگۈلۈك زامانقۇدرهت، شۇنداقال  -ئۆزگهرتهلهيدىغان كۈچ

  . دۇرىقهت بار پۈتۈن دۇنياغا ماس كىلىدىغان ھهقماكان جهھهتته

 ئايهت 8352ئالدىن بېرىلگهن بىشارهتلهر كهلگۈسى توغرىلىق  مۇقهددهس كىتاپتا ●

  .  پىرسهنتىنى ئىگهللهيدۇ25بولۇپ، پۈتۈن مۇقهددهس كىتاپنىڭ 

 ئارخىلوگالر يهر ئاستىدىن مۇقهددهس كىتاپتا دىيىلگهن ئادهم، جاي ۋه بۇيۇمالرغا ●

 مۇقهددهس الر بۇقان بولۇپ، تاپكارلىقالرنىيادى نۇرغۇن ئارخىلوگىيىلىك ئائىت

.  بىرهلهيدۇئىسپاتالپكىتاپتىكى خاتىره ۋه بايانالرنىڭ ئىشهنچىلىكلىكىنى 

  : مهسىلهن

. يىلى قېزىپ چىقىلغان قهدىمقى يهرىكو شهھرىنىڭ خارابىسى-1952 ○

تهكشۈرۈش ئارقىلىق مهزكۈر شهھهرنىڭ ھهقىقهتهن مىالدىدىن بۇرۇنقى 

تېخىمۇ غهلىته . ه ھوجۇمغا ئۇچراپ كۆيدۈرۋىتىلگهنلىكى بايقالغانئهسىرلهرد-13

» يهشۇئا«. (بولغىنى مهزكۈر شهھهرنىڭ سېپىل تېمى سىرتىغا قاراپ ئۆرۈلگهن

  ) بابتىكى خاتىرىگه ماس كىلىدۇ-6

 قهدىمقى ئىسرائىل ىك تهكشۈرۈش ئارقىلىق، سامارىيهده ئارخىلوگىيىل○

. غانىشى ئوردىسىنىڭ خارابىسى تېپىل سالدۇرغان پىل چھابپادىشاھى ئا

   ) 22:39» پادىشاھالر«(

  

بايان قىلىنغان، تهپسىلى مۇقهددهس كىتاپتا پۈتكۈل ئالهم ۋه ئىنسانىيهتنىڭ تارىخى 

  . باشقا دىنالرنىڭ كىتاپلىرىدا بۇنداق ئهھۋال كهم ئۇچرايدۇ



 33 

ىڭ  خۇدانيهنه مۇقهددهس كىتاپ نوقۇل تارىخى كىتاپال ئهمهس، ئۇنىڭدا ●

تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . ئىنسانالرغا بولغان ئىرادىسى ۋه پىالنى سۆزلىنىدۇ

بابقىچه خۇدانىڭ ئالهمنى يارىتىشى ۋه ئىنسانالر بىلهن بولغان -11بابتىن -1

بابتىن باشالپ تاكى كونا ئهھدىنىڭ ئاخىرىغىچه -12. مۇناسىۋىتى خاتىرلهنگهن

هن بولغان ڭ ئهۋالدلىرى ئىسرائىلالر بىلنى ۋه ئۇپهيغهمبهرخۇدا بىلهن ئىبراھىم 

يىلالردىن -2000 ۋاقىت دائىرىسى مىالدىدىن بۇرۇنقى .مۇناسىۋهت خاتىرلهنگهن

ئىنجىلدا ئهيسا مهسىھ .  بولغانرغىچه يىلال-400مىالدىدىن بۇرۇنقى تارتىپ تاكى 

ۋه ئۇنىڭ شاگىرتلىرى شۇنداقال دهسلهپكى جامائهتچىلىكنىڭ مىالدىيهنىڭ 

. ئىزلىرى خاتىرلهنگهن-يىلالرغىچه بولغان ئىش-90ىرىدىن تارتىپ مىالدى باشل

نۇرغۇن تارىخى بىشارهتلهر ئالدىن بىرىلگهن بولۇپ، كونا يهنه مۇقهددهس كىتاپتا 

تىكى بهزى بىشارهتلهر كونا ئهھده دهۋرىدىال ئهمهلگه ئېشىپ ) تهۋرات(ئهھده 

 مۇقۇتقۇزغۇچى مهسىھ توغرۇلۇقالردا ازمى كونا ئهھده دهۋرىدىكى قهدىمقى  ي.بولغان

بولۇپ، بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهيسا مهسىھته ئهمهلگه بېرىلگهن يۈزلىگهن بىشارهتلهر 

دا مۇقهددهس ئىبادهتخانىنىڭ ۋهيران بولىدىغانلىقى ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده . قانئاش

 يىلى ھهقىقهتهن-70بولۇپ، بۇ ئىش مىالدى توغرۇلۇق ئالدىن بىشارهت بېرىلگهن 

ئىنجىلدا يهنه ئىسرائىلالرنىڭ پۈتۈن دۇنياغا چېچىلىپ كىتىدىغانلىقى . يۈز بهرگهن

ۋه كهلگۈسىده دۆلىتىنى قايتا قۇرۇپ چىقىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئالدىن بىشارهت 

ئىنجىل ۋهھىلهرده ۋه باشقا يازمىالردا . قانيىلى ئهمهلگه ئاش-1948قىلىنغان، بۇمۇ 

زىمىن توغرۇلۇق بىشارهتلهر - ئىشالر ۋه يېڭى ئاسمانزامان ئاخىرىدا يۈز بېرىدىغان

  .  ھهقىقهتهن يۈز بېرىشكه باشالۋاتىدۇمۇبۇ ئىشالر ،بېرىلگهن

 مۇقهددهس كىتاپتا دۇنيا ۋه ئىنسانالرغا مۇناسىۋهتلىك شۇنچه كۆپ تارىخى ●

خاتىرىلهر ۋه ئالدىن بىشارهتلهر بولۇپ، بۇ جهھهتته دۇنيادىكى ھىچقانداق بىر 

مۇقهددهس كىتاپتىكى .  كىتابىنى ئۇنىڭ بىلهن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇدىننىڭ

، ئالدىن بېرىلگهن بىشارهتلهرنىڭ  ياكى ئهمهسلىكىتارىخى خاتىرىلهرنىڭ چىن

ئاشمىغانلىقىنى ھهرقانداق بىر ئادهم ئوبىكتىپ ئهمىلىيهتتىن -ئهمهلگه ئاشقان

 -پنىڭ خۇدادىن كهلگهنئىزدىنىپ تهكشۈرۈپ باقسا، شۇ ئارقىلىق مۇقهددهس كىتا

ۋه ياكى باشقا دىنالر، پهلسهپه .  باقسا بولىدۇ  تهپهككۈر قىلىپكهلمىگهنلىكىنى

 كىتابلىرىدا ئومومهن تارىخىلىق بولمايدۇ، گهرچه ئىزىمالرنىڭ-ئىدىيهھهرخىل 

تارىخ  مهلۇم بىر بۆلهك يهنىالبهزىلىرىده قىسمهن تارىخى تهھلىللهر بولسىمۇ، ئهمما 

 ۋه لىكتهپسىلى ، بىلهنال چهكلىنىدۇ قاراش قىسمهنگه بولغان ياكى دهۋر

  . بولمايدۇ لىكمۇكهممهل

پ كهلگهن مهسىھىلهر ئىتىقات قىلىيهھۇدىالر ۋه  مۇقهددهس كىتاپتا خاتىرلهنگهن، ●

ئىنسانالرغا روشهن قۇدرىتى ۋه نوپۇزىنى -خۇدا، مانا شۇ تارىختا ئۆزىنىڭ كۈچ

    .رنامايهن قىلغان ھهقىقى خۇدادۇ
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 دۇنيانى ياراتقانلىقى، ئادهم ئاتا ۋه بىر قىسىم ئالالنىڭ گهرچه قۇرئاندىمۇ ●

 قىسمهنھىكايىلىرى، قىيامهت، جهننهت ۋه دوزاق توغرۇلۇق پهيغهمبهرلهرنىڭ 

پۇرات ۋه چۇۋالچاق بولۇپ، -خاتىرلهر بولسىمۇ، ئهمما بۇ خاتىرىلهر ناھايىتى پارچه

قۇرئاندا ئهمهلگه ئاشقان . ئاخىرى يوق-س، باشتهرتىپ ۋه ئىزچىللىققا ئىگه ئهمه

بۇ جهھهتلهردىن ئۇنى مۇقهددهس كىتاپ بىلهن . بىشارهتمۇ يوقبىرهر روشهن 

  .  ئهلۋهتتهسېلىشتۇرۇش مۇمكىن ئهمهس

  

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ يېزىلىشىغا ئائىت پاكىتالر

 مۇقهددهس كىتاپنىڭ مهزمۇنى ئهڭ دهسلهپكى ۋاقىتالردىن تارتىپ تاكى ●

بىز ھازىر ئىشلىتىۋاتقان مۇقهددهس . ھازىرغىچه ئهزهلدىن ئۆزگۈرۈپ باققىنى يوق

 . كىتاپ بىلهن قهدىمقى مۇقهددهس يازمىالرنىڭ مهزمۇنى ئوخشاش

يېزىلىپ ) تهۋرات، زهبۇر ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرى( كونا ئهھده ●

هس يازمىالر دهپ پۈتكهندىن كىيىن ئۇزۇن ئۆتمهيال خۇدادىن كهلگهن مۇقهدد

 مۇقهددهس كىتاپ بولۇپ كىلىشتىن بۇرۇنال ئهيسا مهسىھ  ۋهمۇقۇمالشتۇرۇلغان

مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده يهھۇدى ئالىمالرنىڭ قارىشىچه، . تۈپلىنىپ بولغان

  . يىللىرى ئهزرا تهرىپىدىن رهتلهنگهن-458قىسمى مىالدىدىن بۇرۇنقى 

  ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده 

ماركوس بايان قىلغان «دىكى ئهڭ دهسلهپ يېزىلغان يازما ) ئىنجىل(ده  يېڭى ئهھ●

ئهڭ .  يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان55-45بولۇپ، تهخمىنهن مىالدى » خۇش خهۋهر

  .  يىلى يېزىلغان-98بولۇپ، مىالدى » ۋهھىلهر«كىيىن يىزىلغىنى 

  ) ئهيسا مهسىھنىڭ چوڭ شاگىرتى(پىتروسنىڭ گۇۋاھلىقى  

لىنىپ ئۆلگهنلىكى ۋه خۋه باشقا شاگىرتالر ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مى پىتروس ●

   ) 32-5:30ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى . (تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىدۇ

شهرهپكه - پىتروس ئۆز كۆزى بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ نۇر ئىچىده شان●

ىنىڭ بۇ م«: پۈركهنگىنىنى كۆرگهن، ئاسماندىن خۇدانىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپ

ئۆز قۇلىقى بىلهن دىگىنىنى » مهنسۆيۈملۈك ئوغلۇم، مهن ئۇنىڭدىن خۇرسهن

   ) 18-1:16پىتروس ئىككىنچى خهت . (ئاڭلىغان

 ئېتىراپ لۇق ئىكهنلىكىنىنوپۇزئۇنىڭ  پىتروس ئهلچى پاۋلۇسنىڭ خهتلىرىنى ۋه ●

   ) 3:15،16پىتروس ئىككىنچى خهت . ( قىلىدۇ

: نىڭ يازغۇچىسى مۇنداق دهيدۇ» خۇش خهۋهرلۇقا بايان قىلغان «ئىنجىل  ●
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. ئىزلىرىنى خاتىرلهشكه كىرىشتى-نۇرغۇن كىشىلهر ھهزرىتى ئهيسانىڭ قىلغان ئىش

ئاخىر ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ خۇش خهۋهر -ئۇالر بۇ ئىشالرنى باشتىن

مهنمۇ بۇالرنى باشتىن تارتىپ تهپسىلى . تارقاتقانالرنىڭ بايانلىرىنى ئاساس قىلغان

. ۈرۈپ ئېنىقالپ چىقتىم، ھهمده ئۆز تهرتىپى بۇيىچه رهتلهپ يېزىپ چىقتىمتهكش

   ) 3-1:1لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر (

 دىن نهقىل ئېلىش ئارقىلىق ئۇنىڭپاۋلۇس لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر ●

 ، لۇقا بايان قىلغان خۇش 5:17تىمۇتى بىرىنچى خهت . (نوپۇزىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

   ) 10:7خهۋهر 

ۋهھىلهر ( .ئۆزىنى خۇدادىن كهلگهن بىشارهتلهر دهپ جاكاراليدۇ» ۋهھىلهر «●

1:1،3 ، 22:18،19 (   

 غىچه يىللىرى200-190 يازمىالر مىالدى غا مهنسۇپ بولغان) ئىنجىل( يېڭى ئهھده ●

بۇ ۋاقىت ئالىكىساندىرىيهدىكى . ئاساسى جهھهتتىن بىكىتىلىپ بولىدۇ

) Tertullianus( ۋه تېرتۇلىئان )Clement (تمېنېلكجامائهتچىلىكنىڭ داھىسى 

  . الرنىڭ دهۋرىگه توغرا كىلىدۇ

 كىتمهسىلهن نوس( تارىختا پهيدا بولغان بهزى ئاتالمىش ئىنجىل كىتاپالر ●

 ، مهزمۇنبولۇپكىتاپالر كىيىنكى دهۋرلهرده يېزىلغان خېلى ئهمىلىيهتته ) ئىنجىلى

تهرىپىدىن ، شۇڭا مهسىھ جامائىتى كىلىدۇت ئىنجىل بىلهن زىدهسلهپكى  جهھهتته

   . رهت قىلىنغان

 يىلى، دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن كهلگهن ئۈچيۈزدىن ئارتۇق-324مىالدى  ●

ۋهندىكى مهسىھ جامائهتچىلىكىنىڭ باش يىتهكچىلىرى بىرلىكته قارار قېلىپ، تۆ

نى رهسمى  مهنسۇپ بولغان يازمىالرغا) ئىنجىل(ئۆلچهم بۇيىچه يېڭى ئهھده 

  . بىكىتىدۇ

  . ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى يازغان بولىشى كىرهك) 1

ئهيسا مهسىھنى ياكى ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن، ئۇالر ) 2

  . بىلهن بىرگه بولغانالر يازغان بولىشى كىرهك

ىشى بىرىنچى ئهۋالد مهسىھ ئىتىقاتچىلىرى بار دهۋرلهردىال مهۋجۇد بولغان بول) 3

   . كىرهك

  . تارىخى ئهنئهنه تهرىپىدىن دهلىللىنىشى كىرهك يازغۇچى ۋه ئۇنىڭ نوپۇزى) 4

 كه ئاساسالنغاندا، كىيىنكى ۋاقىتالردا توساتتىن ئوتتۇرغا چىقىپ 3،4دىمهك (

  ) قالغان يازمىالر ئېتىراپ قىلىنمايدۇ
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پىدىن  تهرى جامائهتچىلىكلهركىئهينى ۋاقىتتا دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدى) 5

 ۋه ئىشلىتىلىۋاتقان بولىشى ئېتىراپ قىلىنغانقۇبۇل قىلىنغان، ئوموميۈزلۈك 

  . كىرهك

  . ئهيسا مهسىھ ۋه ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ تهلىملىرىگه ماس كىلىشى كىرهك) 6 

 شهرتنى قانائهتلهندۈرگهن يازمىالرال ئاندىن يېڭى ئهھده 6دىمهك يوقۇرقى 

  .  دهپ قۇبۇل قىلىنغانغا مهنسۇپ يازمىالر) ئىنجىل(

  

  مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئىسپاتلىرى

گه مهنسۇپ مۇقهددهس يازمىالر ئهيسا مهسىھ كىلىشتىن بۇرۇنال كىتاپ ى كونا ئهھد●

  . قىلىپ تۈپلىنىپ بولغان

ئىئوردان دهرياسى بىر ئهرهپ قويچى يىلى -1947. »ئۆلۈك دېڭىز پۈتۈكلىرى« ●

  كىيىن.بايقايدۇ پۈتۈكلهرنىهدىمقى قنۇرغۇن  ىنبۇيىدىكى قۇمران ئۆڭكۈرىد

 مىڭ 2پۈتۈكلهرنىڭ بۇندىن بۇ مۇناسىۋهتلىك ئورۇنالرنىڭ تهكشۈرۈشى ئارقىلىق 

 .ئاشكارلىنىدۇ يىل بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپنىڭ قوليازما پارچىلىرى ئىكهنلىكى

بۇالرنىڭ ئىچىده ئالهمنىڭ يارىتىلىشى، مىسىردىن چىقىش، الۋىيالر، نوپۇس سانى، 

كىتاپ، ئايۇب پهيغهمبهر، زهبۇر، -2 ۋه -1نۇن شهرھى، سامۇئىل پهيغهمبهر قا

.  قاتارلىق مۇقهددهس يازمىالر تېپىلىدۇ ۋه يهشايا پهيغهمبهرنىڭ كىتابىخاباقۇق

قۇمرانغا يېقىن جايدىكى يهنه بىر ئۆڭكۈردىن كونا ئهھدىگه مهنسۇپ بولغان كىيىن 

 مهزمۇنى قوليازمىالرنىڭبۇ قهدىمقى ىلغان تېپ.  تېپىلىدۇپۈتۈكلهرمۇباشقا قهدىمقى 

  .  بىلهن پهرقلهنمهيدۇتىكى مهزمۇنالرھازىرقى مۇقهددهس كىتاپ

 يىلالر ئارلىقىدا، ئالىكىساندىرىيهده ياشاۋاتقان 100-250 مىالدىدىن بۇرۇنقى ●

كونا  يهھۇدى ئۆلىماسى 70يهھۇدىالرنىڭ ئىھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن، 

 70«ئۇ تارىختا . لىدىن گىرىك تىلىغا تهرجىمه قىلىپ چىقىدۇنى ئىبرانى تىىئهھد

ىكى ئهسىرد-1مىالدى بۇ كىتاپنى . دهپ ئاتىلىدۇ» ئۆلىمانىڭ تهرجىمىسى

  .يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهر ئورتاق ئىشلهتكهن

نوسخىسى ئهڭ كۆپ يېزىلغان كىتاپ  كۆچۈرۈلمهتارىختا ) يىڭى ئهھده( ئىنجىل ●

  پارچىدىن مىڭ24ىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن جهمئى بولۇپ، ھازىرغىچه دۇنيان

بۇ جهھهتته دۇنيادىكى ھىچقانداق بىر .  نوسخىسى تېپىلدىكۆچۈرۈلمهئارتۇق 

نوسخا بۇ قوليازمىالرنىڭ بهزىلىرى تولۇق . سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇئىنجىلغا كىتاپنى 

  : ، ئۇالرىدۇربهزىلىرى قىسمهن نوسخيهنه 

  . گىرىكچه قوليازمىالر مىڭ پارچىدىن ئارتۇق5  ▼



 37 

  .  مىڭ پارچىدىن ئارتۇق التىنچه قوليازمىالر10  ▼

  . يېزىقتىكى قوليازمىالر- مىڭ پارچىدىن ئارتۇق باشقا تىل9  ▼

  

قهدىمقى قوليازمىالر بىلهن ھازىرقى يوقۇردا كۆرسىتىلگهن نۇرغۇنلىغان  ●

 )98.33%( سېلىشتۇرغاندا، ئۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى مۇقهددهس كىتاپنى

 ئىنتايىن )1.67%(ئىنتايىن ئاز بىر قىسمىدا  پهقهتپۈتۈنلهي ئوخشاش بولۇپ، 

بۇ قهدىمقى نوسخىالرنىڭ ھهممىسى ھازىر . كۆرۈلگهنكىچىك پهرقلهر 

بىزگه مهلۇمكى، بۇ كىچىك پهرقلهر نهچچه مىڭ يىلالردىن بۇيان . ساقلىنىۋاتىدۇ

ۈپ تارقىتىشى ۋه كۆچۈرۈلمه كىشىلهرنىڭ مۇقهددهس يازمىالرنى قولدا كۈچۈر

كۆپىنچه پهرقلهر . سانىنىڭ ئىنتايىن كۆپ بولىشى سهۋهبىدىن كىلىپ چىققان

ئاساسلىقى ھهرپلهرنىڭ يىزىلىشى ياكى كۆچۈرگۈچىنىڭ ئايهتلهرنىڭ كهينىگه 

مهسىھ قىسقىچه ئىزاھات يېزىپ قويۇشى سهۋهبىدىن كىلىپ چىققان بولۇپ، 

.  ھىچقانداق تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇه تهلىملىرىگه ۋئېتىقاتىنىڭ ئاساسى ئهقىدىسى

 لهرنىڭ كۆرىلىشىبۇ خىل كىچىك پهرققولدا كۆچۈرۈش جهريانىدا كىلىپ چىققان 

 دىگهن تۆھمهت پۈتۈنلهي »تارىختا ئۆزگهرتىۋىتىلگهن ئىنجىل«بىلهن 

   .تۇرئىككى ئىشبولغان مۇناسىۋهتسىز 

قوليازما نوسخىلىرى ئىنتايىن قۇرئاننىڭ گهرچه ھازىرغىچه تېپىلغان قهدىمقى (

 مهۋجۇد ئىكهنلىكى پهرقلهرنىڭ ىالئاز بولسىمۇ، ئهمما ئاشۇالرنىڭ ئىچىدىمۇ يهن

  )  قاراڭقىسىمغاقۇرئان دىگهن . ئاشكارلىنىۋاتىدۇ

  

  ا پارچىلىرىقهدىمقى قوليازمئهڭ ئىنجىلنىڭ 

دالىن ھازىر ئهنگىلىيه ئوكسفورد ئۈنۋىرسىتىنىڭ ماگ. ىسى ماگدالىن قوليازم●

 يىللىرى ئارلىقىدا 70-65مىالدى . ئىنىستىتوتى كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

  . يېزىلغان

مىسىردىن تېپىلغان، يىكهن قهغهزگه يېزىلىپ  قوم . ىسى قوليازمئاسىننۇ ●

ئارىسىدا يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهرنىڭ بىر قىسمى . دۆۋىسىگه كۈمۈلگهن

  . يىلى يېزىلغان-125مىالدى . ساقلىنىپ قالغان

يىلى مىسىردا تېپىلغان، ھازىر ئهنگىلىيه -1935. ىسى قوليازمس يۇھان رېيالند●

يۇھاننا . مانچىستىر شهھرىدىكى يۇھان رېيالندس كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

 150-125مىالدى . بايان قىلغان خۇش خهۋهرنىڭ بىر قىسمى ساقلىنىپ قالغان

  . يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان
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ھازىر ئامىرىكا مىچىگان ئۈنۋىرسىتىتىده . قوليازمىسى سامان قهغهز بادمو  ●

  . يىلى يېزىلغان-200مىالدى . ساقلىنىۋاتىدۇ

ئىنجىلنىڭ كۆپ قىسمىنى ئۆز ئىچىگه .   چېستېر بىتتى سامان قهغهز قوليازمىسى●

تۆت خۇش خهۋهر، ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى، پاۋلۇسنىڭ خهتلىرى، (ئالغان 

مىالدى ). ىبرانىالرغا يېزىلغان خهت، ۋهھىلهر قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئ

  . يېزىلغانئارلىقىدا  يىللىرى  200-250

  

  لىرىئىنجىلنىڭ تولۇق قوليازما نوسخى

ھهر  .ىسىغا ھۆسىنخهت شهكلىده يېزىلغانقوي تېر. ۋاتىكان قوليازما نوسخىسى ●

ۋاتىكان كۈتۈپخانىسىدا .  قۇر بار42ا ئىستون، ھهر بىر ئىستوند 3 تهبىر بهت

  .  يىلالر ئارلىقىدا يېزىلغان400-325 مىالدى .داتىلىگىرىك . ساقلىنىۋاتىدۇ

يىلى -1628بۇ قوليازما نوسخىسىنى مىالدى . ئالىكىساندىرىيه قوليازما نوسخىسى ●

كونىستانتىنپول ئىپىسكوپى لۇكاس ئالىكىساندىرىيهدىن ئهنگىلىيهگه ئېلىپ 

ھازىر ئهنگىلىيهنىڭ لوندون  . ، ئهنگىلىيه پادىشاھى چارلىزغا تهقدىم قىلىدۇكىلىپ

 مىالدى .داىگىرىك تىل. شهھرىدىكى بۈيۈك بىرىتانىيه كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

  .  يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان325-450

نتىن يىلى گىرمانىيهلىك ئالىم كونىستا-1844مىالدى .  سىناي قوليازما نوسخىسى ●

ئۇ . مىسىرنىڭ سىناي تېغىدىكى كهسىرىن مۇناستىرىدىن تاپىدۇتىسچىندوف 

. قوليازمىنى ئهينى ۋاقىتتىكى چارروسىيه ئىمپىراتورى ئالىكىساندىرغا تهقدىم قىلىدۇ

يىلى ئهنگىلىيه بۈيۈك بىرىتانىيه كۈتۈپخانىسى سۆۋىت ئىتتىپاقىدىن ئۇنىڭ -1933

 بۈيۈك  بېتى ئهنگىلىيه347 قوليازمىنىڭ ھازىر بۇ. كۆپ قىسمىنى سېتىۋالىدۇ

 بېتى 43انىسىدا،  دۆلهتلىك كۈتۈپخ بېتى روسىيه6، بىرىتانىيه كۈتۈپخانىسىدا

 .ىداگىرىك تىل.  بېتى مىسىردا ساقلىنىۋاتىدۇ12، زىگ ئۈنۋىرسىتىداگىرمانىيه لهيب

  .  يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان450-325مىالدى 

قوي تېرىسىغا يېزىلغان، خهتلىرى كۆركهم، تىنچ . سىفرايىم قوليازما نوسخىېئ ●

ھازىر فرانسىيه . بهلگىلىرى يوق، ھهر بىر بهتنىڭ بىرىنچى ھهرىپى چوڭ يېزىلغان

 450-400 مىالدى .اىدگىرىك تىل. پارىژ دۆلهتلىك كۈتۈپخانىسىدا ساقلىنىۋاتىدۇ

  . يىللىرى ئارلىقىدا يېزىلغان

ئهنگىلىيه كامبىرىج ئۈنۋىرىسىتى كۈتۈپخانىسىدا ھازىر . ك قوليازما نوسخىسىزه بې●

  . يىللىرى ئهتراپىدا يېزىلغان-450مىالدى . ساقلىنىۋاتىدۇ
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  قوليازما ئىسپاتالرباشقا 

مهسىھ ئهسىرگىچه، يهنى -4مىالدى ( مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىده ●

، مهسىھ )ۇنقى دهۋرلهردهرىم ئىمپىرىيىسىنىڭ دۆلهت دىنىغا ئايلىنىشتىن بۇرئېتىقاتى 

 ئىنجىلدىن كۆپلهپ يازمىالرداجامائهتچىلىكىنىڭ يىتهكچىلىرى تهرىپىدىن يېزىلغان 

 ئايهتتىن 11بۇالر پهقهت ( قېتىم 289 مىڭ 36جهمئى نهقىل ئېلىنغان بولۇپ، 

ئۇنىڭدىن كىيىن تاكى ). ئىچىگه ئالىدۇباشقا ئىنجىلدىكى بارلىق ئايهتلهرنى ئۆز 

نهقىل ئېلىنغان قېتىم ) ئهسىرگىچه-7ئهسىردىن -4مىالدى(رىگىچه مۇھهممهت دهۋ

  . مىڭ قېتىمدىن ئاشىدۇ50سانى 

مهسىھ ئهلچىسى يۇھاننانىڭ ، ) ياشىغانئهسىرده -1 مىالدى(ئىگناتىئوس  ○

ئېيتىشالرغا .  بولغانئهنتاكىيا جامائىتىنىڭ يىتهكچىسىشاگىرتى، كىيىن 

 ئهرىشنىڭ پادىشالىقىدا كىم ئهڭ ئۇلۇغ قارىغاندا ئهيسا مهسىھ شاگىرتلىرىغا

دىگهن تهلىمنى بهرگهن چاغدا، قوچىقىغا ئېلىپ كۆتۈرگهن باال دهل مۇشۇ 

كى مهتتا بايان قىلغان ئىنجىلدى چهكلىرىده-ئهسهر ۋه خهت ئۇنىڭ .ئادهممىش

 بايان قىلغان خۇش خهۋهر، ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى، ناخۇش خهۋهر، يۇھان

غان خهت، كورىنتىلىقالرغا يېزىلغان بىرىنچى خهت، رىملىقالرغا يېزىل

ئهفهسلىكلهرگه يېزىلغان خهت، فىلىپىلىقالرغا يېزىلغان خهت، گاالتىيالىقالرغا 

يېزىلغان خهت، كولۇسلىقالرغا يېزىلغان خهت، ياقۇپ يازغان خهت، 

 -2 ۋه -1خهت، تىموتىغا يېزىلغان -2 ۋه -1سالونىكالىقالرغا يېزىلغان 

  . وس يازغان بىرىنچى خهت قاتارلىقالر نهقىل ئېلىنغانخهت، پىتر

 ئهلچىسى مهسىھ، ) يىللىرى ياشىغان155-69مىالدى (پولىكارپۇس  ○

) ھازىرقى تۈركىيهدىكى ئىزمىر(سىمىرنا  ، كىيىنيۇھاننانىڭ شاگىرتى

 قېتىمدهك 40چهكلىرىده -ئۇنىڭ خهت. جامائىتىنىڭ يىتهكچىسى بولغان

  . نهقىل ئېلىنغانئىنجىل ئايهتلىرىدىن 

، مهسىھ ئهلچىسى يۇھاننانىڭ ) يىللىرى ياشىغان155-70مىالدى ( پاپىئاس ○

) ھازىرقى تۈركىيهده (چىلىكنىڭشاگىرتى، كىيىن پامۇككالدىكى جامائهت

مهتتا بايان « مهتتانىڭ شاگىرتىئۇ ئهيسا مهسىھنىڭ . يىتهكچىسى بولغان

اپنىڭ گىرىك جامائهتچىلىكى ، بۇ كىتنى يازغانلىقىنى» قىلغان خۇش خهۋهر

 پىتروسنىڭ شاگىرتى ماركوسنىڭ ئهلچى ئىچىده كهڭ تارقالغانلىقىنى؛

نى يېزىپ » ماركوس بايان قىلغان خۇش خهۋهر «نىڭ بايانىغا ئاساسهنئۇستازى

 ، بۇ كىتاپنىڭمۇ جامهئهتچىلىك ئىچىده ئىشلىتىلىنىۋاتقانلىقىنىچىققانلىقىنى

  . ئېيتىدۇ

يىللىرى -133، ئۇ مىالدى ) يىللىرى ياشىغان165-89مىالدى (يۇستىن  ○

 قېتىم ئىنجىلدىن نهقىل ئالغان بولۇپ، 330چهكلىرىده جهمئى -يازغان خهت
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ئۇ ھاياتىدا مهسىھ . ئىنجىلدىكى بارلىق ئايهتلهرنى دىگۈدهك نهقىل ئالغان

ئاخىرى ئېتىقات ئۈچۈن . ئېتىقاتىنى قوغدايدىغان كىتاپتىن بىر قانچىنى يازغان

  . شىھىت بولغان

مهسىھ ئهلچىسى  ،) يىللىرى ياشىغان202-130مىالدى  (سورهنىئه ئ○

لىئون يۇھاننانىڭ شاگىرتى پولىكارپۇسنىڭ ئوقۇغۇچىسى، كىيىن 

چهكلىرىده ئىنجىلدىن -ئۇنىڭ خهت.  بولغانجامائهتچىلىكىنىڭ يىتهكچىسى

هر، ماركوس  قېتىم نهقىل ئېلىنغان بولۇپ، مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋ1819

بايان قىلغان خۇش خهۋهر، لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر، ئهلچىلهرنىڭ 

پائالىيىتى، كورىنتلىقالرغا يېزىلغان بىرىنچى خهت، پىتروس يازغان بىرىنچى 

خهت، ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهت، تىتوسقا يېزىلغان خهت قاتارلىقالرنى ئۆز 

  . ئىچىگه ئالىدۇ

، ئالىكىساندىرىيه )  يىللىرى ياشىغان212-150مىالدى  ( كلېمېنس○

يېڭى ئهھده  نىڭ يازمىلىرىدائۇ. جامهئهتچىلىكىنىڭ يىتهكچىسى بولغان

ئۇ .  قېتىم نهقىل ئالغان2406 پارىنى 24 پاره كىتاپتىن 27دىكى ) ئىنجىل(

ئهينى ۋاقىتتا ئىنجىلدىكى تۆت پاره خۇش خهۋهرگه ھهممه جامائهتچىلىكنىڭ 

  . دهلىللهيدۇى ئىشىنىدىغانلىقىن

مهشھور پهيالسوپ، ، ) يىللىرى ياشىغان220-160مىالدى ( تېرتۇلىئانۇس ○

 قېتىم ئىنجىلدىن نهقىل ئېلىنغان 7258ئۇنىڭ يازمىلىرىدا . ئىالھىيهتشۇناس

ىن پت قېتىمى ئىنجىلدىكى تۆت خۇش خهۋهر كىتا3800بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىده 

 خهت، ياقۇپ يازغان خهت، پىتروس يازغان ئىككىنچى.  ئېلىنغاننهقىل 

 خهتلهردىن باشقا، ئىنجىلدىكى بارلىق -3 ۋه -2يۇھاننا يازغان 

ئۇ جامائهت باشالنغاندىن تارتىپال ئىنجىلدىكى .  نهقىل ئالغانچهكلهردىن-خهت

  . تۆت خۇش خهۋهر كىتابىنىڭ بارلىقىنى كۆرسهتكهن

رىيه ، ئالىكىساندى) يىللىرى ياشىغان251-182مىالدى (ئورىگىن  ○

ئۇنىڭ يازمىلىرىدا . جامائىتىنىڭ يىتهكچىسى بولغان، داڭلىق ئىالھىيهتشۇناس

: ئۇ يازمىسىدا مۇنداق دهيدۇ.  قېتىم ئىنجىلدىن نهقىل ئېلىنغان922 مىڭ 17

جاھاندىكى خۇدانىڭ پۈتۈن جامائىتى قىلچه قورقماي ۋه تاالشماي تۆت خۇش «

    »  .خهۋهر كىتاپقا ئىشىنىدۇ

، ئۇنىڭ يازمىلىرىدا ئىنجىلدىن )ئهسىرلهرده ياشىغان-3مىالدى ( خىپولىتۇس ○

  .  قېتىم نهقىل ئېلىنغان1378

ئۇنىڭ   مهشھۇر تارىخشۇناس، ،) يىللىرى ياشىغان339-260( يۇسىبىئۇس ○

  .  قېتىم نهقىل ئېلىنغان5176يازمىلىرىدا ئىنجىلدىن 
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 قالغان قوليازما  قهدىمقى كىتاپالرنىڭ ئىچىده، ئىنجىلدىن قالسا، ساقلىنىپ●

» ئىلىيادا«نوسخىسى ئهڭ كۆپ بولغان كىتاپ قهدىمقى گىرىك شائىرى ھومىرنىڭ 

بۇنىڭ .  پارچه قوليازما نوسخىسى ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان643داستانى بولۇپ، 

 يىل ئۆتكهندىن كىيىن 500ئىچىده ئهڭ قهدىمقى نوسخىسى ئهسلى كىتاپ يېزىلىپ 

دىمهك، كۆچۈرۈلمه نوسخىسىنىڭ .  نوسخىسىدۇرئاندىن كۆچۈرۈپ يېزىلغان

كۆپلىكى ۋه كۆچۈرۈلگهن ۋاقىتنىڭ ئهسلى نوسخا بىلهن يېقىنلىقى جهھهتتىن 

ئېيتقاندا دۇنيادىكى ھىچقانداق بىر قهدىمقى كىتاپنى ئىنجىل بىلهن سېلىشتۇرۇش 

  . مۇمكىن ئهمهس

  

  مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ دهلىللىرى

رىيهلىك كلېمېنس، تېرتۇلىئانۇس ئىنجىلنى  پانانىئۇس، ئالىكىساندى●

  . كىتاپالرنى يازغانشهرھى چۈشهندۈرىدىغان 

، ئۇ ئهلچى ) يىللىرى100-30مىالدى (  رىم جامائىتىنىڭ يىتهكچىسى كلېمېنس ●

،  )4:3فىلىپىلىكلهرگه يېزىلغان خهت (پاۋلۇس بىلهن بىرگه خىزمهت قىلغان 

يازغان خىتىده ئىنجىلدىكى ئهتچىلىككه يىلى كورىنتتىكى جاما-96 مىالدى نىڭئۇ

مهتتا بايان قىلغان خۇش خهۋهر، رىملىقالرغا يېزىلغان خهت، كورىنتلىقالرغا 

  .يېزىلغان بىرىنچى خهت ۋه ئىبرانىالرغا يېزىلغان خهتنى نهقىل ئالغان

، مهتتا بايان قىلغان )يىللىرى يېزىلغان-120مىالدى ( بارنابا خهت چهكلىرىده ●

  .  نى نهقىل ئالغانخۇش خهۋهر

مهتتا بايان قىلغان دا، ) The Shephard of Hermas(ھېرمىسنىڭ قويچىسى  ●

 يۇھاننا بايان قىلغان خۇش خهۋهرخۇش خهۋهر، لۇقا بايان قىلغان خۇش خهۋهر ۋه 

  . ئېلىنغاننهقىل 

الرمۇ ناخشى-شېئىرنۇرغۇن  شۇ دهۋرلهردىكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى يازغان ●

  . للىللهيدۇئىنجىلنى ده

  

  تارىخى خاتىرلهردىكى دهلىللهر

 12«يازغان )  يىللىرى130-69مىالدى ( رىملىق تارىخشۇناس سېتونىئۇس ●

دىكى خاتىره بىلهن ئىنجىل ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى » ئىمپىراتور تهزكىرىسى

 كىالدىئوسنىڭ رىمدىكى يهھۇدىالرنى ته خاتىرلهنگهن ئايهت-2باب -18

  .  ماس كىلىدۇ ئۆز ئارا ۋهقهلىكقوغلىغانلىقىدهك 
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ئهسىرده يېزىلغان يۇلىئۇس ئافرىكانۇسنىڭ كىتابىدا رىم تارىخشۇناسى -2مىالدى  ●

يىلى يېزىپ قالدۇرغان بىر ۋهقهلىك نهقىل ئېلىنغان بولۇپ، -52تاللۇسنىڭ مىالى 

زىمىننى قاراڭغۇلۇق -ئۇنىڭدا ئهيسا مهسىھ كىرسىتقا مىقالنغان كۈنى ئاسمان

  . خاتىرىگه ماس كىلىدۇئاالقىدار بۇ ئىنجىلدىكى . لىقى خاتىرلهنگهنباسقان

، ئۇ ) يىللىرى ياشىغان100-37 مىالدى( يهھۇدى تارىخشۇناسى يۈسۈپ ●

دىگهن » يهھۇدىالرنىڭ ئۇرۇش تارىخى«ۋه » يهھۇدىالرنىڭ قهدىمقى تارىخى«

ىدىغان ئۇنىڭ كىتابلىرىدا ئىنجىلغا ماس كىل. كىتاپالرنى يېزىپ قالدۇرغان

  . تۆۋهندىكى مهزمۇنلهر خاتىرلهنگهن

 ئهيسا مهسىھنىڭ مۆجىزىلىرى، تهلىملىرى، كىرسىتقا مىقلىنىشى، تىرىلىشى ۋه ○

پاره -18» قهدىمقى يهھۇدى تارىخى«. (پائالىيهتلىرىمهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ 

    )پاراگىراف-3باب -111

  .  ۋه شىھىت بولىشىانىڭ تهلىم بېرىشى، چۈمۈلدۈرۈشى چۈمۈلدۈرگۈچى يهھي○

 پىالتوس، ھاننان، قاياپا، ھىرود، فېلىكس، پوركىيۇس فېستۇس قاتارلىقالرغا ○

  . دائىر ئىشالر

  .  ھهزرىتى ئهيسانىڭ ئىنىسى ياقۇپ○

  .  مهسىھ ئهلچىسى ياقۇپنىڭ شىھىت بولىشى○

 يىللىرى 113-61مىالدى ( رىم ئىمپىراتورى ترايانۇسنىڭ تارىخچىسى پىلىنىئۇس ●

دهسلهپكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ۋه ئۇالرنىڭ ئېتىقاتى توغرىسىدىكى ) ىغانياش

  . خاتىرلهرنى يېزىپ قالدۇرغان

يىللىرى، كلېمېنت ئىنجىل ۋه ئهلچىلهر جامائهتچىلىكنىڭ ئهڭ -150 مىالدى ●

    . دهسلهپكى چاغالردىن تارتىپال بارلىقىنى ئېيتقان

قاتارلىقالرنىڭ ) 138-76(ادىرىيانۇس ۋه خ) 117-53( رىم ئىمپىراتورى ترويانۇس ●

  . تارىخى خاتىرلىرى

   باشقا دهلىللهر

 ئارخىلوگىيه ئىلمى مۇھهممهت دهۋرىدىكى ئىنجىل بىلهن بۈگۈنكى بىز ئوقۇۋاتقان ●

  . ئىنجىلنىڭ ئوخشاش ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

ۇالرنى  يوقۇردا كۆرسىتىلگهن بارلىق ماتىرىيالالر جهمىيهتكه ئاشكارا بولۇپ، ئ●

  . خالىغانچه تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىشقا بولىدۇ

ئهمما مۇسۇلمانالر تا ھازىرغا قهدهر قۇرئاننىڭ بارى يوق بىرنهچچه پارچه قهدىمقى (

  )  تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىشقا يول قويمايۋاتىدۇباشقىالرنىڭ كۆچۈرۈلمه نوسخىسىنى 
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ه ئۇچرىغان بولۇپ،  دهسلهپكى ئېتىقاتچىالر نۇرغۇن بېسىم ۋه زىيانكهشلىكك●

ئهگهر ئۇالر ئىنجىلغا . ئېتىقات ئۈچۈن ھهرۋاقىت شىھىت بولىشى مۇمكىن ئىدى

ىشنىڭ ھىچقانداق زۆرۆرىيىتى ئىشهنمىگهن بولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىل

  .بولمىغان بۇالتتى

، ھهتتا ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز پ كىلىۋاتقانئهمهل قىلىقاتتىق  مۇقهددهس كىتاپقا ●

 لىرىنىڭئېتىقاتچىمهسىھ  تىنى قۇربان قىلىشقىمۇ تهييار تۇرغان ئىخالسمهنھايا

 ئۇنىڭ . بىر نهرسه قوشىشى ياكى ئۈچۈرۈپ ئۆزگهرتىۋىتىشى مۇمكىن ئهمهسئىنجىلغا

 بۇنداق قىلمىشقا قارىتا قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش  مۇقهددهس كىتاپتائۈستىگه

 ؛ 30:6نهسىھهتلهر -پهند ؛ 12:32 ، 4:2قانۇن شهرھى -تهۋرات(. بېرىلگهن

   ) 22:18،19ۋهھىلهر -ئىنجىل

نى يهھۇدىالر ) تهۋرات، زهبۇر ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرى( كونا ئهھده ●

. بىلهن مهسىھىلهر ئورتاق ئىشلىتىدۇ، ئۇالردا ھىچقانداق پهرق ۋه ئىختىالپ يوق

تهۋرات،زهبۇر (نا ئهھده يهھۇدىالر بىلهن مهسىھىلهرنىڭ بىرلىشىپ پۈتكۈل كوتارىختا 

  . نى ئۆزگهرتىۋىتىشى مۇمكىن ئهمهس) ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرى

  

تارىختا شۇنچىۋاال كۆپ ئادهملهر تهرىپىدىن كۆچۈرۈپ يېزىلغان ۋه تهرجىمه قېلىنغان 

  ؟بولماسلىقى مۇمكىنمۇخاتالىق پهرق ۋه  ھىچقانداق قوليازما نوسخىلىرىدائىنجىل 

ئۇنىڭ قهدىمقى قوليازما ڭ تارىخى قۇرئاندىن كۆپ ئۇزۇن بولسىمۇ، ئهمما  ئىنجىلنى●

ئىنجىلنىڭ كۆچۈرۈلۈپ يېزىلىشىدا .  ياخشى ساقالنغاننوسخىلىرى ناھايىتى

دهپ » تهرجىمه قىلغۇچىالر ۋه كۆچۈرۈپ يازغۇچىالر قىلچه خاتالىق سادىر قىلمىغان«

چۈنكى ھازىرغىچه تېپىلغان . قھاجىتى يوھىچقانداق پهرهز قىلىشنىڭ خۇراپىالرچه 

ئهڭ قهدىمقى ئىنجىل قوليازما نوسخىلىرىنىڭ ۋاقتى ئهيسا مهسىھ ۋه ئۇنىڭ 

 ئۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك .شاگىرتلىرى ياشىغان دهۋرلهرگىچه يىتىپ بارىدۇ

چهكلهر، شېئىرالر، تارىخى خاتىرىلهر ۋه -ئونمىڭلىغان قوليازما نوسخىالر، خهت

جىمه نوسخىلىرى بار بولۇپ، مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆزئارا ھهرخىل تىلالردىكى تهر

ئهڭ دهسلهپ ئهيسا مهسىھنىڭ تىرىلگهنلىكىگه (. بىرسىگه دهلىل بۇالاليدۇ-بىر

 ھهممىسى  ماتىرىيالالرنىڭبۇ).  دىن ئاشاتتى500گۇۋاھلىق بهرگۈچىلهرنىڭ سانىال 

نهچچه بۇ . كىشىلهرنىڭ كۆرۈپ تهتقىق قىلىشىغان ئاشكارا ئېچىۋىتىلگهن

ماتىرىيالالرنى ئۆزئارا سېلىشتۇرغاندا، ئۇالردىكى ئوخشاشلىق ئونمىڭلىغان تارىخى 

، قالغانلىرى پهقهت كۆچۈرۈلۈش جهريانىدا يۈز بهرگهن يوقىرى بولۇپ تىن %98

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ ئاساسى ئهقىدىسى ۋه بۇالر ، دۇرئىنتايىن كىچىك پهرقلهر

تارىخى ماتىرىيالالرنى ئۆزئارا . سىتهلمهيدۇكۆرتهسىر ھهرگىز تهلىملىرىگه 

كى  ئىنجىلنىڭ ئهڭ دهسلهپ، ئۆزئارا دهلىللهش ئۇسۇلى ئارقىلىقسېلىشتۇرۇش ۋه
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مۇسۇلمانالرنىڭ تارىختا . بىكىتكىلى بولىدۇئىلمى جهھهتتىن تامامهن  ھالىتىنى

 تال قۇرئاننى كۈچۈرۈپ يېزىش جهريانىدا ھىچكىم، ھىچقاچان، ھهتتا قۇرئاننىڭ بىر

 دىگهن قارغۇالرچه مىغانھهرىپى ياكى بىر تال چىكىتىنىمۇ خاتا يېزىپ قوي

، مهسىھىلهرنىڭ ئىنجىلغا بولغان ئىلمى چوقۇنىشىغا نىسبهتهن ئېيتقاندا

  .  ئىلغاردۇرپوزىتسىيىسى تېخىمۇ

 ۋه  قارىشىخۇراپىبولغان يوقۇرقىدهك  مۇسۇلمانالرنىڭ قورئانغا هئهمىلىيهتت(

  ) ئاشكارلىنىۋاتىدۇخاتا ئىكهنلىكى بارغانسىرى ۈتۈنلهي پتهشۋىقاتىنىڭ 

 مهسىھىلهر ئهزهلدىن ئىنجىلنى خۇدا ئاسماندىن ئهيسا پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈپ ●

قۇرئاننىڭ ئىنجىلغا بولغان مۇھهممهتنىڭ ياكى بۇ (دهپباقمىغان كىتاپ بىر بهرگهن 

نىڭ پۈتكۈل ھاياتى ئهيسا مهسىھ ئۆزى ۋه مۇقهددهس بولغان پاك). دۇرخاتا قارىشى

 ئهيسا مهسىھنىڭ .ىشارهتلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇقهدىمقى بئارقىلىق تهۋراتتىكى 

كىرسىتتا قۇربان بولۇپ ئۈچىنچى كۈنى غايىپتىن تۆرىلىشى، ياراتقان مۆجىزىلىرى، 

يىن چوڭ مۆجىزىلهر تىرىلىشى ۋه ئاسمانغا كۆتىرىلىشى، مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىنتا

رغا ئهينى ۋاقىتتىكى شاگىرتالر ۋه باشقا نۇرغۇنلىغان ئېتىقاتچىالر بۇالبولۇپ، 

خۇدانىڭ مۇقهددهس بولسا ئىنجىل . ىڭ ھاياتى بىلهن گۇۋاھلىق بهرگهنئۆزىن

روھىنىڭ ئىلھامالندۇرىشى بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى ۋه ئۇالرنىڭ 

لىرى ۋه شۇ ئىز- ئهيسا مهسىھنىڭ ئىش،ئهگهشكۈچىلىرى تهرىپىدىن يېزىلغان

ئىنجىلنىڭ كىتاپ .  خاتىرلهنگهن كىتاپتۇريۈز بهرگهن تارىخى ۋهقهلىكلهرۋاقىتتا 

بولۇپ، خۇدا  مهۋجۇد ئىرادىسى ۋه قۇدرىتىخۇدانىڭ ھهقىقهتهن بولۇپ تۈزىلىشىده 

زىمىن يوقىلىدۇ، ئهمما خۇدانىڭ سۆزى مهڭگۈ - ئاسمان. مهڭگۈ قوغدايدۇئىنجىلنى

    . يوقالمايدۇ

  

، راست  ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن دهپ قارايدۇ② يېغىنىداهيىنىسسۇلمانالر بهزى مۇ

  شۇنداقمۇ؟

  : بۇ تامامهن مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى 

  . ئىسپات يوق- بۇنىڭغا ھىچقانداق تارىخى دهلىل●

 ئۇالر دۇنيادىكى بارلىق ئىنجىل كىتاپالرنى قانداق قىلىپ پۈتۈنلهي ●

مهسىھ ئېتىقاتى ئاسىيا،ياۋرۇپا ) ئهسىرده-4مىالدى (ئهينى ۋاقىتتا . يوقىتىۋىتهلهيدۇ

ىلىپ بولغان بولۇپ، قۋه ئافرىقا قىتئهسىدىكى نۇرغۇن دۆلهت ۋه مىللهتلهرگه تار

                                                        
يىلى رىم ئىمپىراتورى كونىستانتىننىڭ باشچىلىقىدا -325مىالدى  ). Councils of Nicaea( يىغىنى هنىسىي  ②

 بولۇپ، مهسىھىيهت تارىخىدىكى مۇھىم يېغىلىشىشهھرىده ئۆتكۈزۈلگهن مهسىھ ئىتىقاتچىلىرىنىڭ چوڭ نىسىيا 

   .  يىغىنالرنىڭ بىرى ھىساپلىنىدۇ
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شىمالدا تاكى ئهنگىلىيهگىچه، شهرقى شىمالدا ئهرمهنىيهگىچه، شهرقته -غهربى

 بولغان ئىفىئوپىيهگىچهمىسىر ۋه جهنۇپتا ئافرىقىدىكى -ھىندىستانغىچه، غهربى

دىكى  گىرىك تىلىنىڭئىنجىل. بىپايان زىمىندا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى بار ئىدى

كوپىت   ئافرىقىدىكى سۈرىيه تىلى،نوسخىسىدىن باشقا يهنه ئاسىيادىكى

 ، ئىفىئوپىيه تىلى،)قهدىمقى مىسىرنىڭ يهرلىك ئاھالىسىنىڭ تىلى(تىلى

نۇرغۇن قاتارلىق ) الرنىڭ تىلىقهدىمقى گىرمان( گود تىلى التىن تىلى،ياۋروپادىكى 

جايالردىكى مهسىھ ھهرقايسى . تهرجىمه نوسخىلىرى مهيدانغا كىلىپ بولغان ئىدى

. مۇستهقىل بولۇپ، بىر بىرسىنىڭ تهۋهلىكىده ئهمهس ئىدىئۆزئارا جامائىتى 

ئهسىرلهرده رىم ئىمپىرىيىسى بىرلىككه كىلىپ، مهسىھ ئىتىقادىنى دۆلهت دىنى -4

 ىنمۇ، يهنىال كۆپ قىسىم مهسىھ ئىتىقاتچىلىرى رىم ئىمپىرىيىسىقىلغاندىن كىي

   .  سىرتىدىكى رايونالردا ئىدىتهۋهلىكىنىڭ

قوليازما نوسخىلىرىنىڭ ئىنجىل  ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان نۇرغۇن قهدىمقى ●

ھازىرقى بىلهن ئۇالر .  بۇرۇنقى دهۋرلهرگه توغرا كىلىدۇمۇۋاقتى نىسىيا يىغىدىن

  .  ئوخشاش مهزمۇنىنىڭئىنجىل

 ئارىسىدا شهكىللىنىپ دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ●

» نىسىيا يېغىنى« رنىمۇراسىمال ۋه ه ئهقىددىنىبولغان ئورتاق  بولغان، ئۇالرغا

ئهيسا مهسىھنىڭ قۇربان : مهسىلهن. قانداق قىلىپ پۈتۈنلهي ئۆزگهرتىۋىتهلهيدۇ

مۇراسىمى، ئهيسا » مۇقهددهس غىزا«ش ئۈچۈن يىيىلىدىغان بولغانلىقىنى خاتىرله

مهسىھنىڭ تىرىلگهنلىكىنى خاتىرلهش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان يهكشهنبىلىك 

سۇغا «ئىبادهت، ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق گۇناھنى يۇيۇشقا ۋهكىللىك قىلىدىغان 

هگهر بۇ ئ. ىلهرئهقىدقاراش ۋه  كىرسىتقا بولغان  يهنهمۇراسىمى،» چۈمۈلدۈرۈش

ئاتالمىش ئهقىده ۋه مۇراسىمالر ئۆگهرتىۋىتىلگهن بولسا، ئۇنداقتا ئهسلىدىكى 

يوقاپ كهتكهن ياكى .  ئهقىده ۋه مۇراسىمالر بار ئىدىئىنجىلدا قانداق

ئۆزگهرتىۋىتىلگهن ئاشۇ ئهقىده ۋه مۇراسىمالر نىمه ئۈچۈن تارىختا قىلچه ئىز 

  رهكسىز يوقاپ كىتىدۇ ؟ دى-قالدۇرماي، پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئىز

 دهۋلهرگه مهنسۇپ )ئهسىردىن بۇرۇنقى-4يهنى (نىسىيا يىغىنىدىن بۇرۇنقى  ●

 نهچچه ئونمىڭلىغان تارىخى ۋهسىقىلهربولغان، ئىنجىلدىن نهقىل ئېلىنغان، 

ئۇالرنىڭ ھهممىسى ھازىرقى  ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان بولۇپ، )چهكلهر-خهت(

ئهگهر شۇ زامانالردا ھهقىقهتهن باشقا بىر . ىنى دهلىللهيدۇئىنجىلنىڭ توغرا ئىكهنلىك

 ئۇنىڭ يادىكارلىقالردائىنجىل بولغان بولسا، نىمه ئۈچۈن شۇنچىۋاال كۆپ تارىخى 

قىلچه ئىزى قالمايدۇ؟  ئهجىبا نىسىيا يىغىنىدىن كىيىن رىم ئىمپىرىيىسى پۈتۈن 

ارىخى دىن نهقىل ئېلىنغان ت» ھهقىقى ئىنجىل«ئاشۇ دۇنيادىكى 

نىڭ ھهممىسىنى كۆيدۈرۈپ يوقىتىۋهتكهنمىدۇ؟ ئۇالرنىڭ ) چهكلهر-خهت(ۋهسىقىلهر



 46 

ئورنىغا نۇرغۇن ئادهملهرنى ئىشلىتىپ ھازىرقى ساختا تارىخى ۋهسىقىلهرنى ئويدۇرۇپ 

چىققانمىدۇ؟ مۇشۇنداق چوڭ بىر تارىخى ۋهقهلىك ھهقىقهتهن يۈز بهرگهن بولسا، 

ىز قالدۇرمايدۇ؟ يىغىپ ئېيتقاندا بۇالر مۇمكىن نىمه ئۈچۈن تارىختا قىلچىلىك ئ

  . بولمايدىغان ئىشالر ئهلۋهتته

دىگهن » نىسىيا يىغىنىدا ئىنجىل ئۆزگهرتىۋىتىلگهن« مۇسۇلمانالرنىڭ ●

  . ئهسىرلهردىن كىيىن ئاندىن توقۇپ چىقىلغان-11ھىكايىسى، ئهمىلىيهتته مىالدى 

 كىتاپلىرىدا بولمىغان، ئىسالمىيهت بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دىنىنىڭ ئهسلى ●

بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوق بولغان، ئاتالمىش ماتىرىيالالرنى قىزىپ، توقۇپ ۋه 

ئىجاد قىلىپ چىقىشى، ئهمىلىيهتته ئىسالم دىنىنىڭ ئۆز ئىچىدىكى زىددىيهتلهرنى 

چۈنكى قۇرئاندا كۆپ قېتىم ئىنجىلنى خۇدادىن كهلگهن . يېپىش ئۈچۈندۈر

 نۇرغۇن مهزمۇنالر ئۆزىدىكىئهمما قۇرئاننىڭ ، پ كۆرسىتىدۇ كىتاپ دهمۇقهددهس

قۇرئاننى قوغداش شۇ سهۋهپتىن بهزى مۇسۇلمانالر . ئىنجىل بىلهن زىت كىلىدۇ

ئىنجىل ۋه تهۋراتقا تۆھمهت بولغان خۇدانىڭ قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپلىرى ئۈچۈن 

سپاتالردىن ناھايىتى ئېنىق ئى-تارىخى پاكىت ۋه دهلىل. (مهجبۇر بولىدۇقىلىشقا 

    )   غهلىبه قىاللمايدۇمۇ ئۇالر بۇ ئىشتا ھهرگىز،كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكى

 مهۋجۇت بولسىمۇ،  مهزھهپلهرھهرخىل داگهرچه كهڭ مهنىدىكى خىرىستىيان دىنى ●

 قاتارلىق ،فىلىپىنبىرازىلىيه، ئارگىنتىنافىرانسىيه، ،ئىسپانىيه، مهسىلهن ئىتالىيه

قاتارلىق گىرىتسىيه، رومانىيه، بۇلغارىيه  ، روسىيه؛كى كاتولىك مهزھىپىدۆلهتلهردى

  كانادا، ئاۋسترالىيه،،ئامىرىكا ئهنگىلىيه، ؛ مهزھىپى پراۋىسالۋىيهدۆلهتلهردىكى

 شۇنداقال ؛ مهزھىپىپىروتاستىنت قاتارلىق دۆلهتلهردىكى كورىيهشىۋىتسارىيه، 

دىمدىن تارتىپ داۋاملىشىپ كىلىۋاتقان يوقۇرقى ئۈچ چوڭ مهزھهپتىن سىرىت يهنه قه

 ئاسسۇرىيه جامائىتى،  ۋه ھىندىستاندىكىئېراق، رىيهۈسئهرمهنىيه جامائىتى، 

 ،ئىفىئوپىيه جامائىتى قاتارلىقالربولسىمۇئافرىقىدىكى  مىسىردىكى كوپىت جامائىتى،

 بولۇپ، ھهممىسىده تۆۋهندىكىدهك   ئوخشاشئهمما ئۇالر ئىشلىتىۋاتقان ئىنجىل

    :  مهۋجۇد ىلهردىنى ئهقىدئورتاق 

   ئهيسا مهسىھ توغرىسىدىكى ئهقىده○  

  .ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئىنسانغا ئايلىنىشىدۇر♦ 

  .ئىالھتۇرماھىيهت جهھهتته ئهيسا مهسىھ ♦ 

خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلهن دادىسىز ( پاك قىزدىن تۇغۇلغان ئهيسا مهسىھ ♦

  )توغۇلغان

  )قۇربان بولغان(ھى ئۈچۈن بهدهل تۆلىگهن رنىڭ گۇنانال ئهيسا مهسىھ ئىنسا♦
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  .  ئهيسا مهسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلگهن♦

  .  ئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆتىرىلگهن♦

  .  قىيامهت كۈنى ئهيسا مهسىھ قايتا كىلىپ تىرىكلهر ۋه ئۆلۈكلهرنى سوراق قىلىدۇ♦

  ئهقىدىسى» ئۈچ بىرلىك «○

   مۇقهددهس روھ ئىالھتۇر○

  ارقىلىق ھهققانى دهپ ئاتىلىشئىشهنچ ئ ○

  . ئىنساننىڭ قۇتقۇزىلىشى خۇدادىن كهلگهن شهپقهتتۇر ○

  

  قولىدىكى ئىنجىل ۋه تهۋرات پهرقلىنهمدۇ؟  ھهرقايسى مهزھهپلهرنىڭ

مۇسۇلمانالرنىڭ تهۋرات، ئالدى بىلهن ئهسكهرتىشكه تىگىشلىكى، ئهمىلىيهتته  ●

مۇقهددهس «.  توغرا ئهمهسئىنجىل ۋه مۇقهددهس كىتاپقا بولغان چۈشهنچسى

دىن تۈزۈلگهن بىر پۈتۈن ىمىتوپلئومومى قهدىمقى مۇقهددهس يازمىالرنىڭ  »كىتاپ

 قىسىمغائۆز ئىچىدىن كونا ئهھده ۋه يېڭى ئهھده دهپ ئىككى ئۇ  بولۇپ، كىتاپ

 ئهيسا ،كونا ئهھدىگه تهۋهلىرى ئهيسا مهسىھتىن بۇرۇن يېزىلغان. ئايرىلىدۇ

كونا .  يازمىالر ھىساپلىنىدۇيېڭى ئهھدىگه تهۋه ىلغانلىرىمهسىھتىن كىيىن يېز

يېڭى . ئهھده تهۋرات، زهبۇر ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ يازمىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 مهسىھ ئهلچىلىرىنىڭ مهكتۈپلىرىنى ئۆز بىلهن نامهخهۋهرخۇشتۆت پارچه بولسا ئهھده 

نى تهۋرات دهپ » كونا ئهھده«ىدىكى مۇسۇلمانالر يهھۇدىالرنىڭ قول. ئىچىگه ئالىدۇ

. نى بولسا ئىنجىل دهپ ئاتايدۇ» يېڭى ئهھده«ئاتايدۇ، مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى 

 27جهمئى » يېڭى ئهھده«مهسىھىلهرنىڭ قولىدىكى . ئهمىلىيهتته بۇ توغرا ئهمهس

پارچه يازمىدىن تۈزۈلگهن بولۇپ، مهيلى قايسى مهزھهپ بولسۇن ھهممىسىنىڭ 

؛ دۇربار) ئىنجىل(» يېڭى ئهھده«بىرال خىل پهقهت دۇنيادا  يهنى ،تۇرئوخشاش

 زهبۇرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ،تهۋراتبولسا  »كونا ئهھده«نىڭ قولىدىكى يهھۇدىالر

 »ختانا«ئۇنى يهھۇدىالر ۇقهددهس يازمىدىن تۈزۈلگهن بولۇپ،  پارچه م39جهمئى 

پۈتۈن مهسىھىلهر  نى) هكونا ئهھد(» تاناخ « قولىدىكىئۇالرنىڭ .دهپ ئاتايدۇ

 كونا ڭپروتاستىنت مهزھىپىدىكىلهرنىبۇنىڭ ئىچىده . جامائىتى ئېتىراپ قىلىدۇ

 كى بولۇپ، يهھۇدىالرنىڭ پارچه مۇقهددهس يازمىدىن تۈزۈلگهن39 ه كىتابىمۇئهھد

 39بۇ  مۇدىكىلهر ۋه پراۋىسالۋىيه مهزھىپى كاتولىك مهزھىپى. بىلهن ئوخشاش

 ، ئهمما ئۇالرىدۇ ئېتىراپ قىلدىن تۈزۈلگهن كونا ئهھدىنىىپارچه مۇقهددهس يازم

هۋه دهپ كونا ئهھدىگه يهنه بىر قىسىم قهدىمقى يازمىالرنىمۇ مۇقهددهس يازمىغا ت

 يازمىنى ه پارچ11 پارچه، پراۋىسالۋىيه مهزھىپى 7كاتولىك مهزھىپى  (قوشىۋالىدۇ
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تهۋرات « ئاتالمىش  دهۋاتقان مۇسۇلمانالر بۇ پهرقنىڭ ئۇالردىكى بىراق .)قوشىۋالغان

 » ھازىر دۇنيادا ھهرخىل تهۋرات ۋه ئىنجىل بار،ىتىلگهن ئۆزگهرتىۋ ئىنجىلبىلهن

 يىغىپ ئېيتقاندا، كونا ئهھده . ھىچقانداق مۇناسىۋىتى يوقدىگهن بۆھتانى بىلهن

ئىچىدىكى تهۋراتتىن دۇنيادا پهقهت بىرال خىلى بار، يېڭى ئهھده ھىساپالنغان 

پۈتۈن دۇنيادىكى تهۋرات بىلهن ئىنجىل . نمۇ دۇنيادا پهقهت بىرال خىلى بارئىنجىلدى

  . ئوخشاش

ئىنجىل ياكى مۇقهددهس كىتاپنىڭ دۇنيادا ھهرخىل تهرجىمه نوسخىلىرى بار، بۇ  ●

. خۇددى قۇرئاننىڭمۇ ھهرخىل تهرجىمه نوسخىلىرى بولغاندهكال بىر ئىش

نجىل بار، شۇڭا ئىنجىل بهزىلهرنىڭ بۇ ئارقىلىق دۇنيادا ھهرخىل ئى

 ياكى ىدىنبىلىمسىزلىكئۇالرنىڭ پاسات تارقىتىشى -ئۆزگهرتىۋىتىلگهن دهپ پىتنه

  .  كىلىپ چىققان خاالسىتىدىنيامان نىي

  » بارنابا ئىنجىلى«

 ئهيسا پهيغهمبهرگه نازىل ئالال مۇسۇلمانالر ئىنجىلدىن پهقهت بىرسىال بار، يهنى ●

  . ۇكىتاپ دهپ قارايدبىر قىلغان 

يىلى ئالدى بىلهن -1709دىگهن كىتاپ مىالدى » بارنابا ئىنجىلى«ئاتالمىش  ●

بۇ كىتاپ ئىتالىيه . گولالندىيهنىڭ ئامىستىردام دىگهن شهھرىده پهيدا بولۇپ قالىدۇ

يېزىقىدا يېزىلغان بولۇپ، ھازىر ئاۋستىرىيهنىڭ ۋىنا شهھرىدىكى خانلىق مۇزىيىدا 

  . ساقلىنىۋاتىدۇ

بارنابا «مانالر تارىختا يۈتۈپ كهتكهن ھهقىقى ئىنجىل تېپىلدى، يهنى  بهزى مۇسۇل●

 ساختا نىئۇالر ھازىرقى مهسىھىلهر ئىشلىتىۋاتقان ئىنجىل. شۇ دهيدۇ» ئىنجىلى

  . دهيدۇ

بىر فان مارىئان ئىسىملىك ئهسىرده -16 بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ دىيىشىچه، مىالدى ●

نى زىيارهت قىلىدۇ، ) Sixtus V) 1521-1590پاپا ئىپىسكوپ ۋىنا كۈتۈپخانىسىدا 

ئىپىسكوپ پاپىنىڭ ئۇخالپ قالغان ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ كۈتۈپخانىدىكى كىتاپالرنى 

» بارنابا ئىنجىلى«كۆرىدۇ، ئۇ توساتتىن بىر كىتاپنى تېپىۋالىدۇ، بۇ كىتاپ دهل 

  . ىدۇ ۋه ئۇنى ئوقۇپ كىيىن مۇسۇلمان بول ئۇ بۇ كىتاپنى ئوغۇرالپ ئهكىتىدۇ.ئىدى

ئهمما يهنىال پهرق ( بارنابا ئىنجىلىنىڭ ئاساسى مهزمۇنى قۇرئانغا ئوخشاپ قالىدۇ ●

، بىراق تارىختىن بۇيان پۈتۈن دۇنيادا ئورتاق ئېتىراپ قىلىنىۋاتقان ئىنجىل )بار

  : مهسىلهن. بىلهن زىت كىلىدۇ

 ،72، 70، 53 بارنابا ئىنجىلى. (ئهيسا پهيغهمبهر خۇدانىڭ ئوغلى ئهمهس ○ 

96 ،128 ،198 ،222(    
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خۇدا ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ .  ئهيسا پهيغهمبهر كىرسىتقا مىقلىنىپ ئۆلتۈرۈلمىگهن○  

چىرايىنى ساتقۇن يهھۇدانىڭ چىرايىغا، يهھۇدانىڭ چىرايىنى ئهيسا پهيغهمبهرگه 

ئۇنى كىرسىتقا شۇڭا كىشىلهر خاتا ھالدا يهھۇدانى تۇتۇپ . ئۆزگهرتىۋهتكهن

ئهيسا پهيغهمبهرنى بولسا تۆت پهرىشته كۆتىرىپ ئۈچىنچى . نمىقالپ ئۆلتۈرگه

، 220، 219، 112بارنابا ئىنجىلى . (قهۋهت ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتكهن

222 (   

 ئهيسا پهيغهمبهر ئالدىن بىشارهت بېرىپ، كهلگۈسىده مۇھهممهت پهيغهمبهر ○   

   ) 96، 72بارنابا ئىنجىلى . (كىلىدۇ، ئۇ قۇتقۇزغۇچىدۇر دهيدۇ

بارنابا . ( پهرىشته جهبرائىل ئهيسا پهيغهمبهرگه ئىنجىل كىتاپنى بېرىدۇ○   

   ) 10ئىنجىلى 

  

  : بۇ كىتاپ پۈتۈنلهي توقۇپ چىقىرىلغان ساختا كىتاپ بولۇپ، سهۋهبىئهمىلىيهتته 

ھىچكىم بۇنداق بىر كىتاپنى كۆرۈپ ئهسىردىن ئىلگىرىكى دهۋرلهرده -17مىالدى  ●

  .  يازمىالردىمۇ بۇ كىتاپتىن نهقىل ئېلىنىپ باقمىغانباقمىغان، قهدىمقى

ئۇنىڭ مهزمۇنى تارىختىن بۇيان پۈتۈن دۇنيادا ئورتاق ئىشلىتىلىپ كىلىۋاتقان  ●

  :  مهسىلهن . ئىنجىل بىلهن زىت

  دىكى خاتىرىلهر» ئىنجىل«  بارنابا ئىنجىلىدىكى خاتىرىلهر

ئاپتور ئۆزىنىڭ ئىسمىنى بارنابا، ئهيسا 

 شاگىرتىنىڭ بىرى 12رنىڭ پهيغهمبه

  . غاندهپ ئاتىۋالى

 شاگىرتىنىڭ 12بارنابا ئهيسا مهسىھنىڭ 

 ، ماركوس 4-10:1مهتتا (بىرى ئهمهس 

ئورما ؛ ئۇ  )16-6:14 ، لۇقا 3:16-19

ھېيتىدىن كىيىن ئاندىن ئهيسا مهسىھكه 

  .ئىتىقات قىلغان

ئهيسا پهيغهمبهر ئاسمانغا كۆتىرىلىشتىن 

. بارنابا دهپ ئاتىغان يىل بۇرۇن ئۇنى 3

  ) 19بارنابا (

ئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن 

كىيىن، ئاندىن ئهيسا مهسىھنىڭ 

، شاگىرتلىرى ئۇنى بارنابا دهپ ئاتىغان

ئهلچىلهر  (.مهنىسى رىغبهتلهندۈرگۈچى

4:36 (  
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بارنابا ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ شاگىرتلىرى 

بولغان پىتروس، يۇھاننا ۋه ياقۇپالر 

هن بىلله تاغ ئۈستىده ئهيسا بىل

پهيغهمبهرنىڭ نۇر ئىچىده ئۆزگهرگهن 

   ) 42بارنابا . (ھالىتىنى كۆرگهن

پهقهت پىتروس، يۇھاننا ۋه ياقۇپالرال تاغ 

ئۈستىده ئهيسا مهسىھنىڭ نۇر ئىچىده 

مهتتا . (ئۆزگهرگهن ھالىتىنى كۆرگهن

، لۇقا 8-9:1،ماركوس 17:1-8

9:28-36(  

رناباغا ئۆزىنىڭ ئهيسا پهيغهمبهر با

لىنىپ خكىرسىتقا مى

بارنابا . (ئۆلتۈرۈلمهيدىغانلىقىنى ئېيتقان

112 (  

ئهيسا مهسىھ كۆپ قېتىم شاگىرتلىرىغا 

ىنى ئالدىن ئۆزىنىڭ ئۆلتۈرىلىدىغانلىق

لىنىپ خكىرستقا مى ئېيتقان، ئاخىرىدا ئۇ

بۇنىڭغا ئۇنىڭ بارلىق . ئۆلتۈرۈلگهن

. بهرگهنشاگىرتلىرى گۇۋاھلىق 

  ) جىلئىن(

  

  . بارنابا پاۋلۇسقا ھوجۇم قىلىدۇ

بارنابا پاۋلۇسنىڭ ھهقىقهتهن ئهيسا 

مهسىھ تاللىغان ئهلچى ئىكهنلىكىگه 

؛ )9:27ئهلچىلهر (گۇۋاھلىق بېرىدۇ 

پاۋلۇس ئهيسا مهسىھنى خۇدانىڭ ئوغلى 

دهپ ئېتىراپ قىلىدۇ ۋه شۇنداق 

؛ بارنابا ) 9:20ئهلچىلهر  (تارقىتىدۇ

لىكته بىر قىسىم مهسىھ پاۋلۇس بىلهن بىر

ئهلچىلهر (ئىتىقاتچىلىرىغا تهنبىھ بېرىدۇ 

؛ بارنابا بىلهن پاۋلۇس )11:25،26

ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلغان يات 

مىللهت ئىتىقاتچىلىرىنىڭ خهتنه 

ئهلچىلهر (قىلىشىنى تهلهپ قىلمايدۇ 

بارنابا خىلى ئۇزۇن مهزگىل ؛ )15:1،2

پاۋلۇس بىلهن بىرلىكته خۇش خهۋهر 

 ئايرىلىپ كىتىدۇ پ ئاندىنتارقىتى

 يىلدىن كىيىن 9؛ )15:39ئهلچىلهر (

 بارنابانى دهپاۋلۇس ئۆزىنىڭ خېتى

ياخشى تهرهپتىن تىلغا ئالىدۇ 

پاۋلۇس  ؛ )Ⅰ 9:6كورىنتلىقالر(

بارنابانىڭ جىيهن ئوغلى ماركوس بىلهن 

 ، 4:10كولۇسىلىقالر (ياخشى ئۈتىدۇ 

  ). Ⅱ 4:11تىموتى
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 تۇغۇلغاندا ئۈچ ئهيسا پهيغهمبهر

مۇنهججىم شهرقتىن كىلىپ بهيئهت 

  )6بارنابا .(قىلىدۇ

 دهپ 3ئىنجىلدا مۇنهججىملهرنىڭ سانى 

 3  .)2:1مهتتا  (ئېيتىلمىغانئېنىق 

ئهمىلىيهتته مۇنهججىم دىگهن پهرهز 

  . كىيىنكى دهۋرلهرده پهيدا بولغان

ئهينى ۋاقىتتا يهھۇدىالرنىڭ چوڭ 

 تىزلىنىپ  ئهيسا پهيغهمبهرگهكاھىنى

بهيئهت قىلماقچى بولغاندا، ئهيسا ئۇنى 

توسۇپ، بۇنداق قىلىش خۇدانى 

  ) 93بارنابا . (رهنجىتىدۇ دهيدۇ

  

بۇ بايانالر ئىنجىلدىكى مهزمۇنالرغا زىت 

  . كىلىدۇ

 ۋاق ناماز 5ئهيسا پهيغهمبهر ھهر كۈنى 

 ۋاق ناماز 5ئۈتهيدۇ ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ 

  . ئۈتهش ۋاقتىنى تىلغا ئالىدۇ

پۈتۈن ئىنجىلدىكى بارلىق يازمىالردا 

  . بۇنداق خاتىره يوق

ئىبراھىم ئهلهيكىساالمنىڭ قۇربانلىق 

. قىلماقچى بولغان بالىسى ئىسمايىل

   ) 44بارنابا (

بۇ مهزمۇن ئىنجىلغا خىالپ بولۇپال 

ئىبراھىمنىڭ . قالماستىن تهۋراتقىمۇ زىت

قۇربانلىق قىلماقچى بولغان بالىسى 

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -هۋراتت. (ئىسھاق

22:2-9(  

ئىسمايىل مهسىھنىڭ ئهجدادى، ئىسھاق 

. بولسا مهسىھ ئهلچىسىنىڭ ئهجدادىدۇر

  ) 191بارنابا (

ئىسھاق قۇتقۇزغۇچى مهسىھنىڭ 

 ، لۇقا 1:2،16مهتتا . (ئهجدادى

3:23،34 (   

ئىسمايىلالر تهۋرات قانۇنىنى يازغان 

  ) 192بارنابا (

ۇقهددهس كىتاپتىكى بۇ بايان پۈتكۈل م

  .  زىتر بىلهنقهدىمقى يازمىال

  

شى نى ئهينى ۋاقىتتىكى بارنابانىڭ يازغان بولى» بارنابا ئىنجىلى«ئاتالمىش 

ئهسىرلهردىن كىيىن -14 يهىمىالدكهم دىگهندىمۇ بۇ كىتاپ . مۇمكىن ئهمهس

  : سهۋهبى تۆۋهندىكىچه . كىتاپتۇر ساختا يېزىلغانتوقۇپ ئاندىن 
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  الرپاكىت  ىنجىلىدىكى خاتالىقالربارنابا ئ

 كىتاپنىڭ مۇقهددىمىسىده ئهيسانى ●

ئهمما . خىرىستوس دهپ ئاتايدۇ

 ئهيسا ئۆزىنىڭ مهسىھ نىڭ ئىچىدهكىتاپ

، 42بارنابا . (ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ

82 (  

بارنابا . ( مۇھهممهتنى مهسىھ دهيدۇ●

97 (  

  

 خىرىستوس بىلهن مهسىھ ئهمىلىيهتته ●
 مهنىدىكى سۆز بولۇپ، ئىبرانى ئوخشاش

تىلىدىكى مهسىھ دىگهن سۆز گىرىك 
بارنابا . تىلىدا خىرىستوس دىيىلىدۇ

، )4:36ئهلچىلهر (سىپروسلۇق بولۇپ 
، ئۇنىڭ ئانا تىلى گىرىك تىلى ئىدى

شۇڭا ئۇ تىلدىكى بۇنداق خاتالىقنى 
  . سادىر قىلىشى مۇمكىن ئهمهس

  ئىنجىلدا ئهيسانى قۇتقۇزغۇچى مهسىھ●
ھهتتا قۇرئاندىمۇ پهقهت ئهيسا . دهيدۇ

. پهيغهمبهرنىال مهسىھ دهپ ئاتايدۇ
 ، 4:157،171،172 ، 3:45قۇرئان (

5:17،72،75 ، 9:30،31 (   

 قۇرئاندا مۇھهممهتنى مهسىھ دهپ ●
  .باقمىغان

 ئىشلىتىلگهن تهۋرات ۋه بارنابا ئىنجىلىدا

مۇقهددهس ئىنجىلغا دائىر مهزمۇنالر 

تا تهرجىمه نوسخىسىدىن ۋۇلگاكىتاپنىڭ 

  .  ئېلىنغان

 مىالدى» ۋۇلگاتا تهرجىمه نوسخىسى«

گىرىك تىلىدىن  يىلالردىن كىيىن-380

 االتىن تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان نوسخ

ئهسىرلهرگه كهلگهنده -8، بولۇپ

ئاندىن رىم كاتولىك مهزھىپى تهرىپىدىن 

  . كهڭ ئىشلىتىلگهن

 ئهيسا پهيغهمبهر تۇغۇلغاندا پىالتوس

  .باش ۋالى ئىدى

 ئهيسا مهسىھ مىالدىدىن بۇرۇن ●

  . تۇغۇلغان

يىلى باش ۋالى -26 پىالتوس مىالدى ●

  . بولغان

دهپ ) virgin(مهريهمنى پاك قىز 

  . ئاتىغان

ئهسىردىن كىيىن ئاندىن -4مىالدى 

مهسىھ جامائهتچىلىكى مهريهم ئانىنى 

  . دهپ ئاتىغان) virgin(» پاك قىز«

مورىيا تېغىدا نۇر ئىچىده ئهيسا پهيغهمبهر 

  .ئۆزگهرگهن

  . ئىنجىلدا بۇنداق خاتىره يوق

ئهسىردىن كىيىن ئاندىن -3مىالدى 

مهسىھ جامائهتچىلىكىده مۇشۇنداق 

  . قاراش شهكىللهنگهن
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  . مۇقهددهس كىتاپتا بۇنداق گهپ يوق  تۆت پهرىشته باشلىقى

بۇ خىل قاراش ئوتتورا ئهسىرلهرگه 

  . لىققا كهلگهنبار ياۋروپاداكهلگهنده 

دىنار ۋه مىنىت قاتارلىق پۇلالرنى تىلغا 

  . ئالغان

  ) 54بارنابا (

يىلى ئابدۇلال مالىك -685مىالدى 

ئىسپانىيهده ھاكىمىيهت يۈرگۈزىۋاتقان 

ۋاقىتتا مۇشۇنداق پۇل بىرلىكى 

ئهيسا . ئىشلىتىلىشكه باشلىغان

مهسىھنىڭ دهۋرىده بۇنداق پۇل 

  . ئىشلىتىلمىگهن

 يىلدا بىر 100ھهر » يىلقۇتلۇق «

  .كىلىدۇ دىيىلگهن

  ) 82بارنابا (

 ده قۇتلۇق يىل 25:11 تهۋرات الۋىيالر ●

  .  يىلدا بىر كىلىدۇ دىيىلگهن50ھهر 

 ئىسرائىلالر ۋه كىيىنكى كاتولىكالر ھهر ●

 يىلدا بىر قىتىم قۇتلۇق يىلنى 50

  . تهبرىكلهيدۇ

يىلى رىم پاپىسى -1300 مىالدى ●

يارلىق ) Boniface VIII (8بونىفاس 

چۈشۈرۈپ، بۇندىن كىيىن  قۇتلۇق 

 يىلدا بىر قېتىم 100يىلنى ھهر 

  . تكهنتهبرىكلهشكه ئۆزگهر

كىتاپتا ئىتالىيه شائىرى دانتىنىڭ 

» ئىالھى كومىدىيه«)  1265-1321(

. سىدىن ئېلىنغان مهزمۇنالر بار

  : مهسىلهن

ساختا ۋه يالغان سۆزلهيدىغان  «●

  )23،78 بارنابا(» ئىالھ

) 217بارنابا (» دهھشهت ئېچىرقاش «●

  ) 135بارنابا (» دوزاق چهمبىرىكى «●

  ) 178بارنابا (»  قهۋهت ئاسمان9 «●

دىگهن » ئاسمان«دانتىنىڭ ئۇقۇم بۇ 

  .ئۇچرايدۇئهسىرىدىمۇ 

  قهۋهت دىيىلگهن7ۇرئاندا ئاسمان ق

.  ) 67:3 ، 17:44 ، 2:29قۇرئان (

هن قۇرئانمۇ دىمهك بارنابا ئىنجىلى بىل

  .  كىلىدۇزىت

كىتاپتا ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋرۇپا 

  . جهمىيىتى تهسۋىرلهنگهن

ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋرۇپا بىلهن مىالدى 

ئهسىردىكى ئوتتورا شهرقنىڭ -1

  . ئىجتىمائى مۇھىتى ئوخشىمايدۇ
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  ) 143بارنابا (ئىئوردان داالسىدا 

ياز پهسلى ناھايىتى گۈزهل، ھهر خىل 

  . پىشىدۇمىۋىلهر

  ) 165بارنابا (

ياز پهسلىده ئىئوردانىيهده قورغاقچىلىق 

  . بولىدۇ

 تۇڭىنىرىم ئهسكهرلىرى خۇددى شاراپ 

دۇمىالتقاندهك ئىبادهتخانىدىن قوغالپ 

  )152بارنابا . (چىقىرىلدى

رىم ئهيسا مهسىھنىڭ دهۋرىده  ●

كىرىشى  ئىبادهتخانىغا نىڭئهسكهرلىرى

  . مهنئى قىلىنغان

ئهسىرلهردىكى ئوتتورا -1  مىالدى●

 ئهمهس ياغاچ تۇڭالرغاشهرقته شاراپ 

 )تېرىدىن ياسالغان خالتىالرغا(تۇلۇمغا 

  ) 9:17مهتتا ( .قاچىلىناتتى

 شاراپنى ياغاچ تۇڭالرغا قاچىاليدىغان ●

ئادهت ئوتتورا ئهسىرلهرده ياۋرۇپانىڭ 

غهربىده ياشايدىغان گاۋلۇسالر 

  . تهرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان

 .مىچىلهر ناسىرهگه يىتىپ كهلدىكې

  )10،20بارنابا (

ئۇالر ناسىرهدىن تاغقا چىقىپ 

  )  21بارنابا . (كهپهرناھۇمغا باردى

ناسىره كۆل ياكى دېڭىز بۇيىدا ئهمهس 

بهلكى تاغ ئارىسىغا جايالشقان بىر 

ناسىرهنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى  .كهنت

كهپهرناھۇمدىن خېلىال ئىگىز، 

 كۆل بۇيىغا جايالشقان كهپهرناھۇم بولسا

  . بىر جاي

ئهيسا پهيغهمبهر كېمىگه ئولتۇرۇپ 

  . ئىرۇسالىمغا باردى

  ) 151بارنابا (

ئىرۇسالىم كۆل ياكى دېڭىز بۇيىدا 

  . ئهمهس

ئهيسا پهيغهمبهر شاگىرتلىرى بىلهن 

  )Lent( چوڭ روزا بىرگه سىناي تېغىدا 

  ) 91،92بارنابا  ( .تۇتتى

ىھ ىن كىيىن مهسئهسىرلهرد-4مىالدى  ●

نىڭ چۆلده ئېتىقاتچىلىرى ئهيسا مهسىھ

 خاتىرلهشئۇقۇبهتلىرىنى -تارتقان ئازاپ

 تىرىلىش بايرىمىدىن ،ئۈچۈن

) Lent(چوڭ روزا  ده كۈن40 كىئىلگىرى

   .ۇتىدىغان ئادهتنى شهكىللهندۈرگهنت

 سىناي تېغى يهھۇدىيه رايونى ۋه ●

 يۈز كىلومىتىر 5-4جهلىلىيهدىن 

   .يىراقلىقتا
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پهرسىلهر توي قىلمايدىغان موناخالر 

بولۇپ، ناھايىتى ئۇزۇن تونالرنى 

ئۇالر ئىلياس پهيغهمبهرنىڭ . كىيهتتى

مىالدىدىن بۇرۇنقى (ۋاقتىدىن 

. باشالپ پهيدا بولغان) ئهسىردىن-9

  ) 150-145بارنابا (

پهرسىلهر توي قىلمايدىغان موناخالر 

  . ئهمهس

 104-135ئۇالر مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ۇشقا  پهيدا بولى ئارلىقىدايىللىر

  . باشلىغان

 ئاتقا كاھىنالرئهيسا مهسىھنىڭ دهۋرىده   .  ئاتقا مىنىپ يۈرهتتىكاھىنالر

  . مىنمهيتى

رىم ئىمپىرىيىسى مىسپاختا ھهر بىرسىده 

 قوشۇن 3 مىڭدىن ئهسكىرى بار 200

  ) 91بارنابا . (يىغىدۇ

پۈتكۈل رىم ئهينى ۋاقىتتا 

 مىڭ 300  ئارانىمۇئىمپىرىيىسىد

ئهڭ رىم قوشۇنىدىكى .  ئىدىئهسكهر بار

  )Legion(چوڭ ھهربى بىرلىك بولغان 

 بولۇپ، ئهسكهر بار مىڭ 6-5دا 

بىرلهشمه قوشۇندىكى ئهسكهر سانىمۇ 

 بۇ رىم.  مىڭدىن ئېشىپ كهتمهيتى20

مۇقىم ھهربى  ئىمپىرىيىسىنىڭ

  .تۈزۈلمىسىدۇر

  ) بۈيۈك بىرىتانىيه قامۇسى( 

 ئانا ئهيسا پهيغهمبهرنى توققاندا مهريهم

  ) 3بارنابا . (تولغاق ئازابى تارتمىغان

.  ئىنجىلدا بۇنداق گهپ يوق●

يىلى ئىتالىيهلىك مهشھور -1278

پهيالسۇپ، ئىالھىيهتشۇناس توماس 

ئاكۋىناس ئالهمدىن ئۆتۈشتىن بۇرۇن 

  . بۇنداق قاراش مهۋجۇد ئهمهس ئىدى

ا  قۇرئاندىمۇ مهريهم ئانىنىڭ ئهيس●

پهيغهمبهرنى تۇققاندا تولغاق ئازابى 

قۇرئان . (تارتقانلىقىنى سۆزلىنىدۇ

19:23 (  

ھاۋا ئانا جهننهتته ئالما يهپ گۇناھ 

  ) 40،41بارنابا . (ئۆتكۈزگهن

مهيلى ئىنجىلدا ياكى قۇرئاندا بولسۇن 

بۇ ھىكايه ئوتتورا . بۇنداق گهپ يوق

  . ئهسىرده ياۋروپادا پهيدا بولغان

بارنابا . (ب دوئىلغا چۈشتىئىككى رهقى

99 (  

بۇ ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋروپادا پهيدا 

  . بولغان ئادهت
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دانىيال پهيغهمبهر ئىككى ياش ۋاقتىدا 

تهرىپىدىن بۇالپ نهبۇقىتنهزهر 

  ) 80بارنابا . (كىتىلگهن

دانىيال پهيغهمبهر مىالدىدىن بۇرۇنقى 

يىلى تۇغۇلغان، مىالدىدىن -621

 ياش ۋاقتىدا 16يىلى -605بۇرۇنقى 

  . ئهسىرگه چۈشكهن

بىر كىنهز خۇجايىنغا بىر پارچه جام قهرز 

  . بولۇپ قالىدۇ

بۇ ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋرۇپانىڭ 

  ئادىتى-ئۆرپ

بىر ھۆكۈمهت گۇۋاھچىسى سوتتا دىلونى 

  . خاتىرلهيدۇ

بۇ ئوتتورا ئهسىردىكى ياۋروپادا پهيدا 

    تۈزۈمبولغان

  

 زىت مۇن باشقا، بارنابا ئىنجىلىدا قۇرئان بىلهنيوقۇردا كۆرسىتىلگهنلهردى

  :  كىلىدىغان يهنه تۆۋهندىكىدهك  مهزمۇنالر بار

دىكى  بۇ قۇرئان،)115بارنابا (ى تهشهببۇس قىلىدۇ بىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمن ●

  ). 4:3قۇرئان  (ماس كهلمهيدۇ خوتۇنلۇق تۈزۈمگه -ئهر

ئايهتلهر ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ  ۈشكهنقۇرئاننىڭ بۇرۇنقى ئايهتلىرىنى يېڭى چ ●

نىڭ ، بۇ قۇرئان)38بارنابا ( قۇبۇل قىلمايدۇ نهزىرىيىسىنى» مهنسۇخ«دهيدىغان 

  ). 16:101 ، 2:106قۇرئان ( زىت كىلىدۇ ئۆزىدىكى تهلىمگه

 ماسىغا قارىش» تهقدىرچىلىك«ئهركىن ئىرادىنى قولاليدۇ، بۇ ئىسالمىيهتنىڭ  ●

  . شتۇردىغان بىدئهت قاراكهلمهي

  

توقۇپ  نجىلى ئوتتورا ئهسىرلهردىن كىيىنيىغىپ ئېيتقاندا، ئاتالمىش بارنابا ئى

چىقىرىلغان ساختا ئىنجىل بولۇپ، توقۇپ چىققۇچىنىڭ سهۋىيىسى ئانچه يوقىرى 

  . ئهمهس
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  قۇرئاننىڭ كىتاپ بولۇپ تۈزىلىش جهريانى

خىيالچان بولۇپ قالغان ) لىرىيىل-610مىالدى  (لىرىدا ياش ۋاقت40 مۇھهممهت ●

 كىلومىتىر 5بىر قىتىم ئۇ مهككىگه . خىيال سۈرهتتىيالغۇز يۈرۈپ  دائىم ،بولۇپ

ئىستىقامهت قىلىۋاتقاندا تۇنجى ر غاردا غىنىڭ ئۈستىدىكى بىېكىلىدىغان ھىرا ت

 قېتىم  3نامهلۇم بىر روھ ئۇنى غارنىڭ ئىچىده . قېتىملىق ۋهھىنى قۇبۇل قىلىدۇ

 ه بىر پارچھهمده ،ۋىتىدۇى قېتىم چىڭ بۇغۇپ قوي3نى  تىنىپ،قاتتىق سىلكى

مهن قانداق « قېتىم 3مۇھهممهت . شايىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىپ ئوقۇشنى بويرۇيدۇ

ئهينى ۋاقىتتا مۇھهممهت ئىنتايىن . قايتۇرىدۇدهپ جاۋاپ » نى بىلمهيمهيئوقۇش

 ىغاندهكقىين ۋىلىپ ئۇنىڭ تۇنجى تهسىراتى ئۆزىگه جىن چاپلىشى.قورقۇپ كىتىدۇ

كىيىن مۇھهممهت مهككىده كىتىۋاتقاندا ھېلىقى روھ ئاسماندا .  بولىدۇھىسسىياتتا 

هرىشته جهبرائىل بولىمهن، سهن مهن پ«: يهنه كۆرۈنۈپ ئۇنىڭغا مۇنداق دهيدۇ

ئهينى ۋاقىتتا مۇھهممهت بۇنىڭغا . »نىڭ پهيغهمبىرى بولىسهنئالالبولساڭ 

لى خهدىچه بۇ ئۇنىڭ ئايا. ئىشهنمهيدۇ ۋه قورققىنىدىن ئۆيىگه قېچىپ بېرىۋالىدۇ

 ئۆزىنىڭ پهيغهمبهر دا مۇھهممهتئاخىرى .غا تهسهللى بېرىدۇئىشنى ئاڭالپ، ئۇنىڭ

ا ئىشىنىدۇ، شۇنىڭ بىلهن مهككىنىڭ كوچا ۋه بازارلىرىغا چىقىپ دىن بولغانلىقىغ

 ، 4:56:747 ، 4:55:605 ، 1:1:3ھهدىس بۇخارى (. تارقىتىشقا باشاليدۇ

6:60:478 ، 9:87:111 (   

 ئهڭ ئاخىرقى ۋهھىسى بار چۈشۈرگهن ئىنسانالرغا مۇسۇلمانالر قۇرئاندا خۇدانىڭ ●

ه مهدىنهدىن مهككه ۋ) 632-610مىالدى ( يانىدا  يىل جهر22قۇرئان . دهپ قارايدۇ

 ئۆزىنى جهبرائىل دهپ لهرنىڭ توپلىمى بولۇپ، ۋهھىىكى ئىبارهت ئىككى جايد

جۈمله -ھالدا جۈملىمۇ مۇھهممهتكه ئاغزاكى بۇ ۋهھىلهرنىئاتىغان ھېلىقى روھ 

ه، ئۆزىنى ئۆزى كونترول قىاللمايدىغان بىھۇش ھالهتتمۇھهممهت بولسا . يهتكۈزىدۇ

 بىر ئاۋاز يهتكۈزۈش ئۈسكۈنىسىگه ئوخشاش، ئۇ ئايهتلهرنى ئىنتايىن تىز ۋه خۇددى

خاتىرلهپ، ئۇنى  كىشىلهر ئاڭلىغانبۇنى . تهرتىپسىز ھالدا ئاغزىدىن چىقىرىدۇ

، ۋالىدۇيوپۇرماق، قوۋزاق، تېره، سۆڭهك، تاش ۋه سامان قهغهزلهرگه يېزى

     .  يادقا ئېلىۋالىدۇبهزىلىرىنى

 قۇرئاننى قىرائهت قىلىپ ئۆزىگهممهت جهبرائىلنىڭ يىلدا بىر قېتىم كىلىپ  مۇھه●

بېرىدىغانلىقىنى، ئهمما ئۇ ئۆلۈپ كىتىدىغان يىلى ئىككى قېتىم قىرائهت قىلىپ 

  ) 8:74:301 ، 4:56:819ھهدىس بۇخارى . (بهرگهنلىكىنى ئېيتىدۇ

  : بايانالر دىكى توغرىسى»جهبرائىل« بۇخارى ھهدىسلىرىده خاتىرلهنگهن ●

ھهدىس بۇخارى (.  مۇسۇلمان ئهمهسلهر ئۇنى شهيتان دهپ ئاتايدۇ○

2:21:225 (  
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ھهدىس بۇخارى . (دهپ ئاتايدۇ» روھىلقۇددۇس« مۇھهممهت ئۇنى ○

8:73:173 (  

  ) 4:54:440ھهدىس بۇخارى . ( ئائىشه ئۇنى كۆرهلمهيتى○

 4:54:448،450ھهدىس بۇخارى . (دۇ ئۇ ئىت ۋه رهسىم بار ئۆيگه كىرهلمهي○

 ،7:72:843 (  

دىن كىيىن، ئهگهر ئهر ئايالالر جىنسى مۇناسىۋهت قىلغان:  ئۇ مۇنداق دىگهن○

ئهگهر ئايال . ، تۇغۇلغان باال دادىسىغا ئوخشايدۇبولدۇرۋهتسه ئهر كىشى باشتا

ھهدىس بۇخارى . (، تۇغۇلغان باال ئاپىسىغا ئوخشايدۇبولدۇرۋهتسهكىشى باشتا 

4:55:546 (  

ئىسىملىك بىر ئايال ئۇنى كۆرۈپ قېلىپ، ئۇنى مۇھهممهتنىڭ سهلىمه  ۇم ئۇم○

  ) 4:56:827ھهدىس بۇخارى (. ىھىيا ئىسىملىك بىر دوستىغا ئوخشىتىدۇد

 ھوجۇم قىلىشقا بويرۇپ، نهچچه يهھۇدىلىرىغا ئۇ مۇھهممهتنى بهنى قۇرهزا ○

 همنىگىچه ئاد 900-600مىڭلىغان ئايالالر ۋه بالىالرنى ئهسىر ئېلىپ، 

  ) 5:59:448 ، 4:52:68ھهدىس بۇخارى . (ئۆلتۈرۈشكه سهۋهپچى بولىدۇ

 ئۇنىڭ دارات ھالپۇ- قۇرئاننىڭ ئايهتلىرى پارچه،مۇھهممهت ھايات ۋاقتىدا ●

نىڭ قولىدا ساقالنغان بولۇپ، تېخى تۈپلىنىپ كىتاپ بولمىغان ئهگهشكۈچىلىرى

ئۇ ئۆلگهندىن كىيىن . ۇمىغانمۇھهممهتمۇ ئۇالرنى يىغىپ كىتاپ قىلىشنى بۇير. ئىدى

پۇرات ئايهتلهرنى يىغىشقا باشاليدۇ، بۇالرنىڭ -ئاندىن بىر قىسىم كىشىلهر بۇ پارچه

  . ئىچىده ئاغزاكى تارقالغان ئايهتلهرمۇ بار ئىدى

قۇرئاندىكى ئايهتلهر ئۇالرنىڭ ۋهھى قىلىنغان ۋاقىت تهرتىپى بۇيىچه  ●

  .  رهتلهنمىگهن

  .  ئايهتلهر5-1سۈره -96قۇرئان :  ۋهھىبىرىنچى قېتىم كهلگهن  ○

  .  ئايهتلهر10-1سۈره -74قۇرئان :  ۋهھى كهلگهنئىككىنچى قېتىم ○

  

  قۇرئاننىڭ كىتاپ بولۇپ تۈزۈلۈش تارىخى

  .  قۇرئاننىڭ ئهڭ دهسلهپكى ئهسلى نوسخىسى ھازىر مهۋجۇد ئهمهس●

  . هلتۈرمىگهن مۇھهممهت ھايات ۋاقتىدا بىر پۈتۈن قۇرئان كىتاپنى مهيدانغا ك●

كىشىلهر ) 634-632مىالدى ( مۇھهممهت ئۆلگهندىن كىيىن، خهلىپه ئابابهكرى ●

ساقالۋاتقان بىر قىسىم قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ پهرقلىنىدىغانلىقىنى، شۇنداقال قۇرئان 

يهمهن  يىلىدىكى-634ۇلمانالرنىڭ مىالدى ئايهتلىرىنى يادلىۋالغان نۇرغۇن مۇس
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نى كۆرۈپ، ئهنسىرهشكه باشاليدۇ، شۇڭا پهرمان چۈشۈرۈپ ئۇرۇشىدا ئۆلۈپ كهتكىنى

بۇ ئىشقا مۇھهممهتنىڭ ھايات ۋاقتىدىكى . قۇرئان ئايهتلىرىنى يىغىشنى بۇيرۇيدۇ

ئۇ ئهينى ۋاقىتتا ساھابىلهر ئارىسىدا . كاتىپى زهئىد بىن سابىت مهسئۇل بولىدۇ

 كىتاپ قىلىپ چېچىلىپ يۈرگهن قۇرئان ئايهتلىرىنى توپاليدۇ ۋه ئۇنى تۈپلهپ

هفسهگه ھ مۇھهممهتنىڭ خوتۇنلىرىدىن بىرى بولغان بىلهنخهلىپه ئابابهكرى 

  ) 6:61:509ھهدىس بۇخارى (. ۇپ بېرىدۇتاپشۇر

 ئىدى، بار نوسخىلىرىمۇ اشقا ۋاقىتتا قۇرئاننىڭ يهنه ببۇنىڭدىن سىرت شۇ● 

رنىڭ قوليازما الئۇبهي بىن كائاب، مهسئۇد، ئهلى ئىبىن ئهبۇتالىپ قاتارلىق: مهسىلهن

بۇالرنىڭ ئارىسىدا  پهرق بار بولۇپ، مۇسۇلمانالر ئىچىده . لىرىنوسخى

 ، 5:57:85،105ھهدىس بۇخارى . (تارتىش كىلىپ چىققان ئىدى-تاالش

6:61:509،510 (  

ئادهم ئورۇنالشتۇرۇپ قۇرئان ، ئۇ )634-632مىالدى  (داخهلىپه ئۆمهرنىڭ ۋاقتى● 

  . ۇئايهتلىرىنى داۋاملىق يىغىد

، قۇرئاننى يادلىيااليدىغانالرنىڭ )656-644مىالدى (ۋاقتىدا خهلىپه ئوسماننىڭ ● 

ھهرقايسى جايالردا قۇرئاننىڭ ئوقۇلىشى ۋه . ھهممسى دىگۈدهك ئالهمدىن ئۈتىدۇ

  : مهسىلهن. چۈشهندۈرۈلىشى توغرىسىدا  ئىختىالپ كۆرىلىدۇ

تتا قۇرئاننىڭ ئوخشىمىغان  ئهل تهبهرىنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، ئهينى ۋاقى○  

نوسخىلىرى ئارىسىدىكى پهرق سهۋهبىدىن مۇسۇلمانالر ئىچىده زىددىيهت 

مۇسۇلمانالر ئهرمهنىيهگه ھوجۇم : خۇزايفا ئوسمانغا مۇنداق دهيدۇ. كۆرۈلگهن

قىلغاندا، قوشۇن ئىچىدىكى ئېراقلىقالر قۇرئاننىڭ مهسئۇدى نوسخىسىنى 

ائاب نوسخىسىنى ئىشلىتىدۇ، شۇ سهۋهپتىن ئىشلىتىدۇ، سۈرىيهلىكلهر ئۇبهي ك

ئهگهر بۇ ئىش ۋاقتىدا بىر . ئىككى تهرهپ ئوتتۇرسىدا توقۇنۇش پهيدا بولىدۇ

  . تهرهپ قىلىنمىسا، مۇسۇلمانالر ئىچىده چوڭ پارچىلىنىش يۈز بېرىدۇ

 قۇرهيىش نى قېلىپ، زهئىد بىن سابىتپهرمانشۇنىڭ بىلهن خهلىپه ئوسمان ● 

سهئىد ئهل ئابدولال زۇبهر، ئابدۇلال خالىس بىن ھىسام، (ئۈچ ئادهم قهبىلىسىگه تهۋه 

ئۇالر . بىلهن بىرلىكته قۇرئان ئايهتلىرىنى قايتا يىغىپ تۈپلهشنى بۇيرۇيدۇ) ئاس

قۇرئاننىڭ ھهفسه نوسخىسىنى ئاساس قىلىپ، باشقا نوسخىلىرىدىن قوشۇمچه 

ه سېلىشتۇرۇش، تهكشۈرۈپ پايدىلىنىپ، قۇرئان ئايهتلىرىنى قايتا توپاليدۇ، ھهمد

تهرىپىدىن ئوسمان خهلىپه يىلى -651 ئاخىرى مىالدى ،بىكىتىش ئارقىلىق

  : ئۇالر. كهلتۈرىدۇبىكىتىلگهن قۇرئان نوسخىسىنى مهيدانغا 

سوزۇق تاۋۇشالر تېخى  (. قۇرئاندىكى بارلىق ئۈزۈك تاۋۇشالرنى بىكىتىدۇ○    

  )يوق ئىدى
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نىڭ تهرتىپىنى ۋه ئىچكى بۆلهكلىرىنى ) سۈرىلهر( ھهرقايسى بابالر ○    

  . بىكىتىدۇ

ئهسلى نوسخىسىنى .  بۇ قوليازما نوسخىسىنى بىرقانچه قېلىپ كۆپهيتىدۇ○    

دهمهشىق، بهسىره ۋه  نوسخىلىرىنى كۆپهيتمهمهدىنهده ساقالپ قېلىپ، 

  . كۇفا قاتارلىق شهھهرلهرگه ئهۋهتىپ بېرىدۇ

ۇرئاننىڭ بۇرۇنقى بارلىق قوليازما خهلىپه ئوسمان پهرمان چىقىرىپ، ق● 

، ئهمما قارشىلىققا ) 6:61:510ھهدىس بۇخارى (نوسخىلىرىنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ 

خهلىپه ئوسمان ئۆلگهندىن كىيىن، مهدىنهنىڭ ھاكىمى مهرۋان . ئۇچرايدۇ

قۇرئاننىڭ خهلىپه ئابابهكرى دهۋرىده رهتلهنگهن هفسهدىن ھمۇھهممهتنىڭ خوتونى 

هفسه ھ. هفسه ئۇنىمايدۇھىسىنى تاپشۇرۇپ بېرىشنى سورايدۇ،  نوسخبۇرۇنقى

نىڭ ئۆيىگه بېرىپ قۇرئاننىڭ هفسهنىڭ ئاكىسىھئۆلگهندىن كىيىن، مهرۋان دهرھال 

  . ىۋىتىدۇىنى تارتىپ ئېلىپ يىرتىپ تاشل نوسخىسبۇرۇنقى

 ئوسمانى .تىلىدۇ نوسخىلىرىنىڭ ھهممىسى يوقىشۇنىڭ بىلهن قۇرئاننىڭ بۇرۇنقى● 

قوشۇمچه دهلىل باشقا ئان ئۆزىگه ئۆزى گۇۋاھلىق بهرگهندىن سىرت ھىچقانداق قۇر

  .  قالمايدۇئىسپات

 يىللىرى ئابدۇلال مهلىك قۇرئاننىڭ قوليازما نوسخىسىغا سوزۇق 705-685مىالدى ● 

تاۋۇش ھهرىپلىرىنى ۋه تىنىش بهلگىلهرنى قوشىدۇ، ئهمما يهنىال قۇرئاننىڭ نهچچه 

  .  ئېتىراپ قىلىدۇخىل ئوقۇش ئۇسۇلىنى

  

  قۇرئان توغرىسىدىكى بهلگىلىمىلهر

 مۇھهممهت مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسىنىڭ قۇرئاننى قىرائهت قىلىپ يادلىۋىلىشىنى ●

  ) 73:4قۇرئان . (تهلهپ قىلىدۇ

  .تىن تهشكىل تاپقان ئايهت6236 سۈره، 114 جىلد، 30 قۇرئان جهمئى ●

دىلىك تۇرمۇشىغا يىتهكچىلىك  قۇرئان بىلهن ھهدىس مۇسۇلمانالرنىڭ كۈن●

  . قىلىدىغان ئهڭ مۇھىم كىتاپالردۇر

 بۇرۇن ئهگهر بىرهر ئادهم ئهرهپچه قۇرئاننى باشقا تىلالرغا تهرجىمه قىلسا، قاتتىق ●

چۈنكى ئهنئهنىۋى ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ  .قارشىلىق ۋه ئهيىپلهشكه ئۇچرايتى

خالىغانچه باشقا تىلالرغا تهرجىمه قارىشىچه، بۇنداق پاساھهتلىك كىتاپنى قانداقمۇ 

قىلغىلى ۋه توغرا يهتكۈزگىلى بولسۇن؟ ئۇالر تهرجىمه نوسخا قۇرئاننىڭ ئهسلى 

 ئىپادىلهپ پاساھهتلىكىنىبىرهلمهيدۇ، ئۇنىڭ يهتكۈزۈپ مهنىسىنى تولۇق 
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 نىڭئهمما كىيىن، ئهرهپچه بىلىدىغانالرنىڭ سانى. تىئهنسىرهيبىرهلمهيدۇ دهپ 

ىكىنى، قۇرئاننى تهرجىمه قىلمىسا ئۇنى كهڭ تارقاتقىلى ۋه چهكلىك ئىكهنل

تهسىرىنى كېڭهيتكىلى بولمايدىغانلىقىنى ھىس قىلىپ، ئىمام ئهبۇ ھهنىفه قاتارلىق 

لىن . (بىر قىسىم كىشىلهر بۇ چهكلىمىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشنى تهشهببۇس قىلغان

     )نىنىڭ كىيىنكى بايا» قۇرئاننىڭ قاپىيهلىك تهرجىمىسى«سوڭ 

 خېلى ئۇزۇن مهزگىللهرگىچه، ۋهھىلهرگه بولغان ھۆرمهت سهۋهبىدىن، قۇرئاننى ●

. چۈشهندۈرۈش ياكى تهنقىدى يوسۇندا تهھلىل قىلىش مهنئى قىلىنغان ئىدى

نىڭ سۆزىنىڭ تىگى تهكتىنى سۈرۈشتۈرۈشى ياكى باھاالپ ئالالھىچقانداق ئادهمنىڭ 

 ھالدا ئۇالرنى قۇبۇل قىلىش ۋه پهقهت پاسسىپ. ھۆكۈم قىلىشىغا بولمايتى

ىن باشقا ھىچكىمنىڭ دئالالھهدىسلهرده، . بويسۇنۇشتىن باشقا ئامال يوق ئىدى

جايالرنى بولغان ئۆزىنىڭ ئهقلىگه تايىنىپ قۇرئاندىكى مهنىسى مۈجىمهل 

 .يوق دىيىلگهنھوقوقى ئهھۋالالرغا تهدبىقالش چۈشهندۈرۈش ياكى ئۇنى يېڭى 

  . هتتىئىدىيه ۋه تهپهككۈر چهكلىنئىسالمىيهتته ئهركىن 

 ھازىرقى مۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ ساقلىنىپ قالغان قهدىمقى قوليازما نوسخىلىرىنى ●

ئىسالمىيهت قۇرئاننىڭ تارىخى . تېخى ئۇچۇق ئاشكارا ئېالن قىلىپ باققىنى يوق

ئاشكار ھالدا -ئاساسى ۋه ھهرقايسى قوليازمىالرنى ئوبىكتىپ جهھهتتىن ئۇچۇق

ق قىلىش، ئانالىز قىلىش، شۇنداقال ئىلمى جهھهتتىكى گۇمان ۋه تهنقىدى تهتقى

  . چهكلهيدۇئۇنى  ھهتتا ،قاراشالرنى ئوتتورغا قويۇشنى قوللىمايدۇ

 ھازىرغىچه ساقلىنىۋاتقان ۋه جهمىيهتكه ئاشكارالنغان ئهڭ قهدىمقى قۇرئان قوليازما ●

  . وغرا كىلىدۇيىلىغا ت-1003مىالدى  ) AH 393( نوسخىسىنىڭ ۋاقتى 

(http://www.usna.edu/Users/humss/bwheeler/quran/kufi_393.html)    

  

پ كهتمىگهن ھالدا ۈرۈ بىر تال ھهرىپىمۇ چۈشۈپ قالمىغان ياكى ئۆزگقۇرئاننىڭ

 قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ توپلىنىش، كىتاپ بولۇپ تۈزىلىش ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغانمۇ؟

تارىختىن بۇيان  جهريانىدا ھىچقانداق خاتالىق يۈز بهرمىگهنمۇ؟ كۆچۈرىلىشۋه 

  قۇرئاننىڭ پهقهت بىرال نوسخىسى بولغانمۇ؟ 

قۇرئان مۇھهممهتكه ۋهھى  ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن بولمىسىمۇ، ئهمما گهرچه بۇالر ●

چىكىتىمۇ ئۆزگهرمهي   ۋهل ھهرىپ بىر تاى ھازىرغا قهدهرتاكقىلىنغاندىن تارتىپ 

 قۇرئاننىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىنى ئىسپاتالپ ئۇ تهقدىردىمۇ، ساقلىنىپ قالغان

ئۆزگهرمهسلىكى بىلهن -ئۇنىڭ ھهرپ ياكى چىكىتلىرىنىڭ ئۆزگىرىش. بېرهلمهيدۇ

  . كهلمىگهنلىكى پۈتۈنلهي ئىككى ئىش-ئۇنىڭ خۇدادىن كهلگهن
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رئاننىڭ تارىختىن بۇيان پهقهت بىرال نوسخىسى بولغان ئهمهس، بۈگۈنكى قۇ ●

  ئهمىلىيهتتهدهۋرده كۆپ قىسىم مۇسۇلمانالر ئىشلىتىۋاتقان قۇرئان نوسخىسى

 قۇرئان نوسخىسى بولۇپ، نهشىر قىلىنغان  شهھرىدهقاھىرهمىسىرنىڭ يىلى -1924

لىيالىغان بىردىنبىر قهدىمقى جهمىيهتكه ئاشكارھازىرغىچه بۇ نوسخا مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئهڭ  ئهمما بۇ نوسخا .ىپ تۇرۇپ نهشىر قىلىنغاننى ئاساس قىلقۇرئان نوسخىسى

مۇھهممهتتىن نهچچه يۈز يىل دهسلهپكى قۇرئان نوسخىسى بولماستىن، بهلكى 

قۇرئان مۇھهممهت ئالهمدىن ئۆتكهنده بىر پۈتۈن . يىزىلغان قوليازما نوسخىدۇركىيىن 

 دهسلهپكى مۇسۇلمانالر يازغان تۈرلۈك خاتىرلهرده. ئهمهس ئىدىكىتاپ مهۋجۇد 

ناھايىتى ئېنىق كۆرسىتىلگهن  ) مهسىلهن ھهدىس ۋه تارىخنامه قاتارلىقالردا(

بولۇپ، كىيىنكى ۋاقىتالردا كىشىلهر قۇرئان ئايهتلىرىنى توپالپ رهتلهش جهريانىدا 

لهر يوقۇلۇپ كهتكهن، ئايهت-ھهرخىل ئوخشىمىغان پىكىرلهر بولغان، بهزى سۈره

ئۆزگهرتىلگهن، ھهتتا توپالنغان ئايهتلهرنىڭ ئىچىدىمۇ ئوخشىمىغان نوسخىالر ۋه 

  . مهۋجۇد بولغانپهرقلهر 

  : مۇسۇلمان ئۆلىمالىرىنىڭ يهكۈنى ●

ئىسمايىل ئىبىن ئىبراھىم، ئايۇب ۋه نافىر قاتارلىقالرنىڭ يېزىپ قالدۇرغان « ○

ھىچكىم مىنى پۈتۈن 〈: ۆمهر مۇنداق دىگهنخاتىرىلىرىده، ئابدۇلال ئىبىن ئ

قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن مهزمۇنالر  〉.قۇرئانغا تولۇق ئېرىشتىڭ دىيهلمهيدۇ

ئۇ پۈتۈن بىر قۇرئاننىڭ قانداق چېچىلىپ يوقاپ كهتكهن تۇرسا، 

بولىدىغانلىقىنى قانداقمۇ بىلهلىسۇن؟ شۇڭا ئۇ، مهن قۇرئاننىڭ ساقلىنىپ 

  » . ئايهتلىرىگه ئېرىشتىم، دىيىشى كىرهك ئىدى-قالغان بارلىق سۈره

 Fadhail«، يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-222جىرىيه ھىقاسىم ئىبىن ساالم، (

al-Quran « ،2- ،بهت-135جىلد (  

يېزىلىپ قالدۇرۇلمىغان بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا ئابابهكرى، ئۆمهر تېخى ئۇالر  «○

 ه ئىدى، ئۇالردىن كىيىنكىلهرد يىغمىغانئۇ ئايهتلهرنى تېخىياكى ئوسمانالرمۇ 

  » .ھهتتا بىرسىدىمۇ قۇرئان يوق ئىدى

  ) بهت-23، »كىتابۇل مهسھهف«داۋۇت، (

قۇرئاننىڭ ىشهنىڭ دىيىشىچه، نىڭ خوتۇنلىرىدىن بىرى بولغان ئائ مۇھهممهت○   

ساقلىنىپ  ئايهت 73 كىيىن پهقهت، بولۇپ ئايهت بار 200جىلتىدا ئهسلى -33

  . قالغان

لهپكى مۇسۇلمانالرنىڭ يازمىلىرىدا، مۇھهممهتكه ئهگىشىپ يۈرگهن دهس ○   

كىسهك -ساھابىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، قۇرئاندا ئهسلى زىنا قىلغانالرنى چالما

بۇ ئايهتلهر كىيىن يوقاپ قىلىپ ئۆلتۈرۈش توغرىسىكى مهزمۇنالر بار ئىدى، ئهمما 
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  .كهتكهن

ئۇبهي ئىبىن  سۈره، 111قۇرئاندا ئابدۇلال ئىبىن مهسئۇد نوسخىسىدىكى  ○

 114ھازىرقى قۇرئاندا بولسا .  سۈره بار ئىدى116كائاب نوسخىسىدىكى قۇرئاندا 

  . سۈره بار

  ، قۇرئان ۋهھى قىلىنغاندىن باشالپنگهن بۇخارى ھهدىسلىرىده مۇنداق خاتىرله●

يىلى قۇرئاننىڭ ئۆلچهملىك نوسخىسىنى -651تاكى خهلىپه ئوسمان مىالدى 

لغان ئارلىقتا، قۇرئاننىڭ بهزى مهزمۇنلىرى ئۇنتۇلغان، ئهمهلدىن بىكىتكىچه بو

قالدۇرۇلغان، بىكار قىلىنغان، ھهتتا نهچچه خىل ئوخشىمايدىغان قورئان 

 كىيىن ئوسمان ئۆزى بىكىتكهن نوسخىدىن باشقا . كهلگهنبارلىققانوسخىلىرى 

كۆيدۈرۈپ ماتىرىيالالرنىڭ ھهممىنى تارىخى بارلىق قۇرئان نوسخىلىرىنى ۋه 

    . يوقىتىۋهتكهن

 مۇھهممهت قۇرئاننىڭ مهلۇم سۈرىسىدىكى ئايهتلهرنى ئۇنتۇپ قالغان ئهھۋال ○

  ) 3:2655ھهدىس بۇخارى . (بولغان

ھهدىس بۇخارى . ( قۇرئاندىكى بىر ئايهت ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان○

4:52:57،69 (  

هتلهنگهنده، بىر  قۇرئان ھهرقايسى ئوخشىمىغان قوليازما نوسخىالردىن قايتا ر○

  ) 5:59:379 ، 4:52:62ھهدىس بۇخارى . (ئايهت كهم بولۇپ قالغان

  ) 4:52:299ھهدىس بۇخارى . ( مهۋجۇد بىكار قىلىنغان قۇرئان ئايهتلىرى○

ھهدىس بۇخارى . (مۇھهممهت قۇرئاننىڭ بهزى ئايهتلىرىنى ئۇنتۇپ قالغان ○

6:61:556،558،562 (  

 نىڭ توغرا تهرتىپى بۇيىچه ئاغزاكى بايان قىلىپ،  ئائىشه قۇرئاندىكى ئايهتلهر○

قايسى ئايهتلهرنىڭ قايسى ئايهتلهرنى بىكار قىلغانلىقىنى كىشىلهرگه 

  ) 6:61:515ھهدىس بۇخارى . (بىلدۈرهتتى

خۇزهيفا شاملىقالر بىلهن ئېراقلىقالرنىڭ قۇرئاننى قىرائهت قىلغان چاغدىكى  ○

ئوسمان مۇھهممهتنىڭ خهلىپه ىلهن شۇنىڭ ب. پهرقنى كۆرۈپ قورقۇپ كىتىدۇ

خوتۇنلىرىدىن بىرى بولغان ھهفسهگه ئۇچۇر ئهۋهتىپ ئۇنىڭغا، قۇرئاننىڭ 

بۇرۇنقى قوليازما نوسخىسىنى ئۇالرغا بېرىشنى، ئۇالر قۇرئاننىڭ ماتىرىياللىرىنى 

ئاندىن قايتا رهتلهپ مۇكهممهل بىر قۇرئان كىتاپ قېلىپ چىققاندىن كىيىن، 

ھهفىسه ئۇنى ئوسمانغا . تۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇئۇنى يهنه  قاي

خهلىپه ئوسمان زهئىد ئىبىن سهئىد، ئابدۇلال ئىبىن زۇبهر، . تاپشۇرۇپ بېرىدۇ

زهئىد ئىبىن ئاس ۋه ئابدۇلراخمان ئىبىن خالىس ئىبىن ھىسام قاتارلىقالرغا 
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ىقىشنى قۇرئاننى قايتا رهتلهپ يېزىپ، مۇكهممهل بىر قۇرئان كىتاپ قىلىپ چ

ئوسمان قۇرهيىش قهبىلىسىگه تهۋه بولغان ئۈچ ئادهمگه، ئهگهر . بۇيرۇيدۇ

قۇرئاننىڭ ھهرقانداق بىر يىرىگه قارىتا ئاراڭالردا پهرق كۆرۈلسه، ئۇنى قۇرهيىش 

قهبىلىسىنىڭ تىلى بۇيىچه يېزىڭالر، چۈنكى قۇرئان شۇالرنىڭ تىلى بىلهن ۋهھى 

 قۇرهيىش چىده زهئىد ئىبىن سهئىديوقۇرقىالرنىڭ ئى (.قىلىنغان، دهيدۇ

ئۇالر ئوسماننىڭ دىگىنى بۇيىچه  شۇنىڭ بىلهن.) قهبىلىسىدىن ئهمهس ئىدى

 يېزىپ بولغاندىن سىنى قوليازما نوسخىيېڭىئۇالر قۇرئاننىڭ . ئىش ئېلىپ بارىدۇ

كىيىن، ئوسمان ئهسلىدىكى قۇرئان قوليازما نوسخىسىنى ھهفىسهگه قايتۇرۇپ 

هر بىر ئۆلكىدىكى مۇسۇلمانالرغا قورئاننىڭ يېڭى قوليازما ئوسمان ھ. بېرىدۇ

نوسخىسىدىن بىرنى ئهۋهتىپ بېرىدۇ، ھهمده ئۇالرغا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ بۇرۇنقى 

پۈتۈنلهي كۆيدۈرۈپ ) تارىخى ماتىرىيالالرنى(بارلىق قۇرئان قوليازما نوسخىلىرىنى 

  ) 6:61:507،510ھهدىس بۇخارى (. يوقاتقۇزىۋىتىدۇ

مۈلكى -دا، ئۆيىده خاتىرجهم ئولتۇرغان مۇسۇلمانالر بىلهن ئۆزىنىڭ مالقۇرئان ○

 قىلغان مۇسۇلمانالر باراۋهر ئهمهس، جىھادنىڭ يولىدا ئالالۋه ھاياتى بىلهن 

بۇ ئايهت ۋهھى قىلىنغاندىن كىيىن بىر ). 4:95قۇرئان  (دهيدىغان بىر ئايهت بار

ن بىر قارغۇ، يوقۇرقى ئايهت مه! ئهي مۇھهممهت«: قارغۇ مۇھهممهتتىن سورايدۇ

شۇنىڭ بىلهن »   بار؟ئهمرىڭبۇيىچه بولغاندا سىنىڭ ماڭا قارىتا قانداق 

تۆۋهندىكىدهك مهزمۇندىكى يهنه بىر ئايهت ۋهھى قىلىنىپ بۇرۇنقى ئايهتنىڭ 

يهنى، مىيىپ ئهمهس تۇرۇپ ئۆيىده خاتىرجهم ئولتۇرغان . ئورنىنى ئالىدۇ

 جىھاد ئۈچۈن ئالالمۈلكى ۋه ھاياتى بىلهن -المۇسۇلمانالر بىلهن ئۆزىنىڭ م

ھهدىس بۇخارى ) (4:95قۇرئان . (قىلغان مۇسۇلمانالر باراۋهر ئهمهس

6:61:512 (  

يىلى خهلىپه ئوسمان قۇرئاننىڭ ئۆلچهملىك نوسخىسىنى -651 مىالدى ○

بىكىتىش بىلهن بىرگه بۇرۇنقى بارلىق قۇرئان نوسخىلىرىنى كۆيدۈرۈپ 

كى ئوسمان بىكىتكهن ئاشۇ قۇرئان نوسخىسىمۇ ھازىرغىچه ھالبۇ. تاشاليدۇ

   .لمىغانقاالساقلىنىپ 

 تۈرلۈك يولالر  يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئارخىلوگىيىلىك تهكشۈرۈش ۋه باشقا●

 يىلى ئىچىدىكى دهۋرلهرگه مهنسۇپ بولغان 300بىلهن ئىسالمىيهتنىڭ دهسلهپكى 

 بىلهن ئۇالر. تېپىلىشقا باشلىغان قوليازما نوسخىلىرى قۇرئانئهڭ دهسلهپكى 

. نىڭ بارلىقى بايقالغانھازىرقى قۇرئاننى سېلىشتۇرغاندا، ئاز بولمىغان پهرقلهر

يىلى يهمهننىڭ سانا مهسچىتىدىن تېپىلغان ۋالىد دهۋرىگه -1972 مهسىلهن،

جوڭگونىڭ چىڭخهي ئۆلكىسى شۇنخۇا مهنسۇپ بولغان قۇرئان قوليازما نوسخىسى ۋه 

 سهمهرقهنت نوسخىسىدىن كهلگهن قۇرئان تېپىلغانهزى يېزىسىدىن ناھىيىسى ج
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  . بىلهن ھازىرقى قۇرئان ئوتتورسىدا پهرق مهۋجۇدقوليازمىسى 

ئهسلىده مىڭلىغان يىلالرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن قهدىمقى كىتاپالرنىڭ تارىختىن  ●

كۆرىلىشى قايتا كۆچۈرۈلۈپ يېزىلىش جهريانىدا ئاز توال پهرقلهرنىڭ -بۇيان قايتا

، قىلىپ تهرسالىق قارغۇالرچه ئهمما بهزى مۇسۇلمانالر. ئىنتايىن نورمال ئىش ئىدى

قۇرئان مۇھهممهت پهيغهمبهرگه ۋهھى قىلىنغاندىن تارتىپ تاكى ھازىرغا قهدهر، 

ئهڭ دهسلهپكى قۇرئان ئۇنىڭ بىر تال ھهرىپ ياكى بىر تال چىكىتىمۇ ئۆزگهرمىگهن، 

دهپ  دۇررئاننىڭ مۆجىزىسىمانا بۇ قۇئوخشاش، -مۇبىلهن ھازىرقى قۇرئان ئوپ

بۇ قۇرئاننىڭ بىردىنبىر ئاتالمىش مۆجىزىسى بولۇپ، بۇنىڭدىن باشقا  (تۇرۋالىدۇ

  قوغدىلىدىغان ئاسماندىكى بىرئۇنىڭ دا، قۇرئانباشقائۇندىن ). مۆجىزىسى يوق

يهر  دىمهك ئهگهر .)85:21،22قۇرئان  (ئېيتىلغانتاختايغا يېزىلغانلىقىنى 

يۈزىدىكى قۇرئانالردا كىچىككىنه پهرق بايقالسىال، قۇرئاننىڭ يوقۇرقى ئايهتتىكى 

  . باياناتىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىغىلى بولىدۇ

تهۋرات ۋه ئىنجىلدىكى بىر قىسىم ۋهقهلىكلهر قۇرئاندا  ئهمىلىيهتته ●

مۇقهددهس قهدىمقى ئهرهپلهرنىڭ رىۋايهتلىرى، خاتىرلهنگهندىن سىرىت، يهنه 

قهدىمقى كىتاپالر ۋه ساختا مۇقهددهس كىتاپالردىكى بهزى اپقا يانداش يېزىلغان كىت

يولتۇزغا (سابىالرئهھكام كىتاپلىرى، ر، يهھۇدى دىنىنىڭ دىنى لهچۆچهك-ھىكايه

 مۇدىنى ئوقۇملىرى، زوروئاستىر دىنىنىڭ رىۋايهتلىرى قاتارلىقالر نىڭ) چوقۇنغۇچىالر

لېر همهزمۇنالرنىڭ كىلىش مهنبىئىنى كقۇرئاندىكى نۇرغۇن . خاتىرلهنگهن

» قۇرئاننىڭ كىلىش مهنبىئى« بهتلىك 287يىلى يازغان -1905تىسدهلنىڭ 

ھهممهت ئهينى ناھايىتى ئېنىقكى، مۇ. دىگهن كىتابىدىن كۆرىۋىلىشقا بولىدۇ

رىسى دوستلىرىدىن شۇ چاغالردا ئېقىپ يۈرگهن  ۋه پاۋاقىتتىكى يهھۇدى، مهسىھى

  : مهسىلهن. ئادهتلهرنى ئاڭلىغان-ئۆرپۆچهك، رىۋايهت ۋه نۇرغۇن ھىكايه، چ

بۇالر قهدىمقى ). 2:102قۇرئان (بابىلۇندىكى ئىككى پهرىشته ھارۇت ۋه مارۇت  ○   

بۇ . ئهرمهنلهر چوقۇنغان بۇدالر، مارۇت بولسا ھىندى دىنىدىكى شامال ئىالھى

 ۇىمبابىد-44نىڭ » المۇدت«قهدىمى كىتابىھىكايه يهھۇدىالرنىڭ 

  . خاتىرلهنگهن

قۇرئان (، يهتته قات ئاسمان بار )15:44قۇرئان ( دوزاقنىڭ يهتته دهرۋازىسى بار ○

  Hagigah(  خاگىگاھكىتابىقهدىمى بۇالرمۇ يهھۇدىالرنىڭ ). 67:3 ، 17:44

غا ) ىرىنى قوغلىشىدىغان ئىلىمنىڭ سىرلغايىپ(ه يهھۇدى مىستىسىزىم ۋ) 9:2

  . كهلگهن)  بهت-150(ىن د»زوھا«مهنسۇپ بولغان كىتاپ 

ئهل ئىرۇسالىمدىكى بىر كېچىدىال مۇھهممهتنى مهككىدىكى كهبىدىن نىڭ ئالال ○

 ؛ 17:1قۇرئان (سچىتىگه ئېلىپ بېرىپ مۆجىزه كۆرسهتكهن ھىكايىسى ئاقسا مه
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 زوروئاستىر پارىس  ھىكايىنىڭ ئهسلى شهكلىنىبۇ. )1:345ھهدىس بۇخارى 

 ن دىArta Virafقهدىمى كىتابى غان پهھلىۋى تىلىدا يېزىل نىڭدىنى

  . كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

 ، 18:92،98قۇرئان (مهجۇج ۋه سىپىل توغرىسىدىكى ھىكايه - يهجۇج○

يىلىدىن بۇرۇن يېزىلغان -521مىالدى ھىكايه بۇ ). 21:96،97

 نىڭ شېئىر داستانىدىن Jacob of Serughئالىكىساندىرنىڭ رىۋايىتى ۋه 

  . كهلگهن

مارۇت دىگهن -، بابىلۇندىكى ھارۇتهن سواليمان پادىشاھ جىنالر بىل○

ھىكايىلهر توغرىسىدىكى پهرىشتىلهر، جىنالرنىڭ ئىنسانالرغا سېھىر ئۆگىتىشى 

بۇالر قهدىمقى يهھۇدىالرنىڭ ئهل ئارىسىغا تارقىلىپ يۈرگهن  .)2:102قۇرئان (

تنى بابتىكى رىۋايه-44 »مىدراش ياقۇت«رىۋايهتلىرىدىن تۈزۈلگهن كىتاپ 

  . مهنبه قىلغان

 ئىسرائىلالر بىلهن ئهھده تۈزگهنده، بىر تاغنى ئۇالرنىڭ ئۈستىده ئالال ○

تىكلهپ، ئۇالرغا مهن سىلهرگه ئاتا قىلغان مۇقهددهس كىتاپقا ئهمهل قىلىڭالر 

بۇ ھىكايه يهھۇدىالرنىڭ قهدىمى ). 7:171 ، 2:63،87قۇرئان . (دهپ بۇيرۇيدۇ

 قاتارلىقالردىن كهلگهن Sabbath 88:1 ۋه Abodah Zarah 2:2 لىرىكىتاپ

دىكى ) 32:19 ، 19:17 (»مىسىردىن چىقىش-تهۋرات«قۇرئاندا ئۇنى بولۇپ، 

   .  ئارالشتۇرۇپ قويغان بىلهنۋهقهلىك

شۇنىڭ . دهيدۇانى كۆرمىگىچه ساڭا ئىشهنمهيمىز غا، بىز خۇدساۇم ئىسرائىلالر ○

ىتىدۇ، ئاندىن خۇدا ئۇالرنى بىلهن ئۇالرنى چاقماق سوقۇپ ھۇشىدىن كهتكۈزۋ

بۇ ھىكايه يهھۇدىالرنىڭ يهنه بىر ). 2:55،56قۇرئان (ھۇشىغا كهلتۈرىدۇ 

 ئۇنىڭدا  بولۇپ،تىن كهلگهن) باب-Sanhedrin) 5قهدىمى كىتاپچىسى 

قانۇن -تهۋرات«بىلهن ) 20:19(»مىسىردىن چىقىش-تهۋرات«

   .ۇلغاندىكى ۋهقهلىكلهر ئارالشتۇرۇپ قوي) 5:25(»شهرھى

 رىۋايىتىبۇ يهھۇدىالرنىڭ ). 87:19قۇرئان ( ئىبراھىمنىڭ كىتابى ○

  . دىگهندىن كهلگهن» ئىبراھىمنىڭ كىتابى«

بۇ  ). 26-18:9قۇرئان ( يىل ئۇخالپ قىلىشى 309يهتته يىگىتنىڭ غاردا  ○

  : ھىكايه تۆۋهندىكى مهنبهلهردىن كهلگهن

يازغۇچى رىستىيان خىيىلى ئالهمدىن ئۆتكهن سۈرىيهلىك -521 مىالدى ■  

Jacob of Sarug  ئهلچىلهر تهزكىرىسى« يازغان« .  

 نىڭ Diogenese Laertius Epimedidesيىلىدىكى -600 مىالدى ■  
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  . رىۋايىتىبابىدا خاتىرلهنگهن  گىرىك -10

 Story ofتۇرلۇق گىرىگورىنىڭ ئهسىرى  يىلالردىكى 581-576 مىالدى ■  

Martyrs.   

هن ئوخشىمايدىغان يىرى، يوقۇرقى مهنبهلهرده مهسىھ  ئهمما قۇرئان بىل■  

 يىل تۇرۇپ 200ئېتىقاتچىلىرىنىڭ زۇلۇمغا ئۇچراش سهۋهبىدىن غاردا 

  . قالغانلىقى بايان قىلىنغان

بىر ئادهم تاشلىۋىتىلگهن قاقاس بىر شهھهردىن ئۆتىدۇ، خۇدا ئۇنى ئۇ يهرده  ○   

ئۇنىڭ .  ئۇنى تىرىلدۈرىدۇئۆلۈك ھالهتته بىر يۈز يىل تۇرغۇزىدۇ، ئاندىن

بۇ ھىكايه ). 2:259قۇرئان (هيدۇ ، ئېشىكىمۇ ئۆلمايدۇيىمهكلىكلىرى چىرىم

قهدىمقى يهھۇدىالرنىڭ خهلق ئىچىده تارقىلىپ يۈرگهن ئهمىلىيهتته 

  .  كهلگهن چۆچهكلىرىدىن-رىۋايهت

  

  قۇرئاندىكى يهنه بىر بىنورمال ئهھۋال» شهيتان ئايىتى«

مۇھهممهت ى مۇھهممهتكه ئىزچىل قارشى تۇرۇپ كهلگهچكه،  مهككه قۇرهيىشلىر●

يوقىرى تهبىقىدىكى كىشىلهرنىڭ مايىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئېتىقات 

الت، مونات، (ئىالھىنى بۇت  ئۈچ ئايال قۇرهيىشلهرنىڭ ئۇ. ىدۇجهھهتته مۇرهسسه قىل

سىمۇ بولىدىغانلىقىنى  ئېتىراپ قىلىپ، بۇ ئۈچ بۇتقا  دۇئا قىل) قاتارلىقالرنىزاۇزئ

   )23_53:19قۇرئان ( .جاكاراليدۇ

ئهينى ۋاقىتتا قۇرهيىشلهر ئىنتايىن خۇشال بۇلىدۇ، مۇھهممهت ھهتتا ئۇالر بىلهن  ●

ئهمما كىيىن ئۇ بۇنداق قىلسا ياخشى ئاقىۋهت ئېلىپ . بىلله دۇئا قىلىدۇ

بىرلىكىگه زىت نىڭ ئالالكهلمهيدىغانلىقىنى، ئۇچ ئايال ئىالھنى ئېتىراپ قىلسا 

بولۇپ قالىدىغانلىقىنى، شۇنداقال ئۆزىنىڭ ئاخىرقى پهيغهمبهرلىك ساالھىيىتىنىمۇ 

ىن دئالال شۇڭا ئۇ بۇ ھالقىلىق مهسىلىده، .تهۋرىتىپ قويىدىغانلىقىنى ھىس قىلىدۇ

يهنه بىر ۋهھى كهلدى دىيىش ئارقىلىق، بۇرۇنقى ئايهتنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، 

  . رنىنى مۇستهھكهملهيدۇئۆزىنىڭ ئاالھىده ئو

شۇڭا ئۇ بۇ گۇناھنى شهيتانغا ئارتىپ، بۇ خىل ئىدىيىنى شهيتاننىڭ ئۆز ئاغزى  ●

بىلهن ئۇنىڭ قولىقىغا پىچىرالپ كاللىسىغا كىرگۈزىۋهتكهنلىكىنى، ئۆزىنىڭ بۇ 

. ئىشتىن پۇشايمان قىلغانلىقىنى ۋه ئهمدى ئۇنى رهت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

  ) 22:52،53قۇرئان (

قۇرئاندا خاتىرلهنگهن مۇھهممهت بىلهن جىنالرنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى  ●

  مهزمۇنالر
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 تهلىملىرىگه خىالپ كىلىدىغان نىڭئالالئۇالر مۇھهممهتنى ئازدۇرۇپ  ○  

 نىڭئالال ئېرىشىش ئۈچۈن قوللىشىغامۇھهممهت ئۇالرنىڭ . قىلغۇزغانئىشالرنى 

نىڭ يولىدىن چهتنهپ ئۇالرنىڭ ئالال. ققانيالغان تهلىملهرنى توقۇپ چىنامىدا 

قۇرئان . ( ئۇنى قوغداپ قالغانئالالئهمما . يولىغا كىرىپ كهتكىلى ئازال قالغان

17:73-75 (   

ىن جىنالر ۋه ئىنسانالرغا مهنسۇپ بولغان يۇشۇرۇن دئالالمۇھهممهت  ○

قۇرئان . (ىگهنكۈشكۈرتكۈچىنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقالشنى تىل

114:4-6(   

 بىر توپ جىننى مۇھهممهتنىڭ ئالدىغا ئهۋهتكهن، ئۇالر مۇھهممهتتىن ئالال ○

  ) 72:1 ، 46:29قۇرئان  (.پ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانقۇرئاننى ئاڭال

نىڭ ياكى شهيتاننىڭ سۆزىنى ئالالبۇالردىن مۇھهممهتنىڭ بهزىده  ●

  تهسىر كۆرسىتىپغا بىۋاستهئايرىيالمايدىغانلىقىنى، شهيتان ياكى ئىبلىسنىڭ ئۇنىڭ

 كۆرىۋالغىلى  جىنالر بىلهنمۇ مۇناسىۋهت باغلىغانلىقىنى ئۇنىڭنى، شۇنداقالباققانلىقى

  . بولىدۇ

  

  ئۆز ئۆزىگه بهرگهن باھاسى

  ئۆزىگه بهرگهن باھاسى-قۇرئاننىڭ ئۆز ●

قۇرئان . ( قۇرئان پۈتۈن دۇنيانىڭ ئىگىسى بولغۇچىدىن نازىل قىلىنغان○   

56:80 (  

پاراسهت ۋه دانالىققا تولغان -ن يۈكسهك ئورۇنغا ئىگه بولۇپ، ئهقىل قۇرئا○   

  ) 56:77 ، 36:2 ، 43:4قۇرئان . (قىممهتلىك كىتاپ

  ) 2:2قۇرئان . ( قۇرئاندا ھىچقانداق شهك گۇمان يوقتۇر○   

 خاتىرلهنگهن بولۇپ، ئۇالر بهت يۈزلىرىده ئۇ. ۇتهربىيه بېرىد-قۇرئان تهلىم ○   

قۇرئان  (.  تۇرىدۇ قولىداخاتىرلىگۈچىلهرنىڭ ل ۋه ئالىجاناپ ئاقكۆڭۈنۇرغۇن 

80:11,13-16 (   

نىڭ ۋهھىسىدۇر، خۇددى ئۇ نوھ، ئىبراھىم، ئىسمايىل، ئىسھاق، ئالال قۇرئان ○   

ياقۇپ، ئهيسا، ئايۇب، يۇنۇس، ھارون، سواليمان قاتارلىق پهيغهمبهرلهرگه 

قۇرئان . (هبۇرنى ئاتا قىلغان داۋۇتقا زئالال. ۋهھى قىلغان بىلهن ئوخشاش

4:163 (  

سى بىلهن مۇقهددهس كىتاپنىڭ ۋهھى » ۋهھى«بىراق قۇرئاننىڭ ئاتالمىش  ●

بۇ مۇھهممهتنىڭ مۇقهددهس كىتاپنى تولۇق . قىلىنىش شهكلى ئوخشىمايدۇ
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خۇدا ئاسماندا تۇرۇپ : قۇرئاندا مۇنداق قارىلىدۇ. چۈشهنمهيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

هيساغا قۇرئان بىلهن ئىنجىلدىن ئىبارهت ئىككى كىتاپنى چۈشۈرىدۇ، مۇھهممهت ۋه ئ

سۆز - ماشىنىغا ئوخشاش ئۆزىگه چۈشۈرۈلگهن ۋهھىنى سۆزمۇخۇددىئۇالر 

. ئهمما مۇقهددهس كىتاپتا ئۇنداق دىيىلمىگهن. تهكراراليدۇ ياكى خاتىرلهپ يازىدۇ

ئىلھامالندۇرۇش ئارقىلىق خۇدا ئۆزى تاللىغان ئادهملهرنىڭ دىلىغا سېلىش ۋه ئۇالرنى 

  . دۇرغانخۇدانىڭ سۆزلىرىنى ياز

 قۇرئان ئۆزىنىڭ ئاسماندا قوغدىلىدىغان بىر تاختايغا يېزىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ ●

خۇدانىڭ «، ئۇ )15:9قۇرئان ( ئۇنىڭ قوغدىغۇچىسى ئالال، )85:21،22قۇرئان (

ىن بۇرۇنال ئاسماندا بولۇپ، ئۇ كىتاپ بولۇپ يېزىلىشت» سۆزىنىڭ كىتاپقا ئايلىنىشى

ئۇ چوقۇم ئهرهپچه . »خۇدانىڭ سۆزىدۇر«پ كىلىۋاتقان مهڭگۈ مهۋجۇد بولۇ

 16:103 ، 14:4 ، 13:37 ، 12:2قۇرئان (كىرهك ) قىرائهت قىلىنىشى(ئوقۇلىشى 

بۇ بىر ئهرهپ تىلىدىكى  ). 43:30 ، 42:7 ، 41:44 ، 39:28 ، 26:192،195، 

  ) . 46:12قۇرئان (كىتاپالرنى دهلىللهيدۇ كىتاپ بولۇپ، بۇرۇنقى مۇقهددهس 

دىگهن بۇ ئىباره يهھۇدىالرنىڭ » ئاسماندا قوغدىلىدىغان تاختاي «○   

  ) بهت-6باب -Pirqey Aloth 5. (ئهنئهنىسىدىن كهلگهن

 مۇ قۇرئاندا كۆپ قېتىم تهۋرات بىلهن ئىنجىل تىلغا ئېلىنىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ○   

ئهگهر قۇرئان ئاسماندىكى . پ قىلىنىدۇخۇدانىڭ سۆزى ئىكهنلىكى ئېتىرا

تهۋرات بىلهن ئىنجىلمۇ خۇدانىڭ سۆزى بولغان تاختايغا يېزىلغان بولسا، 

  .  ئهلۋهتتهئاسماندىكى تاختايغا يېزىلغان بولىشى كىرهك

ۋه ئۆزگهرتىلىشكه يول مۇسۇلمانالر قۇرئاننى مهڭگۈلۈك كىتاپ، ئۇ ئۆگهرمهيدۇ  ○   

   . دهپ قارايدۇقويۇلمايدۇ

 مۇسۇلمانالر خۇدانىڭ سۆزىنىڭ يهر يۈزىگه چۈشۈرۈلۈپ كىتاپ بولۇپ ○   

يىزىلغانلىقىغا ئىشهنگهن يهرده، نىمىشقا خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك سۆزىنىڭ ئىنسان 

ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ  ھالىتىده يهر يۈزىگه كىلهلهيدىغانلىقىغا ئىشهنمهيدۇ؟ 

يهنى (كىتاپقا بىر ىنىڭ سۆزىنىڭ ئىنسانغا ئايلىنىشى بولۇپ، خۇدانىڭ سۆز

  . مۆجىزىدۇرئۇلۇغئايلىنىشىدىن تېخىمۇ ) قۇرئانغا

     ننىڭ ۋهھى قىلىنىشىقۇرئا

   قۇرئاننى زادى پهرىشته جهبرائىل يهتكۈزگهنمۇ ياكى روھىلقۇددۇسمۇ●

نىڭ بۇيرۇقى بىلهن ۋهھىنى مۇھهممهتكه چۈشۈرگهن ۋه بۇ ئالالجهبرائىل  ○   

  ) 2:97قۇرئان . (ش خهۋهر يهتكۈزگهنئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا خۇ

قۇرئان پۈتۈن ئالهمنىڭ ئىگىسىدىن ۋهھى قىلىنغان، ئۇنى روھىلقۇددۇس  ○

  ) 26:192،193قۇرئان  (.مۇھهممهتكه يهتكۈزگهن
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   قۇرئاننىڭ چۈشكهن ۋاقتى●

  ) 44:2،3قۇرئان (چۈشكهن  بىر قۇتلۇق كېچىده ○   

  ) 97:1قۇرئان (چۈشكهن ئۇلۇغ بىر كېچىده  ○   

  ) 2:185قۇرئان (چۈشكهن  رامازان ئېيىدا ○   

  ) 25:32قۇرئان (پارچه ھالدا تهدرىجى چۈشۈرۈلگهن - پارچه○   

  نىڭ قۇرئاننى نازىل قىلىشتىكى مهقسىتىئالال ●

   ئاگاھالندۇرۇشئهرهپلهرنى ○   

ئاگاھالندۇرۇش ) ئهرهپلهرنى( مهككه ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى ئاھالىلهرنى ■     

  ) 42:7 ، 6:92قۇرئان  (ئۈچۈن

 مۇھهممهت كىلىشتىن بۇرۇن ھىچقانداق ئاگاھالندۇرغۇچى كىلىپ باقمىغان ■     

  ) 32:3قۇرئان ( ئۈچۈن )ئهرهپلهر (بىر توپ خهلق

ئاگاھالندۇرۇشنى ئاڭالپ باقمىغان، بىپهرۋا يۈرگهن ھىچقانداق ئهجدادلىرى  ■     

  ) 36:5،6قۇرئان ( ئۈچۈن )ئهرهپلهر (بىر مىللهت

 ، 41:3 ، 39:28 ، 20:113قۇرئان (ئهرهپلهرنىڭ چۈشىنىشى ئۈچۈن  ■      

43:3 (  

تارتىش قىلىۋاتقان ئىشالرنى ئايدىڭالشتۇرۇش، مۇسۇلمانالرغا - كىشىلهر تاالش○   

  ) 27:77 ، 16:64قۇرئان (يول كۆرسىتىش ۋه شهپقهت قىلىش ئۈچۈن 

. يهتلهرنىڭ مهنىسىنى چۈشىنهلهيدۇ بىلهن بىلىملىك ئادهملهرال ئائالال پهقهت ●

  ) 3:7قۇرئان (

  : ىگهنمۇنداق دقۇرئاننى  ئىشهنمىگهنلهر كه مۇھهممهت●

 ، 25:5 ، 6:25قۇرئان  (.دۇرئهپسانىلهر- بۇرۇنقىالردىن قالغان رىۋايهتئۇ ○   

68:15 (  

ئادهمنىڭ تهرغىباتىدۇر، ئۇنىڭ بىر  ئاددى بهلكى خۇدانىڭ ئهمهس ئۇ ○   

  ) 16:103قۇرئان . (لىرى ئىشيات مىللهتلهرنىڭدهۋاتقىنى 

 مۇھهممهت پهقهت ئۆزىنىڭ ئويلىغىنى بۇيىچه قۇرئاننىڭ نوپوزىنى تىكلىمهكچى ●

ئاساس ھىچقانداق بولىدۇ، ئۇندىن سىرت قورئاننىڭ ھهقلىقىنى قولاليدىغان باشقا 

  ) 33:45 ، 28:86،87 ، 7:158 ، 6:19قۇرئان . (ۋه تايانچ يوق

 ، 2:111قۇرئان (باشقىالردىن ئىسپات كۆرسىتىشنى تهلهپ قىلىدۇ قۇرئان  ● 
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  . كۆرسىتهلمهيدۇ ھىچقانداق ئىسپات ، ئهمما ئۆزى)28:75 ، 27:64

  :ئىنجىلغا ئاساسالنغاندا  

ئۆزىگه ئۆزى گۇۋاھلىق بهرسه، ئۇنىڭ گۇۋاھلىقى پهقهت  ئهگهر ئهيسا مهسىھ ■      

  ) 5:31يۇھاننا -ئىنجىل. (راست بولمايدۇ

ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق ) ياراتقان مۆجىزىلىرى( ئهيسا مهسىھنىڭ قىلغان ئىشلىرى ■      

   ) 38-10:36 ، 5:36يۇھاننا -ئىنجىل. (بېرىدۇ

 گۇۋاھلىق بېرهلهيدۇ، ئۇنىڭدا ئهيسا مهسىھ  ئهيسا مهسىھكه تهۋرات■      

  ) 5:46يۇھاننا -ئىنجىل. (توغرىسىدا بىشارهتلهر بار

 ىغانلىقىنى گۇۋاھلىق بېرىدنىڭ ئۆزىگهتمۇ تهۋرات بىلهن ئىنجىلگهرچه مۇھهممه( 

پ كهتكهن ۈرۈگجاكارلىغان بولسىمۇ، ئهمما مۇسۇلمانالر تهۋرات بىلهن ئىنجىل ئۆز

 الرنى ئۇ ھهتتا،تۆھمهت چاپاليدۇمۇقهددهس كىتاپلىرىغا قهدىمقى دهپ خۇدانىڭ 

 قۇرۇق گهپكه  ئىسپاتسىزنىڭ ئۇ سۆزلىرىشۇڭا مۇھهممهت. ۇنىدۇ ئۇرىۋىتىشكهيوقىت

  ) .ئايلىنىپ قالىدۇ

، بۇنى  ئهيسا مهسىھكه سۆزلهيدۇئاشكارا ھالداخۇدا نهچچه قېتىم  ■     

 ، 9:7،8ماركوس -ئىنجىل. (ئهتراپتىكىلهرمۇ ئاڭاليدۇ ۋه گۇۋاھلىق بېرىدۇ

   ) 30-12:28 ، يۇھاننا 3:21،22لۇقا 

، قۇرئانغىمۇ پهقهت مۇھهممهتال ىدۇېرمۇھهممهتكه پهقهت قۇرئانال گۇۋاھلىق بئهمما  ●

غىلى يالغانلىقىنى قانداق ئايرى-راست بۇ گۇۋاھلىقنىڭ تائۇنداق. ىدۇگۇۋاھلىق بېر

  بولىدۇ ؟ 

   لهرئىچكى زىددىيهتقۇرئاندىكى 

  . قۇرئاندا نۇرغۇن ئىختىالپالر ۋه ئۆزئارا زىت كىلىدىغان ئايهتلهر بار

  نىڭ قۇرئانغا تۇتقان مۇئامىلىسىئالال ●

 قۇرئاننىڭ ئايهتلىرىنى خالىغانچه ئهمهلدىن قالدۇرۇپ ئۆزگهرتىدۇ ۋه قايتا ئالال ○   

 دهرگاھىدا قۇرئاننىڭ ئهسلى نوسخىسى بار ئىدى نىڭئالالئهمما . بىكىتىدۇ

  ) 13:39قۇرئان . (دىيىلىدۇ

قۇرئان . (پاك پاكىز يوقىتىۋىتهلهيدۇقۇرئاننى چوقۇم  خالىسا، ئۇ ئالال ئهگهر ○   

17:86 (  

 مۇھهممهتنىڭ ئۇنتۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا قۇرئاننى قىرائهت ئالال ○   

  ) 87:6،7قۇرئان . (قىلغۇزىدۇ، ئهمما بهزى ئايهتلهرنى ئۇنتۇلغۇزىدۇ
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 مۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى زىددىيهتلهرگه دۈچ كهلگهنده، ●

شكهن ئايهت يهنى يېڭى چۈ. تهلىمى بۇيىچه ئىش كۆرىدۇ» مهنسۇخ-ناسىخ«

 ، 2:106قۇرئان ). (مهنسۇخ(بۇرۇن چۈشكهن ئايهتنى بىكار قىلىدۇ ) ناسىخ(

16:101 (  

 بۇالر قۇرئاننىڭ خۇدادىن كهلگهن ۋهھى ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، ●

   ،چۈنكى

  : قۇرئان مۇنداق جاكارلىغان   

وقۇم ئۇنىڭ كىشىلهر چ كهلگهن ۋهھى ئهمهس بولسا، ئالالدىن ئهگهر قۇرئان ○     

  ) 4:82قۇرئان . (تىئىچىدىكى نۇرغۇن پهرقلهرنى بايقىياالي

، )15:9 ، 5:48قۇرئان ( بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالرنى قوغدايدۇ ئالال ○     

 ، 10:64 ، 6:34،115قۇرئان ( سۆزىنى ھىچكىم ئۆزگهرتهلمهيدۇ ئالالنىڭ

18:27 ، 48:23 (  

كاالمنىڭ كىتاپقا « ئهھۋالمال تىن ئىبارهت بۇ بىنور» مهنسۇخ-ناسىخ«● 

ئهگهر قۇرئاننىڭ ھهر بىر سۆزى ئاسماندىكى . نى ئىنكار قىلىدۇ» ئايلىنىشى

ئىالھى تاختايغا ئاللىبۇرۇن ئۇيۇلۇپ كهتكهن بولسا، ئۇنداقتا قۇرئاندا 

  ؟ بىلدۈرىدۇئايهتلهر نىمىنى ) مهنسۇخ (بىكارقىلىنغان

 بىكار قىلىنغان تهقدىردىمۇ، ئهمما  بۇيرۇقلىرىئالالنىڭقۇرئاننىڭ ئىچىدىكى ● 

ئهمىلىيهتنى تهسۋىرلىگهن ئايهتلهرنى قانداق قىلىپ بىكار قىلغىلى بولىدۇ؟ بۇ 

  . قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى بارلىق زىددىيهتلهرنى چۈشهندۈرۈپ بىرهلمهيدۇ

 يىل تۇرسا، بۇنچه قىسقا 22مۇھهممهتنىڭ ۋهھىلهرنى قۇبۇل قىلغان ۋاقتى ئاران  ● 

  . نىڭ سۆزلىرى نىمىشقا توختىماي ئۆزگىرهيدۇالالئۋاقىتتا 

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى مۇناسىۋهتلىك تهلىملهر

ماالكى  ، 102:27 ، زهبۇر 23:19نوپۇس سانى -تهۋرات(خۇدا ئۆزگهرمهيدۇ ● 

 13:8 ، ئىبرانىالر Ⅱ 2:13 ، تىموتى 24:35مهتتا - ؛ ئىنجىل3:6پهيغهمبهر 

  ) 1:17، ياقۇپ 

  ) 18:30زهبۇر . (ى مۇكهممهل ۋه تاۋالنغاندۇرخۇدانىڭ سۆزلىر● 

يهشايا پهيغهمبهر (بولمايدۇ ) مهنسۇخ قىلغىلى(خۇدانىڭ سۆزىنى بىكار قىلغىلى  ●

 ، 16:17 ، لۇقا 13:31 ، ماركوس 24:35 ، 5:18مهتتا - ؛ ئىنجىل14:27

  ) 3:15،17 ، گاالتىيالىقالر 10:35يۇھاننا 
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 بولۇپ، راست ھهممىسى ئهمىرلىرىنىڭنىڭ ئۇخۇدانىڭ سۆزلىرى ئۆزگهرمهيدۇ، ● 

  ) 119:86،160زهبۇر  . (مهڭگۈ ساقلىنىدۇ

 ، 55:11 ، 46:11يهشايا پهيغهمبهر (خۇدانىڭ سۆزى ئهمهلگه ئاشماي قالمايدۇ ● 

  ) 40:8يهشايا پهيغهمبهر (، مهڭگۈ مهزمۇت تۇرىدۇ )1:12يهرهمىيا پهيغهمبهر 

  ) Ⅱ 8:56پادىشاھالر . (مهسھهرگىز قۇرۇق ۋهده ئه خۇدانىڭ ۋهدىسى ●

، )14:24يهشايا پهيغهمبهر  (ئهمهلگه ئاشىدۇخۇدا ئىراده قىلغان ئىش چوقۇم ● 

  ) 14:27يهشايا پهيغهمبهر . (ئۇنى بىكار قىلغىلى بولمايدۇ

 قۇرئان خۇدانىڭ سۆزلىرى تهۋرات ۋه ئىنجىلدىكى ئايهتلهرگه ئاساسالنغاندا، 

  . بولىشى مۇمكىن ئهمهس

  

   زىددىيهتلىك ئايهتلهرىدىكقۇرئان

  جهننهتكه كىرىدىغان كىيىنكى ئادهملهرنىڭ سانى زادى كۆپمۇ ياكى ئازمۇ؟

جهننهتته بۇرۇنقىالر كۆپ، كىيىنكىلهر 

  )56:12،13قۇرئان . (ئاز

جهننهتته بۇرۇنقىالرمۇ كۆپ، 

) 56:39،40قۇرئان . (كىيىنكىلهرمۇ كۆپ

   ېتىم ئۆزگهرتىلىدۇكۆپ قناماز ئوقۇغاندا يۈزلىنىدىغان تهرهپ 

مۇسۇلمانالر ناماز ئوقۇغاندا يۈزلىنىدىغان 

. تهرهپ  دهسلهپته ئىرۇسالىم ئىدى

 مۇھهممهتكه ۋهھى قىلىپ، ئالالكىيىن 

خالىغان تهرهپكه قاراپ دۇئا قىلساڭالر 

 غائالالبولىدۇ، چۈنكى ھهممه تهرهپ 

  . دهيدۇمهنسۇپ

  ) 2:142قۇرئان  (

 ئالال ،تېخىمۇ كىيىنكى ۋاقىتالردا

مۇھهممهتكه يهنه ۋهھى چۈشۈرۈپ 

بۇ بۇرۇنقى گېپىنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ، 

 ئۇ مۇھهممهت ياخشى كۆرىدىغانقېتىم 

مۇسۇلمانالرغا بىنى ئىمهككىدىكى كه

  . بهرگهنلىكىنى جاكاراليدۇقىبله قىلىپ 

  ) 2:143،144قۇرئان (

  ر بارخاتالىقالپهرقلهر ۋه   ھىساباتىدا سانالرنىڭمىراس تهقسىماتى

ئانىسى ۋه يېقىن -ئوغۇلالر ئاتا ●

تۇققانلىرىدىن قالغان مىراسنىڭ بىر 

قىسمىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ، قىزالرمۇ بىر 

مهيلى قالغان . قىسمىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ

مىراس كۆپ ياكى ئاز بولسۇن، ھهر بىر 

ئادهم بهلگىلهنگهن مىراس ئۈلۈشىگه 

 ئوغۇل باال ۋارىسلىق قىلىدىغان مىراس ●

. قىز بالىنىڭ ئىككى ھهسسىسى بولىدۇ

ئهگهر ئۆلگۈچىنىڭ ئىككىدىن ئارتۇق 

الر ئومومى مىراسنىڭ قىزى بولسا، ئۇ

ئۈچدهن ئىككى قىسىمىغا ۋارىسلىق 

ئهگهر بىرال قىزى بولسا، ئۇ . قىلىدۇ
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  ) 4:7قۇرئان . (ئىگه بولىدۇ

ئۈلۈپ دۇرىدىغانالر مىراس قال ●

ئانىسى ۋه يېقىن -كىتىشتىن بۇرۇن ئاتا

ئۈچۈن ئادىل بولغان ئۇرۇق تۇققانلىرى 

  . ۋهسىيهتنامه قالدۇرۇش كىرهك

   ) 2:180قۇرئان (

ئىككىدهن بىر قىسىم مىراسقا ۋارىسلىق 

ئهگهر ئۆلگۈچىنىڭ پهرزهنتلىرى . قىلىدۇ

 ى ھهر بىرنىڭئانىسى-بولسا، ئۇنىڭ ئاتا

 قىسم ئۆلۈشىگه مىراسنىڭ ئالتهدهن بىر

نتلىرى بولماي ئهگهر پهرزه. ئىگه بولىدۇ

ئانىسىال بولسا، ئۇنداقتا -پهقهت ئاتا

ئانىسى مىراسنىڭ ئۈچدهن بىر قىسمىغا 

ئىنى ۋه -ئهگهر ئۇنىڭ ئاكا. ئىگه بولىدۇ

سىڭىللىرى بولسا، ئانىسى پهقهت -ئاچا

 .ئالتهدهن بىر قىسىم مىراسقا ئىگه بولىدۇ

  ) 4:11قۇرئان (

ئهگهر خوتۇنلىرىنىڭ بالىسى بولمىسا،  ●

دىن قالغان مىراسنىڭ ئىككىدهن ئۇنىڭ

ئهگهر . بىر قىسىمىغا ئىگه بولىدۇ

بالىلىرى بولسا، ئۇنىڭدىن قالغان 

مىراسنىڭ تۆتتىن بىر قىسمىغا ئىگه 

ئهگهر ئۆلگۈچىنىڭ بالىلىرى . بولىدۇ

بولمىسا، خوتۇنلىرى مىراسنىڭ تۆتتىن 

ئهگهر بالىلىرى . بىر قىسمىغا ئىگه بولىدۇ

سنىڭ بولسا، خوتۇنلىرى مىرا

. سهككىزدهن بىر ئۆلىشىگه ئىگه بولىدۇ

ئانىسىمۇ يوق، -ئهگهر ئۆلگۈچىنىڭ ئاتا

پهرزهنتلىرىمۇ يوق بولۇپ، پهقهت ئانا 

بىر دادا باشقا بىر ئهر قىرىندىشى ۋه بىر 

ئايال قىرىندىشى بولسا، ئۇالرنىڭ 

ھهربىرى مىراسنىڭ ئالتىدهن بىر قىسمىغا 

 دادا ئهگهر ئۇنىڭ ئانا بىر. ئىگه بولىدۇ

باشقا تېخىمۇ كۆپ قىرىنداشلىرى بولسا، 

ئۇالرنىڭ ھهربىرى مىراسنىڭ ئۈچتىن بىر 

  ) 4:12قۇرئان . (قىسمىغا ئىگه بولىدۇ

 ئهگهر بىر ئهركىشى ئۆلۈپ كهتسه، ●

ئۇنىڭ پهرزهنتلىرى بولماي، پهقهت بىرال 

ئاچىسى ياكى سىڭلىسى بولسا، ئۇ ئايال 

ه مىراسنىڭ ئىككىدهن بىر قىسمىغا ئىگ

ئهگهر ئايال كىشىنىڭ بالىلىرى . بولىدۇ
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بولمىسا، ئۇنداقتا ئهركىشى ئۇنىڭ 

ئهگهر ئهر . مىراسىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ

كىشىنىڭ مىراسىغا ۋارىسلىق قىلىدىغانالر 

ئۇنىڭ ئىككى ئاچىسى ياكى سىڭلىسى 

بولسا، ئۇ ئىككىسى مىراسنىڭ ئۈچدهن 

ئهگهر . ئىككى ئۆلۈشىگه ۋارىسلىق قىلىدۇ

ئىنى -ىق قىلىدىغانالر ئىچىده ئاكاۋارىسل

سىڭىللىرى بولسا، ئۇنداقتا بىر -ۋه ئاچا

ئهر قىرىندىشى ئىككى ئايال 

. قىرىندىشىنىڭ ئۆلۈشىگه ئىگه بولىدۇ

     ) 4:176قۇرئان (

  

  كېچىلىك ناماز ۋاقتى

 كېچىنىڭ كۆپ قىسىم ۋاقىتلىرىدا ناماز 

  ) 73:2قۇرئان . (ئوقۇش كىرهك

ۇش ۋاقتى پۈتۈن كېچىلىك ناماز ئوق

كېچىنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسىم، 

ئىككىدهن بىر قىسىم ياكى ئۈچتىن بىر 

  ) 73:20قۇرئان (. دا بولىدۇقىسىمى

   زادى قانداق بىر تهرهپ قىلىنىدۇ؟زىنا قىلغانالر

: مۇنداق ئۆگىتىدۇلهرگه  قۇرئان ئهر●

ئهگهر خوتۇنلىرىڭالر زىنا قىلسا، ھهم 

لىق بهرسه، بۇنىڭغا تۆت ئهركىشى گۇۋاھ

 ئالالئۇ خوتۇننى تاكى ئۆلگۈچه ياكى 

ئۇالرغا بىر يول ئېچىپ بهرگىچه ئۆيگه 

  .سوالپ قويۇڭالر

  ) 4:15قۇرئان  (

:  قۇرئان ئايالالرغا مۇنداق ئۆگىتىدۇ●

ئهگهر ئېرىڭالر باشقا ئايال بىلهن زىنا 

ئهگهر . قىلسا، ئۇ ئىككىسىنى ئهيىپلهڭالر

ۇالرنى گۇناھىغا تۆۋه قىلسا، ئئۇالر 

  . كهچۈرۋىتىڭالر

    ) 4:16قۇرئان ( 

زىنا : قۇرئان يهنه مۇنداق ئۆگىتىدۇ

 100قىلغان ئهر ئايالنى، ھهر بىرسىنى 

ئۇالرغا ئىچ . قامچىدىن ئۇرۇڭالر

نىڭ جازاسىنى ئالالئاغرىتماڭالر، 

مۇسۇلمانالرنى . كىمهيتمهڭالر

ئورۇنالشتۇرۇپ ئۇالرنىڭ جازالىنىش 

  . ىڭالرئهھۋالىنى نازارهت قىل

  ) 24:2قۇرئان (
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) يۈزلىنىشدىنى ئهركىنلىكتىن زوراۋانلىققا (ئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرگه بولغان مۇئامىله 

 قۇرئان ئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىده

. دىندا زورالش يوق: مۇنداق جاكاراليدۇ

  ) 2:256قۇرئان (

 مۇسۇلمانالرنىڭ سانى سهل ●

 قۇرئان مۇنداق كۆپهيگهندىن كىيىن

مۇسۇلمانالر تاكى : ئۆگىتىدۇ

نىڭ دىنى ئالالزىيانكهشلىك تۈگهپ، 

 يۈرگۈزۈلگۈچه، مۇسۇلمان ئهمهسلهر

ئهگهر ئۇالر   .شى كىرهكبىلهن جهڭ قىلى

ئۇرۇشنى توختاتسا، مۇسۇلمانالرمۇ 

باشقىالرغا تاجاۋۇز  ،توختىتىشىئۇرۇشنى 

  ) 2:193قۇرئان (. قىلماسلىق كىرهك

ىيهت  كۈچىيىپ ھاكىممۇھهممهت ●

ئۆزىنى قوغداش قۇرغاندىن كىيىن 

ئۇرۇشىدىن تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىغا 

قۇرئان مۇنداق بۇ چاغدا . يۈزلىنىدۇ

  : ئۆگىتىدۇ

مۇسۇلمانالر ئىسالم دىنىغا  ○

ئىشهنمىگهنلهر بىلهن جهڭ قىلىشى 

، تاكى ئۇالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل كىرهك

قىلغىچه ياكى يۇۋاشلىق بىلهن جىزيه 

هسلهر تۆلهيدىغان ئېغىر مۇسۇلمان ئهم(

قۇرئان (. نى تۆلىگهنگه قهدهر) باج

9:29 (  

مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن  ○

ئىسالمنىڭ . ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ

يولىدا ماڭمىغانالرنى  ئۆلتۈرۋىتىش 

  )   4:89قۇرئان . (كىرهك

جهڭ مهيدانىدا مۇسۇلمان  ○

ئهمهسلهرنى قىرۋىتىش كىرهك، ياكى 

نىڭ يولىدا ئالال. كئهسىر ئېلىش كىره

جهڭ قىلىپ شىھىت بولغانالر زور ساۋاپقا 

  ) 47:4قۇرئان . (ئېرىشىدۇ
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  المدۇ ؟ و جهڭ قىلىشقا بچهكلهنگهن ئايالردائۇرۇش 

: قۇرئان مۇسۇلمانالرغا مۇنداق ئۆگىتىدۇ

چهكلهنگهن ئاي ئۆتكهندىن كىيىن، 

سىلهر قهيهرده مۇشرىكالرنى كۆرسهڭالر، 

ئۆلتۈرۈڭالر، ئهسىر ئۇالرنى شۇ يهرده 

. ئېلىڭالر، قورشاپ ھۇجۇم قىلىڭالر

ئهگهر ئۇالر ئىسالمنىڭ يولىغا كىرسه 

  ) 9:5قۇرئان . (ئۇالرنى قويۋىتىڭالر

بىر  ئالال: قۇرئان يهنه مۇنداق ئۆگىتىدۇ

بۆلگهن، بۇنىڭ ئىچىده ئايغا  12 يىلنى

بۇ .  ئاي چهكلهنگهن ئايالردۇر4

 ھوجۇم رغامۇسۇلمانالمهزگىلده مۇشرىكالر 

سا، ئۇالرغا بىرلىكته قارشىلىق قىل

  ) 9:5قۇرئان (. ش كىرهككۆرسىتى

 كۈنده ۋه ياكى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچه ياراتقانمۇ ؟ 8 كۈنده ياكى 6 دۇنيانى ئالال

زىمىننى ۋه - كۈنده ئاسمان6 ئالال

.  ئۇنىڭدىكى بارلىق مهۋجۇداتنى ياراتقان

 ، 10:3 ، 7:54 ، 32:4قۇرئان (

11:7 ، 25:59 (   

  

 يهرنى، يهر يۈزىدىكى ئالال ●

مهۋجۇداتالرنى ۋه ئاسماننى يارىتىشقا 

.  كۈن ۋاقىت سهرپ قىلىدۇ8جهمئى 

   ) 12-41:9قۇرئان (

 بىر ئېغىز سۆز بىلهنال ھهممىنى ئالال ●

  ) 2:117قۇرئان . (يارىتىدۇ

   بىلهن دوست بولسا بۇالمدۇ ؟ مهسىھىلهرمۇسۇلمانالر 

ر هھۇدىالر ۋه مهسىھىلهيمۇسۇلمانالر 

.  ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇبىلهن

   ) 5:51قۇرئان (

مهسىھىلهر مۇسۇلمانالرغا ئهڭ يېقىن 

چۈنكى . دوستانه بولغان  كىشىلهردۇر

  ) 5:82قۇرئان . ( ئهمهستهكهببۇرئۇالر 

  

  مۇھهممهت تۇنجى مۇسۇلمانمۇ ياكى بۇرۇنقىالرمۇ؟ 

نى قۇرئاندا مۇھهممهت كۆپ قېتىم ئۆزى

 غائالال يېنىپمۈشرىكلىك يولىدىن 

بويسۇنغان تۇنجى مۇسۇلمان 

قۇرئان . (ئاتايدۇدهپ ) بويسۇنغۇچى(

6:14 ، 6:163 ، 39:12 (  

  

ئهمما قۇرئاندا مۇھهممهتتىن بۇرۇنقى 

  . مۇسۇلمانالر  تىلغا ئېلىنىدۇ

 ئىبراھىم، ياقۇپ ۋه ئۇالرنىڭ ●

قۇرئان . (ئهۋالدلىرى بولغان ئىسرائىلالر

2:132 (  

 قۇرئان نازىل بولۇشتىن بۇرۇنال ●

مۇقهددهس كىتاپ بېرىلگهن خهلقلهر 

قۇرئان (.   ۋه مهسىھىلهرالريهنى يهھۇدى

28:52،53 (  

  .  ئهيسا مهسىھ ۋه ئۇنىڭ شاگىرتلىرى●

  ) 3:52قۇرئان (
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  نىڭ بىر كۈنى مىڭ يىلمۇ ياكى بهش تۈمهن يىلمۇ ؟ ئالال

نىڭ دهرگاھىدىكى بىر كۈن ئالال

  . نالرنىڭ بىر مىڭ يىلىغا تهڭئىنسا

   ) 32:5 ، 22:47قۇرئان  (

نىڭ بىر كۈنى ئالالپهرىشته ۋه 

. ئىنسانالرنىڭ بهش تۈمهن يىلىغا باراۋهر

  )  70:4قۇرئان (

  ؟  گىمۇئىككى بۆلىنهمدۇ ياكى تۈركۈمگهقىيامهت كۈنى ئىنسانالر ئۈچ 

ممهتكه ئىشهنگهنلهر ۋه  ئىنسانالر مۇھه●

.  دهپ ئىككىگه ئايرىلىدۇهرتهتۈر پېشانىل

   ) 20-90:18قۇرئان (

 ئىنسانالر ياخشىلىق قىلغۇچىالر ۋه ●

يامانلىق قىلغۇچىالر دهپ ئىككىگه 

  . ئايرىلىدۇ

  ) 8-99:6قۇرئان (

قىيامهت كۈنى ئىنسانالر ئۈچكه 

تهتۈر بهختلىك بولغۇچىالر، . ئايرىلىدۇ

  .  ۋه ياخشىلىق قىلغۈچىالرپېشانىلهر

   ) 10-56:3قۇرئان (

  جاننى كىم ئالىدۇ ؟ 

قۇرئان . (جاننى ئهزرائىل ئالىدۇ● 

32:11 (  

پهرىشتىلهر ئادهملهرنىڭ يۈزىگه ۋه ● 

قۇرئان . (دۈمبىسىگه ئۇرۇپ ئۆلتۈرىدۇ

47:27 (  

  

  ) 39:42قۇرئان . ( ئالىدۇئالالجاننى 

  8- 7ى نهچچه كۈنده ۋه ياكى  ئاد قهۋمىنى بىر كۈنده گۇمران قىالمدۇ ياكئالال

  ؟ كۈندىمۇ

 بىر كۈنده قاتتىق بوران چىقىرىپ ئالال

قۇرئان . (ۋىتىدۇئۇالرنى گۇمران قىلى

54:19 (  

 نهچچه كۈن قاتتىق بوران ئالال ●

قۇرئان . (چىقىرىپ ئۇالرنى ئازاپاليدۇ

41:16 (  

 كۈن قاتتىق بوران 8-7 ئالال ●

. چىقىرىپ ئۇالرنى گۇمران قىلىۋىتىدۇ

  ) 69:6،7قۇرئان (
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   باشتا يهرنى يارىتامدۇ ياكى ئاسماننى ؟ئالال

 يهر يۈزىدىكى بارلىق مهۋجۇداتالرنى ئالال

يارىتىپ بولغاندىن كىيىن، ئاندىن 

 قات ئاسمان 7ئاسماننى يارىتىدۇ، ئۇنى 

ھهر بىر قات ئاسماندا ئاھالىلهر . قىلىدۇ

  . ياشايدۇ

  )  12-41:9 ، 2:29قۇرئان (

 ئاسماننى يارىتىپ ھهممىنى ئالال

ئورۇنالشتۇرۇپ بولغاندىن كىيىن، 

  . ئاندىن يهرنى يارىتىدۇ

   ) 30-79:27قۇرئان (

 ياكى باشتا تۇتاش بولۇپ تۇتاشقانمۇئاسمان بىلهن زىمىن ئهسلى ئايرىم بولۇپ كىيىن 

  كىيىن ئايرىلغانمۇ؟ 

 ئاسمان بىلهن زىمىنغا بىر يهرگه ئالال

  .ئۇالر بويسۇنىدۇ. كىلىڭالر دهيدۇ

  )  41:11قۇرئان  (

ئاسمان بىلهن زىمىن ئهسلى بىر تۇتاش 

 ئۇالرنى ئىككىگه ئالالئىدى، 

  . ئاجرىتىۋىتىدۇ

  ) 21:30قۇرئان (

   ؟ ياراتقاننىمه بىلهن زادى  ئادهمنى ئالال

قۇرئان  (ياراتقانقان پارچىسى بىلهن  ●

96:2 (  

 سۇ بىلهن جانلىقالرپۈتكۈل  ●

  . رىتىلغانيا

  ) 24:45 ، 21:30قۇرئان (

  .  مهنى بىلهن ئادهمنى ياراتقان●

  ) 25:54قۇرئان (

  .  توپا بىلهن ئادهم ئاتىنى ياراتقان●

  ) 3:59قۇرئان (

ېغىز توپا بىلهن ئادهمنى  قارا س●

  . ياراتقان

  ) 15:26قۇرئان (

  .  الي بىلهن ئادهملهرنى ياراتقان●

  ) 30:20قۇرئان (

  

  

ئادهملهر يوقلۇقتىن بارلىققا  ●

  . كهلتۈرۈلگهن

  ) 52:35ۇرئان ق(

  .  ئالال توپا بىلهن ئادهملهرنى ياراتقان●

)11:61 (  

) 16:4قۇرئان . ( مهنى بىلهن ياراتقان●

ئادهم باشتا مهنى ئىدى، كىيىن قان  ●

پارچىسىغا  ئايالندى، ئاخىرىدا ئالال 

قۇرئان . (ئۇنى ئادهم قىلدى

75:36،38 (   

 ئالال باشتا الي بىلهن كىيىن مهنى ●

قۇرئان . (ملهرنى ياراتقانبىلهن ئاده

35:11(  
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  ئالال بىلهن ئادهمنىڭ ئارلىقى زادى قانچىلىك ؟ 

  . ئادهمنىڭ جان تۇمۇرىدىنمۇ يېقىن

  ) 50:16قۇرئان (

 كۈنده ئاسمان بىلهن زىمىننى 6ئالال  ●

يارىتىپ بولۇپ، ئاندىن ئهرشتىكى 

قۇرئان . (تهختىگه چىقىپ ئولتۇرىدۇ

57:4 (  

زىمىندىكى -مان كۈنده ئاس6ئالال  ●

ئۇنىڭ . بارلىق مهۋجۇداتالرنى يارىتىدۇ

. تهختى ئهسلى سۇ ئۈستىده ئىدى

  ) 11:7قۇرئان (

ئالالنىڭ دهرگاھىغا يىتىپ بېرىش  ●

ئۈچۈن ئىنسانالرنىڭ ۋاقتى بۇيىچه 

ھىساپلىغاندا بىر مىڭ يىل ۋاقىت 

  ) 32:5قۇرئان . (تىدۇكى

پهرىشتىلهرنىڭ يهر يۈزىدىن ئالالنىڭ  ●

ھىغا يىتىپ بېرىشى ئۈچۈن دهرگا

ئىنسانالرنىڭ ۋاقتى بۇيىچه ھىساپلىغاندا 

قۇرئان . ( مىڭ يىل ۋاقىت كىتىدۇ50

70:4 (  

  باال قازا نهدىن كىلىدۇ ؟ 

ئادهمنىڭ ئۆزىنىڭ سهۋهبىدىن ●   ) 38:41قۇرئان . (شهيتاندىن كىلىدۇ

  ) 4:79قۇرئان ( . كىلىدۇ

باال قازانىڭ ھهممىسى ئالالدىن ● 

  ) 4:78قۇرئان ( . كىلىدۇ

   پاراڭلىشامدۇ ؟ ئهھۋال سورىشىپ-ملهر ئۆزئارا ھالجهننهتته ئاده

بۇرغا چىلىنغاندىن كىيىن، ئۇالرنىڭ 

. توققاندارچىلىق مۇناسىۋىتى يوقايدۇ

. ئهھۋال سورىشالمايدۇ-ئۇالر ئهمدى ھال

  ) 23:101قۇرئان (

ئادهملهر جهننهتته بىر بىرسىگه ھاراق  ●

 چاكارالر ئۇالر ئۈچۈن تۇتۇشىدۇ، باال

مۇالزىمهت قىلىدۇ، كىشىلهر ئۆزئارا 

  . پاراڭلىشىدۇ

   )  25-52:23قۇرئان (

  . كۆپچىلىك ئۆزئارا سۆھبهتلىشىدۇ●

  ) 37:27قۇرئان  (
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  ؟ بارمۇلهرمۇ تى؟ ياكى پهرىشقوغدىغۇچى ۋه نازارهتچىمۇ پهقهت ئالالال 

ئالالدىن باشقا ھىچقانداق ● 

.  يوقياردهمچىڭالر قوغدىغۇچىڭالر ۋه

   ) 2:107قۇرئان (

ئالالدىن باشقا ھىچقانداق ● 

. نازارهتچىڭالر ۋه ياردهمچىڭالر يوق

  ) 29:22قۇرئان (

 پهرىشتىلهر كىلىپ ئۇالرغا، بۇ دۇنيا ۋه ●

 ئۇ دۇنيادا بىز سىلهرنىڭ قوغدىغۇچىڭالر

  ) 41:30،31قۇرئان . (دهيدۇ

 ھهر بىر ئادهمنىڭ ئالدى ۋه كهينىده ●

ۇرغۇن پهرىشتىلهر كىلىپ ئۇالرنى ن

  ) 13:11قۇرئان ( . قوغدايدۇ

 ئادهمنىڭ ئوڭ ۋه سول تهرهپلىرىده ●

ئىككى خاتىرلىگۈچى پهرىشته بار، ئۇنىڭ 

ئالدىدا بىر پهرىشته ئۇنىڭ سۆزلىرىنى 

  ) 50:17،18قۇرئان . (نازارهت قىلىدۇ

 سىلهرنىڭ ئۈستۈڭلهرده نۇرغۇن ●

  ) 82:10قۇرئان . (نازارهتچىلهر بار

 سۆزىگه ئهمهل ئۇنىڭ بويسۇنامدۇ؟ پۈتۈن پهرىشتىلهر ئالالغاپۈتۈن مهۋجۇدات 

  قىالمدۇ؟ 

زىمىندىكى بارلىق ھايۋانات - ئاسمان●

ۋه پهرىشتىلهر پهقهت ئالالغىال سهجده 

. ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئهمهل قىلىدۇ. قىلىدۇ

  ) 16:49،50قۇرئان (

زىمىندىكى بارلىق مهۋجۇدات - ئاسمان●

لالغا مهنسۇپ، بارلىق مهۋجۇدات ئا

  ) 30:26قۇرئان . (ئۇنىڭغا بويسۇنىدۇ

  

ئالال پهرىشتىلهرگه ئادهم ئاتىغا باش ● 

 دىگهنده، ھهممه ئۇرۇپ سهجده قىلىڭالر

پهرىشتىلهر شۇنداق قىلىدۇ، پهقهت 

ال ئالالنىڭ پهرمانىغا ) ئىبلىس(شهيتان 

قارشى چىقىپ ئادهمگه باش ئۇرۇپ 

مهن اليدىن : شهيتان. سهجده قىلمايدۇ

ياسالغان ئادهمگه نىمىشقا سهجده 

  .  دهيدۇ-قىلىدىكهنمهن

 31-15:28 ،  7:11 ، 2:34قۇرئان (

 ،17:61 ، 20:116 ، 38:71-74 ، 

18:50 (  

شهيتاننىڭ خۇدانىڭ بۇيرۇقىغا قارشى ● 

چىقىپ ئادهمگه باش ئۇرۇپ سهجده 

ھىكايه بۇ قىلمىغانلىقى توغرىسىدىكى 

پتىن ئهمهس، بهلكى مۇقهددهس كىتا

دىگهن » تالمۇد«يهھۇدىالرنىڭ 

. كىتابىدىكى رىۋايهتلهردىن كهلگهن

)Guillaume : »بهت-62» ئىسالم(  
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  كهچۈرمهمدۇ ؟ -ئالال مۇشرىكلىك گۇناھىنى كهچۈرهمدۇ

) ئىالھقا شىرىك كهلتۈرۈش(مۇشرىكلىك 

ئىنتايىن چوڭ گۇناھ بولۇپ، بۇنىڭدىن 

ىسا باشقا گۇناھالرنى ئالال خال

كهچۈرىدۇ، ئهمما مۇشرىكلىك گۇناھىنى 

  . ھهرگىز كهچۈرمهيدۇ

  ) 4:116 ، 4:48قۇرئان (

 پهيغهمبهرنىڭ ۋاقتىدا، ئالال موسا● 

مۇزاينى ئىالھ دهپ چوقۇنغان 

. ئىسرائىلالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۋىتىدۇ

  ) 4:153قۇرئان (

ئالالدىن باشقا ئىالھقا چوقۇنغانالر ● 

ىنىدۇ، ئهمما ئۇالر قىيامهتته قاتتىق جازال

گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ئىسالمغا كىرسه، 

. ئالال ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۋىتىدۇ

    )71-25:68قۇرئان (

   گۇناھى كهچۈرىلهمدۇ يوق ؟ تۆھمهت قىلغانالرنىڭپاك ئايالغا 

پاك ئايالالرنىڭ ئۈستىدىن ئهرز قىلغانالر 

 ئهر گۇۋاھچىنى چىقىرالمىسا، 4ئهگهر 

 قامچا ئۇرۇش كىرهك، ھهمده 80ئۇالرنى 

ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى مهڭگۈ قۇبۇل 

بۇنداق ئادهملهر . قىلماسلىق كىرهك

گۇناھكار ئادهملهردۇر، ئهگهر ئۇالر كىيىن 

گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ياخشىالنسا، ئالال 

  . ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرىدۇ

  ) 24:4،5قۇرئان (

ا پاك ئايالالرغا تۆھمهت قىلغانالر بۇ دۇني

ۋه ئۇ دۇنيادا قارغىشقا ئۇچرايدۇ، ئۇالر 

  . قاتتىق جازالىنىدۇ

  ) 24:23قۇرئان (

گۇناھ كىتابىنى قانداق - دوزاققا چۈشۈپ جازالىنىدىغانالر ئۆزىنىڭ ساۋاپ

  تاپشۇرۋالىدۇ؟ 

  .  دۈمبىسىنىڭ كهينىدىن تاپشۇرۋالىدۇ

   )14-84:10قۇرئان (

  . سول قولى بىلهن تاپشۇرۋالىدۇ

  ) 69:25،26قۇرئان (

  ۋهھىلهرنى مۇھهممهتكه جهبرائىل يهتكۈزهمدۇ ياكى روھىلقۇددۇسمۇ ؟ 

پهرىشته جهبرائىل مۇھهممهتكه 

  . يهتكۈزىدۇ

  ) 2:97قۇرئان (

  . روھىلقۇددۇس مۇھهممهتكه يهتكۈزىدۇ

  ) 16:102قۇرئان (
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  زادى قايسى؟بىردىنبىر جاۋابى قىلغان لۇت قهۋمىنىڭ 

: غان جاۋابىئۇالرنىڭ بىردىنبىر قىل● 

سىلهر ئۇالرنى شهھهردىن «

چىقىرۋىتىڭالر، چۈنكى ئۇالر ھهقىقهتهن 

   ».پاك خهلقتۇر

  ) 7:82قۇرئان (

نىڭ سىلهر لۇت«: ئۇالر مۇنداق دهيدۇ● 

ئېتىقاتچىلىرىنى شهھهردىن 

چىقىرۋىتىڭالر، چۈنكى ئۇالر پاك 

بۇ ئۇالرنىڭ بىردىنبىر »  .خهلقتۇر

  . جاۋابى

  ) 27:56قۇرئان (

سهن « : ىڭ قهۋمى مۇنداق دهيدۇئۇن

ئالالنىڭ جازاسىنى بىزگه ئۇچۇق 

جاكارلىغىن، ئهگهر سهن سهمىمى ئادهم 

بۇ ئۇالرنىڭ بىردىنبىر جاۋابى » بولساڭ

  . ئىدى

  ) 29:29قۇرئان (

  نوھنىڭ ئوغلى توپان باالسىدا ھايات قاالمدۇ ياكى سۇغا غهرق بۇالمدۇ؟ 

نوھنىڭ بارلىق ئهگهشكۈچىلىرى ●

قۇرئان (. قازادىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ-باال

21:76 (  

پهقهت نوھنىڭ ئهۋالدلىرىال ھايات ● 

  . قالىدۇ

   ) 77-37:75قۇرئان (

. نوھنىڭ ئوغلى سۇغا غهرق بولۇپ ئۆلىدۇ

  ) 11:42،43قۇرئان (

  لۈپ قۇتقۇزۇلغانمۇ؟ پىرئهۋىن ئۆلۈشتىن بۇرۇن گۇناھى كهچۈرۈ

 مىسىر پىرئهۋىنى ئىسرائىلالرنى قوغالپ

دىڭىزدىن ئۆتكهنده سۇغا غهرق بولۇپ 

ئۇ ئۆلۈشتىن بۇرۇن . ئۆلىدۇ

ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىدىن باشقا 

ىپ، ئىالھنىڭ يوقلىقىنى ئېتىراپ قىل

 خۇدا ئۇنى .گۇناھىغا تۆۋه قىلىدۇ

  . قۇتقۇزىدۇ

   )   92-10:90قۇرئان (

بىر ئۆمۈر يامان ئىشالرنى قىلىپ، 

تۆۋه ئۆلىدىغان چاغدا ئاندىن گۇناھىغا 

ئۇالر . قىلغانالر كهچۈرۈمگه ئېرىشهلمهيدۇ

  . قاتتىق جازالىنىدۇ

  ) 4:18قۇرئان (
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  مهسىھىلهر جهننهتكه كىرهمدۇ ياكى دوزاققىمۇ ؟ 

 ئهيسا مهسىھكه ئېتىقات خۇدا● 

قىلغانالرنى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه 

ئهيسا مهسىھكه ئېتىقات قىلمىغانالردىن 

  . كىرىدۇجهننهتكه ئۇالر. ئۈستۈن قىلىدۇ

  )  3:55قۇرئان (

يهھۇدىالر، مهسىھىلهر، سابىالر ● 

قاتارلىق خۇداغا ) يۇلتۇزغا چوقۇنغۇچىالر(

ۋه قىيامهتكه ئىشىنىدىغان، ياخشى 

كهلگۈسىده زور  ئهمهللهرنى قىلىدىغانالر

. ئىلتىپاتقا ئېرىشىپ جهننهتكه كىرىدۇ

. قايغۇ بولمايدۇ-ئۇالردا قورقۇنۇچ ۋه غهم

  ) 5:69 ، 2:62قۇرئان (

ئىسالم دىنىدىن باشقا دىنغا ئېتىقات 

قىلغانالرنى خۇدا ھهرگىز قۇبۇل 

قىلمايدۇ، ئۇالر زىيان تارتقۇچىالر 

  . بولۇپ، جهننهتكه كىرهلمهيدۇ

  ) 3:85قۇرئان (

  جىن ۋه ئادهملهر نىمه ئۈچۈن يارىتىلغان ؟ 

ئالالنىڭ جىن ۋه ئادهملهرنى 

ى يارىتىشتىكى مهقسىتى، پهقهت ئۇالرن

قۇرئان . (ئۆزىگه چوقۇندۇرۇش ئۈچۈن

51:56  (  

ئالال دوزاققا كىرگۈزۈش ئۈچۈن نۇرغۇن 

قۇرئان . (جىن ۋه ئادهملهرنى يارىتىدۇ

7:179 (  

  ؟ بىر مۇسۇلمان ئون دۈشمهننى يېڭهلهمدۇ ياكى ئىككىنىمۇ

 200 مۇسۇلمان جهڭچى 20چىداملىق 

 مۇسۇلمان 100دۈشمهننى يېڭهلهيدۇ، 

  . شمهننى يېڭهلهيدۇ دۈ1000جهڭچى 

  ) 8:65قۇرئان (

 200 مۇسۇلمان جهڭچى 100چىداملىق 

 مۇسۇلمان 1000دۈشمهننى يېڭهلهيدۇ، 

  .  دۈشمهننى يېڭهلهيدۇ2000جهڭچى 

  ) 8:66قۇرئان (

  مۇسۇلمانالر ئالالنى ئهسلىگهنده تىنچلىق ھىس قىالمدۇ ياكى ۋهھىمىمۇ؟ 

مۇسۇلمانالر ئالالنى ئهسلىگهنده، 

.  قهلبى تىنچلىق ھىس قىلىدۇئۇالرنىڭ

ئالالنى ئهسلىگهن ھهر قانداق قهلب 

  . تىنچلىق ھىس قىلىدۇ

  ) 13:28قۇرئان (

ئالالنى ئهسلىگهنده قهلبىنى ۋهھىمه 

  . باسقانالرال ھهقىقى مۇسۇلمانالردۇر

  ) 8:2قۇرئان (
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  ئالال بىردىنبىر ياراتقۇچىمۇ ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ياراتقۇچىالرمۇ بارمۇ؟ 

لهمدىكى بارلىق مهۋجۇداتنى ئالال ئا

  .ياراتقان

  ) 39:62قۇرئان (

  .  ئالال ئهڭ ماھىر ياراتقۇچىدۇر●

  ) 23:14قۇرئان (

ئالالدىن باشقا يهنه ياراتقۇچىالر بارمۇ،  (

) ئالال ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ماھىرىمۇ؟

سىلهر ئهڭ ياخشى ياراتقۇچى ئالالنى ● 

قۇرئان . (تاشالپ، بائالغا چوقۇنامسىلهر

37:125 (  

ئالال ياراتقۇچىالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ (

  ) ياخشىسىمۇ؟ 

  تۈزىمىنىڭ ئۆزگهرتىلىشى قىساس ئېلىش 

قۇرئان ئۆلتۈرۈلگهن ئادهمنىڭ 

 قىساس قارشى تهرهپتىنتۇققانلىرىنىڭ 

ئادهم ئۆلتۈرۈشىگه يول يهنه ئېلىپ 

  . قويىدۇ

   ) 17:33قۇرئان (

) زىمىقانغا قان، جانغا جان ئېلىش تۈ(

 ئۆلتۈرۈلگۈچى ئۈچۈن كىيىن قۇرئاندا

تۈزۈمى ۋه بهدهل تۆلهش قىساس ئېلىش 

ئۆلگۈچى ھۆر ئادهم بولسا، . ىنىدۇبهلگىل

قارشى تهرهپتىن  ھۆر ئادهمدىن بىرنى 

ئۆلتۈرۈش؛ قۇل بولسا، قۇلدىن بىرنى 

ئۆلتۈرۈش؛ ئايال كىشى بولسا، ئايالدىن 

ئهگهر . بىرنى ئۆلتۈرۈش بهلگىلىنىدۇ

گۈچىنىڭ تۇققانلىرى خالىسا، ئادهم ئۆل

ئۆلتۈرۈشنىڭ ئورنىغا قارشى تهرهپتىن 

 تهلهپ قىلسىمۇ )بهدهل (مال-پۇل

  ) 2:178قۇرئان (  .  بولىدۇ

  ىكى بهلگىلىمىنىڭ ئۈچ قېتىم ئۆزگىرىشىھاراق ئىچىش توغرىسىد

مۇسۇلمانالر ھاراق ئىچىپ مهس بولۇپ  ●

. قالغاندا ناماز ئوقۇماسلىقى كىرهك

  ) 4:43ۇرئان ق(

دىمهك مۇسۇلمانالر باشقا ۋاقىتالردا (

  ) ھاراق ئىچسه بولىدۇ

 قىمار  ۋهھاراق ئىچىشكىيىن قۇرئاندا، 

 پۈتۈنلهي چهكلهنگهن، ئۇنى ئويناش

  . شهيتاننىڭ ئىشى دهپ ئاتىغان

  ) 5:90،91قۇرئان (
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گهرچه ھاراق ئىچىش ۋه قىمار  ●

ئويناشنىڭ ئاز توال پايدىسى بولسىمۇ، 

ئهمما ئۇنىڭ گۇناھى پايدىسىدىن 

  ) 2:219قۇرئان . (كۆپتۈر

ھاراق ئىچىشنىڭ پايدىلىق قۇرئاندا (

ار تهرىپىمۇ بار، گۇناھلىق تهرىپىمۇ ب

  )ىلگهندىي

قۇرئان ئاسماندىكى ئىالھى تاختايدا (

ئاللىبۇرۇن پۈتۈلۈپ بولغان بولسا، نىمه 

ئۈچۈن ھاراق ئىچىش توغرىسىدىكى 

  ) ىرهيدۇبهلگىلىمه توختىماي ئۆزگ

   ؟ هپ ئۆزىنى يۇشۇرامدۇقىيامهت كۈنى ئادهملهر ئالالنىڭ ئالدىدا يالغان سۆزل

ئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهر قىيامهت كۈنى 

ئالالنىڭ ئالدىدا بىر جۈمله سۆزنىمۇ 

  . يۇشۇرالمايدۇ

  )  4:42قۇرئان (

قىيامهت كۈنى، مۈشرىكالر قهسهم 

ئىچىپ، بىز خۇداغا شىرىك كهلتۈرمىدۇق 

  . ۇدهيد

  ) 6:22،23قۇرئان (

  

  

نىڭ چۈشكهن » ۋهھى« كهلگهن، مۇھهممهتتىنيهنى ال ئادهمدىن  بىرقۇرئان ●

ا يېزىلغان، ئاران نهچچه ئون ال خىل تىلد يىل، پهقهت بىر22 قىسقىغىنه مۇۋاقتى

 ۋاقىت ئۆتكهن، ال يىل1400تاپقان، ھازىرغىچه پهقهت مىڭ سۆزدىن تهشكىل 

شۇنداق .  قهدىمقى قوليازما نوسخىلىرىمۇ ئىنتايىن ئازدۇنيادا ساقلىنىپ قالغان

  . نۇرغۇن مهسىلىلهر مهۋجۇديهنىال  بۇ كىتاپتا تۇرۇپ

 يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتا، ئوخشىمىغان 1500،  بولسامۇقهددهس كىتاپ ●

 نهچچه پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈلگهن 40 خىل تىلدا، 3رايوندىكى، ئوخشىمىغان 

مۇقهددهس   پارچه 66دۇرىشى بىلهن يىزىلغان  ئىلھامالنخۇدانىڭۋهھى ۋه 

يازمىالرنىڭ توپلىمى بولۇپ، بۇ يازمىالر خۇددى بىرال ئادهمنىڭ قولىدىن چىققاندهك 

، بۇالرنىڭ كهينىده بىرسىنى تهستىقاليدۇ-ئۆزئارا باغلىنىشچانلىق ئىگه ۋه بىر

 بۇ مۇقهددهس. ئاجايىپ بىر كۈچ قۇدرهتنىڭ مهۋجۇدلىقى ناھايىتى ئېنىق

 يىل ۋاقىت ئۆتكهن بولۇپ، 2000 يىل، كهينىگىمۇ 3500يازمىالرنىڭ ئالدىغا 

تارىختا نۇرغۇن تىلالرغا تهرجىمه قىلىنغان، كۆچۈرۈلمه نوسخىلىرى ناھايىتى كۆپ 

بۇ جهھهتلهردىن قۇرئان بىلهن . ھهم دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىغا كهڭ تارقالغان

   . هسكىتاپنى سېلىشتۇرۇش مۇمكىن ئهممۇقهددهس 
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مۇقهددهس . ئۇقۇمى ئوخشىمايدۇ» ۋهھى«مۇقهددهس كىتاپ بىلهن قۇرئاندىكى  ●

كىتاپتا، خۇدا ئۆزىنىڭ سۆزىنى ئۆزى تاللىغان ئادهمنىڭ قهلبىگه سېلىپ، ئۇنى 

شۇڭا .  دىيىلىدۇ، مۇقهددهس يازمىالرنى يازدۇرغانئىلھامالندۇرۇش ئارقىلىق

ليازما نوسخىلىرىنىڭ كۆچۈرۈپ كىيىنكى نهچچه مىڭ يىلدا، ئونمىڭلىغان قو

، بهزى ھهرپ ۋه )ئهينى ۋاقتتا كومپىيوتىر ۋه مهتبه يوق ئىدى(يېزىلىش جهريانىدا 

ئهمىلىيهتته . قىسمهن سۆزلهرنىڭ خاتا كۈچۈرۈلۈپ قىلىشى ناھايىتى نورمال ئهھۋال

ۋه بۇ خىل پهرقلهر ئىنتايىن كىچىك بولۇپ، مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئاساسى ئهقىده 

مۇقهددهس كىتاپ تارىختا «بۇنىڭ .  تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇلىرىگه چوڭتهلىم

 بىلهن ھىچقانداق مۇناسىۋىتى يوق، ئىككىسى تۆھمهت دىگهن »ئۆزگهرتىۋىتىلگهن

  . تۇرپۈتۈنلهي ئىككى ئىش

مۇھهممهتنىڭ دىگىنى بۇيىچه بولغاندا، قۇرئاننى خۇدا بىۋاسته   ،ھالبۇكى ●

دهپ ئاتىلىدىغان بىر پهرىشته » جهبرائىل«كى مۇھهممهتكه ۋهھى قىلمىغان، بهل

ئاسماندىكى بىر تاش تاختايغا ئاللىبۇرۇن پۈتۈلۈپ بولغان قۇرئاننى سۆزمۇ سۆز، 

باشقىالر مۇھهممهتنىڭ ئاغزىدىن . جۈملىمۇ جۈمله مۇھهممهتكه ئوقۇپ بهرگهن

هر ئهگ. كىتاپ قىلغانچىققان سۆزلهرنى يىزىۋالغان، كىيىنكىلهر ئۇالرنى رهتلهپ 

قۇرئان راستىنال ئاسماندىكى تاختايغا پۈتۈلۈپ كهتكهن بولسا، ئۇنداقتا يهر 

ئهگهر .  ھىچقانداق خاتالىق ۋه پهرق كۆرۈلمهسلىكى كىرهكالرداقۇرئان يۈزىدىكى

قۇرئاننىڭ مۇھهممهتنىڭ يالغان گهپ قىلغانلىقىنى، ئازراقال پهرق كۆرۈلسه، بۇ 

   . هلهيدۇخۇدادىن كهلمىگهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېر

  

  لهرتاشقى زىددىيهتقۇرئاندىكى 

  ئوبىكتىپ پاكىت  قۇرئان

ھهي «: بىر ئانا چۈمۈله مۇنداق دهيدۇ

چۈمۈلىلهر، تىز ئۇۋاڭالرغا كىرىپ 

كىتىڭالر، بولمىسا سواليمان ۋه ئۇنىڭ 

تهرىپىدىن دهسسىلىپ زور قوشۇنى 

سواليمان ئۇنىڭ گېپىنى » !كىتىسىلهر

ا ئاڭالپ تهئهججۈپلهنگهن ھالد

  ) 27:18،19قۇرئان (. كۈلۈمسىرهيدۇ

چۈمۈله ئاۋاز ئارقىلىق ئهمهس بهلكى 

پۇراق ۋه پۇراش سىزىمى ئارقىلىق ئۇچۇر 

  . ئالماشتۇرىدۇ

چۈمۈلىلهرنىڭ سواليمان ۋه ئۇنىڭ 

گهپلهرنى بۇنداق قوشۇنى توغرۇلۇق 

 ىڭ سۆزلىرىنىئۇالرنشۇنداقال قىاللىشى، 

 هئىلىمپهنگسواليماننىڭ ئاڭلىيالىشى، 

   .زىت
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ئالال ئېغىر مهسئۇلىيهتنى زىمىن ۋه 

تاغالرغا تاپشۇرىدۇ، ئهمما ئۇالر بۇ 

مهسئۇلىيهتنى كۆتىرىشنى خالىمايدۇ، 

. چۈنكى ئۇالر بۇ مهسئۇلىيهتتىن قورقىدۇ

  ) 33:72قۇرئان (

زىمىن ۋه تاغالر ئۈلۈك جىسىمدۇر، ئۇالر 

مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئااللمايدۇ، 

. سسىياتىمۇ بولمايدۇئۇالردا قورقۇنۇچ ھى

ئالال زىمىننىڭ تهۋرهپ كىتىشىنىڭ 

ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن نۇرغۇن تاغالرنى 

  . ئورۇنالشتۇرىدۇ

  ) 31:10 ، 21:31 ، 16:15قۇرئان (

تاغالرنىڭ يهر تهۋرهشنىڭ ئالدىنى 

بۇ سۆزلهر ئىلىمپهنگه .  يوقرولىئېلىش 

  .ئۇيغۇن ئهمهس

ئالال بارلىق جانلىقنى جۈپى بىلهن 

  . ياراتقان

  ) 51:49قۇرئان (

بهزى جانلىقالرنىڭ جۈپى بولمايدۇ، 

  . پهقهت بىرال جىنسلىقتۇر

ئهرلهرنىڭ مهنى سويۇقلىقى ئادهمنىڭ 

ئومورتقا ۋه قۇۋۇرغا سۆڭىكى ئارىسىدىن 

  )86:6،7قۇرئان ( . كىلىدۇ

مهنى سويۇقلىقى ئومۇرتقا ۋه ئهرلهرنىڭ 

  . قوۋۇرغا ئارىسىدىن كهلمهيدۇ

مهن چوقۇم سىلهرنى : ۋىنپىرئه ●

  . دهيدۇ-لىتىمهنخكىرسىتقا مى

  ) 26:49 ، 7:124قورئان  (

 يۈسۈپ تۈرمىدىكى ئىككى ئادهمگه ●

راڭالردىكى سىلهرنىڭ ئا: مۇنداق دهيدۇ

. لىنىپ ئۆلتۈرىلىدۇخبىرىڭالر كىرسىتقا مى

  ) 12:41قۇرئان (

مىالدىدىن بۇرۇنقى (نىڭ دهۋرىده ساۇم ●

نىڭ دهۋرىده ۋه يۈسۈپ) ئهسىر-15

 ،)لهردهئهسىر-19مىالدىدىن بۇرۇنقى (

اليدىغان بۇنداق خمىسىردا كىرسىتقا مى

  . جازا يوق ئىدى

 كىرسىتقا مىقاليدىغان جازا مىالدىدىن ●

ئهسىرلهرگه كهلگهنده -6بۇرۇنقى 

ئاندىن پىرسىيهده بارلىققا كهلگهن، 

كىيىن رىم ئىمپىرىيىسىده كهڭ 

  . قوللىنىلغان

  ) انىيه قامۇسىبۈيۈك بىرىت (

پىرئهۋىن خۇمداندا كىسهك قويۇپ بىنا 

  ) 28:38قۇرئان . (سېلىشنى بۇيرۇيدۇ

قهدىمقى مىسىرلىقالر كىسهكته ئهمهس 

  . تتىبهلكى تاشتا بىنا ساال

(Manual of Egyptian Archaeology，

G Maspero，H Grevel) 
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ئادهمنىڭ ھامىلدار بولغاندىن تارتىپ  ●

تاكى سۈتى توختىغىچه بولغان ۋاقىت 

قۇرئان . ( ئاي بولىدۇ30جهمئى 

46:15 (  

ئادهمنىڭ سۈتى توختايدىغان ۋاقىت  ●

قۇرئان . (ئىككى يىل  ئىچىده بولىدۇ

31:14 (  

 ئاي 6ئادهمنىڭ ھامىلدارلىق مهزگىلى 

  . ئهمهس

بىر پاتقاندىن كىيىن غهرپكه  قۇياش ●

قۇرئان . (قارا پاتقاقلىققا كىرىپ كىتىدۇ

18:86 (  

 قۇياش تىز يۈرۈپ، بهلگىلهنگهن بىر ●

  ) 36:38قۇرئان . (جايغا بارىدۇ

قوياش غهرىپتىكى بىر قارا پاتقاقلىققا 

پېتىپ كهتمهيدۇ، بهلگىلهنگهن بىر 

  . جايغىمۇ بارمايدۇ

قۇياش يهرشارىنى ئايالنمايدۇ، بهلكى 

ا ئايلىنىش ئۆز ئوقىديهرشارى 

ھادىسىسى كۈندۈز -سهۋهبىدىن كېچه

   . يۈز بېرىدۇ

گۈلدۈرماما ئالالنىڭ ئۇلۇغلىقىنى 

مهدھىيهلهيدۇ، پهرىشتىلهر ئالالدىن 

ئۇ . قورققاچقا ئۇنى مهدھىيهلهيدۇ

چاقماق چاقتۇرۇپ ئۆزى خالىغان ئادهمنى 

  . ئۆلتۈرىدۇ

  ) 13:13قۇرئان (

 گۈلدۈرماما بولۇتالر ئارىسىدىكى ●

هتلهرنىڭ تهسىرلىشىشى بىلهن پهيدا زهر

  . بولغان ئاۋاز

 گۈلدۈرماما ۋه چاقماق خۇدانىڭ ●

  . پهرىشتىلىرى ئهمهس

ئىبراھىم بىلهن ئىسمائىل مهككىدىكى 

قۇرئان . (غانكهبىنىڭ ئۇلىنى تۇرغۇز

2:127 (  

ئىبراھىم پهيغهمبهر ئهزهلدىن سهئۇدى 

ئهرهبىستاندىكى مهككىگه بېرىپ 

ىنىڭ يهتته كهبئهمىلى. باقمىغان

 ئىسالم دىنى پهيدا سېلىنغان ۋاقتى

  . دىن بهك بۇرۇن ئهمهسلهربولغان دهۋر

» مىزان ئهل ئىسالم«ئهنۋهر جۇدىنىڭ ( 

بېتىده، -170دىگهن ئهسىرىنىڭ 

مىسىرنىڭ ئهڭ داڭلىق ئهرهپ 

ئهدهبىياتشۇناسى بولغان  پىرافىسسور 

تاھا ھۆسهيىن دوكتۇرنىڭ سۆزىنى 

  )  نهقىل ئالىدۇ
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قۇرئان . ( ئالال زىمىننى كهڭ يايىدۇ●

50:7 (  

  ) 79:30قۇرئان . ( يهر يۈزىنى يايىدۇ●

قۇرئان . ( يهر يۈزى قانداق يېيىلغان●

88:20 (  

  

شارى تهكشى ئهمهس، بهلكى  يهر●

  . بولۇپ، ئالهم بوشلىقىدا تۇرىدۇيومىالق

: گهن مۇقهددهس كىتاپتا مۇنداق دىيىل●

قۇرسىدا خۇدا زىمىن شارىنىڭ يو ○  

  ) 40:22يهشايا پهيغهمبهر . (تۇرىدۇ

 ئېسىپ مۇئهللهققه زىمىننى خۇدا ○  

  .قويغان

  )  26:7ئايۇپ پهيغهمبهر    (

  

  قۇرئان ئىلىمپهندىنمۇ يوقىرى ئىلىمپهنمۇ؟ 

 بهزى مۇسۇلمانالر تار نهزهر دائىرىسى بىلهن قۇرئاندىكى ئايهتلهرنى چۈشهندۈرۈپ، ●

ئهمىلىيهتته . تۈن تۇرىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇئۇنىڭ ئىلىمپهندىنمۇ ئۈس

. ئۇالر مىسال قىلغان ئايهتلهرنىڭ پۈتۈنلهي باشقىچه مهنىسى بار دىيىشكه بولىدۇ

 قىلچه ھهمۇنداق تار نهزهر دائىرىدىكى چۈشهندۈرۈشلهر بىۋاسته، روشهن چۈنكى ئ

مۇسۇلمانالرنىڭ قىسىم بولماستىن، بهلكى بىر ئوتتورغا چىققان گۇمانسىز ھالهتته 

ئهگهر خۇدا .  دىيىشكه بولىدۇ پهيدا بولغانئارقىلىق» قىزىشى«كۆڭۈل قويۇپ 

قۇرئاننىڭ ئىلىمپهندىنمۇ ئۈستۈن ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلماقچى بولسا، نىمه 

ئۈچۈن ئۇنى بىۋاسته، روشهن ۋه قىلچه گۇمانسىز بولغان سۆزلهر بىلهن 

  دىلىمهيدۇ؟ ئىپا

يىلالرغا كهلگهنده، ئاندىن -1970 يىل ئۆتكهندىن كىيىن، 1400  مۇھهممهتتىن●

ئىلىمپهن . بىر قىسىم مۇسۇلمانالر قۇرئاننى ئىلىمپهندىنمۇ ئۈستۈن دهپ جاكاراليدۇ

نىگىزىنى سۈرۈشتۈرگهنده، ئهمىلىيهتته يىقىنقى دهۋرلهرده . يېڭى شهيئى ئهمهس

نىڭ قۇرئاندىن مۇسۇلمانالر سىرتقا دىن تارقىتىش جهريانىدا كىشىلهر

ھازىرقى دهۋر گۇمانالنغانلىقىنى كۆرىدۇ، شۇڭا ئىلىمپهنگه چوقۇنىدىغان 

 مهجبۇرالرنى تېپىپ چىقىشقا » ئىسپات«يېڭىچه  ىش ئۈچۈنجهلپ قىلكىشىلىرىنى 

  . بولىدۇ

 ده، قۇياشنىڭ پاتىدىغان جايغا بېرىپ بىر قارا پاتقاقلىققا كىرىپ 18:86 قۇرئان ●

 قۇياشبۇ ئهلۋهتته ئىلىمپهنگه خىالپ، چۈنكى ئهمىلىيهتته . دۇكهتكهنلىكى سۆزلىنى

قۇياشنىڭ . يهرشارىنى ئايالنمايدۇ، بهلكى يهرشارى ئۆز ئوقىدا ئايلىنىدۇ

مۇسۇلمانالر مانا . بىر پاتقاقلىققا پېتىپ كىتىشى مۇمكىن ئهمهسيهرشارىدىكى 
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 ئاالمهت، غايىبانه مۇشۇنداق ئىلىمپهنگه خىالپ بولغان ئايهتلهرنى يۇشۇرۇن مهنىده

  . دهپ چۈشهندۈرىدۇ

 ئارقىلىق ھهرقانداق بىر نهزىرىيهنى لهرتالالشچانلىققا ئىگه بولغان چۈشهندۈرۈش● 

  .  ئهلۋهتتهئىسپاتالپ بهرگىلى بولىدۇ

  

  بىلهن بولغان زىددىيىتى» مۇقهددهس كىتاپ«قۇرئاننىڭ 

سپاتاليمهن دهپ نى ئى) تهۋرات، ئىنجىل(» مۇقهددهس كىتاپ« قۇرئان ئۆزىنى ●

نىڭ نوپۇزى ۋه ھهقلىقىنى ئىنكار » مۇقهددهس كىتاپ«قۇرئان . جاكاراليدۇ

  . قىلمايدۇ

 ئهمما قۇرئاندا ئىپادىلهنگهن دىنى ئهقىده، تهلىملهر ۋه تارىخى خاتىرىلهر بىلهن ●

  . تىكى ئاالقىدار مهزمۇنالر زىت كىلىدۇ» مۇقهددهس كىتاپ«

،  بولۇپزىددىيهتلىك  ئىچىدىن قۇرئان ئۆز:ىزكى شۇڭا شۇنداق يهكۈن چىقىرااليم●

  . بولىشى مۇمكىن ئهمهس خۇدانىڭ ۋهھىسىدىن كهلگهن نىڭئۇ

قا بولغان بىلىمى تولىمۇ ئاز بولۇپ، ئۆزىنىڭ » مۇقهددهس كىتاپ« مۇھهممهتنىڭ ●

. سۆزلهيدۇخىيالىدا مۇقهددهس كىتاپتىن كهلگهن دهپ قارىغان مهزمۇنالرنى 

، داۋۇت، ساۇمقا مۇناسىۋهتلىك شهخىسلهر، مهسىلهن يۈسۈپ، تهۋراتورئاندىكى ق

ھىكايىلهرنىڭ بولغان بارلىق سواليمان، ئايۇب، يۇنۇس قاتارلىقالرغا مۇناسىۋهتلىك 

. باغدىن سۆزلىنىدۇ-تاغدىنكهينى ماسالشمىغان، -ئاخىرى يوق، ئالدى-باش

ۈشكه هندۈرشۇڭا قۇرئاننى شهرھىلىگۈچىلهر دائىم تهۋراتنى نهقىل ئېلىپ چۈش

  . مهجبۇر بولىدۇ

چۈنكى زامان .  مۇقهددهس كىتاپنىڭ قۇرئانغا قارىغاندا تىخىمۇ كۆپ ئاساسى بار●

 تارىخى ۋهقهلىكلهرگه تېخىمۇ يېقىن كىلىدۇ ىگهنخاتىرىلئۆزى ۋه ماكان جهھهتته ئۇ 

، خاتىرىلهنگهن )قۇرئاندىن نهچچه يۈز يىل ھهتتا نهچچه مىڭ يىل بۇرۇن يىزىلغان(

  . ۇنالر تېخىمۇ تولۇق ۋه تهرتىپلىك بولۇپ، تارىخقا تېخىمۇ ئۇيغۇن كىلىدۇمهزم

  نىڭ ماس كهلمهيدىغان جايلىرى» مۇقهددهس كىتاپ« قۇرئان بىلهن ●

  لهر ئىدىيهدىكى پهرق ۋهئېتىقات ○

  تهۋراتتىكى قۇربانلىقنىڭ ھهقىقى مهنىسى ■

   ئهيسا مهسىھكه ئائىت خاتىرىلهر■

  ھى ماھىيىتى ئهيسا مهسىھنىڭ ئىال□  

  لىنىشىخ ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتكه مى□ 
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  دىگهن نامى» خۇدانىڭ ئوغلى« ئهيسا مهسىھنىڭ □ 

  دىگهن نامى » مهسىھ« ھهزرىتى ئهيسانىڭ □ 

  خۇدانىڭ خاراكتىرى ■

   ئادهمنىڭ چۈشكۈنلىشىشى ۋه گۇناھكار تهبىئىتى■

  ولى ئادهمنىڭ قۇتقۇزۇلۇشقا بولغان ئېھتىياجى ۋه قۇتقۇزۇلۇش ي■

  

  لهرخاتىرىلهردىكى پهرققۇرئان ۋه مۇقهددهس كىتاپتىكى تارىخى 

  مۇقهددهس كىتاپتىكى خاتىرىلهر  قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

ن، گولىيات قاتارلىق تارىخى شهخىسلهر قۇرئاندا سائۇل، داۋۇت، گىدىيو

   ىتىلگهنشتۈرۋئارال

  .پهيغهمبهرنىڭ نامى تىلغا ئېلىنمىغان ●

    )248-2:246قۇرئان (

------  

الرنىڭ تۇنجى پادىشاھى ئىسرائىل ●

  ) 2:247،249قۇرئان . (تارۇت

------  

ئىسرائىلالرنىڭ ئۆزىگه پادىشاھ  ●

تىكلهشنى تهلهپ قىلىش سهۋهبى، ئالال 

  . ئۈچۈن جهڭ قىلىش ئىدى

  ) 2:246قۇرئان (

  

------  

 ئۆلگهندىن كىيىن، بىر پهيغهمبهر ساۇم ●

ۇالر ئىسرائىلالردىن، ئهگهر جىھاد ئ

ئۈچۈن پهرز قىلىنغان بولسا، ئۇالرنىڭ 

جهڭ قىلماسلىقى مۇمكىنمۇ؟ دهپ 

  ) 2:246قۇرئان . (سورايدۇ

  .بهرنىڭ نامى سامۇئىلپهيغهم ●

   ) Ⅰ 9:15-17سامۇئىل پهيغهمبهر(

------  

ئىسرائىلالرنىڭ تۇنجى پادىشاھى  ●

  .سائۇل

   ) Ⅰ10:1،24،25سامۇئىل پهيغهمبهر(

------  

ئىسرائىلالرنىڭ ئۆزىگه ئهينى ۋاقىتتا  ●

پادىشاھ تىكلهشنى تهلهپ قىلىش 

سامۇئىل پهيغهمبهرنىڭ سهۋهبى،  

نى تۇتمىغانلىقى ئوغلىنىڭ خۇدانىڭ يولى

 دۆلهتلهرگهۋه ئىسرائىلالرنىڭ باشقا 

ئوخشاش بولۇشنى ئارزۇ قىلغانلىقى 

سامۇئىل پهيغهمبهر . (سهۋهبىدىن بولغان

8:4،5  (  

------  

ئىسرائىلالرنىڭ مىسىردىن ئايرىلىشى  ●

ياردىمى بىلهن مىسىرنىڭ خۇدانىڭ 

قۇللىقىدىن قۇتۇلۇپ، خۇدا ۋهده قىلغان 

 .ىش ئۈچۈندۈريېڭى زىمىنغا كىر
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ئالال ئىسرائىلالرغا ئالال ئۈچۈن جىھاد  ●

قۇرئان . (قىلىڭالر دهپ بۇيرۇق قىلىدۇ

2:224 (  

  

------  

ئىسرائىلالرنىڭ ئاقساقاللىرى، تارۇت  ●

  . دۇپادىشاھ بولۇشقا اليىق ئهمهس، دهي

  ) 2:247قۇرئان (

  

------  

تارۇت سهلتهنىتىنىڭ بىشارىتى،  ●

ئهھده ساندۇقىنىڭ ئىسرائىلالر ئارىسىغا 

  . چۈشىشىدۇر

  ) 2:248قۇرئان (

  

  

------  

تارۇت قوشۇنىنى باشالپ جهڭگه  ●

ئالال بىر : چىققاندا ئۇالرغا مۇنداق دهيدۇ

دهريا بىلهن سىلهرنى سىنىماقچى، كىم 

 ئىچسه، شۇ ئۇنىڭغا دهريانىڭ سۈيىنى

تهۋه ئهمهس؛ كىم دهريانىڭ سۈيىنى 

قولى بىلهن . ئىچمىسه، شۇ ئۇنىڭغا تهۋه

سۇنى چايقىتىپال قويغانالر بۇيرۇققا 

خىالپلىق قىلغانالر بولمايدۇ؛ كىيىن ئاز 

ساندىكى ئادهملهردىن باشقا ھهممىسى 

  . دهريا سۈيىنى ئىچىدۇ

  ) 2:249قۇرئان (

. ھهرگىزمۇ جىھاد قىلىش ئۈچۈن ئهمهس

ئايرىلغاندا مىسىرلىق ئۇالر مىسىردىن 

كۈمۈش - ئۇالرغا ئالتۇن تېخىقوشنىلىرى

  . كىچهكلهرنى بېرىدۇ-ۋه كىيىم

 12:35،36مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 ،15:1،2 (   

------  

كۆپ قىسىم ئىسرائىلالر سائۇلنىڭ  ●

قىشاليدۇ، پادىشاھ بولغانلىقىنى ئال

قاراقچىالرال -پهقهت بىر قىسىم باندىت

  . ئۇنى كۆزگه ئىلمايدۇ

   ) Ⅰ 10:24،27سامۇئىل(

------  

فىلىستىنالر بۇالپ كهتكهن ئهھده  ●

ساندۇقى قايتۇرۇپ كىلىنىپ، خىلى 

 كىيىن ئاندىن  ئۆتكهندىنئۇزۇن زامانالر

 Ⅰسامۇئىل. (سائۇل پادىشاھ بولىدۇ

هس قۇرئان مۇقهدد ) . 5،6،7،8

 يىل 30-20كىتاپتىكى خاتىرىنى 

قىسقارتىۋىتىدۇ، ھهمده دۆلهت 

سهلتهنىتىنىڭ بهلگىسى ئهھده 

ساندۇقىنىڭ ئىسرائىلالر ئارىسىغا 

چۈشىشى دهيدۇ، بۇالر مۇقهددهس 

  . كىتاپتىكى خاتىرىلهرگه ماس كهلمهيدۇ

------  

دهريا سۈيى بىلهن ئهسكهرلهرنى  ●

ىڭ سىنايدىغان بۇ ۋهقه سائۇل پادىشاھن

ى گىدىيوننىڭ ۋاقتىدا ئهمهس، بهلك

). 7سهردارالر (اقتىدا يۈز بېرىدۇ ۋ

قۇرئان بۇ ئىككى ئادهمنى ئالماشتۇرۇپ 

گىدىئون مىالدىدىن بۇرۇنقى . قويغان

يىلى ئىسرائىلالرغا يىتهكچىلىك -1160

قىلىپ فىلىستىنلىكلهر بىلهن جهڭ 

قۇرئاننىڭ ئاتىشى (قىلغان، سائۇل 

ا مىالدىدىن بۇرۇنقى بولس) بۇيىچه تارۇت

يىلى ئىسرائىلالرغا يىتهكچى -1050

  .نالر بىلهن جهڭ قىلغانوئاممبولۇپ 
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------  

نلىكلهرنىڭ قوشۇنىغا فىلىستى چاروت ●

چى تارۇتنىڭ بىرىن. رهھپهرلىك قىلىدۇ

نى قېتىملىق جېڭىده، داۋۇت چاروت

  . ئۆلتۈرىدۇ

  ) 2:251قۇرئان (

  

، داۋۇت، )تارۇت( قۇرئاندا سائۇل ●

قاتارلىق ) چارۇت(گىدىيون، گوللىيات 

ئوخشىمىغان دهۋرده يۈز بهرگهن ئىش ۋه 

  .ئادهملهرنى ئارالشتۇرۋهتكهن

  

------  

  

) قۇرئاندا چاروت دىيىلگهن(گوللىيات  ●

فىلىستىن قوشۇنىنىڭ رهھپىرى ئهمهس، 

  ) Ⅰ 17سامۇئىل(. بهلكى بىر جهڭچىسى

نىڭ بىرىنچى ) تارۇت(سائۇل  ●

 قېتىملىق جېڭىده گوللىيات ياكى

فىلىستىنلىكلهر بىلهن ئهمهس، بهلكى 

 Ⅰسامۇئىل(ئاممونالر بىلهن جهڭ قىلغان 

 بىلهن داۋۇت-ئىسرائىلالر). 11

گوللىيات -فىلىستىنلىكلهر

 دىن بۇرۇنقىئوتتورسىدىكى جهڭ مىالدى

 Ⅰسامۇئىل. (يىلى يۈز بهرگهن-1025

16.17 (  

 

   ئارالشتۇرۋىتىلگهنهلىكلهرسا ۋه سامارىيقۇرئاندا مۇ

سهن : ساغا مۇنداق دهيدۇۇالال مئ ●

ئالهمدىن ئۆتكهندىن كىيىن، مهن 

سىنىڭ قهۋمىڭنى سىنايمهن، سامىرىالر 

 يهلىكلهرمۇقهددهس كىتاپتا سامارى(

ئۇالرنى ئىزىقتۇرۇپ ) دىيىلگهن

نىڭ قهۋمى ساۇمبۇ چاغدا ... كهتتى 

بىز مىسىردىن ئېلىپ : مۇنداق دهيدۇ

ۈپ  ئېغىر كۆرزىننهتلهرنى-چىققان زىبۇ

. مۇ شۇنداق قىلدى، سامىرىالرقتاشلىدۇ

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر بىر مۇزاي مهبۇد 

قۇرئان .  (ياساپ، ئۇنى ئىالھ دىدى

20:85-88 (  

ئهي سامىرىالر، :  مۇنداق دهيدۇساۇم ●

  ) 20:95قۇرئان (سىلهرگه نىمه بولدى؟ 

سهن : ... سامىرىالر مۇنداق دهيدۇ ●

چوقۇم ئىخالس قىلغان ئىالھقا قارا، بىز 

ئۇنى كۆيدۈرۈپ، ئاندىن دېڭىزغا 

 ) 20:97قۇرئان . (چاچىمىز

مىالدىدىن بۇرۇنقى پهيغهمبهر  ساۇم ●

  )تهۋرات(. ئهسىرده ئۆتكهن ئادهم-15

سامارىيه شهھرى بولسا مىالدىدىن  ●

يىلىغا كهلگهنده ئاندىن -870بۇرۇنقى 

ئىسرائىلىيه پادىشاھى تهرىپىدىن 

  . قۇرۇلغان شهھهر

   ) Ⅰ16:24رپادىشاھال(

 :نىڭ شهكىللىنىشىسامارىيه مىللىتى ●

يىلى شىمالى -722مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ئىسرائىلىيه دۆلىتى ھاالك بولغاندىن 

 Ⅱكىيىن، ئاسسۇرىيه پادىشاھى سارگون 

يات كۆپ ئىالھقا چوقۇنىدىغان 

مىللهتلهرنى سامارىيه شهھهرلىرىگه 

) Ⅱ 17:24پادىشاھالر (ىلىدۇكۆچۈرۈپ ك

 ئىسرائىلالر بىلهن  هدرىجى  تئۇالر، 

، شۇنداق قىلىپ يېڭى سېڭىشىپ كىتىدۇ

. ىيهلىكلهر پهيدا بولىدۇبىر مىللهت سامار

نىڭ ۋاقتىدا  پهيغهمبهرساۇم ●

سامارىيهلىكلهرنىڭ بولىشى مۇمكىن 
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 700دىن ساۇم  ئىدى، چۈنكىئهمهس

ه يىل ئۆتكهندىن كىيىن ئاندىن سامارىي

  . دۇمىللىتى پهيدا بولۇشقا باشالي

مۇقهددهس كىتاپتا سامارىيهلىكلهرنىڭ  ●

  . مۇزايغا چوقۇنغانلىقى خاتىرلهنگهن

  ) 8:5،6ھۇشىئا پهيغهمبهر (

قۇرئاندا ھۇشىئا پهيغهمبهر خاتىرلىگهن  ●

سامارىيهلىكلهرنىڭ مۇزايغا چوقۇنغانلىقى 

 ساۇمتوغرىسىدىكى مهزمۇن بىلهن 

پهيغهمبهر دهۋرىدىكى ئىسرائىلالرنىڭ 

قۇنغانلىقى توغرىسىدىكى مۇزايغا چو

  . ۋهقهلىك ئارالشتۇرۋىتىلگهن

 پهيغهمبهر بىلهن ساۇم داقۇرئاندىمهك  ●

 يىل كىيىن 700ئۇنىڭدىن 

گه ئائىت  سامارىيهلىكلهرشهكىللهنگهن

  .  ئارالشتۇرۋىتىلگهنۋهقهلىكلهر

   ئارالشتۇرۋىتىلگهنئىككى مهريهمقۇرئاندا ئوخشىمىغان ئىككى دهۋرده ياشىغان 

 .نىڭ ئاكىسى ھارۇنساۇم ●

   ) 30-20:25قۇرئان  (

  . مهريهم ھارۇننىڭ سىڭلىسى ●

  )19:27،28قۇرئان (

 ئايالى تۇققان بالىنىڭئىمراننىڭ  ●

) 3:35،36قۇرئان .(ئىسمى مهريهم ئىدى

. مهريهم ئهيسا مهسىھنى تۇغىدۇ● 

  )3:45قۇرئان (

  . ئىمراننىڭ قىزى مهريهم ● 

  ) 66:12قۇرئان (

سىڭىلىسى مهريهم ئايال ھاروننىڭ  ●

مىسىردىن -تهۋرات. (پهيغهمبهر ئىدى

  ) 15:20چىقىش 

، ھارۇن ۋه مهريهم ئىمراننىڭ ساۇم ●

  . بالىلىرى

  ) 26:59نوپۇس سانى -تهۋرات(

قۇرئان ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئانىسى  ●

يىل  1500ئۇنىڭدىن مهريهم بىلهن 

 ئىمراننىڭ قىزى ئىلگىرى ياشىغان 

 ھارۇننىڭ  ۋهساۇم(مهريهمنى 

  . ئارالشتۇرۋهتكهن) سىڭلىسىنى

  ن پهرقلىنىدۇكىدىقۇرئاندىكى مهريهمنىڭ تۇرمۇشى مۇقهددهس كىتاپتى

ئۇالر چهك تارتىش ئۇسۇلى ئارقىلىق  ●

مهريهمنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئالىدىغان 

بۇنىڭغا زهكهرىيا . ئادهمنى تالاليدۇ

  . تاللىنىدۇ

زهكهرىيا مهريهمنىڭ ھامىسى ياكى  ●

ئۆگهي دادىسى ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ 

  . دۇربىر نهۋره ئاچىسىنىڭ ئېرى

  ) 1:39،40لۇقا -ئىنجىل(
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  ) 3:44قۇرئان (

  . قىدۇزهكهرىيا مهريهمنى با ●

  ) 3:37قۇرئان (

زهكهرىيا ھهر قىتىم مهريهمنىڭ  ●

ھوجرىسىغا كىرگهنده، ئالالنىڭ ئۇنى 

يىمهكلىك بىلهن تهمىنلىگهنلىكىنى 

  . كۆرىدۇ

  ) 3:37قۇرئان (

 بولغۇسى ئېرىمهريهمنى ئىنجىلدا  ●

ئهمرىگه ئالىدۇ ۋه ئۇنىڭ ھالىدىن يۈسۈپ 

  . دىيىلگهنخهۋهر ئالىدۇ

ئهمىلىيهتته قۇرئاندىكى ھىكايىلهر  ●

 The Gospel of«ساختا ئىنجىل  

James « ۋه مىسىر رىۋايهتلىرى

»History of the Virgin « دىن

  .كهلگهن

  

   هقهلىكىلىرى ئارالشتۇرۇۋىتىلگهن بابىل مۇنارىنىڭ ۋقۇرئاندا پىرئهۋىن، ھامان ۋه

ھامان مىسىر پىرئهۋىنىنىڭ ۋهزىرى  ●

  . ئىدى

  ) 28:8قۇرئان (

 كىسهك بىلهن پىرئهۋىن ھامانغا ●

 ىتىپئىگىز مۇنار ياس ئاسمان پهلهك

كۆرۈپ باقماقچى موسانىڭ ئىالھىنى 

  .بولىدۇ

  )  40:36،37 ، 28:38قۇرئان (

رئهۋىن ۋه ھاماننى ئالال قارۇن، پى ●

  ) 29:39قۇرئان . (ھاالك قىلغان ئىدى

نى پىرئهۋىن، ھامان ۋه ساۇمئالال  ●

.  دهۋهت قىلىشقا ئهۋهتىدۇقارۇننى

  ) 40:23،24قۇرئان (

پادىشاھى ) ئېران(ھامان پارىس  ●

ئاھاشرۇشنىڭ ئهڭ يوقىرى دهرىجىلىك 

  . ۋهزىرى

  ) 3:1ئىستهر (

بىلهن مىسىرنىڭ ) ئېران(پارىس  ●

  . ئارلىقى خېلىال يىراق

سا ۋه پىرئهۋىننىڭ ياشىغان ۋاقتى ۇم ●

  . يىل بۇرۇن1100ھاماندىن 

  ) 1،2مىسىردىن چىقىش -تتهۋرا(

ىگىز مۇنار ياسايدىغان ئاسمان پهلهك ئ ●

 يىل بۇرۇنقى 700سادىن ۇۋهقهلىك م

  . بابىل شهھرىده يۈز بهرگهن

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

11:3،4،9 (  

سا ۋه مىسىر پىرئهۋىنى بىلهن ۇن مقۇرئا ●

 يىل بۇرۇن بابىلدا يۈز 700ئۇالردىن 

  . بهرگهن ۋهقهلىكنى ئارالشتۇرۋهتكهن

سا ۋه پىرئهۋىن بىلهن ۇقۇرئان م ●

 يىل كىيىن ياشىغان 1100ئۇالردىن 

پارىس پادىشاھىنىڭ ۋهزىرى ھاماننى 

  . ئارالشتۇرۋهتكهن
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   ئىسمىپهيغهمبهرنىڭئىبراھىم 

ۆسمۈرلۈك دهۋرىدىال ئۇنىڭ ئ-ئۇ ياش

ئاتىسى ۋه قهۋمىدىكىلهر ئۇنى ئىبراھىم 

  . دهپ ئاتايتى

  ) 21:60قۇرئان (

ئىبراھىمنىڭ ئهسلى ئىسمى ئابرام  ●

 ياش ۋاقتىدا خۇدا ئۇنىڭغا 99بولۇپ، ئۇ 

دهپ ئابراھام كۆرىنىپ، ئۇنىڭ ئىسمىنى 

 نىڭ مهنىسى  ئابراھام.ئۆزگهرتىدۇ

  . تۇرهنلىكدىگ» مىللهتلهرنىڭ ئاتىسى«

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

17:1-5 (  

 پهيغهمبهر قېرىغان ۋاقتىدا ئىبراھىم ●

» ئابراھام«خۇدا تهرىپىدىن قويۇلغان 

» ئىبراھىم «ئىسىمنى، قۇرئاندىگهن 

 خاتا ھهمده. دهپ بۇزۇپ تهلهپپۇز قىلىدۇ

رىدىال ئۆسمۈرلۈك دهۋ- ياشھالدا، ئۇ 

   . شۇنداق ئاتىالتتى دهيدۇ

   ؟ )روسۇللىرى(خۇدانىڭ ئهلچىلىرى  دهۋرىدىكى پهيغهمبهرھ نو

نوھنىڭ قهۋمى خۇدانىڭ ئهلچىلىرىنى  ●

ئىنكار قىلغاچقا، ئالال ) روسۇللىرىنى(

سۇغا غهرق تۇپان باالسى بىلهن ئۇالرنى 

  . قىلىپ ئۆلتۈرىدۇ

  ) 26:105 ، 25:37قۇرئان (

نوھ ۋه ئۇنىڭ پهقهت ئالال  ●

ۇپان باالسىدىن  تالئائىلىسىدىكىلهرنى

  . ساقالپ قالىدۇ

   )77-37:75 ، 21:76قۇرئان (

تۇپان باالسى كىلىشتىن بۇرۇن يهر  ●

يۈزىده پهقهت نوھ ۋه ئۇنىڭ 

ئائىلىسىدىكىلهرال ھهققانى ئادهملهر 

بولۇپ، پهقهت شۇالرال نوھنىڭ 

  . كېمىسىگه چىقىپ ھايات قالىدۇ

  ) 7:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

نوھ  ىتتا يهر يۈزىدهۋاقئهينى  ●

باشقا خۇدانىڭ  سىرت پهيغهمبهردىن

. ئهمهسبولغان ) روسۇللىرى(ئهلچىلىرى 

   ئوغلىنىڭ تهقدىرىپهيغهمبهرنىڭتۇپان باالسىدا نوھ 

نوھنىڭ ئوغلى تۇپان باالسىدا سۇغا 

قۇرئان . (غهرق بولۇپ ئۆلىدۇ

11:42-46 (   

نوھنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ھهممىسى كېمىگه 

ان باالسىدىن ساقلىنىپ چىقىپ تۇپ

  . قالىدۇ، سۇغا غهرق بولۇپ ئۆلمهيدۇ

 ، 6:18ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

 ؛ 10:1 ، 8:18 ، 7:7

پىتروس يازغان بىرىنچى خهت -ئىنجىل

3:20 (  
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  نوھنىڭ كېمىسى توختىغان جاي

تۇپان باالسى يانغاندىن كىيىن، 

نىڭ كېمىسى جۇدى تېغىنىڭ نوھ

ه ھازىرقى تۈركىي(.  توختايدۇئۈستىده

  ) بىلهن سۈرىيه چىگرىسىدا

  ) 11:44قۇرئان (

  

تۇپان باالسى يانغاندىن كىيىن، 

ئارارات تېغىنىڭ نوھنىڭ كېمىسى 

 تۈركىيهھازىرقى . (ئۈستىده توختايدۇ

گرىسى ئارلىقىدىكى  چىئهرمهنىيهبىلهن 

  ) تاغالر، تۈركچه ئاغرى تېغى دىيىلىدۇ

   ) 8:4ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

  نوھنىڭ ياشىغان ئۆمرى 

تۇرىدۇ، يىل  950نوھ ئۆز قهۋمىده 

  . ئاندىن تۇپان باالسى يىتىپ كىلىدۇ

  ) 29:14قۇرئان (

 ياشقا كىرگهنده تۇپان باالسى 600نوھ 

تۇپان باالسىدىن كىيىن . يىتىپ كىلىدۇ

 950ر كۆرۈپ،  ئۆمۈ يىل350 ئۇ يهنه

ئالهمدىن ئاندىن  ياشقا كىرگهنده

   .ئۆتىدۇ

  ) 9:29ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

  

  نوھنىڭ ئايالىنىڭ ئېتىقادى 

نوھنىڭ ئايالى ئىمانسىز ئىدى، ئۇ ئېرىغا 

سادىق ئهمهس ئىدى، شۇڭا ئالالدىن ئۇ 

ئايالغا كهلگهن جازانى نوھ توساپ 

  . قااللمايدۇ

  ) 66:10قۇرئان (

. نوھنىڭ ئايالى ئىمانسىز ئهمهس ئىدى

مىگه چىقىپ تۇپان ئۇ نوھقا ئهگىشىپ كى

  . باالسىدا ھايات قالغانالرنىڭ بىرى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  - تهۋرات(

8:15-18 (   

  

  سواليمان ۋه شىبا دۆلىتىنىڭ ئايال پادىشاھى

سواليمان پادىشاھنىڭ قوشۇنى  ●

جىنالر، ئادهملهر ۋه قۇشالردىن 

  . تهشكىللهنگهن

  ) 27:17قۇرئان (

شىبانىڭ ئايال پادىشاھى سواليمان  ●

پادىشاھنىڭ خۇداغا تايىنىپ زور 

شهرهپ قازانغانلىقىنى ئاڭالپ، -شان

قىيىن سوئالالر بىلهن سىنىماقچى ئۇنى 
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شىدۇ، سواليمان ھۆپۆپ بىلهن سۆزلى ●

ئۇ قۇش ئارقىلىق شىبا دۆلىتىنىڭ ئايال 

پادىشاھىغا خهت ئهۋهتىپ، ئۇنى ئهل 

ئايال پادىشاھ . بۇلۇشقا دهۋهت قىلىدۇ

كىلىپ سواليماننىڭ ئهينهك بىلهن 

سېلىنغان ئوردىسىنى كۆرۈپ، ئالالغا 

  . ئىمان ئېيتىدۇ

  ) 44-27:21قۇرئان (

قۇرئاندا دىيىلگهن يوقۇرقى  ●

ه تارىخى ئاساسى  قىلچۋهقهلىكلهر

بولمىغان ئهپسانىلهر بولۇپ، ئهينى 

 تارقىلىپ ئارىسىداۋاقىتتا يهھۇدىالر 

رىۋايهتلهردىن -ئهپسانهيۈرگهن 

  . كهلگهن

 (The Targum of Esther-Second)  

سواليمان ئۇنىڭ . بولۇپ كىلىدۇ

. سوئاللىرىنىڭ ھهممىسىگه جاۋاپ بېرىدۇ

پاراسىتىگه -ئايال پادىشاھ ئۇنىڭ ئهقىل

قايىل بولىدۇ، ھهم ئۇ سالغۇزغان 

ھهيۋهتلىك ئوردا سارايالرنى كۆرۈپ، 

ئۇ مۇنداق . خۇدانى مهدھىيىلهيدۇ

رسهن خۇدا سواليماندىن خۇ: دهيدۇ

بولغاچقا، ئۇنى ئىسرائىلالرنىڭ 

  .پادىشاھلىق تهختىگه ئولتۇرغۇزۇپتۇ

 ، Ⅰ  10:1-9پادىشاھالر تهزكىرىسى(

  ) 9-9:1تارىخنامه 

 قۇرئاندا شىبا ئايال پادىشاھىنىڭ نىمه ●

ئۈچۈن سواليمان پادىشاھ بىلهن 

كۆرۈشكىلى كهلگهنلىكى ۋه ئۇ يهرده 

  . چۈشهندۈرگهنبولغان ئىشالرنى خاتا 

  

  خۇدانىڭ بالىسىمۇ ؟ ) ئۇزهئىر(ئىزرا 

مۇقهددهس كىتاپتا (يهھۇدىالر ئۇزهئىرنى 

  . ئالالنىڭ بالىسى دهيدۇ) ئىزرا

، بۇخارى ھهدىسلىرى 9:30قۇرئان (

6:60:105 (  

ئىزرا خۇدانىڭ «يهھۇدىالردا ئهزهلدىن 

دهيدىغان بۇنداق ئېتىقات » بالىسى

 مهيلى تهۋرات قاتارلىق. بولۇپ باقمىغان

كونا ئهھده دهۋرىگه مهنسۇپ بولغان 

مۇقهددهس يازمىالر بولسۇن، ياكى 

مىشناھ قاتارلىق يهھۇدىالرنىڭ تالمۇد، 

دىنى كىتاپلىرى بولسۇن، كىيىنكى 

ئىزرا خۇدانىڭ «ھىچقانداق يهرده 

بۇ . دهيدىغان خاتىره يوق» بالىسى

  . يهھۇدىالرغا قىلىنغان تۆھمهت
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  .يدىغان مۇزاي ھهيكىلىمۇزاينىڭ ئاۋازىنى چىقىراال

سا ئالهمدىن ئۆتكهندىن كىيىن، ۇ م●

زىننهت بۇيۇملىرى -ئۇنىڭ قهۋمى زىبۇ

بىلهن مۇزاينىڭ ئاۋازىنى چىقىرااليدىغان 

  .  ياسايدۇبۇتبىر مۇزاي 

  ) 20:88 ، 7:148قۇرئان (

 قۇرئاندىكى بۇ خاتىره ●

  بولغانئهپسانىلهر توپلىمى-رىۋايهت

Pirqey Rabbi Eli’ezer  نىڭ

  .  بابىدىن كهلگهن-45

ئىسرائىلالرنىڭ ئالتۇندىن مۇزاي  ●

ھهيكىلى ياسىغانلىق ۋهقهسى تهۋراتنىڭ 

بابىدا -32مىسىردىن چىقىش 

خاتىرلهنگهن، ئهمما مهزمۇنى قۇرئانغا 

  . ئوخشىمايدۇ

كۈمۈش بىلهن ئادهمنىڭ -بۇت ئالتۇن ●

قولىدا ياسىلىدۇ، ئاغزى بولسىمۇ 

سىمۇ سۆزلىيهلمهيدۇ، كۆزى بول

  ) 115:4،5زهبۇر . (كۆرهلمهيدۇ

ئادهم بۇدتىن تىلىسىمۇ، ئۇ جاۋاپ  ●

كۈلپهتلهردىن   ئىنساننىقايتۇرالمايدۇ، 

) 46:7يهشهيا پهيغهمبهر  (.ۇتقۇزالمايدۇق

 بۇت سۆزلىيهلمهيدۇ، ماڭالمايدۇ، ئۇنى ●

يهرهمىيا . (ئادهملهر كۆتىرىشى كىرهك

  ) 10:5پهيغهمبهر 

ئىسرائىلالر ياسىغان  قۇرئان خاتا ھالدا ●

مۇزاي بۇتنى ئاۋاز چىقىرااليتى دهپ 

  . خاتىرلىگهن

  خۇدانىڭ يهھۇدىالرغا چۈشۈرگهن يىمهكلىك جهھهتتىكى پهرزلىرى

ئالال يهھۇدىالرنى ئهسلىده روخسهت  ●

نى قىلغان نۇرغۇن ياخشى يىمهكلىكهر

چۈنكى ئۇالر . يىيىشتىن چهكلهيدۇ

ه ناھهق ئىشالرنى كۆپ قىلغانلىقى ۋ

باشقىالرنى ئالالنىڭ يولىغا كىرىشتىن 

  . توسقانلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ

  ) 4:160قۇرئان (

ئالال يهھۇدىالرنى تويىقى ئاجرالمىغان  ●

. بارلىق ھايۋانالرنى يىيىشتىن چهكلهيدۇ

كالىالرنىڭ دۇمبه ۋه -يهنه قوي

 پهيغهمبهر ئارقىلىق ساۇمخۇدانىڭ  ●

 ئىلالرغا تۈرلۈك پهرزلهرنىئىسرا

 ئۇالرنىڭ ناھهق ئىشالرنى ئۆگىتىشى،

قىلغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇالرنى 

ىر قۇتقۇزۇش  ۋه خۇداغا مهنسۇپ يېڭى ب

. مىللهت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈندۈر

  ) 4قانۇن شهرھى -تهۋرات(

خۇدانىڭ ئىسرائىلالرغا ئۆگهتكهن  ● 

يىمهكلىك جهھهتتىكى پهرزلىرى 

  .  پهرقلىنىدۇىكى بايانالردىنقۇرئاند

  ) 11الۋىيالر -تهۋرات(
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ئۈچىيىدىكى مايالردىن باشقا مايلىرىنى 

 سهۋهبى بۇنىڭ. يىيىشتىنمۇ چهكلهيدۇ

ئۇالر ناھهق ئىشالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن 

قۇرئان . (ئۇالرغا بېرىلگهن جازادۇر

6:146 (   

   ئهۋالدىلىرىپهيغهمبهرنىڭئىبراھىم 

ئالال ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدلىرى بولغان  ●

اۋۇت، سواليمان، ئىسھاق، ياقۇپ، د

سا، ھارون، ۇئايۇب، يۈسۈپ، م

 ئهيسا، ئىلياس، زهكهرىيا، يهھيا،

يۇنۇس، لۇت ، ئىسمايىل، ئىلىشا

قاتارلىقالرنى يىتهكلىگهن، ئۇالرغا 

  . مۇقهددهس كىتاپالرنى بهرگهن

   ) 89-6:83قۇرئان (

، ۇت ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدى ئهمهسل ●

راننىڭ ئىنىسى ھا  ئۇنىڭبهلكى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (ئوغلىدۇر

11:27،31 (  

ئۇ ئايۇب ئبراھىمنىڭ ئهۋالدى ئهمهس،  ●

 جايدا ياشىغان دىگهن» ئۇز«قهدىمقى 

  .ئادهم

  ) 1:1ئايۇب  (

قۇرئاندا ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدلىرى  ●

.  بارالرتوغرىسىدىكى خاتىرىلهرده خاتالىق

ى قۇرئاندا خۇدانىڭ ۋهھىس ●

 بېرىش شهكلىده ندهك  كىتاپدىيىلگه

  .  بولمىغان

تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل ۋه باشقا بارلىق (

مۇقهددهس كىتاپالردا ئۇنداق 

  ) دىيىلمىگهن

قۇرقى ئادهملهرگه  خۇدانىڭ يوداقۇرئان ●

 ئېنىق مۇ بهرگهنلىكىالرنى كىتاپقايسى 

  . دىيىلمىگهن

  گهن ئىككى ئادهمشىنى ئېيتىپ بهريۈسۈپ ئهلهيكىساالمغا تۈرمىده ئۆز چۈ

يۈسۈپ بىلهن ئىككى ياش يىگىت  ●

، ئۇالر يۈسۈپكه بىرگه تۈرمىگه سولىنىدۇ

  . ئۆزلىرىنىڭ چۈشىنى ئېيتىپ بېرىدۇ

  ) 12:36قۇرئان (

تاماققا تۈرمىده مىسىر پادىشاھىنىڭ  ●

مهسئۇل ئهمهلدارى بىلهن شاراپقا مهسئۇل 

ئهمهلدارى يۈسۈپكه ئۆزلىرى كۆرگهن 

.  ېرىدۇچۈشنى ئېيتىپ ب

  ) 40ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(
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يۈسۈپ تۈرمىگه سولىنىپ بىر مهزگىل  ●

ئۆتكهندىن كىيىن ئاندىن يوقۇرقى 

ئۇالر . ئىككى ئهمهلدار تۈرمىگه سولىنىدۇ

  . بىر ۋاقىتتا تۈرمىگه سوالنغان ئهمهس

    )40:3-39:19ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

مىسىر پادىشاھىنىڭ بۇ ئىككى  ●

نىڭ ياش يىگىت بولىشى ئهمهلدارى

  . مۇمكىن ئهمهس

قۇرئاندا، تۈرمىده يۈسۈپكه دىمهك  ●

چۈشلىرىنى ئېيتىپ بهرگهن ئىككى ئادهم 

  .  بارالرتوغرىسىدىكى خاتىرىده خاتالىق

  نىڭ ئىسمى  پهيغهمبهريهھيا

ئالال بىر ئوغۇل بىلهن زهكهرىياغا خۇش 

بۇ ئوغۇلنىڭ ئىسمى . خهۋهر يهتكۈزىدۇ

 ئالال ئىلگىرى ھىچكىمنى يهھيا بولۇپ،

ئۇنىڭ بىلهن ئىسىمداش قىلىپ 

  . باقمىغان

  ) 19:7قۇرئان (

  

ر ئىچىده يهھيا دىگهن ئىسىم ئىسرائىلال

 يهھيا كۆپ ئۇچرايدىغان ئىسىم بولۇپ،

پهيغهمبهردىن ئىلگىرىمۇ يهھيا 

پادىشاھالر . (ئىسىملىك ئادهملهر بولغان

  ) Ⅱ 25:23تهزكىرىسى

  ىڭ ئىسمىئىبراھىمنىڭ ئاتىسىن

ئازار ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىسمى 

  . ئىدى

  ) 6:74قۇرئان (

تارا ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىسمى 

  . ئىدى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

11:27،31 (  

  

  سانى باال قىلىپ بېقىۋالىدۇ ؟ كىم مۇ

سانى باال ۇمىسىر پىرئهۋىنىنىڭ خوتونى م

  .  قىلىپ بېقىۋالىدۇ

  ) 28:9قۇرئان (

سانى باال ۇمىسىر پىرئهۋىنىنىڭ قىزى م

  . قىلىپ بېقىۋالىدۇ

  ) 2:10ئالهمدىن چىقىش -تهۋرات(
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   ۇپنىڭ ئىشلىرى ئارالشتۇرۋىتىلگهنسا بىلهن ياققۇرئاندا مۇ

نىڭ ئاتىسى مىدىياندىكى ئىككى قىز

ساغا ياتلىق ۇئۆزىنىڭ بىر قىزىنى م

سا ۇئهمما شهرتى مقىلماقچى بولىدۇ، 

 يىل ئىشلهپ بېرىشى 8 غاچوقۇم ئۇنىڭ

  . سا بۇ شهرتكه قوشۇلىدۇۇكىرهك، م

   ) 28-28:22قۇرئان (

سا مىدىياندىكى بىر روھانىنىڭ ۇم ●

ئۆيىده تۇرىدۇ، مىدىيان روھانىسى 

زىنىڭ زىپۇراھ ئىسىملىك قىزىنى ئۆ

  .ساغا ياتلىق قىلىپ بېرىدۇۇم

مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

2:16-21 (   

اھىلنى ئېلىش ياقۇپ الباننىڭ قىزى ر ●

  .  يىل ئىشلهپ بېرىدۇ7ئۈچۈن ئۇنىڭغا 

  ) 29:18ئالهمنىڭ يارىتىلىش -تهۋرات(

 400سا بىلهن ئۇنىڭدىن ۇقۇرئاندا م ●

يىل بۇرۇن ياشىغان ياقۇپنىڭ ئىشلىرى 

  . ئارالشتۇرۋىتىلگهن

  پهيدا بولىشىنىڭ ) ئىبلىس(شهيتان 

ئالال بارلىق پهرىشتىلهرنى ئادهم ئاتىغا 

پ سهجده قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، باش ئۇرۇ

پهرىشتىلهر شۇنداق قىلىدۇ، پهقهت 

ال بۇنداق قىلىشقا ) ئىبلىس(شهيتان 

  .  ئۇنى جازااليدۇشۇڭا ئالال. ئۇنىمايدۇ

 ، 7:11،12 ، 2:34قۇرئان (

15:28-34 ، 17:61-63 ، 18:50 ، 

38:71-78 (  

پ،  ئهسلى بىر پهرىشته بولۇشهيتان

خۇدا  كىيىن ئۇنىڭ نىيىتى بۇزۇلۇپ

. بىلهن تهڭ ئورۇندا تۇرماقچى بولىدۇ

   .شۇڭا خۇدا تهرىپىدىن جازالىنىدۇ

  )17-14:12يهشايا پهيغهمبهر (

   

  ئادهم گۇناھ ئۆتكۈزگهندىن كىيىن، كىم بىلهن دۈشمهنلىشىدۇ؟ 

چهكلهنگهن ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا 

دهرهخ سهۋهبىدىن گۇناھ ئۆتكۈزگهچكه، 

چىقىرۋىتىدۇ، تىن ئالال ئۇالرنى جهننهت

ھهمده ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى 

  .  دهيدۇسىلهر دۈشمهنلىشىپ ئۈتۈئۆزئارا

  ) 20:123 ، 7:24 ، 2:36قۇرئان (

 خۇدا ائادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئان

چهكلىگهن دهرهخنىڭ مىۋىسىنى يهپ 

ئادهمنى خۇدا . گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ

ىلهن ب) شهيتان(ئېزىقتۇرغان يىالن

هۋالدىنى دۈشمهن بولىسىلهر ئايالنىڭ ئ

  . دهيدۇ

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  - تهۋرات(

3:14،15 (  
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  ئادهم ئاتىنىڭ ئىككى ئوغلى توغرىسىدا

ئادهم ئاتىنىڭ بىر ئوغلى ئۆزىنىڭ  ●

ئىنىسىنى ئۆلتۈرۋهتكهنده، ئالال بىر 

قاغىنى ئهۋهتىپ يهرنى كوالتقۇزىدۇ، بۇ 

ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئىنىسىنىڭ جهسىتىنى 

  . انداق كۆمۈشنى بىشارهت قىلىدۇق

   ) 31-5:27قۇرئان (

ئۆلتۈرگهنلىك پۈتكۈل بىر ئادهمنى  ●

ئىنسانىيهتنى ئۆلتۈرگهن بىلهن باراۋهر، 

بىر ئادهمنى قۇتۇلدۇرغانلىق پۈتكۈل 

. ئىنسانىيهتنى قۇتۇلدۇرغان بىلهن باراۋهر

  ) 5:32قۇرئان (

يوقۇرقى ئايهت يهھۇدىالرنىڭ 

 مىشناختىن ئادهت توپلىمى-ئۆرپ

  . كۆچۈرۈلگهن

) Mishnah Sanhedrin 4:5(  

ئادهم ئاتىنىڭ چوڭ ئوغلى قابىلنىڭ  ●

ئۆز ئىنىسى ھابىلنى ئۆلتۈرۋهتكهن 

ۋهقهلىك قۇرئاندىكى خاتىره بىلهن 

  . ئوخشىمايدۇ

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

4:8-15 (  

قۇرئاندىكى خاتىره مۇقهددهس  ●

 كىتاپتىن ئهمهس بهلكى يهھۇدى

  . رىۋايهتلىرىدىن كهلگهن

 ( Pirke Rabbi Eliezer 21 ; The 

Targum of Jonathan ben Uzziah ;  

The Targum of Jerusalem ) 

 

 نلىق ۋهقهلىكى ئارالشتۇرۋىتىلگهن بىلهن ئۈچ يهھۇدى ياشنىڭ ئوتقا تاشالنغائىبراھىم

 رهت ئىبراھىم بۇتقا سهجده قىلىشنى ●

نجاپ تۇرغان قىلغانلىقى ئۈچۈن يالقۇ

ئوتقا تاشلىنىدۇ، ئهمما ئالال ئۇنى 

  . قۇتقۇزىۋالىدۇ

   ) 71-21:51قۇرئان (

: ئىبراھىم ئاتىسى ئازارغا مۇنداق دهيدۇ ●

سهن بۇتنى ئىالھ دهمسهن، مىنىڭچه 

  .  ئازغۇنلۇقتاروشهنڭ سهن ۋه قهۋمى

  ) 6:74قۇرئان (

  

قهدىمقى بابىل دهۋرىده، بابىللىقالرغا  ●

شادرا، مايشهك، ن ئهسىرگه چۈشكه

ياش يهھۇدى ئابىدنىگو قاتارلىق ئۈچ 

بۇتقا سهجده قىلىشنى رهت قىلغانلىقى 

ئۈچۈن بابىل پادىشاھى نهبۇقىت نهزهر 

تهرىپىدىن يالقۇنجاپ تۇرغان ئوتقا 

ئهمما خۇدا ئۇالرنى . تاشلىنىدۇ

  . قوتقۇزىۋالىدۇ

   ) 23-3:8دانىيال پهيغهمبهر (

قۇرئان مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

ئهسىرده ياشىغان ئىبراھىم -21

 يىل 1500پهيغهمبهر بىلهن ئۇنىڭدىن 

كىيىن ياشىغان، يهنى مىالدىدىن 

يىللىرى  بابىللىقالرغا -530بۇرۇنقى 

ئهسىرگه چۈشكهن ئۈچ يهھۇدى ياشنىڭ 

  . ۋهقهلىكىنى ئارالشتۇرۋهتكهن
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خاتىرلهر بۇ ئهمىلىيهتته قۇرئاندىكى  ●

مۇقهددهس كىتاپتىن ئهمهس بهلكى 

خهلق ئىچىده تارقىلىپ يۈرگهن يهھۇدى 

دىن » مىدراش رابا«رىۋايهتلىرى 

 .كهلگهن

  م شهھرىدىن ئايرىلىشىلۇت ۋه ئايالىنىڭ سۇدۇ

پهرىشته لۇتقا ئائىله تاۋاباتلىرىنى ئېلىپ 

ئايالىدىن باشقا يولغا چىقىشنى، يولدا 

ھىچكىمنىڭ  كهينىگه قاراپ 

 چۈنكى ئۇنىڭ دۇ،سالماسلىقىنى تاپىالي

ئايالى باشقىالر بىلهن بىلله ھاالك 

  . بوالتتى

  ) 11:81قۇرئان (

 ئايالى ۋه پهرىشتىسى لۇتقاخۇدانىڭ 

گۇناھقا پاتقان ئىككى قىزىنى ئېلىپ 

، بۇ  ئايرىلىشنىسۇدۇم شهھرىدىن

شهھهرگه كىلىدىغان خۇدانىڭ 

جازاسىدىن قۇتۇلۇپ قىلىشنى، يولدا 

ھهرگىز كهينىگه قاراپ ئۇالرنىڭ 

نى، تۈزلهڭلىككه ئهمهس تاغ سالماسلىق

ئۇالر . تهرهپكه قاراپ قېچىشنى تاپىاليدۇ

شهھهردىن ئايرىلغاندىن كىيىن، خۇدا 

سۇدۇم ۋه گۇمۇرا ئاسماندىن ئوت تاشالپ 

يولدا لۇتنىڭ . ھاالك قىلىدۇشهھىرىنى 

 شۇ ھامان غاچقائايالى كهينىگه قاراپ سال

  .  تاش تۇزغا ئايلىنىپ قالىدۇ

 يارىتىلىشى ئالهمنىڭ-تهۋرات(

19:15-26 (   

  زهكهرىيانىڭ گهپ قىاللماس بولۇپ قالغان ۋاقتى

ئالال زهكهرىياغا بىر ئوغۇل پهرزهنت ئاتا 

قىلىش توغرىسىدا خۇش خهۋهر بېرىدۇ، 

بالىنىڭ ئىسمى يهھيا بولىدۇ، ئهمما 

زهكهرىيا ئىشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن ئالال 

ئۇنى ئۈچ كۈنگىچه سۆزلىيهلمهس قىلىپ 

   .قويىدۇ

   ) 10-19:7قۇرئان (

پهرىشته زهكهرىياغا خۇدانىڭ ئۇنىڭغا بىر 

ئوغۇل پهرزهنت ئاتا قىلىدىغانلىقى، 

بالىنىڭ ئىسمى يهھيا بولىدىغانلىقى 

ئهمما . توغرىسىدا خۇش خهۋهر يهتكۈزىدۇ

زهكهرىيا ئىشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن خۇدا 

تاكى يهھيا ئۇ ئۇنى گاچا قىلىپ قويىدۇ، 

ارلىقتا گهپ تۇغۇلغىچه بولغان ئ

  . قىاللمايدۇ

  ) 1:19،20لۇقا -ئىنجىل (
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  ى بىلهن تهۋرات قانۇنىدىكى پهرقلهرئىسالم شهرىئىت

  تهۋرات قانۇنى  ئىسالم شهرىئىتى

قۇرئاندا خهتنه قىلىش ئهمىلىيهتته 

بالىالر قانداق . بهلگىلىمه يوقتوغرىسىدا 

چاغدا خهتنه قىلىنىشى كىرهك توغرىسىدا 

 ئوخشىمىغان دهئهنئهنىسى ئىسالم

شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئىسالم . قاراشالر بار

يهنه قىزالرنى خهتنه ئهنئهنىسىده 

 رىغبهتلهندۈرۈلگهن بولۇپ، بۇ مۇقىلىش

لىققا يتولىمۇ ئېچىنىشلىق ۋه ئىنسانى

  .  ئادهتتۇرچۈشمىگهن بىر خىل 

كۈنى -8ھهربىر ئوغۇل بوۋاق تۇغۇلۇپ 

بۇ . چوقۇم خهتنه قىلىنىشى كىرهك

ڭ يهھۇدىالر بىلهن تۈزگهن خۇدانى

  . ئهھدىنىڭ بهلگىسىدۇر

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

  ) 12:3، الۋىيالر  17:10،12

  . تۆگه گۈشى يىيىشكه بولىدۇ

  ) 22:36 ، 147-6:142قۇرئان  (

چۈنكى . تۆگه گۈشى يىيىشكه بولمايدۇ

. ئۇنىڭ تويىقى ئىككىگه ئاجرالمىغان

  ) ئىشهككه ئوخشايدۇ(

  )14:7، قانۇن شهرھى 11:4ر الۋىيال(

دېڭىزدىكى بارلىق جانلىقالرنى يىيىشكه 

  .بولىدۇ

  ) 16:14 ، 5:96قۇرئان (

دېڭىزدىكى قاسرىقى ۋه قانىتى بار 

يىيىشكه ) نىمهسىلهن بېلىق(جانلىقالرنى 

ا قاسرىقى ۋه قانىتى يوق بولىدۇ، ئهمم

جانلىقالرنى يىيىشكه ) غهلىته كۆرۈمسىز(

  . بولمايدۇ

 ، قانۇن شهرھى 11:9،10الر الۋىي(

14:9،10(  

خۇدا  ( تۈزۈمىگهقۇرئاندا سابات كۈنى ●

دهم شهنبه كۈنى تهۋراتتا بهلگىلىگهن 

 يامان ئهمهل قىلمىسا )گهىتۈزۈمئېلىش 

 ئاقىۋهت كىلىپ چىقىدىغانلىقى

  . ىتلىنىدۇتهك

  ) 4:154 ، 2:65قۇرئان (

 ئۇنى  تۈزىمىنىقۇرئاندا سابات كۈنى ●

ش قىلىۋاتقانالر ئهمهل تارتى-تاالش

يهنى شهنبىلىك (سابات كۈنى  ●

مۇقهددهس كۈن ) دهمئېلىش كۈنى

ھهپتىده بىر كۈن ئادهملهر بولۇپ، 

بۇ تهۋراتتا . چوقۇم دهم ئېلىش كىرهك

خۇدا تهرىپىدىن بىكىتىلگهن تۈزۈمدۇر، 

  . ئۇنىڭغا چوقۇم ئهمهل قىلىش كىرهك

 ، 11-20:8مىسىردىن چىقىش (

 36-15:30 ، نوپۇس سانى 31:12-17

   ) 15-5:12ۇن شهرھى ، قان
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 دۇرقىلىشقا تىگىشلىك بولغان تۈزۈم

  .دهيدۇ

  ) 16:124قۇرئان (

مۇھهممهت جۈمه كۈنىنى شهنبه كىيىن  ●

كۈنىنىڭ ئورنىغا دهسسىتىدۇ، بۇ 

ئارقىلىق ئۆزىنىڭ يهھۇدىالردىن ئېشىپ 

ماقچى  نامايهن قىلهنلىكىنىكهتك

  . بولىدۇ

 ، 2:13:1بۇخارى ھهدىسلىرى (

4:26:693 (  

 مهسىھىلهر ئهيسا مهسىھنىڭ يهكشهنبه ●

چۈن كۈنى تىرىلگهنلىكىنى خاتىرلهش ئۈ

يىغىلىپ  ھهر ھهپتىنىڭ يهكشهنبه كۈنى

، هت قىلغان ۋه بىر كۈن دهم ئالغانئىباد

بۇ تهدرىجى مهسىھىلهرنىڭ ئادىتىگه 

غهرپته پهيدا بولۇپ كىيىن . ئايالنغان

 ھهپتىده بىر پۈتۈن دۇنياغا تارقالغان

كۈن دهم ئېلىش تۈزىمى مۇشۇنىڭدىن 

  .كىلىپ چىققان

گهرچه مۇھهممهت جۇمه كۈنىنى ● 

ئىبادهت قىلىش كۈنى دهپ ئۆزگهرتكهن 

بولسىمۇ، ئهمما ھهپتىده بىر كۈن چوقۇم 

ئېلىش كىرهك دهيدىغان تۈزۈمنى  دهم

   . بىكىتمىگهن

ئهرلىرى قويۋهتكهن ئايال باشقا ئهر 

 ئاجراشسا، بۇرۇنقى بىلهن توي قىلىپ

. ئېرى ئۇنى يهنه ئهمرىگه ئالسا بولىدۇ

بىر ئهر ئاجرىشىپ كهتكهن ئايالىنى 

قايتا ئهمرىگه ئېلىش ئۈچۈن، ئۇ ئايال 

چوقۇم باشقا بىر ئهر بىلهن بىر قېتىم توي 

  . قىلىپ ئاجرىشىشى كىرهك

  ) 2:229،230قۇرئان (

ئايال ئېرى بىلهن ئاجرىشىپ كهتكهن 

ن توي قىلىپ يهنه باشقا ئهر بىله

ئۇنى بۇرۇنقى ئېرى ئاجراشقان بولسا، 

 چۈنكى بۇ .قايتا ئهمرىگه ئالسا بولمايدۇ

ئهخالققا ئۇيغۇن كهلمهيدىغان خۇدا 

   .  يامان كۆرىدىغان ئىشتۇر

 ، يهرهمىيا 4-24:1قانۇن شهرھى (

3:1-2(   

ئهرلهر ھهيز مهزگىلىده تۇرۋاتقان ● 

ۇالر ئاياللىرىدىن ئايرىلىپ تۇرۇشى، ئ

  . بىلهن مۇناسىۋهت قىلماسلىقى كىرهك

  ) 2:222قۇرئان (

ياللىرى ھهيز ئهمما مۇھهممهت ئا● 

 مهزگىلىدىمۇ ئۇالرنى ئهركىلىتىپ

  . يېقىنچىلىق قىالتتى

  ) 1:6:298،299بۇخارى ھهدىسلىرى (

ئهرلهر ھهيىز مهزگىلىده تۇرۋاتقان ئايالىغا 

يېقىنچىلىق قىلىشقا، ئۇنى سىالشقا 

   .بولمايدۇ

 ، 19:10 ، 24-15:19الۋىيالر (

20:18 (  

مۇسۇلمان ئهسكهرلهر جهڭده ئهسىرگه 

چۈشكهن ئايالالرغا باسقۇنچىلىق قىلسا 

ڭ ئېرى بولغان ئۇ ئايالالرنى. بولىدۇ

قىلىشقا يول تهقدىردىمۇ يهنه شۇنداق 

 چۈشكهن ئهگهر ئهسكهرلهر ئهسىرگه ●

ئايالالرنى ياخشى كۆرۈپ قالسا، ئۇالرنى 

قانۇن شهرھى . (ئهمرىگه ئالسا بولىدۇ

21:10-14 (   
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  . قويۇلىدۇ

 ، ھهدىس مۇسلىم 4:24قۇرئان (

8:298:3371 (  

 ئېرى بار ئايالالرنى مۇقهددهس كىتاپتا ●

 تارتىۋىلىش ياكى ئۇالر بىلهن بۇالپ 

 ئېغىر گۇناھكۈزۈش مۇناسىۋهت ئۆت

   . دىيىلگهنقاتتىق جازالىنىدۇ بولۇپ،

 ، 2:24 ئالهمنىڭ يارىتىلىشى(

قانۇن  ، 18:20الۋىيالر  ، 12:14-20

  ) 19:6مهتتا -، ئىنجىل 22:22شهرھى 

جهڭ ۋاقتىدا ئهسكهرلهرنىڭ دهرهخلهرنى 

كىسىشىگه يول قويىدۇ، بۇ ئارقىلىق 

  . دۈشمهنلهرنى ھاقارهتلهيدۇ

  ) 59:5قۇرئان (

  

مىۋىلىك جهڭ ۋاقتىدا ئهسكهرلهرنىڭ 

  . چهكلىنىدۇدهرهخلهرنى كىسىشى 

  ) 20:19،20 شهرھى قانۇن(

  

  مۇ؟ پاساھهتلىك ئهسهر ئاجايىپقۇرئان 

قۇرئاندا . ئهسهر دهپ جاكاراليدۇيېزىلغان  قۇرئان ئۆزىنى ئاجايىپ پاساھهتلىك ●

ئادهملهر ۋه جىنالر بىرلهشكهن تهقدىردىمۇ قۇرئاندهك پاساھهتلىك ئهسهرنى 

  . ۋۇجۇدقا كهلتۈرهلمهيدۇ دهيدۇ

  ) 17:88قۇرئان (

، بۇ يوقۇرقى  )15-72:1قۇرئان  (بار لىرىجىنالرنىڭ سۆزقۇرئاندا كى، ھالبۇ ○   

  . ئايهت بىلهن زىددىيهتلىك

  : تۇرئهمىلىيهتته قۇرئان مۇنداق

، مهزمۇنى بۇيىچه بۆلهكلهرگه  ئېيتقانداىچكى قۇرۇلما جهھهتتىنقۇرئان ئ ●

قال بىر يهرگه ئايرىلمىغان، ۋاقىت تهرتىپى بۇيىچه رهتكه تىزىلمىغان، بهلكى قارقۇيۇ

ھهرقايسى قۇرئاندىكى . دۇرپۇرات ئايهتلهرنىڭ توپلىمى- قويۇلغان پارچهدۆگىلهپ

تىمىسى ، مهزمۇنىنىڭ مۇقهررهر باغلىنىشى يوقئۇالرنىڭ ئىچكى سۈرىلهر بىلهن -باب

  . ئېنىق ئهمهس

ۇرغۇن ئهگهر ھهدىس ياكى قۇرئان شهرھىلىرى بولمىسا، قۇرئاندىكى ن ●

دائىم  تهپسىرچىلىرىقۇرئان  شۇڭا . ىش مۇمكىن ئهمهسخاتىرىلهرنى چۈشىن

  . دىن پايدىلىنىپ قۇرئاننى چۈشهندۈرىدۇ) تهۋرات، ئىنجىل(مۇقهددهس كىتاپ 

ئايهتلهر . ش ئېغىر مهزمۇنى چېچىالڭغۇ، تهكرارلىنىدىكى بهزى بۆلهكلهرنىڭقۇرئان ●
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لهر ئوتتورسىدا ئايهت-سۈره. پۇرات بولۇپ، سېستىمىلىق ئهمهس-پارچه ۋه تهرتىپسىز

 بىر دىكى ئايهتلهر، ھهتتا قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان تىمىباغلىنىشچانلىق كهمچىل

ده بۇ خىل ئهھۋال سىسۈرى-20 نىڭمهسىلهن قۇرئان. يهرگه دۆگىلهپ قويۇلغان

  :ئاالھىده ئېغىر

ئاساسى مهقسىتى ئالالنىڭ قۇرئاننى چۈشۈرۈشتىكى    ئايهتلهر1-7

  . سۆزلهنگهن

  . نىڭ ھىكايىسىگه ئۆتۈپ كهتكهنموساساتتىنال وت  هتلهر  ئاي8-101

  .الر بايان قىلىنغانقىيامهتتىكى سوراق ۋه ئاگاھالندۇرۇش   ئايهتلهر102-113

  . گه ئۈتۈپ كهتكهنئادهم ئاتىنىڭ ھىكايىسىتۇساتتىن يهنه    ئايهتلهر114-127

ئىشهنمىگهنلهرنىڭ تهقدىرى ۋه مۇھهممهتنىڭ    ئايهتلهر128-134

تاقهت قىلىشى توغرىسىدا -يىنچىلىققالرغا سهۋرقى

  .سۆزلهنگهن

  

  

  .ئاز ئهمهسمۇ  قۇرئاندا گىرامماتىكىلىق خاتالىقالر●

نىڭ پاساھىتىدىن ئۈستۈن » مۇقهددهس كىتاپ« قۇرئاننىڭ ئاتالمىش پاساھىتى ●

  . ئهمهس

 ئوخشىتىپ قۇرئاندا، ئهگهر كىشىلهر قۇرئاندىن گۇمانالنسا، ئۇنداقتا ئۇالر قۇرئانغا ●

  . بىرهر سۈرىنى ئوتتورغا چىقارسۇن، ئهمما ئادهملهر ھهرگىز ئۇنداق قىاللمايدۇ دهيدۇ

   ) 52:34 ، 11:13 ، 10:38 ، 2:23،24قۇرئان (

مۇسۇلمانالر مهيلى قۇرئاننى پاساھهتلىك يېزىلغان ئهسهر دهپ قارىسۇن ياكى  ●

پچه ئهسهر ياكى شېئىرالرنى گۈزهل پاساھهتلىك ئهرهقارىمىسۇن، ئهمما بىر ئادهمنىڭ 

ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ  ئادهمنىڭ چوقۇم پهيغهمبهر ، شۇئوتتۇرغا چىقىرالىشى

  . بېرهلمهيدۇ

ستىنال تهڭداشسىز ئۇ راتۆۋهندىكى قۇرئان ئايهتلىرىنى كۆرۈپ باقايلى، 

   :پاساھهتلىكمىكهن
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  تۇققا ئايهتلهر-دىكى زىددىيهتلىك ھهم تاققاقۇرئان

سهن . دىيىشىدۇ»  رهببىدىن نىمىشقا بىرهر بىشارهت چۈشمهيدۇ؟ئۇنىڭ«: ئۇالر

ئهمما ئۇالرنىڭ . دىگىن» ئالال ھهقىقهتهن بىر خىل بىشارهت چۈشۈرهلهيدۇ«: ئۇالرغا

  ) 6:37قۇرئان . (تهڭدىن تولىسى بۇنى بىلمهيدۇ

مىنىڭ بىشارىتىمنى ئىنكار قىلغانالر، گاس ھهم گاچىدۇر، قاتمۇقات قاراڭغۇلۇقتا 

ئالال كىمنى ئېزىقتۇرماقچى بولسا، شۇنى ئېزىقتۇرىدۇ؛ كىمنى توغرا . لغانالردۇرقا

  ) 6:39قۇرئان . (يولغا كىرگۈزمهكچى بولسا، شۇنى توغرا يولغا كىرگۈزىدۇ

مهن ھهقىقهتهن رهببىمدىن كهلگهن روشهن بىشارهتكه «: سهن ئۇالرغا دىگىن

سىلهر ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇچرايدىغان . رئاساسالندىم، ئهمما سىلهر ئۇنى ئىنكار قىلدىڭال

ئۇ ھهقنى . بارلىق ھۆكۈمنى ئالال چىقىرىدۇ. جازانى مهن توسۇپ قااللمايمهن

  » .جاكاراليدۇ، ئۇ ئهڭ ئادىل ھۆكۈم چىقارغۇچىدۇر

  ) 6:57قۇرئان (

ئۇالر ئالالنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ قاتتىق قهسهملهرنى قىلىشىدۇ، ئهگهر ئۇالرغا بىر خىل 

: ئۇالرغا دىگىن. رىلگهن بولسا ئىدى، ئۇالر چوقۇم ئىشهنگهن بوالتتىبىشارهت بې

سىلهر قانداق بىلىسىلهر؟ بىشارهت كهلگهن » .بارلىق بىشارهتلهر پهقهت ئالالدىدۇر«

  ) 6:109: قۇرئان. (تهقدىردىمۇ، ئۇالر ئىشهنمهسلىكى مۇمكىن

هلچىسىنىڭ سىلهر ئالالغا ۋه قىيامهتكه ئىشهنمهيدىغان، ئالال ۋه ئۇنىڭ ئ

پهرھىزلىرىگه ئهمهل قىلمىغان، ھهق دىننى قۇبۇل قىلمىغان ئادهملهر، شۇنداقال 

بۇرۇن كىتاپ بېرىلگهنلهر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، تاكى ئۇالر بويسۇنۇپ جىزيه 

. نى يۇۋاشلىق بىلهن تۆلىگهنگه قهدهر) مۇسۇلمان ئهمهسلهر تۆلهيدىغان ئېغىر باج(

  ) 9:29قۇرئان (

ئهمما ئۇ خالىغان .  خالىسا، ئۇ چوقۇم سىلهرنى بىر مىللهت قىلغان بۇالتتىئهگهر ئالال

ئهمما سىلهر چوقۇم . ئادهمنى ئېزىقتۇرىدۇ، خالىغان ئادهمنى توغرا يولغا يىتهكلهيدۇ

  ) 16:93قۇرئان . (قىلغان ئىشىڭالر ئۈچۈن سوراققا تارتىلىسىلهر

ھهرگىز ئۇالرغا . دىن ئۇرۇڭالر قامچى100ئايالنى، ھهر بىرسىنى -زىنا قىلغان ئهر

رهھىم قىلىپ ئالالنىڭ جازاسىنى كىمهيتمهڭالر، ئهگهر ئالال ۋه قىيامهتكه 

بىر توپ مۇسۇلماننى ئهۋهتىپ ئۇالرنىڭ جازالىنىش ئهھۋالىنى نازارهت . ئىشهنسهڭالر

  ) 24:2قۇرئان . (قىلغۇزۇڭالر

) مۇھهممهت(ھۋالدا، سىلهرنى تاماققا تهكلىپ قىلمىغان ئه! ئهي ئېتىقاتچىالر

پهيغهمبهرنىڭ ئۆيىگه كىرمهڭالر؛ تاماق پىشىشتىن بۇرۇنمۇ كىرۋالماڭالر، سىلهرنى 
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چاقىرغاندا ئاندىن كىرىڭالر؛ تاماقنى يهپ بولغاندىن كىيىن دهرھال قايتىڭالر، 

 بولمىسا پهيغهمبهرنى بىزار قىلىپ قويىسىلهر، ئۇ ئولتۇرۋالماڭالر، قېلىپ قورۇق گهپ

. ئالال ھهقنى سۆزلهشتىن نومۇس قىلمايدۇ. ھهيدهشتىن خىجالهت بولىدۇسىلهرنى 

سىلهر پهيغهمبهرنىڭ خوتۇنلىرىدىن بىر نهرسه ئالماقچى بولساڭالر، پهردىنىڭ 

كهينىده تۇرۇپ سوراڭالر، بۇ سىلهرنىڭ قهلبىڭالر ۋه ئۇالرنىڭ قهلبى ئۈچۈن تىخىمۇ 

شنى قىلماڭالر، ئۇنىڭدىن كىيىن پهيغهمبهرنى تهڭلىكته قالدۇرىدىغان ئى. پاكتۇر

ھىچكىمنىڭ ئۇنىڭ خوتۇنلىرىنى خوتۇن قىلىپ ئېلىشىغا يول قويولمايدۇ، چۈنكى 

  . بۇ ئالالنىڭ نهزىرىده چوڭ گۇناھتۇر

  ) 33:53قۇرئان (

پهيغهمبهرگه رهھىمدىلدۇر، ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى ) مۇھهممهت(ئالال ھهقىقهتهن 

ئهي ئېتىقاتچىالر، سىلهر ئۇنىڭغا بهخت ۋه . ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا بهخت تىلهيدۇ

نى بىزار قىلغانالر بۇ دۇنيادا ۋه ئۇ دۇنيادا ئالال ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى! ئامانلىق تىلهڭالر

نومۇسقا قالدۇرىدىغان جازاالرنى  ئالالنىڭ قارغىشىغا ئۇچرايدۇ، ئالال ئۇالر ئۈچۈن

   ) 33:56,57قۇرئان . (تهييارالپ قويۇقلۇق

ل قىلمىشلىرى بىلهن ئېزىقتۇرۇلۇپ، رهزىللىكنى ياخشىلىق دهپ ئۆزىنىڭ رهزى

قارىغانالر، ئالالنىڭ توغرا يولىدا ماڭغانالر بىلهن ئوخشاشمۇ؟ ئالال خالىغان ئادهمنى 

شۇڭا سهن ئۇالر ئۈچۈن ئاھ . ئېزىقتۇرىدۇ، خالىغان ئادهمنى توغرا يولغا يىتهكلهيدۇ

قۇرئان . ( قىلمىشلىرىنى تولۇق بىلىدۇئۇرۇپ ئۆزهڭنى ئازاپلىما، ئالال ئۇالرنىڭ

35:8 (  

خالىغان ئادهم، رهبنىڭ يولىغا ) قۇبۇل قىلىشنى(بۇ ھهقىقهتهن ئاگاھالندۇرۇشتۇر، 

بىراق ئالال خالىمىغىچه سىلهر ئۆزهڭالر ھهرگىز ئۇنداق . بارىدىغان يولنى تاللىيااليدۇ

   ) 76:29,30قۇرئان . (ئالال ھهممىنى بىلگۈچىدۇر. قىاللمايسىلهر

بىز سىنىڭ كۆڭلۈڭنى كهڭ قىلمىغانمۇ؟ سىنىڭ دۈمبهڭده بېسىپ تۇرغان يۈكنى 

قىيىنچىلىقتىن كىيىن ئاسانلىق بولىدۇ، . يىنىكلهتتۇق، يۈز ئابرويوڭنى كۆتۈردۇق

تىرىشىپ ئاياقالشقاندا، سىنىڭ ئىشلىرىڭ . ھهر بىر قىيىنچىلىقتا ئاسانلىق بولىدۇ

  . رهببىڭدىن تىلىشىڭ كىرهك

  ) 94 ۇرئانق(

ئهجىبا سهن رهببىڭنىڭ پىلنىڭ ئىگىسىنى قانداق بىر تهرهپ قىلغانلىقىنى 

توپ ئۇچار قۇشالرنى -بىلمهمسهن؟ ئۇ ئۇالرنىڭ پىالنىنى بهربات قىلمىغانمۇ؟ ئۇ توپ

ىپ، ئۇالرنى خۇددى قىرقىلىپ كىسهكلهر بىلهن ئۇالرغا ھوجۇم قىل-ئهۋهتىپ، چالما

  ) 105قۇرئان . (قويغانغۇچۆپكه ئوخشىتىپ -كهتكهن ئوت
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قۇرهيشلهرنى قوغداش ئۈچۈن، قىش ۋه يازدىكى سهپهرده ئۇالرنى قوغداش ) ئالال(

، ئۇالرنىڭ ئاچ قالماسلىقى ئۈچۈن ئۈچۈن، ئۇالرنى كهبىنىڭ ئىگىسىگه تېۋىندۈرگهن

) 106قۇرئان .  (يىمهكلىك بهرگهن، ۋهھىمىده قالماسلىقى ئۈچۈن ئامانلىق بهرگهن

ئهي ئىمانسىزالر، سىلهر چوقۇنغانغا مهن چوقۇنمايمهن، سىلهرمۇ «: نسهن دىگى

سىلهرنىڭ دىنىڭالر ئۆزهڭلهرگه، مىنىڭ دىنىممۇ . مهن چوقۇنغانغا چوقۇنمايسىلهر

  ) 109قۇرئان (  » .ئۆزهمگه

 ئۇ چوقۇم ، ئىككى قولى زهخمىلهنگهي)ئادهمنىڭ ئىسمى (ئوت ئاتىسىنىڭ

 ۋه ئېرىشكهنلىرى ئۇنىڭغا ھىچقانداق پايدىسى مۈلكى-ئۇنىڭ مال. زهخمىلىنىدۇ

ئۇ يالقۇنجاپ تۇرغان ئوتقا تاشلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئوتۇن توشىغان ئايالىمۇ ئوتقا . يوقتۇر

  ) 111قۇرئان ( . بىلهن باغلىنىدۇ ئاغامچا ئۇنىڭ بوينى. تاشلىنىدۇ

  

قاراپ ئهمدى تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قاتارلىق مۇقهددهس كىتاپالردىكى سۆزلهرگه 

  : باقايلى

  

   سۆزلهرمۇقهددهس كىتاپتىكى

  . ، شۇڭا ھىچنىمهم كهم ئهمهستۇرىمدۇرڭ باققۇچپهرۋهردىگار مىنى

  .بارىدۇئۇ مىنى ياپيىشىل چىملىقالردا ياتقۇزىدۇ، تىپتىنىچ سۇ بويلىرىغا باشالپ 

  .ۇئۇ مىنىڭ روھىمنى ئويغىتىدۇ، ئۆز نامى بىلهن مىنى ھهققانىيهت يولىدا يىتهكلهيد

، خهتهردىن كهندىمۇتۇرغان قاراڭغۇ جىلغىالردىن ئۆتئۆلۈم سايه تاشالپ 

  ، مهنسقورقما

. ماڭا تهسهللىدۇر، سىنىڭ ھاساڭ ۋه تايىقىڭ دۇرسهنىبىللچۈنكى سهن مهن بىلهن 

  ، يسهنالداستىخان ھازىرماڭا  دۈشمهنلىرىم ئالدىداسهن 

  . ىسهنلدۇرلىق تو نى، قهدىھىمپبېشىمنى مايال

   . ياردۇرماڭا  ىتىڭشهپق-ه مىھرىپۈتكۈل ھاياتىمدا بهخت ۋق، شۇندا

  .  ئهبهدىلئهبهدىڭدا تۇرىمهن ھوزورىم، سىنىڭ پهرۋهردىگار ئىشۇڭا

  ) پاره-23زهبۇر (
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  .  تىلغاندهك ئازاپلىنىدۇتاقهلبىم ئۆرتىنىدۇ، يۈرىكىم پىچاق

  .  ئوخشايمهنمهن، ئالدىڭدا خۇددى ھايۋانغادۇرمهن نهقهدهر ھاماقهت ۋه نادان

. ماڭىسهنئهمما مهن يهنىال سهن بىلهن بىرگه بولىمهن، سهن ئوڭ قولۇمنى تۇتۇپ 

  .شهرىپىڭ ئىچىگه ئېلىپ كىرىسهن-، شانپنهسىھىتىڭ بىلهن مىنى يىتهكله

. نىمه خۇشلۇقۇم بار سهندىن باشقا شقا كىمىم بار، يهر يۈزىدهئهرىشته سهندىن با

 مىنىڭ روھى مهدهتكارىممهڭگۈ ، ئهمما خۇدا ئىپلىشىدۇزه ھامان ئىچ باغرىمتىنىم ۋه 

  .بهختىمدۇ ۋه

 مۇقهررهرسهندىن ئايرىلغانالر ھامان ھاالك بولىدۇ، سهندىن يۈز ئۆرىگهنلهرنى 

  .گۇمران قىلىسهن

  ھه،ئىش  يېقىن تۇرۇشۇم نهقهدهر ياخشى خۇداغائهمما مىنىڭ 

ىشلىرىنى خهلقىئالهمگه  باشپاناھ قىلىمهن، ئۇنىڭ ئپهرۋهردىگارنىچوقۇم مهن 

  . جاكاراليمهن

    ) 28-73:21زهبۇر (

  

قهلبىم، خۇدانى مهدھىيىلىگىن، پۈتۈن ۋۇجۇدۇم ئۇنىڭ مۇقهددهس نامىنى ئى 

  . مهدھىيىلىگىن

ئۇنتۇپ ھهرگىز شهپقىتىنى -ئى قهلبىم، خۇدانى مهدھىيىلىگىن، ئۇنىڭ مىھىر

  . قالمىغىن

  .  ساقايتىدۇكىسهللىرىڭنىىق  كهچۈرىدۇ، بارلپۈتۈن گۇناھلىرىڭنىئۇ 

  .  كهيدۈرىدۇ تاجىنىشهپقهت-مىھىرساڭا ئۇ ھاياتىڭنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزىدۇ، 

  . قايتا ياشارتىدۇبۈركۈتتهك سىنى بهخت بىلهن ھاياتىڭنى توشقۇزىدۇ، -ئۇ قۇت

. پهرۋهردىگار ھهققانىيهتنى يۈرگۈزىدۇ، ئىزىلگهن كىشىلهر ئۈچۈن ئادالهتنى ياقاليدۇ

  .لغانئىسرائىلالرغا ئۆز قۇدرىتىنى نامايهن قى، هتكهنكۆرس توغرا يولنىساغا ۇئۇ م

 غهزهپلهنمهيدۇ، ناھايىتى ئاسانلىقچهشهپقهتلىكتۇر، -پهرۋهردىگار مىھرى

  . رهھىمدىلدۇر

  .داۋاملىق ئهيىپلىمهيدۇ، غهزىپىمۇ مهڭگۈلۈك بولمايدۇبىزنى ئۇ 

 جازا غا اليىق قىلغان گۇناھلىرىمىز قىلمايدۇ،بىر تهرهپ گۇناھكارالردهك ئۇ بىزنى

  . بهرمهيدۇ

ئاسمان زىمىندىن قانچىلىك ئىگىز بولسا، ئۇنىڭ مۆمىن بهندىلىرىگه بولغان 

  . بولىدۇچوڭقۇر ىلىك شۇنچمۇھهببىتىمۇ-مىھرى
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شۇنچىلىك بىزدىن  مۇنىگۇناھلىرىمىزئۇ شهرق غهرپتىن قانچىلىك يىراق بولسا، 

  . دۇقا ئېلىپ كىتىيىراق

پهرۋهردىگارمۇ مۆمىن بهندىلىرىگه مىھرىبان بولسا، هرزهنتلىرىگه قانچىلىك ئاتا پ

  .مىھرىبان بولىدۇشۇنچىلىك 

چۈنكى ئۇ تىنىمىزنىڭ قانداق پهيدا بولغانلىقىنى بىلىدۇ، بىزنىڭ پهقهتال بىر ئوچۇم 

  . توپا ئىكهنلىكىمىزنى ياد ئىتىدۇ

چۆپكه ئوخشايدۇ، -ئوتئىنسانالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۇالرنىڭ ئۆمرى خۇددى 

  .  ئوخشايدۇگىياھالرغا-ئۇالرنىڭ گۈللىنىشىمۇ خۇددى دالىدىكى گۈل

نى الر ماكانىمۇ ئۇئهسلى، يوقايدۇتوزۇپ ھامان شامالنىڭ ئۇچۇرىشى بىلهن ئۇالر 

  . ئۇنتۇيدۇ

 بهندىلىرىگه ئىخالسمهنئهبهدكه -مۇھهببىتى ئهبهدىل-خۇدانىڭ مىھرىئهمما 

  . مهنسۇپ بولىدۇ

  . ئهۋالتقا ساقلىنىدۇ- ھهققانىيىتىمۇ ئهۋالتتىنئۇنىڭ

ئهمهل  قان ۋهتۇتچىڭ  يادىدا ئهمىرلىرىنى ،سادىق بولۇپئۇنىڭ ئهھدىسىگه 

  . شۇنداق بولىدۇچوقۇم  غاقىلغانالر

قا مهۋجۇداتئالهمدىكى ، پۈتكۈل هپپهرۋهردىگار ئهرىشته ئۆز تهختىنى تىكل

  . قىلىدۇھۆكۈمرانلىق

 پهرىشتىلهر  ، كۈچلۈكىغان ئىرادىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرىد،پبۇيرۇقىنى ئاڭالئۇنىڭ 

  .يدۇلهى مهدھىيخۇدانى

 خۇدانىدىغانالر،  خۇرسهن قىلىده بولۇپ، ئۇنىڭ خىزمىتىبارلىق قوشۇنالر

  . يدۇلهىمهدھىي

 ىسىئۇ ياراتقان بارلىق مهۋجۇداتالر، ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى بارلىق جايالر، ھهمم

  . يدۇ مهدھىيهلهخۇدانى

   ! ىلىگهيسهن مهدھىيخۇدانىئى مىنىڭ قهلبىم، سهنمۇ 

  ) پاره-103زهبۇر (

  

  تلىك،ىنى تونۇپ يهتكهنلهر نهقهدهر بهخ خۇداغا مۇھتاجلىقئۆزىنىڭ

  . لىقى ئۇالرنىڭدۇرھچۈنكى ئهرىشنىڭ پادىشا

  قايغۇرغانالر نهقهدهر بهختلىك، 

  . چۈنكى خۇدا ئۇالرغا تهسهللى بېرىدۇ

  ر نهقهدهر بهختلىك، مۇاليىم بولغانال

  . چۈنكى يهر يۈزىگه مىراسخوردۇر ئۇالر

  ھهققانىلىققا ئىنتىلىدىغانالر نهقهدهر بهختلىك، 
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  . چۈنكى خۇدا ئۇالرنى تولۇق قانائهتلهندۈرىدۇ

  باشقىالرغا رهھىمدىل بولغانالر نهقهدهر بهختلىك، 

  . چۈنكى خۇدا ئۇالرغا رهھىمدىلدۇر

  ر بهختلىك، قهلبى پاك بولغانالر نهقهده

  . چۈنكى ئۇالر خۇدانى كۆرىدۇ

   نهقهدهر بهختلىك، ئورناتقۇچىالرتىنچلىق 

  . چۈنكى خۇدا ئۇالرنى پهرزهنتىم دهيدۇ

  خۇدانىڭ ئهمرىنى تۇتۇپ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغانالر نهقهدهر بهختلىك، 

  . چۈنكى ئهرشنىڭ پادىشاھلىقى ئۇالرنىڭدۇر

يانكهشلىك ۋه تۆھمىتىگه ئۇچرىساڭالر، مهن ئۈچۈن باشقىالرنىڭ ھاقارهت، زى

خۇرام بولۇڭالر، چۈنكى ئهرشته سىلهر ئۈچۈن كۆپ -شاد. نهقهدهر بهختلىكسىلهر

  ئۇچرىغانلهرگهبۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرمۇ شۇنداق زىيانكهشلىك. ئىنئام ساقالنماقتا

  . ئىدى

    ) 12-5:3مهتتا -ئىنجىل(

مهن ! مىنىڭ يېنىمغا كىلىڭالر لغانالر، ئهي جاپاكهشلهر ۋه ئېغىر يۈكنى ئۈستىگه ئا

مۇاليىم ۋه كهمتهرمهن، شۇڭا مىنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمغا . سىلهرگه ئاراملىق بېرهي

مىنىڭ .  كۆڭلۈڭالر ئارام تاپىدۇ،شۇنداق بولغاندا! كىرىپ، مهندىن ئۆگىنىڭالر 

  . تهلىپىم ئېغىر ئهمهس بويۇنتۇرۇقۇمدا بولۇش ئاسان،

  ) 30-11:28مهتتا -ئىنجىل(

  : ھهزرىتى ئهيسا ئۇالرنى يېنىغا چاقىرىپ مۇنداق دىدى

قه خوجا بولۇپ ئۇالرنىڭ ، بۇ دۇنيادىكى ھۆكۈمرانالر خهلقكىسىلهرگه مهلۇم -

بىراق . قاتتىق باشقۇرىدۇ ئۇالرنى ئهمهلدارلىرى. ھاكىمىيهت يۈرگۈزىدۇئۈستىدىن 

ڭ مهرتىۋىلىك سىلهردىن كىم چو. سىلهرنىڭ ئاراڭالردا بۇنداق ئىش بولمىسۇن

كىم باش بولماقچى بولسا، ئۇ . بولۇشنى خالىسا، ئۇ باشقىالرغا خىزمهت قىلسۇن

ئىنسانئوغلىمۇ باشقىالرنى ئۆزىگه خىزمهت . باشقىالرنىڭ قۇلى بولسۇن

قىلدۇرغىلى ئهمهس، باشقىالرغا خىزمهت قىلغىلى ۋه جىنىنى پىدا قىلىش 

  . قىلغىلى كهلدىبهدىلىگه نۇرغۇن ئادهملهرنى گۇناھتىن ئازاد 

  ) 28-20:25مهتتا -ئىنجىل(
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بىر نهچچه ) ئىبادهتخانىنىڭ ئىئانه ساندۇقىغا(بىر كهمبهغهل تۇل ئايال كىلىپ، 

ھهزرىتى ئهيسا شاگىرتلىرىغا مۇنداق . قىممىتىدىكى ئىككى تهڭگىنى تاشلىدىتىيىن 

نهزىرىده بىلىپ قويۇڭالركى، بۇ نامرات تۇل ئايالنىڭ ئىئانىسى خۇدانىڭ : دىدى

چۈنكى باشقىالر ئۆزىنىڭ ئاشقان بايلىقىنى ئىئانه . ھهممهيلهننىڭكىدىن كۆپ

لىكىن بۇ ئايال نامرات تۇرۇقلۇق، ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىنى قامدايدىغان بارلىقىنى . قىلدى

  . ئىئانه قىلدى

   ) 44-12:42ماركوس -ئىنجىل(

  

  : ھهزرىتى ئهيسا ئۇالرغا مۇنداق تهمسىل سۆزلهپ بهردى

هر ئىچىڭالردا بىرهيلهننىڭ يۈز توياق قويى بولۇپ، ئۇنىڭدىن بىرى يوقىلىپ ئهگ -

 قويىنى ئوتالققا 99ئۇ جهزمهن قالغان  كهتكهن بولسا، ئۇ قانداق قىلىدۇ؟ 

  . ىمهمدۇتاشالپ، ھىلىقى يوقالغان قويىنى تېپىۋالغىچه ئىزد

   ) 15:3،4لۇقا -ئىنجىل(

  

. لىرىمنى تونۇيمهن، ئۇالرمۇ مىنى تونۇيدۇمهن ئۆز قوي. ياخشى قويچى ئۆزۈمدۇرمهن

   ) 10:14يۇھاننا -ئىنجىل(

  

مهن . جىنىمنى ھىچكىم ئااللمايدۇ، مهن ئۇنى ئۆز ئىختىيارىم بىلهن پىدا قىلىمهن

خۇدا ئاتام ماڭا شۇنداق قىلىشنى . مهنئۇنى بېرىشكه ۋه قايتۇرۋىلىشقا ھوقۇقلۇق

  . بۇيرۇغان

  ) 10:18يۇھاننا -ئىنجىل(

  

. نىڭ قويلىرىم گېپىمنى ئاڭاليدۇ، مهن ئۇالرنى تونۇيمهن، ئۇالرمۇ ماڭا ئهگىشىدۇمى

ھىچكىم . ئۇالر مهڭگۈ ھاالك بولمايدۇ. مهن ئۇالرغا مهڭگۈلۈك ھاياتلىق ئاتا قىلىمهن

    .ئۇالرنى قولۇمدىن تارتىۋااللمايدۇ

  ) 10:27،28يۇھاننا -ئىنجىل (
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مۇھهببهتته ھهسهتخورلۇق -مىھرى. انلىقتۇر ۋه مىھرىبتاقهت-مۇھهببهت سهۋر-مىھرى

مۇھهببهت ئۇياتلىق -مىھرى. بولمايدۇ، ماختانچاقلىق ۋه تهكهببۇرلۇقمۇ بولمايدۇ

غهزهپلهنمهيدۇ، لىقچه ئىشالرنى قىلمايدۇ، شهخسى مهنپهئهتنى كۆزلىمهيدۇ، ئاسان

ۇ، بهلكى مۇھهببهت ناھهقچىلىكنى ياقتۇرمايد-مىھرى. ئاداۋات ساقلىمايدۇباشقىالرغا 

مۇھهببهت ھهممىگه بهرداشلىق بېرىدۇ، -مىھرى.  خۇرسهن بولىدۇھهققانىيهتتىن

  .ھهممىگه ئىشهنچ بىلهن قارايدۇ، ھهممه ئىشتا ئۈمىدۋار ۋه چىداملىق بولىدۇ

    ) 7-13:4يىزىلغان بىرىنچى خهت كورىنتلىقالر -ئىنجىل(

  

  .  تونۇشىنى خااليدۇنىڭ قۇتقۇزىلىشىنى ۋه ھهقىقهتنىالرخۇدا پۈتكۈل ئىنسان

  ) 2:4تىموتىغا يېزىلغان بىرىنچى خهت -ئىنجىل(

  

 مۇمهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرىئىنجىلدىن روھى ئوزۇق ئالغان 

    .مايدۇ قېلىشدىن»  ۋه تهلىملهرپاساھهتلىك سۆزلهر «قۇرئاندىكى

  !ڭنىڭ تىنچلىق ئوغلى قىلغىن ۈى ئۆزئى خۇدا، مىن

  ،  چاچايۇڭنىئۇرۇقمۇھهببهت -ىلهن تولغان جايالرغا مىھرىئۆچمهنلىك ب

  ، چاچايۇڭنىئاداۋهت يارىسى بىلهن تولغان جايالرغا كهچۈرۈمچانلىق ئۇرۇق

  جايالرغا ئىشهنچ ئۇرۇقۇڭنى چاچاي، گۇمان بىلهن تولغان

   چاچاي، ۇڭنىئۈمىدسىزلىك بىلهن تولغان جايالرغا ئۈمۈد ئۇرۇق

  نۇرۇڭنى چاچاي،  پارالقغان جايالرغا قاراڭغۇ زۇلمهت بىلهن تول

    . چاچايئۇرۇقۇڭنىن تولغان جايالرغا خۇشاللىق ئۇقۇبهت بىله-ئازاپ

   ! اڭا مهدهت بهرگىنم، ئۇلۇغ رهببىمئى 

  مدىن كۆره،ۈئۆز

  باشقىالرغا تېخىمۇ كۆپ تهسهللى بېرهي،

  باشقىالرنى تىخىمۇ كۆپ چۈشىنهي، 

  . باشقىالرنى تېخىمۇ كۆپ سۆيهي
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  ى،چۈنك

   ئالغاندىن بهرگهن بهختلىك،

  كهچۈرسهك كهچۈرىلىمىز، 

  .جاندىن كهچسهكمۇ، يهنىال مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىمىز

   !  ئامىن 

   »نىڭ دۇئاسىكوسان فرانىسىس«

 .يىلى ئىتالىيهنىڭ ئاسىسىيه شهھرىده تۇغۇلغان-1182سان فىرانسىسكو (

ئىز روشهن ڭ بهش يىرىگه تىنىنىىلى ئهيسا مهسىھ ئۇنىڭغا كۆرىنىپ ي-1224

 تارقىتىشىرىنى خۇش خهۋخۇدانىڭ ئۇ پۈتۈن ھاياتىنى كىيىن  .قالدۇرۇپ قويغان

   .)  بىغىشلىغانئىشلىرىغا

  

 ئۆزگهرتىشى قهلبىنى ئۆزگهرتىشتىن بۇرۇن، ئۇنىڭ ئىرادىسىنىخۇدا ئادهمنىڭ 

شكه مۇھهببهت بىلهن ئادهمنىڭ قهلبىنى ئۆزگهرتى-خۇدا مۇتلهق مىھرى. كىرهك

شۇڭا .  ئۆزگهرتىشكه بىۋاسته ياردهم قىلمايدۇ ئىرادىسىنىئهمما ئۇنىڭياردهم قىلىدۇ، 

تهكهببۇر ئادهمنىڭ كهمتهرلىشىشى، خۇدانىڭ ئىنساننى ئۆزگهرتىشتىكى تۇنجى 

  . قهدىمىدۇر

 ئۈچۈن، ئورۇنداش ئىشنى هربىز دائىم شۇنى ھىس قىلىمىزكى، مۇشهققهتلىك بىر 

  . غا تاپشۇرۇشتۇر ئامال، ئۇنى خۇداردىنبىئهڭ ئاخىرقى بىر

ئۇنى  دهپ قارايدۇ، ساختا ئېتىقات بولسا چىنھهقىقى ئېتىقات ئىنسان تهبىئىتىنى 

  . كۆرسىتىدۇ دهپ نهرسهمهۋھۇم 

خۇدانى تونىسىمۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى تونىماسلىق بىلهن ئۆزىنىڭ گۇناھىنى 

ۇڭا خۇدا ئالدىدىكىسىدىن ش. تونىسىمۇ خۇدانى تونىماسلىق ئوخشاشال خهتهرلىكتۇر

  . ئۆزىنى يۇشۇرىدۇ، كىيىنكىسىگه ئۆزىنى نامايهن بولىدۇ

شۇ ئۇ زىغىرچىلىك ئىشالرغا ئازاپلىنىدۇ، يهنه ! ئىنسان نهقهدهر پۈچهك ئاجىز ھه

   . زىغىرچىلىك ئىشالر ئۈچۈن خۇشال بولۇپ كىتىدۇ

دىن بالىالرغا پاراسهت بىزنى يىتهكلهپ قايتى- ئهقىل)ھهقىقىخۇدادىن كهلگهن (

، ئاق كۆڭۈل، يخۇددى بالىالرغا ئوخشاش تهبىئى. (ئوخشاش قىلىپ ئۆزگهرتىدۇ

  ... ) سهمىمى، كهمتهر، مۇاليىم، خۇشال 

ھوقۇققا ئېرىشىشنىڭ ئۇسۇلى، ئهگهر ئاممىنىڭ مهنپهتى ئۈچۈن ئهمهس بهلكى 

دۇرۇس رده ئۇالرنىڭ قىزىقىشى ئۈچۈنال بولسا، ئۇنداقتا ھوقۇق قانچه كۆپ بولغان يه

  .  تېپىشمۇ شۇنچه تهس بولىدۇئادهمنى
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 سورىيالمىسىمۇ، ئهمما ئۇ جاھاننى ئوخشاش ھاكىمىيهتكهجامائهت پىكرى گهرچه 

  .  نازارهت قىالاليدۇھاكىمىيهتنى

ئامانلىقنىال -خاتا ھالدىكى ئىخالسمهنلىك ھهقىقهتنى ئهمهس بهلكى تىنچ

 ھهقىقهتنىال  قايرىپ قويۇپبىر ياققامۇھهببهتنى -قوغلىشىدۇ، ياكى مىھرى

  . قوغلىشىدۇ

بىرسى، ئايهتلهرنىڭ :  ئادهمنى ئېتىقاتتىن چهتنىتىدىغان ئىككى ئاساسلىق سهۋهپ

ھهممه ئىشنى روھقا باغالپ يۈزهكى مهنىسىگه زىياده ئېسىلىۋىلىش؛ يهنه بىرسى، 

   . زىياده سىرلىقالشتۇرۇپ چۈشهندۈرۈش

» pensees « )پاسكال ئىدىيىلىرى (  

يىلى فىرانسىيهده تۇغۇلغان، ئىنسانىيهت ئىلىمپهن تهرهققىياتىغا -1623اسكال، پ(

، ىكاشۇناس، فىزىكاشۇناس، پهيالسوپماتىماتئالىم،  ئۇلۇغزور تۆھپىلهرنى قوشقان 

  . ) تىقاتچىسىېئىخالسمهن مهسىھ ئشۇنداقال 

  

ۇيۇشقا ، مهڭگۈ يوقۇتۇپ قدىن ۋاز كىچىپلهرساقالپ قالغىلى بولمايدىغان نهرسى

  . بولمايدىغان نهرسىگه ئېرىشكهن ئادهم ھهرگىز ئهخمهق ئهمهس

   - Jim Elliot   

يىلى ئۆزىنىڭ -1956يىلى ئامىرىكىدا تۇغۇلغان، -1927جىم ئىللىيوت، (

ئامىرىكىدىكى ياخشى تۇرمۇشىنى تاشالپ، ئىكۋاتوردىكى ئىپتىدائى قهبىله ئوكاالرغا 

 كىيىن ئۇنىڭ .لىدۇ شىھىت بون بېرىپئۈچۈ يهتكۈزۈشخۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى 

ئوكا قهبىلىسى بۇ .  ئوكاالر ئارىسىغا بېرىپ داۋاملىق خۇش خهۋهر تارقىتىدۇمۇئايالى

مۇھهببىتىنى - خۇدانىڭ مىھرىدىنئايالنىڭ باتۇرلىقىدىن تهسىرلىنىدۇ، ئۇالر ئىنجىل

ىق تۇرۇپمۇ ، ئهينى ۋاقىتتا جىم ئىللىيوتنىڭ نىمه ئۈچۈن يېنىدا مىلتۈپ يىتىدۇكۆر

 ئۇالر .چۈشىنىدۇ ئاندىن شۇ چاغدىالرمىغانلىقىنىڭ سهۋهبىنى ئۆزلىرىگه ئوق چىقا

ئهيسا مهسىھنىڭ ئۆزىنى قۇربان . كۆز يىشى قىلىپ تۇرۇپ خۇدانى قۇبۇل قىلىدۇ

قىلىش ئارقىلىق گۇناھكار ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش روھى، شۇنداقال خۇدانىڭ 

ل ۋه قۇدرهت بىلهن ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش  ئهقلى يهتمهيدىغان ئۇسۇئادهمنىڭ

   . ) پىالنى يهنه بىر قىتىم نامايهن بولىدۇ

  

ھهرقانداق . مۇھهببىتىدىن ئايرىۋىتهلمهيدۇ-ھىچكىم بىزنى ئهيسا مهسىھنىڭ مىھرى

يالىڭاچلىق ۋه -زهخمهت، ئاچ-مۇشهققهت، زىيان-قىيىن ئهھۋال، جاپا

بىز گهرچه . ى ئۇنىڭدىن ئايرىۋىتهلمهيدۇمۇ بىزنتوقماق-خهتهر، ھهتتا قىلىچ-خىيىم

، ئهمما بىزنى تۇرساقمۇخۇددى قۇربانلىق قىلىنىدىغان قوزىالردهك ئۈلۈم گىردابىدا 
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قۇدرىتى بىلهن بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۈستىدىن -سۆيىدىغان خۇدانىڭ كۈچ

شۇنىڭغا قهتئى ئىشىنىمىزكى، ئۆلۈم ياكى ھاياتلىق . پۈتۈنلهي غهلىبه قىلىمىز

شاياتونالر بولسۇن، ھازىرقى ياكى كهلگۈسىدىكى -ۇن، پهرىشتىلهر ياكى جىنبولس

ھهرقانداق ئىشالر بولسۇن، ياكى روھالر دۇنياسىدىكى ھهرقانداق كۈچلهر بولسۇن، 

 يارىتىلغان ھهرقانداق شهيئى بولسۇن، مهيلى بىز ئىگىز ئاسماندا ياكى ئالهمدهياكى 

 بىزنى خۇدانىڭ رهببىمىز ئهيسا مهسىھ چوڭقۇر ھاڭنىڭ تىگىده بواليلى، ھىچكىم

   !مۇھهببىتىدىن ئايرىۋىتهلمهيدۇ-ئارقىلىق ئاتا قىلغان مىھرى

   »39-8:35رىملىقالرغا يېزىلغان خهت -پاۋلۇس«

  مهسىھباشتارتى بولۇپ، پاۋلۇس، ئهسلى ئىنتايىن جاھىل يهھۇدى دىنى مۇ(

ھ ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن،  ئهيسا مهسى. جهھلى بىلهن قارشى تۇرغان-ئېتىقاتىغا جان

كىيىن دهمهشىققه ئهمما  .ىيانكهشلىكلهرنى قىلغان نۇرغۇن زئۇ مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا

پۈتۈنلهي  ئۇنىڭ ھاياتىنى ،پكۆرىنىغايىپتىن ئهيسا مهسىھ ئۇنىڭغا  يولدا كىتىۋاتقان

ىدىكى خۇش خهۋهرنى  ئهيسا مهسىھ توغرىس پاۋلۇس كىيىنكى ئۆمرىنى.كهنئۆزگهرت

 نۇرغۇن يولىداخۇش خهۋهر تارقىتىش ئۇ . بىغىشاليدۇرقىتىشقا تا

ۋه  ايدۇئهمما ئېتىقاتىدىن قهتئى يانم ،بولسىمۇ تقانمۇشهققهتلهرنى تار-جهبىر

   ).ىدۇدا شىھىت بولبۇ يولئاخىرى 

 

  

بولۇشى، ئۇنىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىنى ئىسپاتلىياالمدۇ » پاساھهتلىك؟«قۇرئاننىڭ 

  ؟ 

ادىكى ئهڭ پاساھهتلىك يېزىلغان ئهسهر بولغان تهقدىردىمۇ، بۇ قۇرئان دۇني ●

  : ئۇنىڭ ئۈستىگه. ئۇنىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىنى ئىسپاتلىيالمايدۇ

 مۇھهممهت بۇ دهلىلنى ئوتتورغا چىقارغاندا، ئۇنىڭغا ئىشىنىپ ئهگهشكهنلهر ○   

  . ئىنتايىن ئاز ئىدى

تاالڭ قىلىش -ۇش قوزغاش، بۇالڭ كىيىن مۇھهممهت ئۇسۇلىنى ئۆزگهرتىپ، ئۇر○   

قاتارلىق زوراۋانلىق ئۇسۇلىنى قولالنغاندىن كىيىن، ئاندىن نۇرغۇن ئادهم 

  . يدۇئىسالمغا كىرىشكه باشال

   .نى ئىسىل ئهسهر دىيىشكه بولمايدۇ قۇرئان●

مۇھهممهت مهككىده دىن تارقىتىۋاتقاندا، نادار ئىسىملىك بىر ئهرهپ شائىرى  ○   

ھهر قېتىم مۇھهممهت قۇرئاننى قىرائهت . ئىم ئۇنىڭغا ئهگىشىۋاالتتىبار بولۇپ، دا
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» مىنىڭ شېئىرلىرىم بۇنىڭدىن كۆپ ياخشى«: قىلغاندا، نادار ئورنىدىن تۇرۇپ

مۇھهممهتنىڭ «: پ، كۆپچىلىكتىنلىرىنى ئوقۇدهيتى، ئاندىن ئۆزىنىڭ شىئېر

ڭغا بۇنى. دهپ سورايتى»  مىنىڭكىدىن ياخشىقهيىرىھىكايىلىرىنىڭ 

  . مۇسۇلمانالر جاۋاپ قايتۇرالمايتى

  . نادارنى ئۆلتۈرۋىتىدۇچىدىماسلىق قىلىپ  كىيىن مۇسۇلمانالر ○

دىيىش ئارقىلىق، خۇدادىن ) روشهن،ئۇچۇق(» مۇبىن« قۇرئان ئۆزىنى ●

  : كهلگهنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ، ئهمما

،  بولۇپۈشلىرى بارقۇرئاندىكى نۇرغۇن ئايهتلهرنىڭ ھهر خىل چۈشهندۈرۈل ○   

  .شهرھىلىرى بار ۋه بهزىلىرىنىڭ ھهتتا ئون نهچچه خىل چۈشهندۈرۈش

  ۋه ئۇچۇققۇرئاندىكى بهشتىن بىر قىسىم ئايهتلهرنىڭ مهزمۇنى روشهن ○   

  . تهسئىنتايىن چۈشهنمهك ئۇالرنى ئهمهس، 

پلهر دىگهندهك ھهرى»  ئالىف، الم، را«لهرنىڭ ئالدىدا، ) سۈره( نۇرغۇن باب ○   

بار بولۇپ، ئوخشىمىغان نوسخىدىكى  قۇرئانالردا بۇالرغا ئوخشىمىغان 

بىز بۇ «: يۈسۈپ ئهلىنىڭ تهرجىمه نوسخىسىدا. چۈشهندۈرۈشلهرنى بهرگهن

ھهرىپلهرنىڭ نىمه مهنا بېرىدىغانلىقىنى بىلمهيمىز، بهلكىم سىھرى كۈچكه ئىگه 

هك بۇ ھهرپلهرنىڭ نىمه دىم. دهيدۇ-» ن سىرلىق ھهرىپلهر بولىشى مۇمكىنبولغا

 بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىمۇ مهنا بېرىدىغانلىقى روشهن ۋه ئۇچۇق ئهمهس

   . بىلمهيدۇ

دىگهن )  يىل23قۇرئان نازىل بولغان (»  يىل23« ئهلى داشىت ئۆزىنىڭ ○

قۇرئاندىكى بهزى ئايهتلهرنى چۈشهنمهك ئىنتايىن : كىتابىدا مۇنداق دهيدۇ

) شهرھىلىرى(ئهگهر تهپسىرلىرى ر مۇكهممهل ئهمهس، تهس، بهزى جۈملىله

ئۇالرنىڭ ئىچىده چهتئهل تىلدىن . بولمىسا، تولۇق چۈشهنگىلى بولمايدۇ

كىرگهن سۆزلهر، ئهرهپ تىلىدا كۆپ ئىشلىتىلمهيدىغان مهنىسىنى بىكىتكىلى 

ئىبارىلهرنىڭ ئىشلىتىلىشى ئىنتايىن -بهزى سۆز. بولمايدىغان سۆزلهر مهۋجۇد

شهكلى جۈملىدىكى كۆپلۈك - سۈپهت ئىبارىلىرىنىڭ جىنس ۋه بىرلىك.البىنورم

ئالماش سۆزلهرنىڭ . باشقا مۇناسىۋهتلىك سۆزلهر بىلهن ماسالشمايدۇ

ئىشلىتىلىشى مۇۋاپىق ئهمهس بولۇپ، گىراماتىكىغا ئۇيغۇن كهلمهيدۇ، ئۇالرنىڭ 

تلهردىكى ئىگه قاپىيىداش ئايه. نىمىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنىمۇ بىلگىلى بولمايدۇ

غا الرئهلى داشىت بۇ. جۈملىلهر راۋان ئهمهس-بىلهن خهۋهر ماسالشمىغان، سۆز

  . نۇرغۇن مىسالالرنى كۆرسهتكهن

 مۇبولۇپ، ئۇ ئابدۇلال ئىبىن ساھاب مۇھهممهتنىڭ ئهڭ دهسلهپكى كاتىپى ●

   .قۇرئاننىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىدىن گۇمانالنغان
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 ،ىتتئايهتلهرنى خاتىرلىۋاال ئىبن ساھاب ،ت قىلغاندامۇھهممهت قۇرئاننى قىرائه ○   

پىكىر بېرهلهيدىغانلىقىنى -بۇ جهرياندا ئۇ ئۆزىنىڭ مۇھهممهتكه  تهكلىپ

  . ئېيتقان

ئالالغا مهدھىيىلهر بولسۇن، ئۇ «ئايهتنىڭ ئاخىرىدىكى -14سۈره -23قۇرئان  ○

. پ قويغاندىگهن سۆزنى ئهسلى كاتىپ ئابدولال قوشۇ» ئهڭ ماھىر ياراتقۇچى

ئهمما قۇرئان رهتلىنىپ كىتاپ بولغان چاغدا بۇ سۆزلهرمۇ قۇرئانغا كىرگۈزۈپ 

  . قويۇلغان

 كىيىن ئىسالمدىن ئايرىلىپ كىتىدۇ، چۈنكى ئۇ ئابدۇلال ئىبىن ساھاب ○

 ، مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگهقۇرئاننىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىگه

  . ئىشهنمهيدۇ

نال خۇدانىڭ روشهن مۆجىزىسى بولسا، ئۇنداقتا  ئهگهر قۇرئان راستى○

 مۇھهممهتنىڭ ئهڭ دهسلهپكى كاتىپى، قۇرئاننى بىۋاسته خاتىرلىگۇچى بۇنى

  . كىرهك ئىدىبىلهلىشى

گهرچه كىيىن ئۇ ئىسالمغا قايتا كىرگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇنىڭ سهۋهبى،  ○

هينى ۋاقىتتا ئمۇھهممهت قوشۇن توپالپ مهككىگه باستۇرۇپ كىرگهندىن كىيىن، 

 بۇيرۇيدۇ، بۇنىڭ ئىچىده ئۇنىڭ قىرىپ تاشالشنىئۆزىگه ئىشهنمىگهنلهرنى 

بىراق مۇھهممهتنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئۇنىڭ . دهسلهپكى ئاشۇ كاتىپىمۇ بار ئىدى

لال ۇۇرۋالغاچقا، مۇھهممهت ئهگهر ئابد تتىلهپبىر قوشۇق قېنىدىن كىچىشنى 

 ئابدۇلال ئىبىن ساھاب. لماسلىققا قوشۇلىدۇئىسالمغا قايتا كىرسه ئۇنىڭ جېنىنى ئا

قايتىدىن ئىسالمغا كىرىشكه مهجبۇر ئاستىدا  ۋه بېسىممانا مۇشۇنداق زوراۋانلىق 

  . بولىدۇ

ئىسالم تارىخچىسى ئىبىن ئهسىرده ياشىغان -9يوقۇرقى تارىخى ماتىرىيالالرنى  (

  ) بى خاتىرلهپ قويغانيقۇته
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  لهرنىڭ بىرىقالتىس ئادهم ا ئۆتكهنمۇھهممهت تارىخت

ئۇتۇق قازانغان سىياسىيون، ھهربى ئالىم، قانۇن تارىختا مۇھهممهت ھهقىقهتهن  ●

ئۇ كىشىلهرنىڭ ئىدىيهسىنى .  باتۇر ئادهمۋهناتىق دىن تارقاتقۇچى، تۈزگۈچى، 

 ئىمپىرىيه بىلهن روھى دۇنياغا مهنسۇپ 20مهنسۇپ بولغان  غا بۇ دۇنيائۆزگهرتىپ،

  . قانبولغان بىر ئىمپىرىيهنى قۇرۇپ چىق

(L.Martyn: Histoire de la Turquie, 1854, Paris)    

، ئۇ تارىختا زور ئۇتۇق قازانغان،  دىيىشكه بولىدۇداھىبىر  قالتىس نىمۇھهممهت ●

ھازىرمۇ ه كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتكهن،  ئادهمگ25% يىلدىن بۇيان دۇنيادىكى 1400

ھىلىھهم ردتىن ئارتۇق ئهگهشكۈچىلىرى بار بولۇپ، تهسىر كۈچى بىر مىليادۇنيادا 

  . ناھايىتى چوڭ

 قهبىلىلىرىنى بمۇھهممهت ئۆزىنىڭ ئىناۋىتى ۋه دىنى ئهقىدىسىگه تايىنىپ، ئهره ●

دىن تهشكىل رسىياسهت، دىن، جهمىيهت، قانۇن قاتارلىقال. گهنبىرلىككه كهلتۈر

 بۇالرنى ئۇ يهنه .قان سېستىما ۋه تهشكىالتنى قۇرۇپ چىقتاپقان بىر پۈتۈن

ۇرغۇن  قوزغاپ نىئۇرۇشتاجاۋۇزچىلىق  ئهتراپتىكى خهلقلهرگه ھهركهتلهندۈرۈپ

  . كهن ۋه ئۇالرنىڭ تهقدىرىنى ئۆزگهرتغانمىللهتلهرنى بويسۇندۇر

، بىر ئالالغا ئېتىقات قىلىشقا دۇرۇپيان چوقۇنۇشتىن الرغا مۇھهممهت كىشىلهرنى بۇت●

  . غاندهۋهت قىل

  . تكهن ئىجتىمائى ئىللهتلهرنى تۈزهبىر قىسىم كونا مۇھهممهت ئهينى ۋاقىتتىكى ●

  

   ؟ مۇپهيغهمبهرراستىنال ئهمما مۇھهممهت 

  :  قۇرئاندا مۇھهممهت توغرىسىدا مۇنداق خاتىرلهنگهن●

  ) 7:157،158قۇرئان . (ئادهم )خهت تونىمايدىغان( مۇھهممهت ساۋاتسىز ○  

بىراق بۇخارى ھهدىسلىرىده بۇنىڭغا زىت كىلىدىغان بهزى مهزمۇنالر بولۇپ، 

ھهدىس (.  ۋه يازااليدىغانلىقى خاتىرلهنگهنلىقىمۇھهممهتنىڭ خهت ئوقۇيااليدىغان

  ) 5:59:717 ، 4:53:393،408بۇخارى 

 18:110قۇرئان (ددى ئادهم ؛ بىر ئا) 48:29قۇرئان (مۇھهممهت بىر پهيغهمبهر  ○   

  ) . 39:30 ، 3:144قۇرئان (؛ ئۇمۇ ئۆلىدۇ ) 41:6، 

 ، ئۇنىدۇ يوقىرى كۆتىرىبىراق بهزى مۇسۇلمانالر مۇھهممهتنى ناھايىتى● 

. ئۇنى خۇدا بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويۇشقا ئازال قالىدۇ قۇتقۇزغۇچى دهپ قارايدۇ، ھهتتا
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  . اس كهلمهيدۇخاتىرىلهرگه م ئهمما بۇالر قۇرئاندىكى

  ) 34:28 ، 7:158قۇرئان . ( مۇھهممهت ھهممه ئادهمگه ساۋاق بېرىدۇ○   

  ) 33:40قۇرئان . ( مۇھهممهت ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر○   

 ، 2:119قۇرئان . ( مۇھهممهت خۇش خهۋهر يهتكۈزگۈچى ۋه ئاگاھالندۇرغۇچى○

13:7 ، 25:1، 27:92 ، 29:50 ، 33:45 ، 34:28 ، 35:23 ، 41:4 (   

بهزى ئايهتلهرده مۇھهممهتنى پۈتۈن دۇنيانىڭ ئاگاھالندۇرغۇچىسى يوقۇرقى 

  .دىگهن سۆز يوق» پۈتۈن دۇنيانىڭ«بهزى ئايهتلهرده ئهمما ىيىلگهن، د

، 10:108 ، 6:107قۇرئان . (چى ئهمهسهممهت قوغدىغۇچى ۋه نازارهت مۇھ○ 

   ) 88:21,22قۇرئان (تهلىم بهرگۈچى بىر ؛ ئۇ پهقهت ) 17:54

لهرنىڭ پهيغهمبىرى دىيىلگهن بمۇھهممهتنى پهقهت ئهره تۆۋهندىكى ئايهتلهرده ●

دىگهن يوقۇرقى ئايهتلهر » مۇھهممهت پۈتۈن دۇنيانىڭ پهيغهمبىرى«بۇالر بولۇپ، 

ئهرهپ تىلىنىڭ قۇرهيىش مۇھهممهت ئهرهپ مىللىتىدىن بولۇپ، . بىلهن زىت كىلىدۇ

  . شىۋىسىده سۆزلهيتى

هت بىر ئاگاھالندۇرغۇچى، ھهر بىر مىللهتنىڭ بىر يىتهكچىسى  مۇھهممهت پهق○

  ) 13:7قۇرئان . (بولىدۇ

ئىلگىرى ) مۇھهممهتنى( ئالال ئوخشاش بىر مىللهتتىن بولغان پهيغهمبهرنى ○

. روشهن ئازغۇنلۇقتا يۈرگهن ئهرهپلهرگه قۇرئاننى ئۆگىتىش ئۈچۈن ئهۋهتىدۇ

  ) 62:2قۇرئان (

 ئهرهپلهرنىه ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى ق مهككئالال مۇھهممهت ئارقىلى ○

  ) 6:92قۇرئان . (ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن قۇرئاننى چۈشۈرىدۇ

مهككه ۋه  ئالال مۇھهممهتكه ئهرهپ تىلىدىكى قۇرئاننى نازىل قىلىش ئارقىلىق ○

قۇرئان . (ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى خهلقلهرگه ئاگاھالندۇرۇش بهرمهكچى بولىدۇ

42:7 (  

. ىدۇرئاننى ئهرهپ تىلىدا نازىل قىلرنى چۈشهنسۇن دهپ قۇ ئالال ئهرهپله○

  ) 43:3قۇرئان (

 ئالال ھهرقايسى مىللهتلهرگه پهيغهمبهر ئهۋهتكهنده، پهيغهمبهرنىڭ شۇ ○

مىللهتكه توغرا يولنى ئېنىق چۈشهندۈرۈپ بېرهلىشى ئۇچۇن، شۇ مىللهتنىڭ 

  ) 14:4قۇرئان (. تىلىدا كىتاپ نازىل قىلىپ بېرىدۇ

 ئادهملهرنىڭ مۇھهممهت توغرىسىدا ئهينى ۋاقىتتا ئىسالمغا كىرمىگهناندا  قۇرئ●
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  : سۆزلىرى خاتىرلهنگهنتۆۋهندىكى ئېيتقان 

 ، 16:101قۇرئان . ( يالغاننى توقۇغان بىلهن نامىئالالنىڭ مۇھهممهت ○

34:7،8 ، 42:24 (  

 34:8،46 ، 7:184 ، 15:6قۇرئان . ( مۇھهممهت ساراڭ بولۇپ قالغان ئادهم○

 ،44:14 ، 51:52 ، 52:29 ، 68:2 ، 81:22 (   

   ) 37:36قۇرئان . (شائىربىر  مۇھهممهت تهلۋىلهشكهن ○

 ، 21:5 ، 10:2 ، 38:4قۇرئان . ( مۇھهممهت بىر سېھرىگهر، يالغانچى○

51:52 (   

   ) 52:29قۇرئان . (مۇھهممهت بىر پالچى ○

  ) 25:8قۇرئان . ( ئادهمئازغان مۇھهممهت ○

  ) 21:5قۇرئان . (هت ئهخمىقانىالرچه جۆيلۈيدىغان ئادهم مۇھهمم○

   . ھىچقانداق مۆجىزه كۆرسىتهلمىگهنمۇھهممهت ●

.  بولىشى كىرهكلىكى ئهسكهرتىلگهنمۆجىزه قۇرئاندا پهيغهمبهرده ئۇچۇق ○ 

  ) 40:78 ، 6:109 ، 3:183قۇرئان (

  : قۇرئاندا مۇھهممهت توغرۇلۇق مۇنداق خاتىرلهنگهن○

. تنىڭ ئهڭ چوڭ دهلىلى قۇرئاننىڭ ئۇنىڭغا نازىل بولىشىدۇر مۇھهممه■  

  ) 6:19قۇرئان (

ئالالنىڭ قۇرئاننى ئۇنىڭغا .  مۇھهممهت خهت ئوقۇيالمايتى ھهم يازالمايتى■  

   )49-29:47قۇرئان . (نازىل قىلىشىنىڭ ئۆزىال بىر روشهن مۆجىزىدۇر

 ىنىمۆجىزداق بىر ھىچقانخۇدادىن كهلگهن  مۇھهممهت ،باشقاقۇرئاندىن  ■  

   ) 29:50 ، 28:48  ،13:7 ، 10:20 ، 20:133. (كۆرسىتهلمىگهن

مۇھهممهت ھىچقانداق مۆجىزه كۆرسىتهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، يهھۇدىالر  ■  

، ئۆزىنىڭ مۇھهممهتمۇ مۆجىزه كۆرسىتهلمهيدىغانلىقىنى. ئۇنىڭغا ئىشهنمهيدۇ

   ) 93-17:90رئان قۇ. ( ئېتىراپ قىلىدۇئاددى بىر ئادهم ئىكهنلىكىنى

بهزى ھهدىسلهرده مۇھهممهتنىڭمۇ مۆجىزه كۆرسهتكهنلىكى تىلغا ئېلىنىدۇ، ئهمما  ●

بولۇپ، كىيىنكى دهۋرلهرده توقۇپ ئايهتلهرگه زىت يوقۇرقى  قۇرئاندىكى الربۇ

ھهدىسلهر مۇھهممهت ئۆلۈپ خىلى ئۇزۇن دهۋرلهردىن . چىقىرىلغان رىۋايهتلهردۇر

  . كىيىن ئاندىن يېزىلغان
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مۇھهممهت ئۆزىنى خهت تونۇمايمهن دهيدۇ، ھهم قۇرئاننىڭ ئۆزىگه نازىل  ●

ئايهتلىرى ئهمما بۇ قۇرئاننىڭ تۆۋهندىكى . قىلىنىشىنى بىر مۆجىزه دهپ ئاتايدۇ

  .بىلهن يهنه زىت كىلىدۇ

 :  بىلىمسىز ئادهملهر ئهيىپلىنىدۇ،قۇرئاندا ساۋاتسىز 

نى چۈشهنمهيدۇ، ئۇالر قااليمىقان خهت تونۇمايدىغان ساۋاتسىزالر قۇرئان ○

  ) 2:78قۇرئان . (بىلجىرالش ۋه پهرهز قىلىشتىن باشقىنى بىلمهيدۇ

 پاراسهتلىك-ئهقىل.  بىلىملىك ئادهم بىلهن بىلىمسىز ئادهم باراۋهر ئهمهس○

  ) 39:9قۇرئان  (.چۈشىنهلهيدۇئادهملهرال 

ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى پهقهت ئالال بىلهن بىلىمده كامالهتكه يهتكهن ئادهملهرال 

  ) 3:7قۇرئان . (چۈشىنهلهيدۇ

  

   مۆجىزه توغرىسىدىكى تهلىملهرامۇقهددهس كىتاپت

نىڭ ساۇم پهيغهمبهر ئارقىلىق نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىپ، ساۇم خۇدا ●

مىسىردىن -تهۋرات. (ڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇھهقىقهتهن خۇدانى

  )  4چىقىش 

 Ⅱپادىشاھالر. (س پهيغهمبهر ئارقىلىق نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىدۇخۇدا ئىليا ●

18 (  

 ئهيسا مهسىھ نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىش ئارقىلىق خۇدانىڭ ئۇلۇغلىقىنى ●

  ) ئىنجىل. ( قىلىدۇئايان

ئېتىراپ مۆجىزه كۆرسهتكهنلىكى نۇرغۇن  پهيغهمبهرنىڭ قۇرئاندىمۇ ئهيسا ●

   ) 51-3:49قۇرئان . (قىلىنىدۇ

  :  ئهيسا مهسىھ مۆجىزه كۆرسىتىش ئارقىلىق تۆۋهندىكىلهرنى ئىسپاتاليدۇ●

دىن كهلگهنلىكىنى، خۇدانىڭ ئۇنىڭ بىلهن بىرگه  ھهقىقهتهن خۇدائۆزىنىڭ ○   

، ئۇنىڭ ھهقىقهتهن قۇتقۇزغۇچى مهسىھ ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭغا ئىكهنلىكىنى

.  ئىسپاتاليدۇشىدىغانلىقىنىئىشهنگهن ئادهملهرنىڭ مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرى

  ) 20:30،31،  14:9،11 ، 10:38 ، 5:36 ، 3:2يۇھاننا -ئىنجىل(

خۇدا ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بۇيىچه، زور مۆجىزه ۋه كارامهتلهرنى كۆرسىتىش،  ○ 

شۇنداقال مۇقهددهس روھنىڭ ئىلتىپاتلىرى بىلهن، ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق 

  ) 2:3،4لغان خهت ئىبرانىالرغا يېزى-ئىنجىل(. بېرىدۇ
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  وقئالدىن بىشارهت يھىچقانداق دهلىللهيدىغان نى مهيدۇ، ئۇ غايىپنى بىلمۇھهممهت

  :قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

ئالال غايىپنىڭ سىرىنى پهقهت ئۆزى ياقتۇرغان پهيغهمبهرلهرگىال بىلدۈرىدۇ، ئهمما ● 

   ) 28-72:25قۇرئان . (مۇھهممهتكه بىلدۈرمىگهن

 سىرىنى بىلمهيدۇ، ئۆزىنىڭ تهقدىرىنىڭ قانداق مۇھهممهت غايىپنىڭ● 

   ) 7:188 ، 6:50قۇرئان . ( بىلمهيدۇمۇبولىدىغانلىقىنى

ت بهرگهنلىكى مۇھهممهتنىڭ قۇرئاندا پهقهت بىرال جايدا ئالدىن بىشاره

   .خاتىرلهنگهن، ئهمما توغرا بىشارهت بېرهلمىگهن

مما نهچچه يىلنىڭ ئىچىده قايتا  رىملىقالر يېقىن ئهتراپتا مهغلۇپ بولىدۇ، ئه○     

   ) 4-30:2قۇرئان . (غهلىبه قىلىدۇ

» Bidhun « يۈسۈپ ئهلىنىڭ چۈشهندۈرىشى بۇيىچه بولغاندا، ئهرهپ تىلىدىكى● 

 نىڭ ئىچىدىكى 9 بىلهن 3دىگهن سۆز بىر نهچچه دىگهن مهنىده بولۇپ، ئادهتته 

  . سانالرنى كۆرسىتىدۇ

يىلى سۈرىيهده -614هھپهرلىكىده مىالدى  نىڭ رKhusran Parvisپارىسالر ● 

يىلىغا كهلگهنده ئاندىن -628رىملىقالر بولسا مىالدى . رىملىقالرنى مهغلۇپ قىلىدۇ

بىر « يىل ۋاقىت ئۆتۈپ كىتىدۇ، بۇنى 14ئارلىقتا . جهڭده پارىسالرنى يېڭىدۇ

  . دىگىلى بولمايدۇ» نهچچه يىل

غهلىبه «زىرقى قۇرئاندىكى سوزۇق تاۋۇش يوق بولۇپ، ھاقۇرئاندا ئهسلى ● 

نىڭ پهقهت ئىككى سوزۇق  » Sayaghlibuna« دىگهن ئهرهپچه سۆز » قىلىدۇ

غا ئۆزگىرهيدۇ، بۇنىڭ  » Sayughlabuna «تاۋۇشىنى چىقىرۋهتسهك، بۇ سۆز 

 .  دىگهنلىك بولىدۇ» مهغلۇپ قىلىنىش«مهنىسى 

ىتى نىمىشقا بىشاربۇ ئالدىن بهرگهن قۇرئاندا ھهممىنى بىلگۈچى قادىر ئالالنىڭ ● 

  ؟ قانكىلىپ چىق توغرا بولمىغان، نىمىشقا پهرقھهم هل د

 شۇڭا بۇنى ئانچه توغرا بولمىغان بىر پهرهز دهپ قاراشقىال بولىدۇ، ئالدىن ●

  .  بېرىلگهن بىشارهت دىگىلى بولمايدۇ

  :ئاالقىدار بايانالرمۇقهددهس كىتاپتىكى 

يهشايا پهيغهمبهر . (م ئهمهلگه ئاشىدۇخۇدانىڭ ئالدىن ئېيتقان سۆزلىرى چوقۇ● 

48:3 (  

ئوغۇللىرىغا كهلگۈسىده ئۇالر چوقۇم دۈچ كىلىدىغان ئىشالرنى پهيغهمبهر ياقۇپ ● 

  ) 49:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (ئېيتىپ بېرىدۇ
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ئىسرائىلالر ئىچىده كىشىلهر خۇدادىن بىرهر ئىشنى سورىماقچى بولسا،  ●

  ) Ⅰ9:9سامۇئىل پهيغهمبهر. (ىپهيغهمبهرلهردىن سورايت

ئهگهر پهيغهمبهر خۇدانىڭ نامىدا سۆزلهپ، ئېيتقان سۆزى ئهمهلگه ئاشمىسا، بۇ ● 

قانۇن شهرھى -تهۋرات(.  بىلدۈرهتتىسۆزلهرنىڭ خۇدادىن كهلمىگهنلىكىنى

18:22 (  

 ىكى ئىشالر ئهيسا مهسىھ توغرىسىد تهۋراتتا- پهيغهمبهرنىڭ كىتابىساۇم ●

  ) 5:46يۇھاننا -ىنجىلئ( . يېزىلغان

     . قىالتتى ئالدىن بىشارهت نى دانىئال پهيغهمبهر كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالر●

  ) 12:4دانىئال (

 بىلهنئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا كىلىشى ۋه بۇ دۇنيادا قىلغان ئىشلىرى، تهۋرات  ●

ى ئهمهلگه قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ مهسىھ توغرىسىدا ئالدىن بهرگهن بىشارهتلىرىن

  ) 5:17مهتتا -ئىنجىل (  .دىئاشۇر

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن زىيانكهشلىككه ئۇچراپ  ●

ئۆلتۈرىلىشى ۋه تىرىلىشى تهۋرات، زهبۇر ۋه قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرىدا 

 ، 46-27,44-24:25 ، لۇقا 26:56مهتتا -ئىنجىل( . ئالدىن بىشارهت قىلىنغان

 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 10:43 ، 26:22،23 ، 3:8چىلهرنىڭ پائالىيىتى ئهل

   ) 1:10،11 ، پىتروس بىرىنچى خهت 15:3،4

    . قىلغان ئالدىن بىشارهت نى ئهيسا مهسىھمۇ كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالر●

  ) 19:10 ، 1:1،3ۋهھىلهر  ، 13:23 ، ماركوس 35-24:1مهتتا -ئىنجىل(

ھ تىرىلىپ ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن كىيىن، ئورما بايرىمى كۈنى  ئهيسا مهسى●

، ھهمده دۇمۇقهددهس روھ چۈشۈپ شاگىرتالرنىڭ ۋۇجۇدىنى تولدۇرىئاسماندىن 

ئۇالرغا كۈچلۈك تىل قابىلىيىتى بىلهن ھهر خىل تىلالردا سۆزلهش ئىقتىدارىنى ئاتا 

لدىن بهرگهن بىشارىتىنى قهدىمقى دهۋرلهردىكى يۇئىل پهيغهمبهرنىڭ ئابۇ . قىلىدۇ

  )  21-2:1ئهلچىلهر . (ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

مهسىھ ئېتىقاتى بۇيىچه بولغاندا، مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر بولىشى مۇمكىن ● 

  : چۈنكى. ئهمهس

   . ھىچقانداق مۆجىزه كۆرسىتهلمىگهن مۇھهممهت○   

ارهت ھىچقانداق ئالدىن بىشكهلگۈسىدىكى ئىشالر توغرىلىق مۇھهممهت  ○   

  . بېرهلمىگهن

تهۋرات شۇنداقال تاكى يهھيا پهيغهمبهرگىچه بولغان بۇرۇنقى بارلىق  ○   
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  ) 11:13مهتتا -ئىنجىل. (پهيغهمبهرلهر ئالدىن بىشارهتلهرنى بهرگهن ئىدى

ئۇالرمۇ مۇقهددهس كىتاپتا . يىنمۇ يهنه پهيغهمبهرلهر بولغان ئهيسا مهسىھتىن كى○   

. رلهرده بولۇشقا تىگىشلىك شهرتلهرنى ھازىرلىغانكۆرسىتىلگهندهك پهيغهمبه

 ، 4:11ئهفهسلىكلهر  ، 21:10،11 ، 15:32 ، 29-11:27ئهلچىلهر (

  ) 11:1،2ۋهھىلهر 

.  ماس كهلمهيدۇبىلهن مۇقهددهس كىتاپتىكى تهلىملهر مۇھهممهتنىڭ تهلىملىرى ●

  . شۇڭا ئۇنىڭ پهيغهمبهر بولىشى مۇمكىن ئهمهس

. بهلكى تىنچالندۇرىدۇ ئادهمنى قااليمىقانالشتۇرمايدۇ،  روھدىن كهلگهن خۇدا○   

  ) Ⅰ 14:32كورىنتلىقالر-ئىنجىل(

 مهيلى ئادهم بولسۇن ياكى ئاسماندىن چۈشكهن پهرىشته بولسۇن، ئهيسا ○   

مهسىھنىڭ ئهلچىلىرى يهتكۈزگهن خۇش خهۋهرگه ئوخشىمايدىغان باشقا بىر 

 كىمده كىم ؛هتلهر ياغسۇننى يهتكۈزسه، ئۇنىڭغا لهن» خۇش خهۋهر«

. باشقا بىر خۇش خهۋهرنى تارقاتسا ئۇ قارغىشقا ئۇچرىسۇنئوخشىمايدىغان 

  ) 1:8،9گاالتىيالىقالر -ئىنجىل(

ئىنجىلدىكى ۋهھىلهرگه سۆز قوشۇشقا ۋه ئۆچۈرۈشكه بولمايدۇ، كىمده كىم  ○   

ۋه  ياغدۇرىدۇ بااليىئاپهتلهرنى نىڭغاشۇنداق قىلىدىكهن خۇدا چوقۇم ئۇ

  ) 22:18،19ۋهھىلهر -ئىنجىل(. مهڭگۈلۈك ھاياتلىقتىن مهھرۇم قىلىدۇ

 ئىسرائىلالر خۇدا تهرىپىدىن تالالنغان خهلق بولۇپ، خۇدانىڭ سۆزى يهھۇدىالرغا ●

  .؛ ئهمما مۇھهممهت يهھۇدى ئهمهس) 3:2 ، 9:4رىملىقالر (ئامانهت قىلىنغان 

شۇ سهۋهپتىن ئۇ بىر .  اققان مۇھهممهت يامان روھالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ ب●

يىلغىچه ئۆزىنى ئايالى بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزدۈم دهپ ئويلىغان، ئهمما 

 ، 7:658،660،661، 4:490بۇخارى ھهدىسلىرى ( .ئهمىلىيهتته ئۇنداق بولمىغان

8:89،400 (   

  

   پهزىلىتى-مۇھهممهتنىڭ ئهخالق 

  : قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

  ) 33:21قۇرئان . (الرغا ياخشى ئۈلگه بۇالاليدۇمۇھهممهت مۇسۇلمان● 

  ) 68:4قۇرئان . (مۇھهممهتته ئۇلۇغ خاراكتىر بار● 

. مۇھهممهت ئازغۇن ۋه خۇراپى ئهمهس، شهخسى ھهۋهسلىرى بۇيىچه سۆزلىمهيدۇ● 

  ) 53:2،3قۇرئان (
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  . ھهركهتلىرىنى ئۆزىگه ئۈلگه قىلىدۇ-مۇسۇلمانالر مۇھهممهتنىڭ سۆزكىيىنكى  ●

ۇھهممهت ئۆزىنىڭ بىر ئىشالرغا ھۆكۈم قىلىش ھوقوقىنى ئالالنىڭ ھوقوقى بىلهن م ●

باشقىچه پىكىرده بولىشىغا يول قارىتا ھىچكىمنىڭ ئۇنىڭغا . تهڭ ئورۇنغا قويىدۇ

  ) 33:36قۇرئان (. قويمايدۇ

  

  ۈپ باققان ئۆتكۈزمۇھهممهت گۇناھ

قۇرئان . (شى كىرهكمۇھهممهت ئۆز گۇناھلىرى ئۈچۈن ئالالدىن كهچۈرۈم سورى● 

4:106 ، 40:55 ، 47:19 ، 110:3 (   

ۋه كهلگۈسىده ئۆتكۈزىدىغان گۇناھلىرى گۇناھلىرى  قىمۇھهممهت ئۆزىنىڭ بۇرۇن● 

يۇشۇرۇن ۋه ئاشكارا ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرى ئۈچۈن ئالالدىن شۇنداقال ئۈچۈن، 

    )9:482 ، 8:335،379،407،408بۇخارى ھهدىسلىرى . (كهچۈرۈم سورايدۇ

قۇرئاندا ئالالنىڭ مۇھهممهتنىڭ بۇرۇنقى ۋه كىيىنكى گۇناھلىرىنى كهچۈرگهنلىكى ● 

  ) 48:2قۇرئان (. ىنىدۇسۆزل

 دىمهك، مۇھهممهت ئىلگىرى گۇناھ ئۆتكۈزگهن ئادهم، ئۇ كهلگۈسىدىمۇ گۇناھ ●

  . ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى بىلىدۇ

قۇرئان . (كىرهكئامانلىق تىلىشى - مۇسۇلمانالر مۇھهممهتكه بهخت ۋه تىنچ●

33:56 (  

 ئىسمىغا مۇسۇلمانالر ھهر قېتىم مۇھهممهتنىڭ نامىنى تىلغا ئالغاندا، ئۇنىڭ ○

ئامانلىق - تىنچبهخت ۋهئالال ئۇنىڭغا «:  مۇنداق تىلهك تىلهيدۇقوشۇپ ئهرهپچه

بهخت مۇھهممهت تېخى : بۇنىڭدىن مۇنداق مهنه كىلىپ چىقىدۇ. »ئاتا قىلسۇن

  . ىگهن، تېخى قۇتقۇزۇلمىغان، ئۇ خۇدا بىلهن بىرگه ئهمهستېنچلىققا ئېرىشمۋه 

  : تا مۇنداق دىيىلگهنمۇقهددهس كىتاپ

  ) 57:21يهشايا . (ئامانلىققا ئېرىشهلمهيدۇ-رهزىل ئادهملهر ھهرگىز تىنچ○ 

 قا ئېرىشىدىغانلىقىنىئامانلىق- ئارقىلىق تىنچكىشىلهرنىڭ ئۆزىئهيسا مهسىھ ○ 

  ) 16:33 يۇھاننا-ئىنجىل(. ئېيتىدۇ

 هنگهن ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھسىز پاك ئىكهنلىكى خاتىرلمۇقهددهس كىتاپتا○ 

 . مۇ ئېتىراپ قىلىدۇ ۋه ھهدىسبۇنى قۇرئان؛ ) 4:15 ،ئىبرانىالر Ⅰ 3:5يۇھاننا(

   )6:236بۇخارى ھهدىسلىرى  ) (19:19قۇرئان (

لىكتۇر، گۇناھ دىگهنلىك خۇدانىڭ ئىرادىسىگه خىالپ ئىشالرنى قىلىش دىگهن● 

 شۇنىڭپۈتۈنلهي خۇدانىڭ ئىرادىسىدىن چهتنهپ كهتمهي، گۇناھسىزلىق بولسا 
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ئهيسا مهسىھ شۇنداق قىاللىغان، ئهمما مۇھهممهت .  كۆرسىتىدۇبولۇشنىئىچىده 

  . ئۇنداق قىاللمىغان

مهككىدىكى  مۇھهممهت ئىسالم دىنىنى تارقىتىۋاتقان دهسلهپكى مهرگىللهرده، ●

ئېتىراپ قىلغان، ) الت، ئۇززا، مانات (نىئىالھىبۇت يال ئهرهپلهرنىڭ ئۈچ ئا

، سىمۇ بۇلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىبادهت قىلبۇتقائاشۇ ئۈچ ئايال كىشىلهرنىڭ 

كىيىن ئۇ ئهمما  ؛ بىلهن بىرگه بۇ ئۈچ ئايال بۇتقا ئىبادهت قىلغانباشقىالرئۆزىمۇ 

اق ىرالپ شۇندقولىقىغا پىچبۇ ئايهتلهرنى ئۇنىڭ   شهيتاننىڭئىبلىس

نى » شهيتان ئايىتى«ۇ ئۆگهتكهنلىكىنى ئاشكارلىغان، ۋه گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ب

ھهقىقهتهن ئالال ۋهھى ئهينى ۋاقىتتا  مۇھهممهتنىڭ نىڭ ئۆزىدىمۇرهت قىلغان؛ قۇرئان

 ساختا تهلىملهرنى توقۇپ  نامى بىلهن، ئالالنىڭىپقىلغان تهلىملهرگه خىالپلىق قىل

 23-53:19قۇرئان ( .  ئهسكهرتىلگهن اتا يولغا كىرىپ قالغانلىقى ۋه خچىققانلىقى

 ،22:52،53 ، 17:73،74  (   

بهزى يامان  مۇسۇلمانالر قىلسا بولمايدىغان» ۋهھىلهر«قۇرئاندىكى بهزى  ●

ۋه  باھانه  بېرىلگهنتوغرىسىدا  قىلسا بولىدىغانلىقىمۇھهممهتنىڭ ئىشالرنى

  . يوچۇقتۇر

. ئېلىۋالىدۇپ  خوتۇن قىلىنىڭ ئايالىنىئوغلىبېقىۋالغان  مۇھهممهت ئۆزىنىڭ ○ 

ئهينى ۋاقىتتا مۇھهممهت .  چۈشىدۇۇق تېخى ئالالدىن ئاالھىده ۋهھىبۇ توغرۇل

خوتۇن قىلىپ ياخشى كۆرۈپ قىلىپ، ئۇنى ئوغلى زهئىدنىڭ ئايالى زهينهپنى 

ه ، ئهمما بۇنى باشقىالرغا دىيىشتىن نومۇس قىلىپ ئىچىدئالماقچى بولىدۇ

زهئىد ،  چۈشۈرۈپ»ۋهھى«ئاالھىده شۇ سهۋهپتىن ئالال ئۇنىڭغا . ساقاليدۇ

ئېلىپ  مۇھهممهتكه خوتۇن قىلىپ  ئايالنى، ئۇزهينهپنى قويۋهتكهندىن كىيىن

بېقىۋالغان مۇھهممهت مۇشۇ ئايهت ئارقىلىق ئۆزىنىڭ . ئېيتىدۇ نىبېرىدىغانلىقى

مىشىنى ئالالنىڭ هخالقسىز قىل ئتارتىۋىلىشتهكئوغلىنىڭ ئايالىنى خوتۇن قىلىپ 

  )33:37قۇرئان (. ئىرادىسى دهپ كۆرسىتىدۇ

 تاالق خوتۇنلىرىنى قىلىپ ۋاپاسىزلىقۋهدىسىگه نىكاھ  مۇھهممهت ○

 مۇھهممهتنى  ئالال ئاالھىده ۋهھى چۈشۈرۈپتوغرىلىقمۇبۇ . بولىدۇىۋهتمهكچى قىل

بولىدىغانلىقىنى،  خوتۇنلىرىنى قويۋهتسه قۇرئاندا ئالال ئۇنىڭغا. قولاليدۇ

.  ئېلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇالرنىئۇنىڭغا تېخىمۇ ياخشى خوتۇنئالالنىڭ 

   ) 5-66:1قۇرئان (

   غانئوننهچچه خوتۇن ۋه توقال ئالمۇھهممهت ئۆمرىده 

مۇھهممهتنىڭ كۆپ خوتۇن ئېلىشىغا يول ئالال بىر ۋهھى بولۇپ، مۇنداق  قۇرئاندا ●

نىڭ تويلۇق مال بېرىپ ئالغان خوتۇنلىرى، ئايال  مۇھهممهت:، مهسىلهنغانقوي
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تاغىلىرىنىڭ قىزلىرى، ھاممىلىرىنىڭ ، جهڭده ئهسىرگه چۈشكهن ئايالالر، قۇللىرى

 ئۆزلىرىنى مۇھهممهتكه دىنقىزلىرى، شۇنداقال باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ قىزلىرى

 گۇناھ سالئۇالرنى خوتۇن ياكى توقال قىلىپ ئامۇھهممهت ، غانلىرىبىغىشالشنى خالى

بۇ مۇھهممهتكه ئاالھىده بىرىلگهن ھوقوق بولۇپ، باشقا مۇسۇلمان . بولمايدۇ

  ) 33:50قۇرئان ( .ئىمتىياز بېرىلمىگهن ئۇنداق گهئهرلهر

قۇرئاندا باشقا مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ ئهڭ كۆپ بولغاندا تۆت خوتۇن ئالسا ● 

ت قىلسا بولىدىغانلىقى بولىدىغانلىقى، ياكى ئايال قۇللىرى بىلهن جىنسى مۇناسىۋه

  ) 4:3قۇرئان ( . ئايال قۇلالرنىڭ سانىغا چهك قويۇلمىغان.بهلگىلهنگهن

مۇھهممهت خوتۇنلىرىنى خالىغانچه تاالق قىلىۋهتسه بولىدۇ، خالىغانچه تۇتۇپ  ●

تاالق قىلىۋهتكهن خوتۇنلىرىنى خالىغاندا قايتۇرۇپ ئهكىلىۋالسىمۇ . قالسىمۇ بولىدۇ

  )ھهممهتنىڭ خوتۇنلىرىنىڭ ئاجرىشىپ كىتىش ھوقوقى يوق مۇئهمما (.بولىدۇ

   ) 33:51قۇرئان (

دىن يهنه بولغاچقا، ئالالۋالغان  مۇھهممهت ئهينى ۋاقىتتا نۇرغۇن خوتۇن ئېلى●

، بۇرۇنقى  خوتۇن ئېلىۋهرمهئهمدىبۇندىن كىيىن ،  ئۇنىڭغائاالھىده ۋهھى كىلىپ

 باشقا ئايالالرنىڭ گۈزهللىكىگه خوتۇنلىرىڭنى باشقا خوتۇنالرغا ئالماشتۇرما،

  .ىدۇ دهپ ئاگاھالندۇرئېلىشتىن توختاھهرقانچه مهپتۇن بولساڭمۇ، ئهمدى خوتۇن 

دىدهكلىرىنى -ئايال قۇلجىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزسه بولىدىغان ئهمما ئۇنىڭ 

  ) 33:52قۇرئان . (نى چهكلىمهيدۇداۋاملىق كۆپهيتىشى

اشلىق كىچىك نارىسىده قىز ئائىشهنى  ي7 ياشتىن ئاشقاندا 50 مۇھهممهت ●

 ياشقا كىرگهنده ئۇنىڭ بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت 9ئائىشه . خوتۇن قېلىپ ئالىدۇ

 5:58:234بۇخارى ھهدىسلىرى . ( ئىدىتا ياش52 مۇھهممهتبۇ چاغدا . ئۆتكۈزىدۇ

 ،7:62:65،88 (   

  ) دۇرىزى تۇنجى خهلىپىسى ئابابهكرىنىڭ قئىسالم ئىمپىرىيىسىنىڭئائىشه دهل (

مۇھهممهت قوشۇن باشالپ ئۇرۇش قوزغاپ، باشقا قهۋملهرنىڭ ئهرلىرىنى  ●

 گه خوتۇن قىلىپ تارتىۋاالتتى ياكىئۆلتۈرۋىتىپ، ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنى ئۆزى

خهيبهر ئۇرۇشىدا، ئۇ ئېرى . قىتىپ بېرهتتىتار خوتۇن قىلىپ گهئهسكهرلىرى

ال سوفىيهنى خوتۇن قىلىپ مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن گۈزهل ئاي

  . تارتىۋالىدۇ

 ، 4:52:143 ، 3:2235 ، 2:927بۇخارى ھهدىسلىرى (

5:59:342،512،513،522 ، 7:62:29،89 ، 8:75:374 (   

 ھهرگىزمۇ مۇھهممهتنىڭ دىن تارقىتىش ياكى باشقا ئايالالرنىڭ بېشىنى بۇالر ●

 شهخسى ئۆزىنىڭ پۈتۈنلهي سىالپ ياخشىلىق قىلىش ئۈچۈن بولماستىن، بهلكى
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نىڭغا قۇرئاننىڭ ئۆزىدىكى  بۇ.ھهۋىسىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن بولغان-ھاۋايى

» ئالال«ئايهتته ھهتتا -52سۈره -33قۇرئان مهسىلهن،  ، ئىسپات بۇالاليدۇلهرئايهت

باشقا ئايالالرنىڭ گۈزهللىكىگه ھهرقانچه مهپتۇن بولساڭمۇ، ئهمدى : مۇ ئۇنىڭغا

.  دهپ ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ-نۇڭنى ئالماشتۇرما ياكى خوتۇخوتۇن ئېلىۋهرمه

. خۇدانىڭ ھهققانىلىقىغا ھهرگىزمۇ ئۇيغۇن كهلمهيدۇ مۇھهممهتنىڭ قىلمىشلىرى

ئۇ دىگهن پهيغهمبهر، شۇڭا ئالال ئۇنىڭغا : بهزى مۇسۇلمانالر گهپ يۇرغىلىتىپ 

ۇنداق بولغاندا، مۇھهممهت ئ ئهگهردىيىشىدۇ، -ئاالھىده ئىمتىياز بهرگهن

پۈتكۈل ئۇنىڭ  ؟ئۈلگىسى بۇالاليدۇئهڭ ياخشى الرنىڭ قانداقسىغىمۇ مۇسۇلمان

 ئۈلگىسى بواللىشى تېخىمۇ مۇمكىن ئهڭ يوقىرى پهزىلىتىنىڭ- ئهخالقئىنسانىيهت

  ! ؟ئهمهسقۇ 

  

   رۈپ، نۇرغۇن قانالرنى تۆككهنمۇھهممهت نۇرغۇن ئادهملهرنى ئۆلتۈ

زى بىۋاسته جهڭلهرگه قاتنىشىپ،  مۇھهممهت نۇرغۇن قېتىم ئۇرۇش قوزغاپ، ئۆ●

ئۆزىگه ئىشهنمىگهن  ئهۋهتىپ الرنىقاتىلھهتتا  ،نۇرغۇن ئادهملهرنى ئۆلتۈرگهن

قۇرئان ۋه . ئۇنىڭ قولى قان بىلهن بويالغان. نۈزگهقهستلهپ ئۆلتۈرگ ئادهملهرنى

  . ھهدىسلهرده بۇ توغرۇلۇق نۇرغۇن خاتىرىلهر بار

رنىڭ سودا كارۋىنىغا قوراللىق ھۇجۇم  مۇھهممهت ئادهم توپالپ مهككىلىكله●

بۇخارى ھهدىسلىرى  ( بۇالپ كىتىدۇئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ، ماللىرىنى. قىلىدۇ

3:2731،2732 ( .  

ياشاۋاتقان ئۈچ يهھۇدى  يىللىرى، مۇھهممهت مهدىنهده 627-624مىالدى  ●

تا  قىرىپ تاشاليدۇ، ھهتنى) قاينۇق، بانۇ قۇرهيدا، قۇرهيزا قهبىلىسى (قهبىلىسى

مهدىنىدىكى ئۇرۇشتا مۇھهممهت .  تهسلىم بولغان نهچچه يۈز ئادهمنىمۇ ئۆلتۈرۋىتىدۇ

دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن غهلىبه قىلغاندىن كىيىن، شهھهر ئىچىدىكى يهھۇدىالرنى 

مىنى قوللىماي دۈشمهنلىرىمنى قوللىدى دهپ، يوغان خهندهك قازدۇرۇپ 

   . ه تاشلىۋىتىدۇهمنى ئۆلتۈرۈپ ئاشۇ خهندهكك گىچه ئاد600-900

دهپ جاكارلىغان بىلهن، » دىندا زورالش يوق« مۇھهممهت ئاجىز ۋاقىتلىرىدا ●

سهل كۈچىيىپ ھوقۇق تۇتقاندىن كىيىن، بۇرۇنقى شهخسى ئاداۋىتى بار كىشىلهرنى 

ئېچىنىشلىق ھالدا ) نىمۇھهممهتكه ئىشهنمىگهن ۋه ئۇنى تهنقىتلىگهن كىشىلهر(

  : مهسىلهن. ئۆلتۈرۋىتىدۇ

ئۇ مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىشهنمهيدۇ، شۇڭا . نادار بىن خالىس ■

   . يتىپ مۇھهممهتنى تهنقىتلىگهن ئېشىئېر ۋه ھىكايه
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ئۇ مهككىده مۇھهممهتنى ساختا پهيغهمبهر دهپ پاش .  ئهكبهر بىن ئابۇ مۇئات■

  . قىلغان ۋه ئۇنى مهسخىره قىلىپ شىئېر توقۇغان

   ) 3:4422،4424 ، مۇسلىم ھهدىسلىرى 4:2934بۇخارى ھهدىسلىرى  (

ئۇ بىر ئايال شائىر بولۇپ، ئۇمۇ مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر .  ئهسما بىن مهرۋان■

  .  كىنايه قىلىپ شىئېر توقۇغانئۇنىڭغاشۇڭا . ئىكهنلىكىگه ئىشهنمىگهن

ئۇ مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر .  ياشقا كىرگهن يهھۇدى بوۋاي120. بۇ ئافاقه ئ■

كىگه قهتئى ئىشهنمىگهن، شۇڭا قېرىنداشلىرىنى قوزغۇتۇپ مۇھهممهتكه ئىكهنلى

  . ناخشىالرنى توقۇغان-قارشى چىققان ۋه ئۇنىڭغا كىنايه قىلىپ شىئېر

شىئېرلىرى ناھايىتى مۇھهممهتكه قارشى يازغان ئۇنىڭ .  كهربۇ ئىبىن ئهشراف■

  .كهڭ تارالغان

سلىم ھهدىسلىرى  ، مۇ5:4037 ، 4:52:270،271بۇخارى ھهدىسلىرى (

3:4436 (   

) ئهرهپ چارۋىچى قهبىلىسى(بىر كۆزى قارغۇ بولۇپ قالغان بهدهۋى قهبىلىسى  ■

دىكى بىر ئادهم مۇھهممهت ۋه ئىسالمغا قارشى ئىككى مىسرا ناخشا ئېيتىپ 

  .قويغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرىلىدۇ

شا تايىم بىن غالىب، ناخشىچى قىز، مۇھهممهتكه كىنايه قىلىدىغان ناخ ■

   ) 4:3044بۇخارى ھهدىسلىرى .  (ئېيتقان

مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه قهتئى ئىشهنمهيدۇ، ھهتتا . ئهبۇ جاھىل ■

شۇڭا مۇھهممهت ئادهم ئهۋهتىپ ئۇنى قهستلهپ . مۇھهممهتنى ھاقارهتلهيدۇ

قاتىلغا مۇكاپات ئادهم ئۆلتۈرگهن ئاشۇ دۇنياسىنى -ئۆلتۈرىدۇ ۋه ئۇنىڭ مال

  ) 4:53:369بۇخارى ھهدىسلىرى (. ېرىدۇقىلىپ ب

 بىر ئايال دىدهك مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىشهنمىگهچكه، ئۇنىڭ ■

شۇ سهۋهپتىن ئۇ ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان خۇجايىنى . خاتالىقىنى تهنقىتلهيدۇ

خۇجايىننىڭ توقال خوتۇنى مۇسۇلمان بۇ ئايال ھېلىقى . تهرىپىدىن ئۆلتۈرىلىدۇ

نىڭ ئۆزىنىڭ ئىككى بالىسى. ڭغا ئىككى باال توغۇپ بهرگهن ئىدىبولۇپ، ئۇنى

.  ئېرىشىدۇماختىشىغامۇھهممهتنىڭ ئانىسىنى ئۆلتۈرگهن بۇ قاتىلنىڭ قىلمىشى 

   ) 38:3800،4348ئهبۇ داۋۇت ھهدىسلىرى (

پهيغهمبهرنىڭ  « نىڭيوقۇرقى ۋهقهلىكلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئىبىن ئىسھاق(

   ).تىرلهنگهن خابىدادىگهن كىتا» ھاياتى
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 ئۇ . ئىنتايىن ۋهھشى ئىدىمۇئۆلتۈرۈش ئۇسۇلىقىيناش ۋه مۇھهممهتنىڭ ئادهم ● 

 ئادهمنى 8 گه تهۋه قهبىلىسىUraynah ىكىمهدىنهديىلى -628مىالدى 

، ئوتتا قىزارتىلغان تۆمۈر بىلهن ۋىتىدۇقۇلىنى كىسى-جازالىغاندا، ئۇالرنىڭ پۇت

جهزىرىگه -چۆل، ھارادىكى تاشلىق يهرمه بمۇئىچكىلى سۇھهتتا ، دۇكۆزىنى ئۇيى

 ، 2:24:577 ، 1:4:234بۇخارى ھهدىسلىرى ( .پ، قىيناپ ئۆلتۈرۋىتىدۇتاشال

4:52:261 ، 5:59:505 ، 7:71:623 ، 8:82:797 (  

قۇرئان (قۇرئاندا مۇھهممهتنى مۇسۇلمانالرنىڭ ياخشى ئۈلگىسى دىيىلگهن ● 

نى » ياخشى ئۈلگه«قىالرنىڭ بۇ شۇڭا بهزى ئهسهبى مۇسۇلمانالر باش). 33:21

بىراق ئۇنىڭ ھهقىقهتهن . تهنقىتلىشىگه، مهسخىره قىلىشىغا چىداپ تۇرالمايدۇ

  . ياخشى ئۈلگه ياكى ئهمهسلىكىنى ئويلىشىپ باقمايدۇ

  

  مۇھهممهت ۋه قۇلالر

جهڭده   ۋه مۇسۇلمانالرنىڭمۇھهممهتقۇرئاندا . قۇرئان قۇللۇق تۈزۈمنى قولاليدۇ● 

 ؛) 33:50قۇرئان ( يول قويىدۇقا ئايالالرنى قۇل قىلىش-قىزكهن ئهسىرگه چۈش

جهننهتكه كىرگهن مۇسۇلمانالرنىڭ نۇرغۇن ياش ئهر قۇلالرغا ئىگه يهنه قۇرئاندا 

   )76:19 ، 56:17قۇرئان . (سۆزلىنىدۇبولىدىغانلىقى 

قۇرئاندا مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ ئۆز خوتۇنلىرىدىن سىرت يهنه ئۆزىنىڭ ئايال ● 

 ، 4:3قۇرئان . (لىرى بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزىشىگه يول قويىدۇقۇل

23:5،6 ، 33:50،52 ، 70:29،30 . (   

ئهينى .  بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزگهنمۇسۇلمان ئهرلهر ئايال قۇللىرى● 

» جهڭ ئولجىسى«ۋاقىتتىكى مۇتلهق كۆپ ساندىكى ئايال قۇلالر مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ ئهرلىرىنى ئۆلتۈرۋىتىپ، ئاياللىرىنى مهجبۇرى  ئهسكهرلهر بولۇپ، مۇسۇلمان

بۇخارى (.  ئۇالر بىلهن مهجبۇرى جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزگهنقۇل قىلغان ۋه

 ، 5:59:459،637 ، 3:47:765 ، 3:46:718 ، 3:34:432ھهدىسلىرى 

7:62:137 ، 9:93:506 . (  

اشقا داھىلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ مۇھهممهت، تۆت خهلىپه ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ب● 

 بۇ قۇلالرنىڭ ئىچىده قارتهنلىكلهر، ئهرهپلهر، .بولغاندىگۈدهك نۇرغۇن قۇللىرى 

بۇخارى . (مىسىرلىقالر، يهھۇدىالر، خىرىستىيانالر، ئهرلهر ۋه ئايالالر بار ئىدى

 ، 5:58:182 ، 5:57:50 ، 1:11:661 ، 1:8:439 ، 1:2:29ھهدىسلىرى 

5:59:512،541 ، 7:65:341،344،346،352،371 ، 7:67:410،413 ، 

7:71:654 ، 7:72:734،845 ، 9:83:23 ، 9:85:80 ، 9:86:100 ، 

9:89:277،293،296 ، 9:92:462 (   
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 گىچه بولغان 900 دىن 600مۇھهممهت بانۇ قۇرهيداخ قهبىلىسىدىكى ● 

 ، 33:26ن قۇرئا. (يهھۇدىالرنى ئۆلتۈرگهندىن كىيىن، قاپقالغانالرنى قۇل قىلىدۇ

   ) 4:52:280بۇخارى ھهدىسلىرى 

  

  :بايانالرئىنجىلدىكى قۇلغا ئائىت 

 Ⅰتىمۇتى(.  قۇل قىلىش خۇدانىڭ يولى بىلهن قارشىالشقانلىقتۇر ئادهملهرنى○   

1:10 (  

مهيلى ھۆر قانداق مىللهتتىن بولسۇن،  ،كه ئىشىنىش ئارقىلىق ئهيسا مهسىھ○   

ھهممسى خۇدانىڭ پهرزهنتلىرى  بولسۇن، ، ئهر ياكى ئايالياكى قۇل بولسۇن

 خۇدا ھهمده .بىرلىككه كىلىدۇئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده  ،دىگهن نامغا ئېرىشىپ

 سائادهتتىن- قىلغان بهخت ۋهده بېرىشكهنىڭ ئهۋالدلىرىغائىبراھىم پهيغهمبهر

  ) 29-3:26 گاالتىيالىقالر(. ئورتاق بهھرىمهن بولىدۇ

  ) 23:11مهتتا . (ا، شۇ باشقىالرغا خىزمهتچى بولسۇنكىم ئۇلۇغ بۇلۇشنى خالىس ○   

:  ئهيسا مهسىھ باشقىالرنى قۇل قىلىپ باقمىغان، ئۇ مۇنداق تهلىم بېرىدۇ○   

 قانداق مۇئامىله قىلىشىنى خالىساڭالر، سىلهرمۇ ئۆزهڭلهرگهسىلهر باشقىالرنىڭ «

  ) 6:31لۇقا (» باشقىالرغا شۇنداق مۇئامىله قىلىڭالر

  

  ىڭ باشقا كهمچىللىكلىرىمۇھهممهتن

 ، 1:435،436،804بۇخارى ھهدىسلىرى . ( مۇھهممهت دائىم باشقىالرنى قارغايتى●

2:1003،1007،1020 ، 4:53:409 ، 5:39:397 ، 5:59:415،416 ، 

   ؛ )8:75:402 ، 6:60:83،215،297،333،347

يول شىغا اپ دۇئا قىلىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرنى قارغقۇرئاندىمۇ مۇھهممهتنىڭ ئى ●

  )3:61قۇرئان  (.غانقوي

چهكلهنگهن بولۇپ، قهتئى ئىنجىلدا مهسىھ ئىتىقاتچىلىرىنىڭ باشقىالرنى قارغىشى (

ئهيسا . پهقهت بهخت تىلهشكىال بولىدۇكى ھهرگىز قارغاشقا بولمايدۇئادهملهرگه 

 ئۇياقتا تۇرسۇن،النغاندىمۇ، يهھۇدىالرنى قارغاش خمهسىھ ھهتتا كىرسىتقا مى

بۇنداق ئۇلۇغۋار روھ مۇھهممهتته .  ئۇالرنىڭ گۇناھىنى تىلىگهنه خۇدادىنئهكسىچ

  ) .يوق

ئۇ بىر ئىشنىڭ .  مۇھهممهت دائىم ئۆزىنىڭ قىلغان قهسىمىدىن يېنىۋاالتتى●

هدىسى ۋه قهسىمىدىن كۆرسىال، ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ۋهنلىكىنى پايدىلىق ئىك

ئۇ باشقىالرغىمۇ ؛  )8:79:712 ، 8:78:618،620بۇخارى ھهدىسلىرى (يېنىۋاالتتى 

ئهگهر سىلهر بىر ئىشنى قىلىش : ئۆگىتىپ مۇنداق دىگهنقىلىشنى شۇنداق 
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توغرىسىدا قهسهم قىلساڭالر، ئهمما كىيىن باشقا ئىشنىڭ تىخىمۇ پايدىلىق 

ئىكهنلىكىنى بايقىساڭالر، ئاشۇ ئىشنى قىلىڭالر، ھهمده بۇرۇنقى قهسىمىڭالردىن 

بۇخارى ھهدىسلىرى . (گۇناھىڭالرغا تۆۋه قىلىڭالريېنىۋالغىنىڭالر ئۈچۈن 

8:78:619 (  

مۇسۇلمانالرنىڭ شۇنداقال  مۇھهممهت باشقىالرنى ئىسالمغا جهلپ قىلىش ئۈچۈن، ●

ئۇالرغا ئالتۇنالرنى سوۋغات قىلىپ دائىم ئىسالمدىن يېنىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن، 

   ) 9:93:527 ، 4:55:558 ، 4:53:373،375بۇخارى ھهدىسلىرى . (تۇراتتى

. ىدۇل سهۋهبىدىن ئۆيىش زهھهرلهنگهن كاۋاپنى يى ياش ۋاقتىدا63 مۇھهممهت ●

 كاۋاپقا زهھهر سالغۇچى مۇھهممهت تهرىپىدىن قۇل قىلىنغان بىر ئايال بولۇپ، ئۇنىڭ

ئۆلتۈرۈلگهن ئېچىنىشلىق مۇھهممهت تهرىپىدىن  مۇۋه قهۋمىتۇققانلىرى -ئۇرۇق

خۇدانىڭ ۈزگهن گۇناھلىرى ئۈچۈن ئاخىرىدا ئۆتكئۆزىنىڭ  مۇھهممهت .ئىدى

ئۇ ئۆلگهن چاغدا  . ئۆلىدۇئايالنىڭ قولىدا زهھهرلىنىپئاجىز بىر جازاسىغا ئۇچراپ، 

بۇخارى ( .  قالدۇرۇشقىمۇ ئۈلگىرهلمهيدۇۋارىسقاتتىق ئازاپلىنىدۇ، ھهتتا ئۆزىگه 

   ) 4:53:394 ، 3:47:786ھهدىسلىرى 

  بىۋاسته تهلىم ئالغان ئهڭ دهسلهپكىنىڭدىنئۇمۇھهممهت ئۆلگهندىن كىيىن،  ●

 پ كىتىدۇ، ھهمده بىر نهچچه مهزھهپكه ئايرىلى ھوقۇق تالىشىپ، ئۆزئارامۇسۇلمانالر

 كىتامۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده ئىش  بۇ .يدۇارا قىرغىنچىلىق قىلىشنى باشالئۆزئ

  . ھازىرغا قهدهر داۋاملىشىپ كهلمهكته

 ئىچىده بۇنداق  ۋه ئېتىقاتچىالرئالغان شاگىرتالرئهيسا مهسىھتىن بىۋاسته تهلىم (

  ) بولمىغانھوقۇق تالىشىپ ئۆزئارا قىرغىنچىلىق قىلىدىغان ئهھۋال 

  

   مۇقهددهس كىتاپتا مۇھهممهت توغرىلىق بىشارهت قىلىنغانمۇ؟ 

  :خاتىرىلهرئاالقىدار قۇرئاندىكى ● 

ڭ كىلىدىغانلىقىنى  ئهيسا پهيغهمبهر ئۆزىدىن كىيىن مۇھهممهت پهيغهمبهرنى○   

  ) 61:6قۇرئان  ( .ئىيتقان

  ) 7:157قۇرئان . (مۇقهددهس كىتاپتا مۇھهممهت توغرۇلۇق خاتىرىلهر بار ○

مهن سىلهرگه كىتاپ ۋه ئهقىل بهردىم، : ئالال پهيغهمبهرلهرگه مۇنداق دهيدۇ ○

سىلهردىكى بارلىق كىتاپالرنى دهلىللهيدۇ، كهلگۈسىده بىر پهيغهمبهر كىلىپ 

قۇرئان (. هر چوقۇم ئۇنىڭغا ئىشىنىشىڭالر، ئۇنىڭغا ياردهم قىلىشىڭالر كىرهكسىل

3:81 (  

 بهزى مۇسۇلمانالر مۇقهددهس كىتاپتا مۇھهممهت توغرۇلۇق بىشارهت قىلىنغان ●
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باب -18مهسىلهن، تهۋرات قانۇن شهرھى . ئايهتلهر بار دهپ قارايدۇ

باب -14خۇش خهۋهر ئايهتلهر، ئىنجىل يۇھاننا بايان قىلغان -18،-15

  .  ئايهت-16

يوقۇردا دىيىلگهن ئايهتلهرنىڭ مۇھهممهتكه بىشارهت قىلىنىشى مۇمكىن بىراق  ●

  : چۈنكى. ئهمهس

  ئىسرائىلالرغاسا پهيغهمبهرۇمئايهتته -15باب -18تهۋرات قانۇن شهرھى  ○   

پهرۋهردىگار خۇدا كهلگۈسىده سىلهرنىڭ قىرىنداشلىرىڭالر «: هيدۇمۇنداق د

، سىلهر ئۇنىڭ سۆزىنى يدۇنى تىكلهپهيغهمبهربىر ماڭا ئوخشاش ىچىدىن ئ

  » .ئاڭلىشىڭالر كىرهك

سا پهيغهمبهرگه ۇخۇدانىڭ مئايهتته -18باب -18تهۋرات قانۇن شهرھى ○   

مهن كهلگۈسىده چوقۇم ئۇالرنىڭ «: سۆزى خاتىرلهنگهنمونۇ قىلغان 

.  بىرنى تىكلهپ بېرىمهنقىرىنداشلىرى ئىچىدىن ساڭا ئوخشاش پهيغهمبهردىن

   ».ئۇ مىنىڭ بارلىق سۆزلىرىم ۋه ئهمىرلىرىمنى ئۇالرغا يهتكۈزىدۇ

 پهيغهمبهرنىڭ ساۇمتهۋراتنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بولۇپ، » قانۇن شهرھى «○

مۇھهببىتى ۋه -خۇدانىڭ ئىسرائىلالرغا كۆرسهتكهن مۆجىزىلىرى، مىھرى

 پهيغهمبهر بۇ ساۇمئهينى ۋاقىتتا . شهرھىلهپ چۈشهندۈرىشىدۇرئهمىرلىرىنى قايتا 

سۆزلهرنى خۇدا ۋهده قىلغان يېڭى زىمىنغا كىرىش ئالدىدا تۇرغان ئىسرائىلالرغا 

دىگهن سۆز » قىرىندىشىڭالر ئىچىدىن«قىلغان بولۇپ، بۇ يهرده دىيىلگهن 

قانۇن شهرھىده . ئىسرائىلالرنى كۆرسىتىدۇ، ھهرگىزمۇ ئهرهپلهرنى كۆرسهتمهيدۇ

 15دىگهن سۆز » ئىسرائىلالر ئىچىده« قېتىم، 29 دىگهن سۆز »قىرىنداش«

ئىسرائىلالرنىڭ ئهجدادى بولغان ياقۇپ (» قىرىندىشىڭالر ئاساۋ«قېتىم، 

ئهمما .  قېتىم تىلغا ئېلىنىدۇ2دىگهن سۆز )  ئاكىسىپهيغهمبهرنىڭ

تىممۇ ېبىر قدىگهن سۆز ) ئهرهپلهرنىڭ ئهجدادى(» قېرىندىشىڭالر ئىسمايىل«

  .مايدۇئۇچرى

شۇ ۋاقىتتىكى سۆزلهر يوقۇرقى  دىكى 18:15،18 قانۇن شهرھى ○

قانۇن شهرھى ( قارىتىپ ئېيتىلغان بولۇپ  الۋىي قهبىلىسىگهئىسرائىلالرنىڭ

ئۇالرنىڭ «.  ئوبىكتى ئىسرائىلالردۇربۇ سۆزلهرنىڭ ، ) 18:1،6،7

» نالۋىيالرنىڭ قىرىنداشلىرى ئىچىدى«دىگهن سۆز » قىرىنداشلىرى ئىچىدىن

 ناھايىتى ئېنىقكى بۇ سۆزلهر.  كۆرسىتىدۇ قهبىلىلىرىنىدىگهننى يهنه ئىسرائىل

قارىتىلغان بولۇپ، غا  بولغان ئىسرائىلالرياقۇپ پهيغهمبهرنىڭ ئهۋالدلىرى

  . قارىتىلغان ئهمهسگه بولغان ئهرهپلهر رگىزمۇ ئىسمايىلنىڭ ئهۋالدىلىرىھه

ئىنجىل ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ تهۋرات، زهبۇر، ( پۈتۈن مۇقهددهس كىتاپتا ○
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ئىسرائىلالرنىڭ   بولغان ئهرهپلهرنىئىسمايىلنىڭ ئهۋالدلىرى) پۈتۈكلىرىده

  . يوق گهپقىرىنداشلىرىدۇر دىگهن 

: ئايهتته خۇدا ئىسرائىلالرغا مۇنداق دهيدۇ-15باب -17 قانۇن شهرھى ○

ندىشىڭالر ئهگهر ئۆزهڭلهرگه پادىشاھ تىكلىمهكچى بولساڭالر، چوقۇم قىرى«

ئىچىدىن خۇدا تاللىغان ئادهمنى تىكلىشىڭالر كىرهك، قىرىندىشىڭالردىن سىرت 

قىرىندىشىڭالر «بۇ يهرده دىيىلگهن . » باشقا ئادهمنى پادىشاھ قىلىشقا بولمايدۇ

  . دىگهن سۆزمۇ ناھايىتى ئېنىقكى ئىسرائىلالرنى كۆرسىتىدۇ» ئىچىدىن

 لهرده بىشارهت قىلىنغان 18:15،18 ، 12-34:10تهۋرات قانۇن شهرھى ● 

ساغا ئوخشايدىغان پهيغهمبهر تۆۋهندىكىدهك ئۈچ جهھهتته ئۇنىڭغا ئوخشىشى ۇم

  . كىرهك

  . سا پهيغهمبهرگه ئوخشاش ئىسرائىلالردىن بولىشى كىرهكۇ ئۇ م■  

سا پهيغهمبهرگه ئوخشاش تۈرلۈك مۆجىزىلهرنى كۆرسىتهلىشى، ۇ ئۇ م■  

 خۇدانىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتىنى نامايهن قىاللىشى ئىسرائىلالرنىڭ كۆز ئالدىدا

  . كىرهك

  .  ئۇ خۇدا بىلهن يۈز تۇرانه كۆرۈشكهن بولىشى كىرهك■  

ئهمما ئوخشايدۇ، تېخىمۇ سا پهيغهمبهرگه ۇ ئهيسا پهيغهمبهر مهبۇ جهھهتلهرد● 

  . ئوخشىمايدۇئازراقمۇ مۇھهممهت 

 نىىزىلهرسا پهيغهمبهرگه ئوخشاش مۆجۇ مۇھهممهتنىڭ ماقۇرئاند● 

  )  28:48قۇرئان . (ئېتىراپ قىلىنىدۇ كۆرسىتهلمىگهنلىكى

  : ئهيسا مهسىھتۇر، چۈنكىدهل پهيغهمبهر ئاشۇ كۆرسىتىلگهن  تا تهۋراتئهمىلىيهتته ●

ئىسرائىل قهۋمىدىن كىلىپ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئهۋالدى بولۇپ، ئهيسا مهسىھ  ○

  ) 1:1مهتتا -ئىنجىل(. چىققان

،  7:16 ، لۇقا 4:44يۇھاننا -ئىنجىل. (غهمبهردۇرپهيغ ئۇلۇمهسىھ ئهيسا  ○

     )21:11مهتتا  ، 24:19 ، 7:39

سا پهيغهمبهر تهۋراتتا بىشارهت قىلغان پهيغهمبهر ۇ مشاگىرتالر ئهيسا مهسىھنىڭ ○

  ) 1:45يۇھاننا -ئىنجىل. (ئېيتىدۇكىنى ئىكهنلى

سا ۇغا كىلىشىنى مدۇنيا«:  ئهيسا مهسىھنىڭ مۆجىزىلىرىنى كۆرگهن خااليىقمۇ○

. دىيىشىدۇ» !پهيغهمبهر ئالدىن ئېيتقان پهيغهمبهر ھهقىقهتهن مۇشۇ ئىكهن 

  ) 6:14يۇھاننا -ئىنجىل(

ئۆزى توغرىلىق ) تهۋراتتا(سا پهيغهمبهرنىڭ كىتابىدا ۇ منىڭ ئۆزىمۇ ئهيسا مهسىھ○
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  ) 5:46يۇھاننا -ئىنجىل. (يېزىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ

لگهندىن كىيىن ئىككى شاگىرتىغا كۆرۈنۈپ،  ئهيسا مهسىھ ئۆلۈپ تىرى○

سا ۋه باشقا بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۆزى ھهققىده ۇ مىكىمۇقهددهس يازمىالرد

  ) 24:27لۇقا -ئىنجىل. (ئالدىن يازغانلىرىنى ئۇالرغا سۆزلهپ چۈشهندۈرىدۇ

 ئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن كىيىن، ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئهيسا ○

دهل ئاشۇ كهلمهكچى بولغان ئۇلۇغ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى مهسىھنىڭ 

  ) 7:37 ،3:22ئهلچىلهر . (دهلىللهيدۇ

  

  سېلىشتۇرمىسى سا پهيغهمبهر، ئهيسا مهسىھ ۋه مۇھهممهتنىڭۇم

  مۇھهممهت  ئهيسا مهسىھ   پهيغهمبهرساۇم

تۇغۇلغاندا پهيغهمبهر سا ۇم

ئىسرائىلالر يات مىللهت 

نىڭ ) مىسىر(

  . ا ئىدىھۆكۈمرانلىقىد

مىسىردىن -تهۋرات(

  )14-1:9چىقىش 

تۇغۇلغاندا مهسىھ ئهيسا 

ئىسرائىلالر يات مىللهت 

نىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ) رىم(

  .ئىدى

  )2:1،2لۇقا -ئىنجىل(

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

 پادىشاھ ،سا تۇغۇلغانداۇم

پۈتۈن ئىسرائىلالرنىڭ 

بوۋاقلىرىنى ئۆلتۈرۈش 

  . بۇيرۇقى چىقىرىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

1:15،16(  

 پادىشاھ ،ئهيسا تۇغۇلغاندا

پۈتۈن ئىسرائىلالرنىڭ 

بوۋاقلىرىنى ئۆلتۈرۈش 

  . بويرۇقى چىقىرىدۇ

  )18-2:13مهتتا (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

سا بوۋاق ۋاقتىدا خۇدا ۇم

تهرىپىدىن قۇتقۇزۇپ 

  .قىلىنىدۇ

 1:17مىسىردىن چىقىش (

 ،2:3-10 (  

ا بوۋاق ۋاقتىدا خۇدا ئهيس

تهرىپىدىن قۇتقۇزۇپ 

  . قىلىنىدۇ

  )16-2:13مهتتا (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

ئۆسمۈرلۈك -سا ياشۇم

ۋاقتىنى مىسىردا 

  . ئۆتكۈزگهن

مىسىردىن چىقىش (

2:1-10(  

ئۆسمۈرلۈك -ئهيسا ياش

ۋاقتىنى مىسىردا 

  . ئۆتكۈزگهن

  )21-2:13مهتتا (

 مۇھهممهتنىڭ بۇنداق

  . كهچۈرمىشى يوق
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سا ئۆزىنىڭ خان ۇم

ئوردىسىكى شاھزادىلىك 

 ،ئورنىدىن ۋاز كىچىپ

تۆۋهنگه چۈشۈپ، خهلق 

  . ئۈچۈن جاپا تارتىدۇ

 12-2مىسىردىن چىقىش (

   )27-11:23، ئىبرانىالر 

ئهيسا ئۆزىنىڭ ئهرشتىكى 

ئورنىدىن ۋاز كىچىپ، يهر 

يۈزىگه چۈشۈپ، 

ئىنسانىيهت ئۈچۈن 

  . رتىدۇئۇقۇبهت تا-ئازاپ

  )8-2:5فىلىپىلىكلهر (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 
 ئهكسىچه. كهچۈرمىشى يوق

ناھايىتى باي بىر  ئۇ
ئاددى بىر . خوتۇننى ئالىدۇ

 پ،ۈرۈئۆزگئادهمدىن 
ئهرهپ ئىمپىرىيىسنىڭ 

، پادىشاھى بولىدۇ
، نۇرغۇن ئوننهچچه خوتۇن

 قۇل، زىمىن ۋه بايلىققا
  . ئېرىشىدۇ

سا قهدىمقى مىسىرنىڭ ۇم

لىق بىلىملىرىنى بار

  . ئىگهللىگهن

  ) 7:22ئهلچىلهر (

بارلىق بىلىم ۋه پاراسهت، 

ئهيسا مهسىھنىڭ 

  . ئىچىدىدۇر

  ) 2:3كولۇسىلىقالر (

مۇھهممهت ساۋاتسىز ئادهم 

  .ئىدى

  ) 7:157،158قۇرئان  (

سا مىدىياندىكى بىر ۇم

قۇدۇق بېشىدا، سۇ ئالغىلى 

كهلگهن مىدىيانلىق بىر 

ىپ، سۇ ئايالغا ياردهم قىل

تارتىپ بېرىدۇ ھهم ئۇنىڭ 

 .قويلىرىنى سۇغىرىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

2:15-17(  

ئهيسا سامارىيهدىكى بىر 

قۇدۇق بېشىدا، سۇ ئالغىلى 

كهلگهن سامارىيىلىك بىر 

ئايالغا مهڭگۈلۈك ھاياتلىق 

  .سۆيىنى ئاتا قىلىدۇ

   )14-4:3يۇھاننا (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

 40جهزىرىده -سا چۆلۇم

 كۈن روزا 40. يىل ياشايدۇ

تۇتۇپ خۇدا بىلهن 

  . يېقىنلىشىدۇ

 ، 7:7مىسىردىن چىقىش (

34:28(  

 40جهزىرىده -ئهيسا چۆل

روزا تۇتۇپ،  ،تۇرۇپكۈن 

. بىرگه بولىدۇخۇدا بىلهن 

 4:2 ، لۇقا 4:1،2مهتتا (

  ) 7:23، ئهلچىلهر 

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 

بۇنداق كهچۈرمىشى بارلىقى 

  . خاتىرلهنمىگهن

مىسردىن سا ۇم

ئايرىلغاندىن كىيىن، 

دالىدا قوي بېقىپ قويچى 

 شۇ ۋاقىتتا خۇدا .ىدۇبول

   . ئۇنىڭغا ئايان بولىدۇ

مىسىردىن -تهۋرات(

  ) 3:1چىقىش 

ئۇ . ئهيسا ياخشى قويچىدۇر

 ، قويلىرىنى سۆيىدۇئۆز 

 ھهتتا ئۇالر ئۈچۈن

.  قۇربان قىلىدۇمۇھاياتىنى

نا يۇھان-ئىنجىل(

10:11-16(  

چوڭ ھهممهتنىڭ مۇ

بولغاندىن كىيىن 

قويچى بولۇپ مهخسۇس 

باققانلىقى ياكى قويچى 

دهپ ئاتالغانلىقى 

خاتىره قۇرئاندا توغرىسىدا 

ئۇ كاتتا باي خوتۇن . يوق

بىلهن توي قىلىپ 

  . سودىگهر بولىدۇ
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شهيتانالرنىڭ -سا جىنۇم

  .  قىلىدۇكۈچىنى بىتچىت

مىسىردىن چىقىش (

7:10-12(  

شهيتانالرنىڭ -ئهيسا جىن

  . كىلىدۇئۈستىدىن غالىپ 

مهتتا، ماركوس، -ئىنجىل(

  ) لۇقا، يۇھاننا

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 

بۇنداق كهچۈرمىشى بارلىقى 

  . خاتىرلهنمىگهن

ساغا خۇددى ۇخۇدا م

ئىالھقا ئوخشايدىغان 

ئاالھىده ھوقۇقنى ئاتا 

  . قىلىدۇ

 4:16مىسىردىن چىقىش (

 ،7:1 (  

سىھته خۇددى ئهيسا مه

ئىالھقا ئوخشايدىغان 

. ئاالھىده ھوقۇق بار ئىدى

مهسىلهن ئادهملهرنىڭ 

  . گۇناھىنى كهچۈرۈش

  ) 2:5ماركوس (

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 

بۇنداق ئاالھىده ھوقۇققا 

ئىگه ئىكهنلىكى 

  . خاتىرلهنمىگهن

 كۆتىرىشىھاسىسىنى سا ۇم

 قاتتىق بوران خۇدابىلهنال، 

قىزىل چىقىرىپ، 

 ڭ سۆيىنىزنىدىڭى

. ئايرىۋىتىدۇئىككىگه 

 دېڭىزدىن ئىسرائىلالر 

ۈپ ساالمهت ئۈت-ساق

  .كىتىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

14:21،22 (  

ئهيسا مهسىھ بىر بۇيرۇق  ●

بىلهنال بوراننى تىنجىتىپ، 

. دولقۇننى پهسهيتىدۇ

كېمىدىكىلهر دىڭىزدىن 

ساالمهت ئۈتۈپ -ساق

  . كىتىدۇ

 ، لۇقا 27-8:23مهتتا (

8:22-25 (  

 ئهيسا مهسىھ سۇ يۈزىده ●

  .ىدۇماڭ

 ، 33-14:22مهتتا (

  ) 20-6:16يۇھاننا 

 نىڭمۇھهممهتقۇرئاندا 

 ۋه بۇنداق مۆجىزه

كارامهتلهرنى 

 هنلىكىكۆرسهتك

  . خاتىرلهنمىگهن

 ،داتېغى) سىناي(ھورهب  ●
خۇدا تىكهنلىك ئارىسىدا 

اپ تۇرغان ئوت يالقۇنج
ساغا ۇئارقىلىق ئۆزىنى م

  . ۇ قىلىدئايان
مىسىردىن چىقىش (

3:1-6(  
 الرسا ۋه ئىسرائىلۇم ●

 باغرىدا اغسىناي ت
تۇرغاندا، خۇدا غايهت زور 
ئوت يالقۇنى ئىچىده تاغقا 

پۈتۈن تاغنى . چۈشىدۇ
 . تۈتهك قاپاليدۇ-ئىس

خۇدانىڭ پارالق نۇرى  ●
تاغ ئۈستىگه چۈشىدۇ، ئۇ 

ئهيسا مهسىھ كىشىلهرنى  ●

مۇقهددهس روھ ۋه ئوت 

  . بىلهن چۈمۈلدۈرىدۇ

  ) 3:11مهتتا (

ئۆلۈمدىن ئهيسا مهسىھ  ●

ئاسمانغا تىرىلىپ 

كۆتىرىلگهندىن كىيىن، 

 ئۆزىنى غاشاگىرتى يۇھاننا

، ئۇنىڭ  قىلىدۇئايان 

چىرايى خۇددى قۇياشتهك 

، كۆزلىرى ق بولۇپالپار

پ تۇرغان جاگويا يالقۇن

  . ئوتتهك ئىدى

  ) 1:14،16ۋهھىلهر (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

ياكى كهچۈرمىشى 

مۇھهممهت . يوقئىقتىدارى 

ئهزهلدىن خۇدا بىلهن 

بىۋاسته سۆزلىشىپ 

باقمىغان، پهقهت ئۆزىنى 

جهبرائىل دهپ ئاتىۋالغان 

بىر روھ بىلهن 

  . سۆزلهشكهن
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ئىسرائىلالرنىڭ كۆزىگه 
 تۇرغان جاپخۇددى يالقۇن

  .ۆرۈنىدۇئوتتهك ك

 مىسىردىن چىقىش(
19:17،18،  24:16،17(  

زۇلۇم ۋه الرنى سا ئىسرائىلۇم
مىسىرنىڭ قۇللىقىدىن 

  . قۇتقۇزىدۇ
   )مىسىردىن چىقىش(

مهسىھ ئهيسا 
ۋه  گۇناھ ئېتىقاتچىلىرىنى

شهيتاننىڭ قۇللىقىدىن 
  . قۇتقۇزىدۇ

 ، 53يهشايا پهيغهمبهر (
يۇھاننا -ئىنجىل

 ، رىملىقالر 8:32-36
6:18-22 ، 8:2 ، 

 ، 5:1گاالتىيالىقالر 
  ) 22 ، 21 ، 20ۋهھىلهر 

هممهت توغرىسىدا مۇھ
ئۇ . بۇنداق خاتىره يوق

ئهرهپلهرنى بىرلىككه 
كهلتۈرۈپ دىنى تۈس 

ئهرهپ «ئالغان 
ئاساس  گه» ئىمپىرىيىسى

نۇرغۇن . سېلىپ بېرىدۇ
تاالڭ -خهلقلهرنى بۇالڭ

قىلىپ، ئهرلىرىنى 
ئۆلتۈرىدۇ، ئاياللىرىنى قۇل 

  . قىلىدۇ
  

سا ھارۇن ئارقىلىق ۇم
خۇدانىڭ نامى بىلهن 

لالرغا بهخت ئىسرائى
  . تىلهيدۇ

نوپۇس سانى -تهۋرات(
6:22-27(  

ئهيسا كىشىلهرگه خۇدادىن 
كهلگهن بهختنى ئاتا 

  . قىلىدۇ
    ) 12-5:1مهتتا (

ئهيسا شاگىرتلىرىغا 
باشقىالرغا بهخت تىلهڭالر 

  .دهپ ئۆگىتىدۇ
  )28-6:27لۇقا (
  

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 
بۇنداق قىلغانلىقى 

  . توغرىسىدا خاتىره يوق

 ئادهمنى تالالپ، 70سا ۇم
ئۇالرنى ئۆزىگه ياردهمچى 

قىلىپ، خهلقنىڭ 
ئىچىدىكى ئىشالرنى بىر 

  . تهرهپ قىلىدۇ
نوپۇس سانى (

11:16،17 (  

 تالالپ، ئادهمنى 70ئهيسا 
خهلقنىڭ ئىچىگه ئۇالرنى 

ئهۋهتىپ، خۇدانىڭ 
دۆلىتىنىڭ يىتىپ 

. كهلگهنلىكىنى جاكاراليدۇ
  )17-10:1لۇقا (

ھهممهتنىڭ قۇرئاندا مۇ
بۇنداق قىلغانلىقى 

  . توغرىسىدا خاتىره يوق

 12سا ئىسرائىلالرنىڭ ۇم
 ئادهمنى 12قهبىلىسىدىن 

تالالپ، خۇدا ئاتا قىلغان 
زىمىننى تهكشۈرۈپ 
  . كىلىشكه ئهۋهتىدۇ

  )1:22،23نوپۇس سانى (

 شاگىرتنى 12ئهيسا 
ئۇالرغا كېسهللهرنى تالالپ، 

ساقايتىش، جىنالرنى 
تا دارىنى ئاھهيدهش ئىقتى
 ئىچىگه نىڭقىلىپ، خهلق

  . ئهۋهتىدۇ
  )13-6:7مهتتا (

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 
بۇنداق قىلغانلىقى 

  . توغرىسىدا خاتىره يوق
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خۇدا ئىسرائىل خهلقىنىڭ 
ئالدىدا ئاجايىپ چوڭ 

مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىپ 
  . ساغا گۇۋاھلىق بېرىدۇۇم
مىسىردىن -تهۋرات(

 ،  25-7:10چىقىش 
8-12 ، 14:21،22 ، 

 ، قانۇن شهرھى 17:6،7
4:10-16 ، 5:23-26 ، 

  ) 7:36ئهلچىلهر -ئىنجىل

ئهيسا مهسىھ 
ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىده 

ئاجايىپ چوڭ مۆجىزىلهرنى 
نۇرغۇن كۆرسىتىدۇ، خۇدا 

ئهيسا كىشىلهرنىڭ ئالدىدا 
.  گۇۋاھلىق بېرىدۇمهسىھكه

 ، 5:8مهتتا -ئىنجىل(
8:14-34 ، 14:13 ، 

 7:11 ، 5 ، لۇقا 27:52
 ، يۇھاننا 8، 

20:30،31( ...   

كىشىلهرنىڭ ئالدىدا  خۇدا
استه مۇھهممهتكه بىۋ

گۇۋاھلىق بېرىپ 
، مۇھهممهت باقمىغان

ه ھىچقانداق مۆجىز
  . كۆرسىتهلمىگهن

 6:37 ، 2:118قۇرئان (
 ،13:7،27 ، 

17:59،90،93 ، 20:133 
 ،28:48 (  

سا ماخاۋ كېسىلى ۇم
  .ساقايتىدۇبولغانالرنى 

سىردىن چىقىش مى(
4:6،7(  

ئهيسا ماخاۋ كېسىلى 
بولغانالرنى ساقايتىپ پاك 

  . قىلىدۇ
  )19-17:11لۇقا (

مۇھهممهت بۇنداق قىلىپ 
  . باقمىغان

  جهزىرىدهسا چۆلۇم

مۆجىزىلىك ئۇسۇل بىلهن 

سىقىنى رئىسرائىلالرنىڭ قو

  .تويغۇزىدۇ

   )16مىسىردىن چىقىش (

دالىدا چۆل ئهيسا 

هن مۆجىزىلىك ئۇسۇل بىل

نهچچه مىڭ ئادهمنىڭ 

  . سىقىنى تويغۇزىدۇرقو

  )21-14:15مهتتا (

مۇھهممهت بۇنداق قىلىپ 

  . باقمىغان

سا خۇدا بىلهن يۈز تۇرانه ۇم

 ، سۆزلهشكهنئۇچراشقان

مۇناسىۋهت بىۋاسته ۋه 

  .  باغلىغان

 16:15مىسىردىن چىقىش (

 ، نوپۇس 33:11-14، 

   ) 9:8،9سانى 

بۇنى قۇرئانمۇ ئېتىراپ 

  ) 4:164قۇرئان . (لىدۇقى

ئهيسا مهسىھ ئهرشته خۇدا 

بىلهن بىرگه بولغان، يهر 

 گه كهلگهندىن كىيىنمۇيۈزى

 ھهمخۇدا بىلهن بىۋاسته 

ناھايىتى يېقىن 

ئۇ  .مۇناسىۋهتته بولغان

 ئاسمانغا ىپئۆلۈپ تىرىل

 مۇگهندىن كىيىنكۆتىرىل

 بىلهن بىرگه يهنه خۇدا

يۇھاننا (  . غانبول

1:1-18 ، 6:46  ،7:29 

 ، مهتتا 17:5 ، 15، 

11:27 ، 17:2-8  ،

 ) 16:19ماركوس 

 بىلهن ئالالمۇھهممهت 

سۆزلىشىپ بىۋاسته 

، بهلكى ئارلىقتا باقمىغان

ئالالنىڭ ئۆزىنى 

 )جهبرائىل(پهرىشتىسى 

 روھدهپ ئاتىۋالغان بىر 

ئۇنىڭغا ئالالنىڭ ۋهھىسىنى 

مۇھهممهت . يهتكۈزگهن

ئالالنى ناھايىتى يىراقتا، 

نىڭغا يېقىنالشقىلى ئۇ

  . بولمايدۇ دهپ قارايدۇ

 ، بۇخارى 42:51قۇرئان (

 ، 1:1:3ھهدىسلىرى 

4:55:605 ، 6:60:478 

 ،9:87:111 (   
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سا تاغقا چىقىپ، خۇدا ۇم

بىلهن كۆرۈشۈپ، تهۋرات 

 ئېلىپ نىقانۇنى

چۈشكهنده، خااليىق 

 نۇر دىنئۇنىڭ چىرايى

  .  كۆرىدۇچىقىۋاتقىنىنى

مىسىردىن چىقىش (

34:30،35(  

ئهيسا تاغقا چىققاندا، ● 

ئۇنىڭ شهكلى ئۆزگىرهپ، 

چىرايى قۇياشتهك پاراليدۇ، 

 ىئۇچىسىدىكى كىيىم

  .  چاچىدۇئاپپاق نۇر

  )  17:2مهتتا (

 ئهرىشتىمۇئهيسا مهسىھ ● 

. چىرايى قۇياشتهك پاراليدۇ

   )16-1:13ۋهھىلهر (

  

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 

 بولۇپ باققانلىقى بۇنداق 

 .لهنمىگهنخاتىر

 ئۇنىڭغا »؟جهبرائىل«

 ۋهھى يهتكۈزگهندىمۇ،

ئۇنىڭ چىرايى نۇرلىنىپ 

ھهر   ئهكسىچه.باقمىغان

قېتىم ۋهھى كهلگهنده 

قىينىلىپ ئىنتايىن 

   . نغانئازاپال

 ئېلىپ كهلگهنسا ۇم ●

تهۋرات قانۇنى، خۇدانىڭ 

ھهققانىيىتى بىلهن مىھرى 

شهپقىتى ئاساسىدا 

، گۇناھ  بولۇپچىقىرىلغان

ۋه ئۇنى يۇيۇش 

توغرىسىدىكى 

  . تۈزۈملهردۇر-قائىده

مىسىردىن چىقىش (

20،23 (  

سا ئهركهك موزايالرنى ۇم ●

 ئاندىن . ىدۇقۇربانلىق قىل

قۇربانلىق مالنىڭ قېنىنى 

خااليىقنىڭ ئۇچىسىغا 

بۇ : سېپىپ مۇنداق دهيدۇ

ئهھده قېنىدۇر، خۇدانىڭ 

ئىسرائىلالر بىلهن تۈزگهن 

  . رئهھدىسىنىڭ ئاساسىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

24:4-8 (   

ئهيسا تهۋرات قانۇنى  ●

بۇيىچه ياشىدى، تهۋرات ۋه 

قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ 

بىشارهتلىرىنى ئهمهلگه 

ئۇ ئىنسانالرنىڭ . ئاشۇردى

گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن 

  . قۇربان بولدى

 ، 1:29،36يۇھاننا (

  ) 9:22ئىبرانىالر 

بۇرۇنقى زامانالردا  ●

رات قانۇنى ئىسرائىالر تهۋ

بۇيىچه قوي ياكى 

موزايالرنىڭ قۇربانلىق 

قېنىنى تۈكۈش ئارقىلىق 

 .ىاتتيۇيگۇناھلىرىنى 

ھالبۇكى ئهيسا مهسىھ 

ئۆزىنى قۇربان قىلىش 

ئارقىلىق پاك قېنىنى 

تۆكۈپ، ئىنسانالرنىڭ 

گۇناھىنى يۇدى، ئىنسان 

قهلبىدىكى ناپاكلىقالرنى 

ئۇ خۇدا بىلهن . تازلىدى

 يېڭى ىدىكىئارىسئىنسانالر 

. ئهھدىنىڭ ۋاستىچىسىدۇر

  )  15-9:11ئىبرانىالر (

مۇھهممهتنىڭ ئېتىقاتىدا 

گۇناھنى يۇيۇش 

قۇربانلىقى دهيدىغان ئوقۇم 

 . يوق

مۇسۇلمانالردا گهرچه 

كالىالرنى قۇربانلىق -قوي

قىلىش ئادىتى بولسىمۇ، 

ئهمما بۇ گۇناھ يۇيۇش 

ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى 

يامانلىقالرنىڭ ئالدىنى 

ئېلىش، ساۋاپ تېپىش 

ياكى ئالالنى خۇش قىلىش 

بۇ تهۋرات . ئۈچۈندۇر

. قانۇنىغا ئۇيغۇن كهلمهيدۇ

دىمهك مۇھهممهت تهۋرات 

 قانۇنىدىكى قۇربانلىق

 ھهقىقى قىلىش ئادىتىنىڭ

. ماھىيىتىنى چۈشهنمىگهن
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قورام چۆلدىكى سا ۇم

تاشتىن سۇ چىقىرىپ، 

نىڭ ئۇسسۇزلۇقىنى قخهل

  . قاندۇرىدۇ

) 17:6دىن چىقىش مىسىر(

 بهرگهنئهيسا مهسىھ  ●

سۇنى ئىچكهن كىشى 

مهڭگۈ ئۇسسىمايدۇ، ئۇ 

كىشىلهرنىڭ قهلبىده 

ئېتىلىپ چىققان بىر بۇالققا 

ئايلىنىپ، ئۇالرغا 

ئاتا مهڭگۈلۈك ھاياتلىق 

  .قىلىدۇ

 ، 4:14يۇھاننا (

7:37،38(  

قهدىمده چۆلده  ●

ئىسرائىلالرغا سۇ بهرگهن 

هيسا ئدهل ئاشۇ قورام تاش 

. لىدۇرۋۇمهسىھنىڭ سىمو

ئهيسا مهسىھ ئىنسانالرغا 

ھاياتلىق سۈيى بېرىدىغان 

  . روھى قورام تاشتۇر

  ) Ⅰ 10:4، كورىنتلىقالر(

مۇھهممهت قۇرئاندا 

لهر توغرىسىدا بۇنداق خاتىر

  . يېزىلمىغان

بۇلۇت ۋه خۇدانىڭ ئاۋازى 

سا پهيغهمبهرگه ۇم

  . گۇۋاھلىق بېرىدۇ

  ) 11:25نوپۇس سانى (

بۇلۇت ۋه خۇدانىڭ ئاۋازى 

ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق 

  . بېرىدۇ

  ) 17:4،5مهتتا (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

سانىڭ ئالدىن بهرگهن ۇم

بىشارهتلىرى ئهمهلگه 

  . ىدۇئاش

قانۇن شهرھى (

18:15-22 ، 28(  

ئهيسانىڭ ئالدىن بهرگهن 

بىشارهتلىرى ئهمهلگه 

  . ىدۇئاش

  ) 24مهتتا (

مهت جهڭده غهلىبه مۇھهم

هت بىشارقىلىش توغرىسىدا 

 باشقا، قىلغاندىن

كهلگۈسىده بولىدىغان 

ئالدىن  ئىشالر توغرىسىدا

روشهن بىشارهت بېرىپ 

  . باقمىغان

نى تاش ساۇمئىسرائىلالر 

بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈرمهكچى 

  .بولغان

 5:21مىسىردىن چىقىش (

 ، نوپۇس 17:2-4، 

 ) 33-11:1سانى 

يسانى تاش ئىسرائىلالر ئه

بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈرمهكچى 

  . بولغان

 ، يۇھاننا 30-4:16لۇقا (

8:58،59 ، 11:47-50(   

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق
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سا خۇدادىن ۇم

ئسىرائىلالرنىڭ گۇناھىنى 

كهچۈرىشىنى تىلهپ، 

ئۇالرنىڭ ئورنىدا ئۆزىنى 

. جازالىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

32:30-32  (  

 قۇربانئهيسا كىرسىتتا 

بولۇپ، ئىنسانالرنىڭ 

گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن 

مهڭگۈلۈك قۇربانلىقنى 

  . ېرىدۇب

 ، مهتتا 53:5يهشايا (

26:28 (  

مۇھهممهت بۇنداق قىلىپ 

  .  باقمىغان

سانىڭ ھاياتىدىكى ئهڭ ۇم

مۇھىم ئىش ۋه ئۇنىڭ ئهڭ 

چوڭ ئۈمىدى، ئۇ 

ئۆلگهندىن كىيىن 

هده ئىسرائىلالرنىڭ خۇدا ۋ

قىلغان زىمىنغا كىرهلىشى 

  . ئىدى

  ) قانۇن شهرھى، يهشۇئا(

ئهيسانىڭ ھاياتىدىكى ئهڭ 

مۇھىم ئىش ۋه ئۇنىڭ ئهڭ 

چوڭ ئۈمىدى، ئۇ 

ئۆلگهندىن كىيىن 

ئىنسانالرنىڭ يېڭى 

ھاياتلىققا ئېرىشىپ، 

خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك 

. دۆلىتىگه كىرهلىشى ئىدى

 ، 8:34رىملىقالر  ، (

 ، Ⅰ 15:3،22كورىنتلىقالر

 ، Ⅱ 5:15كورىنتلىقالر

  ) Ⅰ 5:9،10سالونىكالىقالر

مۇھهممهت توغرىلىق 

  . بۇنداق خاتىره يوق

سا خۇدادىن ۇم

 گۇناھىنى ئىسرائىلالرنىڭ

  . كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ

مىسىردىن چىقىش (

32:31،32 (  

ئهيسا خۇدادىن 

 گۇناھىنى ئىسرائىلالرنىڭ

  . كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ

  ) 23:34لۇقا (

وغرىلىق مۇھهممهت ت

  . بۇنداق خاتىره يوق

سا ئۆزىنىڭ گۇناھى ۇم

  . ئۈچۈن ئۆلىدۇ

 ، 20:12نوپۇس سانى (

  ) 34:4،5قانۇن شهرھى 

ئهيسا ئىنسانالرنىڭ 

  . گۇناھى ئۈچۈن ئۆلىدۇ

 ، يۇھاننا 53يهشايا (

1:29 ، 10:14-16 ، 

  ) Ⅰ 15:3كورىنتلىقالر

مۇھهممهت توغرىلىق 

  . بۇنداق خاتىره يوق

دىن كىيىن سا ئۆلگهنۇم

باش پهرىشته مىكائىل 

ئۇنىڭ يېنىدا پهيدا 

  ) 9يهھۇدا . (بولىدۇ

ئهيسا مهسىھ ئۆلگهندىن 

كىيىن ئۇنىڭ قهبرىسىده 

  . پهيدا بولىدۇپهرىشتىلهر 

  ) 13-20:11يۇھاننا (

مۇھهممهت توغرىلىق 

  . بۇنداق خاتىره يوق
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سا ئۆلگهندىن كىيىنمۇ ۇم

تاغدا . كىشىلهرگه كۆرىنىدۇ

همبهر بىلهن سا پهيغۇم

ئىلياس پهيغهمبهر ئهيسا 

مهسىھنىڭ يېنىدا پهيدا 

  . بولىدۇ

 ، ماركوس 17:3مهتتا (

 ، لۇقا 9:1-8

9:28-36(  

ئهيسا مهسىھ ئۆلۈپ 

تىرىلگهندىن كىيىن، 

قهبره بېشىغا چىققان 

 شاگىرتىغا 11ئايالالرغا، 

 دىن ئارتۇق 500ۋه 

  . ئادهمگه كۆرىنىدۇ

 ، 14-28:1مهتتا (

 ، لۇقا 14-16:1ماركوس 

 ، 20،21 ، يۇھاننا 24

 ، 9-3,6-1:1ئهلچىلهر 

  ) Ⅰ 15:4-6كورىنتلىقالر

قۇرئاندا مۇھهممهت 

توغرىلىق بۇنداق خاتىره 

  . يوق

 پهيغهمبهرنىڭسا ياقۇپ ۇم

  . ئهۋالدى

 ، 2:1مىسىردىن چىقىش (

3:15 (  

 پهيغهمبهرنىڭئهيسا ياقۇپ 

  . ئهۋالدى

  ) 1:2،16مهتتا (

مۇھهممهت ياقۇپ 

 ئهۋالدى هيغهمبهرنىڭپ

ئهمهس، ئۇ ئۆزىنى 

ئىسمايىلنىڭ ئهۋالدى دهپ 

  . ئاتىۋالغان

 خهلقىگهسا خۇدانىڭ ۇم

 خىزمهت قىلغاندا، خۇداغا

  .  سادىق ئىدىئىنتايىن

   ) 5-3:2ئىبرانىالر (

  خهلقىگهئهيسا خۇدانىڭ

خىزمهت قىلغاندا، خۇداغا 

  . سادىق ئىدىئىنتايىن 

   ) 5-3:2ئىبرانىالر (

ممهت توغرىلىق مۇھه

  . بۇنداق خاتىره يوق

سا خۇدا بىلهن ۇم

ئىسرائىلالر ئوتتورسىدا 

تۈزۈلگهن كونا ئهھدىنىڭ 

  . ۋاستىچىسىدۇر

 ، 19مىسىردىن چىقىش (

20 ، 24:8 (  

ئهيسا خۇدا بىلهن ئىنسانالر 

ئوتتورسىدا تۈزۈلگهن يېڭى 

. ئهھدىنىڭ ۋاستىچىسىدۇر

 ، Ⅰ 11:25كورىنتلىقالر(

) 12:24 ، 9:15ئىبرانىالر 

مۇھهممهت توغرىلىق 

  . بۇنداق خاتىره يوق

  

  مۇھهممهتمۇ؟ » ياريۆلهكچى«كهلگۈسىده كىلىدىغان ئهيسا مهسىھ ئېيتقان 

مهن «:  ھهزرىتى ئهيسا شاگىرتلىرىدىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئۇالرغا مۇنداق دهيدۇ●

مهن، ئۇ سىلهر  ئاتا قىلىشنى تىلهيياريۆلهكچىخۇدا ئاتامدىن سىلهرگه باشقا بىر 

. ئۇ بولسىمۇ ھهقىقهتكه باشلىغۇچى مۇقهددهس روھتۇر. بىلهن مهڭگۈ بىرگه تۇرىدۇ

ئۇنى بۇ دۇنيانىڭ ئادهملىرى قۇبۇل قىاللمايدۇ، چۈنكى ئۇنى كۆرمهيدۇ ھهم 
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 ئۇ دائىم سىلهر بىلهن بىلله تۇرىدۇ ۋه .بىراق سىلهر ئۇنى تونۇيسىلهر. تونۇمايدۇ

  ) 14:16،17يۇھاننا -نجىلئى(»  .ياشايدۇسىلهرده 

» ياريۆلهكچى«ئهيسا مهسىھ بىشارهت قىلغان كهلگۈسىده كىلىدىغان  ●

)paracletos ( تۇرىدۇئېتىقاتچىالر بىلهن مهڭگۈ بىرگه بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئىچىده ،

كه باشلىغۇچى مۇقهددهس روھ ئۇنى بۇ دۇنيانىڭ ئادهملىرى كۆرهلمهيدۇ، ئۇ ھهقىقهت

 ئۇنىڭ پ، ئۇ ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بېرىدىن كىلىدۇ، خۇدانىڭ يېنىبولۇپ،

  .ئۇلۇغلىقىنى نامايهن قىلىدۇ

  ) 14-16:7 ، 15:26 ، 14:16،17،26يۇھاننا -ئىنجىل (

كهلگۈسىده كىلىدىغان مۇھهممهتنىڭ ئهيسا مهسىھ بىشارهت قىلغان ھالبۇكى،  ●

  : بولىشى مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى» ياريۆلهكچى«ئاشۇ 

 يىشىدا ئۆلۈپ 63هت ئېتىقاتچىالر بىلهن مهڭگۈ بىرگه بۇاللمايدۇ، ئۇ  مۇھهمم○   

  .كىتىدۇ

، چۈنكى ئۇ ياشايدۇىده ئهمهس، بهلكى تېشىدا  ئىچنىڭ مۇھهممهت ئېتىقاتچى○   

   .روھ ئهمهس

  .  ئادهم بىر مۇھهممهتنى كۆرهلهيدۇ، چۈنكى ئۇمۇ ئادهتتىكىكىشى ھهممه ○   

  .  گهن ئهمهسكهليهنى ئهرشتىن ن  مۇھهممهت خۇدانىڭ يېنىدى○   

 مۇھهممهت ئهيسا مهسىھنىڭ ئۇلۇغلىقىنى نامايهن قىلمايدۇ، ئهكسىچه ئۆزىنى ○   

   . ئهڭ ئۇلۇغ پهيغهمبهر قىلىپ كۆرسىتىدۇ

دىگهن ) paracletos(»  ياريۆلهكچى« بهزى مۇسۇلمانالر ئىنجىلدا تىلغا ئېلىنغان ●

 ئىدى periclytosهنىدىكى گىرىكچه سۆز گىرىكچه سۆزنى ئهسلىده داڭلىق دىگهن م

بىراق ئهمىلىيهتته، ھازىرغىچه تېپىلغان بارلىق ئىنجىل قوليازما نوسخىلىرىدا . دهيدۇ

 periclytosدهپ يېزىلغان بولۇپ، ) ياريۆلهك بولغۇچى ( paracletosبۇ سۆز 

ز دىگهن بۇ گىرىكچه سۆ) داڭلىق (periclytos  .دهپ يېزىلىپ باقمىغان) داڭلىق(

   .  ئۇچرىمايدۇنىڭ ھىچقانداق يېرىدهمۇقهددهس كىتاپ

يهنى » چىياريۆلهك«ئهيسا مهسىھ ئالدىن بىشارهت قىلغان ئىنجىلدا ئهمىلىيهتته،  ●

ئهيسا مهسىھ .  ئاللىبۇرۇن كىلىپ بولغانروھ خۇدادىن كىلىدىغان مۇقهددهس 

مهسىھ كۈنى ئورما ھېيتىدا، -50كۈنى ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇ، -40تىرىلىپ 

 بۇ چاغدا توساتتىن . جهم بولۇپ دۇئا قىلىدۇغا ھهممىسى ئىرۇسالىمىرىنىڭئېتىقاتچىل

.  ئۆينى قاپاليدۇتۇرغانئۇالر  ،ئاسماندىن قاتتىق شامال چىققاندهك ئاۋاز ئاڭلىنىپ

.  ئۈستىگه چۈشىدۇئۇالرنىڭئايرىم ھالدا -خۇددى ئوت يالقۇنىدهك بىر نهرسه ئايرىم

ۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا چۆمۈپ، خۇدا ئاتا قىلغان ئاالھىده ئۇالرنىڭ ھهممىسى خ
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 خۇش يۈرهكلىك ھالداھهمده شۇنىڭدىن باشالپ  ،قابىلىيهتلهرگه ئىگه بولىدۇ

  ) باب-2ئهلچىلهر (  .خهۋهر تارقىتىشقا باشاليدۇ

 مهسىھ اپ، ئالدئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرىنىئهينى ۋاقىتتا خۇدانىڭ  ●

 مۇھهممهتنىئهرهپلهرنىڭ ئىچىدىن ، ئاندىن يىل ساقلىتىشى 600 ئېتىقاتچىلىرىنى

  .  مۇمكىن ئهمهستىكلىشىقىلىپ » ياريۆلهكچى«

ئاتالمىش ئهڭ ئهرهپلهرنىڭ ئىچىدىن ، مۇقهددهس كىتاپتا  يىغىپ ئېيتقاندا،●

 توغرىسىدا ھىچقانداق چىقىدىغانلىقىنىڭ مۇھهممهت- پهيغهمبهر بىرئاخىرقى

رئان ۋه مۇھهممهتنىڭ تهلىملىرى بىلهن مۇقهددهس كىتاپ  قۇ.بېرىلمىگهنبىشارهت 

تهۋرات، زهبۇر ۋه ئىنجىل شۇڭا . ماس كهلمهيدۇۋه ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىملىرى 

مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر  ، ئاساسالنغانداالرغامۇقهددهس كىتاپقهدىمقى قاتارلىق 

   . بولىشى مۇمكىن ئهمهس
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  ئىسالم دىنى

ق  بارلىر مۇنداق دهپ قارايدۇ، ئهلمىساقتىن تارتىپ ھازىرغىچهمۇسۇلمانال ●

ندۇر، يهنى ئىبراھىم پهيغهمبهرنىڭ  بىر دىپهيغهمبهرلهرنىڭ تهرغىپ قىلىۋاتقىنى

  . ئېتىقاتىدۇر

  تىرىلهر تهبىئىتىگه ئائىت خائىسالم دىنىدا ئادهم ●

ئهمما كۆپىنچه .  بۇ ئادهملهرنىڭ تهبىئىتىدۇرئادهملهر توغرا دىنغا ئىنتىلىدۇ، ○

   )30:30قۇرئان (.  بۇنى بىلمهيدۇئادهم

  ) 70:19 ، 4:28قۇرئان (.  يارىتىلغانهملهر ئاجىز ۋه چىدامسىزئاد ○

  ) 96:6قۇرئان . ( ئالالغا بويسۇنۇشتىن باش تارتىدۇئادهملهر ○

  ) 12:53قۇرئان . (هپسىگه بېرىلىپ يامان ئىشالرنى قىلىدۇئادهملهر ن ○

ئالال قۇتقۇزغان ئاز ساندىكى بىر قىسىم ئادهملهردىن باشقا، كۆپىنچه ئادهملهر  ○

ھهققانى بولمىغان ئادهملهر . رهزىل ئىشالرنى قىلىپ گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ

  ) 11:116قۇرئان . (ئىشرهتلىك تۇرمۇشنى قوغلىشىدۇ-ئهيشى

  ) 13:1، 12:103قۇرئان . ( ئادهملهر دىنغا ئىشهنمهيدۇكۆپىنچه ○

 .ئىنكار قىلغانلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر دىنغا ئىشهنمىگهن ۋه ئالالنى -گۇناھ  ○

. ئادهملهر ئۆزىنى چوڭ تۇتۇپ ھهددىدىن ئاشىدۇ ؛ )3:86،91،  2:39قۇرئان (

  )  72:23قۇرئان . (؛ ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه قارشى چىقىدۇ)25:21قۇرئان (

ئۇ . ئالالنىڭ ھۆكۈمى بولمىسا، ھهرقانداق ئادهم دىنغا ئىشىنهلمهيدۇ ○

  ) 10:38قۇرئان . (ئهقىلسىزالرنى جازااليدۇ

، 14:34ن قۇرئا(.  ۋه ئهقىلسىزدۇرئادهملهر ناپاك، ۋاپاغا جاپا قىلىدىغان ○

 كهلگهن شهپقهتكه ؛ كۆپىنچه ئادهملهر ئالالدىن )100:6 ، 80:17، 33:72

. ئالالنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلغانالر ناپاكالردۇر)  2:243. (لمايدۇشۈكۈر قى

)2:229 (  

  ) 103:2قۇرئان . (ھهممه ئادهم زىيان ئىچىده تۇرىدۇ ○

ئهگهر ئالال ئىنسانالرنىڭ قىلغان يامانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى جازالىغان بولسا،  ○

  ) 16:61قۇرئان . (يهر يۈزىده بىرمۇ ئادهم قالماستى

بۇرۇنقى دهۋرلهرده پهيغهمبهرلهر كىشىلهرگه روشهن بىشارهتلهرنى بهرگهن  ○

بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر يهنىال ناھهق ئىشالرنى قىلىپ، دىنغا ئىشهنمىگهنلىكى 

 ، 17:16،17 ، 10:12،13قۇرئان . (ئۈچۈن، ئالال ئۇالرنى ھاالك قىلغان



 3

19:98 (  

اشكارالپ، ئالالغا بۇ ئايهتلهر ئادهملهرنىڭ گۇناھكار تهبىئىتىنى ئ

  . بويسۇنمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىگهن

  ئىسالمنىڭ گۇناھقا ئائىت تهلىملىرى ●

 گۇناھنى ئىنكار قىلىدۇ، ئهمما بۇ يوقۇرقى ئايهتلهر بىلهن يئىسالم دىنى ئهسلى ○

  . ماس كهلمهيدۇ

ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا گۇناھ ئۆتكۈزگهندىن كىيىن، ئالال ئۇالرنى  ○

 ، 2:36قۇرئان . (پ چىقىرىپ يهر يۈزىگه چۈشۈرۋهتكهنىن قوغالجهننهتت

7:24،27 ، 20:123 (  

؛ )4:48قۇرئان . (ئالالغا شىرىك كهلتۈرۈش ئهڭ چوڭ گۇناھ ھىساپلىنىدۇ ○

  . كۆپ ئىالھقا ئېتىقات قىلىش ئىمانسىزلىقتۇر

  : ئالال تۆۋهندىكى ئادهملهر ۋه گۇناھالرنى كهچۈرمهيدۇ ○

  ) 4:116قۇرئان (كهلتۈرۈش گۇناھى ئالالغا شىرىك  ■

  ) 4:137قۇرئان (دىنغا ئىشىنىپ كىيىن يېنىۋالغۇچىالر  ■

  ) 4:168(دىنغا ئىشهنمىگهن ۋه ناھهق ئىشالرنى قىلغانالر  ■

ئۆزىمۇ ئىشهنمهي يهنه باشقىالرنىڭ ئىشىنىشىگىمۇ توسقۇنلۇق قىلغانالر،  ■

  ) 47:34قۇرئان . (ھهمده تاكى ئۆلگۈچه ئىشهنمىگهنلهر

  ) 9:80قۇرئان (ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه ئىشهنمىگهنلهر  ■

  ) 4:111قۇرئان . (كىم گۇناھ ئۆتكۈزسه، جازاسىنى ئۆزى تارتىدۇ ○

كىم خاتا يولغا ماڭسا . ا ماڭسا، پايدىسىنى ئۆزى كۆرىدۇكىم ھهق يولد ○

  ) 10:108قۇرئان . (زىيىنىنى ئۆزى تارتىدۇ

  باشقىالرنىڭ گۇناھىغا جاۋاپكارئۆزى بېرىدۇ، جاۋابىنى كىم گۇناھ ئۆتكۈزسه، ○

  ) 6:164قۇرئان . (بولمايدۇ

  )  كۆرسىتىدۇبۇ گۇناھنى ۋاكالىتهن يۇيۇشقا بولمايدىغانلىقىنى(

   خاتىرىلىرىتوغرىسىدىكى) ئىبلىس(دىنىنىڭ شهيتان ئىسالم  ●

مما ه، ئئازدۇرۇپ يىلتىزىدىن قۇرۇتىۋىتىدۇ ئىبلىس ئادهم ئاتىنىڭ ئهۋالدلىرىنى ○

  ) 17:61،62قۇرئان . ( بۇنىڭ سىرتىدائاز ساندىكىلىرى
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ئىبلىس ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى ئازدۇرۇپ جهننهتتىن چىقارغاندهك،  ○

ئىبلىس ۋه ئۇنىڭ قول . ئۇالرنىڭ ئهۋالتلىرىنىمۇ شۇنداق سىنايدۇ

ئالال . ئاستىدىكىلىرى ئادهملهرنى كۆرهلهيدۇ، ئهمما ئادهملهر ئۇالرنى كۆرهلمهيدۇ

  ) 7:27قۇرئان . ( قىلغانئىبلىسنى ئىمانسىزالرغا ئىتتىپاقداش

  ) 7:16،17قۇرئان . (ئىبلىس ھهر تهرهپتىن ئادهمگه ھوجۇم قىلىدۇ ○

.  ئازۇدۇرۇپ، ئۇالرنى چۈشكهنلهشتۇرىدۇئىبلىس ئادهملهرنى گۇناھ بىلهن ○

  ) 15:39،40قۇرئان (

كىرىش ياكى كىرهلمهسلىكى قۇرئاندا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ جهننهتكه  ●

  . توغرىسىدا زىددىيهتلىك خاتىرىلهر مهۋجۇد

  . مهسىھىيلهر جهننهتكه كىرهلهيدۇ ○

ئالال ئهيسا مهسىھكه ئېتىقات قىلغانالرنى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه ئۇنىڭغا  ■

  ) 3:55قۇرئان (. ئېتىقات قىلمىغانالردىن ئۈستۈن قىلىدۇ

) يۇلتۇزغا چوقۇنغۇچىالر(ىيالرسابيلهر، مۇسۇلمانالر، يهھۇدىالر، مهسىھى ■

 ئالالغا ۋه قىيامهتكه ئىشىنىدىغانالر ھهم ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر ئىچىده

 2:62قۇرئان . (كهلگۈسىده ئالالنىڭ قېشىدا ئۆز ئهجرىدىن بهھرىمهن بولىدۇ

 ،5:66،69 (   

  . مهسىھىيلهر جهننهتكه كىرهلمهيدۇ ○

قا دىننى تىلهيدىكهن، ئۇالرنىڭ دىنى كىمكى ئىسالم دىنىدىن باش ■ 

قۇرئان . (ھهرگىز قۇبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇالر ئاخىرهتته زىيان تارتقۇچىالردۇر

3:85 (  

ئىسالم دىنىدا ئادهمنىڭ جهننهتكه كىرىش كىرهلمهسلىكى تۆۋهندىكى ئامىلالرغا  ●

  . باغلىق بولىدۇ

  .  باغلىق بولىدۇنىڭ خاھىشىغائالال ○

. لهتته قالدۇرغۇسى كهلسه، شۇنى غهپلهتته قالدۇرىدۇئالال كىمنى غهپ ■

قۇرئان (. كىمنى ھهق يولدا ماڭدۇرماقچى بولسا، شۇنى ھهق يولدا ماڭدۇرىدۇ

6:35،39 ، 7:155 ، 13:27 ، 14:4 ، 16:93 ، 35:8 ، 74:31 (  

كىمگه رهھىم قىلغۇسى . يدۇ شۇنى جازاالئالال كىمنى جازالىغۇسى كهلسه ■

 ، 3:129 ، 2:284قۇرئان . (هھىم قىلىدۇ شۇنىڭغا ركهلسه

5:1,18,40,118 ، 48:14 (  
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. هكلهيدۇ شۇنى توغرا يولدا يىتى توغرا يولدا يىتهكلهشنى خالىسائالال كىمن ■

  )7:178قۇرئان . ( شۇنى ئازدۇرىدۇكىمنى ئازدۇرغۇسى كهلسه

شهپقهت قىلىدۇ، ناپاكالر ئۈچۈن -ئالال ئۆزى خالىغان ئادهملهرگه مىھىر ■

  ) 76:31قۇرئان . (جازانى تهيياراليدۇ

  .  باغلىق بولىدۇۇھهممهتكه بويسۇنغان ياكى بويسۇنمىغانلىقىغائادهملهرنىڭ م ○

ئالال مۇھهممهتكه بويسۇنغان ئادهملهرنى ياخشى كۆرىدۇ، ئۇالرنىڭ  ■

  ) 3:31قۇرئان . (گۇناھىنى كهچۈرىدۇ

  .  باغلىق بولىدۇئادهملهرنىڭ گۇناھىغا تۆۋه قىلغان قىلمىغانلىقىغا ○

يامان ئىشالرنى قىلغانالر گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ياخشى ئىشالرنى قىلسا ھهم  ■

. توغرا يولدا ماڭسا، ئالال ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرىدۇ، جهننهتكه كىرىدۇ

  ) 20:82 ، 19:60 ، 5:39قۇرئان (

مۇسۇلمانالر ئالالدىن گۇناھىنى تىلىسه، ئالال ئۇالرنى كهچۈرۋىتىشى  ■

  ) 66:8قۇرئان . (مۇمكىن

 نىڭ بهدىلىنى تۆلىگهن ياكى تۆلىمىگهنلىكىگه باغلىقىگۇناھئادهملهرنىڭ  ○

  . بولىدۇ

  ) 3:194،195قۇرئان . (پىرهت قىالاليدۇئالال گۇناھالرنى مهغ ■

 ۋه قۇربانلىق قىلىش ئارقىلىق گۇناھقا زاكات بېرىش-روزا تۇتۇش، ئۈشره ■

  ) 2:196ان قۇرئ(. بهدهل تۆلىگىلى بولىدۇ

يۇشۇرۇن ھالدا نامراتالرغا سهدىقه قىلىش ئارقىلىق بىر قىسىم گۇناھالرنى  ■

  ) 2:271قۇرئان . (يۇغىلى بولىدۇ

مۇھهممهتكه ، نى قىلغانالر گۇناھىغا تۆۋه قىلىپئىلگىرى يامان ئىشالر ■

ئالال مۇھهممهت ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىپ، ئۇالرنى پاكاليدۇ، زاكات تۆلىسه، 

  ) 9:102،104قۇرئان . ( كهچۈرىدۇڭ گۇناھىنىنىئۇالر

قىلغان قهسىمىگه خىالپلىق قىلغانالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن، ئۆز  ■

ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ئوتتورھال تامىقىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، ئون نامراتنى 

بىر ۋاق غىزاالندۇرۇش، ياكى ئۇالرغا بىر قۇر كىيىم بېرىش، ياكى بىر قۇلنى 

ئهگهر بۇالرنى قىلىشقا قۇربى يهتمىسه، ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش . قىلىشئازات 

  ) 5:89قۇرئان . (كىرهك

 ئهتىگهن ۋه كهچقۇرۇندا ناماز  تهرىپىده يهنىكۈندۈزنىڭ ئىككى ■
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.  يامان ئىشلىرى يۇيۇلىدۇ قىلغان ياخشى ئهمهللىرى ئارقىلىقئۆتىگهنلهرنىڭ

  ) 11:114قۇرئان (

  .  بولىدۇه ئهمىلىيىتىگه باغلىقئادهملهرنىڭ ئېتىقاتى ۋ ○

، ئۇنىڭغا ۋه ئۇنىڭ )7:158ۇرئان ق(هنلهر ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه ئىشهنگ ■

قۇرئانغا ۋه ، )29:54،55قۇرئان (الر غانبويسۇنقىلغان ۋهھىلىرىگه 

) تهۋرات، ئىنجىلغا(ئۇنىڭدىن بۇرۇن نازىل بولۇنغان مۇقهددهس كىتاپالرغا 

 )4:136قۇرئان (ه ۋه قىيامهتكه ئىشهنگهنلهر ئىشهنگهنلهر، ھهمده پهرىشت

ى ئادا قىلغان ھهم نامازنقۇرئاننى ئوقۇپ قىرائهت قىلغان، بهش ۋاق  ■

 ) 35:29 ، 13:22قۇرئان . (زاكاتنى ئايرىغانالر-ئۈشره

  ) 2:158قۇرئان . (ھهج قىلغانالر ■

ئۆزىنى  ، راستچىلالر، سهۋر قىلغانالر،)مۇسۇلمانالر(ئالالغا بويسۇنغانالر  ■

 ، سهدىقه بهرگهنلهر، روزا تۇتقانالر، ئىپپىتىنى ساقلىغانالر،تۆۋهن تۇتقانالر

   ) 33:35قۇرئان . (ئالالنى ياد ئهتكهنلهر

ھهر بىر ئادهم ئۆزىنىڭ قىلغان ئهمىلىيىتىگه ئاساسهن مۇكاپات ياكى   ■

  ) 39:70قۇرئان (. جازاغا تارتىلىدۇ

ىرىنى ئۇالرنىڭ بوينىغا ئارتىدۇ ۋه ئهتمىشل-ئالال ئادهملهرنىڭ قىلمىش ■

 قىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن قىيامهت كۈنى ھهر بىر ئادهم. اتىرلهيدۇدهپتهرگه خ

  ) 17:13،14قۇرئان (. جاۋاپ بېرىدۇ

  :ئىسالمغا ئېتىقات قىلغان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر مۇنداق بولىدۇ ●

 ، 11:23 ، 4:57،122،124 ، 2:25،82قۇرئان . (ئۇالر جهننهتكه كىرىدۇ ○

14:23 ، 18:107 ، 22:14،23،56 ، 29:58 ، 30:15 ، 31:8 ، 32:19 

 ،42:22 ، 47:12 ، 98:7،8 (   

 ، 4:173 ، 3:57 ، 2:277قۇرئان . ( مۇكاپاتلىنىدۇنىڭ يېنىدائۇالر ئالال ○

5:9 ، 17:9 ، 18:2،30 ، 35:7 ، 41:8 ، 49:29 ، 84:25 ، 95:6 (  

 ، 11:11 ، 5:9قۇرئان . (ھلىرىنى كهچۈرۈم قىلىدۇئالال ئۇالرنىڭ گۇنا ○

22:50 ، 29:7 ، 33:35 ، 34:4 ، 35:7 ، 48:29 (  

قۇرئان (.  گۈزهل بىر ماكاندۇرىڭ ئاخىرقى بارار جايى بهختكه تولغانئۇالرن ○

13:29 (  

  ) 20:75قۇرئان . (ئۇالر يوقىرى دهرىجىلىك ئورۇنغا ئېرىشىدۇ ○
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  ) 21:94قۇرئان . (ئىشلىرىنى خاتىرلهيدۇئالال ئۇالرنىڭ ساۋاپلىق  ○

  ) 29:9قۇرئان . (ئالال ئۇالرنى ياخشىالرنىڭ قاتارىغا قويىدۇ ○

  ) 30:45قۇرئان . (ئالال ئۆز شهپقىتى بىلهن ئۇالرغا ئىلتىپات كۆرسىتىدۇ ○

  ) 42:26قۇرئان . (ئالال ئۇالرنىڭ دۇئالىرىنى ئاڭالپ شهپقهت قىلىدۇ ○

  ) 45:30قۇرئان . (شهپقىتى ئىچىده بولىدۇ-ئۇالر ئالالنىڭ مىھىر ○

  ) 98:7قۇرئان . (ئۇالر يارىتىلغان مهۋجۇداتالر ئىچىدىكى ئهڭ ياخشىلىرىدۇر ○

  ) 19:96قۇرئان . (مۇھهببهتلىك قىلىدۇ-ئالال ئۇالرنى ئۆزئارا مىھىر ○

قۇرئان . (قىنىڭ ئازىيىپ كىتىشىدىن قورقمايدۇئۇالر زىياندىن ۋه ئۆز رىز ○

20:112(   

   ) 65:11 ، 22:50قۇرئان . ( بهھرىمهن بولىدۇئۇالر مول تهمىناتتىن ○

. لغان نهرسىلهردىن بهھرىمهن بوالاليدۇئۇالر ئالالنىڭ يېنىدا ئۆزلىرى ئارزۇ قى ○

  ) 42:22قۇرئان (

 يۇغىلى بولىدۇ دهپ رنى قىلىش ئارقىلىق يامان ئىشالرنىئىسالمدا ياخشى ئىشال ●

  ) 11:114قۇرئان (. قارايدۇ

هر ئالال ئهگ) 10:99قۇرئان . (ئهگهر ئالال خالىسا، ھهممه ئادهم توغرا دىنغا كىرىدۇ ●

ئالال ) 10:100قۇرئان . ( دىنغا ئېتىقات قىلمايدۇبويرىمىسا، ھىچكىم ھهق

) 10:96قۇرئان (. ئىمان ئېيتمايدۇھهرگىز ھۆكۈم قىلىۋىتىلگهنلهر ئالدىن تهرىپىدىن 

. منى سۆيىدىغان قىلىدۇ، ھهمده ئۇالرنىڭ قهلبىنى تۈزهيدۇئالال مۇسۇلمانالرنى ئىسال

. ئالال ئىلگىرىمۇ ھهق دىننى بهزى خهلقلهرنىڭ قهلبىگه پۈتكهن) 49:7قۇرئان (

  ) 58:22قۇرئان (

. ھهق دىننى ئىنكار قىلغانالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىمۇ ئىناۋهتسىزدۇر ●

گهن ۋه ئۇنىڭغا توسقۇنلۇق ئالال ھهق دىنغا كىرمى) 7:147 ، 5:5قۇرئان (

  ) 47:34قۇرئان . (قىلغانالرنى كهچۈرمهيدۇ

قۇرئان . (مۈلكىنى تېگىشىدۇ-ئالال جهننهت بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتى ۋه مال ●

9:111 (  

گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر غهلىبه قىلىشى  ●

  ) 28:67قۇرئان (. مۇمكىن

  : اخشى ئهمهلالرنى قىلغان مۇسۇلمانالر مۇنداق بولىدۇي ●
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  ) 24:55قۇرئان . ( زىمىننى ئىداره قىلىدۇ ئۇالر ئالالغا ۋاكالىتهن○

  ) 63:8قۇرئان . (ئۇالر ھۆرمهتكه سازاۋهر بولىدۇ ○

قۇرئاندا ئادهملهرنىڭ قانداق قىلىپ جهننهتكه كىرهلىشى توغرىسىدا زىددىيهت  ●

. مانالرنى چوقۇم قۇتقۇزىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋهده بهرمىگهنئالال مۇسۇل. مهۋجۇد

مۇسۇلمانالر ئىسالمغا چىن قهلبىدىن ئىشهنگهن، پۈتۈن كۈچى بىلهن ئىسالم 

بىراق بۇ دۇنيادىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن شهرىئهتلىرىگه ئهمهل قىلغان تهغدىردىمۇ، 

ۇق ئىشهنچ ۋه دهلىلگه ئۆزلىرىنىڭ چوقۇم جهننهتكه كىرهلهيدىغانلىقى توغرىسىدا تول

ىرىده ئۆلگهندىال ئاندىن پهقهت جىھات ئۇرۇشىدا ياكى ھهج سهپ. ئىگه ئهمهس

مۇسۇلمانالر قىيامهتتىكى سوراقتا . نىدۇىچوقۇم كىرهلهيدىغانلىقىغا ئىشجهننهتكه 

ئۆزلىرىنى قانداق ئاقىۋهتنىڭ كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى بىلمهيدۇ، چۈنكى بۇ پۈتۈنلهي 

ۇ ياكى ئالال ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچه كهچۈرىد.  بويىچه بولىدۇئالالنىڭ خاھىشى

.  ئارقىلىق ئۆزىنى چهكلىمىگهنبىر شهرتلىك كىلىشىم ھىچقانداق جازااليدۇ، ئۇ

شۇڭا ئهگهر مۇسۇلمانالردىن گۇناھلىرىڭىز كهچۈرۈلدىمۇ دهپ سورالسا، ئۇالر پهقهت 

انالرنىڭ نۇرغۇن داڭلىق مۇسۇلم. دهپال جاۋاپ بېرهلهيدۇ» ئهگهر ئالال خالىسا«

ئۆلۈشتىن بۇرۇن ) مهسىلهن خهلىپه ئابابهكرى ۋه ئۆمهر قاتارلىقالر(كىشىلىرى 

  . تهشۋىش ۋه ئهنسىزلىككه تولغان

ئىسالم دىنى ئۆز . كهچۈرمىشى بولمايدۇ» قايتىدىن تۇغۇلۇش«مۇسۇلمانالردا  ●

 ھىسسىيات ۋه مۇرتلىرىنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى كونترول قىلىدىغان، ئۇالرنىڭ دىنى

 شهخسنىڭ رىدىغان بىر خىل دىن بولۇپ، ۋاھالهنكىلىپالشتۇھهركىتىنى قى-ئىش

مۇسۇلمانالر ئالالغا . يېڭىلىنىش بولمايدۇماھىيهتلىك ساپا ۋه خاراكتىرىده 

  . بويسۇنغاندىن كىيىنمۇ، ئادهتته يهنىال بۇرۇنقىدهك كىتىۋىرىدۇ

 ۋه روھى چېنىقىش ئارقىلىق ئىالھقا نىسوپىزىم مهزھىپى چوڭقۇر تهپهككۈر قىلىش ●

 ئېرىشىشنى ئاالھىده مۇھىم كۆرىدۇ،يېقىنلىشنى ھهمده ئۇنىڭ يىتهكلىشىگه 

رهك قىيامهتتىكى سوراق ۋه جازادىن قورقىدۇ، ئادهمنىڭ گۇناھكار تهبىئىتىگه سهزگۈر

 خۇرسهن ه ئۆزىنى چهكلهش ئارقىلىق ئىالھنىئۇالر مهشىق قىلىش ۋ. كىلىدۇ

بىرخىل سىرلىق ئوبىكتى  مۇھهببهتنىڭ ئىالھنى. ىدۇ دهپ قارايدۇغىلى بولقىل

ئۇالر .  بىلهن بىرلهشمهكچى بولىدۇه مۇزىكا ۋه ئۇسۇل ئارقىلىق ئۇنىڭ بهزىدقىلىدۇ،

    : قۇرئاندىكى مۇنۇ ئايهتلهرنى تهكىتلهيدۇ

  ) 50:16قۇرئان . (ئالال ئادهملهرنىڭ قان تۇمۇرىدىنمۇ بهكرهك ئۇالرغا يېقىندۇر ○

زىمىننىڭ نۇرىدۇر، ئۇ ئۆزى خالىغان ئادهملهرنى يورۇقلۇققا -ئالال ئاسمان ○

  ) 24:35قۇرئان . (يىتهكلهيدۇ، ئۇ ھهممىگه قادىردۇر

مۇسۇلمانالر دىنغا ئاسىيلىق قىلسا، ئالال باشقا قهۋملهر بىلهن ئۇالرنىڭ ئورنىنى  ○
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مۇسۇلمانالرنى ۇالر ئ. ئالال ئۇ خهلقنى سۆيىدۇ، ئۇالرمۇ ئالالنى سۆيىدۇ. باسىدۇ

ئۇالر . باشقا دىندىكىلهرگه قاتتىق قول بولىدۇ. كهمتهرلىك بىلهن ھۆرمهتلهيدۇ

. ھهق دىن ئۈچۈن كۆرهش قىلىدۇ، ھىچكىمنىڭ ئهيىپلىشىدىن قورقمايدۇ

  ) 5:54قۇرئان (

ئۇالر كۈلپهتكه ئۇچرىغاندا، بىز ئالالغا مهنسۇپ، بىز پهقهت ئۇنىڭغىال بهيئهت  ○

  ) 2:156قۇرئان . (دۇقىلىمىز دهي

امان روھالردىن ساقلىنىشقا ئېتىۋار بېرىش ئىسالم دىنىنىڭ خهلق ئىچىدىكى بىر ي ●

  . خىل ئىپادىسىدۇر

  

  ن تهبىئىتى توغرىسىدائىنسا

ئهگهر سىز تۇغۇلۇشتىنال : مۇسۇلمانالر ئويلىشقا تىگىشلىك مۇھىم بىر مهسىله ●

پ قايتقاندىن كىيىن ئۆزىڭىزنى ياكى ھهج قىلىگۇناھسىز تهبىئهتته بولسىڭىز، 

خۇددى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقتهك پاكالندىم دهپ قارىسىڭىز، ئۇنداقتا سىز گۇناھ 

 ئۇزۇن ۋاقىت تۇرااليسىز؟ ئادهم ئهسكىلىشىپ كىتىشكه ئاالھىده ئۆتكۈزمهي قانچىلىك

ئهمما ياخشى ئادهم بولۇش ئۈچۈن چوقۇم تىرىشىشقا توغرا ، كۈچهشنىڭ ھاجىتى يوق

تهبىئىيال  ئادهمنى نىمه ئۈچۈن ئىنساننىڭ خاراكتىرىئۇنداقتا . دۇكىلى

شهخسىيهتچىلىك، مهسىلهن ( يۈزلهندۈرىدۇ؟  يهنى گۇناھقا رهزىللىككه-يامانلىق

  ) ھهسهتخورلۇق، ئۆچمهنلىك، شهھۋانى ھهۋهس، بۇزۇقچىلىق قاتارلىقالر

 دۇ، ھهمده دهپ چۈشىنى توغرا يولدىن چهتنهپ كىتىشنىمۇسۇلمانالر گۇناھ ●

 گۇناھلىرىنى ئۆزىنىڭئىشالرنى قىلىپ ياخشى گۇناھكار ئادهم پهقهت ساۋاپلىق 

   .يتىپ توغرا يولغا كىرسىال بولىدۇ دهپ قارايدۇ، خاتا يولدىن قايۇسا

چۈنكى بىرمۇ (ئىنجىلدا، گۇناھ بارلىق ئىنسانالرنى خۇدادىن ئايرىۋهتكهن  ●

 چوقۇم گۇناھنىڭ بهدىلىنى تۆلىشىالر ئىنسان، شۇڭا )تۇرگۇناھسىز پاك ئادهم يوق

  . كىرهك دىيىلىدۇ

  كاال10%  خىلىداىنچىبىر، بۇالرنىڭ بار دىسهك) قىزا(ئۈچ خىل كولباسائهگهر  ●

 50% گۈشى  پىرسهنت كاال50%ى خىلىدا ، ئىككىنچ چوشقا گۈشى90% گۈشى

 چوشقا گۈشى بار 10 % گۈشى ۋه  كاال90%شقا گۈشى، ئۈچىنچى خىلىدا چو

  ئۇنداقتا بۇالرنىڭ قايسىسىنى يىيىشكه بولىدۇ؟  سا، بول

دهيدۇكى، بۇالرنىڭ ھىچقايسىسىنى يىيىشكه شۇنداق    ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان 

 ھارام بولۇپ،بولمايدۇ، چۈنكى ھهتتا بىر پىرسهنت چوشقا گۈشى ئارلىشىپ قالسىمۇ 

  . يىيىشكه بولمايدۇ ئۇنى
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 ۋه 50% ياكى 80%، مهيلى ئۇنىڭدا رمۇگۇناھكار ئىنسانالخۇددى شۇنىڭدهك،    

ئوخشاشال  ھهممىسى ۇن، پاك خۇدانىڭ ئالدىداگۇناھ بولس 1%ھهتتا  10%ياكى 

  . ناپاكتۇر

 جهننهتكه خۇدا ھهرقانداق ناپاك نهرسىنىڭ.    ئادهمنى ناپاك قىلىدىغىنى گۇناھتۇر

ىر مهك ھهرقانداق بدى. )21:27ۋهھىلهر -ئىنجىل(كىرىشىگه يول قويمايدۇ 

  .  جهننهتكه كىرىشكه ساالھىيىتى توشمايدۇئىنساننىڭ

  بهدهل گۇناھلىرىنى تهلتۈكۈس يۇيااليدىغان قۇربانلىقداقتا ئىنسانىيهتنىڭئۇن

    نىمه؟ زادى

  

   مهسىھ ئېتىقاتى

. تۇرئىنسانالر ئاجىز ۋه گۇناھكار بولۇپ، كهچۈرۈلۈشكه ۋه قۇتقۇزۇلۇشقا مۇھتاج ●

اھى خۇدا بىلهن ئىنسانالرنىڭ مۇناسىۋىتىگه تهسىر ئادهملهرنىڭ ئۆتكۈزگهن گۇن

ھهركىتىگه تايىنىپ - ئىش ھهرگىزمۇئادهملهر. كۆرسىتىپ، خۇدانى قايغۇرتىدۇ

ڭ ىئهيسا مهسىھ ئىنسانالر ئۆتكۈزگهن گۇناھنھالبۇكى . قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلمهيدۇ

 دهل ئۇنىڭ كىرسىتته ئۆلتۈرىلىشى بارلىق جازاسىنى ئۈستىگه ئالغان بولۇپ،

. خۇدانىڭ ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بهرگهن بىشارهتلىك خۇش خهۋىرىدۇر

. بۇنىڭغا ئىشهنگهن ھهرقانداق ئادهم خۇدانىڭ دۆلىتىده قايتىدىن تۆرهلگهن بولىدۇ

يېڭى  ه مهڭگۈلۈكد ھهم،خۇدا بىلهن مۇناسىۋىتى ياخشىلىنىدۇ، گۇناھى كهچۈرۈلۈپ

  .  كىرهلهيدۇ چوقۇمئالهمگه

دهپ ئاتاش ئانتاكىيه شهھرىدىن » خىرىستىيان«ئېتىقاتچىلىرىنى مهسىھ  ●

دهپ » خىرىستوس«دىگهن سۆز گىرىك تىلىدا » مهسىھ«چۈنكى . باشالنغان

  ) 11:26ئهلچىلهر -ئىنجىل(. ئاتالغان

دىگهنلهرنىڭ ھهممىسال ئهرشنىڭ پادىشالىقىغا » رهببىم، رهببىم«ئهيسا مهسىھنى  ●

 -ئىنجىل. ( ئىرادىسىگه ئهمهل قىلغانالرال كىرهلهيدۇپهقهت خۇدانىڭ. كىرهلمهيدۇ

  ) 7:21مهتته 

 ئادهملهرنىڭ  مۇسۇلمانالر غهرپ ئهللىرىنىڭ كىنولىرى ياكى بىر قىسىمبهزى ○

. يدۇشۇنداق ئوخشايدۇ دهپ ئويالئىشلىرىغا قاراپال، مهسىھىيلهر   ناتوغراقىلغان

ىكى ئادهملهرنىڭ ھهممىسىال  غهرپ ئهللىرىدچۈنكى .ئهمىلىيهتته بۇ توغرا ئهمهس

شۇنىڭغا ئوخشاش، مۇسۇلمانالر ئىچىدىمۇ . ئىخالسمهن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ئهمهس

ئىخالسمهن كىشىلهر بولغاندىن سىرت، ناشايان ئىشالرنى قىلىۋاتقان ئادهملهرمۇ ئاز 

  . ئهمهس
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مۇھهببىتى ۋه رهھىمدىللىكى بىلهن دۇنيانى -خۇدا ئۆزىنىڭ چهكسىز مىھىر ●

. اتقان چاغدىال ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش پىالنىنى بىكىتىپ بولغانيار

  ) 13:8، ۋهھىلهر  I 1:18-21 ، پىتروس3:11ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل(

  مهسىھ ئېتىقاتىدا خۇدانىڭ ئهمىرلىرى توغرىسىدىكى تهلىملهر

  : تهلىملهردىكى  )كونا ئهھده(تهۋرات 

  ) هيغهمبهرگه چۈشۈرگهن ئون ماددىلىق قانۇنخۇدا مۇسا پ(» ون پهرھىزئ« ●

   ) 21-5:5 ، قانۇن شهرھى 17-20:1مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 پهرۋهردىگار خۇدادىن باشقىغا، بىر ياراتقۇچى خۇدادىن باشقا ئىالھ يوقتۇر )1

  . ئىبادهت قىلىشقا بولمايدۇ

لىده بۇت داق نهرسىنىڭ شهكئاسمان، زىمىن، يهر ئاستى ۋه سۇدىكى ھهرقان )2

  .  بولمايدۇياساپ چوقۇنۇشقا

  . خۇدانىڭ مۇقهددهس نامىنى قااليمىقان تىلغا ئېلىشقا بولمايدۇپهرۋهردىگار ) 3

يهنى بىر ھهپتىنىڭ ئالته كۈنىده ئىشلهپ، . سابات كۈنىگه ئهمهل قىلىش) 4

  كۈننىبۇچۈنكى . چوقۇم دهم ئېلىش كېرهك) شهنبه كۈنى(يهتتىنچى كۈنى 

   .كۈن قىلىپ بىكىتكهنس خۇدا مۇقهدده

  .ئانىسىنى ھۆرمهت قىلىش-ئاتا ) 5

  . قاتىللىق قىلماسلىق) 6

  . زىنا قىلماسلىق) 7

  . ئوغرىلىق قىلماسلى) 8

  . يالغان گۇۋاھلىق بهرمهسلىك) 9

ئهللۇقاتلىرىغا كۆز مۈلكى، ئايالى ۋه باشقا ته-باشقىالرنىڭ مال) 10

  .  ئاچكۈزلۈك قىلماسلىققىزارتماسلىق،

. ۇدانى پۈتۈن قهلبىڭ، پۈتۈن جېنىڭ ۋه پۈتۈن كۈچۈڭ بىلهن سۆيگىنخ ●

 ، شاھالر 22:5 ، يهشۇئا 30:9 ، 11:23 ، 6:5قانۇن شهرھى -تهۋرات(

  ) II 34:31 ، تارىخنامهII 23:3تهزكىرىسى

  : دىكى تهلىملهر) يېڭى ئهھده(ئىنجىل 

  .ىم بېرىدۇئهيسا مهسىھ مۇنداق تهل ●

ئهڭ چوڭ ئهمىر شۇكى، خۇدانى پۈتۈن قهلبىڭ، پۈتۈن جېنىڭ ۋه پۈتۈن  ○

 باشقىالرنى ئۆزۈڭنى سۆيگهندهك ،ئۇندىن قالسا. كۈچۈڭ بىلهن سۆيگىن

 قانۇنى ۋه بارلىق پهيغهمبهرلهرمانا بۇ ئىككى ئهمىر تهۋرات . گىنسۆي
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  )12:28ماركوس  ، 22:36مهتتا -ئىنجىل(. تهلىملىرىنىڭ باش پىرىنسىپىدۇر

 ، 19:17مهتتا -ئىنجىل. (تهۋرات قانۇنىدىكى بهزى پهرھىزلهرنى تهكىتلهيدۇ ○

  ) 18:20 ، لۇقا 10:19ماركوس 

قىلماسلىق، ئاچكۈزلۈك قاتىللىق قىلماسلىق، زىنا قىلماسلىق، ئوغۇرلۇق  ●

باشقىالرنى «ۋه باشقا پهرھىزلهرنىڭ ھهممىسى دىگهن پهرھىزلهر قىلماسلىق 

  ) 13:9رىملىقالر -ئىنجىل(. ئهمىرگه يىغىنچاقالنغانبىر دىگهن بۇ » ك سۆيئۆزۈڭده

  ) 6:2ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل. (ئانىنى ھۆرمهتلهش-ئاتا ●

  مهسىھ ئېتىقاتىدا گۇناھقا ئائىت تهلىملهر

، گۇناھ بۇ دۇنياغا  ھاۋا ئانىنىڭ ئۆتكۈزگهن خاتالىقى تۈپهيلىدىنئادهم ئاتا بىلهن ●

  ) 19-5:12رىم -ئىنجىل(. كىرگهن

ۇالرنى جهننهتتىن ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا گۇناھ ئۆتكۈزگهنلىكى ئۈچۈن، خۇدا ئ ●

  ) 3:23ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(. قوغالپ چىقارغان

  :  گۇناھتۇرتۆۋهندىكىلهر ●

  ) 51:4زهبۇر . (خۇدانى رهنجىتىش ○

 Iسامۇئىل، 15:31نوپۇس -تهۋرات. (خۇدانىڭ ئهمرىگه قارشى چىقىش ○

15:24 (  

  ) 12:35مهتتا . (قهلبتىن يامانلىق چىقىرىش ○

  ) 10:4زهبۇر . (خۇدانىڭ مهۋجۇدلىقىنى ئىنكار قىلىش ○

يهشايا . (ئاغزىدا خۇدانى مهدھىيىلىسىمۇ، ئهمما قهلبى خۇدادىن يىراق بولۇش ○

  )24:51 مهتتا -ئىنجىل. (ساختىپهزلىك قىلىش) 29:13

  نىڭ ئېنىقلىمىس توغرىسىدىكى بىر قىسىم تهلىملهرگۇناھ ●

  . پهقهت ئاالھىده ھهركهت ياكى قىلمىش بولىشىال ناتايىن -گۇناھ  ○

  .  ئىنسانالرنىڭ رهزىللىككه تولغان بىر خىل ھالىتىدۇربارلىق -گۇناھ  ○

  .خۇدانىڭ قانۇنىنى بۇزۇپ، ئۇنىڭ ئىرادىسىگه قارشى تۇرغانلىقتۇر -گۇناھ  ○

 خۇداغا ئاسىلىق ، مهغرۇرلۇق بىلهن ئاكتىپ ياكى پاسسىپ شهكىلده–گۇناھ  ○

   ) 32-1:18رىملىقالر -ئىنجىل (.قىلىشتۇر

كىمده كىم ھهۋهسلىرىنىڭ كهينىگه كىرسه، ئۇ ئازىدۇ، ھهۋهس ئۇنى گۇناھقا  ●
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. گۇناھ ئۇنىڭدا ئۈسۈپ يىتىلسه، مهڭگۈلۈك ئۆلۈمگه باشالپ بارىدۇ. يىتهكلهيدۇ

  ) 1:14،15 ياقۇپ-ئىنجىل(

. مىكىرگه تولغان بولۇپ، ئهسكىلىكته چىكىگه يهتكهندۇر-ئادهمنىڭ قهلبى ھىله ●

، شۇڭا ياخشىلىق ىنساننىڭ جىسمىنى يامانلىق قاپلىغان بولىدۇئ) 17:9يهرهمىيا (

  ) 7:18،23رىملىقالر -ئىنجىل. (قىلىمهن دىسىمۇ قىاللماي، يامانلىق قىلىدۇ

ىكى ان بىرمۇ ھهققانى ئادهم يوق بولۇپ، يهر يۈزىددۇنيادا گۇناھ ئۆتكۈزمهيدىغ ●

ئىنسانالر ئۆزلىرى بىلگهن يولغا . ئادهملهرنىڭ ھهممىسى ناپاك ۋه گۇناھكاردۇر

 ھىكمهتلهر  ،14:2،3زهبۇر (. شهرىپىدىن مهھرۇم قالغان-دانىڭ شانمېڭىپ، خۇ

) I 1:8،10 ، يۇھاننا3:10،12رىملىقالر - ئىنجىل ،53:6 ، يهشايا 7:20

. ئهگىشىپ ياشايدۇئىنسانالر جىسمانى تىنىنىڭ شهخسى ھهۋهسلىرىگه 

  )  2:3ئهفهسلىكلهر -ئىنجىل(

  ) 36:6مىسىردىن چىقىش (.  گۇناھسىز دىمهيدۇخۇدا ھهرگىزمۇ گۇناھى بارالرنى ●

 ئهگهر ئادهملهرنىڭ گۇناھلىرى سۈرۈشتۈرىلىدىغان بولسا، بىرمۇ ئادهم خۇدانىڭ ●

  ) 130:3زهبۇر . ( تۇرالمايدۇدا ئۆرهئالدى

  : گۇناھنىڭ ئاقىۋىتى مۇنداق بولىدۇ ●

  ) 57:21يهشايا (. ئامانلىق تاپالمايدۇ-رهزىل ئادهملهر تىنچ ○

  ) 59:2يهشايا . (گۇناھ ئىنساننى خۇدادىن ئايرىۋىتىدۇ ○

 ، رىملىقالر 18:4،20ئىزهكىيال . (گۇناھ ئىنساننى ئۆلۈمگه ئېلىپ بارىدۇ ○

  ) 9:27ئىبرانىالر  ، 6:23 ، 5:12،21

  ) 9:27ئىبرانىالر . (ئىنسانالر ئۆلگهندىن كىيىن سوراققا تارتىلىدۇ ○

 قىلىدۇ، نى تونۇتۇپ، ھهققانىيهتنى ئايانمۇقهددهس روھ ئىنسانالرغا گۇناھى ●

  ) 16:8يۇھاننا -ئىنجىل(. ھهمده كهلگۈسىدىكى سوراقنى يادىغا سالىدۇ

  : ىڭ ئادهملهرگه بولغان پوزىتسىيىسى توغرىسىدامهسىھ ئېتىقاتىدا خۇدان

  ) 29:11يهرهمىيا . (ئامانلىق ئاتا قىلىشتۇر-خۇدانىڭ ئىرادىسى ئىنسانالرغا تىنچ ●

.  مېڭىشىنى خااليدۇنسانالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇپ، ھهقىقهتكه قاراپ ئىخۇدا بارلىق ●

  ) I 2:3تىمۇتى(

بولىشىنى خالىمايدۇ، بهلكى ھهممه ئادهمنىڭ خۇدا بىرمۇ ئادهمنىڭ ھاالك  ●

  ) II 3:9پىتروس(. گۇناھىنى تونۇپ ئۆزگىرىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ
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گۇناھكار ئادهملهرنىڭ ئۆلۈپ كىتىشىدىن خۇشال بولمايدۇ، بهلكى ئۇالرنىڭ خۇدا  ●

؛ ئۇ )33:11 ، 18:32ئىزهكىيال ( .ىن يېنىپ ھايات قىلىشىنى خااليدۇيامان يولد

  ) 15:7لۇقا . (گۇناھكار ئادهملهرنىڭ توۋا قىلغانلىقىدىن خۇرسهن بولىدۇ

تاقىتىنى نامايهن -ئهيسا مهسىھ گۇناھكار ئادهملهر ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بارلىق سهۋر ●

  ) I 1:16تىمۇتى. (قىلغان

  ) 9:13تا مهت. (همهس، بهلكى رهھىمدىللىكنى خااليدۇخۇدا قۇربانلىق قىلىشنى ئ ●

   توغرىسىدىكى تهلىملهر قاتىدا تهۋرات قانۇنىمهسىھ ئېتى

  ) 5:17مهتتا . (ئهيسا مهسىھ تهۋرات قانۇنىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ ●

گۇناھنىڭ رهزىللىكىنى تهۋرات قانۇنى ئادهملهرگه گۇناھنى تونۇتىدۇ، ھهم  ●

  ) 7:13 ، 7:7 ، 3:20رىملىقالر . (ئاشكارالپ بېرىدۇ

 خۇدانىڭ ئالدىدا البىر ئادهم دىنى ئهمرىمهرۇپالرغا بويسۇنۇش ئارقىلىقھىچقانداق  ●

 2:16 ، گاالتيالىقالر 3:20رىملىقالر (. دهپ ئاتىاللمايدۇ ھهققانى بولۇپپاك مۇتلهق 

 ،3:11 (  

ئهمهل قىلماقچى بولغان ئادهم ) دىنى ئهمرىمهرۇپالرغا(خۇدانىڭ پۈتۈن قانۇنلىرىغا ●

 خىالپلىق  قانۇنالرغاپۈتۈنئالدىدا پلىق قىلسا، ئۇ خۇدانىڭ الپهقهت بىرال ماددىغا خى

  ) 2:10ياقۇپ ( .ئادهمدهك گۇناھكار بولىدۇقىلغان 

تهۋرات قانۇنى بولمىغان خهلقلهرده، ئىالھى قانۇننىڭ رولى ئۇالرنىڭ دىلىغا  ●

  ) 2:15رىملىقالر . (پۈتۈۋىتىلگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ۋىجدانى بۇنىڭغا گۇۋاھ بوالاليدۇ

 بولۇپ، بىزنى مهسىھكه قاراپ تهۋرات قانۇنى بىزنىڭ يىتهكچى ئۇستازىمىز ●

.  ھهققانى دهپ جاكاراليدۇه بولغان ئىشهنچىمىز ئارقىلىقيىتهكلهيدۇ، ھهم مهسىھك

 ئۆزى يىتىپ كهلگهنىكهن، بىز نىڭ مهسىھ نىشانى بولغاننىڭ بۇ ئىشهنچۋاھالهنكى

  ) 3:24،25گاالتيا (. ه ئهمهسمىزئۇستازنىڭ يىتهكچىلىكىدبۇرۇنقى ئهمدى 

خۇدا ) 5:48مهتتا (. خۇدا مۇكهممهلدۇر، شۇڭا بىزمۇ مۇكهممهل بولىشىمىز كىرهك ●

، شۇڭا بىزمۇ پاك )99:5زهبۇر (ۋه پاكتۇر ) 5:16 ، يهشايا 145:17زهبۇر (ئادىل 

پاك بولمىغان ئادهم ) . 20:7،26 ، 19:2 ، 11:44الۋىيالر (بولىشىمىز كىرهك 

. گۇناھكار ئادهملهر خۇداغا يېقىنلىشالمايدۇ). 12:14ئىبرانىالر(ى كۆرهلمهيدۇ خۇدان

 چوقۇم گۇناھتىن اسىۋهت ئورنىتىش ئۈچۈن، ئادهملهر مۇنخۇدا بىلهن قايتا

 ئوتتورسىدا بىر يولنى ئۆزى بىلهن ئىنسانالرخۇدا بۇنىڭ ئۈچۈن . پاكلىنىشى كىرهك

بولغان ئهيسا ) سۆزى(خۇدانىڭ كاالمى . ل ئهيسا مهسىھتۇربۇ يول دهئاچقان بولۇپ، 

 يهر يۈزىگه چۈشكهنده، ئادىمىزاتقا خۇدانىڭ قانداق ئىنسان تىنى شهكلىده مهسىھ
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ئۇ ئېلىپ كهلگهن قۇتقۇزۇش شهپقىتى يهنى ئۇنىڭ .  قىلدىئىكهنلىكىنى ئايان

خاس خۇدا بىلهن پاكالندۇق، ھهم شۇ چاغدىن باشالپ  ئارقىلىق بىز قۇربانلىقى

ئهيسا مهسىھنىڭ قۇربانلىقى خۇدانىڭ ئىنسانالر بىلهن . ىتالىدۇقىۋهت ئورنمۇناس

 مۇقهددهس كىتاپ ۋه خۇدا.  نامايهن قىلدىنىاقچى ئىكهنلىكىمۇناسىۋهت ئورناتم

 مۇقهددهس روھ بىزنىڭ خۇدا .مۇقهددهس روھ ئارقىلىق بىز بىلهن ئاالقه باغاليدۇ

 خۇدا بىلهن بولغان بىزنىڭ. هم قىلىدۇ ياردمۇناسىۋهت باغلىشىمىزغائۆزئارا بىلهن 

 نىڭ بۇالرنى خۇدا چوڭقۇر ئهھمىيهتكه تولغان بولۇپ،ئىنتايىن مىزسىۋىتىمۇناخاس 

  . مۇھهببهتتۇر-مىھىر ئۇ ،قىلىشتىكى سهۋهبى

  : مۇناسىۋهت توغرىسىدا ئهيسا مهسىھ بىلهن ئىنسانالر ئوتتورسىدىكى

. ىال، بىز ئۈچۈن ئۆز جېنىنى پىدا قىلدىئهيسا مهسىھ بىز تېخى گۇناھكار ۋاقتىمىزد ●

ئهيسا مهسىھ . مۇھهببىتىنى ئىسپاتلىدى-مانا بۇ ئارقىلىق خۇدا بىزگه بولغان مىھىر

ئوقۇبهت چىكىپ، ھهممىمىزنى خۇدا بىلهن -گۇناھ قىلىپ باقمىغان بولسىمۇ، ئازاپ

ېتىملىق ئۇنىڭ بىرال ق. ياراشتۇرۇش مهقسىتىده بىز گۇناھكارالرنىڭ ئورنىدا ئۆلدى

 ، 5:8رىملىقالر (. قۇربانلىق قىلىنىشى بىلهن بارلىق گۇناھلىرىمىز يۇيۇلدى

  ) I 3:18پىتروس

 Iتىموتىي. (ئهيسا مهسىھ خۇدا بىلهن ئىنسانالر ئوتتورسىدىكى كىلىشتۈرگۈچى ●

2:5 (  

نىڭ ئهگهر بىرهيلهن ئۇ. ۇئهيسا مهسىھ ھهر بىر ئادهمنىڭ قهلب ئىشىكىنى چىكىد ●

ئهيسا ئۇنىڭ قهلبىگه كىرىدۇ ھهم ئۇنىڭ ھهزرىتى ئاۋازىنى ئاڭالپ ئىشىكنى ئاچسا، 

  ) 3:20ۋهھىلهر . (بىلهن ھهمداستىخان بولىدۇ

  : گۇناھىمىز كهچۈرۈلسۇن دهيدىكهنمىز، مۇنداق قىلىشىمىز كىرهك

زهبۇر . (لىشىمىز كىرهكگۇناھلىرىمىز ئۈچۈن چىن قهلبىمىزدىن ئازاپلىنىپ تۆۋه قى ●

51:17 (  

  )14-18:9لۇقا . (شىمىز كىرهكقرار قىلىگۇناھلىرىمىزنى ئىتۆۋهنچىللىك بىلهن  ●

، )5-13:2لۇقا (تۆۋه قىلىشىمىز ) 32:5زهبۇر (گۇناھىمىزنى ئېتىراپ قىلىشىمىز  ●

 ، 3:28 ، ئهلچىلهر 1:15ماركوس (ئهيسا مهسىھنىڭ نامى بىلهن چۆمۈلدۈرىلىشىمىز 

هركهت قىلىپ مىۋه ھ-، تۆۋه قىلغان قهلبىمىزگه اليىق ئىش)I 7:9ىنتلىقالركور

مهتتا (، باشقىالرنى كهچۈرىشىمىز )26:20 ، ئهلچىلهر 3:8لۇقا  (بېرىشىمىز

  ). 20:21ئهلچىلهر (، ئهيسا مهسىھكه ئىشىنىشىمىز ۋه تايىنىشىمىز كىرهك )6:14،15

لساق، خۇدا ئهيسا مهسىھنىڭ نامى بىلهن راپ قىئۆزىمىزنىڭ گۇناھىنى ئېتى ●
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 2:12،13 كولۇسلۇقالر ،10:43ئهلچىلهر . (گۇناھلىرىمىزنى چوقۇم كهچۈرۈم قىلىدۇ

  ) I 1:9 ، 2:12يۇھان، 

   توغرىسىدىكى تهلىملهر ۋه ھهركهتمهسىھ ئېتىقاتىدا ئېشهنچ

رغا ئىشىنىپ قويۇش دىگهنلىك نىزامال-ئېتىقات دىگىنىمىز مهلۇم دىنى قائىده ●

  . ئهمهس

ھنىڭ ىئهيسا مهسشتىن كىلىدۇ، بۇ خۇش خهۋهر ئاڭالخۇش خهۋهرنى  ئېتىقات ●

  ) 10:17رىملىقالر (. سۆزلىرىدىن كهلگهن

چۈنكى خۇدانىڭ . ئېتىقات قىلماي تۇرۇپ خۇدانى خۇرسهن قىلغىلى بولمايدۇ ●

 ۋه ئۇنى ئىزدىگهنلهرنىڭ ئالدىغا كهلگهن كىشى چوقۇم خۇدانىڭ مهۋجۇدلىقىغا

  ) 11:6ئىبرانىالر . (ئهجرى قايتۇرىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىشى كىرهك

ئهيسا مهسىھنىڭ رهب ئىكهنلىكىنى ئېغىزدا ئېتىراپ قىلغان، ھهمده خۇدانىڭ  ●

ئۇنى ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرگهنلىكىگه چىن قهلبىدىن ئىشهنگهن ئادهم چوقۇم 

  ) 10:9،10رىملىقالر . (قۇتقۇزىلىدۇ

. ئادهم پهقهت ئهيسا مهسىھكه تايىنىش ئارقىلىقال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلهيدۇ ●

  ) 4:12ئهلچىلهر (

بۇ ). 16:16ماركوس (ئىشىنىپ چۈمۈلدۈرۈلگهنلهر چوقۇم قۇتقۇزىلىدۇ  ●

 هلگهن بولۇپ، ھهرگىزمۇ ئادهمنىڭشهپقىتىدىن ك-قۇتقۇزۇلۇش خۇدانىڭ رهھىم

 غاخۇدا). 3:5 ، تىتوس 2:8،9ىكلهر ئهفهسل(ئهمهللىرىدىن كهلمىگهن -ئىش

 ، رىملىقالر 15:6ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (ھىساپلىنىدۇدهپ  لهر ھهققانىئىشهنگهن

3:26 ، 4:3-5 (   .  

. ئهيسا مهسىھنى رهببىم دهپ ئاتىغانالر، ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئهمهل قىلىشى كىرهك ●

  ) 6:46لۇقا (

پهرزهنتلىرى، ئانىسى، ئايالى، -ىڭ ئاتائهيسا مهسىھكه مۇرت بولغانالر، ئۇنى ئۆزىن ●

ئۆزىنىڭ كىرسىتىنى ھهمده ،  كىرهك ھاياتىدىنمۇ بهكرهك سۆيىشىقېرىنداشلىرى ۋه

  ) 27-14:25لۇقا . (يۈدۈپ ئۇنىڭغا ئهگىشىشى كىرهك

خۇدانىڭ ئىرادىسىگه  ). 26-2:14ياقۇپ (ئهمىلىيىتى يوق ئېتىقات ئۆلۈكتۈر  ●

  ) 7:21مهتتا (كه كىرهلهيدۇ ئهمهل قىلغانالرال جهننهت

  :  كىلىپ چىقىدۇه ئىشهنگهنده تۆۋهندىكىدهك نهتىجىلهرئهيسا مهسىھك

 ، رىملىقالر 4:12 ، ئهلچىلهر 10:9 ، يۇھاننا 16:16ماركوس  (قۇتقۇزىلىمىز ●

  ) 5:9 ، ئىبرانىالر 10:13
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ىقالر  ، رىمل10:43 ، ئهلچىلهر 5:24 ، 3:18يۇھاننا ( بىكىتىلمهيدۇ مىزگۇناھى ●

   .)1:7ئهفهسلىكلهر (ھهم كهچۈرىلىدۇ  ) 8:1،2

 ، گاالتىيالىقالر 3:24،26،28رىملىقالر . (خۇدا تهرىپىدىن ھهققانى دهپ ئاتىلىمىز ●

  ) 3:9 ، فىلىپىلىكلهر 3:6

  بىلله كىرسىتقا مىقالنغان بولىمىز، ئهيسا مهسىھ ئىچىمىزدهئهيسا مهسىھ بىلهن ●

  ) 2:20گاالتىيالىقالر . (ياشايدۇ

، قايتىدىن تۇغۇلغان )II 5:17كورىنتلىقالر (بولىمىزيېڭىدىن يارالغان ئادهم  ●

 36:26،27ئىزهكىئال  (، يېڭى روھقا ئىگه بولىمىز )7-3:3يۇھاننا  (ھىساپلىنىمىز

، مهڭگۈلۈك ھاياتقا )20:31يۇھاننا  (، ھاياتلىققا ئىگه بولىمىز)8:10ر ، رىملىقال

، )6:23 ، رىملىقالر 10:28 ، 6:40 ، 5:24 ، 16-3:14يۇھاننا  (زئېرىشىمى

  ) . 17:3يۇھاننا (خۇدا ۋه ئهيسا مهسىھنى تونۇشنىڭ ئۆزى مهڭگۈلۈك ھاياتلىقتۇر 

   ) I 5:4،5يۇھاننا. (دۇنيانىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلغان بولىمىز ●

. خۇشاللىققا ئېرىشىمىززور  تولغان شهرهپكه-تىل بىلهن ئىپادىلهپ بهرگۈسىز شان ●

  ) I 1:8پىتروس(

  ) 2:10كولۇسلىقالر . (تولۇق قانائهتكه ئېرىشىمىز ●

  ) 11:29،30مهتتا . (ئاراملىق تېپىپ، يهڭگىللهيمىز ●

  ) 2:14،15ئهفهسلىكلهر . (تىمىزئادهملهر بىلهن ئىناق ئۆ ●

   :خۇدا بىلهن بولغان مۇناسىۋهت جهھهتته

 ، II 5:18-20كورىنتلىقالر. (ا بىلهن يارىشىمىزئهيسا مهسىھ ئارقىلىق خۇد ●

   ) 2:16 ، ئهفهسلىكلهر 5:1رىملىقالر 

 ، 16-8:14 ، رىملىقالر 1:12يۇھاننا . (خۇدانىڭ پهرزهنتلىرى بولىمىز ●

  ) I 3:1اننا ، يۇھ2:15 ، فىلىپىلىكلهر 1:5 ، ئهفهسلىكلهر 3:26گاالتىيالىقالر 

رىملىقالر  (ئورۇن ئېلىپ، بىزنى يىتهكلهيدۇخۇدانىڭ روھى قهلبىمىزدىن  ●

8:9-11 ， خۇدادىن كهلگهن روھ بىزگه خۇدانىڭ ئىلتىپاتلىرىنى  ). 14

مىۋه بېرىدۇ، يهنى بىزده مۇقهددهس روھ ). I 2:12كورىنتلىقالر(بىلدۈرگۈزىدۇ 

ئاق هببهت، خۇشاللىق، تىنچلىق، سهۋرچانلىق، مىھرىبانلىق، مۇھ-مىھىر

گاالتىيالىقالر  (مۇاليىملىق ۋه ئۆزىنى تۇتىۋىلىش قاتارلىقالر سادىقلىق، ،كۆڭۈللۈك

5:22،23 (  

  ) II 1:4پىتروس. (خۇدانىڭ خاراكتىرى بىزده بولىدۇ ●



 18 

  ) 14:6يۇھاننا . (خۇدانىڭ ھوزورىغا بارىمىز ●

كولۇسلۇقالر . (ھاياتىمىز ئهيسا مهسىھ بىلهن بىلله خۇدانىڭ ئىچىده ساقلىنىدۇ ●

3:3 (  

   :ئېتىقات قىلغاندىن كىيىن مۇنۇالرنى قىلىش كىرهك

تىالۋهتكه قاتناشسىال -ھهر يهكشهنبه كۈنى مهسىھ جامائهتچىلىكىگه بېرىپ دۇئا ●

  . ھىساپ ئهمهس، يهنه باشقا مهجبۇرىيهتلهرمۇ بار

بىزمۇ خۇدانى مۇھهببىتىگه ئېرىشكهن پهرزهتلهر بولغانىكهنمىز، -ڭ مىھىرخۇدانى ●

مۇھهببهتنى ئهمىلىيىتىمىزده كۆرسىتىشىمىز كىرهك، خۇددى -ئۈلگه قىلىپ، مىھىر

. مۇھهببىتى ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلغاندهك-ئهيسا مهسىھ بىزگه بولغان مىھىر

  ) 5:1،2ئهفهسلىكلهر (

ئېتىقات ). 2:10ئهفهسلىكلهر (ىش كىرهك ياخشى ئىشالرنى كۆپ قىل ●

   .)5:6گاالتىيالىقالر (مۇھهببهت ئارقىلىق ئىپادىلىنىشى كىرهك -مىھىر

ئىبرانىالر . (پاك بولمىغانالر رهبنى كۆرهلمهيدۇ. پاك ياشاشقا تىرىشىش كىرهك ●

12:14 (  

ه باشقىالرنى كهچۈرىشىمىز كىرهك، خۇددى پهرۋهردىگار ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىد ●

   ) 4:32ئهفهسلىكلهر . (بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرگهندهك

  ) 5:19،20ئهفهسلىكلهر . (خۇدانى دائىم مهدھىيىلهش ۋه شۈكرى ئېيتىش كېرهك ●

  ) مۇھىم نوقتىالر (قۇتقۇزۇلۇش توغرىسىدا

   :ۇلۇش شهرتلىرىنى ئورۇنداپ بولغانخۇدا قۇتقۇز ●

للىكى بىلهن ئهيسا مهسىھنى مۇھهببىتى ۋه رهھىمدى-خۇدا چهكسىز مىھىر ○

 گۇناھلىرىنىڭ بهدىلى ئۈچۈن ئۇنى ئىنسانالرئىنسانالر ئارىسىغا ئهۋهتىپ، 

ش ئارقىلىق، ئىنسانالرنى گۇناھنىڭ ئىلكىدىن قۇتقۇزۇپ، ئۇالر قۇربانلىق قىلى

 ، 2:8 ، ئهفهسلىكلهر 3:25 ، رىملىقالر 3:16،17يۇھاننا (. ىبىلهن ياراشت

  ) 3:5تىتوس 

  ) II 3:14،15تىموتىي. ( قىلىدۇپاراسهت ئاتا-هقىل ئ ئادهمگهئىنجىل ○

  : ئادهمنىڭ قۇتقۇزۇلۇش شهرتلىرى تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ●

 ، 2:38ئهلچىلهر . (گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ توغرا يولغا قايتقان بولۇش كىرهك ○ 

3:19 (  
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ىلىش ۋه ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئهمهل چىن قهلبىدىن ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل ق ○

ئۇنىڭ ئۆلۈمدىن تىرىلگهنلىكىگه ئىشىنىش، ئۇنىڭ نامى بىلهن . قىلىش كىرهك

ئېتىقاتىنى ئهمىلىيىتىده . ئېتىقاتتا چىڭ تۇرۇش كىرهك. دۇئا قىلىش كىرهك

ئهيسا مهسىھ ۋه خۇش خهۋهر ئۈچۈن ھهتتا ھاياتىدىنمۇ . كۆرسىتىش كىرهك

 ، 6:47 ، يۇھاننا 8:35ماركوس (.  تۇرۇش كىرهكئايرىلىپ قىلىشقا تهييار

 ، 2:24ياقۇپ  ، 3:14 ، ئىبرانىالر 2:21 ، ئهلچىلهر 20:31 ، 11:25،26

   ) I 1:5،9پىتروس

. ئهيسا مهسىھنى رهببىم دهپ ئۆز ئاغزى بىلهن ئېتىراپ قىلىشى كىرهك ○

  ) 10:9،10رىملىقالر (

. شهرتلهرنى قۇبۇل قىلسا قۇتقۇزۇشقا ئېرىشهلهيدۇھهرقانداق ئادهم يوقۇرقى  ○

   )  1:16،17 ، رىملىقالر 2:39ئهلچىلهر (

. پهقهت ئهيسا مهسىھكه تايىنىش ئارقىلىقال قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشكىلى بولىدۇ ●

   ) I 2:5،6 ، تىمۇتىي4:12 ، ئهلچىلهر 14:6يۇھاننا (

تۈرلۈك دىنى (كهت ۋه تهۋرات قانۇنىغا ھهر-قۇتقۇزۇلۇشنىڭ شهرتلىرى ئىش ●

 ، 2:16گاالتىيالىقالر . (بويسۇنۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ) ئهمرىمهرۇپالرغا

   ) 2:9ئهفهسلىكلهر 

بۇ قۇتقۇزۇلۇش شۇنچىلىك مۇستهھكهمكى، ھىچقانداق نهرسه بىزنى ئهيسا  ●

  ) 8:38،39رىملىقالر . (مۇھهببىتىدىن ئايرىۋىتهلمهيدۇ-مهسىھنىڭ مىھىر

  : قۇتقۇزۇلۇشنىڭ كونكىرت ئهھمىيىتى

 ، 16-8:14 ، رىملىقالر 1:12يۇھاننا . (ى بولغىلى بولىدۇخۇدانىڭ پهرزهنت ●

   ) I 3:1 ، يۇھان2:15 ، فىلىپىلىكلهر 1:5 ، ئهفهسلىكلهر 3:26گاالتىيالىقالر 

 ، 5:24 ، 3:18يۇھاننا . ( گۇناھى بىكىتىلمهيدۇ، خاتالىقلىرى كهچۈرىلىدۇ●

  ) 1:7 ، ئهفهسلىكلهر 8:1،2 ، رىملىقالر 10:43ئهلچىلهر 

 ، 3:6 ، گاالتىيالىقالر 3:24،26،28رىملىقالر . (ھهققانى دهپ ئاتىلىدۇ ●

   ) 3:9فىلىپىلىكلهر 

 ، 5:24يۇھاننا . (ھاالك بولۇشتىن ساقلىنىپ، مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشهلهيدۇ ●

   ) I 5:11،13يۇھاننا

  ) II 4:8تىموتى. (ھهققانىيهت تاجى كهيدۈرىلىدۇ ●

  : قۇتقۇزۇلۇشنىڭ دهلىللىرى
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بىز ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده، ئهيسا مهسىھ ۋه مۇقهددهس روھ بىزنىڭ ئىچىمىزده  ●

  ) I 3:24،  4:13 ، يۇھانناII 13:5كورىنتلىقالر. (بولىدۇ

  ) II 5:17كورىنتلىقالر. (بىز يېڭىدىن يارىتىلغان ئادهملهر بولىمىز ●

  : قۇتقۇزۇلغان ئادهملهرده بولۇشقا تىگىشلىك ئىپادىلهر

ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىملىرىگه ئهمهل قىلىش، ھهققانىيهتنى ياقالپ، ياخشى  ●

  ) III 11 ، يۇھانناII 9 ، يۇھانناI 2:3،5،29يۇھاننا. (ئىشالرنى قىلىش

  ) I 3:9 ، 5:18يۇھاننا (.گۇناھ ئۆتكۈزمهسلىك ●

 ، I 2:10يۇھاننا. (يۈشۇھهببهت بولۇش، قېرىنداشلىرىنى سۆم-قهلبىده مىھىر ●

3:14 ، 4:7 ، 5:1 (   

  ) I 5:4يۇھاننا. (ڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلىشبۇ دۇنيانى ●

  : قۇتقۇزۇلغان ئادهملهرده بولماسلىققا تىگىشلىك ئىپادىلهر

خۇداغا قارشى ئىشالرنى قىلىش، ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىملىرىگه ئهمهل قىلماسلىق،  ●

 ، I 1:6 ، يۇھاننا1:16تىتوس (. يامان ئىشالرنى قىلىش، قاراڭغۇلۇقتا مېڭىش

2:4 (   

مۇھهببهت بولماسلىق، قېرىنداشلىرىنى سۆيمهسلىك ھهتتا -قهلبىده مىھىر ●

   ) I 2:9،11 ، 4:8،20يۇھاننا. (ئۆچمهنلىك قىلىش

ۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشىش ئۈچۈن مۇنداق قىلىش ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلىپ ق

  :كىرهك

نى ، خۇدانىڭ گۇناھلىرىمنىمادهم ئىكهنلىكى گۇناھكار ئمهن ئۆزۈمنىڭ ●

  . چۈرىۋىتىشىگه مۇھتاج ئىكهنلىكىمنى ئېتىراپ قىلىمهنكه

  . مهن گۇناھلىرىمغا تۆۋه قىلىپ، گۇناھتىن ئايرىلىشنى خااليمهن ●

مهن ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھلىرىم ئۈچۈن كىرسىتقا مىقلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىگه ۋه  ●

  . ىنىمهنقايتا تىرىلگهنلىكىگه ئىش

مهن ئهيسا مهسىھنىڭ ھاياتىمغا كىرىشىنى ۋه مۇقهددهس روھ ئارقىلىق ھاياتىمنىڭ  ●

  . قۇتقۇزغۇچىسى ۋه ئىگىسى بولىشىنى تىلهيمهن

ئادهم ئهيسا مهسىھكه ئىشهنگهندىن كىيىن ھهقىقى تىنچلىق، خۇشاللىق ۋه قانائهتكه 

  : ئېرىشهلهيدۇ، چۈنكى
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  .لى تاپااليمىزققا يولۇققاندا تهسهلقېيىنچىلى ●

  ) 16:33يۇھاننا . (ئهيسا مهسىھ دۇنيانىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلغان ○

خۇدانى سۆيگهنلهرگه مهنپهئهت ئېلىپ  ھهممه ئىشالر ئۆزئارا ماسلىشىپ، ○

  ) 8:28رىملىقالر . (كىلىدۇ

  ) II 1:4كورىنتلىقالر. (خۇدا قىيىنچىلىققا ئۇچرىغانالرغا تهسهللى بېرىدۇ ○

باغرىمىز قېرىپ ئاجىزالشسىمۇ، ئهمما خۇدا مهڭگۈ -گهرچه تىنىمىز ۋه يۈرهك ○

  ) 73:26زهبۇر . (قۇدرىتىمىز ۋه بهختىمىزدۇر-بىزنىڭ كۈچ

  . قىممىتىگه قارىتا توغرا قاراشتا بولىمىز-ئۆزىمىز ۋه باشقىالرنىڭ قهدىرى ●

ھهمده ئىنسانالرنى خۇدا ئۆزىنىڭ ئوبرازىغا ئاساسهن ئىنسانالرنى ياراتتى،  ○

. خۇدا تهرىپىدىن يارىتىلغان بارلىق مهۋجۇداتالرنى باشقۇرۇشقا ئورۇنالشتۇردى

  ) 1:27ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

 انىمىزنىڭ قورسىقىدا بىزنى، ئخۇدا ئىچكى ئهزالىرىمىزنى شهكىللهندۈرگهن ○

 ئۇ ئىنساننى شۇنچىلىك ئاجايىپ ۋه ئهيمىنگۈدهك قىلىپ .توقۇپ چىققان

  ) 139:13،14زهبۇر ( .اتقانيار

قىممهت تاجىنى -شهرهپ ۋه قهدىر-خۇدا ئىنساننى ئهتىۋارالپ، ئۇنىڭغا شان ○

   ) 8-8:3زهبۇر (. كهيدۈرگهن

  ) I 4:7كورىنتلىقالر. (خۇدا ئىنسانالرنىڭ ھهر خىل ئېھتىياجلىرىنى تهمىنلهيدۇ ○

  ) 15:5يۇھاننا . ( قىاللمايمىزئهيسا مهسىھتىن ئايرىلىپ قالساق، ھىچنىمه ○

ئهيسا مهسىھ گۇناھكار ئادهملهرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلدى،  ○

رىملىقالر . (مۇھهببىتى ئىنسانالرغا نامايهن بولدى-مىھرىبۇ ئارقىلىق خۇدانىڭ 

5:8 (  

. ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىدىكى ئادهم يېڭىدىن يارىتىلغان ئادهمدۇر ○

  ) II 5:17كورىنتلىقالر(

خۇدا ئادهملهرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ نهتىجىسىگه ئهمهس بهلكى جهريانىغا  ○

  ) I 15:58كورىنتلىقالر. (ئېتىۋار بېرىدۇ

قىممىتىنى -بىز خۇدانىڭ ئۆلچىمى بۇيىچه ئۆزىمىزنىڭ ۋه باشقىالرنىڭ قهدىر ○

  . لىشتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوقباشقىالر بىلهن سې. ئۆلچىسهك بولىدۇ

  . خاتىرجهملىك ھىس قىلىمىز-ھهرقانداق چاغدا تىنچ ●
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  ) 14:27يۇھاننا . (ئامانلىق ئاتا قىلىدۇ-مهسىھ بىزگه تىنچئهيسا  ○

، ھهتتا )16:33يۇھاننا (خۇدا ھهممىنى كونترول قىلىپ تۇرىدۇ  ○

  ) 21:1نهسىھهتلهر -پهند(ھوقۇقدارالرنىڭ قهلبىمۇ ئۇنىڭ قولىدا 

يهشايا . (خۇدانىڭ ئىقتىدارى ۋه بىلىدىغىنى ھهرقانداق ئادهمدىن يوقىرىدۇر ○

40:12-17 (   

پۈتۈن ھاياتىمىز بىزنىڭ . خۇدا ھالىمىزدىن خهۋهر ئالىدۇ، بىزنى قوغدايدۇ ○

شۇڭا قورقىشىمىزنىڭ، ئهنسىرىشىمىزنىڭ ۋه غهم قېلىشىمىزنىڭ  .ئۇنىڭ قولىدا

   ) 30-11:28 ، 34-6:24مهتتا . (ھاجىتى يوق

مۇھهببهتلىك -خۇدا بىزگه قورقۇنچاقلىقنى ئهمهس، بهلكى قهيسهرلىك، مىھىر ○

  ) II 1:7تىموتى(. ۋه سالماقلىق روھىنى ئاتا قىلغان

  . خۇدا بىزنى سۆيگهچكه، بىزمۇ باشقىالرنى سۆيهلهيمىز ●

  ) 5:8رىملىقالر . (خۇدا بىزنى سۆيىدۇ ○

  ) I 4:19يۇھاننا. (ۆيىمىز، چۈنكى خۇدا باشتا بىزنى سۆيدىبىز باشقىالرنى س ○

باشقىالر بىلهن ئىناق ئۆتىمىز، ئهسلىده قۇبۇل قىاللمايدىغان ئادهملهرنى  ○

ئېھتىياجى بارالرغا . قۇبۇل قىلىمىز، كهچۈرهلمهيدىغان ئادهملهرنى كهچۈرىمىز

 ، ئهفهسلىكلهر 40-25:37 ، 48-5:38مهتتا . (خالىس ياردهم قىلىمىز

2:14،15 (  

  . وغرىسىدىكى مهسىلىمىز ھهل بولۇندىگۇناھ ت ●

 ، 28-3:26رىملىقالر . (گۇناھىمىز كهچۈرۈلدى، بىز ھهققانى دهپ ئاتالدۇق ○

  ) 1:7ئهفهسلىكلهر 

  ) II 5:18،19كورىنتلىقالر. (خۇدا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىز ياخشىالندى ○

روھالرنىڭ تهسىر يسا مهسىھ بىزنى گۇناھتىن ئازات قىلدى، رهزىل قارا ئه ○

گۇناھنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىالاليدىغان كۈچ ئاتا بىزگه ، ۋهتتىكۈچىدىن ئايرى

   ) I 10:13 ، كورىنتلىقالر7:18 ، رىملىقالر 36:27ئىزهكىئال . (قىلدى

  ) 8:2رىملىقالر (. ت قىلدىقانۇنىيىتىدىن ئازائۆلۈم ئۇ بىزنى  ○

  . ھاياتىمىز ئهھمىيهتلىك بولدى ●

  ) 6:34مهتتا . (بىز پهقهت خۇدانىڭ دۆلىتى ۋه ھهققانىيىتىنىال تىلهيمىز ○

ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ھوزورىغا ئېلىپ بارىدىغان يولنى كۆرسهتتى، بىز  ○
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  ) 12:35 ، 8:12يۇھاننا . (قهيهرگه بارىدىغانلىقىمىزنى بىلىمىز

 ، ئهفهسلىكلهر I 6:19كورىنتلىقالر. (شهرهپ كهلتۈرىمىز-بىز خۇداغا شان ○

1:3-6 (   

 ئۇسسىغان ئادهم خۇدانىڭ ئالدىغا كهلسه، ئۇنىڭ قهلبى خۇشاللىققا ھهرقانداق ●

  ) 55:1،2يهشايا (. تولىدۇ

مهتتا . (اپىدۇئېغىر يۈكنى كۆتۈرگهنلهر ئهيسا مهسىھنىڭ قېشىغا كهلسه ئاراملىق ت ●

11:28 (  

ئۇسسىغان ئادهم ئهيسا مهسىھنىڭ قېشىغا كهلسه، ھاياتلىق سۈيىدىن ھهقسىز  ●

  ) 22:17ۋهھىلهر . (ئىچهلهيدۇ

بىز ئهمدى . ئامانلىق، خۇشاللىق ۋه قانائهت ئاتا قىلىدۇ-خۇدا بىزگه تىنچ ●

 ، 29:11 ،  4:7،8زهبۇر . (ئۇسسىمايمىز ھهم تېخىمۇ مول ھاياتلىققا ئېرىشىمىز

 ، 14:27 ، 10:10 ، 7:37،38 ، 6:35 ، 4:13،14 ، يۇھاننا 55:3يهشايا 

   ) I 1:8،9 ، پىتروس15:13رىملىقالر 

ئارقىلىق  ) 32-15:11لۇقا (» ئىككى ئوغۇلنىڭ ھىكايىسى«ئهيسا مهسىھ ئېيتقان  ●

  . رىۋالغىلى بولىدۇمۇھهببىتىنى كۆ-ئاتىالرچه مىھىرئىنسانالرغا بولغان خۇدانىڭ 

  پاۋلۇس مهسىھ ئېتىقاتىنى ئۆزگهرتىۋهتكهنمۇ؟ 

گهرچه يېقىنقى زاماندىكى بهزى مۇسۇلمانالر پاۋلۇس ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىمىنى  ●

ئۆزگهرتىۋهتكهن دىگهن سهپسهتىنى كۆتىرىپ چىققان بولسىمۇ، ئهمما ئىسالم 

  .  ئىدىدىنىنىڭ دهسلهپكى ئهنئهنىسىده بۇنداق تهلىم يوق

ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئهۋهتكهن شاگىرتلىرى ئىچىده  م تارىخچىسى تهبهرىئىسال ●

  . پىتروس ۋه پاۋلۇسالرنىڭ بارلىقىنى ئېيتقان
（A history of the Christian Church, Thalabii. Qisas al-Anbiyaa，389-390 页；泰伯

里，Taarikh al-umam wa-l-muluuk II／II，1560）  

هيغهمبهرنىڭ تهرجىمىھالىنى يازغان ئىبىن ئىسھاقنىڭ ئهڭ دهسلهپ مۇھهممهت پ ●

خاتىرىسىده، مهريهم ئوغلى ئهيسا ئهۋهتكهنلهرنىڭ ئىچىده، ئهلچى پىتروس ۋه 

  . قاتارلىقالرنىڭ بارلىقى ئېيتىلغان) ئهگهشكۈچى(پاۋلۇس 
（阿尔弗雷德·纪尧姆, The Life of Muhammad，653 页） 

سا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى باشقا ئايىتىده، ئالالنىڭ ئهي-55سۈره -3قۇرئاننىڭ  ●

ئايهتته، -14سۈره -61قۇرئان . ن ئۈستۈن قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىلغانئىنسانالردى

مهريهم ئوغلى ئهيسا شاگىرتلىرىدىن كىم مهن بىلهن بىرگه خۇدانىڭ ياردهمچىسى 
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. بولىدۇ دهپ سورىغاندا، شاگىرتلىرى بىز خۇدانىڭ ياردهمچىلىرى بولىمىز دىيىشىدۇ

خۇدا .  بىر قىسمى ئىشهنمهيدۇه بىر قىسىم ئادهم ئىشىنىدۇ،ى ئىسرائىلالر ئىچىدبهن

  .  غالىب قىلىدۇهنلهرنى يۆلهپ دۈشمهنلىرى ئۈستىدىنئىشهنگ

ئىسالم دىنى پهيدا بولۇشتىن بۇرۇن، رىم ئىمپىرىيىسىده مهسىھ ئېتىقاتى ئاساسلىق  ●

ان پاۋلۇسنى توغرا يولدا بۇنىڭدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، قۇرئ. ئېتىقات ئىدى

  مهسىھ تارقالغان رىم ئىمپىرىيىسىگهئارقىلىق ئۇ  دهپ قارايدۇ، چۈنكىماڭغۇچى

  . ئېتىقاتى باشقا بىدئهت دىنالرنىڭ ئۈستىدىن غالىب كهلگهن

پاۋلۇس يهھۇدى مىللىتىدىن بولۇپ، كىلكىيه ئۆلكىسىدىكى تارسۇس شهھرىده  ●

ىرى مهسىھ جامائهتچىلىكىگه پۈتۈن كۈچى ئۇ ئىلگ). 21:39ئهلچىلهر (تۇغۇلغان 

ئۇ دهمهشىققه ). 1:13گاالتىيالىقالر (بىلهن قارشى تۇرۇپ زىيانكهشلىك قىلغان 

ئۈچ يىلدىن ). 9:3ئهلچىلهر (كىتىۋاتقان يولدا ئهيسا مهسىھ ئۇنىڭغا ئايان بولغان 

مهسىھ ئۇ ئۆزىنى ). 1:18گاالتىيالىقالر (كىيىن خۇش خهۋهر تارقىتىشقا باشلىغان 

  ). I 15:9كورىنتلىقالر(ئهلچىلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ كىچىكى دهپ ئاتايدۇ 

 بهزىلىرى پاۋلۇسنىڭ كى باشقا شاگىرتالرنىڭ يازمىلىرى ئىچىده،ئىنجىلدى ●

 پاۋلۇس خۇش هزىلىرى ئۇنىڭدىن كىيىن يېزىلغان بولۇپ،خهتلىرىدىن بۇرۇن، ب

پاۋلوس مىالدى . ه باشقا شاگىرتالر تېخى ھايات ئىدىخهۋهر تارقاتقاندا، پىتروس ۋ

 نهچچىنچى يىللىرى ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بېرىش يولىدا شىھىت بولغاندىن 60

 نهچچىنچى 90مىالدى ( نهچچه يىل ئۆمۈر كۆرىدۇ 30كىيىن، ئهلچى يۇھاننا يهنه 

  . ىدۇئۇمۇ ئۆزىنىڭ يازمىلىرىنى قالدۇرۇپ كىت). يىللىرى ئالهمدىن ئۆتىدۇ

. شۇڭا، باشقا شاگىرتالرنىڭ پاۋلۇسنىڭ يازمىلىرىنى كۆچۈرۋىلىشى مۇمكىن ئهمهس ●

 ئۇالرنىڭ يازمىلىرىنى ىشى ياكىۋىت باشقا شاگىرتالرنى ئېزىقتۇرنىڭ بىر ئادهمپاۋلۇس

  .  مۇمكىن ئهمهسمۇئۆزگهرتىۋىتىشى

ۇقهددهس  قاتارلىق قهدىمقى م، زهبۇرتهۋرات(ئهيسا پهيغهمبهر كونا ئهھدىده  ●

خۇدانىڭ (كاالمنىڭ ئالدىن بىشارهت قىلىنغان قۇتقۇزغۇچى مهسىھتۇر، ) كىتاپالردا

 ھاياتىدا تۇغۇلغان، پاك قىزدىن دادىسىز ھالهتته ئۇ. تهنگه ئايلىنىشىدۇر) سۆزىنىڭ

 ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئۆزىنى نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسهتكهن،

 ئۇ قايتا كىلىپ  قىيامهتته.ئاسمانغا كۆتىرىلگهن ىپرىل تىئاندىنقۇربان قىلغان، 

بۇ خىل ئېتىقات پاۋلۇس .  سوراق قىلىدۇ ئۆلگهنلهرنىپۈتكۈل ئىنسانالرنى ھهتتا

. دهسلهپ مهسىھ جامائىتىگه زىيانكهشلىك قىلىشتىن بۇرۇنال باشلىنىپ بولغان

ئۇ بۇ خىل ،  بولۇپپاۋلۇس كىيىن پهقهت مۇشۇ ئېتىقاتنى تهپسىلى چۈشهندۈرگهن

  . ئهمهس» كهشپىياتچىسى«ئېتىقاتنىڭ 

ئىنجىلدىكى ئهيسا مهسىھنىڭ ھاياتى ۋه تهلىملىرى، شاگىرتالرنىڭ خاتىرىلىرى،  ●
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توال -ىبارىلهر ئازئ-شۇنداقال پاۋلۇسنىڭ يازغان خهتلىرىده، گهرچه ئىشلهتكهن سۆز

مۇ ئهيسا  بولۇپىيهتشۇناسلىق جهھهتتىكى تهلىملهر،ئىالھ، ئهمما پهرقلهنسىمۇ

  . بىردهكتۇرپۈتۈنلهي مهسىھكه بولغان ئېتىقات جهھهتته 

 ساالھىيىتىنى ۋه ئهينى ۋاقىتتىكى باشقا ئهلچىلهر پاۋلۇسنىڭ ئهلچىلىك ●

 ، گاالتىيالىقالر 35-15:1 ، 31-9:1ئهلچىلهر . (تهلىملىرىنى جهزىملهشتۈرگهن

  ) II 3:15،16 ، پىتروس2:1-10 ، 1:11-24

ئائىت ئهقىده، پاۋلۇسنىڭ خهتلىرىده نهقىل ئېلىنغان ئهيسا مهسىھ ئېتىقاتىغا  ●

 يىللىرىدىكى ئىبرانى شېئىرلىرى ۋه ئىپادىلهش 48-33مىالدىيه  شېئىر ۋه بايانالرنى

بۇالردىن ئۇالرنىڭ ئهيسا مهسىھنىڭ يهھۇدىالر . شهكلىگىچه سۈرۈشتۈرگىلى بولىدۇ

.  ۈچىلىرى ئىكهنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇئارىسىدىكى ئهڭ دهسلهپكى ئهگهشك

 ، فىلىپىلىكلهر 1:15،16 ، كولوسىلىقالر I 11:23 ، كورىنتلىقالر1:3،4رىملىقالر (

  ). II 2:8 ، تىمۇتىيI 3:16 ، تىمۇتىي2:6-11

يېزىپ قالدۇرغان قهدىمقى دهۋرىدىكى پهيغهمبهرلهر ) تهۋرات(كونا ئهھده  ●

بۇنى ئهيسا مهسىھ، پاۋلۇس ۋه باشقا . يازمىالرمۇ بۇنىڭ بىلهن بىردهكتۇر

  . تىن ئالغان نهقىللىرىدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ) تهۋرات(شاگىرتالرنىڭ كونا ئهھده 

، دانىئال پهيغهمبهر »هسىھقۇتقۇزغۇچى م« تىلغا ئالغان زهبۇردا داۋۇت پهيغهمبهر ●

ئوقۇبهت -ئازاپ « پهيغهمبهر تىلغا ئالغان، يهشايا»ئىنسان ئوغلى «غانتىلغا ئال

  . بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهيسا مهسىھنى ئالدىن بىشارهت قىلغان ...»تارتقۇچى

  .  باغلىنىشلىق)تهۋرات( بىلهن كونا ئهھده 11-3,4,9پاۋلۇس يازغان رىملىقالر  ●

رىشى بىلهن ئىبرانىالرغا غا بهرگهن چۈشهندۈ) ئىنجىل(پاۋلۇسنىڭ يېڭى ئهھده ●

 ۋه ئهيسا مهسىھنىڭ ئۆزىنىڭ قۇربانلىق قېنى ئارقىلىق يېڭى 10-8يېزىلغان خهت 

 ، I 11:25كورىنتلىقالر. (ئهھده تۈزگهنلىكى توغرىسىدىكى تهلىمى بىردهكتۇر

   ) 22:20 ، لۇقا II 3كورىنتلىقالر

» هر پۇتلىشىدىغان تاش، ئادهمنى يېقىتىدىغان تاشكىشىل«پىتروس يازغان  ●

 دىن ئېلىنغان 8:14 ۋه يهشايا 118:22دىگهن بۇ سۆزلهر زهبۇر ) I 2:8پىتروس(

 ۋه ئهيسا مهسىھنىڭ 9:32،33بولۇپ، بۇالر پاۋلۇسنىڭ رىملىقالرغا يازغان خهت 

  .  ده قىلغان بايانلىرى بىلهن بىردهكتۇر21:42مهتتا 

مهسىھنىڭ ئهيسا كۈنىنى -25ئاينىڭ -12كۆپىنچه مهسىھ جامائهتلىرى 

ئهمما مهسىھ ئېتىقاتى رىمغا تارقىلىپ . تۇغۇلغان كۈنى قىلىپ بىكىتكهن

كىرىشتىن بۇرۇنال، بۇ كۈن رىملىقالرنىڭ قۇياش ئىالھى ئاپوللونى 

   غۇ؟خاتىرلهيدىغان بايرىمى ئىدى
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ئهيسا مهسىھنىڭ ) انداق بىر كۈنىياكى ھهرق(مهسىھىيلهرنىڭ قايسى كۈنى  ●

بۇنىڭ ئىنجىلدىكى خاتىرلهرگه . تۇغۇلغانلىقىنى خاتىرلىشى مۇھىم ئهمهس

) ئهيسا مهسىھنىڭ ساالھىيىتى، ھاياتى، تهلىملىرى(ئاساسالنغان مهسىھ ئېتىقاتى 

مۇھىمى بۇ ئارقىلىق مهسىھىيلهر ئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا . بىلهن مۇناسىۋىتى يوق

  . نى تهبرىكلهيدۇ خاالسكهلگهنلىكى

كۈنى ئۆزلىرىنىڭ قۇياش ئىالھىنى -25ئاينىڭ -12 گهرچه بۇرۇنقى رىملىقالرمۇ  ●

تهبرىكلىگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇ كۈنى مهسىھىيلهر قۇياش ئىالھى قاتارلىق ساختا 

ھهقىقى «، )4:2ماالكى (» ئادالهت قوياشى«ئىالھالرنى ئهمهس، بهلكى ھهقىقى 

يۇھاننا (» دۇنيانىڭ نۇرى ۋه ھاياتلىقنىڭ نۇرى«، )1:9نا يۇھان(» يورۇقلۇق

بولغان ئهيسا مهسىھنىڭ ) 1:16ۋهھىلهر (» چىرايى قۇياشتهك پارلىغۇچى«، )8:12

 زىمىندىكى بارلىق مهۋجۇداتنى -ئۇ ئاسمان. نى تهبرىكلهيدۇ» تۇغۇلغانلىقى«

  ). 1:16 ، كولوسىلىقالر I 8:6 ، كورىنتلىقالر3,10-1:1يۇھاننا (ياراتقان رهبدۇر 

رودىستىۋا (كۈنىنى مىالد بايرىمى -25ئاينىڭ -12دهسلهپكى جامائهتچىلىكنىڭ  ●

) كۆپ ئىالھقا چوقۇنغۇچىالرنىڭ(قىلىپ بىكىتىشى مۇشرىكالرنىڭ ) بايرىمى

ئادىتىنى مهسىھ ئېتىقاتىغا ئهكىرىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ ساختا -ئۆرپ

مهسىھنىڭ قهدىمقى ئهيسا ھهمده  ئهيسا مهسىھنى دهسسىتىش،ىڭ ئورنىغا ئىالھلىرىن

  .رىملىقالرنىڭ كۆپ ئىالھلىرى ئۈستىدىن غهلىبه قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر

دهسلهپكى جامائهتچىلىكته، ئهگهر بىرهر ئېتىقاتچى مهسىھىلهرنىڭ مىالد بايرىمى  ●

  .  ئارالشتۇرۇپ قويسا جازالىناتتىبىلهن رىملىقالرنىڭ قوياش ئىالھى بايرىمىنى

بىز ئىنجىل ۋه ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق مهسىھ ئېتىقاتىنى تهھلىل قىلىمىز، خۇدى  ●

ھلىل قىلىمىز، شۇنىڭدهك قۇرئان، ھهدىس ۋه مۇھهممهت ئارقىلىق ئىسالم دىنىنى ته

ئادهتلىرىنى ئىسالم - كىيىن شهكىللهنگهن تۈرلۈك ئۆرپھهرگىزمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ

ىنىغا باراۋهر قىلىپ قويمايمىز، خۇددى شۇنىڭدهك مهسىھىيلهرنىڭ د

  . ئادهتلىرىنىمۇ مهسىھ ئېتىقاتىغا باراۋهر قىلىپ قويۇشقا بولمايدۇ ئهلۋهتته-ئۆرپ

  قۇرئاندا خاتىرلهنگهن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا ئائىت خاتىرىلهر

ئومومهن . مهۋجۇدقۇرئاندا مهسىھىيلهرگه ئائىت ناھايىتى زىددىيهتلىك ئايهتلهر  

ئېيتقاندا، دهسلهپكى ئايهتلهرده مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ھۆرمهتلهنگهن، ئهمما 

  .  ھاقارهتلىنىپ ھوجۇمغا ئۇچرىغان ئايهتلهرده ئۇالركىيىنكى 

 ۋه قىيامهتكه غائىچىده ئالال) ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكۈچىلهر(مهسىھىيلهر  ●

تىگىشلىك دىن كهلگۈسىده چوقۇم ئالالغانالر  قىلىدى، ياخشى ئىشالرنىئىشىنىدىغان

 ، 2:62قۇرئان . (ئهندىشه بولمايدۇ-غهمئۇالردا قورقۇنچ ۋه  ئىلتىپاتقا ئېرىشىدۇ،
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5:69 (  

  ) 22:40قۇرئان . ( يۇرتىدىن ھهيدهلگهندىگهچكه» رهببىمىز ئالال «مهسىھىيلهر ●

 ئوقۇپ دهملهر بار، كهچلىرى ئىنجىلمهسىھىيلهر ئىچىده بىر قىسىم دۇرۇس ئا ●

ياخشىلىققا دهۋهت كىشىلهرنى  ئىشىنىدۇ، ئۇالر ىلىدۇ، ئالالغا ۋه قىيامهتكهسهجده ق

قىلىپ يامانلىقتىن توسايدۇ، تىرىشىپ ياخشى ئىشالرنى قىلىدۇ، ئۇالر ياخشى 

قۇرئان . (ئادهملهردۇر، ئۇالرنىڭ قىلغان ساۋاپلىق ئىشلىرى ھهرگىز بىكارغا كهتمهيدۇ

3:113-115 (  

نىمۇ ياخشى چاقىلىرىنى ياخشى تونۇغاندهك ئالال-هر خۇددى ئۆزىنىڭ باالمهسىھىيل ●

  ) 6:20قۇرئان . (تونۇيدۇ

لهردىن ي ئىنجىل ئوقۇيدىغان مهسىھىت قۇرئاندىن گۇمانالنسا،ئهگهر مۇھهممه ●

  ) 10:94قۇرئان (. سوراپ باقسۇن

تهلىم  ئېنىق دهپ»  مهنسۇپھهقىقهت پهقهت ئالالغا«گه  مهسىھىيلهرجىلدائىن ●

  ) 7:169قۇرئان (. بېرىلگهن

ئهمما يهھۇدىالر . مهسىھىيلهر بىلهن يهھۇدىالر مۇقهددهس كىتاپ ئوقۇيدىغانالردۇر ●

مهسىھىيلهرنىڭ ئاساسى يوق دىسه، مهسىھىيلهر يهھۇدىالرنىڭ ئاساسى يوق 

  ) 2:113قۇرئان (. دىيىشىدۇ

شهپقهت بىلهن -ه رهھىممۇھهببهت ۋ- قهلبىنى مىھىر مهسىھىيلهرنىڭئالال ●

 تالاليدۇ سهن قىلىش ئۈچۈن تهنھالىقنى خۇرئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئالالنى. دۇرغانتول

 ئالال. نىڭغا تولۇق ئهمهل قىلمايدۇ ئۇالر بۇلىكىن -  بۇنداق بهلگىلىمىگهن ئالال-

 ئىچىدىكى ئهمما ئۇالرنىڭ. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىشهنگهنلهرنىڭ ئهجرىنى بېرىدۇ

  ) 57:27قۇرئان . ( چىققۇچىالردۇر قارشىنۇرغۇنلىرى

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىگه چۈشكهن قۇرئان بىلهن مهسىھىيلهرگه چۈشكهن ئىنجىلغا  ●

اسى بىلهن ئىشىنىدۇ، شۇنداقال ئۆزلىرى چوقۇنۇۋاتقان ئالالنى مهسىھىيلهرنىڭ خۇد

  ) 29:46قۇرئان . (بىر ئىالھ دهپ قارايدۇ

 ئۇالرنىڭ گۇناھىنى ا، ئالالهققانى بولسئهگهر مهسىھىيلهر ئېتىقات قىلسا ۋه ھ ●

ئهگهر ئۇالر تهۋرات، ئىنجىل ۋه رهببى ئۇالرغا . كهچۈرۈپ، جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

 ھهر تهرهپتىن ئۇالرنىڭ دهس كىتاپالرغا ئهمهل قىلسا، ئالالچۈشۈرگهن باشقا مۇقهد

ما ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر قىسىم مۆتىدىل ئادهملهر بار، ئهم. رىزقىنى بېرىدۇ

  ) 5:65،66قۇرئان  (. يولداخاتاكۆپىنچىسى 

تهۋرات، ئىنجىل ۋه رهب ئۇالرغا چۈشۈرگهن باشقا ) ئهھلى كىتاپالر(مهسىھىيلهر  ●
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. مۇقهددهس كىتاپالرغا ئهمهل قىلمىغۇچه ھهقىقى ئېتىقات قىلغان ھىساپالنمايدۇ

  ) 5:68قۇرئان (

، بولمىسا ئالالنىڭ مهسىھىيلهر ئىنجىلغا ئاساسهن ھۆكۈم چىقىرىشى كىرهك ●

  ) 5:47قۇرئان . (ۋهھىسىگه قارشى تۇرۇپ گۇناھ ئۆتكۈزگهن بولىدۇ

مۇسۇلمانالرغا ئهڭ يېقىن تۇرىدىغانالر مهسىھىيلهردۇر، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا  ●

 پۈتۈنلهي خۇداغا  ئۆزىنىئۇستازلىرى ۋه دۇنيانى تهرك ئىتىپئىنجىل نۇرغۇن 

  ) 5:82. ( تۇتمايدۇچوڭئۇالر ئۆزىنى   بار،ئاتىغانالر

پهيغهمبهر ئارقىلىق كهلگهن ۋهھىنى ئاڭلىغىنىدا، كۆزلىرىدىن ) مهسىھىيلهر(ئۇالر  ●

ئۇالر دۇئا قىلىپ مۇنداق . چۈنكى ئۇالر ھهقىقهتنى ئاڭقىرااليدۇتارامالپ ياش ئاقىدۇ، 

ئى رهببىمىز، بىز ئىشهندۇق، بىزنى گۇۋاھچىلىرىڭ قاتارىدا خاتىرلهپ : دهيدۇ

  ) 5:83قۇرئان . (ايسهنقويغ

ئالال مهسىھىيلهرنى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه ئهيساغا ئىشهنمهيدىغانالردىن يوقىرى  ●

  ) 3:55قۇرئان . (قىلىدۇ

 مهسىھىيلهرگه مۇقهددهس كىتاپتىكى يۇشۇرۇن سىرالرنى ئېچىپ بېرىش، ئالال ●

هۋهتىپ ھهمده ئۇالرنى توغرا يولغا يىتهكلهش ئۈچۈن مۇھهممهت پهيغهمبهرنى ئ

  ) 5:15قۇرئان . (بهرگهن

ئاگاھالندۇرۇش بهرگىن، ) مهسىھىيلهرگه(دىگۈچىلهرگه » نىڭ ئوغلى بارئالال« ●

ئۇالر مانا مۇشۇنداق . مهنىسىنى بىلمهيدۇبۇ سۆزنىڭ ۋه ئۇالرنىڭ ئهجدادى ئۇالر 

  ) 18:5قۇرئان . (ئهخمىقانه گهپلهرنى قىلىدۇ

وغلى دهيدۇ، بۇ ئۇالرنىڭ ئاغزىدىن چىققان مهسىھىيلهر ئهيسا مهسىھنى ئالالنىڭ ئ ●

ئۇالر ئالالنى تاشالپ، پوپلىرىنى ۋه مهريهم . قارغىشى ئۇالرغا چۈشكهيئالالنىڭ . گهپ

ئوغلى مهسىھنى رهب دهپ چوقۇنىدۇ، ئهمما ئۇالرغا بۇيرۇلغىنى پهقهت بىر ئالالغىال 

  ) 9:30،31ن قۇرئا. (ئىبادهت قىلىشتۇر، چۈنكى ئالالدىن باشقا ئىالھ يوقتۇر

مهسىھىيلهر دىندا ھهددىدىن ئېشىپ ئالال توغرىسىدا ناھهق گهپلهرنى قىلماسلىقى  ●

ئۇ ئالالنىڭ . مهريهم ئوغلى ئهيسا مهسىھ پهقهت ئالالنىڭ بىر پهيغهمبىرىدۇر. كىرهك

 شۇڭا ئالال ۋه ئۇنىڭ. مهريهمگه قىلغان بىر كهلىمه سۆزى ۋه ئالالدىن چىققان روھتۇر

بۇ . ، ئۈچ ئىالھ بار دىيىشكه بولمايدۇكىرىگه ئىشىنىش كىرهكپهيغهمبهرلى

، ئۇنىڭ بالىسى بىردىنبىر ئىالھ بولۇپئالال . مهسىھىيلهر ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر

قۇرئان . (زىمىندىكى بارچه مهۋجۇدات ئۇنىڭغا مهنسۇپتۇر-ئاسمانبولمايدۇ، 

4:171 (   

.  كهتكهن بولىدۇىقاتتىن ئاجراپئېتئالالنى مهريهم ئوغلى مهسىھتۇر دىگۈچىلهر  ●
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  ) 5:17،72،73قۇرئان (

ۇبۇل قىلغان ئهھده تۈزگهن، ئهمما ئۇالر ئۆزلىرى قبۇرۇن ئالال مهسىھىيلهر بىلهن  ●

 تاشلىۋهتكهچكه، ئالال ئۇالرنىڭ ئارىسىغا ئۆچمهنلىك سېلىپ بىر قىسىم تهلىملهرنى

  ) 5:14قۇرئان  (. قىلىۋهتكهنبىرىگه ئۆچ-نىگىچه بىرىتاكى قىيامهت كۈ

مهسىھىيلهر ئۆز دىنىدا ھهددىدىن ئاشمىسۇن، ئىلگىرى ئۇالردىن بىر قىسىم ئادهم  ●

. ئازغان، ھهمده باشقا نۇرغۇن ئادهملهرنىمۇ ئازدۇرۇپ، توغرا يولدىن چىقىپ كهتكهن

  ) 5:77قۇرئان (

رده  كىرىپ، ئۇ يهئېتىقات قىلمىغانالر دوزاققا ئىسالمغامهسىھىيلهرنىڭ ئىچىدىكى  ●

   ) 98:6قۇرئان . (الر ئهڭ رهزىل ئادهملهردۇرئۇ. مهڭگۈ تۇرىدۇ

. مۇسۇلمانالر يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ ●

مۇسۇلمانالردىن كىمكى ئۇالر بىلهن ئىتتىپاقلىشىدىكهن، شۇ ئۇالر بىلهن دىنداش 

  ) 5:51قۇرئان . (ىمهيدۇبولغان بولىدۇ، ئالال ھهققانى بولمىغانالرنى يىتهكل

مۇسۇلمانالر مهسىھىيلهر ۋه يهھۇدىالر بىلهن جهڭ قىلىشى، تاكى ئۇالر يۇۋاشلىق  ●

  ) 9:29قۇرئان . (ئۇرۇش قىلىشى كىرهك  تۆلىگهنگه قهدهر①بىلهن جىزيه بېجى

  ىلهرنى ھۆرمهتلهمدۇ؟  ۋه باشقا دىندىكيهھۇدىالرنىمۇسۇلمانالر 

ه ئاساسالنغاندا، ئىسالم ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ئىسالم دىنىنىڭ بهلگىلىمىسىگ 

مهۋجۇد  نىڭۋه كۆپ ئىالھقا چوقۇنىدىغانالر) ئاتىزىمچىالر(خۇداغا ئىشهنمهيدىغانالر 

» ئهھلى كىتاپالر«بىر خۇداغا ئېتىقات قىلىدىغان . بولۇپ تۇرىشىغا يول قويۇلمايدۇ

ىساپلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ بولسا ئىككىنچى دهرىجىلىك پۇقرا ھ) يهھۇدى ۋه مهسىھىيلهر(

ھازىرمۇ كۆپ قىسىم ئهرهپ . ئىجتىمائى ئورنى مۇسۇلمانالردىن تۆۋهن تۇرىدۇ

ئهللىرىده ۋه شىمالى ئافرىقا، ئوتتورا ئاسىيا، جهنۇبى ئاسىيا، شهرقى جهنۇبى 

ئاسىيادىكى مۇسۇلمانالرنى ئاساس قىلغان دۆلهتلهردىكى بىر قىسىم رايونالردا 

  . تى يۈرگۈزىلىۋاتىدۇھېلىھهم ئىسالم شهرىئى

   : م دىنى مۇسۇلمانالرغا مۇنداق تهلىم بېرىدۇئىسال

مۇسۇلمانالر چوقۇم مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن جهڭ قىلىشى كىرهك، تاكى ئۇالر  ●

  ) 9:29قۇرئان . (ۋاشلىق بىلهن جىزيه تۆلىگهنگه قهدهريۇئۆزىنىڭ قۇربى يهتكىچه 

 كىرهك، چۈنكى تىنچلىق ئورناتماسلىقهن ئىسالمغا كىرمىگهنلهر بىلمۇسۇلمانالر  ●

  ) 47:35قۇرئان ( .ئالال مۇسۇلمانالرنى ئۇالردىن كۈچلۈك قىلغان

                                                        
 بهلگىلهنگهن، باشقا دىنىكىلهر تۆلهيدىغان، كهمسىتىش ۋه ھاقارهت تۈسىنى ئالغان ئىسالم دىنىدا: جىزيه  ①

  . بىر خىل باج
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قۇرئان . (مۇسۇلمانالر يهھۇدىالر ۋه مهسىھىلهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ ●

5:51 (  

كىيىنكى دهۋرلهرده بارلىققا كهلگهن ئايهتلهر مهسىھىيلهر بىلهن يهھۇدىالرغا  ●

 4:171،172 ، 2:111قۇرئان . (ېخىمۇ كۈچلۈك ھاقارهت ۋه ھۇجۇم تۈسىنى ئالغانت

 ،5:14،17،72،73 ، 9:30،31 ، 18:4،5 ، 98:6 (  

 ھاقارهتلهپ مۇنداق )شۇنداقال ئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرنى(قۇرئاندا يهھۇدىالر  ●

 تىلىنى چىقىرىدۇ،  قوغلىساڭ ئۇالر خۇددى ئىتقا ئوخشايدۇ، :دىيىلىگهن

ئۇالر خۇددى ھايۋانغا ). 7:176قۇرئان (قوغلىمىساڭمۇ تىلىنى چىقىرىپ تۇرىدۇ 

اپ ئارتىۋالغان  كىت).7:179قۇرئان (هتتهردۇر ئوخشايدۇ، ھهتتا ھايۋاندىنمۇ ب

قۇرئان (ھۆركۈپ كهتكهن ئىشهككه ئوخشايدۇ ). 62:5قۇرئان  (ئىشهككه ئوخشايدۇ

قۇرئان ( ۋه چوشقىغا ئايالندۇرۋهتكهن ئالال ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى مايمۇن). 74:50

5:60 (  

بولغاچقا، مۇقهددهس ) مهينهت،ناپاك(مۇسولمان ئهمهسلهر نىجىس قۇرئاندا  ●

  ) 9:28قۇرئان . (مهسچىتكه كىرىشكه بولمايدۇ دىيىلگهن

سهئۇدى ئهرهبىستان ھۆكۈمىتى قولغا چۈشۈرگهن بارلىق ئىنجىل، تهۋرات، زهبۇر  ●

ۋه مهسىھىيلهر بىلهن يهھۇدىالرنىڭ دىنى ئېتىقات بويۇملىرىنى قاتارلىق كىتاپالرنى 

  . كۆيدۈرۋىتىدۇ ياكى كۆمۈۋىتىدۇ

ئهرهپ ئهللىرىنىڭ ئاخبارات ۋاستىلىرى ۋه مائارىپ ئوقۇتۇش كىتاپلىرىدا كۆپ  ●

قارىتىلغان ھاقارهت ۋه ) كاپىرالرغا(مىقتاردا يهھۇدى ۋه باشقا مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه 

  . بايانالر بار-لىق سۆزھوجۇم خاراكتىر
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  قىسىم- 7

  

  تۇتۇش، روزائىئانهدۇئا، 
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  )ناماز(دۇئا 

  

  توغرىسىدىكى تهلىملهر) ناماز(ئىسالم دىنىدا دۇئا 

ناماز ئهركىن ھالدا خۇدا . مۇسۇلمانالر ھهر كۈنى بهش ۋاق ناماز ئۆتىشى كىرهك ●

شهكىلنى  بىلهن بىۋاسته سۆزلىشىشنى ئهمهس، بهلكى ئىبادهت جهريانىدىكى تاشقى

مۇسۇلمانالر . ارا ۋه ئاۋاز چىقىرىپ ئوقۇلىدۇ ئۇچۇق ئاشكناماز. بهكرهك تهكىتلهيدۇ

  . قايتا ياداليدۇ-ھهركۈنى ناماز ئوقۇغاندا قۇرئان ئايهتلىرىنى قايتا

ر دىنى ئېقىم نىدىغان بى يولتۇزغا چوقۇ، ئهرهپ يېرىم ئارىلىدائىسالمىيهتتىن بۇرۇن ●

شۇالرنىڭ  مۇھهممهت ،كهناماز ئوقۇيدى ۋاق ن7ى  ھهر كۈنبار بولۇپ، ئۇالر

  .  بولىشى مۇمكىن بىكىتكهنناماز ئوقۇشنى ۋاق 5 تهسىرىگه ئۇچراپ ھهر كۈنى

  ) 2:43قۇرئان . ( كىرهكالر چوقۇم ناماز پهرزىنى ئادا قىلىشىمۇسۇلمان ●

قۇرئان . (ناماز ئوقۇش ئارقىلىق يامان ئىش ۋه گۇناھتىن ساقالنغىلى بولىدۇ ●

29:45 (  

  : نامازنىڭ ۋاقتى توغرىسىدىكى ئايهتلهر

  ) 4:103قۇرئان . ( كىرهكبهلگىلهنگهن ۋاقىتتا ناماز ئوقۇشىمۇسۇلمانالر چوقۇم  ●

كۈندۈزنىڭ ئىككى تهرىپىده ۋه كهچ كىرگهن دهسلهپكى چاغدا ناماز ئوقۇش  ●

  ) 11:114قۇرئان . (كىرهك

چۈش  تۈن كېچه ۋه. هكهش كىركهچقۇرۇندا ۋه تاڭ سهھهرده ئالالنى مهدھىيىل ●

  ) 30:17،18قۇرئان .  ( مهدھىيىلهر ئالالغا خاستۇرۋاقتىدىكى

چۈشتىن كىيىندىن كهچ كىرگۈچه بولغان ئارلىقتىكى نامازنى، ئهتىگهنلىك  ●

. نامازنى ۋه كهچنىڭ مهلۇم ۋاقتىدا ئوقۇيدىغان ناماز پهرزىنى  ئادا قىلىش كىرهك

  ) 17:78،79قۇرئان (

شتىن بۇرۇن ۋه كۈن پېتىشتىن بۇرۇن، ھهمده كېچىنىڭ مهلۇم ۋاقتىدا كۈن چىقى ●

  ) 20:130قۇرئان . (ۋه كۈندۈزنىڭ ئىككى تهرىپىده ئالالنى مهدھىيىلهش كىرهك

بولۇپمۇ نامازدىگهرنى تولۇق  كىرهك، هش ۋاق نامازنى چوقۇم ئوقۇشىمۇسۇلمانالر ب ●

مىنىپ ) قائات(ىياده  ياكى ئهگهر دۈشمهنلهردىن قورقسا، پ. ئادا قىلىش كىرهك

ئالال چوقۇم بىخهتهر بولغاندىن كىيىن، ئهمما .  بولىدۇكىتىۋىتىپ ناماز ئوقۇسىمۇ

  ) 2:238،239قۇرئان . ( دۇئا قىلىش كىرهكشهكىلدهئۆگهتكهن 
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  : نامازدىن بۇرۇن تاھارهت ئېلىش توغرىسىدا

چه يۇيىدۇ، بېشىنى ناماز ئوقۇشتىن بۇرۇن يۈز ۋه قۇلىنى جهينىكىگىمۇسۇلمانالر  ●

ا پۈتۈن ئهگهر تىنى مهينهت بولس. سۇ بىلهن سۈرتىدۇ، پۇتىنى ئۇشۇققىچه يۇيىدۇ

ھاراق ئىچىپ مهس بولغان . كىرهك) غۇسلى قىلىشى(بهدىنىنى سۇ بىلهن يۇيىشى 

ئهگهر كېسهل بولغان، سهپهرگه چىققان، . چاغالردا ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ

ىنسى مۇناسىۋهت قىلغان چاغالردا سۇ تاپالمىسا، ھاجهتخانىغا كىرگهن، ياكى ج

. بولىدۇ) تهيهممۇم قىلسا(پاكىز يهردىكى توپىدىن ئېلىپ يۈزىگه ۋه قۇلىغا سۈرتسه 

  ) 4:43 ، 5:6قۇرئان (

   : توغرىسىدا) قىبله(ناماز ئوقۇغاندا يۈزلىنىدىغان تهرهپ 

قۇرئان . (ىنىڭالريۈزل) بىگهمهككىدىكى كه(ا مهسچىدى ھهرهمگه ھهرقانداق جايد ●

2:149،150 (  

 مهيلى قايسى شۇڭا. بولسۇن ھهممىسى ئالالغا مهنسۇپ مهشرىق ياكى مهغرىپ ●

  ) 2:115قۇرئان . ( ئالال شۇ تهرهپتىدۇرتهرهپكه يۈزلهنسۇن

 مهيلى شهرققه ياكى غهرپكه يۈزلهنسۇن، بۇالرنىڭ ئىبادهت قىلغاندا ●

 ئالالغا، قىيامهتكه، ۇس ئىشدۇر. دىگىلى بولمايدۇ دۇرۇس نىھىچقايسىسى

قۇرئان . ( پهيغهمبهرلهرگه ئىشىنىشتۇر ۋهپهرىشتىلهرگه، مۇقهددهس كىتاپالرغا

2:177 (  

  : ناماز ئوقۇغان چاغدىكى تاشقى قىياپهت توغرىسىدا

) هجدهس(، يهرگه باش ئۇرۇش )رۇكۇ(، ئىگىلىپ تۇرۇش )قىيام(تىك تۇرۇش  ●

  ) 22:26قۇرئان . (قاتارلىق قىياپهتلهر بار

  ) 22:77 ، 2:43قۇرئان . (ئىگىلىپ تازىم قىلىش، يهرگه باش ئۇرۇش ●

  : ناماز ئوقۇغاندا دىققهت قىلىدىغان ئىشالر

ئهگهر ناماز ئوقۇۋاتقان ئادهمنىڭ ئالدىدىن ئىت، ئىشهك ياكى ئايال كىشى ئۆتۈپ  ●

  )  1:9:490بۇخارى ھهدىسلىرى . (قالسا، ئۇنىڭ نامىزى ئىناۋهتسىز بولىدۇ

بۇخارى ھهدىسلىرى (ناماز ئوقۇۋاتقان ئادهمنىڭ ئالدىدىن ئۈتۈش گۇناھتۇر  ●

بۇخارى (، بۇ ھهم ئوقۇلىۋاتقان نامازنىمۇ ئىناۋهتسىز قىلىۋىتىدۇ )1:9:489

  ). 1:9:488ھهدىسلىرى 

بۇخارى ھهدىسلىرى . (ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئىمامدىن بۇرۇن تۇرۇپ كىتىشكه بولمايدۇ ●

1:11:660 (  
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بۇخارى (كىرهك ) سهپراس بولۇش(لىپ ناماز ئوقۇغاندا رهتكه تىزىلىش يىغى ●

بۇخارى (، كۆز يوقىرىغا قارىماسلىق كىرهك )1:11:685،690ھهدىسلىرى 

تولۇق ھهركهتنى )  قىلغانداسهجده(، يهرگه باش ئۇرغاندا )1:12:717ھهدىسلىرى 

اماز ئىناۋهتسىز بولمىسا قىلغان ن ، )1:12:759بۇخارى ھهدىسلىرى (قىلىش كىرهك 

  . بولىدۇ، ھهتتا ئالالنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدۇ

سېتىقنى تاشالپ مهسچىتكه - قىلىۋاتقان بارلىق سوداجۈمه نامىزىدا مۇسۇلمانالر ●

  ) 62:9قۇرئان . ( كىرهكىبېرىپ ناماز ئوقۇش

  ) 14:40قۇرئان . ( كىرهكئادا قىلىشتولۇق ناماز پهرزىنى  بارلىق مۇسۇلمانالر ●

  مۇسۇلمانالرنىڭ دۇئاسىغا جاۋاپ قايتۇرامدۇ؟ ئالال 

مۇسۇلمانالر گهرچه بهزىده قۇرئاننىڭ بىر قىسىم مۇسۇلمان ئهمهس دۆلهتلهردىكى  ●

  ئوقۇغان نامىزىغاهتلىرىنى نهقىل ئېلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئاي40:60 ۋه 2:186

 ئالال ،ۆزىدهنىڭ ئ قايتۇرىدۇ دىسىمۇ، ئهمما مۇسۇلمان دۆلهتلهر ئىنكاسقارىتا ئالال

ئالال ناماز ئوقۇغاندا  ياكى شنى خااليدۇ قايتۇرۇ ئىنكاسرنىڭ ئوقۇغان نامىزىغاكىشىله

  .  دهپ تهلىم بېرىلمهيدۇبىلهن بىۋاسته سۆزلهشكىلى بولىدۇ

ئايهتته، ئالال مۇھهممهتكه ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانالرغا يېقىن -186سۈره -2قۇرئان  ○

. نامىزىغا جاۋاپ قايتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇئىكهنلىكىنى، ناماز ئوقۇغانالرنىڭ 

  ) 2:186قۇرئان (

ئايهتته، مۇسۇلمانالر ئهگهر ئالالدىن تىلىسه، ئالالنىڭ -60سۈره -40قۇرئان  ○

  ) 40:60قۇرئان (. ئۇالرنىڭ تىلىكىگه جاۋاپ قايتۇرىدىغانلىقى ئېيتىلغان

ا جاۋاپ  مۇسۇلمانالرنىڭ دۇئاسىغنىڭئالالگهرچه بۇ ئىككى ئايهتته  ●

   : بولسىمۇ، ئهمما بۇنىڭ شهرتى بار ئېيتىلغانقايتۇرىدىغانلىقىنى

ئالالنىڭ چاقىرىقىنى ئاڭلىغان ۋه ئۇنىڭ سۆزىگه تولۇق ئهمهل قىلغان بولىشى  ○

دىمهك ئالال بۇيرۇغان بارلىق مهجبۇرىيهتلهرنى ئادا قىلغان، ئۇنىڭغا . كىرهك

  . ن بولۇش كىرهكمۇخالىپ كىلىدىغان ھهرقانداق ئىشنى قىلمىغا

ئهگهر بۇ سۆز مۇسۇلمانالرغا قارىتىپ .  كىرهكئالالغا ئىشهنگهن بولىشى ○

ئېيتىلغان بولسا، ئالال نىمه ئۈچۈن يهنه ئۇالردىن ئۆزىگه ئىشىنىشنى تهلهپ 

بۇنىڭدىن .  ئىخالسمهنلىكىنى جهزملهشتۈرمىگهنئېنىقكى ئالال ئۇالرنىڭ. قىلىدۇ

كى، ئالال بارلىق ئادهملهرنىڭ  دۇئاسىغا چوقۇم كۆرىۋىلىشقا بولىدۇيهنه شۇنى 

  . جاۋاپ قايتۇرىمهن دهپ كاپالهتلىك قىلمىغان

دۇئا قىلغۇچى توغرا يولدا ماڭغان، ئالالغا بويسۇنغان تهغدىردىمۇ، ئالالنىڭ  ○
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ئايهت  كاپالهت بېرىدىغان اسىنى ئاڭاليدىغانلىقى توغرىسىداچوقۇم ئۇالرنىڭ دۇئ

  . يوق

  دا دۇئا قىلىشقا ئائىت تهلىملهرمهسىھ ئېتىقاتى

 بىۋاسته ۋه ئهركىن بولىدۇ، ۋاقىت ۋه ئورۇننىڭ مهسىھىيلهرنىڭ دۇئاسى ●

مهلۇم ئېلىپ بېرىلىدۇ،  ىلىك بىلهن سهمىمىنچهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدۇ، چىن قهلبت

 سۆزلىشىش مهسىھىيلهر دۇئانى خۇدا بىلهن. قېلىپقا چۈشۈرۋالمايدۇشهكىل ۋه بىر 

ۋه بىلدۈرۈش مىننهتدارلىق خۇداغا ،  تىلهش تىلهكدا دۇئاسى، ئۇالرنىڭۇدهپ قارايد

   .ئوقۇش ئاساس قىلىنىدۇمهدھىيه 

لماقچى بولغانالر چۇقۇم قهلب روھى ۋه خۇدا روھتۇر، شۇڭا ئۇنىڭغا ئىبادهت قى ●

  ) 4:24يۇھاننا -ئىنجىل(.  بىلهن ئىبادهت قىلىشى كىرهكچىن سهمىمىيىتى

  :  كىرهكپاكلىنىش» تازالپ«شتىن بۇرۇن مۇنۇالرنى دۇئا قىلىمهسىھىلهر 

 ، 27-36:25ئىزاكىيال (.  پاكلىقىدىن مۇھىمدۇرقهلبنىڭ پاكلىقى تهننىڭ ●

   ) 23-7:1 ، ماركوس 20-15:18مهتتا  ، 22-10:19ئىبرانىالر 

، ىھ ئۆزىنى قۇربان قىلىش ئارقىلىق ئېتىقاتچىلىرىنىڭ قهلبىنى پاكالپئهيسا مهس●

دهۋرىدىكى بهدهننى يۇيۇپ پاكالشقا ئائىت قائىدىنىڭ ئورنىنى ) تهۋرات (كونا ئهھده

  ) 14-9:10ئىبرانىالر (. باستى

زهبۇر . (تىن ئايرىلىشىر ۋه ساختىپهزلىكمىك-له، ھىدۇنيانىڭ قۇرۇق خىياللىرى ●

24:3،4 (  

  )1:16يهشايا . (رهزىل قىلمىشالردىن قول ئۈزۈش ●

تىپ قويغان بولسا، ئهپۇ سوراپ يارىشىۋىلىش ئهگهر بىرهر قېرىندىشىنى رهنجى ●

  ) 5:23،24مهتتا . (كىرهك

  ) 66:18زهبۇر . (قهلبى يامانلىققا بېرىلگهن ئادهمنىڭ دۇئاسىنى خۇدا ئاڭلىمايدۇ ●

  : دۇئا قىلغان چاغدا يۈزلىنىدىغان تهرهپ

 كىرهك، بۇ قهلب روھى ۋه چىن سهمىمىيىتى بىلهن دۇئا قىلىشئادهم چوقۇم  ●

خۇدا مۇشۇنداق دۇئانى . دۇر قايسى تهرهپكه قاراپ دۇئا قىلىشتىن مۇھىم جايداقايسى

  ) 24-4:19يۇھاننا . (تهلهپ قىلىدۇ

  : دۇئا قىلغان چاغدىكى قىياپهت
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  ) 11:25 ، ماركوس 9:2 ، نهھهمىيا I 8:14،22پادىشاھالر. ( تۇرۇشئۆره ●

ىش، بېشىنى يهرگه قويۇپ سهجده بېشىنى پهس قىلىش، ئىگىلىپ تازىم قىل ●

 ، ئىزهكىيال 8:6 ، نهھهمىيا I 24:8 ، سامۇئىل16:22نوپۇس سانى . (قىلىش

  ) 26:39 ، مهتتا 1:28

 II ، تارىخنامه8:54پادىشاھالر . (تىزلىنىش، ئىككى قولىنى ئىگىز كۆتۈرۈش ●

 I ، تىمۇتىي21:5 ، 20:36، ئهلچىلهر  134:2 ، 95:6 ، 28:2 ، زهبۇر 6:13

2:8 (  

  : دۇئانىڭ ۋاقتى توغرىسىدا

ھهرقانداق ئېتىقاتچىالر مهسىھ ئېتىقاتىدا دۇئانىڭ مۇقىم ۋاقتى بىكىتىلمىگهن،  ●

  ) 6:18 ، ئهفهسلىكلهر 55:17زهبۇر . (ۋاقىتتا دۇئا قىلسا بولىدۇ

.  ئېزىقتۇرۇلۇشالردىن ساقلىنىش الزىمپ،سهگهكلىك بىلهن دۇئا قىلىھهردائىم  ●

  ) 14:38 ، 13:33 ، ماركوس 26:41مهتتا (

ئايرىم ) ېسهلنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈنمهسىلهن ك(ئىشالر ئۈچۈن ئاالھىده بهزى  ●

   ) 18-5:13 ، ياقۇپ 28:8 ، 9:40ئهلچىلهر . (ۋاقىت ئاجرىتىپ دۇئا قىلسا بولىدۇ

گهرچه تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قاتارلىق . ھهر كۈنى مۇقىم قهرهلده دۇئا قىلىش ●

مۇقهددهس كىتاپالردا دۇئانىڭ مۇقىم ۋاقتى بىكىتىلمىگهن بولسىمۇ، ئهمما بهزى 

 كهچته مۇقىم ۋاقىت ئاجرىتىپ دۇئا سىھ ئېتىقاتچىلىرى ئهتىگهنده، چۈشته ۋهمه

  . قىلىش ئادىتىنى يىتىلدۈرگهن

  : دۇئا قىلغاندا دىققهت قىلىدىغان ئىشالر

. ۇئا قىلىشتىن بۇرۇن ئۆزىنى تۆۋهن تۇتۇش، گۇناھتىن ئايرىلىش كىرهكد ●

   ) 14-18:10 ، لۇقا 66:18 ، زهبۇر II 7:14،15تارىخنامه(

  ) 4:3ياقۇپ . (دۇئا قىلىشتىكى مۇددىئا توغرا بولۇش كىرهك ●

  ،26:39،42،44مهتتا . (خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچه دۇئا قىلىش كىرهك ●

   ) I 5:14-16 ، يۇھانناII 12:8،9كورىنتلىقالر

. قهلب روھى، چىن سهمىمىيىتى ۋه ئهقلى ھوشى بىلهن دۇئا قىلىش كىرهك ●

  ) I 14:15 ، كورىنتلىقالر4:24يۇھاننا (

  ) I 3:21 ، يۇھاننا4:16ئىبرانىالر  (.لىش كىرهكدۇئا قىقورقماي  يۈرهكلىك ھالدا ●

  ) 11:8لۇقا (. تىلهش كىرهكدۇئا قىلىپ  جىددى ھالهتته ●
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 ، 8-18:1 ، لۇقا I 16:11تارىخنامه. ( كىرهك ئۈزۈلدۈرمهي دۇئا قىلىشىمدائ ●

   )I 5:17 ، سالونىكالىقالر4:2 ، كولوسىلىقالر 12:12رىملىقالر 

  ) 6:12لۇقا . ( كىرهكئۇزۇن ۋاقىت دۇئا قىلىش ●

 ، 7:7،8مهتتا . (تىلىگهنگه ئېرىشىمهن دهپ ئىشهنچ بىلهن دۇئا قىلىش كىرهك ●

  ) 11:24 ، ماركوس 21:22

 ، 8:26رىملىقالر . (مۇقهددهس روھنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ دۇئا قىلىش كىرهك ●

   ) 20 ، يهھۇدا 6:18ئهفهسلىكلهر 

يۇھاننا . (سىھنىڭ نامىدا دۇئا قىلغان ئىش چوقۇم ئهمهلگه ئاشىدۇئهيسا مه ●

14:13،14 ، 15:16 ، 16:23،24 (  

  ) 6:7مهتتا . ( كىرهكنى ئۇچۇق ۋه ئۇدۇل قىلىشسۆز-دۇئا قىلغاندا گهپ ●

كۆز قىلىش ئۈچۈن ئىبادهتخانا ياكى كوچىالردا -دۇئا قىلغاندا باشقىالرغا كۆز ●

 ئۆيگه كىرىپ، ىلماي، بهلكىساختىپهزلهردهك دۇئا قتۇرۋىلىپ دۇئا قىلىدىغان 

  ) 6:5،6 مهتتا. (ئىشىكنى يېپىپ، ئهرشتىكى كۆرۈنمهس خۇداغا دۇئا قىلىش كىرهك

قايتا -دۇئا قىلغاندا خۇدانى تونىمايدىغان يات خهلقلهردهك بىر گهپنى قايتا ●

. بولمايدۇ) شكهقايتا يادالپ بېرى-ئايهتلهرنى ماشىنا ئادهمدهك قايتا(تهكرارالشقا 

  ) 6:7،8مهتتا (

  : دۇئانىڭ مهزمۇنى

   )13-6:9مهتتا (رهب دۇئاسى  ●

  ) 4:6فىلىپىلىكلهر (دۇئا قىلىش، تىلهك تىلهش، مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش  ●

  ) 5:19 ، ئهفهسلىكلهر 150:2 ، 34 ، 19 ، 8زهبۇر (خۇدانى مهدھىيىلهش  ●

   ) 21-22:17ئهلچىلهر (رهبنىڭ سۆزىنى قۇبۇل قىلىش  ●

  ) 18:13 ، لۇقا 14:2 ، ھۇشىيا 139:23،24 ، 51زهبۇر (گۇناھىغا تۆۋه قىلىش  ●

 ، 5:20ئهفهسلىكلهر (ئۆزى ئۈچۈن ۋه باشقىالر ئۈچۈن مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش  ●

  ) 1:3 ، كولوسىلىقالر 1:16

  باشقىالر ئۈچۈن تىلهك تىلهش  ●

  ) I 2:2تىموتى. ( تىلهك تىلهشھاكىمىيهت سوراۋاتقانالر ئۈچۈن ○

  ) 5:44مهتتا . ( تىلهك تىلهشچۈنزىيانكهشلىك قىلغانالر ئۈ ○
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 ، رىملىقالر 22:32لۇقا . ( تىلهك تىلهشھ ئېتىقاتچىلىرى ئۈچۈنمهسى ○

  ) 6:18 ، 1:17،18 ، ئهفهسلىكلهر 1:9،10

  ) I 2:1تىموتى. ( تىلهك تىلهشۈتكۈل ئىنسانالر ئۈچۈنپ ○

  ) 9:38مهتتا . (نى تىلهشخۇدادىن تېخىمۇ كۆپ خىزمهتچىلهرنى ئهۋهتىش ○

  تىلهش تىلهك ئۆزى ئۈچۈن  ●

  ) 6:11مهتتا (كۈندىلىك رىزقىنى تىلهش  ○

  ) 1:5ياقۇپ (پاراسهت تىلهش -ئهقىل ○

  ) 11:13لۇقا (مۇقهددهس روھنى تىلهش  ○

نىشنى، رهزىللىكلهردىن گۇناھ ئۆتكۈزمهسلىكنى، ئېزىقتۇرۇلۇشالردىن ساقلى ○

   ) 6:13 ، مهتتا 141:3،4زهبۇر (يىراق قىلىشنى تىلهش 

پىكىر ۋه خىياللىرىمىزنى تهكشۈرۈپ تۇرۇشىنى، سىنىشىنى ۋه -خۇدادىن ئوي ○

  ) 139:23،24 ، 26:2زهبۇر (تاۋلىشىنى تىلهش 

    دۇئا قىلىشيىغىلىپ ●

  ) 18:19مهتتا ( . تىلهشهقسهتته دۇئا قىلىپ خۇدادىنبىر نىيهت بىر م ○

  ) 5:16ياقۇپ . ( تىلهك تىلهشزئارا بىر بىرسى ئۈچۈنئۆ ○

هددهس روھ غدا مۇقبىرلىكته خۇدانى مهدھىيىلىگهن چائېتىقاتچىالر يىغىلىپ  ○

 ، 31-4:24ئهلچىلهر . ( بىلهن بىرگه بولىدۇ ئۇالرخۇدانىڭ قۇدرىتىۋه 

12:5،12 ، 16:25 (  

مهسىھىيلهر يهھۇدىالر شهنبه كۈنى، ،  انالر جۈمه كۈنىنىمه ئۈچۈن مۇسۇلم

  ؟    ئىبادهت قىلىدۇ يىغىلىپبولسا يهكشهنبه كۈنى

  . جۈمه كۈنى مۇسۇلمانالرنىڭ يىغىلىپ ناماز ئوقۇيدىغان كۈنىدۇر ●

جۈمه :  مۇھهممهت مۇنداق دىگهنندائىسالم دىنىدىكى خاتىرىلهرگه ئاساسالنغا ●

جهننهتكه ئېلىپ جۇمه كۈنى ئاتا م ئاده. ئالال ئادهم ئاتىنى ياراتقانكۈنىده 

مه كۈنى گۇناھىغا تۆۋه ئۇ جۈ. جۈمه كۈنى جهننهتتىن قوغالنغان، ھهم كىرىلگهن

قىيامهتته تىرىلىش كۈنىمۇ جۈمه كۈنىگه . قىلغان، جۈمه كۈنى ئالهمدىن ئۆتكهن

ى ناھايىتى مۇھىم كۈن دهپ شۇڭا مۇسۇلمانالر جۈمه كۈنىن. توغرا كىلىدىكهن

   .ھىساپاليدۇ

 يىغىلىش كۈنى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدىكى بارلىق ئىشنى تاشالپ، دهرھال قۇرئاندا ●
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ئهمما  ،)62:9قۇرئان  (اماز ئوقۇشى كىرهكلىكى ئېيتىلغانمهسچىتلهرگه يىغىلىپ ن

  . يىغىلىش كۈنىنىڭ ھهپتىنىڭ نهچچىنچى كۈنى ئىكهنلىكى ئېنىق دىيىلمىگهن

 يىغىلىپ ناماز )جۈمه كۈنى(شىنچى كۈنى ھهپتىنىڭ به ھهدىسته مۇسۇلمانالرنىڭ ●

  :ھهممهت مۇنداق دىگهن مۇبۇ توغرىلىق. ئوقۇشى كىرهكلىكى كۆرسىتىلگهن

، مۇقهددهس  بولساقمۇبۇ دۇنياغا كىيىن كهلگهن) مۇسۇلمانالر(گهرچه بىز  ○

كىتابقا بۇرۇنقىالردىن كىيىن ئېرىشكهن بولساقمۇ، ئهمما كىيىنكى دۇنيادا بىز 

يىغىلىش كۈنى ئهسلى ئالالنىڭ بۇرۇنقىالرغا بهلگىلهپ . دى بولىمىزھهممىنىڭ ئال

بهرگهن ئۇلۇغ كۈنى ئىدى، ئهمما كىيىن ئۇالر ئۆز ئىچىدىن زىددىيهتلىشىپ بۇ 

. شۇڭا ئالال بىزگه يىغىلىش كۈنىنى قايتا باشالپ بهردى. كۈنگه ئهمهل قىلمىغان

 ىز،نىڭ ئالدى بولىميىغىلىش كۈنىنىڭ تهرتىپىگه ئاساسالنغاندا بىز ھهممى

مهسىلهن، يهھۇدىالر شهنبه كۈنى . كهينىمىزدىن ئهگىشىدۇبولسا  باشقىالر

بۇخارى (. بولسا يهكشهنبه كۈنى يىغىلىدۇ) مهسىھىيلهر(يىغىلىدۇ، ناساراالر 

  ) 2:876،896ھهدىسلىرى 

تۇرۇپ پهرىشتىلهر مهسچىتلهرنىڭ ئالدىدا ) جۈمه كۈنى(يىغىلىش كۈنى  ○

  ) 2:929بۇخارى ھهدىسلىرى (. ىدىغانالرنى ساقاليدىكهنكىلمهسچىتكه 

ۋاقىت بار، قايسى بىر بىر  ئاالھىده ۈنىده دۇئا قۇبۇل قىلىنىدىغانيىغىلىش ك ○

مۇسۇلمان دهل مۇشۇ ۋاقىتتا ئالالدىن نىمه تىلىسه، ئۇنىڭ تهلىپى ئىجابهت 

  ) 2:935بۇخارى ھهدىسلىرى (. بۇ ۋاقىت ناھايىتى قىسقا بولىدۇ. بولغۇسى

سابات  يهھۇدىالر قارىشىچه،) Goittein(ھازىرقى زاماندىكى بهزى ئالىمالرنىڭ  ●

تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن ھهر جۈمه كۈنى ) شهنبه كۈنىدىكى دهم ئېلىشقا(كۈنىگه 

ئادىتى بار ) جۈمه بازىرى قىلىدىغان(شهھهرلهرگه يىغىلىپ ماللىرىنى ساتىدىغان 

گه مال ئالغىلى لهرراپىدىكى مۇسۇلمانالرمۇ شهھهرشۇڭا جۈمه كۈنى شهھهر ئهت. ئىكهن

.  كهلگهنىغىلىپ ناماز ئوقۇشىغا قواليلىق ئېلىپمۇسۇلمانالرنىڭ يبۇ . كىلىدىكهن

شۇ سهۋهپتىن مۇھهممهت جۈمه كۈنىنى مۇسۇلمانالرنىڭ يىغىلىپ ناماز ئوقۇيدىغان 

    . مىش قىلىپ تاللىغانكۈنى

 تۈزىمى خۇدانىڭ مۇسا پهيغهمبهر ئارقىلىق يهھۇدىالرنىڭ شهنبه كۈنى دهم ئېلىش ●

تهۋراتتا مۇنداق   تهۋرات قانۇنىغا ئاساسالنغان بولۇپ،يهھۇدىالرغا بهرگهن

پهرۋهردىگار خۇدا مۇساغا تاپىالپ مۇنداق دىدى، سهن ئىسرائىلالرغا «. خاتىرلهنگهن

ۇ مهن چۈنكى ب. كۈنۈمگه ئهمهل قىلىڭالر) ئاراملىق(سىلهر مىنىڭ سابات ئېيتقىن، 

...  ئهۋالتقا قالىدىغان بهلگىدۇر -بىلهن سىلهر ئوتتورىمىزدىكى ئهۋالتتىن

بۇ مهن . ئهۋالتقىچه ئهمهل قىلسۇن- ئهۋالتتىن مهڭگۈلۈك ئهھدىگهرائىلالر بۇئىس

پهرۋهردىگار -ئوتتورسىدىكى مهڭگۈلۈك بهلگىدۇر، چۈنكى مهنبىلهن ئىسرائىلالر 
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مىسىردىن  (».م، يهتتىنچى كۈنى ئارام ئالدىمزىمىننى ياراتتى-ئالته كۈنده ئاسمان

   ) 17-31:12چىقىش 

基督復临安息日会(مهسىھ ساباتچىالر جامائىتى  ● Seventh-Day Adventist (

  . تهۋراتتىكى يوقۇرقى ئايهتكه ئاساسهن، ھهر شهنبه كۈنى يىغىلىپ دۇئا قىلىدۇ

ئادهتته مهسىھىيلهر يهكشهنبه كۈنى يىغىلىپ دۇئا قىلىدۇ، بۇنىڭ سهۋهبى ئهيسا  ●

نه بىر يه. مهسىھنىڭ يهكشهنبه كۈنى تىرىلگهنلىكىنى خاتىرلهش ئۈچۈندۇر

ئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا  ، مهسىھىيلهر ئىسرائىلالر ئهمهسجهھهتتىن ئېيتقاندا

ى پهيغهمبهرلهر يازمىلىرىنى كىلىشى ۋه ئۆلۈپ تىرىلىشى، تهۋرات بىلهن قهدىمق

  ) 5:17مهتتا (. ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بولغان

بۇنى . ىغىلىپ ئىبادهت قىلغان يهكشهنبه كۈنى يمۇدهسلهپكى مهسىھ جامائىتىئهڭ  ●

 ھهزرىتى ئهيسانى خاتىرلهش ئۈچۈن بىر يهرگه جهم يهكشهنبه كۈنى«ئىنجىلدىكى 

. ىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇدىگهن ئايهتت» بولدۇق، ناننى پارچىالپ يىيىشتۇق

  ) 20:7ئهلچىلهر (

 ، 55:17زهبۇر (مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ھهرقانداق چاغدا دۇئا قىلسا بولىدۇ  ●

ئىھتىياتچانلىق ۋه سهگهكلىك بىلهن ھهرۋاقىت دۇئا قىلىش ، )6:18ئهفهسلىكلهر 

دىمۇ ئهينى » ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى-ئىنجىل«، )13:33ماركوس (كىرهك 

ى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ بىر يهرگه جهم بولۇپ ئىبادهت قىلغانلىقى، دۇئا ۋاقىتتىك

 31-4:24ئهلچىلهر (نلىكى كۆپ قېتىم تىلغا ئېلىنغان قىلىپ خۇدانى مهدھىيىلىگه

ېتىقاتچىلىرى  مهسىھ ئ، شۇڭا مهيلى قايسى كۈنى بولسۇن،)16:25  ،12:5،12، 

  . سا، بۇ ياخشى ئىشتۇرۇئا قىل بىر نىيهت بىر مهقسهتته دبىر يهرگه يىغىلىپ،

  

 

  )زاكات (ئىئانه

  قا ئائىت تهلىملهرزاكاتئىسالم دىنىدا 

ئالالنىڭ توغرا يولىنى تۇتقانالر بۇ خىل ئادهملهر . مۇسۇلمانالر زاكات بېرىشى كىرهك ●

  ) 31:4،5قۇرئان . (غهلىبه قىلغۇچىالردۇربولۇپ، 

  :  بېرىشنىڭ ئوبىكتىزاكات

الر، ئازاد لىرى، دىلى ئىسالمغا مايىللالر، زاكات خادىمر، يوقسۇكهمبهغهلله ●

 قىلىۋاتقانالر ۋه ، قهرز بولغانالر، ئالالنىڭ يولىدا خىزمهتقىلىنماقچى بولغان قۇلالر

  ).2:273قۇرئان (نامراتالر ۋه ئۆزىنى ئىسالمغا ئاتىغانالر  ؛)9:60قۇرئان ( مۇساپىرالر
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.  ئۇرۇشىغىمۇ ئىشلىتىلىدۇىرت، جىھادالرغا ئىشلىتىلگهندىن سزاكات ياخشى ئىش ●

  ) 2:24:547بۇخارى ھهدىسلىرى (

  : زاكات بهرگهندىكى پوزىتسىيه

قۇرئان . (ئازار بېرىشكه ۋه زىيان سېلىشقا بولمايدۇ  قۇبۇل قىلغۇچىغازاكات ●

2:264 (   

ئاشكارا بېرىش ، )14:31قۇرئان (كه بولىدۇ ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بېرىش زاكاتنى ●

ئۇ بىر قىسىم گۇناھنى ، چۈنكى  بېرىش تېخىمۇ ياخشى ئىش، يۇشۇرۇنياخشى

  ) 2:271قۇرئان . (يۇيىدۇ

 ئېلىشقا تىگىشلىك زاكاتنىتوققانالر، كهمبهغهللهر ۋه مۇساپىرالر -يېقىن ئۇرۇق ●

  ) 30:38قۇرئان . (بېرىش كىرهك، بۇ ئالالنى خۇرسهن قىلىدۇ

ىغانالر ئالالغا ۋه قىيامهتكه  بېرىدكۆز قىلىش ئۈچۈن زاكات-زىنى كۆزئۆ ●

  ) 4:38قۇرئان . (ئىشهنمهيدىغانالردۇر

  ) 74:6قۇرئان . ( بېرىشكه بولمايدۇ تاما قىلىپ زاكات نهرسهىن بىرهربۇ دۇنياد ●

  : زاكات بېرىشنىڭ نهتىجىسى

  ) 9:103قۇرئان . ( پاكاليدۇئادهمنى ●

  ) 21:73 ، 7:156قۇرئان . (ئالالنىڭ شهپقىتىگه ئېرىشهلهيدۇ ●

  ) 30:39 ، 2:261،272،274قۇرئان . (ئالال ھهسسىلهپ ئىلتىپات قىلىدۇ ●

وزورىدا مهرتىۋىگه ئېرىشىپ، گۇناھى كهچۈرىلىدۇ، مول رىزىققا ئىگه ئالالنىڭ ھ ●

  ) 8:4قۇرئان . (بولىدۇ

  ) 2:274قۇرئان . (قايغۇدىن خالى بولىدۇ-ئاخىرهتته قورقۇنچ ۋه غهم ●

  :  يۇيۇشجهرىمانه تۆلهپ گۇناھىنى

قهسهمنى بۇزۇشنىڭ جهرىمانىسى، ئۆز ئائىلىسىنىڭ ئوتتورھال يىمهكلىك مىقتارى  ●

بويىچه، ئون نامرات ئادهمگه بىر ۋاق تاماق بېرىش ياكى بىر قۇر كىيىم بېرىش، ياكى 

بۇالرنى قىلىشقا قۇربى يهتمىگهن ئادهم ئۈچ كۈن روزا . بىر قۇلنى ئازاد قىلىش كىرهك

  ) 5:89ۇرئان ق. (تۇتۇشى كىرهك

بولمىسا .  چهكلهنگهن رايوندا جانىۋارالرنى ئۆلتۈرۈشكه بولمايدۇداچهكلهنگهن ئاي ●

 بىلهن گۇناھىنى يۇيۇش كىرهك، ياكى جهرىمانه ۋارانلىرى-ئوخشاش ساندىكى مال
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تۆلىشى كىرهك، يهنى بىر نهچچه كهمبهغهلنىڭ بىر كۈنلۈك تامىقىنى بېرىش كىرهك، 

  ) 5:95قۇرئان . (گۈدهك روزا تۇتۇش كىرهكياكى شۇنىڭغا ماس كهل

  :  توغرىسىداسهدىقه 

 باي مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن بىۋاسته ھالدا –سهدىقه  ●

  . نى كۆرسىتىدۇكهمبهغهللهرگه ئىئانه قىلغان پۇلى ياكى باشقا ماددى بۇيۇمالر

هكلىگهن، چۈنكى ۇبۇل قىلىشىنى چمۇھهممهت ئۆز ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ سهدىقه ق ●

  .  بولىدىكهن»ناپاك«ۋه » مهينهت« سهدىقه

ھهرقانداق بىر يىمهكلىك باشقىالر تهرىپىدىن مۇھهممهتنىڭ ئالدىغا ئېلىپ  ○

كىلىنسه، ئۇ ئۇنىڭ سوۋغات ياكى سهدىقه ئىكهنلىكىنى سورايدۇ، ئهگهر سهدىقه 

. گه يهيدۇبولسا ئۆزى يىمهي ھهمرالىرىغا يىگۈزىدۇ؛ ئهگهر سوۋغات بولسا بىر

  ) 3:47:750بۇخارى ھهدىسلىرى (

سهدىقه قىلىنغان خورمىالردىن ) مۇھهممهتنىڭ نهۋرىسى(ھهسهن بىن ئهلى  ○

بىزنىڭ سهدىقه «: بىرىنى يىمهكچى بولغاندا، مۇھهممهت ئۇنىڭغا

 4:52:306بۇخارى ھهدىسلىرى . ( دهيدۇ-» يىمهيدىغانلىقىمىزنى بىلمهمسهن؟

 ،5:2339 (  

 نهرسه ، ناپاك مهينهت، سهدىقه خهلقنىڭ ئىچىدىكى دىيىشىچهمۇھهممهتنىڭ ○

مۇسلىم . (ڭ ئائىلىسىدىكىلهر ئۈچۈن ھارام بولىدىكهنبولۇپ، ئۇ ۋه ئۇنى

  ، مالىك19:2979 ، ئهبۇداۋۇت ھهدىسلىرى 5:2347،2348ھهدىسلىرى 

58:58.3.13،15 (  

دىكىلهر ئۈچۈن مۇھهممهتنىڭ دىيىشىچه، ئهگهر بىر مۇسۇلمان ئهر ئۆز ئائىلىسى ○

 پۇل ا ئېرىشمهكچى بولسا، خهجلهنگهنپۇل خهجلهپ، ئالالنىڭ ماختىشىغ

 ، مۇسلىم 7:64:263،266بۇخارى ھهدىسلىرى . (سهدىقه ھىساپلىنىدىكهن

   ) 13:3997 ، 5:2192ھهدىسلىرى 

  مهسىھ ئېتىقاتىدا ئىئانه بېرىشكه ئائىت تهلىملهر

  : ئىئانه بېرىش ئوبىكتى

قانۇن -تهۋرات (.غا قولى ئۇچۇق بولۇش كىرهكل قېرىنداشلىرىكهمبهغهل يوقسۇ ●

  ) 15:11شهرھى 

ئاچ قالغانالرغا ئاش بېرىڭالر، ئۇسسىغانالرغا سۇ بېرىڭالر، مۇساپىرالرغا ياتاق  ●

دىن خهۋهر ئېلىڭالر، بېرىڭالر، يالىڭاچالرغا كىيىم بېرىڭالر، كېسهللهرنىڭ ھالى
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   ) 40-25:35مهتتا -ئىنجىل. (رزىنداندا ياتقانالرنى يوقالپ تۇرۇڭال

. اجلىق بولغان نهرسىلهرنى بېرىش كېرهكيوقسۇلالر ۋه نامراتالرغا تىنى ئىھتىي ●

  ) I 3:17 ، يۇھاننا17-2:15ياقۇپ (

. تىلىگهنلهرگه تىلىگىنىنى بېرىش، ئارىيهت سورىغانالرنى رهت قىلماسلىق كىرهك ●

  ) 5:42مهتتا (

 ھالىدىن خهۋهر ئېلىش يىسىرالرنىڭ-تا قالغان تۇل ئايال ۋه يىتىمىققېيىنچىل ●

  ) 1:27ياقۇپ . (كىرهك

. تۇققانلىرىنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىش كىرهك-ئائىله تاۋاباتلىرى ۋه ئۇرۇق ●

  ) I 5:8تىموتى(

  :يهنه تۆۋهندىكىلهرگىمۇ ئىئانه قىلىش كىرهك

   )14:22،23انۇن شهرھى ق( خۇدانىڭ ئىبادهتخانىسىغا  ●

 .، تهلىم بهرگۈچىلهرگهخۇش خهۋهر تارقاتقۇچىالرغاخۇدانىڭ خىزمهتچىلىرىگه، ●

، گاالتىيالىقالر 10:10، مهتتا  I 9:9-14كورىنتلىقالر ، 27-15:25رىملىقالر (

6:6 (  

  )  II 9:9-12 ، كورىنتلىقالر11:29ئهلچىلهر  ( ئىتىگهمهسىھ جاما ●

  : ئىئانه بېرىشتىكى پوزىتسىيه

  ) 4-6:2مهتتا . (ئىئانه يۇشۇرۇنچه بېرىلىشى كىرهك ●

ئىئانىنى ئۆز رازىلىقى بىلهن قۇربىنىڭ يىتىشىچه قىلىش كىرهك، مهجبۇرالشقا  ●

   ) II 8:2-5 ، 9:6،7كورىنتلىقالر. (بولمايدۇ

شهرهپنى خۇداغا -مده تهشهككۈر بىلهن شان، ھه الزىم قىلىشنىنى كۆپئىئا ●

   ) II 9:11-13كورىنتلىقالر. (مهنسۇپ قىلىش كىرهك

 3:9،27،28نهسىھهتلهر -پهند. (ئىئانه بېرىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش كىرهك ●

   ) 44-12：41، ماركوس 

 ، I 13:3كورىنتلىقالر(. مۇھهببهت بىلهن بېرىلىشى كىرهك-مىھىرئىئانه  ●

   ) II 8:6-9كورىنتلىقالر

 ، 36-6:34لۇقا . (ئىئانه خالىسانه بولىشى، بىر نهرسه تاما قىلماسلىق كىرهك ●

14:12-14 (   

مهسىلهن ھهر يهكشهنبه كۈنى . ىم قهرهلده، نىسبهت بۇيىچه بېرىلسه بولىدۇمۇق ●
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. كىرىمنىڭ مهلۇم نىسبىتىنى ئىئانه قىلسا بولىدۇيىغىلىپ دۇئا قىلغاندا، قىلغان 

  ) I 16:1،2كورىنتلىقالر(

  : ئىئانه بېرىشنىڭ نهتىجىسى

  ) 4:27دانىئال . ( گۇناھنى يۇيىدۇنامراتالرغا ئىئانه بېرىش ●

  ) II 9:13،14كورىنتلىقالر. (شهرهپ كهلتۈرىدۇ-خۇداغا شان ●

. بىرسىنىڭ كهمچىللىكىنى تولۇقاليدۇ-تىقاتچىلىرى ئارىسىدا ئۆزئارا بىرمهسىھ ئې ●

  ) II 8:13-15كورىنتلىقالر(

.  قىلغانلىق، خۇداغا قهرز بېرىپ تۇرغان بىلهن باراۋهرنامراتالرغا پۇل ئىئانه ●

  ) 19:17نهسىھهتلهر -پهند(

 19:17نهسىھهتلهر -پهند. (رىدۇقايتۇھهسسىلهپ  چوقۇم خۇدا قىلىنغان ئىئانىنى ●

  ) 6:38 ، لۇقا 6:4، مهتتا 

 ، 3:10نهسىھهتلهر - ، پهند112:9زهبۇر . (سائادهت ئاتا قىلىدۇ-خۇدا بهخت ●

  ) II 9:8 ، كورىنتلىقالر3:10 ، ماالكى 28:27 ، 11:25

 بايلىقى دۇنياسىنى سېتىپ كهمبهغهللهرگه ئىئانه قىلغانالرنىڭ ئهرشته-مال ●

  ) 19:21مهتتا . (بولىدۇ

  ) II 8:12كورىنتلىقالر. (خۇدانى خۇرسهن قىلىدۇ ●

  

  

  روزا تۇتۇش

  ئىسالم دىنىدا روزا تۇتۇشقا ئائىت تهلىملهر

ھىالل ئاي كۆرۈنگهن ) ئايدا-9ئىسالم كالىندارى (مۇسۇلمانالر رامازان ئېيىدا  ●

بۇ مهزگىلده كۈن چىققاندىن تارتىپ كۈن . دۇ كۈن روزا توتى30 كۈندىن باشالپ

پاتقىچه بولغان ئارلىقتا ھىچقانداق يىمهكلىك، ئىچىملىك ۋه باشقا 

   .دۇھاالۋهتلهردىن بهھرىمهن بولۇشقا بولماي-ھوزور

ئىسالم دىنى پهيدا بولۇشتىن بۇرۇن، ئهرهپ يېرىم ئارىلىدا يۇلتۇزغا چوقۇنىدىغان  ●

 كۈن روزا تۇتىدىغان ئادىتى بار 30رنىڭ ھهر يىلى بىر قهۋم بولغان بولۇپ، ئۇال

  .  قىلغان بولىشى مۇمكىنئادىتىنى ئۆرنهك-مهت شۇالرنىڭ ئۆرپمۇھهم. ئىكهن
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 قىلىشقا بولمايدۇ ۈزى ئايالى بىلهن يېقىنچىلىقروزا تۇتۇۋاتقان مهزگىلده كۈند ●

  ) 2:187قۇرئان ).  (ئهمما كېچىسى بولىدۇ(

  : روزا تۇتۇشنىڭ سهۋهبى

  ) 2:183قۇرئان (. روزا تۇتۇش مۇسۇلمانالرغا پهرزدۇر ●

. رامازان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىغان، شۇڭا بۇ ئايدا روزا تۇتۇش كىرهك ●

  ) 2:185قۇرئان (

ئۆيىگه ھهج مهزگىلىده قۇربانلىق قىاللمىغانالر، ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشى كىرهك،  ●

  ) 2:196قۇرئان . (زا تۇتۇشى كىرهكقايتقاندىن كىيىن يهنه يهتته كۈن رو

بهندىلهرنىڭ قىلغان بارلىق :  مۇھهممهتنىڭ دىيىشىچه ئالال مۇنداق دىگهن ئىكهن●

ساۋاپلىق ئىشلىرى ئۆزلىرىگه ھىساپ، پهقهت روزا تۇتۇشال ماڭا ھىساپ، مهن ئۇنى 

روزى تۇتقۇچىالر . روزا تۇتۇش بىر خىل قوغدىنىش تهدبىرىدۇر. چوقۇم قايتۇرىمهن

ئهگهر بىراۋ ئۇنىڭ . چوقۇم يامان نىيهت ۋه يامان قىلمىشالرنى تاشلىشى كىرهك

. دىيىشى كىرهك» مهن روزا تۇتقۇچى«بىلهن دهتاالش قىلىپ ئۇرۇشماقچى بولسا، ئۇ 

  ) 3:1904بۇخارى ھهدىسلىرى (

لىقىنى  گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىن ساقاليدىغان ھهدىس روزا تۇتۇشنىڭ مۇسۇلمانالرنىبۇ

   .لغانبىشارهت قى

  مهسىھ ئېتىقاتىدا روزا تۇتۇشقا ئائىت تهلىملهر

  : تهۋراتتىكى خاتىرىلهر

 ئىسرائىلالرنىڭ گۇناھقا) يهھۇدى كالىندارى (كۈنى-10ئاينىڭ -7ھهر يىلى  ●

 بولۇپ، بۇ كۈنى ئىسرائىلالر پۈتۈن بىر كۈن روزا تۇتىدۇ، بهدهل تۆلهش كۈنى

ۇ، ساغالم قۇشقاردىن بىرنى قۇربانلىق تىالۋهت قىلىد-ئىبادهتخانىغا يىغىلىپ دۇئا

بۇ كۈننى . قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ بىر يىل ئىچىده ئۆتكۈزگهن گۇناھىغا بهدهل تۆلهيدۇ

. خاتىرلهنگهنپ بىكىتكهن بولۇپ، تهۋراتتا خۇدا مۇسا پهيغهمبهرگه ۋهھى قىلى

  ) 29:7 ، نوپۇس سانى 32-23:27 ، 31-16:29الۋىيالر -تهۋرات(

 كۈننى يهھۇدىالر شۇ، رۇسالىم ۋهيران قىلىنغانيىلى ئى-587نقى مىالدىدىن بۇرۇ ●

  ) 8:19 ، 5-7:3زهكارىيا . ( كۈن روزا تۇتۇش بهلگىلهنگهن ھهر يىلى تۆتخاتىرلهپ

ئهسىردىكى پىرسىيه ئىمپىرىيىسى مهزگىلىده، خانىش -5مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

ڭ  بىر قېتىملىق چوپاراسىتى بىلهن يهھۇدىالر-ئىستهرنىڭ باتۇرلىقى ۋه ئهقىل

روزا  خاتىرلهش ئۈچۈن يهھۇدىالر ھهر يىلىبۇنى . قىرغىنچىلىقتىن ساقلىنىپ قالغان
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  ) 9:31ئىستهر . (تۇتۇپ دۇئا تىالۋهت قىلىدۇ

 ، 20:26سهردارالر . ( روزا توتىدۇن مىللهت قىيىنچىلىققا دۈچ كهلگهندهپۈتۈ  ●

 ، يۇنۇس 4:16 ، ئىستهر 9:1،2 ، نهھهمىيا 23-8:21 ، ئىزرا II 20:3تارىخنامه

3:4-10 (   

 ، II 12:16-23سامۇئىل. (ىنچىلىققا ئۇچرىغاندا روزا تۇتىدۇشهخسلهر قىي ●

  ) 69:10 ، 35:13 ، زهبۇر I 21:27پادىشاھالر

  : روزا تۇتۇشنىڭ جهريانى

 I ، سامۇئىل20:26سهردارالر . (بولىدۇ سهھهردىن تارتىپ گۈگۈم ۋاقتىغىچه ●

   ) II 1:12 ، سامۇئىل14:24

 ، نهھهمىيا 14:11،12يهرهمىيا . (روزا تۇتۇش بىلهن دۇئا بىرگه ئېلىپ بېرىلىدۇ ●

  ) 8:21،23 ، ئىزرا 1:4

. بولىدۇ  قائىدىلىرى بىلهن باغلىنىشلىقپاكلىنىش  ھهرخىل دىنىا تۇتۇشروز ●

 ، 58:3 ، يهشايا 29:7 ، نوپۇس سانى 23:27،29،32 ، 16:29،31الۋىيالر (

  ) 35:13زهبۇر 

  : روزى تۇتقان چاغدىكى پوزىتسىيه

 ، دانىئال I 7:6سامۇئىل. (ۈتۈن خهلقنىڭ گۇناھىغا تۆۋه قىلىدۇئۆزى ياكى پ ●

   ) 8-3:5 ، ناھۇم 14-2:12 ، يۇئىل 9:2-4

 II 1:12 ، 3:35 ، سامۇئىلI 31:13سامۇئىل. ( بولىدۇى، ئازاپلىق ھالهتتهجىدد ●

  ) 4:3 ، ئىستهر 6-1:4، نهھهمىيا 

  : روزى تۇتۇشتىكى مهقسهت

 ئۈچۈن خۇدا بىلهن مۇناسىۋهت باغالپ، ئۇنىڭ يىتهكلىشى ۋه ياردىمىگه ئېرىشىش ●

   ) 17-4:15 ، ئىزرا 9:9 ، قانۇن شهرھى 34:28مىسىردىن چىقىش . (بولىدۇ

يۇئىل (. روزا تۇتۇشقا سهۋهپ بولغان ئازاپلىق ھالهت دۇئانىڭ ئۈنۈمىنى ئاشۇرىدۇ ●

1:13-16 (  

روزا تۇتۇشتىكى مهقسهت جاپا تارتىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى خۇدادىن  ●

  ) 8:19ىيا  ، زهكار8:9،10نهھهمىيا . (كىلىدىغان خۇشاللىققا ئېرىشىش ئۈچۈندۇر

ئۆزىنى روھى جهھهتتىن قورالالندۇرۇپ، كهلگۈسىده زىممىسىگه ئالىدىغان  ●

مهسىلهن مۇسا .  ئۈچۈن بولىدۇ ئۈچۈن تهييارلىق قىلىشخۇدانىڭ خىزمىتى
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ۋه ئىلياس پهيغهمبهرلهرنىڭ كهچۈرمىشى ) 34:28مىسىردىن چىقىش (پهيغهمبهر 

  ). I 19:8پادىشاھالر(

  ) 17-4:15 ، ئىستهر 10:6ئىزرا (. قىالر ئۈچۈن روزا تۇتۇشباش ●

بهزىلهر روزا تۇتقاندا مهنپهئهت قوغلىشىدۇ، ئادهملهرنى جاپالىق ئىشالرغا  ●

مهجبۇراليدۇ، باشقىالر بىلهن دهتاالش قىلىدۇ، ئۇرۇشىدۇ، شۇڭا ئۇالرنىڭ تۇتقان 

  ) 9-58:3يهشايا . (روزىسىنى خۇدا قۇبۇل قىلمايدۇ

يهشايا . ( ئىشالردىن قول ئۈزمهي تۇرۇپ تۇتقان روزىنىڭ ئهھمىيىتى بولمايدۇيامان ●

   ) 7 ، زهكارىيا 14:11،12 ، يهرهمىيا 58:11،12

  : ئهيسا مهسىھ دهۋرىدىكى يهھۇدىالرنىڭ روزا تۇتۇش ئادىتى

كۈندۈز خۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىۋاتقان ئايال پهيغهمبهر ھانانىيه دائىم روزا -كېچه ●

  ) 2:37لۇقا . (ىتۇتاتت

بهزى . يهھۇدىالر ئۆزىنىڭ ئىخالسمهنلىكىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن روزا تۇتاتتى ●

مهتتا . (ھهر ھهپتىنىڭ بىرى ۋه تۆتىنچى كۈنى روزا تۇتاتتى) لهريپهرسى(يهھۇدىالر 

   ) 8:12 ، لۇقا 6:1-18

 ماركوس. (چۈمۈلدۈرگۈچى يهھيا پهيغهمبهرنىڭ شاگىرتلىرىمۇ شۇنداق قىالتتى ●

2:18 (  

  : ئهيسا مهسىھنىڭ روزا تۇتۇش توغرىسىدىكى تهلىمى ۋه ئهمىلىيىتى

مهسىلهن (ئهيسا مهسىھ روزا تۇتۇشنىڭ مۇھىملىقى ۋه ياخشى تهرىپىنى  ●

كۆرسىتىپ ) ئهستايىدىل دۇئا قىلىش، ئېزىقتۇرۇلۇشالردىن ساقلىنىش قاتارلىقالرنى

هن ساختىپهزلىك هسىلم(بېرىش بىلهن بىرگه، ئۇنىڭ خهتهرلىك تهرىپىنىمۇ 

  . ئهسكهرتىدۇ) ، خۇدانى سىناش قاتارلىقالرنىقىلىش

 40جهزىرىده -ئهيسا مهسىھ مۇقهددهس روھنىڭ يىتهكلىشى بىلهن چۆل ○

بۇ ئارقىلىق ئۆزىنى قۇرالالندۇرۇپ، كهلگۈسىده . كۈندۈز روزا تۇتىدۇ-كېچه

  ) 4-4:1مهتتا . (قىلىدىغان ئىشالر ئۈچۈن تهييارلىق قىلىدۇ

ئهيسا مهسىھ شاگىرتلىرى بىلهن بىلله بولغان چاغدا، شاگىرتالرنىڭ روزا  ○

ئهمما ئهيسا مهسىھ ئۇالردىن ئايرىلىپ ئاسمانغا . تۇتۇشى مۇۋاپىق ئهمهس ئىدى

. كۆتىرىلگهندىن كىيىن، ئۇالرمۇ باشقىالرغا ئوخشاش روزا تۇتۇشقا باشاليدۇ

  )  39-5:33 ، لۇقا 22-2:18 ، ماركوس 17-9:14مهتتا (

كۆز قىلىش ئۈچۈن روزا تۇتىدىغان ساختىپهز -ئهيسا مهسىھ باشقىالرغا كۆز ○
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 ئادهملهر ئهمهس، چۈنكى روزىنىڭ ئوبىكتى. دىندارالرنى قاتتىق ئهيىپلهيدۇ

  ) 18-6:16مهتتا . ( خۇدادۇربهلكى

ساخاۋهت قىلغان ۋه روزا تۇتقان ئادهم ئۆزىنى -ئهگهر دۇئا قىلغان، خهيرى ○

، گۇناھىغا تۆۋه قىلمىسا، خۇدا اۋۇرالشسا، باشقىالرنى كهمسىتسهچوڭ تۇتۇپ ھاك

  ) 14-18:12لۇقا . ( ئادهمنى ھهققانى دهپ ھىساپلىمايدۇبۇنداق

  :مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ روزا تۇتىشى

دهۋرىدىكى گۇناھقا بهدهل تۆلهش رهسمىيىتىنى ) تهۋرات(ئهيسا مهسىھ كونا ئهھده  ●

رۇپ بولغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى بىر قېتىمدىال ئهمهلگه ئاشۇ

 ، ئىبرانىالر 34-16:32الۋىيالر (دهۋرىگه باشالپ كىرگهن ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده 

زا تۇتۇش ئارقىلىق گۇناھىنى ؛ شۇڭا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ رو) باب -9

  ) 7:18،27ئىبرانىالر . ( يوق ھاجىتىيۇيىشىنىڭ

 خۇدانىڭ يىتهكلىشىنى هسلهپكى يىتهكچىلىرى دۇئا قىلىپ دمهسىھ جامائىتىنىڭ ●

 خۇشخهۋهر تارقاتقۇچىالرنى تاللىغاندا ،مهسىلهن. تىلىگهن چاغالردا روزا تۇتقان

  ). 14:23ئهلچىلهر (ۋه جامائهت ئاقساقاللىرىنى تاللىغاندا ) 13:2،3ئهلچىلهر (

  :ئهلچى پاۋلۇس تۆۋهندىكى ئهھۋالالردا روزا تۇتقان ●

. زىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن روزا تۇتقانئۆ ○

  ) II 6:5كورىنتلىقالر(

 بىلهن ، ئۆز رازىلىقى)ئاش قالغاندا(غالردا ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن بولمىغان چا ○

  ) II 11:27كورىنتلىقالر. (غىزاالنمىغان
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  قىيامهت، جهننهت ۋه دوزاق

  

   تهلىملهر دىنىدىكىئىسالم

  قىيامهت توغرىسىدا

ش قاتارلىق جهھهتلهرده نىىزامان ئاخىرىنىڭ ئاالمهتلىرى ، تىرىلىش، سوراق قىل ●

 مۇۈنلهي ئوخشاش، ئهمما پۈتتىقاتى ئوخشىشىپ قالىدۇئىسالم دىنى بىلهن مهسىھ ئې

  . ئهمهس

 ئىنجىلدىكىدهك ئېنىق ۋه تهپسىلىقۇرئاندا قىيامهت توغرىسىدىكى بىشارهتلهر  ●

  . ئهمهس

امهت كىلىشتىن بۇرۇنقى  گه ئاساسالنغاندا، قىي1:3:81بۇخارى ھهدىسلىرى  ●

  :  مۇنۇالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئاالمهتلهر

  . دىنى بىلىم ئازىيىدۇ ○

  . هقىلسىزلىق جاھاننى قاپاليدۇدىنى جهھهتتىكى ئ ○

ئاشكار ئېلىپ بېرىلغان قانۇنسىز جىنسى مۇناسىۋهتلهر كۆپىيىپ -ئۇچۇق ○

  . كىتىدۇ

چوڭ پهرقلىنىدۇ، ھهتتا بىرده ئهللىك نىسبهتكه ئهر، ئايالالرنىڭ نىسبىتى  ○

  . يىتىدۇ

ايدۇ، بهزى مۇسۇلمانالر قىيامهت كىلىشتىن بۇرۇن مۇسۇلمانالر پۈتۈن دۇنيانى سور ●

  .  يولغا قويۇلىدۇ دهپ ئىشىنىدۇ)قانۇنىئىسالم (پۈتۈن دۇنيادا شهرىئهت 

تىن بۇرۇن دهججال قىيامهت كىلىش: شىئه مهزھىپىدىكىلهر مۇنداق دهپ قارايدۇ ●

ئۇ مۇسۇلمانالرغا . ئادهم سىياقىدا يهر يۈزىگه كىلىدۇ)  دۈشمىنىئالالنىڭ(

ئاسماندىن ) قۇتقۇزغۇچى(هھدى زىيانكهشلىك قىلىپ زۇلۇم سالىدۇ، ئاندىن م

نيادىكى چۈشۈپ دهججال ۋه ئۇنىڭ قۇشۇنىنى مهغلۇپ قىلىدۇ، پۈتۈن دۇ

 ئىسالم دىنىغا  مهسىھىلهرنى، كىرستالرنى بۇزىۋىتىدۇ،چوشقىالرنى ئۆلتۈرىدۇ

كىرگۈزىدۇ، بارلىق چىركاۋ ۋه يهھۇدى ئىبادهتخانىلىرىنى گۇمران قىلىدۇ، ئىسالمغا 

 بهزى مهزھهپلهرنىڭ رهھپهرلىرى(. هممىسىنى قىرىپ تاشاليدۇئىشهنمىگهنلهرنىڭ ھ

   ) ئاتىۋالغانمۇىنى مهھدى دهپئۆزھهتتا 

  )61؛43قۇرئان . (ئهيسا پهيغهمبهر قىيامهتتىكى تىرىلىش كۈنىنىڭ بىشارىتىدۇر ●

   :  بۇرغا چېلىنغان كۈنى مۇنداق بولىدۇ دهپ قارايدۇئىسالم دىنى قىيامهتته ●
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  ) 6:73قۇرئان . ( بولىدۇ كۈنى ئالال ھۆكۈمرانچېلىنغانبۇرغا  ○

  )74:8،9قۇرئان . (كۈن بولىدۇبىر بۇرغا چېلىنغان ۋاقىت مۇشهققهتلىك  ○

، )18:99قۇرئان (بۇرغا چېلىنغان ھامان، ئالال ئادهملهرنى بىر يهرگه يېغىدۇ  ○

 ئالال كۆك كۆزلۈك ،)78:18قۇرئان (توپى بىلهن كىلىدۇ -ئادهملهر توپ

  ). 20:102قۇرئان ( بىر يهرگه يىغىدۇ رالرنىگۇناھكا

گويا ، تاغالر ىپ كهتكهن پهرۋانىالردهكئادهملهر خۇددى تارىلئۇ كۈنى  ○

  ) 101:4،5قۇرئان . (ئېتىلغان يۇڭدهك بولۇپ كىتىدۇ

ئاسمان يېرىلغاندا، يۇلتۇزالر تۆكۈلگهنده، دېڭىزالر ئۆركهشلىگهنده، قهبرىلهر  ○

. كىيىنكى ئىشلىرىنى بىلىشىدۇ-هم ئۆزىنىڭ ئىلگىرىئېچىلغاندا، ھهر بىر ئاد

   ) 5-82:1قۇرئان (

ئىسالم دىنى قىيامهتتىكى تىرىلىش كۈنى ۋه سوراق كۈنىده مۇنداق بولىدۇ دهپ  ●

  : قارايدۇ

ئاپهت مۇشرىكالرغا چۈشىدۇ، ياكى -ئالالنىڭ جازاسىدىن كهلگهن بااليى ○

  ) 12:107قۇرئان . (شىدۇ تۇساتتىن ئۇالرنىڭ بېشىغا چۈدهتىرىلىش كۈنى

. ئىنكار قىاللمايدۇھىچكىم  ئىشالرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى ئۇ كۈنى زور ○

  ) 56:12قۇرئان (

ئۇ كۈنى ئاسمان ئاجىزلىقىدىن يېرىلىپ كىتىدۇ، پهرىشتىلهر ئاسماننىڭ  ○

 پهرىشته ئالالنىڭ تهختىنى 8ھهرقايسى تهرهپلىرىده تۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۈستىده 

ئۇ كۈنى ئادهملهر تهكشۈرۈلۈپ سوراق قىلىنىدۇ، ئۇالر .  تۇرىدۇكۆتىرىپ

   ) 18-69:16قۇرئان (. ھىچقانداق ئىشنى يۇشۇرالمايدۇ

 ئۇنىڭدا. كىتاپنى چىقىرىدۇئالال ھهر بىر ئادهمنىڭ گۇناھى خاتىرلهنگهن  ○

 ، 17:14قۇرئان . (ئادهملهرنىڭ بارلىق گۇناھلىرى خاتىرلهنگهن بولىدۇ

18:49 (  

  ) 42:17 ، 21:47قۇرئان . (لال ئادالهت تارازىسىنى ئورنىتىدۇئا ○

دىن كىلىپ   Testament of Abraham مىسىردىكىئهسلى تارازا توغرىلىق بۇ ھىكايه (

  ) باب-The Book of the Dead «3«باب ۋه - 2پاره - Texts and Studies« 2«. چىققان

ى مهدھىيىلهيدۇ، ھهمده ئۇنىڭ تهختنى تېرهپ تۇرغانالر ۋه ئهتراپتىكىلهر ئالالن ○

  ) 40:7قۇرئان . (مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھىدىن كىچىشىنى تىلهيدۇ

غۇچىدىن باشقا،  ئۇنى خۇرسهن قىلئالالنىڭ روخسىتىگه ئېرىشكۈچى ۋه ○

 20:109 ، 19:87قۇرئان (  مۇراجهتلىرى قۇبۇل قىلىنمايدۇھهرقانداق ئادهمنىڭ
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اللمايدۇ، ھهرقانداق ئادهمنىڭ ؛ ھىچكىم ھىچكىمگه ياردهم قى)53:26، 

يالۋۇرۇشلىرى ۋه گۇناھلىرىغا تۆلىمهكچى بولغان بهدهللىرى قۇبۇل قىلىنمايدۇ، 

سودىلىشىش ؛ )2:48قۇرئان (ئۇالر ھىچقانداق ياردهمگه ئېرىشهلمهيدۇ 

قۇرئان (بولمايدۇ، دوستلۇق بولمايدۇ، يالۋۇرۇپ يىلىنىشقا روخسهت قىلىنمايدۇ 

2:254 (  

ۈنى ئالالدىن مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ۇلمانالر مۇھهممهتنى قىيامهت كبهزى مۇس ○

ئهمما .  قۇرئاندا بۇنداق خاتىره يوق شۇ دهپ قارايدۇ، لىكىنمۇراجهت قىلغۇچى

خۇدانىڭ يېنىدا ھېلىھهم  ئهيسا مهسىھنىڭ ئاسمانغا كۆتىرىلگهنلىكى، ئىنجىلدا

مۇراجهت ۈچۈن  خۇدانىڭ ئالدىغان كهلگهنلهر ئھهمدهھايات تۇرغانلىقى، 

» مۇراجهت قىلغۇچى «شۇڭا ئهيسا مهسىھ ھهقىقى. هنگهنقىلىدىغانلىقى خاتىرل

  ) 7:25ئىبرانىالر (. دۇر

، ئالالغا ئىبادهت )13:18،21قۇرئان (ئالالنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشمىغانالر  ●

الدىدا  ئالالنىڭ ئ، قىيامهتتهچوقۇنغانالرقىلىش بىلهن بىرگه يهنه باشقا ئىالھالرغىمۇ 

 يولدا ماڭغانالر ۋه ئۇالرنىڭ ھهمرالىرى، خاتا). 23:117قۇرئان (اپ بېرىدۇ ھىس

قۇرئان . (سوراققا تارتىلىدۇقىيامهتته شۇنداقال ئۇالرنىڭ چوقۇنغان نهرسىلىرى، 

37:22 (  

 ئوڭ ياكى سول پلىق ئىشلىرى خاتىرلهنگهن كىتاپالر ئادهملهرنىڭگۇناھى ۋه ساۋا ●

   .ۇلىغا تاپشۇرىلىدقو

 ، 7:8قۇرئان  (توختىغانالر غهلىبه قىلىدۇئېغىر ) تارازىدا(ساۋاپلىق ئىشلىرى  ○

؛ كىتابى ئوڭ قولىغا بېرىلگهنلهر جهننهتكه كىرىدۇ، چۈنكى ئۇالر )23:102

؛ ئۇالر )9-84:7 ، 24-69:19قۇرئان (ساۋاپلىق ئىشالرنى كۆپ قىلغانالردۇر 

  ). 101:6،7ۇرئان ق(راھهتلىك تۇرمۇشتا قانائهتكه ئېرىشىدۇ 

ساۋاپلىق ئىشلىرى يىنىك كهپقالغانالر ئۆزىگه زىيان سالغۇچىالردۇر، چۈنكى  ○

؛ )23:103 ، 7:9قۇرئان (ئۇالر ھايات ۋاقتىدا ئالالنىڭ بىشارىتىگه ئىشهنمهيدۇ 

ھهمده دوزاققا ،  كهينى تهرهپتىن سول قولىغا بېرىلىدۇكىتابىئۇالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى  ؛ )12-84:10،  35-69:25قۇرئان (تاشلىنىدۇ 

  ) 101:8،9قۇرئان (تىگى يوق ھاڭدۇر 

  جهننهت توغرىسىدا

  : جهننهتكه كىرهلهيدىغانالر

دىن بۇرۇن  ھهممىئهڭ ئاۋال ئىسالمغا كىرىپ ساۋاپلىق ئىشالرنى قىلغۇچىالر ●



 5

  ) 56:10قۇرئان . (جهننهتكه كىرىدۇ

 ىھاد قىلغانالر، ئىسالم ئۈچۈنئالال ئۈچۈن جمۈلكى ۋه ھاياتى بىلهن -ئۆزىنىڭ مال ●

 ، 3:157،158،159،170،195قۇرئان (. ئۆزىنى قۇربان قىلغان مۇسۇلمانالر

9:20،21،88،89،111 ،  47:4،6 ،  61:10-12 (   

مهدىنىگه كۆچۈپ ( مۇھاجىرونالر ھهممىدىن بۇرۇن ئىسالمنى قۇبۇل قىلغان ●

كىيىن ھهمده )  مهدىنىلىكلهرالمغا كىرگهنئىس(ۋه ئهنسارالر ) ركهلگهن مهككىلىكله

  ) 9:100قۇرئان (. ئۇالرغا ئهگىشىپ ئىسالمغا كىرگهنلهر

مۇساپىرالر، يۇرتىدىن قوغالنغانالر، ئىسالم ئۈچۈن زىيانكهشلىككه ئۇچرىغانالر،  ●

  ) 3:195قۇرئان . (جهڭگه قاتناشقانالر، شىھىت بولغانالر

 ، 4:124 ، 3:195قۇرئان . (ى قىلغانالرئىمان ئېيتقان ۋه ساۋاپلىق ئىشالرن ●

9:72 ، 10:26 ، 29:58 ، 40:7،8،40 ، 43:60-73 ، 48:5 ، 51:15،16 (   

ساخاۋهت قىلىدىغانالر، -مهيلى باي ۋاقتىدا ياكى نامرات ۋاقتىدا بولسۇن خهيرى ●

 ئالال مانا مۇشۇنداق ئادهملهرنى .ىپ باشقىالرنى كهچۈرۋىتىدىغانالرغهزىپىنى بېس

ئۇالر نومۇسلۇق ئىشالرنى ۋه ئۆزىگه زىيانلىق قىلمىشالرنى قىلىپ . تۇرىدۇياق

ئالال ئۇالرنى كهچۈرۈپ جهننهتتىن . سالغاندا، ئالالغا سېغىنىپ گۇناھىنى تىلهيدۇ

   ) 135-3:134قۇرئان . (ئورۇن بېرىدۇ

تاقهتلىك بولغانالر، ناماز پهرزىنى ئادا -ئالالنى خۇرسهن قىلىش ئۈچۈن سهۋر ●

 زاكات بهرگهنلهر، يامانلىققا ياخشىلىق بىلهن نالر، يۇشۇرۇن ياكى ئاشكاراغاقىل

ھهمده ئۇالرنىڭ ئهجدادى، ئايالى ۋه ئهۋالدلىرى ئىچىدىكى جاۋاپ قايتۇرغانالر، 

  ) 13:22،23قۇرئان . (ياخشى ئادهملهر جهننهتكه كىرىدۇ

قۇرئان . (ر ئىسالمدا چىڭ تۇرغانالگهنلهر، ھهمدهدى» دۇررهببىمىز ئالال« ●

46:13،14 (  

  ) 48:17قۇرئان . (ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه بويسۇنغانالر ●

مۈلكىدىن مۇقىم نىسبهتنى تىلهمچى ۋه -، مالدائىم ناماز ئوقۇيدىغان ●

كهمبهغهللهرگه بېرىدىغان، قىيامهتكه ئىشىنىدىغان، ئالالنىڭ جازاسىدىن 

 ئايالى ۋه قۇللىرىدىن ئۆزىنىڭ(نومۇسىنى ساقاليدىغان -قورقىدىغان، ئىپپهت

ئهھدىگه خىيانهت  ۋه ئامانهت، ئۆزىگه قىلىنغان )باشقىالرغا چېقىلمايدىغان

قۇرئان (. ئادىل گۇۋاھلىق بېرىدىغان، نامازنى ئادا قىلىدىغانالر، قىلمايدىغان

70:22-35 (  

  ) 5:119قۇرئان (سهمىمى ئادهملهر  ●
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  ) 58:22 قۇرئان(ئالالغا ۋه قىيامهتكه ئىشىنىدىغانالر  ●

  : جهننهتكه كىرهلمهيدىغانالر

  ) 5:72قۇرئان (ئالالغا شىرىك كهلتۈرگىچىلهر  ●

ئىنكار قىلغان ۋه كهمسىتكهنلهر ) قۇرئان ئايهتلىرىنى(ئالالنىڭ ۋهھىلىرىنى  ●

  ) 7:40قۇرئان (

  : جهننهتنىڭ تهسۋىرى

قۇرئان  (.زىمىن بىلهن ئوخشاش كهڭلىكته-مانجهننهتنىڭ كهڭلىكى ئاس ●

3:133 ، 57:21(   

  )53:15قۇرئان . ( خورما دهرىخىنىڭ يېنىداجاھاننىڭ چېتىدىكى بىرجهننهت  ●

؛ تهختنىڭ ئهتراپىدا تۇرغان )39:73قۇرئان (پهرىشته باشقۇرىدۇ جهننهتنى  ●

  ).   39:75قۇرئان  (ئالالنى مهدھىيىلهيدۇپهرىشتىلهر 

 دهپ دۇئا قىلىدۇ، »، سىنى مهدھىيىلهيمىزئى ئالال« كه كىرگهنلهرتجهننه ●

جىمى ھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى  «دهپ ساالملىشىدۇ،» ئهسساالم«

جهننهتكه ؛ )10:10قۇرئان  (دهپ دۇئانى ئاخىرالشتۇرىدۇ» ستۇرئالالغا خا

بارلىق مهدھىيىلهر ئالالغا خاستۇر، ئۇ بىزگه «: مۇنداق دىيىشىدۇيهنه كىرگهنلهر 

شۇرۇپ، بىزنى بۇ يهرگه مىراسخور قىلدى، ئهمدى قىلغان ۋهدىسىنى ئهمهلگه ئا

 ق قىلغۇچىالرغا بېرىلگهن مۇكاپاتياخشىلى. جهننهتته خالىغانچه ئولتۇراقلىشىمىز

  ) 39:74قۇرئان (» !نهقهدهر گۈزهل ھه

جهننهتكه كىرگهنلهر قۇرۇق پاراڭالرنى، يامان سۆز ۋه يالغان گهپلهرنى  ●

 19:62قۇرئان . ( سۆزلهرنىال ئاڭاليدۇ تىلىگهنئامانلىق-اڭلىيالمايدۇ، پهقهت تىنچئ

 ،56:25 ، 78:35 ، 88:11 (  

ئۇالر جهننهتته مهڭگۈلۈك ئىلتىپاتتىن بهھرىمهن بولۇپ، ئۇ يهرده مهڭگۈ ياشايدۇ  ●

؛ )7:49قۇرئان (ئهندىشه بولمايدۇ -؛ ئۇالردا قورقۇنچ ۋه غهم)9:21،22قۇرئان (

ېرىنداش بولۇپ ئۆتىدۇ،  تازلىۋىتىدۇ، ئۇالر قئالال ئۇالرنىڭ قهلبىدىكى ئۆچمهنلىكنى

ىنلىق ۋه جاپا ئۇالر ئۇ يهرده ھارغبىرسىگه قارىشىپ ئولتۇرىدۇ، - بىرئىگىز كارۋاتالردا

  ) 35:34،35 ، 15:47،48قۇرئان . (ھىس قىلمايدۇ، مهڭگۈ قوغلىۋىتىلمهيدۇ

.  ئېلىنىدۇ تىلغارهكھاالۋهت كۆپ-جهھهتتىكى ھوزورۋه ماددى جهننهتته جىسمانى  ●

چىۋىلهر - مىۋهھهرخىليهيدىغان ، تىدا سۇالر ئېقىپ تۇرغان باغالردائاسمهسىلهن، 

سايه سالقىن ئۇالر بىلهن  ؛)3:15 ( ھهمرا بولىدۇھۆرپهرى قىزالر ؛)2:25قۇرئان ( بار
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؛ )9:72 (چىرايلىق ئۆيلهر بار؛ ئولتۇرىدىغان )4:57(تۇرىدۇ بىرگه  داالرجاي

رنى ئالتۇن بىلهيزۈكله ؛)13:35 ( سايىدايدىغان جايالر بارچىۋه ۋه-تۈگىمهس مىۋه

 كارۋاتالرغا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇتاقايدۇ، يېشىل رهڭلىك كىمخاپ تونالرنى كىيىدۇ، 

مهرۋايىت بىلهن بىزهلگهن ئالتۇن بىلهيزۈكلهرنى تاقايدۇ، يىپهك ؛ )18:31(

ئالتۇن  ؛)25:10(ىشىدۇ سارايالرغا ئېر-باغچا ۋه ئوردا ؛)22:23 (كىيىملهرنى كىيىدۇ

 ؛)35:33 (نى كىيىدۇ يىپهك كىيىملهرت بىزهكلهر ۋهمهرۋايىبىلهيزۈك تاقايدۇ، 

، سىدا كارۋاتقا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇجهننهتتىكى جۈپتىلىرى بىلهن دهرهخنىڭ سايى

بىرسىگه -؛ كارۋاتتا بىر)36:56،57(چىۋىلهر ۋه ھهرخىل نىمهتلهردىن يهيدۇ -مىۋه

 ئوالرغا نۆۋهت بىلهن سۇنىلىدۇ، شاراپ توشقۇزۇلغان قهدهھلهر دۇ،قارىشىپ ئولتۇرى

  بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ يېنىدا خۇما كۆزلۈكئىچسه مهسبۇ شاراپالر ئاق رهڭده بولۇپ، 

باغالردىكى  ،؛ كارۋاتالرغا يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ)50-37:40 (گۈزهل قىزالر ھهمرا بولىدۇ

تهڭ  ئىچىملىكلهرنى توشۇيدۇ، لهنچىۋه بى-ل مىۋهكۈتكۈچىلهر ئۇالرغا ھهرخى

بىنا ئۆيلهرده ئولتۇرىدۇ  ؛)53-38:50(ھهمرا بولىدۇ ئۇالرغا  دىمهتلىك گۈزهل قىزالر

 تىلىسه شۇنىڭغا نىمىنى ياخشى كۆرسه شۇنىڭدىن ھوزۇرلىنىدۇ، نىمىنى ؛)39:20(

  ئاياللىرىنى ئېلىپ جهننهتكه كىرىدۇ، ئۇ يهرده ئالتۇن لىگهن؛)41:31 (ئېرىشىدۇ

قالرنىڭ يېنىدا ئولتۇرىدۇ، بۇال ؛)43:71(ئىچمهك سۇنۇلىدۇ -ۋه قهدهھلهرده يىمهك

 دۇلى ھهمرا قىلىپ بېرىپئاق، كۆزلىرى چوڭ، گۈزهل قىزالرئۇالرغا تىرىسى ئا

 ، ئىسىل شاراپ، ساپ ھهسهللهر بارچىرىماس سۇ، تهملىك سۈت ؛)44:51-55(

ىزىلغان كارۋاتالردا گۈزهل قىزالر قاتار ت-ئىچىدۇ، قاتار-خالىغانچه يهپ ؛)47:15(

  گۆشلهردىن يهيدۇ، ئۆزلىرى ياخشى كۆرىدىغان مىۋه بىلهنھهمرا بولىدۇ،

چسه گۇناھ ئۆتكۈزمهيدۇ، بىرسىگه ھاراق قهدهھلىرىنى تۇتىشىدۇ، بۇنى ئى-بىر

) جهننهتته( ؛)24-52:19(چىرايلىق ئوغۇل چاكارالر نۆۋهتلىشىپ ئۇالرنى كۈتىدۇ 

ھهر بىر مىۋىنىڭ  ھهرخىل مىۋىلىك دهرهخلهر ئۆسىدۇ،ئۇ باغالردا  ئىككى باغ بار،

 ئۇ يهردىكىئۇالر  .ن ئىككى بۇالق بارئىككى خىل سورتى بار، ئېقىپ تۇرغا

دۇردۇنلۇق كارۋاتتا ياتىدۇ، قولىنى سوزسىال مىۋىلهرنى ئۈزهلهيدۇ، خۇما -تاۋار

 بۇرۇن ئادىمىزات ياكى جىنالرمۇ دۇ، بۇ قىزالرغاھهمرا بولىئۇالرغا كۆزلۈك گۈزهل قىزالر 

 ۋه مهرۋايىتتهك ئۇالر قىزىل ياقۇت، ) دىمهكچىتېخى قىز ھالهتته(چېقىلىپ باقمىغان 

ئۇالر بۆكباراقسان ئۇ ئىككى باغدىن باشقا يهنه ئىككى باغچا بار،  .گۈزهل قىزالردۇر

ا ھهرخىل ۋه ياپيىشىلدۇر، ئۇ يهرده ئىككى فونتان بار، يهنه خورما، ئانار ۋه باشق

چىۋىلهر بار، ئۇ ئىككى باغچىدا تېخىمۇ كۆپ چىرايلىق ھۆرپهرى قىزالر بار، -مىۋه

اق ئادىمىزات ئۇالرغىمۇ ئىلگىرى ھىچقاندئۇالرنىڭ تېرىسى ئاپئاق، راۋاقالردا تۇرىدۇ، 

ئۇالر يېشىل پاالز ۋه ئىسىل ، )قىز ھالهتته دىمهكچى( باقمىغان ياكى جىنالر تىگىپ

جاۋاھىرات بىلهن -ئۇالر ئالتۇن؛ )76-55:45(ستىده ياتىدۇ گېلهملهرنىڭ ئۈ

بىرسىگه قارىشىپ ئولتۇرىدۇ، مهڭگۈ قېرىمايدىغان باال -بىزهلگهن كارۋاتالردا بىر



 8

چاكارالر ئۇالرنىڭ ئهتراپىدا نۆۋهتلىشىپ مۇالزىمهت قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ قولىدا شاراپ 

هن ئادهمنىڭ بېشى ئىچك ، بۇ شاراپنىتولدۇرۇلغان چهينهك ۋه قهدهھلهر بار

ىلهن قۇشالرنىڭ ئۇالر ئۆزلىرى خاالپ تاللىغان مىۋه ب . مهس بولمايدۇئاغرىمايدۇ،

بۇ قىزالر  قىزالر ئۇالرغا ھهمرا بولىدۇ،  ئاقپىشماق خۇما كۆزلۈك.گۆشلىرىنى يهيدۇ

ئۇالر خورما ۋه بانانالردىن، سالقىن سايه . خۇددى مهرۋايىتقا ئوخشاي چىرايلىقتۇر

چىۋىلهردىن -ردىن، شىلدىرالپ ئېقىپ تۇرغان سۇ بۇيىدىن، ھهرخىل مىۋهجايال

چىۋىلهر تۆت پهسىلنىڭ ھهممىسىده بار، خالىغانچه ئۈزۈپ -ھوزۇرلىنىدۇ، بۇ مىۋه

ئۇ قىزالرنى ھهر قېتىم   ئالال.كۆتىرىلگهن كارۋاتالر بارئىگىز يهنه . يىگىلى بولىدۇ

 ئېرىنىال ياخشى  پهقهت ئۆزئۇالر، بېرىدۇقىز ھالىتىگه ئهكهپ  قايتىدىن ياشارتىپ،

دهپ » كافۇر«جهننهتته ؛ )38-56:13 (، يېشىمۇ تهڭتۈش بولىدۇكۆرىدۇ

، ئۇ بۇالقتىن بىر خىل ئىچىملىك بارئىشلهنگهن ئاتىلىدىغان بۇالقنىڭ سۈيىدىن 

بېرىلىدۇ، باغنىڭ يىپهك كىيىملهر   ئۇالرغا؛)76:5 (توختىماي سۇ چىقىپ تۇرىدۇ

ياتىدۇ، پىژغىرىم ئىسسىق ياكى قهھرىتان سوغۇقنى ھىس رۋاتقا يۆلىنىپ ئىچىده كا

قىلمايدۇ، باغنىڭ سايىسى ئۇالرنى توسۇپ تۇرىدۇ، مىۋىلهر ساڭگىالپ تۇرىدۇ، 

غا ىستاكانالر سۇنۇلۇپ تۇرىدۇ، ئۇالركۆمۈش لىگهن ۋه ئهينهكتهك پارقىراق كۈمۈش ئ

زهنجىۋىل يغىلى بولىدۇ، ئۇالر قانچىلىك قويىمهن دىسه شۇنچىلىك قو ئىچىملىكنى

دهپ ئاتىلىدىغان بۇالقنىڭ سۈيىدىن » سالسابىل«، ئۇ قوشۇلغان شاراپالردۇر

 مهڭگۈ قېرىمايدىغان ياش يىگىتلهر ئۇالرنى كۈتىدۇ، ئۇ يىگىتلهر .ئىشلهنگهن

ئۇ يهرگه قارىسا خۇددى بهختكه . ىپ تۇرغان مهرۋايىتتهك كۆرىنىدۇخۇددى چېچىل

يېشىل رهڭلىك كىمخاپ كىشىلهر ئۇ يهرده . دۆلهتكه ئوخشايدۇولغان چوڭ بىر ت

تونالرنى كىيىدۇ، كۈمۈش ئۈزۈكلهرنى تاقايدۇ، ساپ ئىچىملىكلهردىن ئىچىدۇ 

كۆكسى تولغان تهڭ ئىككى ۇ،  باغ ۋه تاللىقالر ئۇالرنى ئوراپ تۇرىد؛)76:12-21(

؛ )34-78:31(لىدۇ  قىزالر ھهمرا بولىدۇ،لىق تولدۇرۇلغان قهدهھلهر بېرىدىمهتلىك

 ئېغىزى ئىپار بىلهن پىچهتلىنىپ رۇپ ئهتراپقا نهزهر سالىدۇ،ئۇالر كارۋاتالردا ئولتۇ

بولىقىنىڭ سۈيى » تهسنىم«ساقالنغان ئىسىل شاراپالردىن ئىچىدۇ، ئۇنىڭغا 

ئېقىپ تۇرغان بۇالقالر بار، ئىگىز كارۋاتالر جهننهتته ؛ )28-83:22(ئارالشتۇرۇلغان 

يۇلغان، ئىسىل گېلهملهر ر تىزىلىپ تۇرىدۇ، ياستۇقالر قاتار قۇبار، قهدهھله

                ).16-88:10 ( بولىدۇسېلىنغان

قۇرئاندا تهسۋىرلهنگهن جهننهتته،  نۇرغۇنلىغان ئاپپاق، خۇما كۆزلۈك، ئىككى  ●

كۆكسى تولغان، تهڭ دىمهتلىك، ھۆرپهرى قىزالرنىڭ بارلىقى، ئۇالرنىڭ جهننهتكه 

 ھالهتته تۇرىدىغانلىقى هرلهرگه ھهمرا بولىدىغانلىقى، ئۇالرنىڭ مهڭگۈ قىزكىرگهن ئ

زهردۇشت ئوتقا چوقۇنىدىغان قهدىمقى تهسۋىرى بۇ خىل جهننهت . تهسۋىرلهنگهن

  . هت تهسۋىرى بىلهن ئوخشىشىدۇدىنىنىڭ جهنن

ىچكىلى بولىدىغانلىقى  ئ)شاراپ (قۇرئاندا جهننهتته خالىغانچه ھاراق ●
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، ىشنىڭ شهيتاننىڭ ئىشى ئىكهنلىكىھاراق ئىچ قۇرئاندا يهنه، ئهمما گهنتهسۋىرلهن

   :بولىدىغانلىقى ئېيتىلغانئۇنى ئىچسه گۇناھ 

  ) 2:219قۇرئان . (ھاراق ئېغىر گۇناھقا تولغان نهرسىدۇر ○

. شهيتاننىڭ ئىشىدۇرھاراق ئىچىش بولۇپ، نهرسه  )ھارام(ھاراق ناپاك  ○

  )5:90قۇرئان (

بۇ ئىشى جهننهتته نىمىش قىلىدۇ؟ نهرسىسى ۋه قىلىدىغان تاننىڭ شهيئۇنداقتا 

   . قۇرئاندىكى بىر ئىچكى زىددىيهتتۇر

الر ئېقىپ تۇرغان، قۇرئاندىكى ھاۋاسى سالقىن، سۇكۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى،  ●

 ئهرهپ قۇملىقىدىكى  تولغان جهننهت تهسۋىرى، ئهمىلىيهتتهچىۋىلهر بىلهن-مىۋه

  . ىل ئىپادىسىدۇرىڭ بىر خيېشىل بوستانلىقالرن

  . ھهمرالىقى تىلغا ئېلىنمايدۇقۇرئاندىكى جهننهتته خۇدانىڭ  ●

رهببىمىزنىڭ «: جهننهتكه كىرگهنلهر دوزاققا چۈشكهنلهرگه توۋالپ مۇنداق دهيدۇ ●

مۇسۇلمان ؛ )7:44قۇرئان  (»بىزگه بهرگهن ۋهدىسىنىڭ راست ئىكهنلىكىنى بىلدۇق

  ).83:34قۇرئان (انالرنى مهسخىره قىلىدۇ بولغانالر مۇسۇلمان بولمىغ

سىلهردىن تىلهيمىزكى، «: دوزاقتىكىلهر جهننهتتىكىلهرگه توۋالپ مۇنداق دهيدۇ ●

سۇ ياكى ئالال سىلهرگه بهرگهن يىمهكلىكلهردىن ئازراق بولسىمۇ بىزگه تاشالپ 

 خىل ئالال ھهقىقهتهن بۇ ئىككى«: جهننهتكىلهر جاۋابهن مۇنداق دهيدۇ. »!بېرىڭالر

؛ )7:50قۇرئان (» نهرسىنى مۇسۇلمان بولمىغانالرغا بېرىشىمىزنى چهكلىگهن

  ). 7:46قۇرئان (ئۇالرنىڭ ئوتتورسىدا بىر توساق بولىدۇ 

  دوزاق توغرىسىدا

  : دوزاققا چۈشىدىغانالر

 ، 17:8 ، 16:27 ، 9:49،68،73 ، 3:56قۇرئان  (ئىسالم دىنىغا كىرمىگهنلهر ●

18:100،102،106 ، 29:54 ، 35:36 ، 39:32،71 ، 67:6 (  

  ) 8:36قۇرئان  (كىرىشىگه توسقۇنلۇق قىلغانالر ئىسالمغاباشقىالرنىڭ  ●

   )  57:19 ، 5:86قۇرئان ( ئىنكار قىلغانالر ئالالنىڭ ۋهھىلىرىنى ●

  ) 22:51قۇرئان  (ئالالنىڭ ۋهھىلىرىگه قارشى تۇرغانالر ●

 ، 48:6(ى ئىسالمغا كىرمىگهنلهر ئهھلى كىتاپالر ۋه مۇشرىكالرنىڭ ئىچىدىك ●

98:6 (  



 10 

 26-50:24 ، 17:39قۇرئان (الر رغىمۇ چوقۇنغانئالال بىلهن بىرگه باشقا ئىالھال ●

 ،21:98 (  

  ) 21:29،98قۇرئان ( دىگۈچىلهر »مهن ئالالدىن باشقا ئىالھتۇرمهن«ئۆزىنى  ●

  ) 40:60،76قۇرئان (ئالالغا چوقۇنۇشنى خالىمايدىغانالر  ●

  ) 48:6 ، 9:68،73قۇرئان (مغا يالغاندىن ئىشهنگهنلهر ئىسال ●

ئالالنىڭ نامىدا يالغاننى توقۇغانالر، ئالال ۋهھى قىلغان ھهقىقهتنى ئىنكار قىلغانالر  ●

  ) 39:32 ، 29:68قۇرئان (

ۋاپاسىزالر، جاھىلالر، ياخشىلىقنى توسقۇچىالر، ھهددىدىن ئاشقانالر،  ●

   )26-50:24قۇرئان (گۇمانخورالر 

  ) 72:23 ، 9:63قۇرئان (ئالال ۋه مۇھهممهتكه قارشى تۇرغانالر  ●

قۇرئان (مۇسۇلمانالرغا زىيانكهشلىك قىلغان ھهم گۇناھىغا تۆۋه قىلمىغانالر  ●

85:10 (  

  ) 39:60قۇرئان  (ئالالغا تۆھمهت قىلغان، چوڭچىلىق قىلغانالر ●

  ) 55:43،44  ،43:74 ، 20:74 ، 19:86قۇرئان (گۇناھ ئۆتكۈزگهنلهر  ●

  ) 4:93قۇرئان  (قهستهن بىر مۇسۇلماننى ئۆلتۈرگهنلهر ●

توپ -؛ توپ) 72:11،14،15  ،32:13 قۇرئان(بىر قىسىم جىنالر  ●

  ) 19:68قۇرئان  (شاياتونالر-جىن

 ، 15:27قۇرئان  (ئوت بىلهن جىنالرنى ياسىغان بولسائالال ئهگهر  -   

قېينىلىپ  تقا تاشلىسا، ئۇالرئودوزاقتىكى   جىنالرنىئۇنداقتا،)55:15

    ئازاپلىنارمۇ؟

  : دوزاقنىڭ تهسۋىرى

  ) 32:13 ، 11:119قۇرئان . (ئالال جىنالر ۋه ئادهملهر بىلهن دوزاقنى توشقۇزىدۇ ●

» ىغانالر يهنه بارمۇ؟كىرىد«: دهپ سورايدۇ، دوزاق» توشتۇڭمۇ؟«ئالال دوزاقتىن  ●

  ) 50:30قۇرئان . (دهيدۇ

 ىچىدىكى تهقۋادارالرنىاققا بارىدۇ، ئاندىن ئالال ئۇالرنىڭ ئھهممه ئادهم دوز ●

قۇرئان . (قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ، گۇناھكارالرنى بولسا ئۇ يهرده تىزالندۇرۇپ قويىدۇ

19:71،72 (  
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دوزاقتىكى ئوتنىڭ يىقىلغۇسى ئادهم بىلهن تاشتۇر، ئۇ يهرنى ۋهھشى ھهم قاتتىق  ●

ىڭ پهرمانىغا خىالپلىق قىلمايدۇ، بۇيرۇلغان قول پهرىشتىلهر باشقۇرىدۇ، ئۇالر ئالالن

  ) 66:6قۇرئان . (ئىشنى ئىجرا قىلىدۇ

؛ ئىسالمغا )33:34قۇرئان  ( بوينىنى كىشهنلهيدۇئالال ئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرنىڭ ●

، ۋاراقشىپ بىلهن كىشهنلىنىپ ى تۆمۈر تاقاق ۋه زهنجىرئىشهنمىگهنلهرنىڭ بوين

قۇرئان (ئاندىن ئوتتا كۆيدۈرىلىدۇ ، پ ئهكىرىلىدۇسۇغا سۆرهقايناققايناپ تۇرغان 

 ئوتى ئارىسىدىكى بىر تار جايغا تاشالنغاندا، ئۇالر كىشهنلىنىپ دوزاق؛ )40:71،72

  ). 25:13قۇرئان (ناله قىلىشىپ ئۆلۈمنى تىلهيدۇ 

ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن مهخسۇس تىكىلگهن ئوت كىيىملهر بار، ئالالغا ئىشهنمىگهنلهر ●

ئېرىپ سۇ تۈكۈلىدۇ، ئۇالرنىڭ تېرىسى ۋه ئىچ باغرى قايناقسۇدا بېشىغا قايناق

بۇ ئازاپلىق جايدىن سهكرهپ ئۇالر ھهر قېتىم . ىلهن ئۇرۇلىدۇ قامچىالر بكىتىدۇ، تۆمۈر

قۇرئان (.  توسۇۋىلىنىپ ئىچىگه قوغلىنىدۇچىقىپ كهتمهكچى بولغاندا،

22:19-22 (  

ارالرنىڭ يىمهكلىكىدۇر، ئۇ گويا دوزاقتىكى زهققۇم دهرىخىنىڭ مىۋىسى گۇناھك ●

. ئېرىگهن تۇچتهك ئۇالرنىڭ قورسىقىدا قاينايدۇ، خۇددى قايناقسۇدهك ۋاراقشىيدۇ

  ) 46-44:43قۇرئان (

  ) 55:44 ، 47:15 ، 44:47،48 ، 10:4قۇرئان . (دوزاقتا قايناقسۇ بار ●

پارچه -چهباغرى پار-سۇالرنى ئىچكهنلىكتىن، ئۈچهيدوزاقتىكىلهر قايناپ تۇرغان  ●

  ) 47:15قۇرئان . (بولۇپ كىتىدۇ

دوزاقتىكى ۋهھشى پهرىشتىلهر قامچا بىلهن ئادهملهرنىڭ يۈزىگه ۋه دۈمبىسىگه  ●

  ) 8:50قۇرئان . (قاتتىق ئۇرىدۇ

دوزاققا چۈشكهنلهرگه قارماي بىلهن ياسالغان كۆڭلهك كىيدۈرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ  ●

  ) 14:50قۇرئان . (يۈزلىرى ئوتتا قاقلىنىپ تۇرىدۇ

ئهگهر دوزاقتىكىلهر ئۇسساپ ناله قىلسا، ئۇالرغا ئېرىگهن تۇچقا ئوخشايدىغان بىر  ●

خىل قورقۇنۇچلۇق ئىچىملىك بېرىلىدۇ، بۇ ئىچىملىك ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى 

  )18:29قۇرئان . (كۆيدۈرىدۇ

. دوزاق چوڭقۇر ھاڭغا ئوخشايدۇ، ئۇنىڭ ئىچىده گۈرۈلدهپ كۆيۈۋاتقان ئوت بار ●

)101:10،11 (  

سۇ سوغۇق دوزاقتا سالقىنداپ ئارام ئالىدىغان جاي يوق، ئۇسسىغاندا ئىچىدىغان  ●

   )78:24،25قۇرئان . (سۇ ۋه يىرىڭ بارقايناقيوق، پهقهت ۋاراقشىپ قايناپ تۇرغان 
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يدىغان بىر خىل دهرهخ بار، ئالال بۇ دهرهخ ئارقىلىق دوزاققا ده» زهققۇم«دوزاقتا  ●

سىدۇ، ئۇنىڭ مىۋىسى خۇددى تىدا ئۆكىرگهنلهرنى قىينايدۇ، ئۇ دهرهخ دوزاقنىڭ ئاس

دوزاققا كىرگهنلهر شۇ مىۋىنى قايناقسۇ بىلهن قوشۇپ . شهيتاننىڭ بېشىغا ئوخشايدۇ

  ) 67-73:62قۇرئان .  (يهيدۇ

مىگهنلهرنى دوزاققا ئهكىرىپ كۆيدۈرىدۇ، ھهر قېتىم ئۇالرنىڭ ئالال ئۆزىگه ئىشهن ●

  ) 4:56قۇرئان . (تېرىسى كۆيۈپ كهتكهنده، ئۇالرغا يېڭى تېره يهڭگۈشلهپ بېرىدۇ

قۇرئان . (ئۇالر دوزاقتا ئاستىغا ئوت كۆرپه سېلىپ، ئۈستىگه ئوت يوتقان ياپىدۇ ●

7:41 (  

  ) 20:74قۇرئان . (السىزدۇرياشاشقا، يه ئۆلۈشكه ئاميه ئۇالر دوزاقتا  ●

قۇرئاندىكى دوزاق تهسۋىرى ئهرهپ قۇملىقىدىكى كۆرىۋىلىشقا بولىدۇكى،   ●

  .  ئىپادىلىنىشىدۇربىر خىل پىژغىرىم ئىسسىق ھاۋارايىنىڭ 

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

  قىيامهت توغرىسىدا

  قىيامهت كىلىشنىڭ ئالدىنقى ئاالمهتلىرى

   :وڭ ۋهقهلهردۇنياۋى ۋه ئىجتىمائى چ

. زامان ئاخىرىدا قاتناش راۋاجلىنىپ، ئىلىمپهن ئۇچقاندهك تهرهققى قىلىدۇ ●

  ) 12:4دانىئال (

ناھهق رهزىل ئىشالر كۆپىيىپ كهتكهنلىكتىن، نۇرغۇن ئادهملهرده جاھاندا  ●

  )24:12مهتتا . (مۇھهببهت سۇۋۇپ كىتىدۇ-مىھىر

نه بىر بىر مىللهت يه، نىدۇئاڭلى شهپىلىرى نىڭ خهۋهرلىرى ۋه ئۇرۇشئۇرۇش ●

مهتتا . (، بىر دۆلهت يهنه بىر دۆلهتكه ھۇجۇم قىلىدۇمىللهت بىلهن ئۇرۇشىدۇ

  ) 21:9،10 ، لۇقا 24:6،7

چارچىلىق، ۋابا كېسىلى يۈز بېرىدۇ، يهر تهۋرهشلهر ئادۇنياۋى خاراكتىرلىق  ●

  ) 21:11 ، لۇقا 24:7مهتتا . (كۆپىيىدۇ

مهتلهر ۋه ئاجايىپ مۆجىزىلهر يۈز بېرىدۇ، قۇياش، ئاي ئاسماندا قورقۇنۇچلۇق ئاال ●

ئوكيانالرنىڭ غهزهپلىك -ۋه يۇلتۇزالر غهيرى تۈس ئالىدۇ، يهر يۈزىدىكى ئهللهر دېڭىز

ئاسمان تىترهيدۇ، ئىنسانالر قورققىنىدىن روھى . شاۋقۇنىدىن ئاالقزاده بولىدۇ
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  )21:11،25،26لۇقا ( .كىتىدۇتىنىدىن چىقىپ كهتكهندهك بوپ

ئۇ ئاپهتلهردىن كىيىن، قۇياش قاراڭغۇلىشىدۇ، ئاي يورىمايدۇ، ئاسماندىن ئاقار ●

  ) 24:29مهتتا . (تۇزالر تۆكۈلىدۇيول

  : ئىشالرتىقاتى ۋه جامائىتىده يۈز بېرىدىغانمهسىھ ئې

  ) 24:14مهتتا . (پۈتۈن دۇنياغا تارقىلىپ بولىدۇ) ئىنجىل(خۇش خهۋهر  ●

مهتتا . (نكهشلىككه ئۇچرايدىغان مۈشكۈل كۈنلهر كىلىدۇمهسىھ ئېتىقاتچىلىرى زىيا ●

24:9 (  

 ھهتتا ئۆزئارا ، نۇرغۇن ئادهم توغرا يولدىن ئازىدۇ مهسىھ جامائهتچىلىكىده ●

.  يۈز بېرىدۇمۇزىيانكهشلىك قىلىدىغان ئىشالربىرسىگه -ئۆچمهنلىك قىلىپ، بىر

  ) 24:10مهتتا (

مهتتا . (نۇرغۇن ئادهملهرنى ئازدۇرىدۇ،  چىقىپساختا پهيغهمبهرلهر كۆتىرىلىپ ●

24:11 (  

، دهپ ئاتىۋالىدۇ» قۇتقۇزغۇچى مهسىھ«بهزىلهر مهسىھنىڭ نامىنى سېتىپ ئۆزىنى  ●

. رغۇن خهلقلهرنى ئازدۇرىدۇ كۆرسىتىپ، نۇكارامهتلهرنى-ئېتىقاتتىن تانىدۇ، مۆجىزه

  )  II 2:1-12 ، سالونىكالىقالر26-24:5,23 مهتتا(

    بىشارهتلهرۇلمان ئهللىرىگه ئائىتبىر قىسىم مۇس

   : توغرىسىدا، لىۋان، پهلهستىنق، سۈرىيه، ئېرامىسىر

شۇ چاغ كهلگهنده  پهرۋهردىگار ئۆزىنى مىسىرلىقالرغا ئاشكاراليدۇ، )ئاخىرىدازامان ( ●

 ئۇالر قۇربانلىق ۋه. مىسىرلىقالر پهرۋهردىگارنى تونۇپ، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلىدۇ

ئۇالر پهرۋهردىگار ئالدىدا .  ئىبادهت قىلىدۇهدىيهلىرىنى قىلىپ، ئۇنىڭغائاشلىق ھ

پهرۋهردىگار باشتا مىسىرغا زهربه بېرىپ ئاندىن . ۋهده قىلىدۇ ۋه بۇ ۋهدىسىده تۇرىدۇ

پهرۋهردىگار . شۇنىڭ بىلهن مىسىرلىقالر پهرۋهردىگارغا يۈزلىنىدۇ. شىپالىق بېرىدۇ

شۇ چاغدا مىسىردىن . اڭالپ، ئۇالرغا شىپالىق بېرىدۇئۇالرنىڭ دۇئالىرىنى ئ

 بىر يول ئېچىلىدۇ، ئاسسۇرالر مىسىرنى )ھازىرقى ئېراق، سۈرىيه (ئاسسۇرىيهگه

مىسىرلىقالر بىلهن . زىيارهت قىلىدۇ، مىسىرلىقالر ئاسسۇرىيهنى زىيارهت قىلىدۇ

رائىلىيه، مىسىر ۋه ئاسسۇرالر پهرۋهردىگارغا بىرلىكته ئىبادهت قىلىدۇ، شۇ چاغدا ئىس

قۇدرهتلىك . ئاسسۇرىيه يهر يۈزىدىكى خهلقلهرنىڭ بهخت مهنبهسىگه ئايلىنىدۇ

مىسىرلىقالر مىنىڭ خهلقىم، «: پهرۋهردىگار ئۇالرغا بهخت ئاتا قىلىپ مۇنداق دهيدۇ

ئاسسۇرالر مىنىڭ قولۇمدىكى ئىجادىيىتىم، ئىسرائىلالر مىنىڭ مۈلكۈم، سىلهر 
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   ) 25-19:21يهشايا (» !بهختلىك بولۇڭالر

 نى ۋه بابىلۇن)مىسىرنىڭ سىموۋۇلى ( راھابمهن«: دهيدۇپهرۋهردىگار مۇنداق  ●

 قاراڭالر،. ر مىنى تونۇغانالرنىڭ قاتارىدا بولىدۇ، ئۇال ئهسكه ئالىمهن)ئېراق(

. شۇنىڭ ئىچىدىدۇر )ئىفىئوپىيه(كۇشمۇ  ۋه) لىۋان( ، تىر) پهلهستىن (هفىلىتسىي

    ) 87:4زهبۇر (. تۇغۇلغان دىيىلگۈسى) دايىرۇسالىم (ى زىئونداىسئۇالرنىڭ ھهمم

  : ئېران توغرىسىدا

) نىئېران(نى ، مهن ئهسىرگه چۈشكهن ئېلهمدازامان ئاخىرى: گار دهيدۇكىپهرۋهردى ●

  ) 49:39يهرهمىيا . (قايتۇرۇپ ئهكىلىمهن

تىكى بۇ سۆزلهر روھى جهھهت» قايتۇرۇپ ئهكىلىش... ئهسىرگه چۈشكهنلهرنى« ●

: قۇتقۇزۇلۇشقا سىموۋۇل قىلىنغان بولۇپ، مۇنۇ ئايهتكه سېلىشتۇرۇپ باقساق بولىدۇ

چۈشكهن خهلقىنى ، ئۇ ئهسىرگه ىڭ قۇتقۇزغۇچىسى زىئوندىن چىققاينئىسرائىل«

» . شۇ چاغدا ياقۇپ شادلىنار، ئىسرائىل خۇشاللىققا چۆمهر،قايتۇرۇپ ئهكهلگهي

  ) 14:7زهبۇر (

  : وپىيه توغرىسىدا ئىفىئسۇدان، سۇمالى،

 ئافرىقىنىڭ شهرقى شىمالى، مىسىرنىڭ جهنۇبىدىكى سۇدان،سۇمالى ۋه ئىفىئوپىيه ●

ش بهزىده ئىفىئوپىيهنىال كۇ.  قهدىمده كۇش دهپ ئاتالغانرلىق رايونالرقاتا

  . كۆرسىتىدۇ

مىسىرنىڭ تۆرىلىرى كىلىپ خۇداغا تاۋاپ قىلىدۇ، كۇشالر قولىنى كۆتىرىپ دۇئا  ●

  ) 68:31زهبۇر (. ئالدىرايدۇقىلىشقا 

مهن راھاب ۋه بابىلۇنلۇقالرنى ئهسكه ئالىمهن، ئۇالر «: پهرۋهردىگار مۇنداق دهيدۇ ●

قاراڭالر، فىلىتسىيىلىكلهر، تىرلىقالر ۋه . مىنى تونۇغانالرنىڭ قاتارىدا بولىدۇ

تۇغۇلغان ) دايىرۇسالىم(ئۇالرنىڭ ھهممىسى زىئوندا . كۇشالرمۇ شۇنىڭ ئىچىدىدۇر

  )  87:4زهبۇر . (دىيىلگۈسى

  : ئىئوردانىيه توغرىسىدا

ھازىرمۇ  بولۇپ،ئىئوردانىيه قهدىمده مۇئاب ۋه ئاممونالرنىڭ زىمىنى  ●

  . لىرىدۇرنىڭ ئهۋالدئۇالر لۇت. ئاتىلىدۇئىئوردانىيهنىڭ پايتهختى ئاممان دهپ 

نى پهرۋهردىگار دهيدۇكى، زامان ئاخىرىدا، مهن ئهسىرگه چۈشكهن مۇئابالر ●

 توغرىسىكى گهپ شۇنىڭ بىلهن ىقايتۇرۇپ ئهكىلىمهن، مۇئابالرنىڭ جازالىنىش

  ) 48:47يهرهمىيا (. ئاخىرلىشىدۇ
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پهرۋهردىگار دهيدۇكى، كهلگۈسىده مهن يهنه ئهسىرگه چۈشكهن ئاممونالرنى  ●

  ) 49:6يهرهمىيا . (قايتۇرۇپ ئهكىلىمهن

  : سهئۇدى ئهرهبىستان توغرىسىدا

 بۇ نۇرنى كۆرۈپ يېنىڭغا كىلىدۇ، پادىشاھالرمۇ سهن چاچقان ئهللهرھهرقايسى  ●

توپ بولۇپ -قېدارنىڭ قويلىرى قېشىڭغا توپ ؛)60:3يهشايا  (نۇرغا قاراپ كىلىدۇ

   .)60:7يهشايا ( ى قۇربانلىق قىلىشقا تاپشۇرىلىدۇيىغىلىدۇ، نىبايوتنىڭ قۇچقارلىر

ى ئوغلى بولۇپ، مۇسۇلمان  قېدار ۋه نىبايوتالر ئىسمائىلنىڭ ئهڭ چوڭ ئىكك-   

 ئهجدادى ىڭ بىرى مۇھهممهتنىڭ يهنى ئهرهپلهرنىڭتارىخچىالرنىڭ قارىشىچه ئۇالرن

  .  ئىكهن

 دىكى خهلقلهر، ھهممىسىنىڭئارالالر ۋه ئۇ، دېڭىزچىالر ۋه دېڭىزدىكىلهر ●

ڭ چهتلىرىگىچه ئۇنى ئه، جاھاننىڭ دىگار ئۈچۈن يېڭى ناخشا ئېيتقايپهرۋهر

قېدارالر ئولتۇراقالشقان  ۋه ئۇنىڭدىكى شهھهرلهر،  چۆللهر.مهدھىيىلىگهي

سېالخنىڭ پۇقرالىرىمۇ تاغنىڭ . قىرى ئاۋازادا ئۇنى مهدھىيىلىگهي يومۇكهنتلهر-يېزا

  ) 42:10،11يهشايا . (ئۈستىده تهنتهنه قىلغاي

  : يهمهن توغرىسىدا

 قاپاليدۇ، ىان ۋه ئىفاخنىڭ نار تۆگىلىرى ئهتراپىڭنمىدىيتوپ تۆگىلهر، -توپ ●

خۇشبوي مهستهكلهرنى تهغدىم شىبانىڭ ئادهملىرى ھهممىسى كىلىپ، ئالتۇن ۋه 

  ) 60:6يهشايا (. قىلىدۇ، پهرۋهردىگارغا ئېيتىلغان مهدھىيىلهرنى يهتكۈزىدۇ

  .  شىبا قهدىمقى يهمهننىڭ ئاتىلىشىدۇر-  

ۇلمانالرنىڭ يوقۇرقى ئايهتلهر كۈنلهرنىڭ بىرىده ئوتتورا شهرقتىكى نۇرغۇن مۇس   

  . ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق پهرۋهردىگار خۇداغا قايتىدىغانلىقىنى ئالدىن بىشارهت قىلغان

  توغرىسىدىكى بىشارهتلهر) دهججال( ئهيسا مهسىھنىڭ رهقىبى

رۇن ئهيسا مهسىھ رهقىبىنىڭ كۆتىرىلىپ چىقىپ، ئىنجىلدا قىيامهت كىلىشتىن بۇ ●

  . الدىن بىشارهت قىلىنغاننۇرغۇن ئادهملهرنى ئازدۇرىدىغانلىقى ئ

چۈنكى ئۇ كۈنلهر . باشقىالر مهيلى قانداق ئۇسۇل قولالنسۇن، ئۇالرغا ئالدانماڭالر ●

ئېتىقاتقا ئاسىيلىق قىلىپ ) ئهيسا مهسىھ قايتا كىلىشتىن بۇرۇن(كىلىشتىن بۇرۇن 

 يۈز بېرىدۇ، ھهمده ئاشۇ چوڭ گۇناھكار، الرتوغرا يولدىن چىقىپ كىتىدىغان ئىش

ئۇ ئهيسا مهسىھكه قارشى تۇرۇپ، .  گۇمراھلىققا قاراپ ماڭغۇچى ئاشكارلىنىدۇيهنى
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، بارلىق ئاتالمىش ئىالھالر ياكى ئادهملهر چوقۇنىدىغان ئۆزىنى يوقىرى كۆتىرىدۇ

 ھهتتا خۇدانىڭ ئىبادهتخانىسىدا  ئېشىپ كېتىدۇ، ئۇالردىنمهبۇدالرغا قارشى چىقىپ

 IIسالونىكالىقالر ( دهپ جاكاراليدۇ)ئىالھر بىردىنبى(خۇدا ئولتۇرۋىلىپ، ئۆزىنى 

 ،قۇدرهت-ئۇ شهيتاننىڭ كۈچى بىلهن بۇ دۇنياغا كىلىپ، كۈچ ؛)2:3،4

هتكه يۈزلهنگهن ھاالك، نى كۆرسىتىپكارامهتلهر- ۋه ساختا مۆجىزهقايمۇقتۇرۇش

 ئادهملهرئۇ  چۈنكى ،مىكىرلهر بىلهن ئازدۇرىدۇ- ھىله ھهرخىل رهزىلئادهملهرنى

 IIسالونىكالىقالر ( ئىدىقىلىق قۇتقۇزۇلۇشنى رهت قىلغانئارھهقىقهتنى سۆيۈش 

2:9،10(  .  

ئهمما .  ئۆزىنى ئاشكاراليدۇسائىتى كهلگهنده ئهيسا مهسىھنىڭ رهقىبى-ۋاقتى ●

ئهيسا مهسىھ يهر يۈزىگه قايتىپ كهلگهنده، بىر ئېغىز سۆز بىلهنال ئۇنى ھاالك 

  )II 2:8سالونىكالىقالر(لىدۇ، پارالق نۇرى بىلهن ئۇنى يوقىتىۋىتىدۇ قى

.  ئاالمىتىدۇرمهسىھ رهقىبىنىڭ ئوتتورغا چىقىشى زامان ئاخىرى بولغانلىقىنىڭ ●

  ) I 2:18يۇھاننا(

 ىشالرىن بۇرۇن دۇنيادا يۈز بېرىدىغان ئزامان ئاخىرىدا ۋه قىيامهت كىلىشت ●

  . ئىنجىلنىڭ ۋهھىلهر قىسمىدا تهپسىلى بايان قىلىنغان

.  ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلىدۇ)يهھۇدىالر (زامان ئاخىرىدا پۈتكۈل ئىسرائىلالر ●

  ) 27-11:25رىملىقالر (

 16:27 ، مهتتا 7:13،14دانىئال . (قىيامهتته ئهيسا مهسىھ چوقۇم قايتىپ كىلىدۇ ●

 I ، كورىنتلىقالر3:20 ، 1:11 ، ئهلچىلهر 21:22،23 ، 14:3،18،28، يۇھاننا 

 ، ۋهھىلهر 15 ،14 ، يهھۇدا I 2:19 ، 3:13 ، سالونىكالىقالر16:22

22:7،12،22 (   

. ئهيسا مهسىھنىڭ قايتىپ كىلىدىغان كۈنىنى خۇدادىن باشقا ھىچكىم بىلمهيدۇ ●

 ، 13:32،36 ، ماركوس 39,42,44,50-24:36ا مهتت.  (ئۇ توساتتىنال كىلىدۇ

   ) I 5:1-3سالونىكالىقالر

قۇدرهت ۋه -زور كۈچئاشكارا ھالدا، -ئۇچۇقئهيسا مهسىھ قايتا كهلگهنده،  ●

بولۇتالرنىڭ ئۈستىده  ،شهرهپ ئىچىده، نۇرغۇنلىغان پهرىشتىلهر بىلهن بىلله-شان

 ، 21:27 ، لۇقا 13:26 ، ماركوس 25:31 ، 24:30،31 ، 16:27مهتتا (. كىلىدۇ

 14 ، يهھۇدا II 1:7 ، سالونىكالىقالرI 4:16 ، سالونىكالىقالرI 15:52كورىنتلىقالر

   ) 16-19:11 ، 1:7، ۋهھىلهر 

ىرىلدۈرىلىدۇ،  ئالدى بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ت،قىيامهتته  ●

ئاندىن ئۇالر ھايات ئېتىقاتچىالر بىلهن بىرلىكته ئاسمانغا كۆتىرىلىپ، ئهيسا مهسىھ 
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 I ، كورىنتلىقالر24:40،41 ، مهتتا 17:34،35لۇقا . (بىلهن ئۇچرىشىدۇ

   ) I 4:15-17 ، سالونىكالىقالر15:51،52

تتىق گۈلدۈرلىگهن ئاۋاز بىلهن غايىپ بولىدۇ، ئاسمان  ئاسمان قائۇ كۈنى پۈتكۈل ●

نهرسىلهرمۇ كۆيۈپ جىسىملىرى كۆيۈپ تۈگهيدۇ، زىمىن ۋه ئۇنىڭدىكى پۈتكۈل 

  ) 1:11 ، ئىبرانىالر 21:33 ، لۇقا 24:35مهتتا  ، II 3:10پىتروس. (گۇمران بولىدۇ

 ، 32-20:30 ، مهتتا 12:2ال دانىئ. (ئۆلگهنلهرنىڭ ھهممىسى تىرىلدۈرىلىدۇ ●

 ، I 15:22،23،51،52، كورىنتلىقالر24:15 ، ئهلچىلهر 6:39،40،54يۇھاننا 

   ) 6,13-20:4 ، ۋهھىلهر I 4:14-16سالونىكالىقالر

  ۋههت، چىرىمهس، كۈچلۈك، روھىيشهرهپكه تولغان-مهسىھىلهرنىڭ تىنى شان ●

 ، I 15:42-52كورىنتلىقالر(. ، مهڭگۈلۈك تهنگه ئۆزگىرهيدۇولغان بئهرشكه خاس

  ) 3:21 ، فىلىپىلىكلهر II 5:1كورىنتلىقالر

. پۈتكۈل دۇنيادىكى خهلقلهر تىزلىنىپ تۇرۇپ پهرۋهردىگار خۇدانى ئېتىراپ قىلىدۇ ●

  ) 14:11رىملىقالر (

قىلىدىغان ئاخىرقى سوراقنى ئهيسا مهسىھكه تاپشۇرىدۇ خۇدا دۇنيانىڭ ئۈستىدىن  ●

؛ ئۇ تهختته ئولتۇرۇپ پۈتۈن دۇنيادىكى )17:31 ، ئهلچىلهر 5:22،27يۇھاننا (

 ، 12:36،37 ، مهتتا 12:14 ، ھىكمهتلهر 9:7،8زهبۇر (خهلقلهرنى سوراق قىلىدۇ 

 ، 9:27 ئىبرانىالر ، 16-2:2,3,12 ، رىملىقالر 10:42 ، ئهلچىلهر 25:31-33

   ) 22:12 ، 13-20:11 ، ۋهھىلهر I 4:5پىتروس

 8:11مهتتا . (ھهرقايسى ئهل، ھهرقايسى مىللهتلهردىن قۇتقۇزىلىدىغانالر چىقىدۇ ●

   ) 7:9،10 ، 5:9،10، ۋهھىلهر 

 ، 40-25:34مهتتا . (مهسىھىيلهر قىلغان ئىشلىرىغا اليىق ئىلتىپاتالرغا ئېرىشىدۇ ●

 ، II 5:10 ، كورىنتلىقالرI 3:12-15 ، 4:5 ، كورىنتلىقالر14:10،12الر رىملىق

  ) 11:18 ، ۋهھىلهر I 4:17 ، پىتروس6:8ئهفهسلىكلهر 

 قۇبۇل قىلمىغانالر) ئىنجىلنى(ئهيسا مهسىھنى ۋه خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى ●

 ، 12:48 ، يۇھاننا 46-25:41 ، 24-11:20مهتتا . (هيدۇقۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشهلم

   ) II 1:8سالونىكالىقالر

. ئۆز ئورنىنى ساقلىماي ۋهزىپىسىنى ئادا قىلمىغان پهرىشتىلهرمۇ سوراققا تارتىلىدۇ ●

  ) 1:6يهھۇدا (

  دوزاق توغرىسىدا
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مهتتا . (ئوتىغا تاشلىنىدۇشهيتان، مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهرلهر دوزاقنىڭ  ●

  ) 20:10 ، 19:20 ، ۋهھىلهر 25:41

  ) 20:14ۋهھىلهر . (ئۆلۈم ۋه ئۆلۈكلهر دىيارى دوزاق ئوتىغا تاشلىنىدۇ ●

مهتتا . (ئېتىقات قىلمىغانالر دوزاقنىڭ ئوتىغا تاشلىنىپ، مهڭگۈ ھاالك بولىدۇ ●

 20:15 ، 11-14:9 ، ۋهھىلهر II 1:9 ، سالونىكالىقالر25:41،46 ، 13:41،42

 ،21:8 (  

  ) 49-9:47ماركوس . ( ئۆلمهيدۇىردوزاقنىڭ ئوتى ئۆچمهيدۇ، قۇرۇتلى ●

 ، 8:12مهتتا . (دوزاققا چۈشكهنلهر ھهسرهتته يىغالپ، چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىدۇ ●

13:42،50 ، 22:13 ، 24:51 ، 25:30(   

 ئۆزئارا بار، شۇڭا ئۇ يهردىكىلهروڭقۇر ھاڭ  چىلهن دوزاقنىڭ ئارىسىداجهننهت ب ●

  ) 26-16:19لۇقا . (ئۆتۈشهلمهيدۇ

  توغرىسىداجهننهت 

مهن يهر يۈزىدىكى ئىشالرنى سۆزلىسهم سىلهر : ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ ●

ىپ بهرسهم قانداقمۇ قۇبۇل ىكى ئىشالرنى ئېيتئىشىنهلمىگهن يهرده، ئهرشت

  ) 3:12يۇھاننا (سىلهر؟ قىالالي

چۈشكهن ھهم يهنىال ئهرشته تۇرۋاتقان ئهيسا مهسىھتىن باشقا، ھىچكىم ئهرشتىن  ●

  ) 3:13يۇھاننا . (كه چىقىپ باققان ئهمهسئهرش

: ئهيسا مهسىھ زىيانكهشلىككه ئۇچراشتىن بۇرۇن شاگىرتلىرىغا مۇنداق دهيدۇ ●

ئاتام ! كۆڭلۈڭالر پاراكهنده بولمىسۇن، خۇداغا ئىشىنىڭالر ھهم ماڭىمۇ ئىشىنىڭالر

ۇدانىڭ دهرگاھىدا نۇرغۇن ماكان بار، ئهگهر بولمىغان بولسا سىلهرگه ئېيتماستىم، خ

سىلهرگه ئورۇن تهييارلىغاندىن . مىنىڭ بېرىشىم سىلهرگه ئورۇن ھازىرالش ئۈچۈندۈر

مهن قهيهرده بولسام، سىلهرمۇ . كىيىن، چوقۇم قايتىپ كىلىپ سىلهرنى ئهكىتىمهن

  ) 3-14:1يۇھاننا . (شۇ يهرده بولىسىلهر

ز مىنىڭسى. مهن يول، ھهقىقهت ۋه ھاياتلىقتۇرمهن: ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ ●

  ) 14:6يۇھاننا . ( بارالمايدۇخۇدانىڭ يېنىغا ھىچكىم ئاتام

بىر ئادهم يهنه  النغا كىرسىتكه مىخالنغان چاغدا، كىرستكه مىخھهزرىتى ئهيسا ●

 -»ده مىنى ئۇنتىمىغايسهن، پادىشالىقىڭ بىلهن كهلگىنىڭئى ئهيسا«: ئۇنىڭغا

سهن  بۈگۈن بىلىپ قويغىنكى،«:  مۇنداق دهيدۇ ئۇ ئادهمگهھهزرىتى ئهيسا. دهيدۇ

  ) 23:43لۇقا  (»!مهن بىلهن بىلله جهننهتته بولىسهن
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ئۆلتۈرۈلۈپ ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىدۇ، ھهمده شاگىرتلىرى ۋه باشقا ئهيسا مهسىھ  ●

ۈنى يېرۇسالىمدىكى زهيتۇنتاغدا ئاسمانغا ك-40نۇرغۇن ئېتىقاتچىالرغا كۆرىنىدۇ، 

  )  مهتتا، ماركوس، لۇقا، يۇھاننا-ئىنجىل. (كۆتىرىلىدۇ

 I ، پىتروس9:24ئىبرانىالر . (جهننهتكه كىرىدۇ ئاسمانغا كۆتىرىلىپسا مهسىھ ئهي ●

3:22 (  

ئهكىرىدۇ، ئهلچى پاۋلۇس ھايات ۋاقتىدا، خۇدا ئۇنى ئهرشكه كۆتىرىپ جهننهتكه  ●

تىل بىلهن ئىپادىلىگىلى بولمايدىغان، ئىنسانالرغا ئېيتىش مهنئى ئۇ ئۇ يهرده 

  ) II 12:4كورىنتلىقالر.  (قىلىنغان ئاجايىپ ئىشالرنى ئاڭاليدۇ ۋه كۆرىدۇ

 ئۇنى ئهرشكه كۆتىرىپ ئاجايىپ هلچى يۇھاننا ھايات ۋاقتىدا، ئهيسا مهسىھئ ●

. نى ئالدىن بىشارهت قىلىدۇىدۇ ۋه قىيامهتته بولىدىغان ئىشالرئىشالرنى كۆرسىت

مۇقهددهس روھ جامائهتچىلىككه دىگهن «: ئهيسا مهسىھ ئۇنىڭغا مۇنداق دهيدۇ

غهلىبه قىلغۇچىالرغا مهن چوقۇم سۆزلهرنى قولىقى بارالرنىڭ ھهممىسى ئاڭلىسۇن، 

ۋهھىلهر (» .ىلىمهنخۇدانىڭ جهننىتىدىكى ھاياتلىق دهرىخىنىڭ مىۋىسىنى ئاتا ق

2:7 (  

 ،نىئىنوھبولغان ئهۋالدى -7ئادهم ئاتىنىڭ تۇپان باالسىدىن بۇرۇنقى زامانالردا،  ●

. ىدىئهپچىقىپ كهتكهن) جهننهتكه (كه ئهرشھايات ۋاقتىدىال خۇدا ئۇ تېخى

  ) 11:5ئىبرانىالر  ، 5:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

لياس پهيغهمبهرمۇ ھايات ۋاقتىدىال ى يىل بۇرۇن ياشىغان ئ800ئهيسا مهسىھتىن  ●

   ) II 2:11پادىشاھالر(. ئهپچىقىپ كىتىلگهن) جهننهتكه(كه ئهرش

 جهننهتكه ئېلىپ نى روھى ئۆلگهندىن كىيىن پهرىشتىلهر ئۇنىڭكهمبهغهل الزار ●

  ) 16:22لۇقا  (.ىبراھىم پهيغهمبهرنىڭ قېشىغا ئهكىلىدۇ ئچىقىپ،

ا تىرىلگهندىن كىيىن خوتۇن ئالمايدۇ، ئهرگه تهگمهيدۇ، بهلكى ئادهملهر قايت ●

، لۇقا 12:25، ماركوس 22:30مهتتا . (ئاسماندىكى پهرىشتىلهردهك بولىدۇ

20:35،36 (  

. جهننهتكه كىرگهنلهرگه نۇر چاقناپ تۇرغان ئاپپاق كىيىملهر كېيدۈرىلىدۇ ●

 ) 7:9 ، 3:5ۋهھىلهر (

  ) 4:4 ، 3:11 ، 2:10ۋهھىلهر (. شهرهپ تاجى كېيدۈرىلىدۇ-شان ●

  ) 3:21ۋهھىلهر .(ئهيسا مهسىھ بىلهن بىلله تهختلهرده ئولتۇرىدۇ ●

 .ئۇالرغا زىيان سااللمايدۇق  ۋه ئۇسسۇزلۇق بولمايدۇ، پىژغىرىم ئىسسى ئاچارچىلىق ●

 .لىقىغا باشالپ بارىدۇ سۈيىنىڭ بۇئۇالرنى ھاياتلىق) ئهيسا مهسىھ(تهختتىكى قوزا 
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 كۆز ياشلىرىنىڭ )ئوقۇبهتلىك- ئاققۇزغان ئازاپيهر يۈزىدىكى چاغدا(رنىڭ خۇدا ئۇال

  ) 7:17ۋهھىلهر . (نى سۈرتىۋىتىدۇسىھهممى

 ، 3:15،16 ، يۇھاننا 25:44 ، 19:29مهتتا . (مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ ●

3:36 ، 5:24 ، 6:40 ، 6:47 ، 17:3 (  

  زىمىن- يېڭى ئاسمان

ىغا يىڭى زىمىننى يوقۇتۇپ، ئورن- ئاسمانقى خۇدا ھازىرقىيامهتته، ●

 ، 1:12 ، ئىبرانىالر 66:22 ، 65:17يهشايا . ( بهرپا قىلىدۇزىمىن-ئاسمان

  )  II 3:13 ، پىتروس11:10،16

مهڭگۈ بىلهن ئۇالر  خۇدا . كىرىدۇزىمىنغا-يېڭى ئاسمانلىرى مهسىھ ئېتىقاتچى ●

زاره، -ئۇقۇبهت، يىغا-ئازاپ، مۇسىبهت-ق، ئۆلۈم قايتا ئاچارچىلى.بىلله بولىدۇ

خۇدا بىلهن ئۇالر .  ۋه قاراڭغۇ زۇلمهت بولمايدۇئاھانهت-سىالق، قارغىش-ئاغرىق

. مۇھهببهتلىك بولىدۇ-ئوتتورسىدىكى مۇناسىۋهت خۇددى ئاتا بىلهن بالىدهك مىھىر

  ئهمدىا ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئۆتۈپ كهتكهن بولۇپ، خۇدچۈنكى بۇرۇنقى دهۋردىكى

  ) 7-21:1ۋهھىلهر . (ھهممىنى يېڭىاليدۇ

، الر، ئېتىقاتسىزالرقورقۇنچاق:  كىرهلمهيدۇزىمىنغا-مۇنداق ئادهملهر يېڭى ئاسمان ●

بۇتقا ، الرجادۇ قىلىدىغان-، سىھىرالر، زىناخورالر، قاتىلچىرىك ئادهملهر

ىڭ  دوزاقنڭ روھىبۇنداق ئادهملهرنى. يالغانچىالر-چوقۇنىدىغانالر ۋه ساختىپهز

بۇ ئىككىنچى مانا . ا تاشلىنىپ، مهڭگۈ ھاالك بولىدۇاپ يېنىپ تۇرغان ئوتىغالۋۇلد

  ) 21:8ۋهھىلهر (.  ئۆلۈمدۇرقېتىملىق ھهقىقى

   پوزىتسىيىسىنىڭ قىيامهتكه تۇتقانمهسىھىيلهر

قىيامهت كۈنى ئهيسا مهسىھنىڭ قايتىپ كىلىپ، پۈتكۈل ئىنسانىيهتنى سوراق 

ھهقنى ئايرىيدىغان، شهيتان ۋه ساختا پهيغهمبهرلهرنى نا-قىلىدىغان، ھهق

ھامان بىر كۈنى ئۇ خۇددى ئاسماندا چاقماق چاققاندهك . جازااليدىغان ۋاقتىدۇر

توساتتىنال قايتىپ كىلىدۇ، بىراق ئۇنىڭ قاچان كىلىدىغانلىقىنى بىر خۇدادىن باشقا 

ڭ قايتىپ كىلىشىنى ئهيسا مهسىھنى شۇڭا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى. ھىچكىم بىلمهيدۇ

  : كۈتىۋىلىش ئۈچۈن مۇنداق قىلىشى كىرهك

مهتتا  (.هرۋاقىت تهييارلىق ھالهتته تۇرۇش كىرهكسهگهك بولۇپ، ھھۇشيار،  ●

  ) I 4:7 ، پىتروس21:8 ، لۇقا 13:35،37 ، ماركوس 25:13 ، 24:42

 .ۈك بولۇش كىرهكۇش، سۆيۈش، ئۈمۈدلئىنتىزار بولئۇنىڭ قايتىپ كىلىشىگه  ●

  ) II 3:13 ، پىتروسI 1:13 ، پىتروسII 4:8تىموتى ، 11:2لۇقا (



 21 

 ، I 1:10 ، سالونىكا3:20فىلىپىلىكلهر . (سهۋرىچانلىق بىلهن كۈتۈش كىرهك ●

  ) 5:7،8 ، ياقۇپ 9:28 ، ئىبرانىالر 2:13تىتوس 

  ) 47-24:45مهتتا (.  كىرهك بولغان ساداقهتمهنلىكنى ساقالشئۇنىڭغا ●

  

  قىيامهت كىلىشنىڭ ۋاقىت تهرتىپى

مىالدىيه 

نىڭ ئهسىر-1

  باشلىرى

  ئهيسا مهسىھ تىرىلىپ ئاسمانغا كۆتىرىلدى

  

زامان ئاخىر 

  باشالندى

بىزنىڭ ھازىرقى 

  دهۋرىمىز

قىيامهت يىتىپ كىلىشنىڭ ئاالمهتلىرى 

  ىرى كۆپهيمهكتهبارغانس

تهبىئى ئاپهت، 

ئهخالقسىزلىق، 

  ... يوقۇملۇق كېسهل

كهلگۈسىده يۈز 

  بېرىدىغان ئىشالر

  مهسىھ رهقىبىنىڭ كۆتىرىلىپ چىقىشى ●

  ئاپهت-چوڭ بااليى ●

  ئىسرائىلالرنىڭ قۇتقۇزىلىشى ●

  مهسىھىيلهرنىڭ ئاسمانغا كۆتىرىلىشى ●

بۇ ئىشالرنىڭ قاچان 

يۈز بېرىدىغانلىقىنى 

  ىم بىلمهيدۇھىچك

  قۇتلۇق مىڭ يىل

دۇنيانى ئېزىقتۇرۋاتقان شهيتان تۇتۇلۇپ 

  . تىگى يوق ھاڭغا تاشلىنىدۇ

بىر قىسىم مهسىھ 

ئېتىقاتچىلىرى 

تىرىلىپ ئهيسا 

مهسىھ بىلهن بىلله 

دۇنيانى مىڭ يىل 

  . ئىداره قىلىدۇ

  ئاخىرقى ئۇرۇش

شهيتان تىگى يوق ھاڭدىن چىقىپ 

 . ئازۇدۇرىدۇ قېتىمئىنسانالرنى ئاخىرقى

چوڭ مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا قارشى 

  . ئۇرۇش قوزغايدۇ

ئاسماندىن ئوت 

چۈشۈپ شهيتاننىڭ 

قوشۇنى ھاالك 

  .قىلىنىدۇ

  قىيامهت

ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىپ پۈتكۈل 

  .دۇنيانى سوراق قىلىدۇ

  ئۆلۈكلهر تىرىلىدۇ

بۇرۇنقى 

 زىمىن-ئاسمان

  .يوقايدۇ
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يېڭى 

  زىمىن-ئاسمان

اتچىلىرى يېڭى ئالهمگه مهسىھ ئېتىق

  .كىرىدۇ

شهيتان ۋه ئۇنىڭغا 

ئهگهشكهنلهر دوزاققا 

  .  تاشلىنىدۇ
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  قىسىم-9

  

 ئهر ۋه ئايال
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 ئهر ۋه ئايالالرنىڭ ئورنى

  ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

   باراۋهرلىكى توغرىسىدانىڭئايالالرۋه ئهر 

  ) 4:1قۇرئان . (ئىنسانالرنى يارىتىدۇخۇدا بىر ئادهم ئارقىلىق  ●

  ) 51:49قۇرئان . (خۇدا ھهر بىر مهۋجۇداتنى جۈپى بىلهن يارىتىدۇ ●

ئادهم ئاتا بىلهن ئايالى گۇناھ ئۆتكۈزگهندىن كىيىن، ئالال ئۇالرنى جهننهتتىن  ●

  ) 7:24 ، 2:36قۇرئان . (قوغالپ چىقىرىپ، زىمىنغا چۈشۈرۋىتىدۇ

  ) 81:8،9 ، 16:59قۇرئان . (قىز بوۋاقالرنى تىرىك كۆمۈۋىتىش چهكلىنىدۇ ●

ل، ئۆي ۋه باشقا مۆلۈكلهرگه ئىسالم شهرىئىتىگه ئاساسالنغاندا، ئايالالرنىڭ پۇ ●

بۇ ھوقۇق ئۇالرنىڭ بويتاق ياكى توي قىلغانلىقى . بولغان ھوقوقى ئېتىراپ قىلىنىدۇ

 مۈلۈكنى ئېلىش، سېتىش، قهرز بېرىش،-ئۇالر مال. سهۋهبىدىن ئۆزگهرمهيدۇ

  .   ئىگهئىجارىگه بېرىش ھوقوقىغا

رنى قىلىپ، پهرزلهرنى ىق ئىشالمهيلى ئهر ياكى ئايال مۇسۇلمان بولسۇن، ساۋاپل ●

  ) 16:97 ، 3:195 ، 33:35 ، 4:124قۇرئان . ( جهننهتكه كىرهلهيدۇئادا قىلسا

  ئهر ۋه ئايالالرنىڭ باراۋهرسىزلىكى توغرىسىدا

  ) 4:34قۇرئان . (ئهرلهر ئايالالردىن يوقىرى تورىدۇ ●

ى ئۇالرنىڭ چۈنك. ئايالالرنىڭ ئهقلى قىسقا بولىدۇ، قىلغان ئىبادىتىمۇ ئاز بولىدۇ ●

گۇۋاھلىقى ئهرلهرنىڭ يېرىمىغا تهڭ بولۇپ، ھهيز مهزگىلىده ئىبادهت قىلمايدۇ، 

  ) 2:1951 ، 1:304بۇخارى ھهدىسلىرى . (روزىمۇ تۇتمايدۇ

  ) 2:228قۇرئان . (دۇرقى ئايالالردىن بىر دهرىجه ئۈستۈنئهرلهرنىڭ ھوقو ●

 پۇلى ئهرلهرنىڭكىدىن يىرىم بىرهرسى ئايالالرنى ئۆلتۈرۈپ قويسا، تۆلهيدىغان خۇن ●

. ئايالالرنىڭ ئالىدىغان مىراسى ئهرلهرنىڭ يېرىمىچىلىك بولىدۇ. ھهسسه ئاز بولىدۇ

يهنى (سوتتا ئايالالر بهرگهن گۇۋاھلىقنىڭ كۈچى ئهرلهرنىڭ يېرىمىچىلىك بولىدۇ 

بۇالردىن ). ئىككى ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى بىر ئهر كىشىنىڭ گۇۋاھلىقىغا تهڭ

ىتى ئهرلهرنىڭ يېرىمىچىلىك ا بولىدۇكى، ئىسالمىيهتته ئايالالرنىڭ قىممكۆرىۋىلىشق

  .  كىلىدۇ

قۇرئان . (گۇۋاھلىقىغا تهڭ بىر ئهر كىشىنىڭ گۇۋاھلىقىئىككى ئايال كىشىنىڭ  ●
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2:282 (  

 ئهر مىراسخورنىڭ ئالىدىغان مىراس ئۆلىشى، ئايال مىراسخورنىڭ ئىككى ●

  ) 4:11،176قۇرئان . (ھهسسىچىلىك بولىدۇ

چۈنكى ئۇالر ۋاپاغا جاپا قىلىدۇ، ، ردوزاققا كىرىدىغانالرنىڭ كۆپىنچىسى ئايالالردۇ ●

 1:29،304بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئهرلىرىنىڭ قىلغان ياخشىلىقلىرىغا كۆز يۇمۇۋالىدۇ

 ،2:1052،1462 ، 7:62:126 (   

  : قۇرئاندا ئايالالرنى مۇنداق بولۇڭالر دهپ تهلىم بېرىدۇ

 .پۈركهنجه بىلهن پۈتۈن بهدىنىنى ئورىۋىلىشى كىرهكۋه قىزالر ئايالالر  مۇسۇلمان ●

 . تهرۇزگه ئۇچرىمايدۇ- ئۇالرنى تونۇۋالىدۇ، دهخلىباشقىالرشۇنداق قىلغاندا 

  ) 33:59قۇرئان (

اپ مېڭىشى، بهدىنىنى  پهسكه قارا چىققاندا،ۋه قىزالر سىرتقمۇسۇلمان ئايالالر  ●

ئۇالر يۈزىگه چۈمبهل .  كۆرۈنۈپ قالماسلىقى كىرهكيېپىشى، زىننهت بويۇملىرى

. زىننهتلىرىنى باشقىالرغا كۆرسهتمهسلىكى كىرهك-تارتىپ كۆكسىنى ئېتىشى، زىبۇ

ئىنىلىرى، جىيهن -پهقهت ئۆزىنىڭ ئېرى، ئاتىسى، بوۋىسى، ئوغلى، ئاكا

لىق ئايال-قۇللىرى، جىنسى ئىقتىدارى يوق ئهر چاكارلىرى ياكى ئهرئهر ئوغۇللىرى، 

ماڭغاندا يول . مۇناسىۋهتنى بىلمهيدىغان نارىسىده ئوغۇلالرغا كۆرسهتسه بولىدۇ

زىننهتلىرى -ئۇالرنىڭ يۇشۇرۇن زىبۇ، بولمىسا يهرگه قاتتىق دهسسىمهسلىكى كىرهك

  ) 24:31قۇرئان . (جىرىڭشىپ باشقىالرنىڭ دىققىتىنى قوزغىشى مۇمكىن

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر 

  الرنىڭ ئورنى توغرىسىدائهر ۋه ئايال

 ياراتتى، ئۇالرنى ئهر ۋه ئايال قېلىپ خۇدا ئۆزىنىڭ ئوبرازىغا ئاساسهن ئىنسانالرنى ●

خشاش مهسئۇلىيهتنى  ئو ئايالالر يهر يۈزىنى ئىداره قىلىپ باشقۇرۇشتائهر ۋه. ياراتتى

  ) 1:27،28ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (ئۈستىگه ئالىدۇ

. دىن ئالغان بىر تال قۇۋۇرغا بىلهن ھاۋا ئانىنى ياسايدۇخۇدا ئادهم ئاتىنىڭ تىنى ●

سۆڭىكىمدىن چىققان سۆڭهك، بۇ مىنىڭ : ئادهم ئاتا مۇنداق دهيدۇئۇنى كۆرگهن 

. گۆشۈمدىن چىققان گۆشتۇر، ئۇ ئايال دهپ ئاتالسۇن، چۈنكى ئۇ ئهردىن ئېلىنغان

  ) 2:22،23ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

ئاتا خۇدانىڭ ھهققانىيىتى ر قانداق ئادهمگه  ھهنئهيسا مهسىھكه ئىشهنگه ●

  ) 3:22رىملىقالر . (قىلىنىدۇ، بۇنىڭدا ئايرىمىچىلىق يوقتۇر
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مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، ھهممىسى ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده بىرلىككه  ●

  ) 3:28گاالتيالىقالر . (كىلىدۇ

سنا ئهمهس، ئهرلهرمۇ خۇداغا باغالنغان يېڭى ھاياتتا، ئايالالر ئهرلهردىن مۇسته ●

گهرچه ئايال ئهردىن يارىتىلغان بولسىمۇ، لىكىن . ئايالالردىن مۇستهسنا ئهمهس

ھهر ئىككىلىسى پۈتكۈل مهۋجۇداتنى ياراتقان خۇدا . ئهرمۇ ئايالدىن تۇغۇلىدۇ

  ) I 11:11،12كورىنتلىقالر. (تهرىپىدىن يارىتىلغان

 ال ئوخشاشسائادهتتىن-خۇدا ئاتا قىلغان بهختۇن،  ياكى ئايال بولس ئهرمهيلى ●

  ) 10-5:3مهتتا . (بهھرىمهن بوالاليدۇ

. مىۋه بېرهلهيدۇئوخشاشال  روھ ئۇالردامهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، مۇقهددهس  ●

  ) 5:22گاالتىيالىقالر (

. بوالاليدۇ كۈچلۈك  ئوخشاشالكى ئايال بولسۇن، ئېتىقاتتامهيلى ئهر يا ●

  ) 6:10،11لىكلهر ئهفهس(

مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، جامائهت ئىچىده ئوخشاشال مۇاليىم كهمتهر  ●

  ) I 2:7سالونىكالىقالر. (بوالاليدۇ

   : ئهيسا مهسىھ ئهرلهرگىال تهلىم بېرىپ قالماستىن، ئايالالرغىمۇ كۆپ كۆڭۈل بۆلگهن

 بىرگه تهلىم بهرگهندىن سىرت، ئايرىم ئهيسا مهسىھ ئايالالرغا كۆپچىلىك بىلهن ●

  ) 27-11:21 ، 27-4:7 ، يۇھاننا 42-10:38لۇقا . (تهربىيهمۇ قىالتتى

 ئائىله خىزمىتى قىلىپ باشقىالرنى كۈتۈش بىلهنال ڭئهيسا مهسىھ ئايالالرنى ●

.  كىرهكلىكىنى ئېيتىدۇىمهشغۇل بولماي، تهلىم ئاڭالش ۋه ئۇنى ئهمهلده كۆرسىتىش

  ) 11:27،28 ، 42-10:38لۇقا (

ئالدى بىلهن ئايال ئېتىقاتچىالرغا ئۆزىنى ئايان ىن كىيىن، ئهيسا مهسىھ تىرىلگهند ●

هۋهر تارقىتىشنى خۇش خ ئۆزىگه گۇۋاھلىق بېرىپ مۇئۇالرغىھهمده ، قىلغان

  ) 20:17،18 ، يۇھاننا 10-28:5مهتتا . (بۇيرىغان

روھىنىڭ قۇدرىتى بىلهن خۇدانىڭ مۇقهددهس دهسلهپكى جامائهتچىلىكته،   ●

بار قىالاليدىغان ئايال ئېتىقاتچىالرمۇ  ئالدىن بىشارهت كهلگۈسىدىكى ئىشالرنى

  ) 21:9 ، 2:2،3ئهلچىلهر . (ئىدى

دهسلهپكى جامائهتچىلىكته، ئايال ئېتىقاتچىالرنىڭ ئىچىدىمۇ تهلىم بهرگۈچىلهر  ●

  ) 18:26ئهلچىلهر . (بار ئىدى
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  توي

   ملهرئىسالم دىنىدىكى تهلى

قۇرئان (نىڭ جۈپتىنى ئۇنىڭ بىلهن ئوخشاش خىلدا ياراتقان ئالال ئادهم ئاتى ●

 ، 7:189قۇرئان . (؛ بۇ ئهرلهرنىڭ ئايالالرغا ئىشتىياق باغلىشى ئۈچۈندۈر)4:1

30:21 (  

بېرىشى ) تويلۇق ھهققىنى (توي قىلغاندا، مۇسۇلمان ئهرلهر ئايالالرنىڭ مهھرىنى ●

  ) 4:4قۇرئان . (كىرهك

دىن بىر قىسمىنى تۆلهپ، ئايالالر بىلهن مۈلكى-رلهر ئۆزىنىڭ مالمۇسۇلمان ئه ●

  ) 4:24قۇرئان (.  بولىدۇ بولساگهبىر

) ىئامۇت(» ۋاقىتلىق نىكاھ«مانالر يوقۇرقى ئايهتنى شىئه مهزھىپىدىكى مۇسۇل -

، شۇ يهردىكى  ئهرلهر ئۇزۇن سهپهرگه چىققاندانىڭ قانۇنى ئاساسى قىلغان بولۇپ،

ئهمما بهزى . تۇرۇشىغا يول قويىدۇايالالر بىلهن ۋاقىتلىق نىكاھلىنىپ بىرگه ئ

  .   دهپ قارايدۇ قىلغان بىلهن باراۋهرپاھىشۋازلىقمۇسۇلمانالر بۇنى 

 ياكى تۆت خوتۇن ى كۆرگهن ئايالالردىن ئىككى، ئۈچسىلهر ئۆزۈڭالر ياخش ●

له قىاللماسلىقتىن ئهمما ئهگهر ئۇالرغا ئوخشاش مۇئامى. ئالساڭالر بولىدۇ

. دىن قانائهتلىنىڭالرڭالر ئايال قۇللىرىخوتۇن ئېلىڭالر، ياكىىرال ئهنسىرسهڭالر، ب

   ) 4:3قۇرئان (

بىرال خوتۇن ئېلىش كىرهك؛ گهرچه : بۇ ئايهتنىڭ ئۈچ خىل چۈشهندۈرلىشى بار -  

ۇ؛ بىر خوتۇن ئالغان ياخشىراق بولسىمۇ، ئهمما يهنىال تۆت خوتۇن ئالغىلى بولىد

ئايال قۇلالرغا چهكلىمه چۈنكى ( .  ئالغىلى بولىدۇ ۋه توقالچهكسىز كۆپ خوتۇن

  )قۇيۇلمىغان

اۋهر مۇئامىله  بار قىلغان بىلهنمۇ، ئاياللىرىڭالرغاھهرقانچه ئارزۇسىلهر  ●

ئهمما ئۆزۈڭالر ياخشى كۆرگهن خوتۇنغىال بېرىلىپ، باشقىلىرىنى بىر . قىاللمايسىلهر

خورالشتىن ئۇالرنى ئهگهر ئۆزئارا كىلىشهلىسهڭالر ۋه . ڭالرچهتكه تاشالپ قويما

  ) 4:129قۇرئان . (ساقلىنالىساڭالر، ئالال كهچۈرىدۇ، ئۇ ھهقىقهتهن رهھىمدىلدۇر

 بۇ ئايهتتىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممه ئايالىغا ئوخشاش -   

ىلهن كىلىشهلىسه ۋه ئۇالرنى مۇئامىله قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس، ئهمما خوتۇنلىرى ب

  . ئالال ئۇالرنى كهچۈرۋىتىدۇ. خورلىمىسىال، كۆپ خوتۇن ئالسا بولىۋىرىدۇ
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  :  بولىدىغان ئايالالرئالسائهمرىگه مۇسۇلمان ئهرلهر 

  ) 5:5قۇرئان . (ئاياللىرىنىڭ ) هسىھىيلهر ۋه يهھۇدىالرم(ئهھلى كىتاپالر  ●

  )  4:24قۇرئان (ئهسىرگه چۈشكهن ئايالالر  ●

  ) 33:52 ، 4:25قۇرئان  (قۇل ئايالالر ●

  : ئېلىشقا بولمايدىغان ئايالالرئهمرىگه 

سىڭىللىرى، ھاممىسى، جيهن قىزى، ئىنىك ئانىسى، -ىسى، قىزى، ئاچائان ●

 نى ئانىسى، ئۆگهي قىزى، كىلىنى قاتارلىقالرسىڭىللىرى، قېي-ئىمىلداش ئاچا

  ) 4:23قۇرئان (

  ) 4:23قۇرئان . (ىگه ئېلىشقا بولمايدۇسىڭىلنى تهڭ ئهمر-ئاچا ●

ئهمما ئهسىرگه چۈشكهن ئايالالر . ئېرى بار ئايالالرنى ئهمرىگه ئېلىشقا بولمايدۇ ●

  ) 4:24قۇرئان . (بۇنىڭ سىرتىدا

  ) 2:221قۇرئان . ( ئېلىشقا بولمايدۇمۇشرىك ئايالالرنى ●

  ؟  ئاياللىرىغا ئوخشاش مۇئامىله قىالالمدۇكۆپ خوتۇنلۇق ئهرلهر

كىشىنىڭ ھهممه خوتۇنىغا ئوخشاش مۇئامىله هر ئخوتۇنلۇق بولغانقۇرئاندا كۆپ  ●

  ) 4:129قۇرئان . (قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس دىيىلگهن

بىر ئهر كۆپ خوتۇنلۇق تۈزۈمدىكى ئائىلىلهرده ئىچكى زىددىيهت ناھايىتى كۆپ  ●

  . بولىدۇ

نلىرى بۇ جهھهتته مۇھهممهت ۋه ئۇنىڭ خوتۇئىسالم دىنىنىڭ پهيغهمبىرى  ●

  مۇسۇلمانالرغا ئۈلگه بوالالمدۇ؟ 

يېشى  مۇھهممهت رى ئىككى گوروھقا ئايرىلغان بولۇپ،مۇھهممهتنىڭ خوتۇنلى ○

باشقا . ى كۆرهتتىئائىشهنى ھهممىدىن بهك ياخشخوتۇنى بولغان ئهڭ كىچىك 

 ئوخشاش خوتۇنلىرى بۇنىڭدىن نارازى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆزلىرىگىمۇ ئائىشهگه

  ) 3:2466،2581بۇخارى ھهدىسلىرى . (مىله قىلىشىنى تهلهپ قىلغانمۇئا

ئېرى (مۇھهممهتنى خۇش قىلىش ئۈچۈن، ئۆزىگه نۆۋهت كهلگهن كۈننى ساۋده  ○

بۇخارى . (ئائىشهگه ئۆتكۈزۈپ بهرگهن) سىتىنىبىلهن بىرگه بولۇش پۈر

  ) 7:62:139 ، 3:2593،2688ھهدىسلىرى 

ۇققا ئېلىشتىن ۇ جاھىلنىڭ قىزىنى خوتۇنلمۇھهممهت كۆيئوغلى ئهلىنى ئهب ○

 شۇ سهۋهپتىن ئازاپلىنىشىنى  قىزى پاتىمهنىڭ ئۆزىنىڭئۇچۈنكى . چهكلهيدۇ
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  ) 4:53:342بۇخارى ھهدىسلىرى (. خالىمايتى

خوتۇنلىرىدىن يوقىرى ئائىشهنى باشقا ھهممىدىن كىچىك خوتۇنى مۇھهممهت  ○

  ) 4:55:623بۇخارى ھهدىسلىرى (. تۇرىدۇ دىگهن

 بۇرۇن ئۇنىڭ تۇنجى خوتۇنى خهدىچه ھهممهت ئائىشهنى ئېلىشتىنگهرچه مۇ ○

ئۆلۈپ كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما ئائىشهنىڭ خهدىچهگه بولغان كۈنلىشى باشقا 

چۈنكى ئۇ دائىم مۇھهممهتنىڭ . ئايالالرغا بولغان كۈنلىشىدىن ئېشىپ كىتهتتى

 3:59:164،165ىسلىرى بۇخارى ھهد. (خهدىچهنى تىلغا ئالغانلىقىنى ئاڭاليتى

 ،8:73:33 (   

، چۈنكى ئۇنىڭ  كۈن ئايرىلىپ كىتىدۇ29مۇھهممهت خوتۇنلىرىدىن  ○

  ) 7:62:119بۇخارى ھهدىسلىرى . ( بار ئىدىخوتۇنلىرىغا ئاچچىغى

. ئائىشه مۇھهممهتنىڭ باشقا خوتۇنلىرى بىلهن بىرگه بولىشىدىن قىزغىناتتى ○

  ) 7:63:193بۇخارى ھهدىسلىرى (

. تاقابىل تۇرۇپ باققانئىشه بىلهن ھهفسه ئۆزئارا ھهمكارلىشىپ مۇھهممهتكه ئا ○

  ) 7:72:734بۇخارى ھهدىسلىرى (

  ) 9:92:406بۇخارى ھهدىسلىرى . ( رهنجىپ قالغانھهفسه ئائىشهدىن ○

نلۇق بولۇشقا يول  كۆپ خوتۇئايهتتىكى-3سۈره -4بهزى مۇسۇلمانالر قۇرئان  ●

نۇرغۇن جهڭ بولۇپ، كۆپلىگهن ئايالالر تۇل قالغاچقا،  شۇ دهۋرده قويغان ئايهتنى

ئهگهر راست شۇنداق بولسا، . ئالال شۇنداق ۋهھى قىلغان دهپ چۈشهندۈرىدۇ

  ئۇنداقتا قۇرئاننى مهڭگۈلۈك ھهقىقهت دىگىلى بوالمدۇ؟ 

  مۇسۇلمان ئايالالرغا ئائىت تهلىملهر

  . مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ تۆت ئهرگه تىگىش ھوقوقى يوق ●

 بىلهن نىڭ ئهرلىرى) يهھۇدى ۋه مهسىھىيلهر(ئۇالر مۇشرىك ياكى ئهھلى كىتاپالر  ●

  ) 60:10 ، 2:221قۇرئان . (توي قىلسا بولمايدۇ

  . تۇغۇلغان پهرزهنتلهر دادا تهرهپكه مهنسۇپ بولىدۇ ●

  ) 3:14قۇرئان . (ئايالالر ئهرلهرنى ئۆزىگه ھهۋهس قىلغۇزىدۇ، ئۇالرنى ئېزىقتۇرىدۇ ●

  : ئهرلهر ئاياللىرىغا مۇنداق مۇئامىله قىلىش كىرهكمان مۇسۇل

ئۇالر گهپ ئاڭلىمايدىغان جاھىل ئايالالرغا نهسىھهت قىلىش كىرهك، ئهگهر  ●

ئۇالرنى ياكى ،  بولىدۇئۇالر بىلهن بىلله ياتمىساخاتالىقىنى تۈزهتمىسه، ئهرلىرى 
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ۋاملىق بۆزهك قىلىشقا  ئۇالرنى دائهگهر ئۇالر ئهرلىرىگه بويسۇنسا،.  بولىدۇئۇرسا

  ) 4:34قۇرئان (. بولمايدۇ

نىڭ ئېتىزلىقىغا ئوخشايدۇ، ئهرلهر ئۇنىڭغا خالىغانچه ئۇرۇق تېرىسا ئايالالر ئهرلهر ●

  ) 2:223قۇرئان . (بولىدۇ

ئۇالرغا بېسىم ئايالالرنى مىراس قاتارىدا مهجبۇرى ئىگهللىۋىلىشقا بولمايدۇ،  ●

ئهگهر ئۇالر روشهن يامان ئىشنى   بولمايدۇ،لىشقاتىپ تويلۇق مالنى قايتۇرۋىئېشلى

ئهرلهر ئاياللىرىغا ياخشى مۇئامىله قىلىش . قىلىپ سالغان بولسا بۇنىڭ سىرتىدا

تاقهت قىلىشى كىرهك، چۈنكى ئالال -ئهگهر ئۇالرنى ياخشى كۆرمىسه، سهۋ. كىرهك

  ) 4:19 قۇرئان(. بۇنىڭ ئىچىده ياخشى ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرغان بولىشى مۇمكى

ئايالالر ھهيز مهزگىلىده ئهرلهر ئۇالردىن ئايرىلىپ تۇرۇش كېرهك، تاكى ئۇالر  ●

  ) 2:222قۇرئان . (ئاياللىق مۇناسىۋهت قىلىشقا بولمايدۇ-پاكالنغىچه ئۇالر بىلهن ئهر

سىلهرنىڭ ئاياللىرىڭالر ۋه پهرزهنتلىرىڭالر ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ  ●

  ) 64:14قۇرئان . (ىن ئېھتىيات قىلىڭالردۈشمهنلىرىڭالردۇر، شۇڭا ئۇالرد

تاماق يىگهنده ئايالىڭالرغىمۇ تاماق بېرىڭالر، كىيىم كېيگهنده ئۇالرنىمۇ  ●

. ئۆيدىن باشقا جايالردا ئۇالرنى كاچاتالپ ئۇرماڭالر، تىللىماڭالر. كىيىندۈرۈڭالر

كىتابۇل ئهل نىكاھ، ئىبىن ماجاخ ھهدىسلىرى، . (ئۇالرنى تاشلىۋهتمهڭالر

 ) نومۇرلۇق ھهدىس-1850

قۇرئان (. مۇناسىۋهت قىلسا بولىدۇجىنسى  ئايال قۇللىرى بىلهن مۇسۇلمان ئهرلهر ●

: بۇخارى ھهدىسلىرى ؛ 70:29،30 ، 33:50،52 ، 23:5،6 ، 4:3

3:432،718،765 ، 5:459،637 ، 7:137 ، 9:506 (  

  : مۇسۇلمان ئايالال ئهرلىرىگه مۇنداق مۇئامىله قىلىشى كىرهك

 تاشلىۋىتىشىدىن ئهنسىرسه، ئهگهر ئايالالر ئهرلىرىنىڭ ئۆزلىرىنى خورلىشى ياكى ●

قۇرئان (. دۇر يارىشىپ قېلىش تېخىمۇ ياخشى،ئۇالر بىلهن يارىشىپ قىلىشى كىرهك

4:128 (  

  : چىقىپ كىتىشىگه بولغان پهرقلىق مۇئامىلهئايالنىڭ يولدىن-ئهر

 قىلسا، تۆت ئهر كىشى گۇۋاھلىق ناايال كىشى باشقا ئهركىشى بىلهن زىئهگهر ئ ●

.  ئۆلگۈچه قاماپ قۇيۇش كىرهكسوالپ تاكىبهرگهندىن كىيىن، ئۇ ئايالنى ئۆيگه 

  ) 4:15قۇرئان . (ر يول ئېچىپ بېرىشى مۇمكىنئالال ئۇ ئايالغا باشقا بى

اياللىرى ئۇالرنى تهنقىتلىسه  قىلسا، ئىشى باشقا ئايال بىلهن زىنائهگهر ئهر ك ●
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. ئۇالرنى كهچۈرۋىتىش كىرهكتۈزهلسه، گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ هگهر ئۇالر ، ئبولىدۇ

  ) 4:16قۇرئان . (ئالال ھهقىقهتهن كهچۈرۈمچان ۋه رهھىمدىلدۇر

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

 بىر گهۋده قىلىدىغان، ىئايالن- ئهرتهرىپىدىن بىكىتىلگهن،خۇدا  - ①توي

  . هتلهيدۇخۇدا ئۇنى ھۆرم مۇقهددهس مۇناسىۋهتتۇر،

 يارىتىپ، خۇدا ئىرهمباغدا ئادهم ئاتىغا كۆڭۈل بۆلگهچكه، ئۇنىڭغا جۈپتىن بىرنى ●

شۇنىڭدىن   مۇناسىۋىتىئايالالر ئوتتورسىدىكى توي-، ئهرئىككىسىنى قوشۇپ قويىدۇ

  ) 2:18،20،24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(.  بارلىققا كىلىدۇ

 2:15ماالكى (.  قهدىرلىنىشى كىرهكنىپدهس بولۇپ، چوقۇم ھۆرمهتلىتوي مۇقهد ●

  ) 13:4، ئىبرانىالر 

يۇھاننا . (ئهيسا مهسىھ يهر يۈزىدىكى ۋاقتىدا بىر توي مهرىكىسىگه قاتناشقان ●

2:1،2 (  

  :اليىق تالالش توغرىسىدا

مىسىردىن چىقىش . ( بىلهن توي قىلمايدۇمهسىھىيلهر ئېتىقات قىلمىغانالر ●

 I ، كورىنتلىقالر23:12،13 ، يهشۇئا 7:3،4 ، قانۇن شهرھى 35:15،16

   ) II 6:14-18 ، كورىنتلىقالر7:12-16,39

ئامۇس . (ئىدىيىسى ئوخشىمىسا، بىرگه ئۇزۇن ماڭالمايدۇ ئايال ئىككىيلهننىڭ-ئهر ●

3:3 (  

ھىيلهر مهسى. تهۋراتتا يېقىن تۇققانالر ئوتتورسىدا توي قىلىش چهكلهنگهن ●

بۇ ئادهت غهرپ كىيىن . ھهممىدىن بۇرۇن نهۋرىگه نهۋرىنى چېتىشنى چهكلىگهن

  .  دۇنياغا تارىلىپ، نۇرغۇن دۆلهتلهرنىڭ قانۇنىغا ئايالنغانئهللىرى ئارقىلىق

   :  كىرهكر توي قىلغاندا مۇنۇالرنى ئورۇنداشمهسىھىيله

شى كىرهك ك بولىئانىسىدىن ئايرىلىپ، بىر جان بىر تهنده-ئايال ئاتا-ئهر ●

توي قىلغان دىمهك  ؛)10:7 ، ماركوس 19:5 مهتتا  ،2:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

ئايال پىسخىكا، فىزولوگىيه ۋه ئىقتىسادى جهھهتتىن مۇستهقىل بولۇپ، -ئهر
                                                        

نىكاھ بولسا  توي .  ئايالنىڭ قانۇنلۇق بىرلىشىشىنى ئىپادىلهيدىغان خاس ئاتالغۇدۇر-ئۇيغۇر تىلىدا ئهر: توي  ①
قهدىمقى يهھۇدى دىنى ۋه مهسىھ . ىسى باراۋهر ئوقۇم ئهمهسجهريانىدىكى بىر دىنى تهرتىپ بولۇپ، ئىكك

قىز چوقۇم خۇدانىڭ ۋه جامائهتنىڭ ئالدىدا نىكاھ ئهھدىسى تۈزىشى، دىنى -ئېتىقاتىدا، توي قىلغان ئوغۇل
خادىم ئۇالرنىڭ توي قىلغانلىقىنى جاكارلىشى ۋه بهخت تىلىشى كىرهك ئىدى، بۇ ئادهت كىيىن ئىسالم دىنىغىمۇ 

  . قىلىنغانقۇبۇل 
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ئانىسىغا يۆلىنىۋالماسلىقى -تۇرمۇشتا ئۆز ئالدىغا قارار چىقىرااليدىغان بولىشى، ئاتا

  . كىرهك

ئائىلىنى يىتهكلهيدۇ بىر ئۇ ، )5:23ئهفهسلىكلهر  (شىدۇرئىلىنىڭ بې ئاكىشىئهر ●

  ). I 14:35كورىنتلىقالر(

ئايالىنى ، ئۆزىنىڭ تىنىنى سۆيگهندهك سۈيىشى كىرهك ئۆز ئايالىنى خۇددى لهرئهر ●

ئۈچۈن ئۆزىنى  ئايالىئۇالردا . سۆيگهنلىك ئۆزىنى سۆيگهن بىلهن باراۋهر

  ) 29-5:25ئهفهسلىكلهر . ( روھ بولىشى كىرهكىغانبېغىشاليد

 نى، ئۇالر)2:18ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (يالالر ئهرلىرىگه ياردهم بېرىشى ئا ●

   ).5:33ئهفهسلىكلهر (هتلىشى كىرهك ھۆرم

 تاجىدۇر ئىقتىدارلىق ۋه ئهخالقلىق ئايالالر ئهرلىرىنىڭ بېشىدىكى ●

  ).12:4نهسىھهتلهر -پهند(

 ،)21:19نهسىھهتلهر-پهند(غهۋغا قىلماسلىقى -ن جىدهلرى بىلهئېئايالالر  ●

ئاسان  ،)2:4تىتوس (تهربىيىلهرنى ئاڭلىشى -تهكلىپئهرلىرى بهرگهن ياخشى 

   ).19:11نهسىھهتلهر -پهند(ى كىرهك ئاچچىقالنماسلىق

  مۇھهببهت دىگهن نىمه؟ 

ېغىشالش، ئهمما بزلىكىدىن ۋه شهرتسىز ھالدا بارلىقىنى  ئۆ،مۇھهببهت دىگىنىمىز ●

  ) I 13:4-8كورىنتلىقالر. (تهلهپ قىلماسلىقتۇربىر نهرسه قارشى تهرهپتىن 

مۇھهببهت دىگىنىمىز، قارشى تهرهپنى قانائهتلهندۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ  ●

 I ، يۇھاننا15:13يۇھاننا . (تۇر، ھهتتا قۇربانلىق بېرىشمهنپهتىدىن ۋاز كىچىش

3:16 (  

مۇھهببهتلىك بولىشى كىرهك، چۈنكى خۇدانىڭ ئۆزى - مىھىرمهسىھىيلهر ●

  ) I 4:19يۇھاننا. (مۇھهببهت خۇدادىن كىلىدۇ-مىھىرمۇھهببهت بولۇپ، -مىھىر

  بىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈم ۋه بىر ئهر كۆپ خوتۇنلۇق تۈزۈم توغرىسىدا

  بىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمنى بىكىتكهن بولۇپ، ئۇخۇدا ئىنساننى ياراتقاندىال ●

 2:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (. ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى بىر جۈپ قىلىپ ياراتقان

  ) 5:31 ، ئهفهسلىكلهر I 7:2 ، كورىنتلىقالر1:6 ، تىتوس I 3:2،12، تىموتىي

ىيهت ۋه ماجرا كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، تۈزۈم دائىم زىددبىر ئهر كۆپ خوتۇنلۇق  ●

ئالهمنىڭ يارىتىلىش  (.چۈنكى ئۇ ئهسلىدىنال خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئۇيغۇن ئهمهس

  ) I 1:3-8 ، سامۇئىل18:18 ، الۋىيالر 30:1
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  نىمىشقا بۇرۇنقى بهزى پهيغهمبهرلهرمۇ كۆپ خوتۇنلۇق بولغان؟ 

نى خۇدانىڭ ئىنسانالرغا بىكىتىپ بهرگىگه ئاساسالنغاندا، لهرئىنجىلدىكى تهلىم ●

ئهيسا مهسىھ (ئهمما كونا ئهھده دهۋرىده . دۇربىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمھهقىقهتهن 

  .  بهزى پهيغهمبهرلهر ھهقىقهتهن كۆپ خوتۇن ئالغان)  دهۋرلهردهكىلىشتىن بۇرۇنقى

همنىڭ گۇناھىدىن كىلىپ ئاد) شۇنداقال ئاجرىشىش(كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش  ●

ۇنىڭغا ۋاقىتلىق  بخۇدا. چىققان بولۇپ، ئىنسان قهلبىنىڭ قېتىپ كهتكهنلىكىدىندۇر

 خۇدانىڭ ئهسلىدىكى ئىرادىسى ھهرگىزمۇ ئۇالر، ئهمما سهۋر قىلغان بولسىمۇ

   )10:5 ، ماركوس 19:8مهتتا (. ئهمهس

تۇنلۇق بولغان نۇرغۇن تهۋراتتىكى خاتىرىلهردىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، كۆپ خو ●

 ، ئازاپ، ئۆچمهنلىكماجرا-مهنلىك، ھهسهتخورلۇق، جىدهلئائىلىلهرده دۈش

بۇ ئىنجىلدىكى مۇنۇ سۆزنى ئهمهلده .  كىلىپ چىققانقاتارلىق يامان ئاقىۋهتلهر

  ) 6:7گاالتىيالىقالر (» نىمه تېرىساڭ، شۇنى يىغىسهن«: كۆرسهتكهن

هنده، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى خۇدادىن دهۋرىگه كهلگ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده  ●

قۇدرهت ۋه يېڭى ھاياتلىققا ئېرىشكهن بولۇپ، -كهلگهن كهچۈرۈم، شهپقهت، كۈچ

 بىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمگه ئهمهل قىلىپ ،خۇدانىڭ ئهسلىدىكى ئىرادىسى بۇيىچه

   .شىشى كىرهكيا

 گۇناھ پهيغهمبهر بولسۇن، ھهممه ئادهم مهيلى ئاددى ئادهم بولسۇن ياكى ●

 تارىختىكى. خۇدا ئادىلدۇر، ئۇ ھىچكىمگه يان باسمايدۇ. ئۆتكۈزۈپ باققان

 ئادهم كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى،شۇنى  گۇناھ ئۆتكۈزگهنلىكىدىن نىڭپهيغهمبهرلهر

  . تى بىلهن ھهققانى دهپ ئاتىلىدۇبهلكى ئېتىقائهمهس، ئهمهللىرى بىلهن ياخشى 

  : توي قىلىشنىڭ مهقسىتى

ستهقىل بىر گهۋده ڭ جىسمانى ۋه روھى جهھهتتىن بىرلىشىپ، مۇئايالنى-ئهر ●

  ) 2:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (دۇربولىشى ئۈچۈن

. دۇرئاياللىق مۇھهببهت ئۈچۈن-ن ئهرخۇدا ئىنسانالرغا ئاتا قىلغا ●

  ) 7-8:5 ، 7-2:3سۆيگۈ نهزمىسى  ، 20-5:15نهسىھهتلهر -پهند(

 پ، خۇدانىڭ يولىدا بىرگه مېڭىش ئۈچۈنا بولۇئايال ئىككىيلهن ئۆز ئارا ھهمر-ئهر ●

  ) 3:3 ، ئامۇس 12-4:10ھىكمهتلهر . (توي قىلىدۇ

ئالهمنىڭ . (تلهرنى ياخشى تهربىيىلهش ئۈچۈنئهۋالد قالدۇرۇش ۋه پهرزهن ●

  ) I 5:14 ، تىموتى2:15 ، ماالكى 1:27،28يارىتىلىش 

  ) I 7:2،8،9كورىنتلىقالر. ( ئېلىش ئۈچۈنخالقسىز ئىشالرنىڭ ئالدىنىجىنسى ئه ●
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   توغرىسىدابويتاقلىق

ادهم ئ خۇدادىن كىلىدىغان ئاالھىده بىر خىل ئىلتىپات بولۇپ، ھهممه بويتاقلىق ●

  ) I 7:7،8كورىنتلىقالر. (ۇنى تهرىپلىگهنپاۋلۇس ئ. ئۇنداق قىاللمايدۇ

 ،مهزگىللهردهمۇشهققهتلىك -جاپاكهشلىككه ئۇچراۋاتقان مهسىھ ئېتىقاتى زىيان ●

  ) I 7:25-28كورىنتلىقالر. ( ئهۋزهلدۇربويتاق يۈرگهن

غا ن پۈتۈن زىھنى بىلهن خىزمهت قىاللىشى خۇدا ئۈچۈتهنھالىق بىر ئادهمنىڭ ●

  ) I 7:32-35 ، كورىنتلىقالر19:10،12مهتتا . (رىتىپ بېرىدۇ ياشارائىت

   مۇناسىۋهت ئايال ئارىسىدىكى-ئېتىقاتچى ئهر

ئهفهسلىكلهر . (ئهيسا مهسىھ بىلهن جامائهتنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئۈلگه قىلىش كېرهك ●

  ) 9-19:7 ، ۋهھىلهر 5:22-33

ئهفهسلىكلهر . (بويسۇنۇش كىرهك ، ئۆزئارا بىر بىرسىگهئهيسا مهسىھنى ھۆرمهتلهپ ●

5:21 (  

 بولىمىز دهيدىكهن، خۇدانىڭ نۇرى ئىچىده مېڭىشى  سادىقسهمىمىئايال -ئهر ●

  ) I 1:6،7يۇھاننا. (كىرهك

 قىلىشقا كۆپرهك ئويالپ، قارشى تهرهپنى خۇرسهنئايال بىر بىرسىنى -ئهر ●

  ) I 7:33،34كورىنتلىقالر. (تىرىشىش كىرهك

بىر بىرسىگه هڭ بهھرىمهن بولىشى، ئۆزئارا ئايال ماددى نهرسىلهردىن ت-ئهر ●

  ) 6:21مهتتا . (ئىشىنىشى كىرهك

ئايال ئۆزلىرىنىڭ دۇنياسىغىال كىرۋالماي، بىرلىكته خۇدا ۋه باشقىالر ئۈچۈنمۇ -ئهر ●

 ، 2:18ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . ( كىرهك، كىشىلهرگه ياردهم بېرىشىخىزمهت قىلىشى

   ) 5-16:3 ، رىملىقالر 28-4,18-18:1 ، ئهلچىلهر 4:15،16ئهفهسلىكلهر 

  ) I 5:8تىموتى. ( كىرهكىتۇققانلىرىنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىش-ئۇرۇق ●

  :غا مۇنداق مۇئامىله قىلىشى كىرهك ئايالىلهرئهر

نىڭ مهنپهتىنى كۆپ ئويلىشى ئايالىنى سۆيىشى، ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلماسلىقى، ئۇ ●

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان  ،سىھ جامائهتچىلىكنى سۆيۈپ خۇددى ئهيسا مه.كىرهك

  ) I 3:7 ، پىتروس3:19 ، كولوسىلىقالر 5:25ئهفهسلىكلهر . ( ئوخشاشقىلغىنىغا

خۇدانىڭ سۆزلىرى بىلهن ئايالىنى تهربىيىلىشى، مهدهت بېرىشى، توغرا يولغا  ●

. نىنى سۆيگهندهك سۆيىشى كىرهكيىتهكلىشى، ھهمده ئۇنى ئاسرىشى ۋه ئۆزىنىڭ تى
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  ) 5:22،23ئهفهسلىكلهر (

  ) I 7:3كورىنتلىقالر. ( ئهرلىك مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى كىرهكئايالىغا بولغان ●

ئايالالرنىڭ ئاجىزلىقىنى چۈشىنىپ، ئۇالرغا كۆپرهك كۆيۈنۈش ۋه ھۆرمهتلهش  ●

  ) I 3:7پىتروس. ( توسالغۇغا ئۇچرىمايدۇىشۇنداق بولغاندا قىلغان دۇئالىر. كىرهك

. ى ئايالىغىمۇ تهئهللۇقتۇر ئهمهس، بهلكئهرنىڭ تىنى ئۆزىگىال مهنسۇپ ●

  ) I 7:4كورىنتلىقالر(

بولمىسا . مىكىر ئىشلهتمهسلىك، زوراۋانلىق قىلماسلىق كىرهك-ئايالىغا ھىله ●

  ) 16-2:13ماالكى . (بۇل قىلىنمايدۇخۇداغا قىلغان ھهدىيه قۇ

  ) 5:18نهسىھهتلهر -پهند. (ئايالىغا سادىق بولۇپ ئۇنى خۇشال قېلىش كىرهك ●

  ) 9:9ھىكمهتلهر . (خۇرام تۇرمۇش كهچۈرۈش كىرهك-ئايالى بىلهن بىلله خۇشال ●

   : مۇنداق مۇئامىله قىلىش كىرهكالر ئېرىگهئايال

.  كىرهك، باشباشتاقلىق قىلماسلىقىشىئايالالر ئۆزىنىڭ ئېرىغا بويسۇنى ●

  ) I 3:1 ، پىتروس3:18 ، كولوسىلىقالر 5:22ئهفهسلىكلهر (

دىيانهتلىك، ئۆي ئىشلىرىغا ماھىر، مىھرىبان ۋه -ئۆزىنى تۇتىۋالغان، پاك  ●

  ) 2:5تىتوس . (ئهرلىرىگه سادىق بولىشى كىرهك

  ) I 7:3كورىنتلىقالر. (نى ئادا قىلىشى كىرهكئېرىگه بولغان ئاياللىق مهجبۇرىيىتى ●

  ) 5:33ئهفهسلىكلهر . (ئهرلىرىنى ھۆرمهتلهش كىرهك ●

. ئايالنىڭ تىنى ئۆزىگىال مهنسۇپ ئهمهس، بهلكى ئېرىغىمۇ تهئهللۇقتۇر ●

  ) I 7:4كورىنتلىقالر(

ش، مۇاليىم ۋه تىنچ قهلبكه ئىگه پهزىلهتلىك بولۇش، خۇدانى ھۆرمهتله-ئهخالق ●

شۇنداق ھالهتنى يهنىال ئېرىدا كهمچىللىك بولغان تهغدىردىمۇ، . بولۇش كىرهك

  ) I 3:1-6پىتروس. (ساقالش كىرهك

. ئادهمگه بولغان ئىتائىتى خۇداغا بولغان ئىتائهتتىن ئېشىپ كهتمهسلىكى كىرهك ●

  ) 4:19ئهلچىلهر (

 ، بالىالرنىڭ ئۆي ئىشلىرىغا ئىنچىكه بولۇپ ئايال ئائىلىدهسمهن ئىخالخۇداغا ●

گىلىك تىكلهپ،  ئىيۆلهك بولىدۇ؛ سىرتتا-ئالىدۇ، ئېرىگه يارھالىدىن خهۋهر 

نهسىھهتلهر -پهند. (نامراتالرغا ياردهم قىلىدۇ-ئاجىز بولىدۇ، جهمىيهتته ئىناۋىتى

31:10-31 (  
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  جىنسى تۇرمۇش توغرىسىدا

.  جىنسى تۇرمۇشتىن ھوزۇرالنسا بولىدۇ ئىچىدىكىئايال توي-ئهر ●

  ) 19-5:17نهسىھهتلهر -پهند(

  ) I 7:3،4كورىتلىقالر. (ئېھتىياجىنى ئويلىشىشى كىرهك  ئۆز جۆرىسىنىڭئايال-ئهر ●

  ) I 7:5كورىنتلىقالر. (ئايال ئىالج بار ئايرىلىپ تۇرماسلىقى كىرهك-ئهر ●

 ئازاپالنغان چاغالردا، جۆرىسىنىڭ يېقىنچىلىق قىلىشى قايغۇ بېسىپ-نى غهمادهمئ ●

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . ( بولۇپ، قهلبكه تهسهللى بېرىدۇمۇھهببهتنىڭ ئىپادىلىنىشى

  ) II 12:12 ، سامۇئىل24:67

  پهرزهنتلهر توغرىسىدا

  ) 128:3،4 ، 127:3زهبۇر . ( بهختتۇرپهرزهنتلهر خۇدا ئىلتىپات قىلغان بايلىق ۋه ●

  ) I 3:4،5تىموتى. ( كىرهكنا بىرلىكته بالىالرنى تهربىيىلىشىئا-ئاتا ●

نهسىھهت -پهند. (بالىالرنى بىلىملىك ۋه پاراسهتلىك قىلىپ تهربىيىلهش كىرهك ●

1:4 (  

 قىلىپ، انلىقتىن يىراقھهرۋاقىت تهربىيه ۋه تهنبىھ بېرىش ئارقىلىق، بالىالرنى ناد ●

نهسىھهت -پهند. ( كىرهكن يولالردىن توساش ۋه ياماپاراسهتلىك قىلىش-ئهقىل

13:24 ، 19:25 ، 22:15 ، 23:13،14 ، 29:15،17 (  

.  كىرهكغىچه توغرا يولدا ماڭىدىغان قىلىپ تهربىيىلهش تاكى قېرىبالىالرنى ●

  ) 22:6نهسىھهت -پهند(

، نهپرىتىنى قوزغىماڭالر-ىرىڭالرنى سانجىپ غهزهپدىسىال نهشتبالىالرغا ھه  ●

كولۇسلىقالر . ( ئىرادىسىنى يوقۇتۇپ قويىشى مۇمكىن چۈشكۈنلىشىپبولمىسا ئۇالر

3:21 (  

.  بالىالرنى تهربىيىلهڭالربىلهن ادىن كهلگهن تهلىم ۋه نهسىھهتلهرخۇد ●

  ) 6:4ئهفهسلىكلهر (

  ) 20:12مىسىردىن چىقىش . ( كىرهكئانىسىنى ھۆرمهتلىشى-هر ئاتاپهرزهنتل ●

  ئېتىقاتسىز جۆرىسى بىلهن بولغان مۇناسىۋهت 

جۆرىسى ئېتىقات قىلمىغان تهغدىردىمۇ، ئۇنىڭ بىلهن توي مۇناسىۋىتىنى ساقالپ  ●

  ) I 7:12،13كورىنتلىقالر. (قېلىش كىرهك
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 ئۇنىڭمۇ ئۆزىنىڭ پاكلىقى بىلهن ئېتىقاتسىز جۆرىسىگه تهسىر كۆرسىتىپ، ●

  ) I 7:14،16كورىنتلىقالر. (قۇتقۇزىلىشىغا پۈرسهت يارىتىپ بېرىش كېرهك

ونۇتۇش بۇرچى بولىدۇ، بۇ  تسا مهسىھنى باشقىالرغامهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ ئهي ●

  ) II 5:18كورىنتلىقالر(.  جۆرىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ئهلۋهتتهئۆزىنىڭ

    مۇناسىۋىتى  تويئۆڭگهنهڭگى ر

ئايالنىڭ توي قىلىپ بىر گهۋده بولىشى ئهسلىده خۇدا ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان -ئهر ●

 ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھ  بىراقمۇناسىۋهت بولۇپ،پاك ۋه گۈزهل 

  . نى يوقاتقانىڭدارلىق ئهسلىدىكى رهۈزىشى سهۋهبىدىنئۆتك

 ،)3:7،8ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (سى پهيدا بولغان ۋه گۇناھ تويغۇنومۇس ●

 ، ئېزىقتۇرۇلغان)3:12(مهسئۇلىيهتتىن قاچقان  ،)3:10 (ھىمه باسقانۋه-قورقۇنچ

هرلهرنىڭ باشقۇرىشى روھى كىشهن قوشۇلۇپ، ئ ئايالالرغا تۇغۇت ئازابى ۋه، )3:13(

اپا ئهرلهر تۇرمۇشنى قامداش ئۈچۈن بىر ئۆمۈر ج، )3:16 (ئاستىغا چۈشكهن

  ). 3:17،19 ( تۇرمۇشنىڭ غېمىنى يهيدىغان بولغانتارتىدىغان،

  

  ئاجرىشىش

  ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

، ئىككى تهرهپنىڭ توققانلىرىدىن ئايالنىڭ مۇناسىۋىتى يامانالشسا- ئهرئهگهر ●

ئهگهر ئۇالر يارىشىپ قىلىشنى . ئىككى ئادهم چىقىپ ئۇالرنى ياراشتۇرسا بولىدۇ

  ) 4:35قۇرئان . ( قىلىدۇئۇالرنى ئىناقئالال خالىسا، 

ئىددىتىنى ھىساپالپ ئاندىن تاالق قىلىش ئايالىنى تاالق قىلماقچى بولسا، ئهرلهر  ●

رنى ئۆيدىن قوغالپ چىقىرۋىتىشكه ياكى ئۆزلىرىنىڭ چىقىپ كىتىشىگه ئۇال. كىرهك

ىتى ئۇالرنىڭ ئىدد.  زىنا قىلغان بولسا بۇنىڭ سىرتىدائهگهر. يول قويۇلمايدۇ

. مۇ بولىدۇ ئۇالرنى ياخشىلىقچه ئهپقالسىمۇ ياكى ئايرىلىپ كهتسىتوشقاندىن كىيىن،

  ) 65:1،2قۇرئان . (بۇنىڭغا ئىككى مۇسۇلمان گۇۋاھ بولۇش كىرهك

  ) 2:226قۇرئان . (ئهرلهر ئايالىنى تاالق قىلماقچى بولسا تۆت ئاي ساقالش كىرهك ●

ئىددت (هلگىچه قايتا توي قىلىشقا بولمايدۇ ن ئايال ئۈچ قېتىم ھهيز كتاالق قىلىنغا ●

بۇ .  بولمايدۇئېرىدىن يۇشۇرۇشقا ھامىلىدار بولۇپ قالغان بولسا). تۇتىشى كىرهك

قۇرئان . ( ياخشى خالىسا، يارىشىۋالغىنىيارىشىپ قىلىشنىئېرى مهزگىلده ئهگهر 

2:228 (  



 16 

 ڭدىن ئارتۇقى قېتىم دىيىشكىال بولىدۇ، ئۈچ قېتىم ياكى ئۇنىى ئىككتاالقن ●

  ) 2:229قۇرئان . (دهۋهتسه قايتا ياراشقىلى بولمايدۇ

، ئۇنىڭ بىلهن قايتا )ئۈچ تاالقتىن كىيىن (ئايالىنى تاالق قىلىۋهتكهندىن كىيىن ●

يارىشىۋىلىشقا بولمايدۇ، تاكى ئۇ ئايال باشقا بىر ئهركىشى بىله توي قىلىپ 

  ) 2:230رئان قۇ. (ئاجراشقاندىن كىيىن، ئاندىن ياراشسا بولىدۇ

 توي اندىن كىيىن باشقىالر بىلهنتاالق قىلىنغان ئايال ئىددهت مۇددىتى توشق ●

  ) 2:232قۇرئان (. قىلسا بولىدۇ

نىكاھ ئوقۇلۇپ بولغاندىن كىيىن، ئهگهر ئايالى بىلهن تېخى بىرگه بولمىغان ۋه  ●

ئهمما .  بولىدۇتاالق قىلىۋهتسهبهرمىگهن بولسا، ئۇ ئايالنى ) تويلۇق مالنى (مهھرىنى

  ) 2:236قۇرئان . ( بېرىش كىرهك)تۇرمۇش پۇلى(نهپىقه  مۇۋاپىق

. بېرىلىدۇ) تۇرمۇش پۇلى(نهپىقه تاالق قىلىنغان ئايالغا مۇۋاپىق ھهرقانداق بىر  ●

  ) 2:241قۇرئان (

ئۆز ئالدىغا  ئايالالرنىڭ  تاالق قىلىش ھوقوقى بار، ئهممائهرلهرنىڭ ئايالالرنى ●

  . ىشىش ھوقوقى يوقرئاجنىكاھتىن 

  هر تهلىملىدىكى ئاجرىشىشقا ئائىتمهسىھ ئېتىقات

قىلىپ بىرلىشىشى ئۆمۈرلۈك بولىدۇ، ئايرىلىپ كىتىشكه ئايالنىڭ توي -ئهر ●

 ، 7:2،3 ، رىملىقالر 12-10:7 ، ماركوس 6,9-19:3مهتتا  (.بولمايدۇ

  ) I 7:39كورىنتلىقالر

خۇدا . الدىدا ۋهده قىلىپ تۈزۈلگهن مهڭگۈلۈك ئهھدىدۇرچۈنكى نىكاھ خۇدانىڭ ئ●

  ) 16-2:14ماالكى (. ئاجرىشىشتىن نهپرهتلىنىدۇ

خۇدانىڭ ئاجرىشىشقا يول قويىشى، ئىنسانالر قهلبىنىڭ قېتىپ  ●

  ) 19:7،8 ، مهتتا 4-24:1قانۇن شهرھى . (كهتكهنلىكىدىندۇر

 ئۇنداق بولمايدىكهن، .ىدۇىنال ئايالىنى قويۋىتىشكه بول سهۋهبىدهقهت زىناپ ●

 ئالغان ئايالىنى قويۋىتىپ باشقا ئايالنى ئالغان ئادهم ۋه ئاجرىشىپ كهتكهن ئايالنى

  ) 16:18 ، لۇقا 9-19:6 ، 5:31،32مهتتا . (ئادهم زىنا قىلغان ھىساپلىنىدۇ

. ئادهم قايتا تىرىلىپ جهننهتكه كىرگهنده نىكاھ مۇناسىۋىتى مهۋجۇد بولمايدۇ ●

  ) 20:35 ، لۇقا 12:25 ، ماركوس 22:30مهتتا (

ل باشقا ئهركىشى بىلهن توي قىلسا، ئۇنى ئايائۇ ئايالىنى قويۋهتكهندىن كىيىن،  ●

  ) 3:1يهرهمىيا . (قايتۇرۇپ ئهكىلىشكه بولمايدۇ
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  زىنا 

  ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

. زىناغا يېقىنالشماڭالر، چۈنكى ئۇ ھهقىقهتهن نومۇس ۋه گۇناھلىق ئىشتۇر ●

  ) 17:32قۇرئان (

.  كىرهكىنا قىلدى دىگهن ئهر چوقۇم تۆت ئهركىشىنى گۇۋاھلىققا تارتىشئايالىنى ز ●

  ) 4:15قۇرئان (

 ئهگهر تۆت ئهركىشىنى گۇۋاھلىققا چىقىرالمىسا، نى زىنا قىلدى دىگۈچىلهرئايالالر ●

  قامچا ئۇرۇش كىرهك، ھهمده ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى مهڭگۈ قۇبۇل18ئۇالرنى 

  ) 24:4،5قۇرئان . (قىلماسلىق كىرهك، گۇناھىغا تۆۋه قىلغانالر بۇنىڭ سىرتىدا

 ئالالنىڭ نامىدا تۆت قېتىم هگهر ئهرنىڭ ئۆزىدىن باشقا گۇۋاھچىسى بولمىسا،ئ ●

ئهگهر يالغان «: قهسهم ئىچىشى، ھهمده بهشىنچى قېتىمدا مۇنداق دىيىشى كىرهك

بۇ چاغدا ئايال كىشى . » ئۇچرىغايمهنگهپ قىلغان بولسام، ئالالنىڭ قارغىشىغا

جازادىن ساقلىنىپ قالماقچى بولسا، ئالالنىڭ نامىدا تۆت قېتىم قهسهم ئىچىشى، 

پى راست بولسا، ئهگهر ئۇنىڭ گې«: ھهمده بهشىنچى قېتىمدا مۇنداق دىيىشى كىرهك

  ) 9-24:6قۇرئان (. »مىنى ئالال جازالىسۇن

  زىنا قىلغانالرغا بېرىلىدىغان جازا

بىر توپ مۇسۇلمان ئۇالرغا .  يۈز قامچىدىن ئۇرۇش كىرهكزىنا قىلغان ئهر ۋه ئايالنى ●

زىنا قىلغان ئهر زىنا قىلغان ئايالنى ياكى . ىلگهن جازانى نازارهت قىلىشى كىرهكبېر

زىنا قىلغان ئايالمۇ پهقهت زىنا . مۇشرىك ئايالنىال خوتۇن قىلىپ ئېلىشقا بولىدۇ

مۇسۇلمان ئهرلهر باشقا  مۇشرىك ئهرلهرگه تهگسه بولىدۇ، قىلغان ئاشۇ ئهرگه ياكى

  ) 24:2،3قۇرئان . ( بولمايدۇبىلهن توي قىلسا

قۇرئان . (والپ قويۇش كىرهك تاكى ئۆلگۈچه ئۆيگه سزىنا قىلسا، ئېرى ئۇنى ئايالى ●

4:15(   

 . ئۇنى كهچۈرۋىتىشى كىرهكه قىلسا، ئايالىئېرى زىنا قىلىپ، ئهگهر گۇناھىغا تۆۋ ●

   ) 4:16قۇرئان (

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

  . زىنا دىگىنىمىز توينىڭ سىرتىدىكى جىنسى مۇناسىۋهت بولۇپ، ئېغىر گۇناھتۇر ●
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 ، ئهلچىلهر 18:20 ، الۋىيالر 20:14مىسىردىن چىقىش . (زىنا قىلىشقا بولمايدۇ ●

 II ، كورىنتلىقالرI 6:13 ، 10:8 ، كورىنتلىقالر1:29 ، رىملىقالر 15:20،29

 ، 3:5،6 ، كولوسىلىقالر 5:3 ، ئهفهسلىكلهر 5:19،21 ، گاالتىيالىقالر 12:21

  ) 9:20،21 ، ۋهھىلهر 7 ، يهھۇدا I 4:3،4سالونىكالىقالر

  ) I 2:11پىتروس. (ھهۋهسنى چهكلهش كىرهك-جىسمانى ھاۋايى ●

 دهپ  بىرگه بولغان ئايال پاھىشه بىلهنئېرى ھايات ۋاقتىدا باشقا ئهركىشى ●

  ) 7:3رىملىقالر . (قارىلىدۇ

 ، 18:22الۋىيالر . (گۇناھتۇرئېغىر ) بهچچىۋازلىق(ھهمجىنىسلىق مۇناسىۋهت  ●

  ) I 6:9،10 ، كورىنتلىقالر28-1:26 ، رىملىقالر 20:13

ھۆرمىتىنى ساقالپ -انى ھهۋهسلهرگه بېرىلمهي، پاك ۋه ئىززهتمهسىھىيلهر شهھۋ ●

  ) I 4:4سالونىكا. (ھايات كهچۈرىشى كىرهك

ۇمۇ زىنا الالردا بولماسلىق كىرهك، چۈنكى ئيات جىنىسالرغا قارىتا شهھۋانى خىي ●

  ) 5:27،28مهتتا ( .بىلهن باراۋهردۇر

  ) I 6:18كورىنتلىقالر. (ش كىرهكشهھۋانى ئىشالردىن ئۆزىنى قاچۇرۇ ●

  ) 20:17مىسىردىن چىقىش . (باشقىالرنىڭ ئايالىغا ھهۋهس قىلماسلىق كىرهك ●

 ، 51:2،3زهبۇر . (گۇناھ ئۆتكۈزۈپ سالسا، خۇدادىن كهچۈرۈم سوراش كىرهك ●

  ) . I 1:9يۇھاننا

 گۇناھ سادىر  قايتايۇغان بولسىمۇ، ئهمماگهرچه ئهيسا مهسىھ گۇناھلىرىمىزنى  ●

  ) 8:11يۇھاننا (.  بولمايدۇقىلىۋىرىشكه

  نىڭ ئاقىۋىتى قىلىشزىنا

كورىنتلىقالر . (گه زىيان سېلىپ، خۇداغا ھاقارهت كهلتۈرىدۇجىسمىمىز ●

6:18-20 (  

  ) I 2:11پىتروس. (روھىمىزنى بۇلغايدۇ ●

  ) 4:4ياقۇپ . (شتۇرىدۇبىزنى خۇدا بىلهن قارشىال ●

، خۇدانىڭ دۆلىتىنى قۇبۇل قىاللمايمىز )13:4ئىبرانىالر (سوراققا تارتىلىمىز  ●

، ئهيسا مهسىھ )5:5 ، ئهفهسلىكلهر 21-5:19 ، گاالتيالىقالر I 6:9كورىنتلىقالر(

  ) 12:14نىالر  ، ئىبراI 6:9،10كورىنتلىقالر(بىلهن كۆرىشهلمهيمىز 

  ) 1:27رىملىقالر . (ئۇالر ئۆز تهنلىرىده قىلمىشلىرىغا اليىق جازا تارتىدۇ ●
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 ، 38:3زهبۇر (. گۇناھتىن قهلبىمىز ئازاپلىنىدۇ، خاتىرجهملىككه ئېرىشهلمهيمىز ●

  ) 57:21يهشايا 

  : ئهرلهر ئازدۇرۇلۇشالرنى يېڭىش ئۈچۈن مۇنداق قىلىش كىرهك

شۇڭا،  ).4:27ئهفهسلىكلهر  (ماسلىك الزىمۇرشهيتانغا پۈرسهت قالد ●

 يالالرغا بېرىلىپ كهتمهسلىكىمىز كىرهك كونتىرول قىلىپ، ئانىخىيالىمىز-ئوي

   ).31:1ئايۇب (

يامان .  كىچىشىمىز كىرهك، ئۇالردىن ۋازئازدۇرغۇالردىن ئۆزىمىزنى قاچۇرىشىمىز ●

. ىز كىرهكبولىشىمسهبى  خۇددى گۈدهك بالىالردهك ئىشالرغا نىسبهتهن

  ) I 14:20كورىنتلىقالر(

ئهھمىيهتسىز ئىشالرنى ۋه  خۇپىيانه ئاغىنىلهر بىلهن بىرگه بولۇپ،-دوستچاكىنا  ●

  ) 5:11ئهفهسلىكلهر . (مىزنى ئېنىق ئىپادىلىشىمىز الزىم، مهيدانى كىرهكقىلماسلىق

 ئۆزئارا ،)II 2:22تىموتى(قېرىنداشالر بىلهن بىلله دۇئا قىلىش دائىم ئېتىقاتچى  ●

پ، ئازدۇرۇلۇشالرغا بىرلىكته ، بىر بىرىنىڭ ئېغىرچىلىقىنى كۆتۈرۈياردهم قىلىش

، بىربىرسىنىڭ ئالدىدا گۇناھىنى ئېتىراپ )6:2ىقالر گاالتىيال(تاقابىل تۇرۇش 

  ). 5:16ياقۇپ ( كىرهك ىش دۇئا قىلىشقىلىپ، ئۆزئارا

، قهلبىمىز مۇقهددهس روھ )45-12:43مهتتا (لۇپ قالمىسۇن ئىچىمىز قۇرۇق بو ●

ولۇپ، خودانىڭ ئىرادىسىگه ئۇيغۇن بولغان ئاكتىپ نىشان بىلهن بىلهن ت

  . ياشىشىمىز كىرهك

، مۇقهددهس روھنىڭ ئىتىمىزنىڭ ھهۋهسلىرىگه ئهگهشمهيگۇناھكار تهبى ●

 ، 5:16،17يالىقالر  ، گاالت8:5،6رىملىقالر . ( بويسۇنىشىمىز الزىميىتهكلىشىگه

  ) I 2:11پىتروس

  

   توغرىسىداھهمجىنىسلىقالر :قوشۇمچه

  : ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

. مۇناسىۋهت قاتتىق ئهيىپلىنىدۇ) بهچچىۋازلىق(ئىسالم دىنىدا ھهمجىنىسلىق  ●

لهن مۇسۇلمانالر تهھدىت سېلىش، ئۇرۇش، ھهتتا ئۆلتۈرۋىتىش قاتارلىق ئۇسۇلالر بى

چۈنكى قۇرئان ۋه ھهدىسلهرده بۇ توغرىلىق ئېنىق .  ئۇرىنىدۇئۇالرنى چهكلهشكه

  . تهلىملهر بار



 20 

سىلهر بۇرۇنقىالر «: ۋمىدىكىلهرگه مۇنداق دهيدۇئالال لۇتنى ئهۋهتىدۇ، ئۇ ئۆز قو ●

ىبا ئاياللىرىڭالرنى تاشالپ ئاشۇنداق سهت ئىشنى قىالمسىلهر؟ ئهجقىلىپ باقمىغان 

تهن چهكتىن ئاشقان  مۇناسىۋهت قىلماقچىمۇ؟ سىلهر ھهقىقه بىلهنىشىلهرئهر ك

) لۇتنىڭ قوۋمىنى(خۇدا سودۇملۇقالرنى  ؛)7:80،81قۇرئان  (»قوۋمدۇرسىلهر

قۇرئان (توپا ياغدۇرىدۇ ؛ )7:84قۇرئان (جازاالش ئۈچۈن قاتتىق يامغۇر ياغدۇرىدۇ 

تقان سۇدۇم  گۇناھقا پاالگۇناھ بولغاچقا، ئالئېغىر بهچچىۋازلىق ؛ )15:74 ، 11:82

 173-26:165 ، 77-15:61 ، 83-11:77قۇرئان  (شهھرىنى گۇمران قىلىۋىتىدۇ

 ،27:54-58 ، 29:28-30 .(  

شهرىئهتنى يولغا قويغان ئىسالم ئهللىرىده ھهمجىنىسلىقالر، خېنىم مىجهزلىك  ●

 چهتكه هپھاقارهتل: رغا بېرىلىدىغان جازا تۈرلىرىئهرلهر ۋه ئهركهكزهدهك ئايالال

ۆلتۈرۈش، ئوتتا كېسهك قېلىپ ئ-ىش، چالماتۈرمىگه سوالش، سۈرگۈن قىلقېقىش، 

  . ، ئىگىزدىن تاشالپ ئۆلتۈرۈش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇكۆيدۈرۋىتىش

 ۋه ئهركهكزهدهك ئايالالرنى قارغىغان ۋهمۇھهممهت خېنىم مىجهزلىك ئهرلهر  ●

مۇھهممهت ۋه ئۆمهر ئاشۇنداق . دىگهن» رئۇالرنى ئۆيدىن قوغالپ چىقىرۋىتىڭال«

 ، 8:6834بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئادهملهرنىڭ ھهممىنى قوغلىۋىتهتتى

مۇسۇلمانالرنىڭ قوشۇنى تايىف شهھرىگه ھوجۇم قىلماقچى بولۇپ ) 7:5885،5886

خېنىم مىجهزلىك ئهرلهرنى ھهرگىز ئۆيگه «: تۇرغان چاغالردا، مۇھهممهت ئاياللىرىغا

  ) 7:5235،5887 ، 5:4324بۇخارى ھهدىسلىرى . (دىگهن» ركىرگۈزمهڭال

 قوۋمىدىكىلهر قىلغان ئهگهر باشقىالرنىڭ لۇت«: هنمۇھهممهت مۇنداق دىگ ●

 نىئىككىلىسىئۇالرنىڭ  كۆرسهڭالر، ئاشۇنداق سهت ئىشنى قىلىۋاتقىنىنى

بهت -145جىلد -3» ئهبۇداۋۇد ھهدىسلهر توپلىمى«(. »ئۆلتۈرۋىتىڭالر

 2:763ھهدىسلهر توپلىمى » كىتاپ مىشكات ئهل ماسابىھ«نومۇر؛ -4447،4448

   ).بهت-

خهلىپه ئهلى . نى قىلغانالر قارغىشتهككۈرلهردۇرى سهت ئىش قوۋمىدىكىلهرنىڭلۇت ●

شۇنداقالردىن ئىككى ئادهمنى ئوتتا كۆيدۈرۋهتكهن، خهلىپه ئابابهكرى ئۇنداقالرنى 

ھهدىسلهر توپلىمى » ت ئهل ماسابىھكىتاپ مىشكا«. (تامغا باستۇرۇپ ئۆلتۈرگهن

  )  بهت-1:765

  : مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

 ،ئهمما ئىنجىلدا. مهسىھ ئېتىقاتىدا ھهمجىنىسلىق مۇناسىۋهت گۇناھ دهپ قارىلىدۇ ●

ئۆزگىرىش ھهمجىنىسلىقالر ئهگهر گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلسا، 

 دهپ -ۇ، ھهمده شۇ ئارقىلىق جهننهتكه كىرهلهيدۇ ئىمكانىيىتىگه ئىگه بوالاليد

  . كۆرسىتىلگهن
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تهۋراتتا مۇنداق دىيىلگهن، ئهگهر ئىككى ئهر كىشى خۇددى خوتۇن كىشى بىلهن  ●

بىرگه بولغاندهك بىرگه بولسا، ئۇالرنىڭ قىلمىشى يىرگىنىچلىك بولۇپ، ئۆلتۈرىلىشى 

 ، 20:13الۋىيالر -راتتهۋ. (بۇنىڭ گۇناھى ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ھىساپ. كىرهك

18:22 (  

) پهرىشتىنى(سۇدۇم شهھرىدىكىلهر لۇتنىڭ ئۆيىگه چۈشكهن ئىككى مىھماننى  ●

چىقىرىپ بهر، بىز ئۇالر بىلهن كۆڭلىمىزنى خۇش قىلىمىز دهپ زوراۋانلىق قىلماقچى 

سۇدۇم ۋه گۇمۇرا دىگهن ئىككى ... بولغاندا، ئىككى پهرىشته لۇتنى قۇتقۇزىۋالىدۇ

كىلهرنىڭ گۇناھى چهكتىن ئېشىپ كهتكهن بولغاچقا، خۇدا ئاسماندىن شهھهردى

ئالهمنىڭ -تهۋرات. (ئوت ياغدۇرۇپ، بۇ ئىككى شهھهرنى تۈپتۈز قىلىۋىتىدۇ

  ) 18:20، باب-19يارىتىلىشى 

ئۇالر خۇداغا ئىتائهت قىلماي، يالغان نهرسىلهرگه ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن، خۇدا   ●

ئايالالر تهبىئى جىنسى . ھهۋهسلىرىگه قويۇپ بهردىئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ پهسكهش 

.  ئوخشاش جىنىسلىقالر مۇناسىۋىتىگه ئايالندۇردىهبىئى بولمىغانمۇناسىۋهتنى ت

ئهرلهرمۇ ئايالالر بىلهن بولىدىغان جىنسى مۇناسىۋهتنى تاشالپ، باشقا ئهرلهرگه 

رلهر شهرمهنده ئهرلهر بىلهن ئه. شهھۋانى ھهۋهسلهر بىلهن كۆيۈپ پىشىدىغان بولدى

 قىلمىشلىرىغا نىڭ بىلهن ئۇالر ئۆز تهنلىرىدهشۇ. جىنسى مۇناسىۋهتلهرگه كىرىشتى

  ) 1:26،27رىملىقالر . (اليىق جازانى تارتتى

جىنسى گۇناھ قهلبتىن باشلىنىدۇ، ئۇنى پهقهت ئىچكى قهلبنى ئۆزگهرتىش  ●

ۇپ قالغان ئايالنىڭ ئهيسا مهسىھ زىنا قىلىپ تۇتۇل. ئارقىلىقال ساقايتقىلى بولىدۇ

پاھىشه ئايالنىڭمۇ گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ). 11-8:1يۇھاننا (گۇناھىنى كهچۈرىدۇ 

ئۇ يىرۇسالىمدىكى چوڭ . تۈزهلگهندىن كىيىن جهننهتكه كىرىشىگه ئىجازهت بېرىدۇ

سىلهرگه شۇنى ئېيتىپ «: موللىالر ۋه ئاقساقالالر بىلهن ئۇچراشقاندا مۇنداق دهيدۇ

ا باجگىر ۋه پاھىشه ئايالالرمۇ سىلهردىن بۇرۇن خۇدانىڭ دۆلىتىگه قۇيايكى، ھهتت

» ئايالگۇناھكار «ئۇ زىياپهتكه ئۈسۈپ كىرگهن ھېلىقى ). 21:31مهتتا (» كىرىدۇ

گۇناھىڭىز كهچۈرۈلدى، ئىشهنچىڭىز سىزنى قۇتقۇزدى، «: غا مۇنداق دهيدۇ

  ) 50-7:48لۇقا (» !ئامان قايتىڭ-تىنچ

ىلغۇچىالرنىڭ خۇدانىڭ دۆلىتىگه كىرهلمهيدىغانلىقىنى ئهجىبا يامانلىق ق ●

بىلمهمسىلهر؟ سىلهر ئۆزۈڭالرنى ئالدىماڭالر، بارلىق جىنسى ئهخالقسىزلىق 

 ، ئوغرىالر،بهچچىۋازالرقىلغۇچىالر، بۇتپهرهسلهر، زىناخورالر، ھهزىلهكلهر، 

ىتىده ئورۇن ئاچكۆزلهر، ھاراقكهشلهر، تۆھمهتخورالر ۋه ئالدامچىالرغا خۇدانىڭ دۆل

لىكىن، رهببىمىز ئهيسا مهسىھنىڭ . بهزىلىرىڭالر بۇرۇن ئهنه شۇنداق ئىدىڭالر. يوق

قۇدرىتى ۋه خۇدانىڭ روھى ئارقىلىق گۇناھىڭالر يۇيۇلۇپ، خۇداغا ئاتالدىڭالر -كۈچ

   ).I 6:9-11كورىنتلىقالر(ۋه خۇدا تهرىپىدىن ھهققانى ئادهم دهپ جاكارالندىڭالر 
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ئهسلىده خۇدانىڭ ) ھهمجىنىسالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ(گۇناھكار ئادهملهر  ●

ھنى قۇبۇل قىلغاندىن ئهمما گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ئهيسا مهسى. دۆلىتىگه كىرهلمهيتى

قۇدرىتىگه، شۇنداقال -كۈچمۇھهببىتى ۋه -مىھىركىيىن، ئهيسا مهسىھنىڭ 

  خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا تايىنىپئېتىقاتچىالرنىڭ قهلبىدىن ئورۇن ئالىدىغان

، ، ئۆزلىرىنى ئۆزگهرتهلهيدۇ)20:22 ، يۇھاننا 11:13 ، لۇقا 3:11 ، 1:18مهتتا (

مهتتا ( . ئهمهلگه ئاشۇرىدۇبۇ تهۋراتنى. ه كىرهلهيدۇھهمده خۇدانىڭ دۆلىتىگ

  ) 13:10 ، رىملىقالر 23:37-40

ىكى ىقالر ھهركىتى توغرىسىديېقىنقى دهۋرلهرده باش كۆتىرىپ چىققان ھهمجىنىسل ●

 ئۆزگىرىش ئۇنىڭ پهيدا بولۇش سهۋهبى،: غا چېتىلىدۇمۇالھىزه تۆۋهندىكى تىمىالر

 قانۇن، قىممهت قارىشى، مهتلىك مهسىلىسى، شۇنداقال ئۇنىڭساال، ئىمكانىيىتى

ئهخالق، ئهركىنلىك، مهدىنىيهت، مائارىپ، جهمىيهت ۋه پهرزهنتلهرنى -ئېتىكا

  . لغان تهسىرى قاتارلىقالرتهربىيىلهشكه بو

 : تۆۋهندىكى توربىكهتته بۇالر توغرىلىق تېخىمۇ تهپسىلى چۈشهنچه بېرىلگهن

www.txlyd.net  
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  ئاساسىھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزۈش

ئىنسانىيهت ئۇنىڭ نىشانى سىياسى تۈزۈلمه بولۇپ، -ىر خىل ئىجتىمائىئىسالم ب

ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ . روھى غايىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتۇر ئۆزىنىڭ جهمىيىتىده

ېلىپ ۋه ، ئۇالرنى مۇئهييهن قسىگه چېتىلغانكۈندىلىك تۇرمۇشىنىڭ ھهر بىر ساھه

ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ ئاساسى قانۇنى چوقۇم قۇرئاندىكى . قۇرۇلما بىلهن تهمىنلىگهن

 دۆلهتنى ئىداره )ئىسالم قانۇنى (شهرىئهت. بهلگىلىمىلهرگه ئۇيغۇن بولىشى كىرهك

 لۇپ، ئۇ ھهر بىربوقورالى  ى ئاساسقىلىش ۋه جهمىيهتنى تهشكىللهشنىڭ

 خىزمىتىنى كونترول نىڭھهركىتىنى تىزگىنلهيدۇ، ھۆكۈمهت-مۇسۇلماننىڭ ئىش

 ئىشلىرى  مهيلى قانۇن چىقىرىش، مهمۇرىيهت ياكى سوتدۆلهتنىڭ. قىلىدۇ

ھهر بىر مۇسۇلمان ئالالغا .  بولىدۇبۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسالمى تۈس ئالغانبولسۇن، 

ىشى، تچىسىگه مۇتلهق بويسۇن ۋاكالهىڭ يهر يۈزىدىكى پهيغهمبىرى بىلهنۋه ئۇن

باشقا مۇسۇلمانالر بىلهن  ده ھهمتۈزۈملىرىگه ئهمهل قىلىشى،-ئىسالم دىنىنىڭ قائىده

ى كىرهك، بۇ ئىسالمچه ئىالھىي  ئىسالمى جهمىيهت قۇرۇپ چىقىشبىرلىكته

ىكىتكهن ت ببۇ خىل جهمىيهتنى قۇرئان ۋه مۇھهممه. ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسىدۇر

   .  تۇرىدۇترول قىلىپنىزامالر كون-قانۇن

  قۇرئاندىكى تهلىملهر

ئالالنىڭ قۇرئاننى نازىل قىلىشى، مۇھهممهتنى ئالالنىڭ قانۇنىغا ئاساسهن  ●

 ، 5:49،50 ، 4:105قۇرئان . (كىشىلهرنىڭ ئىشلىرىغا ھۆكۈم قىلغۇزۇش ئۈچۈندۇر

6:114 (  

  ) 2:30قۇرئان . (ئالال يهر يۈزىده چوقۇم بىر ۋاكالهتچىسىنى تۇرغۇزىدۇ ●

تارتىشالرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن مۇھهممهتنى -مۇسۇلمانالر ئۆز ئىچىدىكى تاالش ●

چاقىرىپ ھۆكۈم قىلغۇزۇشى، ھهمده قىلغان ھۆكۈمگه قارىتا كۆڭلىده ھىچقانداق غۇم 

  ) 4:65قۇرئان . (بولماسلىقى كىرهك

غا قارىتا ئالال ۋه مۇھهممهت مهلۇم بىر ئىشقا ھۆكۈم قىلغاندا، مۇسۇلمانالردا ئۇنىڭ ●

كىمكى ئالال ۋه مۇھهممهتكه بويسۇنمايدىكهن، ئۇالر . تالالش ھوقۇقى بولمايدۇ

  ) 33:36قۇرئان . (ئازغۇچىدۇر

بهلگىلىمىلىرىگه ئهمهل قىلىش -قانۇنچىقارغان مۇسۇلمانالر ئالال ۋه مۇھهممهتنىڭ  ●

  ) 4:13،14قۇرئان . (كىرهك، ئهگهر ئهمهل قىلمىسا، دوزاققا كىرىدۇ

  ) 42:38قۇرئان . ( مهسلىھهتلىشىپ قارار قىلىنىدۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىمۇسۇ ●

ئالالغا بويسۇنغان بىلهن باراۋهر، مۇھهممهتكه مۇھهممهتكه بويسۇنغانلىق ئىسالمدا  ●
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   .  غا قارشى تۇرغان بىلهن باراۋهر دهپ قارىلىدۇقارشى تۇرغانلىق ئالال

  ) 4:80قۇرئان . (غان بولىدۇ ئالالغا بويسۇنۇھهممهتكه بويسۇنسا، ئۇكىم م ●

. مۇھهممهتكه قارشى تۇرۇپ، ئىسالمنىڭ يولىدا ماڭمىغان ئادهم دوزاققا چۈشىدۇ ●

  ) 4:115قۇرئان (

نىزام ۋه تهلهپلىرى -ئىسالم دىنى ئۆزىنىڭ قائىده دۇنياسىدا، ىيهتئىسالم ●

بىر ئۇ . ساھهلىرىگىچه تهسىر كۆرسىتىدۇئىنچىكه مۇشنىڭ ھهر بىر رئارقىلىق، تۇ

كىسىل ۋه تىز -يېڭى زىمىننى ئىگهللىگهندىن كىيىن، يهرلىك مهدىنىيهتنى ئۈزۈل

ۈرئهتته يوقىتىۋىتىشكه، ھهمده ئۇ يهردىكى خهلقلهرنىڭ تۇرمۇش شهكلى، س

ئۆزگهرتىۋىتىشكه مهجبۇرى ئادىتى، مهدىنىيىتى، ھهتتا تىلىدىن تارتىپ -ئۆرپ

ت ئهنئهنىسى ۋه ئىجتىمائى ئىسالم دىنى شهخسىي چوقۇنۇش، جهمىيه. ئۇرۇنىدۇ

 ۋه جهمىيهت بىلهن چىرمىشىپۋهتلهرنىڭ يادرۇسىغا ئايلىنىپ، ئائىله، قهبىله مۇناسى

  . كىتىدۇ

 ئادهملهرنىڭ تهبىئىتى ئهسلىده ياخشى بولۇپ، ئىسالم دىنىنىڭ قارىشىچه، ●

غا ئۆگهتسىال، ئۇالر ئۇنىڭ) شهرىئهتنى(پهقهت ئۇالرغا ئالالنىڭ قانۇنى بىلىملىرىنى 

ئهمهل قىلىپال قالماستىن، يهنه قىيامهتتىكى سوراقتا ئۇنى توغرا ئىزاھالپ بېرهلهيدۇ 

لىكىن ئهمىلىيهتته يۈز بېرىۋاتقان ئىسالمنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى . دىيىلىدۇ

جېدهل ۋه قان - ھاكىمىيهت كۆرىشى، مهزھهپلهر ئوتتورسىدىكى ئۇرۇش-سىياسى

يمىقان ئىشلىتىش، ئهرلهرنى ئهزىزلهپ تۆكۈشلهر، مۇستهبىتلىك ۋه ھوقۇقنى قاال

ئايالالرنى خارالش، زوراۋانلىق بىلهن ئاجىز خهلقلهرنى بېسىۋىلىش قاتارلىقالر، 

ئىنسان تهبىئىتىدىكى مهينهتچىلىك، ئاجىزلىق، ئادالهتسىزلىك ۋه رهھىمسىزلىكنى 

  . ئاشكارالپ بېرىدۇ

      مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

زور هبىئهتتىن ھالقىغان ئاالھىده  ئىنسان قهلبىنى تپهقهت ئهيسا مهسىھال ●

  ئادهمنىڭ ئۆزىنىڭ كۈچى ۋهبىر. لهن ئۆزگهرتىش ئىقتىدارىغا ئىگه بىقۇدرهت-كۈچ

قهلبىنى پۈتۈنلهي پاكالپ ئۆزگهرتهلىشى مۇمكىن ئهمهس، ئۇنى ئىقتىدارىغا تايىنىپ 

  ) 4:6زهكارىيا (. دۇ بولىوھىغا تايىنىپال ئۆزگهرتكىلىۇقهددهس رپهقهت خۇدانىڭ م

. جهمىيهت تهرتىپىنى بهرپا قىاللمايدۇبىر   كۆڭۈلدىكىدهكئهڭ ياخشى قانۇنمۇ ●

 كۆرسىتىپ بېرهلهيدۇ هقهت ئادهملهرگه نىمىنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنىال پ ئۇچۈنكى

؛ )8:3رىملىقالر ( ئاجىزدۇر ئىنساننىڭ جىسمانى تىنى؛ )3:20رىملىقالر (

ىتى خۇدانىڭ ھهققانىيىتىنىڭ مۇكهممهللىك تهلىپىگه چۈشكۈنلهشكهن ئىسان تهبىئ

تاكى ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىپ، خۇدانىڭ ئۆزى دۇنيانى . ھهرگىز يىتهلمهيدۇ
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مۇكهممهل  ھهققانى ۋه ئادىل بولغان ره قىلمىغىچه، ئىسانالر ھهرگىزمۇئىدا

  . نى قۇرۇپ چىقالمايدۇجهمىيهت

رى قهيسهرنىڭ دۆلىتىنى  ئىمپىراتو خۇدانىڭ دۆلىتى بىلهن رىم:ئهيسا مهسىھ ●

دىن بىلهن «بۇ ). 12:17 ، ماركوس 22:21،22مهتتا (دىگهن  -ئايرىڭالر 

  . نىڭ ئاساسىدۇر»  ئايرىش تۈزىمىسىياسىينى

فىلىپىلىكلهر . (مهسىھىيلهر يهر يۈزىده ۋاقىتلىق تۇرۋاتقان ئهرشنىڭ پۇقرالىدۇر ●

3:20 (  

ىرى ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن مهسىھىيلهر پهقهت ئۆزىنىڭ دىنداشل ●

جۈملىدىن  ئامانلىق ۋه بهخت تىلىشى كىرهك،-چدۇنيادىكى خهلقلهر ئۈچۈن تىن

  ) I 2:1،2تىموتى. ( قىلىشى كىرهكوراۋاتقانالر ئۈچۈنمۇ شۇنداقھاكىمىيهتنى س

چۈنكى . هكبويسۇنىشى كىر) ھۆكۈمهتكه(ھهممه ئادهم ھاكىمىيهتنى سوراۋاتقانالرغا  ●

رىملىقالر (. ھهرقانداق بىر ھاكىمىيهت خۇدانىڭ روخسىتىسىز بارلىققا كىلهلمهيدۇ

13:1 (  

  

  )ئىسالم قانۇنى( شهرىئهت

  قۇرئاندىكى بىر قىسىم بهلگىلىمىلهر

تۇققانلىرى، يىتىم بالىالر ۋه -مۈلكى بىلهن ئۇرۇق-مۇسۇلمانالر بىر قىسىم مال ●

  ) 4:8قۇرئان . (كنامراتالرغا ياردهم قىلىشى كىره

  ) 4:11،12قۇرئان (مىراس توغرىسىدىكى بهلگىلىمىلهر  ●

ئايال ئىناق ئۈتهلمهي ئايرىلىپ كهتمهكچى بولسا، ئالدى بىلهن -ئهگهر ئهر ●

  ) 4:35،128قۇرئان . (گۇۋاھچىالرنى چاقىرىپ ئۇالرنى ياراشتۇرۇپ بېقىش كىرهك

تۇققانلىرىغا مۇۋاپىق -ئۇرۇقمۈلكى بولسا، -ئۆلۈپ كىتىشتىن بۇرۇن ئهگهر مال ●

  ) 2:180قۇرئان . (مىراس ئايرىپ ۋهسىيهت قالدۇرۇش كىرهك

   ) 6:152قۇرئان . (تىجارهتتىكى تارازا ئادىل بولۇش كىرهك ●

قۇرئان . ( بولۇش كىرهكسېتىم ۋه سودا توختاملىرىدا سهمىمى-قهرز، ئېلىم ●

2:282 (  

  ) 2:275 قۇرئان. (سېتىق قىلىشقا يول قويىلىدۇ-سودا ●
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  ) 53:39قۇرئان . (ھهر بىر ئادهم ئۆزىنىڭ ئهمگىكىنىڭ ھهققىنى يهيدۇ ●

   )24:2قۇرئان . (زىنا قىلغان ئهي ۋه ئايالنى يۈز قامچىدىن ئۇرۇش كىرهك ●

 ئهگهر تۆت گۇۋاھچىنى تارتىپ ، قىلغانالر زىنا قىلدى دهپ تۆھمهتئايالالرنى ●

  ) 24:4قۇرئان . (رهك قامچا ئۇرۇش كى18  ئۇالرنىچىقىرالمىسا،

 ، 2:219قۇرئان . (ھاراق ۋه قىمار ھارامدۇر، ئۇالردىن يىراق تۇرۇش كىرهك ●

5:90 (  

  ) 5:38قۇرئان . (ئوغۇرلۇق قىلغانالرنىڭ قولىنى كىسىۋىتىش كىرهك ●

ئهمما .  ئېلىش بهلگىلهنگهنقاتىللىق دىلولىرىدا قانغا قان، جانغا جان ●

تۇققانلىرى قوشۇلسا، پۇل بىلهن بهدهل تۆلىسىمۇ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىنىڭ 

  ) 2:178قۇرئان .  (بولىدۇ

 تېرىغانالرغا ئۆلۈم جازاسى ئالالغا ۋه مۇھهممهتكه قارشى تۇرۇپ قااليمىقانچىلىق ●

قوللىرى كىسىلىدۇ، -ۇتئۇالر كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرىلىدۇ، ياكى پ. بېرىلىدۇ

    ) 5:33قۇرئان ( .ياكى چىگرادىن قوغالپ چىقىرىلىدۇ

ئالال شهھهرلهردىكى دۈشمهنلهردىن تارتىۋىلىپ مۇھهممهتكه بهرگهن  ●

  ئۇنىڭ يېقىن توققانلىرىغا،نىڭ ھهممىسى ئالالغا، مۇھهممهتكه ۋهلهرمۈلۈك-مال

  ) 59:7قۇرئان (.  مۇساپىرالرغا تهئهللۇقتۇر،يىسىر، يوقسۇل-ھهمده يىتىم

» ۋهھى« تهلىم تۆت قېتىم غرىسىدىكىتو) جازانه (قۇرئاندا ئۆسۈملۈك قهرز ●

  . قىلىنغان

ارقىلىق كۆپىيىدۇ باشقىالر ئ سىلهر جازانه يىيىش ئۈچۈن قهرز بهرگهن پۇلنى ○

 بىراق ئالالنى خۇرسهن .ئالالنىڭ ئالدىدا كۆپهيمهيدۇئۇ  دهيسىلهر، لىكىن

قۇرئان (. قىلىش ئۈچۈن بهرگهن زاكات پۇلۇڭالر ھهسسىلهپ قايتۇرىلىدۇ

30:39 (  

ئۆسۈملۈك قهرز بېرىش چهكلهنمىگهن، پهقهت ئۇنىڭ باشقىالرغا  بۇ ئايهتته -  

 ھهسسىلهپ پايدا دىغانلىقى ۋه ئالالنى خۇرسهن قىلىنىڭئورنىغا زاكات بېرىش

  .   كۆرسىتىلگهنئاالاليدىغانلىقى

ئالال يهھۇدىالرنى بۇرۇن يىيىشكه يول قويغان نۇرغۇن ياخشى  ○

هن، چۈنكى ئۇالر جازانه يهپ چهكلهنگهن ئىشنى ۋه يىمهكلىكلهردىن چهكلىۋهتك

  ) 4:160،161قۇرئان . (باشقا يامان ئىشالرنى قىلغان

ان، ئهمما  مهزمۇننى ئۆز ئىچىگه ئالغدىگهن» چهكلهنگهن«بۇ ئايهت  -  

  . هش توغرىسىدا ئىنىق بهلگىلىمه چىقارمىغان چهكلئۆسۈملۈك قهرزنى
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  ) 3:130قۇرئان . (زانىنى يىمهڭالر كهتكهن جامۇسۇلمانالر ھهسسىلىنىپ ○

 بۇ ئايهتته نهچچه ھهسسه قاتلىنىپ كهتكهن يوقىرى ئۆسۈمنى يىمهڭالر -  

  . دىيىلگهن، ئهمما ھهرقانداق ئۆسۈمنى يىسه بولمايدۇ دىيىلمىگهن

ئالال جازانه يىيىشنى . جازانه يىگهن ئادهم جىن چاپالشقان ئادهمگه ئوخشايدۇ ○

بولمىسا ئالال ۋه .  جازانه يىيىشتىن ۋاز كىچىشى كىرهكمۇسۇلمانالر. چهكلهيدۇ

ئهگهر ئۇالر گۇناھىغا تۆۋه قىلسا، . مۇھهممهت ئۇالرغا قارشى جهڭ قىلىدۇ

  ) 279-2:275قۇرئان . (پۇللىرىنى قايتۇرۋالسۇن

  .  بۇ ئايهتته ئۆسۈم يىيىش مۇتلهق چهكلهنگهن-  

شنىڭ سهۋهبى، مۇھهممهت ئۆسۈمگه ئائىت تۈزۈمنىڭ بارغانسىرى چېڭىپ كىتى ○

دهسلهپ مهككىده دىن تارقاتقاندا، مۇسۇلمانالرنى باشقۇرىدىغان ئهمىلى كۈچى 

ئهمما كىيىن مهدىنىگه بېرىپ ھوقوققا ئىگه . بولمىغاچقا، قانۇن چىقىرالمايتى

  .  پۈتۈن جهمىيهتنى كونتىرول قىلغانبولغاندىن كىيىن

  . ن بانكا تۈزىمى بىلهن ماسالشمايدۇقهرز بېرىپ ئۆسۈم ئالماسلىق ھازىرقى زاما ○

يىن كىشهرىئهت قانۇنى قۇرئان قانۇن جهھهتته مۇكهممهل بولمىغاچقا،  ●

 بىر ئادهمنىڭ ئالالغا، باشقىالرغا ۋه ئۆزىگه قىلىشقا شهرىئهتته. تولۇقلىنىپ مېڭىلغان

  . لىك بولغان بارلىق ئىشلىرى بهلگىلهنگهنتىگىش

لالغا ۋه مۇھهممهتكه ئىشهنمهي، ئۇالرغا قارشى نغاندا، ئا ئاساسالشهرىئهتكه ●

  . سۆزلهرنى قىلغانالرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدۇ-گهپ

  

  مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه بولغان مۇئامىله

 دهرىجىلىك نچىئىككى) كاپىرالر(  ئىسالم ھاكىمىيىتى ئاستىدا، مۇسۇلمان ئهمهسلهر 

ئىسالمدا ئۇالر .  تۇرىدۇپۇقرا بولۇپ، ئىجتىمائى ئورنى مۇسۇلمانالردىن تۆۋهن

     .ق تۆۋهندىكىدهك بهلگىلىمىلهر بارتوغرىلى

  نىزاملىرى-ئۆمهر قانۇنخهلىپه 

قۇرئان  (جىزيه تاپشۇرىشى كىرهك-ۇلمان ئهمهسلهر ناھايىتى ئېغىر باج مۇس ●

  . يهر بېجىمۇ تاپشۇرىدۇيهنه  ،)9:29

  . ئهسكهرلىككه قۇبۇل قىلىنمايدۇ ●

ى سېلىشقا بولمايدۇ، پهقهت كونىلىرىنى ئوڭشاپ ئىشلهتسه يېڭى ئىبادهتخانىالرن ●
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  . بولىدۇ، ئهمما چوڭايتىشقا بولمايدۇ

  .  ياكى ئۆيىنىڭ ئۈستىگه كىرسىت ئورناتسا بولمايدۇنىڭمهسىھىيلهر چىركاۋ ●

  .  بولمايدۇغىلىپ دىنى پائالىيهت قىلىشقائاشكارا يى ●

  .  بولمايدۇ ئىگىز بولسامۇسۇلمانالرنىڭكىدىن ئىمارهتلىرى-سالغان ئۆي ●

كېيگهن كىيىملىرى مۇسۇلمانالر بىلهن ئوخشاش بولسا بولمايدۇ، ئادهتته  ●

  . پهرقلهندۈرىدىغان بهلگىلهرنى تاقىۋىلىشى كىرهك

  . ئات مىنىشكه بولمايدۇ، پهقهت ئىشهك ۋه خىچىر مىنىشكىال بولىدۇ ●

ل بېرىشى، ئورۇن بېرىشى ھهرۋاقىت مۇسۇلمانالرغا ھۆرمهت بىلدۈرىشى، ئۇالرغا يو ●

  . كىرهك

  : قانۇنشۇناسلىرىنىڭ بهلگىلىمىلىرىئىسالم 

  . ئۆزلىرىنىڭ دىنى ئېتىقاتىنى تهشۋىق قىلىشقا بولمايدۇمۇسۇلمان ئهمهسلهر  ●

يوقىرى ئاۋازدا دۇئا قىلىشقا ۋه قىرائهت قىلىشقا بولمايدۇ، چۈنكى مۇسۇلمانالر  ●

  . ئاڭالپ قالسا بولمايدۇ

اپلىرىنى ئاشكارا سېتىشقا بولمايدۇ، پهقهت ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىال تارقاتسا دىنى كىت ●

  . بولىدۇ

رادىئو، تىلىۋىزىيه، گېزىت، ژورنال ياكى باشقا تارقىتىش ۋاستىلىرىدىن  ●

  .   خهۋهر قىلسا بولمايدۇ ئۆزلىرىنىڭ دىنى مۇراسىملىرىنىپايدىلىنىپ،

  . بىلهن باراۋهر ئهمهسسوتتا بهرگهن گۇۋاھلىقى مۇسۇلمانالرنىڭكى  ●

  .  ئېلىپ يۈرۈشكه بولمايدۇلىرىنىقورالئۆزلىرىنىڭ  ●

دۇ، سىياسى ۋه ئىقتىسادى  چهتكه قېقىلىاز سانلىق مىللهت رايونىغا قامىلىپ ئئۇالر ●

  . دۇلىجهمىيهتنىڭ تۆۋهن قاتلىمىغا چۈشۈرۋىتىچهكلىنىپ، جهھهتلهرده 

  : يهنه مۇنداق بهلگىلىمىلهر بار

  ) 9:28قۇرئان . (مۇشرىكالر مهسچىت ھهرهمگه يېقىنالشسا بولمايدۇ ●

ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى شهرىئهتته  ئۆلتۈرۋهتسه،  مۇسۇلمان بىر كاپىرنىئهگهر بىر ●

  ) 9:83:50 ، 4:52:283بۇخارى ھهدىسلىرى . (بېرىشكه بولمايدۇ

شهرىئهتته ۋهتسه، بىراق، ئهگهر بىر مۇسۇلمان ئهمهس ئادهم بىر مۇسۇلماننى ئۆلتۈر ●

  . ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدۇ



 8

 يول ئالال ھهرگىز ئىمانسىزالرنى مۇسۇلمانالردىن ئۈستۈن بولۇشقا«ىكى قۇرئاند ●

، بىر شىركهتنىڭ مۇسۇلمان )4:141قۇرئان (دىگهن ئايهتكه ئاساسهن » قويمايدۇ

الرغا باشلىق مۇسۇلمان ئهمهس بىر ئادهمنى شىركهتتىكى باشقا مۇسۇلمانخۇجايىنى 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىدا مۇسۇلمان ئهمهسلهرنىڭ چۈنكى، . قىلسا بولمايدۇ

  ). 63:8قۇرئان (ئابرويى بولمايدۇ -ئىززهت

  ) 5:51قۇرئان . (يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ ●

  ) 58:22قۇرئان . (مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن مۇھهببهتلىشىشكه بولمايدۇ ●

مۇھهممهت مۇسۇلمان بولمىغانالرنىڭ ھهممىسىنى ئهرهبىستاندىن قوغالپ  ●

  ) 4:53:393بۇخارى ھهدىسلىرى . (چىقىرۋهتمهكچى بولغان

مۇسۇلمانالر ئىگهللىگهن رايونالردا ھۆكۈمهت سىياسى، ئىقتىسادى، مهدىنىيهت  ●

ىش، جهھهتلهرده بېسىم سېلىش، ئهل ئىچىدىكى ئهسهبى كۈچلهر تهھدىت سېل

ھۇجۇم قىلىش قاتارلىق زوراۋان ۋاستىلهر ئارقىلىق، باشقا دىنى ئېتىقاتتىكىلهرنى 

ئۇالر يا بېسىمغا چىدىماي ئىسالمغا كىرىدۇ، ياكى (ئاساسى جهھهتتىن يوقىتىۋىتىدۇ 

مهسىلهن . تارىختا شۇنداق بولغان، ھازىرمۇ شۇنداق بولىۋاتىدۇ). كۆچۈپ كىتىدۇ

رىقىدىكى مۇسۇلمانالر كۆپ سانلىقنى ئىگهللهيدىغان ئوتتورا شهرق ۋه شىمالى ئاف

دۆلهتلهرده، تىرورلۇق ھوجۇم ۋه زوراۋانلىقالر سهۋهبىدىن نۇرغۇن مهسىھىيلهر 

  .بۇ رايونالردىن كۆچۈپ كىتىۋاتماقتا) ئادهملهرۇنداقال مۇسۇلمان بولمىغان ش(

        

   كهتكهنلهرگه بولغان مۇئامىلهچىقىپئىسالمدىن 

كىيىن ئىسالم ) ئانىسى مۇسۇلمان بولۇپ-هتتا ئاتاھ(ان بولۇپ ئهسلى مۇسۇلم

 دىنىغا كىرىپ كىيىن باشقا دىنالردىن ئىسالمياكى  چىقىپ كهتكهنلهر، دىنىدىن

  . اپىق دهپ ھاقارهتلىنىدۇ، ئىسالم دىنىدا خائىن، مۇنيېنىۋالغانالر

ئىسالمدىن  دىنى ئهركىنلىك بولمايدۇ، م شهرىئىتى يۈرگۈزۈلگهن جايالردائىسال 

مۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرىده .  كهتكهنلهر تۈرمىگه سولىنىدۇ، ھهتتا ئۆلتۈرىلىدۇچىقىپ

گهۋده بولۇپ، ھىچكىمنىڭ ئۇنىڭدىن چىقىپ ئورگانىك دىنى سىستىما بىر پۈتۈن 

دىنى ئېتىقاتىنى ئۆزگهرتكهنلىك ئاشۇ گهۋده بىلهن . كىتىشىگه يول قويۇلمايدۇ

بولغان سادىقلىقنى يوقاتقانلىق بىلهن ئۇنىڭغا ۋه  كئۆزگهنلىبولغان مۇناسىۋهتنى 

  . باراۋهر دهپ قارىلىدۇ
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   قۇرئاندىكى تهلىملهر

 كهتسه، ئۇالر بىلهن نىدىن چىقىپ ئىسالم دىئىنىڭالر-ئهگهر داداڭالر ياكى ئاكا ●

  ) 9:23قۇرئان (  .مۇناسىۋهتنى ئۈزۈڭالر

ر، ئۇالرنى قهيهرده ئىسالمدىن چىكىنىپ كهتكهنلهر بىلهن دوست بولماڭال ●

  ) 4:89قۇرئان . (يهرده ئۆلتۈرۋىتىڭالركۆرسهڭالر شۇ 

 ۋه ئىسالمغا ھاقارهت الر كىيىن ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلغانئهھدىلىشىپ بولۇپ ●

  ) 9:12قۇرئان . (كهلتۈرگهنلهرگه جازا يۈرىشى قىلىڭالر

ڭ قىلىشقا ۋه ئالال مۇھهممهتنى ئىسالمغا كىرىپ كىيىن يېنىۋالغانالر بىلهن جه ●

  ) 9:73،74قۇرئان . (اتتىق بىر تهرهپ قىلىشقا بۇيرۇغانئۇالرنى ق

 ئۇالرنى  پۈتۈن پهرىشتىلهر ۋه ئىنسانالرئۇالر ئالال تهرىپىدىن تاشلىۋىتىلىدۇ، ●

  ) 3:86،87قۇرئان (. قارغايدۇ

  ) 5:54قۇرئان . (ئالال ئۇالرنىڭ ئورنىغا باشقا قهۋمنى تالاليدۇ ●

  ) 16:106قۇرئان . (جازاغا ئۇچرايدۇئۇالر ئېغىر  ●

  ) 3:90قۇرئان . (ئۇالرنىڭ قىلغان تۆۋىلىرى قۇبۇل قىلىنمايدۇ ●

. ئۇالرنىڭ قىلغان ساۋاپلىق ئىشلىرى بۇ دۇنيا ۋه ئۇدۇنيادا پۈتۈنلهي ئىناۋهتسىزدۇر ●

  ) 2:217قۇرئان . (ئۇالر مهڭگۈ دوزاقتا قالىدۇ

  مۇھهممهتنىڭ تهلىملىرى

، ئېتىقاتىنى ئۆزگهرتسه، ئۇنى ۇلمان ئىسالمدىن چىكىنىپئهگهر بىر مۇس ●

 ، 9:83:17،37 ، 4:52:260بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئۆلتۈرۋىتىڭالر

9:84:57،58،64 ، 9:89:271 (  

 ئۆلتۈرۋىتىڭالر، رده كۆرسهڭلهر، شۇ يهردهئىسالمدىن يېنىپ كهتكهنلهرنى قهيه ●

بۇخارى . (مۇكاپاتلىنىدۇ قىيامهت كۈنى جهننهت بىلهن) قاتىل(چى ئۆلتۈرگۈ

  ) 9:84:64ھهدىسلىرى 

  شهرىئهتتىكى باشقا بهلگىلىمىلهر

ه ئاسىيلىق قىلىش دهپ خهلىپه ئابابهكرى ئىسالمدىن چىقىپ كىتىشنى دۆلهتك ●

  . ھىساپلىغان

كىرهك، ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كهتكهن ئهرلهرگه ئالدى بىلهن خىزمهت ئىشلهش  ●

ئامال بار ، ئارقىلىققاتارلىق ئۇسۇلالر  دىت سېلىشيهنى تهربىيه قىلىش ياكى تهھ
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يتمىسا، ئۆلۈم  ئىسالمغا قايتۇرۇپ ئهكىلىش كىرهك، ئهگهر ئۈچ كۈنگىچه قائۇالرنى

  . جازاسى بېرىلىدۇ

ئىسالمدىن يېنىپ كهتكهن ئايالالرنى تۈرمىگه سوالش كىرهك، تاكى ئۇالر ئىسالمغا  ●

  . قايتمىغىچه بىر ئۆمۈر تۈرمىده ياتىدۇ

  . كهتكهنلهرنىڭ نىكاھى بىكار بولىدۇئىسالمدىن چىقىپ  ●

ۋاتقان ئىسالم ۇھازىرقى مهدىنىيهتلىك دهۋرىمىزدىمۇ شهرىئهتنى يولغا قوي

، ئهتنى يولغا قويمىغان ئىسالم ئهللىرىدىمۇشهرىئهللىرى ھېلىھهم مهۋجۇد، ھهتتا 

هتلهيدۇ، چهتكه كۆپىنچه مۇسۇلمانالر ئىسالمدىن چىقىپ كهتكهنلهرنى يهنىال ھاقار

، قاماپ ىت سالىدۇ، قارغايدۇقاقىدۇ، بېسىم ئىشلىتىدۇ، ئۆچمهنلىك قىلىدۇ، تهھد

دىن چىقىپ ئىسالم.  زىيانكهشلىك قىلىپ ئۆلتۈرۋىتىدۇقويىدۇ، ئۇرىدۇ، ھهتتا

ئانىسى، جۆرىسى ۋه -جهمهتىنىڭ مىراسىغا ۋارىسلىق قىاللمايدۇ، ئاتائۆز كهتكهنلهر 

اپمىقى تهس لىپ قالىدۇ، ئىشتىن ھهيدىلىدۇ، خىزمهت تپهرزهنتلىرىدىن ئايرى

 قانۇن ئىجرا قىلغۇچىالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرغا زىيانكهشلىك قىلىشىغا يول بولىدۇ،

 ئادهم ئۆلتۈرگهن قاتىلنى قانۇن بۇيىچه بىر تهرهپ مۇھۆكۈمهتھهتتا قويىدۇ، 

   .  قىلمايدۇ

ئىسالم جهمىيىتىده ن، ئىسالمنىڭ مانا مۇشۇنداق زوراۋانلىقى سهۋهبىدى

 ئىشهنمىسىمۇ، ئىسالم دىنىغا چىن قهلبىدىنگهرچه هملهر نۇرغۇن ئادياشاۋاتقان 

ھهتتا ئۆزىنىڭ دىنى ئېتىقاتىنى  ،دىن بولسىمۇ مۇسۇلمان بولىۋالىدۇئهمما يالغان

  . ئۆزگهرتكهنلهرمۇ كۆپىنچه ئۆزىنى ئاشكارلىمايدۇ

ىلىك ھوقۇق خىتاپنامىسىنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى دۇنيا كىش ●

ھهر بىر ئادهمنىڭ ئىدىيه، ۋىجدان ۋه دىنى «: ماددىسىدا مۇنداق دىيىلگهن-18

بۇ ھوقۇق ئادهملهرنىڭ ئۆز دىنى ئېتىقاتىنى ئۆزگهرتىش . ئهركىنلىك ھوقوقى بولىدۇ

ئۆزىنىڭ ، ، ئاشكارا ياكى يۇشۇرۇنيالغۇز ياكى توپلىشىپئۇالرنىڭ ، نىئهركىنلىكى

ئېتىقاتىنى ئۆز  ادىتى ۋه قائىدىلىرى ئارقىلىق ىدىسى، ئهمىلىيىتى، ئىبدىنى ئهق

 ، بۇنىڭ بىلهنناھايىتى ئېنىقكى. »ئهركىنلىكىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇنامايهن قىلىش 

  .  ماس كهلمهيدۇ ھهرگىزئىسالم شهرىئىتى

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى مۇناسىۋهتلىك تهلىملهر

كنى ئهركىن ھالدا هگىشىش ياكى ئهگهشمهسلىئهيسا مهسىھ كىشىلهرنىڭ ئۆزىگه ئ ●

ۇ ئۆزىگه ئهگهشمهكچى ئ؛ )68-6:60يۇھاننا  (قارار قىلىشىغا يول قويىدۇ

دىلى بىلهن ئهگىشهلهمدۇ -ۋه جان بۇنىڭ ئۈچۈن تۆلهيدىغان بهدهلنى بولغانالردىن

 سورايدۇ، ئهگهر ئۇنداق بولمىسا،  ياخشى ئويلىنىپ بېقىشىنىدىگهننىيوق 
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  ).62-9:57لۇقا (  دهپ قارايدۇى ياخشىئهگهشمىگىن

ئهگهر بىر ئادهم خۇدادىن . خۇدا ئادهملهرنى ئۆزىگه ئېتىقات قىلىشقا مهجبۇرلىمايدۇ ●

ئهمما خۇدا يهنىال . ئايرىلىپ كهتمهكچى بولسا، ئۇ ئۆزى ئهركىن قارار قىلسا بولىدۇ

 كىلىشىنى ئۇ ئادهمنىڭ قايتىپ كىلىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ، ھهرۋاقىت ئۇنىڭ يېنىپ

  ) 32-15:11لۇقا . (قارشى ئالىدۇ

  

   پهرقلهرېتىقاتىنىڭ دۇنيا قارىشىدىكىئىسالم دىنى بىلهن مهسىھ ئ

No ئىسالم دىنى  مهسىھ ئېتىقاتى  

1  

» دۆلىتى مهسىھ«مهسىھ ئېتىقاتىدا 

 نىڭمهسىھىيلهر. دهيدىغان ئۇقۇم يوق

 نىشانى پۈتۈن دۇنيانى

   . ئهمهس مۇ»مهسىھىيلهشتۈرۈش«

» ئىسالم دۆلىتى«م دىنىدا ئىسال

مۇسۇلمانالرنىڭ . ئۇقۇم باردهيدىغان 

 پۈتۈن دۇنيانى نىشانى

  .»ئىسالمالشتۇرۇرۇش«

2  

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ مۇھىم نوقتىسى 

بولۇپ، ئهيسا مهسىھ » كىرسىت«

قۇربان بولۇپ تىرىلگهندىن كىيىن 

ئۇ بۇ ئارقىلىق . ئاسمانغا كۆتىرىلگهن

 ئهرشتىكى يهر يۈزىدىكى ئىنسانالرنى

) جهننهتكه(ڭ دۆلىتىگه خۇدانى

پ بارااليدىغانلىقىنى نامايهن ئېلى

  . قىلغان

ئىسالم دىنىنىڭ مۇھىم نوقتىسى 

مهدىنىگه كۆچۈپ بولۇپ، » ھىجرهت«

سىياسى ھوقۇققا بارغان مۇھهممهت 

يۈزىده بىر يهر دىن كىيىن، ئېرىشكهن

 اكىمىيهت قۇرۇپ چىقماقچىئىالھى ھ

  . بولغان

3  

ىيلهرنىڭ خۇش خهۋهر مهسىھ ●

قۇرۇش » ئىمپىرىيه«تارقىتىشى دىنى 

خۇدانىڭ دۆلىتى . ئۈچۈن ئهمهس

مهسىھىيلهرنىڭ قهلبىده ۋه ئۆزئارا 

مۇھهببهت كۆرسىتىۋاتقان -مىھىر

  . مهسىھ جامائىتىده نامايهن بولىدۇ

. مهسىھىيلهر ئهرشنىڭ پۇقرالىرىدۇر ●

  ) 3:20فىلىپىلىكلهر (

لىتى ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ دۆ ●

ئىسالم دىنى بىر خىل  ●

سىياسى تۈزۈلمه بولۇپ، -ئىجتىمائى

ئىنسانىيهت جهمىيىتىده مهلۇم بىر 

. روھى نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى

دۆلهتنى ) شهرىئهت(ئىسالم قانۇنى 

ىپ، جهمىيهتنى ئىداره قىل

ئۇ . تهشكىللهيدىغان ئاساستۇر

مۇسۇلمانالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنى 

 تهرتىپكه سالىدۇ، ھۆكۈمهتنىڭ ئىش

ھهر بىر . بىجىرىش ئۇسۇلىنى بىكىتىدۇ
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) ئادهمنىڭ(بىلهن قهيسهرنىڭ 

  . دۆلىتىنى ئايرىۋىتىڭالر دىگهن

 ، ماركوس 22:21،22مهتتا (

12:17(  

مۇسۇلمان ئالالغا، مۇھهممهتكه ۋه 

ئالالنىڭ يهر يۈزىدىكى 

ۋاكالهتچىلىرىگه مۇتلهق بويسۇنىشى، 

ۈملىرىگه تۈز-ئىسالمنىڭ دىنى قائىده

  . قاتتىق رىئايه قىلىشى كىرهك

، ى بېسىۋالغان رايونالردائىسالم دىن ●

ئادهت، -يهرلىك مهدىنىيهت، ئۆرپ

شهكلى، ھهتتا مىللى تۇرمۇش 

هجبۇرى پ، ملى يوقىتىيېزىق-تىل

  . ئىسالمالشتۇرىلىدۇ

4  

تهۋرات قانۇنى پهقهتال ئادهمگه  ●

گۇناھنى تونىتىدۇ، ئهمما ئىنسان 

گهرتىپ گۇناھنى قهلبىنى ئۆ

  )3:20رىملىقالر . (يۇيالمايدۇ

ئىنساننىڭ جىسمانى تىنى ئاجىزدۇر  ●

، ئادهم ئۆزىنىڭ )8:3رىملىقالر (

كۈچىگه تايىنىپ  خۇدانىڭ 

نىيلىقىنىڭ مۇكهممهللىك ھهققا

  .  ھهرگىز يىتهلمهيدۇتهلىپىگه

ئادهم پهقهت ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل  ●

قىلغاندىال، خۇدانىڭ مۇقهددهس 

ى ئۇنىڭ قهلبىدىن ئورۇن ئېلىپ، روھ

ئىنسانى تهبىئىتىده ناھايىتى زور 

، ھهمده ئۆزگىرىش پهيدا قىالاليدۇ

  . گۇناھنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتقۇزىدۇ

دۇنيا مىقياسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،  ●

قورال كۈچى ۋه ئىنسانالر 

ڭ تۈزۈم ئارقىلىق خۇدانى-قانۇن

  بىر غايىۋىھاكىمىيىتىنى ياكى

  . ۇپ چىقالمايدۇدۆلهتنى قۇر

پهقهت ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىپ  ●

دۇنيانى ئىداره قىلغاندىال، ئاندىن 

ئىسالم دىنىدا ئادهملهرنىڭ تهبىئىتى 

ئهسلىده ياخشى بولۇپ، پهقهت ئۇالرغا 

ئالالنىڭ قانۇنى بىلىملىرىنى 

ئۆگهتسىال، ئۇالر ئۇنىڭغا ) شهرىئهتنى(

ئهمهل قىلىپال قالماستىن، يهنه 

قىيامهتتىكى سوراقتا ئۇنى توغرا 

. ئىزاھالپ بېرهلهيدۇ دهپ پهرهز قىلىدۇ

لىكىن ئهمىلىيهتته يۈز بېرىۋاتقان 

ئىسالمنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى 

ھاكىمىيهت كۆرىشى، -سىياسى

جېدهل ۋه قان -مهزھهپلهر ئارا ئۇرۇش

تهبىتلىك ۋه ھوقۇقنى تۆكۈشلهر، مۇس

قااليمىقان ئىشلىتىش، ئهرلهرنى 

ئهزىزلهپ ئايالالرنى خارالش، 

زوراۋانلىق بىلهن ئاجىز خهلقلهرنى 

بېسىۋىلىش قاتارلىقالر، ئىنسان 

تهبىئىتىدىكى مهينهتچىلىك، 

ئاجىزلىق، ئادالهتسىزلىك ۋه 

  .رهھىمسىزلىكنى ئاشكارالپ بېرىدۇ
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ن غايىۋى مۇكهممهل ۋه گۈزهل بولغا

  .  بولىدۇجهمىيهتنى بهرپا قىلغىلى

5  

 خۇدا مۇۋهپپهققىيهت قازانغان

ىلهن مهسىھىيلهرگه ۋهده ھىكايىلهر ب

 مهسىھىيلهر چوقۇم قىلمىغان بولۇپ،

ئهمما . ئوقۇبهت تارتىشى كىرهك-ئازاپ

ۋاقىتلىق ئوڭۇشسىزلىقالر پهقهت بۇ 

ھاياتنىڭ بىر تهركىبى قىسمى بولۇپ، 

ئاخىرقى مهغلۇبىيهت ۋه ھاالكهت 

  . تۇرئهمهس

مۇۋهپپهقىيهت «ئىسالم دىنىدا 

غا ئوخشاپ » ىئىالھىيهتشۇناسلىق

يهنى ئالالغا . ر بارقالىدىغان تهلىمله

 چوقۇم مۇۋهپپهقىيهت بويسۇنسىال

  .  دىگهندهكقازانغىلى بولىدۇ

6  

ئىنجىلدا، زامان ئاخىرىدا ئهيسا 

مهسىھنىڭ رهقىبى مهيدانغا چىقىدۇ، 

ئاپهتلهر يۈز بېرىدۇ، شۇ -چوڭ بااليى

ئىشالردىن كىيىن ئاندىن ئهيسا مهسىھ 

  . دۇ دىيىلگهنقايتىپ كىلى

بهزى مۇسۇلمانالر، قىيامهت كىلىشتىن 

بۇرۇن مۇسۇلمانالر پۈتۈن دۇنيانى 

بويسۇندۇرۇپ، شهرىئهت قانۇنىنى 

  .  يولغا قويىدۇ دهپ ئىشىنىدۇ
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 جىھاد ئۇرۇشى

  ئىسالمدىكى تهلىملهر

 غالىب كىلىشى ئۈچۈن دىننىنى باشقا ھهممه دىنالرالم دىقۇرئاندا، ئالالنىڭ ئىس ●

  ) 48:28 ، 9:33قۇرئان . (ۇھهممهتنى پهيغهمبهر قېلىپ ئهۋهتكهنلىكى ئېيتىلغانم

 ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان غان بولۇپ، ئىسالمىگه ئايرىل دۇنيا ئىككئىسالم دىنىدا ●

»  رايونىجهڭ «كاپىرالرنىڭ زىمىنى، )Darul Salam(» تىنچلىق رايونى«زىمىنالر 

)Darul Harb (مۇسۇلمانالر ئىسالم دىنىنى بۇنداق دىگهنلىك،. دهپ ئاتالغان 

ئۇالرغا ، قوزغىسا بولىدىغانلىقىئۇرۇش   زىمىنىغا قارىتانىڭتارقىتىش ئۈچۈن كاپىرالر

  .  بىلدۈرىدۇخاتىرجهملىك بهرمهسلىك كىرهكلىكىنى-چتىن

قاالقلىق قاپلىغان، جىدهل ۋه -نى ئۇرۇشىساق، ئىسالم دۆلهتلىرىئهمىلىيهتكه قار  (

  )  ده تىنچلىق ۋه تهرهققىيات يوقىرى ئاز ياكى يوق دۆلهتلهرئهكسىچه مۇسۇلمانالر

  ئهھۋالى ۋه ھازىرقى  ئۇسۇلىجىھادنىڭ مهنىسى، مهقسىتى،

ئىسالمنىڭ زىمىنىنى ئالالنىڭ يولىدا باتۇرلۇق بىلهن كۆرهش قىلىش،  -جىھاد ●

كېڭهيتىش، كاپىرالر كونتروللىقىدىكى رايونالرغا تاجاۋۇز قىلىش، قورال كۈچى ۋه 

باشقا بارلىق ۋاستىلهر بىلهن ئىسالمنى رهت قىلغان ئادهم ۋه خهلىقلهرگه ھوجۇم 

ۈتۈن  پ بىر مۇسۇلماننىڭىن ئېيتقاندا، ئۇ جهھهتتيهنه بىر. قىلىشنى كۆرسىتىدۇ

ھهۋىسىگه قارشى كۆرهش قىلىشنىمۇ ئۆز - ئۆزىنىڭ ھاۋايىكۈچى بىلهن تىرىشىپ

  .  ئىچىگه ئالىدۇ

 بارلىق ۇنيانى ئىسالم بىلهن بويسۇندۇرۇش،  مهقسىتى، پۈتۈن دجىھادنىڭ ●

پۈتۈن يالندۇرۇش،  ئۇالرنىڭ زىمىنىنى ئىسالم رايونىغا ئا،كاپىرالرنى يوقىتىپ

ھهرگىزمۇ  جىھادنىڭ مهقسىتى .ىكى ئادهملهرنى مۇسۇلمان قىلىشدۇنياد

  . ئهمهس الئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىنى قوغدىشى

. اق ۋاسته قوللىنىشتىن يانمايدۇ ئىسالم دىنى ھهرقاندبۇ مهقسهتكه يىتىش ئۈچۈن ●

 ئالدامچىلىق، تهھدىت سېلىش، تىرورلۇق،دىنغا دهۋهت قىلىش،  بۇ ۋاستىلهر

  . نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئۇرۇش قاتارلىق

. ئىسالم دىنى تارىختا ئاساسلىقى جىھاد ئۇرۇشى ئارقىلىق تىز سۈرئهتته كېڭهيگهن ●

 ۋه ھهربى ، ئىقتىسادتېخنىكا-پهنمۇسۇلمانالر ده لهريېقىنقى ۋه ھازىرقى دهۋربىراق 

دىكى چوڭ كۈچلۈك  ئوموميۈزلۈك كهينىده قالغاچقا، ھهمده دۇنيائىشالردا

لىكىن . دۆلهتلهرنىڭ بېسىمى بولغاچقا، ئۇرۇش ۋاستىسىنى قوللىنالمايۋاتىدۇ

ئۇندىن . تىرورلۇق، تهھدىت سېلىش، ئالدامچىلىق قاتارلىق ئۇسۇلالر يهنىال مهۋجۇد
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سىرت ئهرهپ ۋه باشقا مۇسۇلمان ئهللىرىده پۇختا تهربىيىلهنگهن، ئىنجىلنى بۇرمىالپ 

مهسىھىيلهرنى قانداق ئېزىقتۇرۇشنى ئوبدان بىلىدىغان دىن  لىقئارقىچۈشهندۈرۈش 

توپى بىلهن دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا ئهۋهتىلىپ، شۇ -تارقاتقۇچىالر توپ

خهلقلهرنى يهرلىك ئۇالر ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى تهربىيىلهپ، جايالردىكى 

  . ئۇرۇنماقتائىسالمالشتۇرۇشقا 

  جىھادنىڭ كىلىپ چىقىشى

ممهت دهسلهپ دىن تارقاتقاندا، يهھۇدىالر بىلهن مهسىھىيلهرنى چوقۇم مۇھه ●

ئۆزىگه ئهگىشىدۇ دهپ ئويلىغان، چۈنكى ئۇنىڭ نهزىرىده ئۆزىنىڭ قۇبۇل قىلغان 

. بىلهن ئۇالرنىڭكى ئۇخشاش بولۇپ، ھهممىسى بىر خۇدادىن كهلگهن» ۋهھىسى«

سالىمنى دۇئا قىلغاندا شۇڭا ئۇ يهھۇدىالرغا ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن، باشتا يىرۇ

ئادهت ۋه -يۈزلىنىدىغان قىبله دهپ جاكارلىغان، ھهمده يهھۇدىالرنىڭ نۇرغۇن ئۆرپ

دىن » ۋهھىسى«بىراق يهھۇدىالر ئۇنىڭ . يوسۇنلىرىنى قۇبۇل قىلغان-قائىده

شۇنىڭ بىلهن مۇھهممهت . گۇمانلىنىپ، ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشهنمىگهن

ئۇ قىبلىنى مهككىگه . ۇالر بىلهن مۇناسىۋهتنى ئۈزگهن ئيهھۇدىالردىن يۈز ئۆرۈپ

ئۆزگهرتىپ، ئهرهپ مهدىنىيىتىنى ئاساس قىلغان يېڭى بىر ئېتىقات مهركىزىنى قۇرۇپ 

مۇسۇلمانالرنى قوزغۇتۇپ يهھۇدىالرنى ئۆلتۈرۈشنى، تاكى ئۇالر ھهتتا كىيىن . چىققان

  .  جهڭ قىلىشنى بۇيرىغاندىنىنى قۇبۇل قىلغىچهئىسالم 

دا دىنى كهڭچىللىكنى الرچاغدهسلهپكى رقىتىۋاتقان  مهككىده دىن تامۇھهممهت ●

    اندىكى خاتىرلهرگه ئاساسالنغاندا،ئ قۇركۆپرهك تهكىتلىگهن بولۇپ،

  :قىلغان» ۋهھى« مۇھهممهتكه مۇنداق ئالال

  ) 2:256قۇرئان . ( دىگىندىندا زورالش يوق ○

قۇرئان  (.ئۆزگهرتكىنيىل قىلىپ قا بىلهن باشقىالرنى ڭياخشى پهزىلهتلىرى ○

41:34 (  

 بىلهن مۇنازىرلهشسه، سهن) يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر (ئهگهر ئهھلى كىتاپالر ○

ئهگهر ئۇالر . قىنغا بويسۇنغانلىقىنى ئېيتنىڭ ئالالڭ ۋه ئهگهشكۈچىلىرىڭنىڭئۆزۈ

ڭنىڭ پهقهت ئۇالرغا ئۇقتۇرۇپ قويۇش مهسئۇلىيىتىڭنىڭ رهت قىلسا، ئۆزۈ

  ) 3:20قۇرئان (. ىنىال ئېيتىپ قويغىنقبارلى

. دىگىن» ئامان بولۇڭالر«المغا ئىشهنمىگهنلهرنى كهچۈرۋهتكىن، ئۇالرغا ئىس ○

  ) 43:88،89قۇرئان (

مۇاليىملىق بىلهن  ئۆزۈڭنى، تاقهت قىلغىن-باشقىالرنىڭ تۆھمهتلىرىگه سهۋر ○
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. ه قىلغىناقلىق بىلهن مۇئامىل، ئۇالرغا كهڭ قوسئۇالردىن چهتكه ئالغىن

قۇرئان . (ئالال ئۆزى بىر تهرهپ قىلىدۇئاخىرىدا ئىسالمنى رهت قىلغانالرنى 

73:10،11 (  

  ) 52:45قۇرئان . (ۋهتكىنىئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرنى ئۆز يولىغا قوي ○

  ) 10:99قۇرئان . (ىسالم دىنىغا كىرگۈزۈشكه بولمايدۇباشقىالرنى مهجبۇرالپ ئ ○

  ) 15:85قۇرئان . (الرنى كهچۈرۋهتكىنق بىلهن باشقىمۇاليىملى ○

  ) 23:96قۇرئان . (نى ياخشىلىق بىلهن قايتۇرغىنيامانلىق ○

  : مۇسۇلمانالرغا مۇنداق تهلىم بهرگهن

  ) 2:83قۇرئان . (باشقىالرغا ياخشى سۆزلهرنى قىلىڭالر ○

ئهقىل ۋه ياخشى گهپلهر بىلهن باشقىالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىڭالر، ئهڭ  ○

  ) 16:125قۇرئان . ( بىلهن مۇنازىرلىشىڭالروزىتسىيهده ئۇالرياخشى پ

قۇرئان . (تاقهت قىلىڭالر، باشقىالر ئۈچۈن ئازاپلىنىپ غهم يىمهڭالر-سهۋر ○

16:126،127 (  

  ) 20:130قۇرئان . (تاقهت قىلىڭالر-باشقىالرنىڭ قىلغان تۆھمهتلىرىگه سهۋر ○

قۇرئان . (انالرنى كهچۈرۋىتىڭالر قورقمايدىغقىيامهتتىكى ئالالنىڭ جازاسىدىن ○

45:14 (  

  ) 19:84قۇرئان . (باشقىالرغا چېچىلىپ قاينىماڭالر ○

  ) 76:8،9قۇرئان . (ئهسىرلهرگه ياردهم بېرىڭالر ○

  :مهسىھىيلهرگه تۇتقان پوزىتسىيىسى

. مۇسۇلمانالرغا ئهڭ ئۆچمهنلىك قىلىدىغانالر يهھۇدىالر ۋه مۇشرىكالردۇر ●

 يېقىن كىشىلهر مهسىھىيلهردۇر، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىچىده نۇرغۇن مۇسۇلمانالرغا ئهڭ

 -ھاكاۋۇرلۇقئۇالر  .غا ئاتىۋهتكهن مۇناخالر بار خۇدادىنى ئۇستازالر ۋه ئۆزىنى

ئۇالر پهيغهمبهرگه چۈشكهن ۋهھىلهرنى ئاڭلىغاندا، ھهقىقهتنى . چوڭچىلىق قىلمايدۇ

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ  .تارام ياش ئاقىدۇ-زلىرىدىن تارامبىلگهنلىكتىن كۆ

خۇدا ئۇالرنى . ئىشهنگهنلىكىنى ۋه بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

  ) 85-5:82قۇرئان  (.جهننهت بىلهن مۇكاپاتاليدۇ

 بۇ ئايهتتىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، مۇھهممهت دهسلهپ مهسىھىيلهرنىڭ -  

  ئۇنىڭغا ئىشهنگهن،ىيلهرئىسالم دىنىنى تارقاتقاندا، بىر قىسىم مهسىھئارىسىدا 
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هلىملىرى ئىنجىلدىكى  دهسلهپكى تچۈنكى مۇھهممهتنىڭ.  ئۇنى قوللىغانھهتتا

  .  تهلىملهرگه ئوخشىشىپ قاالتتى

  : تهلىملهرنىڭ پهيدا بولىشىدائىرجىھادقا 

) رهت قىلىشتىنھىج(يىلى مهدىنىگه كۆچۈپ بېرىشتىن -622مىالدى مۇھهممهت  ●

 ن ئاجىز بولۇپ، ئاران نهچچه ئونتهسىر كۈچى ئىنتايى مهككىدىكى بۇرۇن، ئۇنىڭ

ىنىڭ شهرقى شىمالىدىكى  ئافرىقئۇ ھهتتابۇ جهرياندا . ال بار ئىدىئهگهشكۈچىسى

قېچىپ ئىككى قېتىم ) گهھازىرقى ئىفىئوپىيه( دۆلىتى ئابىسنىيهگه ىيلهرنىڭمهسىھ

 زگىللهردهئاشۇ دهسلهپكى مه). يىللىرى-616-615مىالدى (بېرىپ پاناھالنغان 

قىلىنغان قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ ئىچىده جىھاد ئۇرۇشى ياكى ھهرقانداق » ۋهھى«

  . ا قوغدىنىش توغرىلىقمۇ سۆزلهنمىگهن، ھهتت بولۇپزوراۋانلىققا ئائىت مهزمۇنالر يوق

بىراق مۇھهممهت مهككىدىن مهدىنىگه كۆچۈپ بارغاندىن كىيىن ھهممه ئىش  ●

بولغان ئۇرۇش ۋه » نازىل«هن ئايهتلهرمۇ كىيىنچه ئۆزگهرگهن، يوقۇردا كۆرسىتىلگ

  . قىلىۋىتىلگهن) ئىناۋهتسىز(» مهنسۇخ«زوراۋانلىققا ئائىت ئايهتلهر تهرىپىدىن 

 كىلومىتىر كىلىدىغان 350ىلى مۇھهممهت مهككىنىڭ شىمالىدىن ي-622مىالدى  ●

. تىلىدۇدهپ ئا» ھىجرهت« مهدىنىگه كۆچۈپ بارىدۇ، بۇ ئىسالم تارىخىدا جايدىكى

هن شۇنىڭ بىل. مۇھهممهت مهدىنهلىكلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپ كۈچىيىۋالىدۇ

ھۇجۇمغا «دهسلهپته .  ۋهھىلهر پهيدا بولۇشقا باشاليدۇجىھاد ۋه زوراۋانلىققا ئائىت

 دىگهن ئايهت چۈشىدۇ» ىتىشكه ئىجازهت قىلىندىئۇچرىغانالر قارشىلىق كۆرس

نىڭ كۈچى كۈچهيگهنسىرى تهشهببۇسكارلىق  مۇسۇلمانالر، كىيىن)22:39قۇرئان (

  :بىلهن ئۇرۇش قوزغاشقا ئائىت ئايهتلهر كۆپىيىدۇ، مهسىلهن

   ) 2:216قۇرئان  (. پهرز قىلىندىجىھاد ئۇرۇشى سىلهرگه ●

  ) 4:144قۇرئان . (بىلهن ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇكاپىرالر  ●

 ؛ 2:216،244ان قۇرئ. ( كىرهكىلىشئالال ئۈچۈن باتۇرلۇق بىلهن جهڭ ق ●

  ) 9:41،86 ؛ 8:60،65 ؛ 5:35 ؛ 4:75،76،84 ؛ 3:13،167

  ) 2:217 قۇرئان. ( كىرهكئالال ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلىش ●

قۇرئان . ( كىرهكمۈلكى ۋه ھاياتىنى سهرپ قىلىپ جهڭ قىلىش-ئۆزىنىڭ مال ●

  ) 61:11 ؛ 49:15 ؛ 9:20،41 ؛ 8:60،72 ؛ 4:95

ڭ مۇسۇلمانالرنى سىنىشىدۇر، ئۇ بۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ جىھاد ئۇرۇشى ئالالنى ●

  ) 47:31قۇرئان . (ئىچىدىكى كۆرهش قىلغۇچىالر ۋه چىدامچانالرنى تونۇيدۇ

  ) 47:35قۇرئان . (ئالال جهڭ ۋاقتىدا مۇسۇلمانالر بىلهن بىلله بولىدۇ ●
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ۇم قىلىپ، رنىڭ توپىدىكى مۇسۇلمانالر مۇشرىكالرنىڭ كارۋىنىغا ھوجئهبۇ بهسى ●

بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئۇالرنىڭ ئادهملىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، ماللىرىنى بۇالپ كىتىدۇ

3:2731،2732 (  

مۇھهممهت ئۆزىنىڭ ئالالنىڭ بۇيرىقى بۇيىچه ئىنسانالر بىلهن كۆرهش قىلغىلى  ●

.  جهڭ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقانالر مۇسۇلمان بولغۇچهكهلگهنلىكىنى، تاكى ئۇ

  ) 4:52:196 ؛ 1:25،392،393ىرى بۇخارى ھهدىسل(

ئهگهر ئۈممهتلىرىمگه قېيىنچىلىق ئهكىلىشنى : مۇھهممهت مۇنداق دىگهن ●

دا مېڭىپ ئالال ئۈچۈن جهڭ قېلغان ئويلىمىغان بولسام، مهن چوقۇم ھهممىنىڭ ئالدى

تىم، ئاندىن تىرىلىتىم، ئاندىن يهنه بوالتىم، تاكى ئۆلۈپ كهتكىچه شۇنداق قېال

 ؛ 4:52:216 ؛ 1:36بۇخارى ھهدىسلىرى . (جهڭ مهيدانىدا ئۆلهتىمباتۇرالرچه 

9:90:332،333 (  

نى  ئۇالركاپىرالرنىڭ بوينىنى باغالپ،ئهڭ ياخشى مۇسۇلمانالر زهنجىر بىلهن  ●

  ) 6:60:80بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئىسالم دىنىغا كىرگۈزگهنلهردۇر

. ال ئۈچۈن جهڭ قىلغانالردۇرئىسالمنى يوقىرى كۆتىرىش ئۈچۈن جهڭ قىلغانالر، ئال ●

  ) 4:53:355 ؛ 4:52:65بۇخارى ھهدىسلىرى (

مۇھهممهت مۇشرىكالرنىڭ ھهممىنى ئهرهب يېرىم ئارىلىدىن قوغالپ چىقىرۋىتىمهن  ●

  ) 5:59:716 ؛ 4:52:288بۇخارى ھهدىسلىرى . (دىگهن

  :  قىلغانالرنىڭ مۇكاپاتىئالال ئۈچۈن جهڭ

  ) 61:4قۇرئان  (.ئالال ئۇالرنى ياخشى كۆرىدۇ ●

ئۇالر ئۆيىده خاتىرجهم ئولتۇرغانالردىن بىر دهرىجه يوقىرى بولىدۇ، ئهڭ ياخشى  ●

قۇرئان . (مۇكاپاتالرغا ئېرىشىدۇ، ئالالنىڭ كهچۈرۈمى ۋه شهپقىتىگه ئېرىشىدۇ

4:95،96 (  

  : توغرىسىداجىھاد قىلىپ ئۆلۈپ كهتكهنلهر

ئۇالر شىھىد مىلىيهتته ئۆلمهيدۇ، ئۇالر گهرچه جهڭده ئۆلۈپ كهتسىمۇ، لىكىن ئه ●

  ) 3:169قۇرئان . (ئىلتىپاتالرغا ئېرىشىدۇزور ئالالنىڭ يېنىدا  بولغاندىن كىيىن

مۈلكىدىنمۇ -خۇدادىن كهلگهن كهچۈرۈم ۋه شهپقهت، ئۇالرنىڭ توپلىغان مال ●

  ) 3:157،158قۇرئان . (ئۇالر خۇدانىڭ ھوزورىغا بارىدۇ. قىممهتلىكتۇر

؛ ئۇالرنىڭ گۇناھى )8:60  ،4:74،77قۇرئان (ا زور مۇكاپات بېرىدۇ ئالال ئۇالرغ ●

قۇرئان . (مۈلكى بىلهن ئالالنىڭ جهننىتىنى تىگىشىدۇ-كهچۈرىلىدۇ، ھاياتى ۋه مال
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9:111 ، 61:12 (  

.  ئادهم ھهرگىز دوزاقنىڭ ئوتىدا كۆيمهيدۇئالال ئۈچۈن جهڭ قىلىپ شىھىت بولغان ●

  ) 4:52:66بۇخارى ھهدىسلىرى (

  :  توغرىسىداجىھاد ئۇرۇشىغا قاتناشمىغانالر

. مۇسۇلمانالرنىڭ باھانه كۆرسىتىپ جهڭگه چىقماسلىقىغا روخسهت قىلىنمايدۇ ●

  ) 44-9:42قۇرئان (

  ) 9:38،39قۇرئان . (ئالال ئۇالرنى قاتتىق جازااليدۇ ●

  ) 23-47:20قۇرئان . (ئالال ئۇالردىن ۋاز كىچىدۇ ●

ئۇالرنىڭ تىلى . دىن كۆره، كاپىرالر دىگهن ياخشىراقئۇالرنى مۇسۇلمان دىگهن ●

  ) 3:167،168قۇرئان . (بىلهن دىلى بىر ئهمهس

  ) 96-9:93قۇرئان . (ئۇالر دوزاققا چۈشىدۇ ●

  ) 48:16 ، 9:81،90قۇرئان . (ئۇالر ئازاپلىق جازاغا ئۇچرايدۇ ●

. ا چۈشىدۇجهڭدىن قاچقانالرغا ئالالنىڭ ھهزىپى ياغىدۇ، ئۇالر چوقۇم دوزاقق ●

  ) 8:15،16قۇرئان (

  مۇسۇلمانالر مۇشرىكالرغا مۇنداق مۇئامىله قىلىشى كىرهك

شۇ ئۇالرنى قهيهرده كۆرسهڭلهر  ئايالر ئۆتكهندىن كىيىن، ئۇرۇش چهكلهنگهن ●

قورشاپ ھۇجۇم قىلىڭالر، يۇشۇرۇن زهربه ئۆلتۈرۋىتىڭالر، ئهسىرگه ئېلىڭالر، يهرده 

ناماز ئوقۇسا، زاكات تۆلىسه، ئۇالرنى ) مغا كىرىپئىسال(ئهگهر ئۇالر . بېرىڭالر

  ) 48:16 ، 9:5قۇرئان . (قويۋىتىڭالر

  ) 9:36قۇرئان . (توپلىشىپ ئۇالرغا ھوجۇم قىلىڭالر ●

. مۇھهممهت كاپىرالرغا ھوجۇم قىلىمهن دىگهنزهب ئۇرۇشىدىن كىيىن، يئه ●

  ) 5:59:435بۇخارى ھهدىسلىرى (

غا ھوجۇم قىلىشقا يول قويغان، چۈنكى بۇنداق مۇھهممهت كېچىسى مۇشرىكالر ●

بۇخارى . (ده قالىدىكهنخهتهر ئىچى-بولغاندا ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋه بالىلىرى خىيىم

  ) 4:52:256ھهدىسلىرى 

جازا ئۇرۇشى قوزغاش  ئىسالمغا تۆھمهت قىلغانالرغا قىلغان ئهھدىسىدىن يېنىپ ●

. جازااليدۇ، ھاقارهتلهيدۇ، بويسۇندۇرىدۇئالال مۇسۇلمانالر ئارقىلىق ئۇالرنى . كىرهك

  ) 14-9:12قۇرئان (
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  ) 194-2:190قۇرئان (:  توغرىسىدا ھوجۇم قىلغانالرمۇسۇلمانالرغا

  .  ئۇالرغا قارشى جهڭ قىلىڭالر ●

  . ه ئۆلتۈرۋىتىڭالر شۇ يهردڭالرئۇالرنى قهيهرده كۆرسه ●

  . ئۇالرنى چىگرادىن قوغالپ چىقىرۋىتىڭالر ●

ھهرهم ئهتراپىدا ئۇالر بىلهن ئۇرۇشماڭالر، تاكى ئۇالر ھۇجۇم مهسچىتى  ●

  . ئهگهر ئۇالر ھوجۇم قوزغىسا ئۇالرنى ئۆلتۈرۋىتىڭالر. قوزغىمىغۇچه

 ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، دىن پهقهت ئالال زىيانكهشلىك يوقىتىلغىچه، ●

  . ئۈچۈندۇر

قانغا . (ۆچ ئېلىڭالركىم سىلهرگه چىقىلغان بولسا، سىلهرمۇ ئۇخشاش ئۇسۇلدا ئ ●

  ) قان جانغا جان ئېلىش

  : ئىسالم دىنىغا كىرمىگهنلهر توغرىسىدا

  ) 8:12 ، 3:151قۇرئان . ( ۋهھىمه سالىدۇئالال ئۇالرنىڭ دىلىغا ●

هلىبه  غمۇھهممهت ئالالنىڭ ئىرادىسى بىلهن كاپىرالرغا ۋهھىمه سېلىش ئارقىلىق ●

  ) 4:52:220 ، 1:335،438ىرى بۇخارى ھهدىسل(.  ئېيتقانقىلىدىغانلىقىنى

 بولۇپ، مهنىسى ىرورىزىم دىگهن سۆزلهر ئىنگىلىزچىدىن كهلگهن تىرورلۇق، ت-   

  . ۋهھىمه سېلىش دىگهنلىكتۇر

 خهۋهر يهتكۈزگىن چرايسىلهر دهپئالال مۇھهممهتكه، ئۇالرغا ئازاپلىق جازاغا ئۇ ●

  ) 9:3قۇرئان . (دهيدۇ

  ) 8:57قۇرئان . (شكۈچىلىرىنى قوغلىۋىتىڭالر جازاالڭالر، ئهگهجهڭده ئۇالرنى ●

قۇرئان . (ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، قاتتىق قوللۇق بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر ●

66:9 (  

قورال ۋه ئاتالر بىلهن جهڭگه تهييارلىنىڭالر، ئالال ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ  ●

  ) 8:60ئان قۇر. (دۈشمهنلىرىگه ۋه باشقا بارلىق دۈشمهنلهرگه تهھدىت سېلىڭالر

  ) 8:12قۇرئان . (ئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ، بارماقلىرىنى ئۈزۈۋىتىڭالر ●

لىكىن ئهمىلىيهتته سىلهر ئهمهس بهلكى ئالال . ئۇالرغا ئوقيا ئېتىپ ئۆلتۈرۈڭالر ●

  ) 8:17قۇرئان . (ئۇالرغا ئوقيا ئېتىپ ئۆلتۈرگهن بولىدۇ

ىلغاندىن كىيىن قاپقالغانلىرىنى غهلىبه ق. جهڭده ئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئېلىڭالر ●

  ) 47:4قۇرئان (  .باغالپ ئهسىرگه ئېلىڭالر
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ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، قاتتىق قوللۇق بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر، تاكى ئۇالر  ●

قۇرئان . (يۇۋاشلىق بىلهن ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلغىچه ياكى جىزيه تۆلىگىچه

9:29:73 (  

قىلىڭالر، ئۇالرغا ئۆزۈڭالرنىڭ يامانلىقىنى  رغا ھوجۇمئهتراپىڭالردىكى كاپىرال ●

  ) 9:123قۇرئان . (كۆرسىتىپ قويۇڭالر

ئاپهت ياغدۇرۇپ ئۇالرنى قېينىشىنى ياكى -ىن بااليىئالالنىڭ ئاسماند ●

  ) 9:52قۇرئان ( . كىرهكلى بىلهن جازالىشىنى ئۈمۈد قىلىش قومۇسۇلمانالرنىڭ

ىقى بىلهن ئىنسانالرغا ئۇرۇش قوزغايدىغانلىقىنى، مۇھهممهت ئۆزىنى ئالالنىڭ بۇير ●

بۇخارى . (تاكى ئۇالر ئالالغا ئىبادهت قىلغىچه جهڭ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان

  ) 4:52:196ھهدىسلىرى 

  : يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر توغرىسىدا

ئۇالرغا ھاقارهت ھهتتا . ئۇالرنى سۈرگۈن قىلىش، ئۆيلىرىنى بۇزۇۋىتىش، جازاالش ●

.  ۋهھىمه سېلىشئۇالرنىڭ دىلىغا. دهرهخلىرىنىمۇ كىسىۋىتىشۈرۈش ئۈچۈن كهلت

  ) 5-59:2قۇرئان (

  )59:13قۇرئان . (تۇر ئالالدىنمۇ قورقۇنۇچلۇقمۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ نهزىرىده ●

بىر خىل ئېغىر (ئۇالر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، تاكى ئۇالر يۇۋاشلىق بىلهن جىزيه  ●

  ) 9:29قۇرئان . (تۆلىگهنگه قهدهر) باج

  :  توغرىسىدائهسىرگه چۈشكهنلهر

 يهھۇدىالرنىڭ قۇرهيزا قهبىلىسىگه ھوجۇم قىلىپ، ئۇالرنىڭ بىر قىسىم مۇھهممهت ●

ئۇالرنىڭ يهرلىرىنى، ئۆيلىرىنى . ئادهملىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، بىر قىسمىنى ئهسىر ئالىدۇ

  ) 33:26،27قۇرئان . (مۈلۈكلىرىنى تارتىۋالىدۇ-ۋه مال

گه چۈشكهنلهرنى قىرىۋىتىش، ھهتتا ئۇالر بهدهل تۆلىسىمۇ قويۋهتمهي ئهسىر ●

  ) 8:67قۇرئان . (ئۆلتۈرۋىتىش كىرهك

نىمۇ قىرۋىتىپ، ئهسكهرلىرىقۇرهيزا قهبىلىسىنىڭ تهسلىم بولغان  مۇھهممهت ●

 ۋه ىرگه ئالىدۇ، ھهمده ئۇ ئايالالرى ۋه بالىلىرىنى ئهسئۇالرنىڭ ئاياللىر

ئۇ يهنه مهدىنهدىكى . هرلىرىگه تهقسىملهپ بېرىدۇنى ئهسكلهرمۈلۈك-مال

بۇخارى . (ئاجىز دىمهستىن ھهممىسىنى قوغالپ چىقىرۋىتىدۇ-يهھۇدىالرنى قېرى

  ) 5:59:362،443،444،447،448 ، 4:52:280ھهدىسلىرى 

، ئۇالرنىڭ بهرگه ھوجۇم قىلىپ ئۇ يهرنى ئىگهللىگهندهيمهت خهمۇھهم ●



 10 

. ۋىتىپ،  ئاياللىرى ۋه بالىلىرىنى ئهسىرگه ئالىدۇ ھهممىنى ئۆلتۈرڭئهسكهرلىرىنى

» بىز ئهمدى خورما يىيهلهيدىغان بولدۇق«: شۇ چاغدا مۇھهممهتنىڭ خوتۇنى ئائىشه

  ) 5:59:509،510،512،547،550بۇخارى ھهدىسلىرى . (دىگهن

   مۇسۇلمانالرنىڭ جهڭ ئولجىسى

بىر قىسمى ئالالغا، مۇسۇلمانالر جهڭده قولغا چۈشۈرگهن ئولجىالرنىڭ بهشتىن  ●

يىسىر، يوقسۇل ۋه مۇساپىرالرغا - ھهمده يىتىم،مۇھهممهتكه ۋه ئۇنىڭ تۇققانلىرىغا

  ) 8-59:6 ، 8:1،41قۇرئان . (تهقسىملىنىشى كىرهك

ئالال جهڭده چۈشكهن ئولجىالر بىلهن جىھاد ئۇرۇشىغا قاتناشقان مۇسۇلمانالرنى  ●

قۇرئان (ڭ ئولجىلىرىنى يىسه بولىدۇ ؛ ئۇالر جه)20-48:18قۇرئان (مۇكاپاتاليدۇ 

8:69 .(  

قان نكى، جىھاد ئۇرۇشىغا قاتناشىشىچه ئالال شۇنداق ۋهده قىلغامۇھهممهتنىڭ دىي ●

اپاتاليدىكهن؛  ئالال ئۇنى جهڭ ئولجىلىرى بىلهن مۇكمۇسۇلمان، ئهگهر ھايات بولسا

 ، 1:35بۇخارى ھهدىسلىرى . ( جهننهتكه ئهكىرىدىكهنئهگهر شىھىت بولسا

4:52:46 (  

بۇخارى . (جهڭده چۈشكهن ئولجىالر مۇھهممهتكه ۋه مۇسۇلمانالرغا ھااللدۇر ●

  ) 4:53:351،353ھهدىسلىرى 

نى ئۆلتۈرۋىتىپ، ئۇالرنىڭ ئايالى ۋه  دىمهك جهڭده باشقىالرنىڭ ئهرلىرى-   

تاالڭ قىلىپ -ڭمۈلكىنى بۇال- مالزىمىن ۋه-بالىلىرىنى قۇل قىلىش، ئۆي

  .  ئۈچۈن ھااللدۇر مۇسۇلمانالربۆلىشىۋىلىش،

جهڭده ئهسىرگه چۈشكهن ئۆزىنىڭ خوتۇنلىرىدىن سىرت، ئالال مۇھهممهتنى  ●

  )  33:50قۇرئان . (ئايالالرنى قۇل قىلىپ، ئۇالردىن ھوزۇرلىنىشقا يول قويغان

مۇھهممهتنىڭ دىيىشىچه، جىھاد ئالدامچىلىق، ساختپهزلىك ۋه ساتقۇنلۇقتىن  ●

   ) 269-4：52：267بۇخارى ھهدىسلىرى  (.دىرهك بېرىدىكهن

  داۋاملىق جىھاد قىلىدۇمۇسۇلمانالر كهلگۈسىدىمۇ

رهسمى جىھاد ئۇرۇشى ئىسالمنىڭ مۇھهممهت مهككىنى بويسۇندۇرغاندىن كىيىن،  ●

ئىسالم ھۆكۈمرانلىرى جىھاد ئۇرۇشىغا چاقىرىق قىلغاندا، مۇسۇلمانالر . باشالنغان

  ) 4:52:79،311بۇخارى ھهدىسلىرى . (رهكدهرھال ئاۋاز قوشىشى كىچوقۇم 

بۇخارى ھهدىسلىرى . (مۇسۇلمانالر ھامان بىر كۈنى جىھاد ئۇرۇشى قوزغايدۇ ●

4:56:792 (  
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: ئهڭ ئاخىرقى مهزگىللهرده ۋهھى قىلىنغان بىر ئايهتته مۇنداق دىيىلگهن ●

رده چهكلهنگهن ئايالر ئۆتكهندىن كىيىن، مۇشرىكالرنى قهيهرده كۆرسهڭالر شۇ يه

ئۆلتۈرۋىتىڭالر، ئهسىرگه ئېلىڭالر، قورشاپ ھوجۇم قىلىڭالر، يۇشۇرۇن زهربه 

رسا،  زاكات تاپشۇئهگهر ئۇالر تۆۋه قىلىپ ئۆزگهرسه،ھهمده ناماز ئوقۇپ،. بېرىڭالر

  ) 9:5قۇرئان  (.ئۇالرنى قويۋىتىڭالر

نىڭ يهھۇدىالر ۋه مهسىھىيلهر ئالال: مۇھهممهت ئۆلۈشتىن بۇرۇن مۇنداق دىگهن ●

  ) 1:427،435،436بۇخارى ھهدىسلىرى  (.قارغىشىغا ئۇچرىسۇن

 ئهگهشكۈچىلىرى جىھاد قىلىش ئۈچۈن دېڭىزغا چۈشۈپ مۇھهممهتنىڭ بىر قىسىم ●

يىراققا يۈرۈش قىلغان، بهزىلىرى ھهتتا رىم ئىمپىرىيىسىنىڭ شهھهرلىرىگه تاجاۋۇز 

  ) 4:52:175بۇخارى ھهدىسلىرى . (قىلىپ باققان

ت ۋه ئۆمهر مۇسۇلمانالرغا بۇيرۇق قىلىپ، كاپىرالرنىڭ دۆلىتىگه ھۇجۇم مۇھهممه ●

 جهڭ ادهت قىلغىچه ياكى جىزيه تۆلىگهنگه قهدهرقىلىڭالر، تاكى ئۇالر ئالالغا ئىب

  ) 4:53:386بۇخارى ھهدىسلىرى (.  دىگهن-قىلىڭالر

 بىلهن جهڭ نى ئاز بهرگهنلهرخهلىپه ئابابهكرى پهرقلىق ناماز ئوقۇيدىغان ۋه زاكات ●

  ئابابهكرىگىمۇۇالر بۇرۇن مۇھهممهتكه تۆلىگهن نهرسىلهرنىئهگهر ئ. قىالتتى

  ) 9:84:59بۇخارى ھهدىسلىرى (. ئۇرۇش قۇزغايتىئۇ  تۆلىمىسه،

ئۆچمهنلىك ۋه ئۆچ ئېلىش مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىدا باشقا دىندىكىلهرگه بولغان  ●

   . ئايالنغانچ كۈچكهھهركهتلهندۈرگۈزور غايهت 

  

  ھهدىسته تىلغا ئېلىنغان جىھادقا مۇناسىۋهتلىك سۆزلهرنىڭقۇرئان ۋه 

  قېتىم سانىكۆرۈلۈش 

  قېتىم سانى  سۆزلهر

  948  ئۆلتۈرۈش

  6898  جىھاد

  4258  ئۇرۇش، جهڭ

  4854  نهيزه بىلهن ھوجۇم قىلىش
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  2400  ئوقيا بىلهن ھۇجۇم قىلىش

  1951  قان ئاققۇزۇش

  798  تاجاۋۇز قىلىش

  1189  ىۋىلىشبۇالپ تارت

  1511  قېلىچ

  710  قهستلهپ ئۆلتۈرۈش

  260  )ترورلۇق(ۋهھىمه 

  159  يوقۇتۇش، ھاالك قىلىش

  177  ئۆچ ئېلىش، قىساس ئېلىش

  35213  جهمئى

  

ئىسالمنىڭ مهنىسى تىنچلىق دىگهنلىكتۇر، :   مۇنداق دهيدۇبهزى مۇسۇلمانالر

گهن، مۇسۇلمانالرنىڭ يىلئايىتىده دىندا زورالش يوق دى-256سۈره -2قۇرئاننىڭ 

 قىلىشى ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن ياكى دۆلهت ۋه مىللهتنىڭ غورورىنى ساقالش جىھاد

 ۋه ياكى باشقا  ئهللىرى غهربه، ئامىرىكا،ھهممه ئىشنى ئىسرائىلىي. ئۈچۈندۇر

  ...  كهلتۈرۈپ چىقارغان دۆلهتلهر

دىگهن سۆزگه » ساالم«نىڭ ئهرهپچه يېزىلىشى  ئاتالغۇدىگهن بۇ» ئىسالم« ●

 نىڭ ئهسلى» ئىسالم«ئهمما . لىقتۇرنىڭ مهنىسى تىنچ» ساالم«ۇ، د قالىئوخشاپ

ئىسالم دىنىنىڭ تهلىمى ۋه . ىگهنلىك بولىدۇ د»بويسۇنۇش«مهنىسى 

مۇسۇلمانالرنىڭ نوقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ، ئۇالرنىڭ ئاخىرقى مهقسىتى پۈتۈن 

. سۇلمان قىلىپ، كاپىرالرنى يوقىتىشتۇردۇنيانى بويسۇندۇرۇش، ھهممه ئادهمنى مۇ

بۇ . بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ھهتتا جىھاد ئۇرۇشى قىلىپ، قان تۆكۈشتىنمۇ يانمايدۇ

  . ھهرگىزمۇ ئۆزىنى قوغداش ياكى تىنچلىق ئۈچۈن ئهمهستۇر

ىت  ئائ جهڭگهئهمما ئۇرۇش ۋهقۇرئاندا گهرچه تىنچلىققا دائىر ئايهتلهر بولسىمۇ،  ●

قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى بۇ زىددىيهتلىك ئهھۋالنىڭ كىلىپ . بارنۇرغۇن ئايهتلهر 
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 مهككىدىكى ۋاقتىدا ئهگهشكۈچىسى ئاز، كۈچىمۇ مۇھهممهت  :چىقىش سهۋهبى

جىھاد ھېلىغۇ ىڭ ئىچىده قىلىنغان ئايهتلهرن» ۋهھى «شۇڭا ئۇ چاغدا. ئاجىز ئىدى

اغالردا ئۇ چ. توغرىلىقمۇ ئايهت يوق ئىدى كهن ھهتتا ئۆزىنى قوغداشئۇرۇشى

 مۇسۇلمانالر دائىم ، مهسىلهن.نى تهلهپ قىالتتىدىنى ئهركىنلىككۆپرهك  مۇھهممهت

» دىندا زورالش يوق«ىكى ئايهتت-256سۈره -2 قۇرئان مىسال كهلتۈرىدىغان

ن مهدىنىگه ھىجرهت قىلىپ كۆچۈپ  مۇھهممهت مهككىدىبىراق.  گهپلهردىگهندهك

شۇنىڭ بىلهن جهڭ قىلىشقا ،  كۈچىيىۋالىدۇئادهم توپالپ بارغاندىن كىيىن، ئۇ يهرده

ى مهنسۇخ ن ئايهتلهر بۇرۇنقىبۇ يېڭى ئايهتلهر. بولىدۇ» ۋهھى«ئائىت يېڭى ئايهتلهر 

نىڭ قىلىنغان ئايهتلهر» ۋهھى«تىن كىيىن ھىجرهت. قىلىۋىتىدۇ) ئىناۋهتسىز(

 پهيدا بولغانلىرى ئۆزىنى قوغداش، چهكتىن ئاشۇرۋهتمهسلىك دهسلهپ ئىچىدىمۇ،

مۇ بارغانسىرى مۇھهممهت كۈچهيگهنسىرى ئايهتلهر ، ئهمما كىيىنتوغرىسىدا سۆزلىنىدۇ

 خهلقلهرنى ئۇ ئهتراپتىكى باشقا.  قاراپ ئۆزگىرىدۇانلىققا زوراۋھوجۇم خاراكتىرلىق ۋه

اد ئۇرۇشى قوزغاپ مۇسۇلمانالرنى جىھمهجبۇرى ئىسالم دىنىغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن، 

ئهرلىرىنى ئۆلتۈرۋىتىپ، ئاياللىرى، بالىلىرى، ،  بىلهن جهڭ قىلىشقائۇالر

  ، 8:12 ، 2:216قۇرئان (.  قۇترىتىدۇمۈلكىنى بۇالشقا-زىمىنى ۋه مال-ئۆي

  ) 4:53:351،353بۇخارى ھهدىسلىرى 

بهزى كىشىلهر مۇھهممهتكه ئىشهنمهي، ئىسالم دىنىغا قارشى گهپلهرنى قىلىپ،  ●

  ئىش بۇ. تهرىپىدىن ئۆلتۈرىلىدۇ، مۇھهممهتئۇنىڭ چىشىغا تىگىپ قويغاچقىال

  . مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈلگىسىگه ئايلىنىپ قالغانئهسهبى ھازىرقى بىر قىسىم 

 ، 9:85:77بۇخارى ھهدىسلىرى  ( دىگهنا مهنسۇپمۇھهممهت دۇنيا ئالالغا ۋه ماڭ ●

ۇسۇلمان ئهمهسلهر ياشاۋاتقان زىمىنالرنىمۇ ؛ شۇڭا مۇسۇلمانالر م) 9:92:447

لمانالرغا تهۋه بولىشى كىرهك دهپ قارايدۇ، شۇڭا ئۇالرغا جىھاد ئۇرۇشى ئهسلىده مۇسۇ

  .  بۇنىمۇ ئۆزىنى قوغدىغانلىق دهپ ئاتىۋالىدۇبهزى مۇسۇلمانالر ھهتتا. قوزغايدۇ

تىن كىيىنكى مۇھهممهت، تۆت خهلىپه ۋه باشقا ئىسالم ھۆكۈمرانلىرىغا » ھىجرهت« ●

ئهتراپتىكى كىگه ھوجۇم قىلىدۇ، دىن مهكمهدىنىئۇالر ، قارايدىغان بولساق

غا خهلقلهرگه جىھاد ئۇرۇشى قوزغاپ، ئىسالم دىنىنى پۈتكۈل ئهرهپ يېرىم ئارىلى

 قاتارلىق ، جهنۇبى ئاسىياورا ئاسىياشىمالى ئافرىقا، ئوتت ئاندىن، كېڭهيتىدۇ

رايونالردىمۇ قانلىق قىرغىنچىلىقالرنى قىلىش ئارقىلىق يهرلىك خهلقلهرنى ئىسالم 

ق بىلهن ئېلىپ بۇالرنىڭ ھهممىسى تهشهببۇسكارلى. غا مهجبۇرى كىرگۈزىدۇدىنى

  . چىلىق ھهركىتىدۇر تاجاۋۇزبېرىلغان

تا ھازىرغا  يىلالرنىڭ ئالدىدا باشالنغان بولۇپ، 1400ئىسالمنىڭ جىھاد ئۇرۇشى  ●

يىلى -622 مىالدى  تهلىملىرىجىھادقا دائىرمۇسۇلمانالرنىڭ . قهدهر داۋامالشماقتا

قىلىنغان قۇرئان » ۋهھى « ھىجرهت قىلغاندىن كىيىنهممهت مهدىنىگهمۇھ
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كاپىرالرغا قارشى قوزغىغان ھوجۇملىرىنى ئاساس قىلىپ  ۋه مۇھهممهتنىڭ ئايهتلىرى

 يهھۇدىالرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ جىھاد ئۇرۇشىنى باشلىغان ۋاقتى. شهكىللهنگهن

نقى زامانالردىكى  غهرپ ئهللىرىنىڭ يېقىسىرائىلىيه دۆلىتىنى قۇرىشى،ئ

  يىل بۇرۇندۆلىتىنىڭ قۇرۇلغىنىدىن مىڭ ئامىرىكا تهملىكىچىلىك قىلمىشلىرى ۋهمۇس

ئهھلى يىرۇسالىمنى قايتۇرۋىلىش ئۈچۈن قوزغىغان ياۋرۇپالىقالرنىڭ ، ھهتتا بولۇپ

دىمهك ھازىرقى بهزى ئهسهبى .  يىل بۇرۇنقى ئىشتۇر400مۇ سهلپ ئۇرۇشىدىن

 ئۇرۇشى قوزغىشى دىندىكىلهرگه ئۆچمهنلىك قىلىشى، جىھادمۇسۇلمانالرنىڭ باشقا 

 باشقا بىرهر  ۋه، ياۋرۇپا ئهللىرىرىكامىشلىرىغا ئىسرائىلىيه، ئامىۋه تىرورلۇق قىل

دىنال ئهسلىئۆزىده ئىسالم دىنىنىڭ  سهۋهپچى ئهمهس، بهلكى  ياكى مىللهتدۆلهت

   .شۇنداق ئهنئهنه باردۇر

 ۋه ئادالهتسىزلىككه ئۇچراپ سالم دۇنياسىنى زۇلۇمھازىرقى بهزى مۇسۇلمانالر ئى ●

گهرچه كۆپ قىسىم مهسىلىلهر دىنى . خهتهر ئىچىده قالدى دهپ ئوياليدۇ-خېيىم

سهۋهپتىن ئهمهس، بهلكى ئىنسانالرنىڭ گۇناھكار تهبىئىتىدىن كىلىپ چىقىۋاتقان 

ئۈمۈد نىدىن  كهيپىياتتا بهزى مۇسۇلمانالر ئىسالم دىئهمما بۇ خىل ئهنسىزبولسىمۇ، 

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر قۇرئان، . كۈتۈپ، ئۇنىڭدىن ھهل قىلىش چارىسىنى ئىزدهيدۇ

ئىزلىرىدىن يىتهرلىك ئاساس تېپىپ، -ھهدىس ۋه مۇھهممهتنىڭ ئىش

جىھاد ئۇرۇشى قوزغايدۇ، بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ، الرغا قارشى » مۇشرىك-كاپىر«

  .  دهپ ئوياليدۇلىۋاتىمىزۈن جهڭ قىئادهم ئۆلتۈرىدۇ، يهنه تېخى ئۆزلىرىنى خۇدا ئۈچ

ئهمما ئۇالر چېتىشلىق بولغان  نى ئىگهللهيدۇ، 20%مۇسۇلمانالر دۇنيا نوپۇسىنىڭ  ●

زوراۋانلىق، تىرورلۇق ھهركهتلىرى باشقا ھهرقانداق دىن ۋه مىللهتلهردىنمۇ ئېشىپ 

  . كىتىدۇ

مان زوراۋانلىق  مىليون مۇسۇل11يىلىغىچه بولغان ئارلىقتا -2007يىلىدىن -1948 ●

بۇنىڭ ئىچىده ئاز بىر قىسمى ئىسرائىلىيه بىلهن . توقۇنۇشلىرىدا ئۆلۈپ كهتكهن

تا » ئالته كۈنلۈك ئۇرۇش«ئهرهپلهر ئوتتورسىدىكى توقۇنۇشالردا ئۆلگهن، مهسىلهن 

 توقۇنۇش ۋه  ئىچكى تىن ئارتۇق ئادهم99% ھالبۇكى . مىڭ ئادهم ئۆلگهن35

  .  تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن»دىنداشلىرى«مۇسۇلمان  ئۆزىنىڭمهزھهپ ئۇرۇشلىرىدا 

يېقىن يىلالردا كۆتىرىلگهن ئىسالم قوراللىق كۈچلىرى دۇنيانىڭ ھهرقايسى  ●

ئۇالرنىڭ ئاز بىر قىسمى ئۆزىنى . جايلىرىدا تىرورلۇق ھوجۇملىرىنى قوزغىماقتا

ىن قوغداش ئۈچۈن بولىشى مۇمكىن، ئهمما مۇتلهق كۆپ قىسمى دىنى ئۆچمهنلىكت

ئۇالر ھهرقانداق بىر . كىلىپ چىققان ھوجۇم خاراكتىرلىق ھهركهتلهردۇر

ئىسرائىلىيهلىكلهرگه، ئامىرىكىلىقالرغا، ياۋرۇپالىقالرغا، مهسىھىيلهرگه، 

ياش - مهيلى قېرى،)الرغاخۇداسىز( ئاتىزىمچىالرغا بۇددىستالرغا، ھىندىالرغا،

. ن، قارقۇيۇق ھوجۇم قىلىۋىرىدۇبولسۇن ياكى ئاجىز ئايال ۋه كىچىك بالىالر بولسۇ
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» مۇشرىك-كاپىر«يىرگىنىچلىك ئۇالرنىڭ نهزىرىده بۇالرنىڭ ھهممىسى چۈنكى 

 ۋه باشقىچه پىكىردىكى مۇسۇلمانالرغىمۇ غان مهزھهپتىكىئۇالر ھهتتا ئوخشىمى. الردۇر

  . ھوجۇم قىلىدۇ

دا  Al-Quds al-'Arabiكۈنى -23ئاينىڭ -2يىلى -1998ئوساما بىن الدىن  ●

ئامىرىكىغا قارشى جىھاد ئۇرۇشى قوزغاش توغرىسىدا بايانات ئېالن قىلىپ، ئاخىرقى 

نىشانىنىڭ، ئامىرىكىنى ۋهيران قىلىش، بارلىق ئامىرىكىلىقالرنى قىرۋىتىش، مهيلى 

ئهسكهر ياكى ئاددى پۇقرا بولسۇن، مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، مهيلى قېرىالر 

  . نى ئۆلتۈرۋىتىش ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇياكى بالىالر بولسۇن، ھهممى

پهلهستىن ئىسرائىلىيه مهسىلىسىده، ھهر بىر زوراۋانلىق ھهركىتىنى ئېلىپ  ●

مهيلى ئۇ . بارغۇچى ھامان ئۆز جىنايىتىنىڭ مهسئۇلىيىتىنى ئۈستىگه ئالىدۇ

  . پهلهستىنلىك ياكى ئىسرائىلىيهلىك بولسۇن

الم دىنىنىڭ هركهتلهندۈرگۈچ كۈچى ئىسھھهقىقى ئىسالم جىھاد تهشكىالتلىرىنىڭ  ●

لمان  مۇسۇڭئىسالم دىنىدا مۇسۇلمانالرنى.  تهلىملىرىدۇرجىھاد ئۇرۇشىغا ئائىت

 ئۈچۈن ى قىلىش مهغلۇپ)ھهتتا ئىخالسمهن بولمىغان مۇسۇلمانالرنى (ئهمهسلهرنى

 ، قاتىللىق ۋه باشقابۇالر ئالدامچىلىق.  ۋاسته تاللىماسلىقنى ئۆگىتىدۇقھهرقاندا

  .  ئۆز ئىچىگه ئالىدۇتىرورلۇق ھهركهتلهرنى

 يهنىال ساۋاپلىق ئىشالرنى قىلسىمۇ، لىكىنمۇسۇلمانالر ھاياتىدا ھهرقانچه كۆپ  ●

ئهمما جىھاد ئۇرۇشىغا . جهننهتكه كىرىش ياكى كىرهلمهسلىكىنى جهزملهشتۈرهلمهيدۇ

قاتنىشىپ ئۆلۈپ كهتسه، پۈتۈن گۇناھى كهچۈرۈلۈپ، جهننهتكه جهزمهن 

قۇرئان . (چۈنكى قۇرئاندا شۇنداق ۋهده قىلىنغان. ىرهلهيدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇك

3:157،158،169 ، 4:74،77 ، 8:60 ، 9:111 ، 61:12 (  

ئىسالم دىنىدا ئۆچمهنلىك، ئۆچ ئېلىش، نهپرهتلىنىش، غهزهپلىنىش قاتارلىق  ●

  . ئامىلالر تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇروھى 

، ھهققانى، ئادىل، پاك،  ھهممىگه قادىر دىنىنىئىسالممهسىھىيلهر شۇڭا  ●

خۇدادىن كهلگهن بولىشى مۇمكىن بولغان مۇھهببهتلىك -مۇقهددهس ۋه مىھىر

  .  دهپ قارايدۇئهمهس

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

 جىھاد ئىدىيىسى بار دهپ مۇھهممهت تهۋرات ۋه ئىنجىلدىمۇ قۇرئانغا ئوخشاش ●

مۈلكىنى تىگىشىدۇ؛ -هن مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتى ۋه مالئالال جهننهت بىل «:قارايدۇ
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ئۇالر ئالال ئۈچۈن جهڭ قىلىدۇ؛ ئۇالر يا دۈشمهنلهرنى ئۆلتۈرۈپ غهلىبه قىلىدۇ، ياكى 

بۇ ئالالنىڭ ھهقىقى ۋهدىسى بولۇپ، تهۋرات، . شىھىت بولۇپ جهننهتكه كىرىدۇ

  ) 9:111قۇرئان (» .ئىنجىل ۋه قۇرئانالردا خاتىرلهنگهن

چۈنكى تهۋرات ۋه ئىنجىلدا .  پۈتۈنلهي خاتاالشقان بۇ نوقتىدا قۇرئانراقبى ●

قۇرئانغا ئوخشاش دىن تارقىتىشنى مهقسهت قىلغان جىھاد ئىدىيىسى مهۋجۇد 

  . ئهمهس

  : تهۋراتتىكى خاتىرلهر

گهرچه تهۋراتتا ئىسرائىلالرنىڭ قهدىمقى زامانالردا ئېلىپ بارغان بهزى ئۇرۇشلىرى  ●

بولسىمۇ، ئهمما بۇ ئۇرۇشالرنىڭ خاراكتىرى ئىسالمنىڭ دىن تارقىتىشنى خاتىرلهنگهن 

  .  پهرقلىنىدۇقىلغان جىھاد ئۇرۇشى بىلهن ماھىيهت جهھهتتىنمهقسهت 

ئىالھلىرىغا قۇربانلىق ساختا قانان رايونىدىكى خهلقلهر بالىلىرىنى قهدىمقى  ●

جادۇ -دۇ، سىھىررهمچىلىك قىلىلىش ئۈچۈن ئوتتا كۆيدۈرىدۇ، پال سالىدۇ، ىق

ئۆلۈكلهرنىڭ روھىغا تىۋىنىدۇ، بۇالر خۇدانىڭ قىلىدۇ، جىنكهشلىك قىلىدۇ، 

شۇڭا خۇدا ئۇالرنى جازاالپ، ئىسرائىلالر ئارقىلىق يوقىتىدۇ . غهزىپىنى قوزغايدۇ

قانۇن (؛ خۇدا ئىسرائىلالر ئۈچۈن جهڭ قىلىدۇ )12-18:9قانۇن شهرھى -تهۋرات(

  ). 20:4 ، 1:30شهرھى 

 خۇدانىڭ ئادىل ھۆكۈمىگه ائىلالرنىڭ قانان رايونىدا ئېلىپ بارغان ئۇرۇشىسرئى ●

 خۇداغا مهجبۇرى ئىشهندۈرۈش ياكى  ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، باشقىالرنىئاساسهن

بۇ خۇددى قهدىمقى زامانالردا خۇدا تۇپان . دىن تارقىتىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلمىغان

غهرق قىلىپ، شۇ دهۋردىكى رهزىللىك ۋه باالسى ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيانى سۇغا 

ئىنسانالرنى خۇدا ياراتقان، شۇڭا .  ئىشتۇرن ئادهملهرنى جازالىغىنىدهكقاگۇناھقا پات

 جازاالش ھوقوقىمۇ بار ناھقا پاتقان ئىنسانالرنىگۇخۇدانىڭ توغرا يولىدىن چىقىپ 

  . ئهلۋهتته

ىتىلغان بولۇپ، باشقا بۇ ئۇرۇش پهقهت شۇ دهۋردىكى مۇئهييهن كوللىكتىپقا قار ●

تهۋراتتا خۇدا يهھۇدىالرنى باشقا . دهۋرلهردىكى ئېتىقاتچىالرغا ماس كهلمهيدۇ

مىللهتلهرگه جىھاد ئۇرۇشى قوزغاپ، پۈتۈن دۇنيانى بويسۇندۇرۇڭالر، ھهممه ئادهمنى 

كاللىسىنى ئېلىڭالر، بارماقلىرىنى «مىنىڭ دىنىمغا كىرگۈزۈڭالر، كىرمىگهنلهرنىڭ 

  .  دىمىگهن» الر، ئۆلتۈرۋىتىڭالرچانىۋىتىڭ

 -مالخۇدا ئىسرائىلالرنىڭ جهڭ قىلىپ غهلىبه قىلغاندىن كىيىن قانانلىقالرنىڭ  ●

ئۇ  هللىۋىلىشقا قهتئى يول قويمايدۇ، ئهگهر شۇنداق قىلسائىگ مۈلۈكلىرىنى

 خۇدا تهرىپىدىن  ھهمده،ئىلالرنىمۇ ناپاك قىلىدىغانلىقىنى ئىسرانىڭنهرسىلهر
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تارىخىدا كهم قهدىمقى زامان بۇ  .)7يهشۇئا  ( ئېيتىدۇدىغانلىقىنىجازالىنى

قهدىمقى زامانالردا چۈنكى . تۇرئىشبىر   ئهقلى يهتمهيدىغانئادهمنىڭ كۆرىلىدىغان،

ۋارانلىرى ۋه باشقا -بىر قهبىله يهنه بىر قهبىلىنى يوقاتسا، ئۇالرنىڭ مال

. ىنارلىق غهلىبه دهپ قارايتىخۇشالل بۇنى ، ھهم ئىگهللىۋاالتتىمۈلۈكلىرىنى-مال

كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى بۇ ئىش . بىراق ئهينى ۋاقىتتىكى ئىسرائىلالر بۇنداق قىلمىغان

 .ئىنساننىڭ تهبىئىتىدىن كىلىپ چىقمىغان بهلكى خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدۇر

زىمىن، -ئايالالر، بالىالر، ئۆي(جهڭ ئولجىلىرى «ھالبۇكى قۇرئاندا مۇسۇلمانالرغا 

ن بولۇپ، بۇ دىيىلگه»  ھاالل قىلىندىىلهرگهس) اران ۋه باشقا مۈلۈكلهرۋ-مال

تاالڭ -مۈلكىنى بۇالڭ-ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ جهڭدىن كىيىن باشقىالرنىڭ مال

 يول ئېچىپ  قۇل قىلىشىغاگه چۈشكهن ئايالالر ۋه بالىالرنى، ئهسىرقىلىشىغا

   . بهرگهن

اھ جازالىمىغان، بهلكى ئىسرائىلالر گۇنقانانلىقالرنىال قهدىمقى ئادىل خۇدا  ●

تهۋراتتا . ئۆتكۈزسىمۇ ئوخشاشال جازااليدىغانلىقىنى ئالدىن جاكارلىغان

ئىسرائىلالر قانان رايونىغا كىرگهندىن كىيىن خۇدانىڭ ئهگهر خاتىرلىنىشىچه، 

هل قىلماي، رهزىل ئىشالرنى قىلسا، باشقا ئهللهرنىڭ ئىالھلىرىغا سهجده مسۆزىگه ئه

،  خۇدانىڭ جازاسىغا ئۇچرايدىغانلىقى، ھهرخىل ئاپهت يۈز بېرىپسا،قىل

 ،وغلىنىپىن ق، ئۆز يۇرتىدهنلىرى تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىدىغانلىقىدۈشم

قانۇن شهرھى -تهۋرات (.هرگهردان بولىدىغانلىقى ئهسكهرتىلگهنس-سهرسان

28:15-68 ، 29:18-29  .(  

مهسىلهن، ئىسرائىلالر . هن يۈز بهرگهنى دهۋرلهرده ھهقىقهتبۇ ئهھۋال كىيىنك ●

نىڭ ئۇالرھهتتا ، رى بىلهن شهھۋانى ئىشالرنى قىلىپمۇئابنىڭ ئاياللىكىيىن 

ڭ بىلهن خۇدانىڭ غهزىپىگه سهجده قىلىدۇ، شۇنى  ۋهئىالھلىرىغىمۇ قۇربانلىق

 مىڭ ئادهم ئۆلۈپ 24الردىن غدا ئىسرائىلۋابا كېسىلى قوزغىلىدۇ، ئهينى چائۇچراپ 

  ) 9-25:1نوپۇس سانى -تهۋرات(. دۇكىتى

   تهلىملهرتهۋراتتىكى

 رنىڭ پهقهت بىر خۇداغىال ئىبادهت قىلىشى ۋه ئۇنىڭغا سادىق بولىشىئىسرائىلال ●

 ، 24:14،15يهشۇئا . (الرغا تالالش ئهركىنلىكى بېرىلگهنئۇدۇ، ئهمما نىتهلهپ قىلى

  ) I 18:21شاھالر تهزكىرىسى

 ئۈچۈن ئادالهتنى ئاجىز ئىسرائىلالر مادارىدىن قالغان-چكۈپ قېتىم كۆخۇدا  ●

  )32:36ى قانۇن شهرھ(. ياقاليدۇ

. مۇھهببهت سهۋهنلىكلهرنى ياپىدۇ-مىھىرماجرا تېرىيدۇ، -ئۆچمهنلىك جىدهل ●

  ) 10:12نهسىھهتلهر -پهند(
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لىرىغا السىلهر ئۆزۈڭالرنىڭ كۈچىگه ۋه قور: خۇدا ئىسرائىلالرغا مۇنداق دهيدۇ ●

 روھىمغا تايىنىپ ئىشالرنى روياپقامۇقهددهس  تايىنىپ ئهمهس، بهلكى

  ) 4:6زاكارىيا . (چىقىرااليسىلهر

  ئىنجىلدىكى مۇناسىۋهتلىك تهلىملهر

  ) 13:20ئىبرانىالر . (ئامانلىق ئاتا قىلغۇچىدۇر-خۇدا تىنچ ●

اننا يۇھ. ( مهجبۇرلىمايدۇمهسىھ شاگىرتلىرىنى ئۆزىگه ئهگىشىشكهئهيسا  ●

6:66،67 (  

ئهيسا مهسىھ ئۆزىنى رهت قىلىپ قارشى تۇرغانالر، ھهتتا ھاقارهتلىگهن، تۆھمهت  ●

قىلغان ۋه زىيانكهشلىك قىلغانالرغىمۇ ئۆچمهنلىك قىلمايدۇ، ئۇالرنى ھاالك 

  ) 9:54لۇقا . (قىلىۋهتمهيدۇ

اتلىق ئهيسا مهسىھ ئادهملهرنىڭ جېنىنى ئېلىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئۇالرغا ھاي ●

  ) 6:35 ، يۇھاننا 9:56لۇقا . (بېرىش ئۈچۈن كهلگهن

ل بولسۇن ھاياتى تېخىمۇ موھهمده ئهيسا مهسىھ ئىنسانالرنى ھاياتلىققا ئېرىشسۇن،  ●

غۇرالش، ئۆلتۈرۈش ۋه بۇزۇش  بولسا ئۇئهمما شهيتان ئهۋهتكهن ئوغرى. دهپ كهلگهن

  ) 10:10،11يۇھاننا . (ئۈچۈن كىلىدۇ

 ئهيسا مهسىھنىڭ مۇنۇ سۆزلىرىنى قانداق  تىكى10:34ئىنجىل مهتتا 

مىنى بۇ دۇنياغا تىنچلىق ئېلىپ كهلدىمىكىن دهپ «: چۈشىنىش كىرهك 

بۇ  (».قېلىچ ئهپكهلدىمئويالپ قالماڭالر، مهن تىنچلىق ئهمهس، بهلكى 

   )غا سىمول قىلىنغان» ماجرا-جىدهل«دىگهن سۆز » قېلىچ« يهردىكى

) the sword ( دىگهن سۆزىغىنى بۇ يهردىكى قېلىچدىققهت قىلىشقا ئهرزىيد ●

  . تۇر) a sword(ئهمهس، بهلكى 

، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى بۇ دۇنياغا  دىكى ئايهتلهرده39-10:34ئىنجىل مهتتا  ●

 ئالدىن خۇش خهۋهر تارقاتقاندا قانداق ئاقىۋهتلهرنىڭ كىلىپ چىقىدىغانلىقى

 قۇبۇل قىلسىمۇ، ئهمما كۆپلىگهن بىر قىسىم ئادهميهنى گهرچه ، ئهسكهرتىلگهن

  .  قارشىلىق كۆرسىتىدىغانلىقى سۆزلهنگهن ھهتتا،ئادهملهرنىڭ رهت قىلىدىغانلىقى

  گۇناھقا پاتقان ئىنسانالرنى تۆۋهادىكى قاراڭغۇلۇقتا ياشاپمهسىھىيلهر بۇ دۇني ●

. ، نۇرغۇن ئادهملهرنىڭ ئۆچمهنلىكىگه ئۇچرايدۇقىلىپ ئۆزگىرىشكه چاقىرغاچقا

نكى مهسىھىيلهر تارقاتقان خۇش خهۋهر ئىنسانالرنى قاراڭغۇلۇقتىن چىقىپ چۈ

، گۇناھكار ئادهملهرنىڭ رهزىل قىلمىشلىرىنى ىدۇيورۇقلۇققا كىرىشكه دهۋهت قىل

دۈشمهنلىك قىلىشى   ئۇالرغاتتا ئۆز ئائىلىسىدىكىلهرمۇھه شۇ سهۋهپتىن. پاش قىلىدۇ
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  . مۇمكىن

بۇ ھهق  ېختىالپ ئېلىپ كىلىشى مۇقهررهر بولۇپ، ئخۇدانىڭ سۆزىنىڭ بۇ دۇنياغا ●

بىلهن ناھهق، راست بىلهن يالغان، يورۇقلۇق بىلهن قاراڭغۇلۇق ئوتتورسىدىكى 

ئىنجىلدا مهسىھىيلهرنىڭ شۇ سهۋهپتىن كىلىپ چىققان تۈرلۈك . ئىختىالپتۇر

 مۇھهببىتىنى يوقاتماسلىقى-مىھىر تاقهت قىلىشى ۋه-ۇشهققهتلهرگه سهۋرم-جاپا

، ئهمما باشقىالرغا قورال كۈچى ئىشلىتىپ ئۇالرنى مهجبۇرى كىتلهنگهنته

 . بويسۇندۇرۇش بۇيرۇلمىغان

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى گهرچه تىنچلىق تهرهپدارلىرى بولسىمۇ، ئهمما كۆپىنچه  ●

  . چاغالردا باشقىالرنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ كهلمهكته

ئهفهسلىكلهر (ىڭ ھهققانى سۆزىدۇر خۇدان» قېلىچ «هلگهنئهيسا مهسىھ ئېلىپ ك ●

هملهر مهسىھىيلهر بۇ دۇنيادىكى ئاد ؛)1:16ۋهھىلهر  ، 4:12 ، ئىبرانىالر 6:17

 قارا روھالر ۋه شهيتان بىلهن جهڭ بىلهن ئهمهس، بهلكى پهردىنىڭ كهينىدىكى

 )  6:12ئهفهسلىكلهر (قىلىدۇ 

  ئهيسا مهسىھنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان چاغدىكى ئىنكاسى

ئهيسا مهسىھ قولغا ئېلىنغاندا، ئۆزىگه ساتقۇنلۇق قىلغان يهھۇدانى يهنىال  ●

 ى ياردهمگه ئهۋهتىپ ئۇالرنىخۇدادىن پهرىشتىلهرن. دهپ چاقىرىدۇ» دوستۇم«

؛ شاگىرتلىرىنىڭ )26:50،53مهتتا  (قارغىمايدۇئادهم ، جازالىشىنى تهلهپ قىلمايدۇ

ايدۇ، قولىقى كىسىۋىتىلگهن بىر قىلىچ كۆتىرىپ قارشىلىق كۆرسىتىشىنى توس

يۇھاننا  ، 22:50،51لۇقا (ئهسكهرنىڭ قولىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ قويىدۇ 

18:11 .(  

ئهيسا مهسىھ ئۆزىنىڭ دۆلىتىنىڭ بۇ دۇنياغا مهنسۇپ ئهمهسلىكىنى،  ●

  ) 18:36يۇھاننا (. ئېتىقاتچىلىرىنىڭ جهڭ قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوقلىقىنى ئېيتىدۇ

ھ كىرسىتقا مىخالنغاندا، ئۆزىگه زىيانكهشلىك قىلغان ئاشۇ ئهيسا مهسى ●

  ) 23:34لۇقا . (ئادهملهرنىڭ گۇناھىنى خۇدانىڭ كهچۈرۋىتىشىنى تىلهيدۇ

مهتتا . (ئهيسا مهسىھ كىرسىتكه مىخالنغان يهنه بىر ئادهمگه تهسهللى بېرىدۇ ●

  ) 23:43 ، لۇقا 27:44

اتچىسى سىتىفانمۇ خۇدادىن ئۆزىگه ئهيسا مهسىھنىڭ تۇنجى شىھىت بولغان ئېتىق ●

ئهلچىلهر . (زىيانكهشلىك قىلغان ئاشۇ ئادهملهرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ

7:59،60 (  

  مهسىھىيلهرنىڭ دۈشمهنلهرگه تۇتقان پوزىتسىيىسى
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  ، لۇقا5:44مهتتا (مۇھهببهت كۆرسىتىڭالر -دۈشمهنلىرىڭالرغىمۇ مىھىر ●

؛ ئۇالرنىڭ بېشىغا كۈن )6:35لۇقا  (مىله قىلىڭالر؛ ئۇالرغا ياخشى مۇئا)6:27،35

  ). 12:20رىملىقالر  (دىغانغا يهم ئىچىدىغانغا سۇ بېرىڭالرچۈشكهنده يهي

 خۇدانىڭ ۋه مهسىھىيلهرنىڭ ھهقىقى دۈشمىنى ئىنسانالر ئهمهس، بهلكى -   

  . بۇنى تۆۋهندىكى ئايهتلهردىن تېخىمۇ ئېنىق كۆرىۋالغىلى بولىدۇ. شهيتاندۇر

ۇالرغىمۇ بهخت ئ ؛)5:44مهتتا  (نكهشلىك قىلغانالرغا دۇئا قىلىڭالر زىياسىلهرگه ●

رىملىقالر ( قارغاشقا بولمايدۇ كىال بولىدۇكى،بهخت تىلهشتىلهڭلهر، ئادهمگه 

امانلىق بىلهن جاۋاپ قايتۇرماڭالر، تىرىشىپ ياخشى ئىشالرنى ؛ يامانلىققا ي)12:14

رىملىقالر  (رنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم چىقارماڭالرىالق؛ باش)12:17رىملىقالر  (قىلىڭالر

  ).I 6:7كورىنتلىقالر (ڭالرئالدىنىش ۋه زىيانالرغا چىدا؛ )2:1

رىملىقالر (خۇداغا تاپشۇرۇڭالر نى الرئۇ ئىنتىقام ئالىمىز دىمهڭالر، باشقىالردىن ●

 ، 12:19رىملىقالر (؛ ئىنتىقام ئالغۇچى خۇدادۇر، ئۇ چوقۇم جازااليدۇ )12:19

  ). 10:30ئىبرانىالر 

 بۇ دۇنياغا مهنسۇپ مىز قورالىهنگه تايىنىپ جهڭ قىلمايمىز، بىزنىڭ جىسمانى تبىز ●

شهيتاننىڭ قۇدرىتىدىن كهلگهن ۋه -ۇدانىڭ كۈچماددى نهرسىلهر ئهمهس، بهلكى خ

 .قورالالردۇر  روھىمۇستهھكهم قورغانلىرىنى بىتچىت قىلىپ تاشلىيااليدىغان

    ) II 10:3،4كورىنتلىقالر(

قارا  بۇ دۇنيادىكى ئادهملهر بىلهن ئهمهس، بهلكى بۇ دۇنيانى سوراۋاتقان بىز ●

   )6:12ئهفهسلىكلهر  (. شهيتان بىلهن جهڭ قىلىمىزروھالر ۋه ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى

چ ۋه پاك مهسىھىيلهرنىڭ جېڭى روھى دۇنياغا مهنسۇپ بولۇپ،مۇستهھكهم ئىشهن ●

  ) I 1:18،19تىموتى. (ۋىجداننى تهلهپ قىلىدۇ

  باشقا تهلىملهر

تۈزۈمگه - ۋه قانۇنھۆكۈمهتكهالرغا، ھاكىمىيهتنى سوراۋاتقانمهسىھ ئېتىقاتچىلىرى  ●

  ) 4-13:1رىملىقالر . (بويسۇنۇپ، ياخشى پۇقراالردىن بولۇش كىرهك

 كىرهك، چۈنكى ئۇنى ھامان ىلىق توپلىماسلىقمهسىھىيلهر يهر يۈزىده ئۆزىگه باي ●

ئهكسىچه ئۇالر تاپقان . قۇرۇت يهيدۇ، چىرىيدۇ، ياكى ئوغۇرالپ كىتىدۇ

 نى كۆپهيتىشى» ئهرشتىكى بايلىقى«پ،  ياخشى ئىشالرنى كۆپ قىلىماللىرىغا-پۇل

  ) 6:19مهتتا . (ئادهمنىڭ بايلىقى نهده بولسا، قهلبىمۇ شۇ يهرده بولىدۇ. كىرهك

  )26:52مهتتا . (لىدۇلىچ كۆتۈرگهنلهر قېلىچ ئاستىدا ئۆېق ●

  .   ئۆلىدۇنغانالر ھامان زوراۋانلىق ئىچىدهزوراۋانلىق كۈچىگه تايا -   
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قهلبى ئۆچمهنلىككه تولغان، جىدالخور، ھهسهتخور، ئاسان غهزهپلىنىدىغان،  ●

  ) 5:20،21 گاالتىيالىقالر. (گوروھۋاز، ئۇرۇشقاق ئادهملهر جهننهتكه كىرهلمهيدۇ

  ) 4:1ياقۇپ . (جىدهل ئادهمنىڭ شهخسىيهتچىلىكىدىن كىلىپ چىقىدۇ-ئۇرۇش ●

. ھامان ئۆزلىرى ئهسىرگه چۈشىدۇئادهملهرنى تۇتقۇن قىلىپ ئهسىر قىلغانالر،  ●

شۇڭا مهسىھ .  ئۆلىدۇادهم ئۆلتۈرگهنلهر، ھامان ئۆزى قېلىچلىنىپلىچ بىلهن ئقې

ۋهھىلهر (.  ئىشهنچىسىنى يوقاتماسلىقى كىرهكتاقهت قىلىپ،- سهۋرئېتىقاتچىلىرى

13:10 (  

 ۇ، ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرمۇئهيسا مهسىھ ھامان شهيتاننىڭ ئۈستىدىن غالىب كىلىد ●

  ) 17:14ۋهھىلهر . (جهزمهن غهلىبه قىلىدۇ

  مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى جهڭگه قاتناشسا بوالمدۇ؟ 

سىدا، مهسىھىي    يوقۇردا كۆرسىتىلگهن ئىنجىلدىكى تهلىملهر ئاسا

ئۆز ئهلۋهتته .  قاراشلىرى بار بۇ توغرىلىق ئوخشىمىغانئىالھىيهتشۇناسالرنىڭ

 ده ۋهقهلهر ۋه ئىشالرغا ئالدىراپ تارىختىكى بهزى ئاالھىبېشىدىن ئۆتكۈزمىگهن ئادهم

ئۆزىمىز مهلۇم ئاالھىده ئهھۋالغا دۈچ كىلىپ، ئهگهر بىراق . ھۆكۈم قىلسا بولمايدۇ

هندىكى ئامىلالرنى ئويلىشىپ باقساق زۆرۆر بولۇپ قالغاندا، تۆۋقارار چىقىرىش 

 ئالدىدا نىڭ ئاخىرىدا ھهممه ئادهم خۇدا مهيلى قانداقال بولمىسۇن، ئهڭ.بولىدۇ

  . ئهتمىشلىرىگه جاۋاپ بېرىدۇ-ئۆزىنىڭ قىلمىش

. بارلىق ئىشالردىكى باش پىرىنسىپتۇر» خۇدانى سۆيۈش ۋه ئىنساننى سۆيۈش «●

مۇھهببهتنى -شۇڭا ھهرقانداق ئىشىمىز ئىنسانغا بولغان مىھىر) 40-22:37مهتتا (

بولغان ) جۈملىدىن دۈشمهنلهرگه(ئاساس قىلىش كىرهك، ھهرگىزمۇ باشقىالرغا 

  . ئۆچمهنلىكتىن كىلىپ چىقماسلىقى كىرهك

 سىياسى تهشكىالت ياكى دۆلهت ئهمهس، شۇڭا زىيانكهشلىكلهرگهمهسىھ جامائىتى  ●

ئهڭ ياخشى ئهيسا مهسىھ . قىلىشى كىرهكتاقهت - سهۋرقۇمچو ئۇچرىغاندا

  . ئۈلگىمىزدۇر

خۇدا ئاجىز ۋه ئىقتىدارسىز ئهمهس، ئۇ بىزنىڭ كۈچىمىزگه تايىنىپ ئۇنى  ●

  . قوغدىشىمىزغا ياكى دۈشمهنلىرى بىلهن جهڭ قىلىشىمىزغا مۇھتاج ئهمهس

  .  بولمايدۇىپ ھهققانىيهتكه ئېرىشكىلىقورال كۈچىگه تايىن ●

 مۇتلهق ئادىل، نىڭ تۈزۈلمىسى ۋه جهمىيىتىدۇنيادىكى ھىچقانداق بىر دۆلهت ●

  .  ئهمهستۇرئامان-ھهققانى ۋه تىنچ

.  ئۇسۇلدا رهزىللىككه زهربه بېرىدۇ بهلگىلىگهن مۇۋاپىق ۋاقىت ۋهخۇدا ئۆزى ●
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  . خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرىشىغا ئىشىنىشىمىز كىرهك

ىده ئۇالرنىڭ گۇناھلىق شكىمۇ قادىر بولۇپ، بهزخۇدا گۇناھكار ئادهملهرنى ئىشلىتى ●

مهسىلهن، بىر . ىنىڭ ئىرادىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرااليدۇ ئۆزمۇ ئارقىلىققىلمىشلىرى

.  بىر دۆلهت ياكى مىللهت ئارقىلىق جازاالش دىگهندهكدۆلهت ياكى مىللهتنى باشقا

 قاتنىشىڭالر  ئاشۇ گۇناھلىق ئىشالرغائهمما بۇ ھهرگىز مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىمۇ

  . دىگهنلىك ئهمهس

ئهگهر مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ئارمىيهگه ئهسكهرلىككه كىرگهن بولسا، دۆلهت ۋه  ●

خهلقنى قوغداش ئۈچۈن جهڭگه قاتناشسا،قورال كۈچى بىلهن رهزىل كۈچلهرگه 

  . زهربه بېرىپ، ئىگىچاقىسىز ئاجىزالرنى قوغدىسا، پىرىنسىپ جهھهتته خاتا بولمايدۇ

زالىسا، ارالر قورال كۈچى بىلهن دۆلهت ئىچىدىكى رهزىل كۈچلهرنى جاھوقۇقد ○

  ) 13:4رىملىقالر . ( بولىدۇدۆلهتنى قوغدىسا

 قوغداش ئاجىز پۇقراالرنى يامان ئادهملهردىنھوقۇقدارالرنىڭ دۆلهتتىكى  ○

  ) 82:4زهبۇر  (.مهجبۇرىيىتى بار

دهپ » كىرهكبىز نىمه قىلىشىمىز «ئهسكهرلهر يهھيا پهيغهمبهردىن  ○

، سورىغاندا، يهھيا پهيغهمبهر ئۇالرنى ئهسكهرلىكتىن چىكىنىپ كىتىڭالر

خهلققه زوراۋانلىق قىلماڭالر، « دىمهيدۇ، بهلكى جهڭلهرگه قاتناشماڭالر-ئۇرۇش

   )3:14لۇقا (. دهيدۇ» سوقتى قىلماڭالر، تهمىناتىڭالرغا قانائهت قىلىڭالر-قاقتى

مهتتا (ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىنى ماختايدۇ بىر يۈز بېشىنىڭ ئهيسا مهسىھ  ○

ىيه قىسمىدىكى كورنىلىي ئىسىملىك بىر ؛ رىم قوشۇنىنىڭ ئىتال)8:5-10

قۇماندان خۇداغا ئېتىقات قىلىدىغان تهقۋادار ئادهم بولۇپ، ئهيسا مهسىھكه 

  ). 10:1،2ئهلچىلهر (ئىشىنىدۇ 

، مهسىھىيلهر  كهتسهنىڭ بۇيرۇقى ھهققانىيهتتىن چهتنهپئهگهر ھوقۇقدارالر ○

ئهلچىلهر (. ئۇالرنىڭ گېپىنى ئهمهس، بهلكى خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىشى كىرهك

4:18،19 ، 5:29 (  

ئهگهر بارلىق ئامالالرنى ئىشلىتىپمۇ توقۇنۇشتىن ساقالنغىلى بولمىسا، ھهققانىيهت  ●

ئهمما چوقۇم جهڭگه قاتناشمىغانالرنى . ئۈچۈن جهڭ قىلسا بولىدۇ

تىن ساقلىنىش، زۆرۆرىيىتى بولمىغان قان تۆكۈلۈش ۋه زهخمىلهندۈرۈش

  . بۇزغۇنچىلىقالرنىڭ ئالدىنى ئېلىش كىرهك

نگهن بولۇپ، ئۇ  ئۇرۇش سۆزلهلهر قىسمىدا زامان ئاخىرىدىكىئىنجىلنىڭ ۋهھى ●

ساختا ئىنسانالرنى ئازدۇرغان  ئهيسا مهسىھنىڭ رهقىبى دهججالنى، خۇدانىڭ

ئۇ ئۇرۇشنى . ئۇرۇشتۇرچوڭ  كهنلهرنى يوقىتىدىغانهگهشپهيغهمبهرنى ۋه ئۇالرغا ئ



 23 

ۋهھىلهر  (.مهسىھىيلهر قوزغىمايدۇ، بهلكى خۇدانىڭ پهرىشتىلىرى قىلىدۇ

19:11-20 (  

 كۆپلىگهنئهھلى سهلىپ ئۇرۇشىدا مهسىھىيلهر نۇرغۇن زوراۋانلىقالرنى قىلىپ، 

ۋه باشقا جادۇ قىلىدىغانالر -ئۇالر ياۋرۇپادا سىھىر. نى قىرۋهتكهنلهردهمئا

 غهرپ مۇستهملىكىچىلىرى . ئۆلتۈرۋهتكهننىمۇالردىنغا ئېتىقات قىلىدىغان

ككى قېتىم  ياۋرۇپالىقالر ئى.پىالتاتسىيه قىلغانئۈچىنچى دۇنيا ئهللىرىنى ئېكىس

.  ئامىرىكىمۇ كۆپ قېتىم ئۇرۇش قوزغىغان.دۇنيا ئۇرۇشى قوزغىغان

 ىنى مهسىھىيلهرھهممىسئىنسانپهرۋهرلىكتىن چىقىپ كهتكهن بۇ ئىشالرنىڭ 

  بۇنى قانداق چۈشهندۈرىمىز؟ . قىلغان

كۆپ ساندىكى ئۇرۇش، زوراۋانلىق ۋه قىرغىنچىلىقالر، مهيلى ئۇ دىننى قالپاق  ●

. قىلسۇن قىلمىسۇن، ھهممىسى ئىنساننىڭ گۇناھكار تهبىئىتىدىن كىلىپ چىققان

ىك، مهسىلهن، ئۆچمهنلىك، شهخسىيهتچىلىك، ھهسهتخورلۇق، مهنمهنچىل

  . ئاچكۆزلۈك قاتارلىقالر

 )خىرىستىيان (»مهسىھىي« بىلهن ئۆزىنى )خىرىستيان دىنى (»مهسىھ ئېتىقاتى« ●

مهسىھ . قىلمىشلىرىنى ئارالشتۇرۋىتىشكه بولمايدۇ بهزى ئادهملهرنىڭ دهپ ئاتىۋالغان

ئېتىقاتچىسى دىگىنىمىز ئهيسا مهسىھنى رهببىم دهپ قۇبۇل قىلغان، ئۇنىڭغا تولۇق 

بۇ ئۇنىڭ دۆلىتى، مىللىتى، . ىنىپ بىر ئۆمۈر ئهگهشكهن ئادهمدۇرئىش

. ئانىسىنىڭ ئېتىقاتى، چىركاۋدا چۈمۈلدۈرۈلگهنلىكى بىلهن مۇناسىۋهتسىز-ئاتا

دهۋالغان ئادهمنىڭ ھهقىقى مهسىھ ئېتىقاتچىسى ) خىرىستىيان(» مهسىھىي«ئۆزىنى 

 بولىشى سىھ ئېتىقاتچىسىمۇ مهرپته تۇغۇلغان ھهممه ئادهمنىڭبولىشى ناتايىن، غه

  . ناتايىن

ن ؛ جۈملىدى)I 1:8،10يۇھاننا( ريهر يۈزىدىكى بارلىق ئىنسانالر گۇناھكاردۇ ●

بهزىلهر ئۆزىنى مهسىھىي .  ئۇالرمۇ گۇناھ ئۆتكۈزىدۇمهسىھىيلهرمۇ گۇناھكاردۇر،

ىغان بولىشى دهۋالغان بىلهن ئهمىلىيهتته ئهيسا مهسىھكه ھهقىقى ئېتىقات قىلم

يهنه بهزىلهر مهسىھ . مۇمكىن، ئۇالرنىڭ دىگىنى بىلهن ئهمىىيىتى ئوخشىمايدۇ

ئۇالرنىڭ قىلغىنى ھهقىقهتهن خاتا، ئهمما بۇ مهسىھ . ئېتىقاتىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ

  .  خاتا ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهيدۇمۇئېتىقاتىنىڭ

ىيلهرنىڭ ھهممىسى گهرچه بىر قىسىم ساختا مهسىھىيلهر بولسىمۇ، ئهمما مهسىھ ●

ئاجىز يوقسۇلالرغا ياردهم ا مهسىھكه ھهقىقى ئهگهشكهن، ئهيس. ساختىپهز ئهمهس

 ئۆزىنىڭ پۈتۈن ھاياتىنى بېغىشلىۋهتكهن ئېتىقاتچىالرمۇ ھهققانىيهت ئۈچۈنقىلىپ، 

   . ئاز ئهمهس

ئهگهر بهزى مهسىھىيلهر ناھهق ئۇرۇش قوزغىسا، زوراۋانلىق قىلسا، قىرغىنچىلىق  ●



 24 

سا، ئۇالر ئىنجىلنىڭ تهلىمىگه خىالپلىق قىلغان، ئهيسا مهسىھنى ئۈلگه قىلمىغان قىل

  . بولىدۇ

بىر مهسىھ ئېتىقاتچىسىنىڭ راست ياكى يالغانلىقى ئهيسا مهسىھكه ۋه ئىنجىلغا  ●

دهپ ) خىرىستيان (»مهسىھىي« ئۆزىنى  ئۇنىڭباغلىق بولىدۇ، ھهرگىزمۇ

هيسا مهسىھ پۈتۈنلهي پاك ۋه گۇناھسىز بولۇپ، ئ.  باغلىق بولمايدۇئاتىۋالغانلىقىغا

  . ئۇنىڭ تۇرمۇش ئهمىلىيىتى بىلهن قىلغان تهلىمى ئۆزئارا ماس كىلىدۇ

ئهيسا مهسىھ ھىچقاچان شاگىرتلىرىغا ئىنتىقام ئېلىڭالر، ئادهم ئۆلتۈرۈڭالر، گۇناھ  ●

ھهركىتىدىن -بۇنى ئۇنىڭ تهلىملىرى ۋه ئىش. ئۆتكۈزۈڭالر دهپ ئۆگهتمىگهن

  . ۆرىۋالغىلى بولىدۇك

  : ئۇچرىغانداىيلهر زۇلۇمغامهسىھ

تاقهت قىالاليدۇ، ۋاقىتلىق ئوڭۇشسىزلىقنى - ئوڭۇشسىزلىقالرغا سهۋرمهسىھىيلهر ●

خۇدا مهسىھىيلهرنى ھهممه ئىشتا . ئاخىرقى مهغلۇبىيهت ۋه ھاالكهت دهپ قارىمايدۇ

اكى قىيامهت كهلگىچه چوقۇم غهلىبه قىلىسىلهر دهپ ئۆگهتمىگهن، مهسىھ جامائىتى ت

خۇدانىڭ پىالنى . تۈرلۈك ئوڭۇشسىزلىقالر ۋه قىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىشى مۇقهررهر

. ئاشۇنداق نۇرغۇن كۈلپهت ۋه مهغلۇبىيهتلهر ئىچىده تهدرىجى روشهنلىشىدۇ

مهسىھىيلهر ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى ۋه ئوڭۇشسىزلىقلىرىنى بۇ دۇنيادىكى تهغدىرىنىڭ بىر 

مهسىھ قايتىپ كهلگۈچه، يهر يۈزىدىكى قىيامهت كۈنى ئهيسا . ۇقىسمى دهپ قارايد

  . شهرهپلهرنى تاما قىلىپ كهتمهيدۇ-چوڭ شان

ھهرخىل ئىنجىلدا قىيامهت كىلىشتىن بۇرۇن مهسىھىيلهر دۈچ كىلىدىغان  ●

مهسىلهن، چوڭ زىيانكهشلىك . قىيىنچىلىقالر ئالدىن بىشارهت قىلىنىپ بولغان

رهت، تۆھمهت، ئۆچمهنلىك، رهت قىلىنىش، ؛ ھاقا)3-8:1ئهلچىلهر (

 I 2:12 ، پىتروس10:32،33 ، ئىبرانىالر 6:22 ، لۇقا 5:11مهتتا (تاشلىۋىتىلىش 

زهبۇر  ( بېرىش؛ يۇشۇرۇن زهربه)17:6چىلهر ئهل(ناھهق سوتقا تارتىلىش ؛ )4:4، 

هنده قىلىش، ؛ پاراك)10:34ئىبرانىالر (مۈلكىنى تارتىۋىلىش -؛ مال)11:2

 IIكورىنتلىقالر(زىيانكهشلىك قىلىش، ئۇرۇپ يېقىتىش، ئۆلۈم گىرداۋىغا ئاپىرىش 

تاياق يىيىش، تۈرمىگه سولىنىش، جازالىنىش، ئهخمهق قىلىنىش، ؛ )4:8-11

 ، II 6:4-10 ، كورىنتلىقالر13:9ماركوس (مۇشهققهتلهرده چېنىقىش -جاپا

؛ )2:10 ، ۋهھىلهر 38-11:35ئىبرانىالر  ، II 2:9 ، تىموتى11:23،25

 ، 2:13 ، ۋهھىلهر 11:37 ، ئىبرانىالر 12:2 ، 7:60ئهلچىلهر (ئۆلتۈرۈلۈش 

6:9 .(  

؛ )5-14:2ئهلچىلهر (زىيانكهشلىك يهھۇدىالر ۋه باشقا مىللهتلهردىن كىلىدۇ  ●

ئۆز ؛ )29-19:23 ، 24-16:22ئهلچىلهر (ئامما ۋه ئهمهلدارالردىن كىلىدۇ 
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دىن ؛ ئائىلىسىدىكىلهر)29-9:23ئهلچىلهر ( دوستلىرىدىن كىلىدۇ خهلقىدىن ھهتتا

  ). 12:12،13 ، ماركوس 10:21،36مهتتا  (كىلىدۇ

  مهسىھىيلهرنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىشىنىڭ سهۋهبى

ىپ ئادالهتسىز ئهيسا مهسىھمۇ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان، ناھهق سوتقا تارتىل ●

ھۆكۈم قىلىنغان، مهسخىره قىلىنغان، تاياق يىگهن، ئهڭ ئاخىرىدا كىرسىتقا 

  . مىخلىنىپ ئېچىنىشلىق ئۆلتۈرۈلگهن

ئهگهر كىمدهكىم ئۇنىڭغا ئهگهشمهكچى : جاكارلىغاندهپ ئهيسا مهسىھ مۇنداق  ●

. بولىدىكهن، ئۆزىدىن ۋاز كىچىپ، كىرسىتىنى يۈدۈپ، ئۇنىڭغا ئهگىشىش كىرهك

  )16:24مهتتا (

ئهيسا مهسىھ پاۋلۇسقا ئۇنىڭ كهلگۈسىده ئۆزى ئۈچۈن نۇرغۇن  ●

  ) 9:16ئهلچىلهر . (ئېيتىدۇئالدىن مۇشهققهتلهرنى تارتىدىغانلىقىنى -جاپا

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده ئىخالسمهنلىك بىلهن مهسىھىيلهر ئهگهر ھهقىقهتهن  ●

، )5:11مهتتا (؛ ئهيسا مهسىھ ئۈچۈن )II 3:12تىموتى( بولسا ھايات كهچۈرمهكچى

 5:11 گاالتىيالىقالر(، كىرسىت ئۈچۈن )II 1:5سالونىكا(خۇدانىڭ دۆلىتى ئۈچۈن 

مهتتا (، ھهققانىيهت ئۈچۈن )13:21مهتتا (، خۇدانىڭ سۆزى ئۈچۈن )6:12، 

بۇ مۇقهررهر ھالدا لسا، ياشىماقچى بو) I 3:17پىتروس(، ياخشىلىق ئۈچۈن )5:10

 قارشىلىق، زىيانكهشلىككه  ۋه شهيتاندىن كهلگهندۇنيادىكى رهزىل كۈچلهر

  . ئۇچرايدۇ

مۇشهققهتلهرنى باشتىن -خۇدانىڭ دۆلىتىگه كىرىش ئۈچۈن چوقۇم نۇرغۇن جاپا ●

؛ بۇ خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدۇر )14:22ئهلچىلهر (كهچۈرۈش كىرهك 

خۇدانىڭ ئىرادىسى شۇنداق بولۇپ، مهسىھىيلهرنى ؛ )I 3:3،4الرسالۇنىكالىق(

  ). I 2:19-21پىتروس(شۇنىڭ ئۈچۈن چاقىرغاندۇر 

، بۇنىڭغا خۇدا ۋاقىتلىق يول ۇپ، زىيانكهشلىك قىلىدۇشهيتان ئادهمنى ئېزىقتۇر ●

  ) 7-13:5 ، 2:10 ، ۋهھىلهر 2:4،5ئايۇب (. قويغان

  :  مۇمكىنمهسىھىي ئهمهسلهر مۇنداق بولىشى

؛ دۇرۇس ياشىغانالرنى )23-15:18يۇھاننا (ئهيساغا ئۆچمهنلىك قىلىدۇ  ●

؛ )29:10نهسىھهتلهر - ، پهند11:12زهبۇر (ھوجۇم قىلىدۇ ئۇالرغا ياقتۇرمايدۇ، 

جىسمانىيهتتىن تۇغۇلغانالر روھىيهتتىن تۇغۇلغانالرغا زىيانكهشلىك قىلىدۇ 

  ). 1:28فىلىپىلىكلهر (؛ ھاالكهتكه يۈزلىنىدۇ )4:29ىيالىقالر گاالت(

ئۆزىنى شهھۋانىلىق، ھاۋايى  شالالق تۇرمۇش كهچۈرمىگهن، ئۇالر بىلهن بىلله ●
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  ۋهھهۋهس، ھاراقكهشلىك، قۇرۇق زىياپهت، ئهھمىيهتسىز سورۇنالردىن تارتقان

غهلىته تۇيۇلىدۇ،  الدىدا مهسىھىيلهر ئۇالرنىڭ ئمهبۇدالرغا چوقۇنمىغانيىرگىنىچلىك 

  ) I 4:3،4پىتروس(. ھاقارهتكه ئۇچرايدۇ

 ، 18-12;5ئهلچىلهر . (مهسىھىيلهرگه ھهسهت قىلىدۇ، ئۆچلۈك قىلىدۇ ●

13:45-51 (  

. مهسىھىيلهر ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كۆرسىتىپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن غهزهپلىنىدۇ ●

  ) 54-7:51ئهلچىلهر (

  ) 24:5ئهلچىلهر . (ى جهمىيهتنى قااليمىقانالشتۇرغانالر دهپ قارايدۇمهسىھىيلهرن ●

 خۇدا ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋاتىمىز هر ھهتتا مهسىھىيلهرنى ئۆلتۈرۈپ، ئۆزلىرىنىبهزىل ●

  ) 3-16:1يۇھاننا . (دهپ ئوياليدۇ

  : مهسىھىيلهر بېسىمغا ئۇچرىغاندا مۇنداق قىلىشى كىرهك

. ۆچمهنلىك قىلسا، ھهيران قالماڭالر، ئهجهپلهنمهڭالردۇنيادىكى ئادهملهر بىزگه ئ ●

  ) I 3:13 ، يۇھانناI 4:12پىتروس(

ئهگهر ئۆزىمىزنىڭ . بۇنىڭ نىمه سهۋهپتىن كىلىپ چىققانلىقىنى ئويالش كىرهك ●

تۆۋه خاتالىقى ۋه گۇناھىدىن كىلىپ چىققان بولسا، ۋاقتىدا گۇناھىمىزنى تونۇپ 

؛ ئهگهر پهقهت مهسىھ ئېتىقاتچىسى بولغانلىقىمىز )I 4:15پىتروس(قىلىشىمىز كىرهك 

 ، 21:13ئهلچىلهر (ئۈچۈنال بولسا، ئۇنى باتۇرلۇق بىلهن قۇبۇل قىلىشىمىز كىرهك 

  ). I 2:19،20 ، 4:16پىتروس

ئىبرانىالر . (رىنى ئهسلىشىمىز كىرهكئوقۇبهتلى-ئهيسا مهسىھنىڭ تارتقان ئازاپ ●

12:2،3 (  

ئهيسا مهسىھكه بولغان ئىشهنچىمىزنى قهتئى ساقلىشىمىز، ئېتىقاتتا  ●

  ) 2:10،13ۋهھىلهر . (تهۋرهنمهسلىكىمىز، ئاداققىچه سادىق بولىشىمىز كىرهك

. ئۇلۇغاليمىزھهرۋاقىت نى مهيلى ھايات ياكى مامات بواليلى، ئهيسا مهسىھ ●

  ) 1:20ىكلهر فىلىپىل(

؛ ئۆزىنى خۇداغا تاپشۇرۇپ، ياخشى )15:15يهرهمىيا (خۇدانىڭ ياردىمىنى تىلهش  ●

  ) I 4:19پىتروس. (ئىشالرنى داۋامالشتۇرۇش كىرهك

ئهلچىلهر (ىن قورقماي، خۇدانىڭ تهلىملىرىنى داۋاملىق سۆزلهش تهھدىتلهرد ●

  ). 5:29ئهلچىلهر (ائهت قىلىش كىرهك ئادهملهردىن بهكرهك خۇداغا ئىت؛ )4:29

 1:2 ، ياقۇپ 5:3 ، رىملىقالر 5:23 ، لۇقا 5:12مهتتا (خۇرام يۈرۈش -خۇشال ●
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؛ ئهيسا )I 4:16پىتروس(شهرهپنى خۇداغا ئاتاش -؛ شان)I 4:13،14، پىتروس

ئهلچىلهر (ن خۇرسهن بولۇش مهسىھ ئۈچۈن ھاقارهتكه ئۇچراشقا ئهرزىگهنلىكىمىزدى

فىلىپىلىكلهر (؛ ئهيسا مهسىھنىڭ تارتقان ئازابى ۋه قۇربانلىقىنى ئۈلگه قىلىش )5:41

  ) 13-13:11 ، ئىبرانىالر 3:10

وقۇبهتلهر ئ-شهرهپنىڭ ئالدىدا بۇنچىلىك ئازاپ-كهلگۈسىده ئېرىشىدىغان شان ●

رىملىقالر (هت قىلىش تاق-؛ شۇڭا سهۋر)8:18رىملىقالر (ھىچنىمىگه ئهرزىمهيدۇ 

؛ )I 3:3سالونىكالىقالر(مۇشهققهتلهر ئالدىدا تهۋرهنمهسلىك -؛ جاپا)12:12

  ). 2:10ۋهھىلهر (قورقماسلىك كىرهك 

بهزىده ھهتتا ئېتىقاتچىالرنىڭ كىشهنلىنىپ تۈرمىگه قامىلىش سهۋهبىدىن، خۇش  ●

  ). 14-1:12كلهر فىلىپىلى. (خهۋهر تېخىمۇ كهڭ تارقىلىپ كىتىدۇ

مهسىھىيلهر باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بهرگهن چاغدا،  ●

مهتتا . (مۇقهددهس روھ دىيىشكه تىگىشلىك گهپلهرنى ئۇالرنىڭ دىلىغا سالىدۇ

 II ، سالونىكالىقالر14-1:12 ، فىلىپىلىكلهر 15-21:12 ، لۇقا 10:17-20

1:3-4 .(  

الرغا بهرداشلىق بېرىش، قېيىنچىلىقتا قالغان ئادهملهرگه كۆپرهك كۆڭۈل ئازاپ ●

  ) 39-10:32ئىبرانىالر . ( كىرهكبۆلۈش

ۋىجدانىغا خىالپ ئىش قىلماسلىق، ئاقكۆڭۈل، سهمىمى، تۈز بولۇش،  ●

سۆزلىرى يېقىملىق بولۇش، شۇ ئارقىلىق مهسىھىيلهرگه زىيانكهشلىك -گهپ

  ) I 3:16 ، پىتروس2:7،8تىتوس . (ۇرۇش كىرهكانالرنى خىجالهتته قالدقىلغ

 زۇلۇم بهك ئېغىر بولۇپ كهتسه، باشقا شهھهرلهرگه بېرىپ داۋاملىق خۇش ئهگهر ●

  ) 8:1،4 ، ئهلچىلهر 10:23مهتتا . (خهۋهر تارقىتىش كىرهك

.  بولىدۇپۇقرالىق ساالھىيىتى بىلهن ھوقۇقلۇق ئورۇنغا ئهرز قىلىپ ئۆزىنى قوغدىسا ●

  ) 25:10،11 ، 29-22:25 ، 16:37ئهلچىلهر (

   بېرىلگهن تهسهللىزىيانكهشلىككه ئۇچرىغان مهسىھىلهرگه 

هشلىك مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا زىيانكهشلىك قىلغانلىق ئهيسا مهسىھكه زىيانك ●

  ) 9:4،5ئهلچىلهر . (قىلغانلىقتۇر

.  تارتىشىپ بهرگهن بولىمىزئهيسا مهسىھ تارتقان ئازاپنىڭ بىر قىسمىنى بىز تهڭ ●

  ) 1:24كولۇسىلىقالر (

مۇشهققهت بىز بىلهن ئهيسا مهسىھ ئوتتورسىدىكى -ھهرقانداق جاپا ●

  ) 8:35رىملىقالر . (مۇھهببهتنى ئۈزۈۋىتهلمهيدۇ-مىھىر
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؛ بىزگه خۇشاللىق ئاتا )I 4:14پىتروس(مۇقهددهس روھ بىز بىلهن بىرگه بولىدۇ  ●

ھامان ؛ بىزنىڭ بهرداشلىق بېرهلىشىمىز ئۈچۈن، خۇدا )I 1:6سالونىكالىقالر (قىلىدۇ

  ). I 10:13كورىنتلىقالر(بىر يول ئېچىپ بېرىدۇ 

 ئارقىلىق تهسهللىمۇ جاپا تارتىمىز، ئهمما ئۇئهيسا مهسىھكه ئهگىشىپ نۇرغۇن  ●

  ) II 1:5كورىنتلىقالر. (تاپىمىز

. جاپا تارتىش ئارقىلىق سهۋرچانلىق، پىشىپ يىتىلىش ۋه ئۈمۈد بارلىققا كىلىدۇ ●

؛ ئىشهنچىمىز سىناقالردىن ئۆتۈپ تىخىمۇ )1:3،4 ، ياقۇپ 5:3،4رىملىقالر (

  ). I 1:7پىتروس(قىممهتلىك بولىدۇ 

 سىلهرنى دهس تۇرغۇزۇپ،  مۇشهققهتنى تارتىپ بولغاندىن كىيىن، خۇدا-جاپا ●

  ) I 5:10پىتروس. (ئېتىقاتىڭالرنى مۇستهھكهملهيدۇ، كۈچ ئاتا قىلىدۇ

ھهممه ئىشالر ئۆزئارا ماسلىشىپ، خۇدانى سۆيگهنلهرگه مهنپهئهت ئېلىپ كىلىدۇ  ●

  بىزگه زىيانكهشلىك قىلىشنى نىيهت قىلغان؛ گهرچه باشقىالر)8:28رىملىقالر (

زگه پايدىلىق بىشۇ ئىشتىنمۇ ئهمما خۇدانىڭ نىيىتى ياخشى بولۇپ، مۇ، بولسى

  ) 50:20ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (نهتىجه كىلىپ چىقىشى مۇمكىن

  ) 116:15زهبۇر . ( ئۆلۈمى ئىنتايىن قىممهتلىكتۇرۇدانىڭ نهزىرىده ئۆز خهلقىنىڭخ ●

نىڭ قۇربانلىق قېنى ئۇالرنىڭ شهيتاننىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىاللىشى ئهيسا مهسىھ ●

ئۇالر ھهتتا ئۆلۈپ كهتسىمۇ، ئۆز جېنىنى . ۋه خۇدانىڭ سۆزىگه تايانغانلىقىدىندۇر

  ) 12:11ۋهھىلهر . (ئايىمايدۇ

ھازىر ئهيسا مهسىھ ئۈچۈن باشقىالرنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىساقمۇ، ئهمما  ●

. رىدۇكهلگۈسىده خۇدا چوقۇم ئۇالردىن ھىساپ ئېلىپ، ئادالهتنى ياقالپ بې

  ) 135:14 ، زهبۇر II 1:6-9سالونىكالىقالر(

رىملىقالر . (قىممهتكه ئىگه بولىمىز-شهرهپ ۋه قهدىر-كهلگۈسىده ئالقىش، شان ●

  ) I 1:7 ، پىتروسII 4:17 ، كورىنتلىقالر8:17

 ، لۇقا 5:10،12مهتتا ( ئېرىشىمىز بهخت ۋه چوڭ ئىلتىپاتالرغاخۇدادىن كهلگهن  ●

5:22،23 (  

  : مهسىھىلهر ئۆزىگه زۇلۇم سالغانالرغا مۇنداق مۇئامىله قىلىشى كىرهك

تىنىڭالرنى « چۈنكى ئهيسا مهسىھ مۇنداق دىگهن .ئۇالردىن قورقماسلىق كىرهك ●

ئهكسىچه . ئۆلتۈرهلىسمۇ، ئهمما روھىڭالرنى ئۆلتۈرهلمهيدىغانالردىن قورۇقماڭالر

 ».تىنىڭالرنىمۇ، روھىڭالرنىمۇ دوزاختا ھاالك قىالاليدىغان خۇدادىن قورقۇڭالر

  ) 10:28مهتتا (
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 ھاقارهتلىمهسلىك، تۇرماسلىق، ھاقارهتلىگهنلهرنىيامانلىقنى يامانلىق بىلهن قاي ●

لهرنى قىلىش  ئۇالرغا بهخت تىلهش، ياخشى نهسىھهت. كىرهكتاقهت قىلىش-سهۋر

 I 4:12،13 ، كورىنتلىقالر12:14رىملىقالر . (رغاشقا بولمايدۇقائادهم  ئهمما كىرهك،

  ) 3:9، پىتروس 

؛ ھهتتا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا )5:44مهتتا (ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىش كىرهك  ●

قاتتىق ئۆچمهنلىك قىلىدىغان ۋه ئۇالرغا نۇرغۇن زىيانكهشلىك قىلغان پاۋلۇسنىمۇ 

  ) 9ئهلچىلهر (هرتىپ مهسىھ ئېتىقاتچىسى قىلغان ئۆزگئاخىرىدا خۇدا 

ھاكىمىيهتنى سوراۋاتقانالر ئۈچۈن دۇئا قىلىش، ياخشى تىلهك تىلهش،  ●

شۇنداق قىلساق ئىخالسمهنلىكىمىز ۋه . مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش كىرهك

  ) I 2:1،2تىموتى. (ئامان ھايات كهچۈرهلهيمىز-قىممىتىمىزنى ساقالپ، تىنچ-قهدىر

  : قارىتارىنداشلىرىمىزغاقې  ئۇچرىغانزۇلۇمغا

 4:18كولوسىلىقالر  (دهك ئۇالرنى ئهسلهپ تۇرۇشخۇددى ئۆزئارا باغلىنىپ تۇرغان ●

؛ )I 12:26كورىنتلىقالر(ئۇالر بىلهن بىرگه ئازاپلىنىش ؛ )13:3، ئىبرانىالر 

  ) 12:15ىقالر رىمل(يىغلىغانالر بىلهن تهڭ يىغالش كىرهك 

 Iسالونىكالىقالر. (ئۇالرغا مهدهت بېرىش، ئىشهنچىسىنى مۇستهھكهملهش كىرهك ●

3:2 (  

ئىبرانىالر . (ھىسداشلىق قىلىش، تۈرمىگه قامالغانالرنى يوقالپ تۇرۇش كىرهك ●

  ) 25:35 ، مهتتا 10:33،34

؛ ئۆزىنى )1:17يهشايا (ۇش ئادىللىقنى ئىستهش، زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرنى قۇتقۇز ●

چاقىسىز ئاجىزالر ئۈچۈن ئادالهتنى -ئاقلىيالمايۋاتقانالر ئۈچۈن گهپ قىلىش، ئىگه

، ئۇالر  قوغداشن ھۆكۈم قىلىش، ئاجىز ۋه يوقسۇلالرنىياقالش؛ ئادىللىق بىله

   .)31:8،9نهسىھهتلهر -پهند( كىرهك ئۈچۈن گهپ قىلىش

تۈرۈلمهكچى بولغانالرنى  قۇتقۇزىۋىلىش، ئۆلئۆلۈم گىردابىغا بېرىپ قالغانالرنى ●

  ) 24:11نهسىھهتلهر -پهند. ( كىرهكتوساش
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 ىئىسالم دىنىنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىر

  نىڭ كېڭهيمىچىلىك ئۇرۇشىئىسالم

ېڭىيىشى ۋه ئىسالم دىنىنىڭ كۆتىرىلىپ چىقىشى، مهۋجۇدلىقى، تهرهققىياتى، ك ●

 رول ئوينىغان،ئۇرۇش ئاساسلىق  زوراۋانلىق ۋه  خۇجا بواللىشىدانۇرغۇن جايالرغا

بۇنىڭ ئىچىده جىھاد ئۇرۇشى ئهڭ تۈرتكىلىك ئامىل بولۇپ، مۇسۇلمانالرنى دۇنياغا 

  . يۈزلهندۈرگهن

مهدىنىگه كۆچۈپ كۈنى مۇھهممهت مهككىدىن -20ئاينىڭ -6يىلى -622مىالدى  ●

 دىنى ھوقوقنى ئۆزىگه شۇنىڭدىن كىيىن ئۇ ھهربى، سىياسى،). ھىجرهت(بارىدۇ 

 ى كوممونا تۈزىمىنى بهرپا قىلىدۇ، ھهمدهكىمىيهت ئاستىدىك، دىنى ھايىغىپ

 ۈن مۇسۇلمانالردىن قوراللىق قۇشۇنچسىياسى ھوقوقىنى مۇستهھكهملهش ئۈ

   . تهشكىللهيدۇ

  ى ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرنىڭ دىن تارقىتىش جهريانىدامۇھهممهت

  قۇرئان  جهڭ  ۋاقتى

  44-19，41-8：5；3：13，123  بهدىر جېڭى  624

  172-3：121，122，140，165  ۇد جېڭىئۇھ  625

  27-12，25-33：9  خهندهك جېڭى  627

  27-3，22-48：1  ئۇدبېر جېڭى  628

 193-2：191  مۇدا جېڭى  629

 27-9：25  خۇنسېن جېڭى  630

  تابۇق جېڭى  630
9：38-40，42-52，65，66，

81-83，86，87，90，93，117 

 3-110：1；61：13；28：85；9：12  ه جېڭىمهكك  630

 . بولىدۇئۇرۇش  يهتمىش نهچچه قېتىم  يىللىرى ئارلىقىدا جهمى630-623مىالدى  ●

لهش سۆزبولسا، » جىھاد« مۇسۇلمانالرنىڭ چۈشهنچىسىدىكى مهككىدىكى چاغدا ●

تۇققانلىرىنىڭ ھىمايىسى -ۇالر ئۇرۇقئ.  ئېتىقاتىنى قوغداش ئىدىئارقىلىق ئۆزىنىڭ

شى مۇئامىلىگه ئۇچرىغان پهقهت ئىگهچاقىسى يوق قۇلالرال ۋهھ.  تۇراتتىبىلهن ساق

. شۇالر ئىدىشىھىت بولغانالر ئهنه بولۇپ بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده تۇنجى 
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. مهدىنىگه كۆچۈپ كهلگهندىن كىيىن، جىھادنىڭ مهنىسىده ئۆزگىرىش بولىدۇئۇالر 

. ۇلمانالر پاسسىپ ھالدىكى قوغدىنىشتىن، ئاكتىپ ھالدىكى ھوجۇمغا ئۆتىدۇمۇس

بۇ . لىك ئىچىده ئېلىپ بېرىلىدۇئهسهبى پىالنلىق، تهشكىللىك ۋه ئۇالرنىڭ ھوجۇمى

مانالر دهسلهپكى مۇسۇل.  تهلىملهرگه ماس كهلمهيدۇخىل ئۆزگىرىش مهككىدىكى

ىدۇ،  كوللىكتىپتىن، قىسقىغىنه ۋاقىتتا ئۆزگىرىپ ئهسهبى تهشكىالتقا ئايلىنتىنچ

  .  قورقمايدۇھهتتا ئۆلۈشتىنمۇ

يهنىال تىملىق ھهربى ھهركهتته نۇرغۇن مۇسۇلمانالر ىرىنچى قېۋاھالهنكى، ب ●

ئۇالر جهڭگه ئهمهس . مۇھهممهتكه قارشى تۇرىدۇ ۋه ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كىتىدۇ

 قىلىشنىڭ دۇئاغا مۇھتاج ئىكهنلىكىنى، قان ئاققۇزۇشتىن كۆره، جهننهتكه تهييارلىق

ھالدا ئۇالرنىڭ ئهمما مۇھهممهت داۋاملىق ۋه سېستىمىلىق . ئهۋزهللىكىنى ئېيتىدۇ

 يهنه كىيىن.  ۋهھى كهلدى دهيدۇئۇ باشتا ئالالدىن بىۋاسته. كاللىسىنى يۇيىدۇ

ۇلالر بىلهن ئۇالرنى  ئۇسۋهده بېرىش قاتارلىق ھهرخىل ،تهھدىت سېلىش، قارغاش

 مۇسۇلمانالر يهنىال ئاددى ھهم بىراق كۆپ ساندىكى. جهڭ قىلىشقا قۇترىتىدۇ

شۇ چاغالردا . الالپ، جهڭ قېلىشقا ئۇنىمايدۇمهدهنىي تۇرمۇش كهچۈرۈشنى ت

 ئادهملهرنى بىر قىسىم مهدهنىيهتسىز قاالقمۇھهممهت ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ئىچىدىكى 

تاالڭ -بۇ قاراقچىالر بوالڭ. مهككىنىڭ سودا كارۋىنىغا ھوجۇم قىلىشقا ئهۋهتىدۇ

ىقانچىلىق قىلغان ئولجىلىرىنى ئېلىپ مهدىنىگه قايتىپ كهلگهنده، شهھهرده قااليم

ق قىلمىشىنى چىقىدۇ، مۇسۇلمانالر ۋه يهھۇدىالر ئۇالرنىڭ بۇنداق زوراۋانلى

 مۇھهممهت ئۇالرنى ياخشى .الپ كهلگهن نهرسىلهرنى ئالمايدۇئهيىپلهيدۇ، ھهمده بۇ

نهچچه . يدۇۇتۇرۇشنى بويرساقالپ ، مالالرنى تۆگىدىن چۈشۈرمهي چۈشهنگهچكه

كاپىرالردىن شۇنىڭ بىلهن ئۇ  .نه ۋهھى كىلىدۇئۇنىڭغا يه ئالالدىن كۈن ئۆتمهيال

، ھهمده غا ھاالل ئىكهنلىكىنى جاكاراليدۇلىۋالغان نهرسىلهرنىڭ مۇسۇلمانالربۇ

ئۇنىڭ بۇ تاكتىسى مۇسۇلمانالر ئىچىده رول ئوينايدۇ، . ھېلىقى مالالرنى بۆلىشىۋالىدۇ

لمانالر تېخىمۇ تاالڭغا قاتنىشىدىغان مۇسۇ- بۇالڭشۇنىڭ بىلهن كىيىنكى قېتىملىق

 ئادهم ۋه مهدىنهلىك 83 مهككىدىن كۆچۈپ كهلگهن بۇالرنىڭ ئىچىده. كۆپىيىدۇ

  . ار ئىدى ئادهم ب231

دىگهن »  ئۈچۈن جهڭ قېلىشئالال«يىللىرى، مۇھهممهت -623،624مىالدى  ●

 ئۇ. كارۋىنىغا قوراللىق ھوجۇم قىلىدۇ بىلهن، مهككىلىكلهرنىڭ سودا شۇئار

بۇ ئارقىلىق بىر تهرهپتىن مهككىنىڭ سودا . اللىرىنى بۇاليدۇرۈپ م ئۆلتۈلهرنىئادهم

شىپ، ئهمىلى كۈچى  جهڭ ئولجىسىغا ئېرى بهرسه، يهنه بىر تهرهپتىنئىشلىرىغا زهربه

كارۋان ئهترىتى ئۆچ تاالڭغا ئۇچرىغان -بۇالڭ.  يوقىرى كۆتىرىدۇئابرويىنى-ۋه نام

.  قىلىدۇالپ مهدىنىگه يۈرۈش ئادهمنى توپ950دىن مهككىلىكلهرئېلىش ئۈچۈن 

ئادهمدىن  324 مۇھهممهت ،ئىككى شهھهر ئوتتورسىدىكى بهدىر دىگهن جايدا

ئۇ بۇ .  يېڭىۋالىدۇى بىلهن مهككىلىكلهرنىتهشكىل تاپقان ئاز ساندىكى قوشۇن
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  .  ئادهمنى ئهسىر ئالىدۇ70 ئادهمنى ئۆلتۈرۈپ 70جهڭده 

ېلىش ئۈچۈن زور قوشۇن تهشكىللهپ يىلى مهككىلىكلهر ئىنتىقام ئ-625مىالدى  ●

ئىككى تهرهپنىڭ قوشۇنى ئۇھۇد تېغىنىڭ باغرىدا ئۇرۇش . مهدىنىگه ھوجۇم قىلىدۇ

ئهمما . جهڭده مۇھهممهت يارلىنىدۇ، مۇسۇلمانالر مهغلۇپ بولۇپ چىكىنىدۇ. قېلىدۇ

لىنىپ مهدىنىگه باستۇرۇپ كىرمهي، قايتىپ مهككىلىكلهر بۇ پۈرسهتتىن پايدى

  . كىتىدۇ

 مىڭ كىشىلىك 12يىلى، مهككىلىكلهر يهھۇدىالر بىلهن بىرلىشىپ -627مىالدى  ●

مۇھهممهت شهھهر ئهتراپىغا . قوشۇن بىلهن مهدىنىگه قورشاپ ھوجۇم قىلىدۇ

 15مهككىلىكلهر شهھهرنى . خهندهك كوالپ سۇ توشقۇزۇپ قارشىلىق كۆرسىتىدۇ

ممهت شهھهردىن چىقىپ مۇھه. كۈن قورشاۋغا ئالغاندىن كىيىن چىكىنىپ كىتىدۇ

مهككىلىكلهر شۇنىڭدىن كىيىن . ھوجۇم قىلىپ نۇرغۇن ئادهمنى ئۆلتۈرۋىتىدۇ

  . مهدىنىگه ھوجۇم قىاللمايدۇ

يىلى مۇھهممهت ھهج قېلىشنى باھانه قېلىپ، مهككىگه قوشۇن -628مىالدى  ●

مهككىنىڭ ئاقسۇڭهكلىرى ئۇنىڭ بىلهن مۇرهسسه قىلىپ، . تارتىپ بارىدۇ

 يىلغىچه ئۇرۇشمايدىغان، 10ئىككى تهرهپ . نى تۈزىدۇ» ه ئهھدىسىئۇدهيبىي«

ڭ كهئبىنى  كۈن مهككىدىن چىكىنىپ مۇسۇلمانالرنى3 ھهر يىلى مهككه قۇرهيىشلىرى

مۇھهممهت ئۇرۇش توختىغان . بېرىدىغان بولىدۇتاۋاپ قېلىشىغا شارائىت يارىتىپ 

ئهۋهتىپ ىلىلهرگه ئهلچى مۇشۇ پۈرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئهتراپتىكى دۆلهت ۋه قهب

 خهيبهردىكى يهھۇدىالرغا ،شۇنىڭ بىلهن بىرگه.  دهۋهت قىلىدۇئۇالرنى ئىسالمغا

  . قارشى كۈچلهرنى تازاليدۇئۆزىگه جازا ئۇرۇشى قوزغاپ، 

مهككىلىكلهر بىلهن يىلى، مۇھهممهت ۋهدىسىگه خىالپلىق قېلىپ -630مىالدى  ●

ىڭ كىشىلىك مۇسۇلمان قوشۇنىنى باشالپ ئۇ ئون م.  بۇزىدۇتۈزگهن ئهھدىنامىسىنى

ىدىكى مهككه ئاقسۆڭهكلىرى ئهبۇ سۇفۇيان باشچىلىق. مهككىگه ھوجۇم قېلىپ بارىدۇ

لۇپ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىدۇ ۋه مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهرلىك تهسلىم بو

مۇھهممهت قوشۇنىنى باشالپ كهئبىگه كىلىدۇ، ھهمده . ساالھىيىتىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

  .  بۇتنى بۇزۇپ تاشاليدۇ360نىڭ ئىچىدىكى ئۇ

 يىللىرى، مۇھهممهت ئهرهپ قهبىلىلىرىنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ 632-630مىالدى  ●

گهن باھانه  دى» ئۈچۈن دۇنيانى بويسۇندۇرۇشئالال«. زور قوشۇن تهشكىللهيدۇ

  .  قوزغاپ، تهسىر دائىرىسىنى ئۆزلۈكسىز كېڭهيتىدۇبىلهن نۇرغۇن ئۇرۇش

يىلى بهزى قهبىلىلهر مۇھهممهتكه ئهلچى ئهۋهتىپ، ئۇنىڭغا باج -631 مىالدى ●

تۆلهشكه رازى ئىكهنلىكىنى، بۇ ئارقىلىق تىنچلىققا ئېرىشمهكچى ئىكهنلىكىنى 

  . بىلدۈرىدۇ
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 مۇسۇلمانالرنى باشالپ ىرىلى مۇھهممهتنىڭ قېينىئاتىسى ئابابهكي-631مىالدى  ●

ۆتمهي مۇھهممهتنىڭ جىيهنى ئهلى مۇنداق ئۇزۇن ئ. مهككىگه تاۋاپ قىلغىلى كىلىدۇ

نداق بىر مۇسۇلمان بولمىغانالر مهككىگه كىرىشكه بولمايدۇ، ھهرقا: دهپ جاكاراليدۇ

، ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالر بىلهن ئهرهپ قهبىلىسى ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلمايدىكهن

  . قىلغان بارلىق ئهھدىنامىسى بىكار قىلىنىدۇ

. كۈنى مۇھهممهت مهدىنىده ئالهمدىن ئۆتىدۇ-8ىڭ ئاين-6يىلى -632مىالدى  ●

مۇسۇلمانالر رهھپهرلىك مهسىلىسىده ئېغىر كىرزىسقا دۈچ كىلىدۇ، چۈنكى مۇھهممهت 

يېڭى داھىنى .  ئىدىارىسلىق قىلغۇچىسىنى بىكىتمىگهنئۆلۈپ كىتىشتىن بۇرۇن ۋ

اخىرقى ئهمدى پهيغهمبهر دهپ ئاتاشقا بولمايتى، چۈنكى مۇھهممهت ئۆزىنى ئهڭ ئ

مۇسۇلمانالر ئۇ ئۆلگهندىن كىيىن ئالالنىڭ يهنه . پهيغهمبهر دهپ جاكارلىغانىدى

لىكلهر شۇنىڭ بىلهن مهككه ۋه مهدىنه. تتىۋهھى چۈشۈرمهيدىغانلىقىغا ئىشىنه

ى ھهر ئىككىال تهرهپ ئۆزلىرىن. تارتىش كىلىپ چىقىدۇ-تورسىدا تاالشئوت

ۇسۇلمانلىرى مۇھهممهتنىڭ قېينىئاتىسى مهككه م. مۇھهممهتنىڭ ۋارىسى دهپ قارايدۇ

 نىڭ  بىراق مهدىنهدىكى مۇسۇلمانالر مۇھهممهت.خهلىپه قېلىپ ساياليدۇئابابهكرىنى 

  . ئهلىنى مۇھهممهت ھايات ۋاقتىدا بىكىتكهن ۋارىسى دهپ قارايدۇكۈيئوغلى 

 يىللىرىغىچه، ئىسالم پادىشالىقلىرى ئىسالم 1683يىلىدىن تاكى -632مىالدى  ●

نىنىڭ تهلىمى بۇيىچه غهربى ئاسىيا، ئوتتورا ئاسىيا، جهنۇبى ئاسىيا، شىمالى دى

ئافرىقا، شهرقى جهنۇبى ياۋرۇپا ۋه غهربى جهنۇبى ياۋرۇپا قاتارلىق رايونالردا كهڭ 

  .  تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى ئېلىپ بارىدۇ دىنىكۈلهمده

پ يېرىم ئارىلىنىڭ  يىللىرى خهلىپه ئابابهكرىنىڭ ۋاقتىدا، ئهره634-632مىالدى  ●

. سىياسى ۋهزىيىتى مۇقىم ئهمهس ئىدى، ھهتتا قااليمىقانچىلىقمۇ چىققانىدى

يالغاندىن ئىسالمغا كىرگهن بهزى قهبىلىلهر پهيغهمبهرنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى 

 ۋه مهركىزى داۋاملىق باج تاپشۇرۇشقا ئۇنىمايدۇباھانه قېلىپ، پايتهخت مهدىنىگه 

.  يۈز بېرىدۇدا پارچىلىنىشىم ئىچكى قىسشۇنىڭ بىلهن. دۇىت قىلھاكىمىيهتنى ره

، نۇرغۇن جهڭلهرنى خهلىپه ئابابهكرى ئۇالرغا قارشى جازا يۈرۈشى ئېلىپ بېرىپ

 مهككىنىڭ ئۇ خالىد ئىبىن ۋالىد قۇماندانلىقىدىكى قوشۇننى ئهۋهتىپ،. قىلىدۇ

ان، ئامملهرمۇ باشقا مۇسۇلمان سهركهردى. هدىنىدىن ئايرىلىپ كىتىشىنى توسىدۇم

كه ئهرهپ يېرىم ئارىلى قايتىدىن بىرلىك. يهمهن قاتارلىق جايالردا غهلىبىگه ئېرىشىدۇ

ھهرقايسى . ىڭ نوپۇزى تېخىمۇ يوقىرى كۆتىرىلىدۇكهلتۈرۈلۈپ، ئىسالم دىنىن

جايالردىكى توپىالڭالر باستۇرۇلغاندىن كىيىن، ئهرهپلهر ئىسالم دىنىنىڭ بايرىقى 

ىڭ تهسىر شۇنداق قېلىپ ئىسالمن.  باشاليدۇنى ئىستىال قىلىشقاتىدا چهتئهللهرئاس

   . دائىرىسى دۇنياغا يۈزلىنىدۇ

يىراققا سهپهرۋهر تهشكىللهپ يىلى كۈزده، ئابابهكرى ئۈچ قوشۇننى -633مىالدى  ●
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) شهرقى رىم(ئهرهپ ئارمىيىسى ئۆلۈك دېڭىزنىڭ جهنۇبىدا ۋىزانتىل . قىلىدۇ

سنى مهغلۇپ ه تۇرۇشلۇق باش ۋالىسىنى سهگىئوند پهلهستى ئىمپىرىيىسىنىڭ

. قېلىدۇ، ھهمده گازا رايونىدا ئۇنىڭ قالدۇق قىسىملىرىنى پۈتۈنلهي تارمار قېلىدۇ

ئابابهكرى ئېراقتا . ۋىزانتىل پادىشاھى ھىراكىلۇس قايتارما ھوجۇم تهشكىللهيدۇ

 18شۇنى ئۇنىڭ قو. ياردهمگه ئهۋهتىدۇئۇرۇش قېلىۋاتقان خالىد ئىبىن ۋالىدنى 

كۈن يۈرۈش قېلىپ، دهمهشىق ئهتراپىدا ۋىزانتىل ئارمىيىسىنىڭ كهينىدىن قورشاۋغا 

 پهلهستىن مۇسۇلمانالر. يىلى ۋىزانتىل ئارمىيىسى مهغلۇپ بولىدۇ-634 . ئالىدۇ

  . رايونىنىڭ دهرۋازىسىنى ئاچىدۇ

كى ئىمپىرىيىسى ئوتتورسىدى) پارىس(ۋىزانتىل ئىمپىرىيىسى بىلهن ساسانىالر  ●

 دىن كهتكهن ھالىئىككى تهرهپھهر  داۋامالشقان ئۇرۇشتا رهكيېرىم ئهسىردىن كۆپ

، جىھاد ئۇرۇشى قوزغاپ غهربى بولۇپ، خهلىپه ئۆمهر مۇشۇ پۈرسهتتىن پايدىلىنىپ

ئاسىيا ۋه شىمالى ئافرىقىنى ئىگهللهيدۇ، پهلهستىن ۋه سۈرىيهدىكى خىرىستىيان 

 كهينى بولۇپ دهمهشىق، ىللىرى ئالدى ي637-634. تىۋالىدۇشهھهرلىرىنى تار

 يىللىرى ئېراق 642-638.  قاتارلىق شهھهرلهرنى بېسىۋالىدۇ يىرۇسالىمئانتاكىيا ۋه

يىلى ھىندىستانغا -640، )ئېران(قا  يىللىرى پارىس642-640، غاۋه مىسىر

  . باستۇرۇپ كىرىدۇ

 مىللهتنىڭئهرهپ زىمىنىدا ئهرهپلهردىن باشقا ھهرقانداق  پهرمان چىقىرىپ ئۇ

نى چىگرادىن قوغالپ سىھهممى ۋه ئۇالرنىڭ ،اقلىشىشىنى چهكلهيدۇئولتۇر

 مۇسۇلمان ئهمهس مىللهتلهرگه دا، زىمىنالرر بېسىۋالغانمۇسۇلمانال. چىقىرۋىتىدۇ

ئهگهر ئۇالر ئىسالمغا كىرسه باجنى ئازلىتىدۇ ياكى . تۆلهتكۈزىدۇ) جىزيه(ئېغىر باج 

پ پۈتۈن ئهرهپ يېرىم ئارىلى تولۇق شۇنداق قېلى. كهچۈرۈم قېلىدۇ

ۋه بېسىۋىلىنغان شهھهرلهر كىيىن ئىسالم دىنىنىڭ بازىلىرىغا . ئىسالمالشتۇرىلىدۇ

  . ھهرخىل مهزھهپلهرنىڭ مهنبىئىگه ئايلىنىدۇ

يىلى ئۆمهر مهدىنىدىكى مهسچىتته ئىبادهت قىلىپ ناماز ئوقۇۋاتقاندا -644

  . ىدىن قهستلهپ ئۆلتۈرىلىدۇپارىس مىللىتىدىن بولغان بىر قۇل تهرىپ

ئۇ داۋاملىق غهرپكه  يىللىرىدىكى خهلىپه ئوسماننىڭ ۋاقتىدا، 656-644مىالدى  ●

يۈرۈش قىلىپ شىمالى ئافرىقىنى بويسۇندۇرىدۇ، بېركو، تىرىپولى، كارتاگى، 

شهرقته ئهرمىنىيهنى . قاتارلىق جايالرنى بېسىۋالىدۇ) يىلى-650(سىپروس 

، پارىس ۋه خۇراسان رايونىدىكى توپىالڭالرنى )ىلىي-646(بويسۇندۇرىدۇ 

ئىسالم ئارمىيىسى ئوتتورا ئاسىيادا تاكى بهلىخ، كابۇل، غهزنه قاتارلىق . باستۇرىدۇ

 ۋه بۇ رايوندىكى ئاھالىلهرنى مهجبۇرى ئىسالم دىنىغا ،جايالرغىچه بېسىپ بارىدۇ

تنىڭ ئهزاسى ئوسمان ئهسلى بۇرۇنقى مهككىدىكى ھۆكۈمدار جهمه. كىرگۈزىدۇ

ىن ئهگهشكۈچىلىرىنى چهتكه مۇھهممهتنىڭ يېقتهختكه چىققاندىن كىيىن، بولۇپ، 
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ىيهتچىلىك ۋه شهخسباشقىالرغا  يېغىپ، لىرىنىئادهمئۆزىنىڭ  ئهتراپىغا .قاقىدۇ

شۇ . مۈلۈكلهرنى ئايرىشتا ئادىل بولمايدۇ-بۇالپ كهلگهن مال .ساختىپهزلىك قىلىدۇ

ۇنىڭغا بولغان دۈشمهنلىكى بارغانسىرى لهرنىڭ ئسهۋهپتىن ھهرقايسى قهبىلى

ىده دائىم قااليمىقانچىلىق چىقىپ، ھهرقايسى رايونالردا  دۆلهت ئىچ.يوقىرىاليدۇ

يىلى خهلىپه ئوسمان ئۆز ئىچىدىكى -656مىالدى . قارشىلىق ۋه توپىالڭ كۆتىرىلىدۇ

ىسالم ئىچكى بۇ ئ. پارچىلىنىپ كهتگهن گورۇھالر تهرىپىدىن قهستلهپ ئۆلتۈرىلىدۇ

     . مهزھهپلهر ئۇرۇشىنىڭ باشلىنىشىدۇر

 مهتنىڭ كۈيئوغلىئهسلىده مۇھهم  خهلىپه ئهلى.  يىللىرى661-656مىالدى  ●

ئۇ ئىسالم .  ئىدىاكىمىيهتنىڭ ئاقسۆڭهكلىرىدىندىنى ھدهسلهپكى بولۇپ، 

ھاكىمىيىتىنى ئهسلى قىياپىتىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن، بۇرۇنقى خهلىپه ئوسماننىڭ 

بۇ ئۇالرنىڭ مهنپهتىگه . هيىنلىگهن ئادهملىرى ۋه قارارلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇت

 »تۆگه ئۇرۇشى«ى ئۇرۇش كبىرىنچى قېتىملىق ئىچ. تىگىپ نارازىلىق پهيدا قىلىدۇ

ئۇندىن سىرت . ھهممهتنىڭ خوتۇنى ئائىشهنى مهغلۇپ قىلىدۇدا، ئهلى مۇ

 ئاقسۇكهڭلىرىنىڭ ۋارىسى مهككهبولغان مۇھهممهتنىڭ بۇرۇنقى رهقىبلىرى 

شۇنىڭ بىلهن كونا ۋه يېڭى ئۆچمهنلىكلهر . لهرمۇ سۈرىيهده ئىش تېرىيدۇمۇئاۋىيه

يىغىلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچكى ئۇرۇشىغا سهۋهپچى بولىدۇ، ھهمده بىر بىرسىگه 

ئىفرات دهرياسى بىلهن سۈرىيه . قارمۇقارشى بولغان سىياسى مهزھهپلهر پهيدا بولىدۇ

يىلى -660ئۇ مىالدى . دا بولغان ئۇرۇشتا ئهلى ئهجهللىك يارلىنىدۇئوتتورسى

ئهلىنىڭ قول ئاستىدىكى بىر قىسىم ئادهملهر . دۈشمهنلىرى بىلهن سۈلھى تۈزهيدۇ

خاۋارىجالر كىيىن  ۋه بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كىتىدۇبۇنىڭدىن نارازى 

ۋارىجالر تهرىپىدىن يىلى ئهلى خا-661مىالدى . مهزھىپىنى بارلىققا كهلتۈرىدۇ

. ئهلى ئۆلگهندىن كىيىن ئوغلى ھهسهن ئۇنىڭ ئورنىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ. ئۆلتۈرىلىدۇ

ئهمما كىيىن ئۇ ۋارىسلىق ھوقوقىدىن ۋاز كىچىدۇ، ئورنىغا ئىنىسى ھۆسهن 

يىلى ئېراقتا بولغان بىر قېتىملىق ئۇرۇشتا ھۆسهن مهغلۇپ -680مىالدى . دهسسهيدۇ

 شۇنىڭ بىلهن رهسمىي خهلىپه ئاخىرلىشىپ، مۇسۇلمانالر .بولۇپ ئۆلتۈرىلىدۇ

مۇئاۋىيهلهر  بىلهن شىئهلهر توقۇنۇشىۋاتقان پۈرسهتته، لهرسۇنئى. ىنىپ كىتىدۇپارچىل

     .  ھوقوقنى تارتىۋالىدۇ

 مۇسۇلمان ، دىنى جهھهتتهئۇمهييه سواللىسى.   يىللىرى750-661مىالدى  ●

 قوبۇل كۆپلهپ ئهسكهرى ئازايتىپ، ئارمىيهگه ئهمهسلهردىن ئالىدىغان جىزيه بېجىن

ھهربى جهھهتته، سىرتقا قارىتا تېخىمۇ . قىلىدۇ، ھهم ئۇالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىدۇ

  . كهڭ كۈلهملىك ئۇرۇش قوزغايدۇ

 ئهسىرلهرده، مۇئاۋىيهلهر دهمهشىقته ئۆز ئالدىغا خهلىپه تىكلىگهندىن 8-7مىالدى  ●

ئۇالر شهرققه يۈرۈش قېلىپ . ك ئۇرۇشى ئېلىپ بارىدۇكىيىن، داۋاملىق كېڭهيمىچىلى
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ئافغانىستان، ھىندىستاننىڭ شىمالى، ئوتتورا ئاسىيانىڭ جهنۇبى، تاشقى كاۋكاز 

بۇنىڭ بىلهن جوڭگو، ھىندىستان ۋه بۇددا . ى قاتارلىق زىمىنالرنى بېسىۋالىدۇرايون

يىسى بىلهن ئىمپىرى) شهرقى رىم(شىمالدا ۋىزانتىل . دىنى بىلهن ئۇچرىشىدۇ

 شهھرىگه قورشاپ )ھازىرقى ئىستانبول (كونىستانتىنپولئۇالر . داۋاملىق توقۇنىشىدۇ

غهرپته شىمالى . ھۇجۇم قىلىپ باققان بولسىمۇ، ئهمما نهتىجىسى بولمايدۇ

 بويسۇندۇرۇپ، ىرىيه، موروككو قاتارلىق يهرلهرنىئافرىقىدىكى تونىس، ئالج

شىمالى ئافرىقىدىكى . ردىكى تهسىرىنى يوقىتىدۇۋىزانتىل ئىمپىرىيىسىنىڭ بۇ جايال

  .  كىرگۈزىدۇكۆچمهن خهلق بهربهرلهرنى ئىسالم دىنىغا

 شىمالى ئافرىقىدىكى بهربهرلهرنى ئاساس قىلغان ئهرهپ يىلى-711مىالدى  ●

ئارمىيىسى جهبىلتارىق بۇغۇزىدىن كىسىپ ئۆتۈپ، ئىسپانىيهگه تاجاۋۇز قىلىپ 

ۇس يېرىم ئارىلىنى ىن كىيىن، پىلىنىئق ئۇرۇشتئۈچ يىللىق قاتتى. كىرىدۇ

شۇنىڭ بىلهن .  يىل ئىداره قىلىدۇ800بىسىۋالىدۇ، ھهم بۇجاينى ) نىئىسپانىيه(

ئىسالم دىنى غهربى جهنۇبى ياۋرۇپاغا تارقىلىپ كىرىپ، بۇ يهرنىڭ مهدىنىيهت ۋه 

  . ئادىتىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ-ئۆرپ

ىسى داۋاملىق شىمالغا يۈرۈش قىلىپ، يىلى، مۇسۇلمان ئارمىي-732مىالدى  ●

ماندانى ئهمما فىرانسىيه بىرلهشمه ئارمىيىسىنىڭ قو. فىرانسىيهگه ھوجۇم قوزغايدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ غهربى . تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىدۇ) لهقىمى بازغان(چارلىز مارتېل 

  . جهنۇبى ياۋرۇپادىكى ھوجۇمى توختايدۇ

دهۋرىده، ئهرهپ ئىسالم ئىمپىرىيىسى غهرپته شۇنىڭ بىلهن ئۇمهييه سواللىسى  ●

ئىسپانىيهدىن تارتىپ، شهرقته ئوتتورا ئاسىياغىچه بولغان بىياپايان زىمىنالرنى 

 ھالقىغان چوڭ ئىمپىرىيه بولۇپ ياۋرۇپا، ئاسىيا، ئافرىقا ئۈچ قىتئهدىنبېسىۋىلىپ، 

  .  شهكىللىنىدۇ

هت ئىچىدىكى سىياسى ۋه ئۇمهييه سواللىسىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىده، دۆل ●

ئهمهلدارالر پارىخورلۇققا بېرىلىپ، دۆلهتنىڭ . مهزھهپ توقۇنۇشلىرى كهسكىنلىشىدۇ

  . ردا خهلق قوزغىالڭلىرى پارتاليدۇھهرقايسى جايال. ئىقتىسادىنى ھالسىرتىدۇ

مۇھهممهتنىڭ تاغىسى .  يىللىرىدىكى ئابباسىالر سواللىسى950-750مىالدى  ●

ىرى ئهلىنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ، ئۇمهييه ئابباسنىڭ ئهۋالدل

 مۇسۇلمانالرنىڭ .ا ئابباسىالر سواللىسىنى قۇرىدۇسواللىسىنى ئاغدۇرۋىتىپ، باغداتت

  . زھهپ ئۇرۇشلىرى داۋاملىشىدۇئىچكى قىسمىدىكى مه

 يىللىرى، مۇسۇلمانالر غهربى ياۋرۇپا ۋه شهرقى ياۋرۇپادىكى 833-821مىالدى  ●

  . الردا مهغلۇپ بولىدۇئۇرۇش

يىلى مۇسۇلمانالر ئىتالىيهنىڭ جهنۇبىدىكى سىسىلىيه ئارىلىغا -825مىالدى  ●



 9

يىللىرىغىچه ئىداره -1050 ئارالنى ئىگهللىۋالىدۇ، ھهمده ئۇنى تاكى ھوجۇم قېلىپ،

  . قىلىدۇ

 ئهسىرنىڭ ئوتتورلىرىدا، دۆلهت فىئودال سۇيۇرغاللىق تۈزىمىنى يولغا -9مىالدى  ●

يغاچقا، ھهرقايسى جايالردىكى ۋالىالر ۋه چوڭ پومىشچىكالر ئۆز ئالدىغا كۈچ قو

شۇنىڭ بىلهن . ئىچكى قااليمىقانچىلىك ۋه مهزھهپلهر توقۇنىشى كۆپىيىدۇ. توپاليدۇ

  . ئابباسىالر سواللىسى ئۇششاق دۆلهتلهرگه پارچىلىنىپ كىتىدۇ

ىلهرنىڭ كونتىروللىقىغا هرب يىللىرى، ئابباسىالر سواللىسى ھ1258-950مىالدى  ●

 ئهمىلى ھوقوقى بولمىغان قورچاق داھىيغا ئايلىنىپ ئىسالم خهلىپىسى، چۈشۈپ

  . قالىدۇ

نهچچه ئهسىرده، ئابباسىالر سواللىسى بىلهن تىركىشىدىغان بىر -10مىالدى  ●

 مهسىلهن، مىسىردىكى فاتىمه پادىشالىقى. خهلىپه دۆلىتى بارلىققا كىلىدۇ

) 1031-756(انىيهدىكى كىيىنكى ئۇمهييه پادىشالىقى ، ئىسپ)990-1171(

  .  پايتهخت باغداتقا كىرىدۇسالجۇق تۈركلىرى. قاتارلىقالر

يىلى، مهخمۇد ئىسالم ئهسكهرلىنى باشالپ ھىندىستاننىڭ غهربى -1000مىالدى  ●

 الھاردا مۇسۇلمان ۋالىدىن بىرنى .شىمالىدىكى پهنجاپ ئۆلكىسىنى بېسىۋالىدۇ

  . تىكلهيدۇ

دۆلهت ئۆز ئالدىغا تۈركلهرنىڭ سالجۇق قهبىلىسى .  يىللىرى1194-1055مىالدى  ●

 رىملىقالرنىڭ قولىدىن كىچىك يهنه.  تارتىۋالىدۇئهرهپلهردىنباغداتنى قۇرۇپ، 

. يىلى يىرۇسالىمنى بېسىۋالىدۇ-1095نى تارتىۋالىدۇ، ) تۈركىيهھازىرقى (ئاسىيا 

ده يهنه ئۈچ چوڭ ئىمپىرىيه قورۇلغان بولۇپ، مۇشۇ ۋاقىتالردا ئىسالم تىرىتورىيىسى

ئۇالر ھىندىستاننىڭ شىمالىدىكى مۇغۇل ئىمپىرىيىسى، ئوتتورا ئاسىيادىكى تۆمۈرلهڭ 

   .  ئىمپىرىيىسى ۋه تۈركىيهدىكى ئوسمان ئىمپىرىيىسى قاتارلىقالر ئىدى

 ئهمما .ئارمىيىسى يىرۇسالمنى ئىگهللهيدۇيىلى ئهھلى سهلپ -1099مىالدى  ●

 ئارمىيىسى شهھهرنى  يىللىرى ساالھىدىن باشچىلىقىدىكى مۇسۇلمان1169-1187

  . قايتۇرۋالىدۇ

يىلى تۈرك مۇسۇلمانلىرى ھىندىستاننىڭ شىمالىغا باستۇرۇپ -1206مىالدى  ●

  . قورىدۇ» سۇلتانلىق«كىرىپ، دېھلىدا 

،  يىللىرى، مۇڭغۇل ئارمىيىسى باغداتقا باستۇرۇپ كىرىدۇ1258-1220مىالدى  ●

  . ھهمده شهھهرنى كۆيدۈرۈپ ۋهيران قىلىۋىتىدۇ
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  ئىسالمنىڭ مىۋىسى

 ۋه يېقىن ىده، مۇھهممهتنىڭ ئائىلىسىدىكىلىرىئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىر ●

شۇڭا . ساھابىلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر ئىچىده ئاالھىده ھۆرمىتى ۋه ھوقوقى بار ئىدى

ھهركىتىگه ئاساسهن، -غان ئىشمۇھهممهتكه ئهڭ يېقىن تۇرغان بۇ ئادهملهرنىڭ قىل

  .   ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇىسالمنىڭ بهرگهن مىۋىسىنىڭ ياخشى ياكى يامانلىقىغائ

ئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىدىكى مۇسۇلمانالر بىربىرسىگه رهھىمسىزلىك ۋه  ●

 ئۇالر ،مۇھهممهت ئۆلۈپ ئىككىنچى كۈنىال. ۋهھشىلىك بىلهن مۇئامىله قىلىشقان

بىر بىرسىنى ئۆلتۈرۋهتكىلى تاسال ھهتتا تالىشىپ ئۇرۇشۇپ كهتكىلى، خهلىپىلىكنى 

مۇسۇلمانالر . خهلىپه ئوسماننىڭ ۋاقتىدا ۋهزىيهت تېخىمۇ يامانلىشىپ كىتىدۇ. قالىدۇ

تۇنجى خهلىپه . تهرهپتىن توپىالڭ كۆتىرىپ ئوسمانغا قارشى چىقىدۇ-تهرهپ

خهلىپه ئوسمانغا . قاتنىشىدۇه ئابابهكرىنىڭ ئوغلى ئوسماننى قهستلهپ ئۆلتۈرۈشك

ئاسىيلىق قىلغان بۇ مۇسۇلمانالر كىيىن مهدىنىدىكىلهرگه بېسىم قېلىپ، ئهگهر 

ىنى قىرۋىتىدىغانلىقىنى دهرھال يېڭى خهلىپىدىن بىرنى تىكلىمىسه، ئۇالرنىڭ ھهمم

يهنه بىر خهلىپىنىڭ بالىلىرى  ھوقۇق تالىشىپ ھهربىر خهلىپىنىڭ بالىلىرى. ئېيتىدۇ

ئۇرۇش قىلىدۇ، ھهتتا داڭلىق ساھابه ھىساپالنغان زۇبهيىرنىڭ بالىلىرىمۇ  بىلهن

ئهلىدىن تارتىپ يهزىد ھۆكۈمرانلىق قىلغان . بىلهن ئۇرۇش قوزغايدۇئۆچمهنلىك 

دهۋرلهرگىچه، مۇسۇلمانالر ھه دىسىال بىربىرسىنى قهستلهيدۇ، ئۆلتۈرىدۇ، ئاسىلىق 

 ئۇرۇش قوزغاپ، كهئبىگه بۇزغۇنچىلىق ئۇالر مهككىده. قىلىدۇ، توپىالڭ كۆتىرىدۇ

شۇ جهريانالردا مهككه، مهدىنه، بهسره، كۇفا، سۈرىيه، يهمهن، مىسىر . قىلىدۇ

  . ئونمىڭلىغان ئادهم جېنىدىن ئايرىلىدۇ-قاتارلىق جايالردا مىڭلىغان

م بويسۇنۇش ھهممىدىن مۇھىىنىغا نىسبهتهن، تاشقى جهھهتتىكى ئىسالم د ●

شۇڭا . ا ئانچه ئېتىۋار قىلىپ كهتمهيدۇپاكلىققروھى تىكى بولۇپ، ئىچكى جهھهت

 مۇسۇلمانالرنى يىتهكلهپ ناماز الر ئوخشاش ئادهم ئۆلتۈرىدىغان جالالتئهلىگه

. كىم ئۆزىگه بويسۇنمىسا، ئۇنى شۇ ھامان ئۆلتۈرۋىتهلهيدۇئوقۇسىمۇ، ئهمما 

 تاكى ئۆلۈپ  ئۆمۈر ئهلىگه ئۆچمهنلىك ساقالپ،مۇھهممهتنىڭ خوتۇنى ئائىشه بىر

ئوسمان ئۆز قهبىلىسىدىكىلهرنى ئاالھىده ئىمتىيازالرغا  .كهتكىچه شۇنداق ياشايدۇ

ئىگه قىلىمهن دهپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده پارىخورلۇق ۋه چىرىكلىكنى 

دۇنيانى قوغلىشىپ ئۆزىنىڭ ۋارىسلىق ھوقوقىنى -ھهسهن مال. ئاشۇرۋىتىدۇ

ئىشرهتته -ن ۋه توقاللىرى بىلهن ئهيشىسېتىۋىتىدۇ، ھهمده نهچچه يۈزلىگهن خوتۇ

  . چاچىدۇدۇنيالىرىنى بۇزۇپ -ئۈتۈپ، مال

مۇھهممهتنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ھوقوققا بولغان كۈچلۈك ئىشتىياقى ئۇالرنىڭ  ●

پاسات، ئالدامچىلىق -جىدهل، ئۆچمهنلىك، ھهسهتخورلۇق، پىتنه-ئىچىده ئۇرۇش

ولىدۇ، شۇنداقال يهنه نۇرغۇن قان ۋه زهھهرخهندىلىكنىڭ پهيدا بولىشىغا سهۋهپچى ب
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ئۇالر باشقا مۇسۇلمانالرغا كهڭ كۆلهمده قىرغىنچىلىق . تۆكۈلۈشكه سهۋهپ بولىدۇ

 زهھهرخهندىلهرچه نى سادىر قىلىپ،ىالرچه ۋهھشى قىلمىشالرئېلىپ بارىدۇ، ياۋاي

  .  قىلىدۇلهرنىزىيانكهشلىك

. ىك بولۇپ ئۆتمهيدۇمۇھهببهتل-مۇھهممهتنىڭ ساھابىلىرى بىربىرسىگه مىھىر ●

 ئۇالرنى ئالال«گهرچه قۇرئاندا . مۇ ئۇالرنىڭ قهلبىنى بىر يهرگه يىغالمايدۇئالال

 )8:63قۇرئان  (»بىر يهرگه يىغىدۇ، ئۇ ھهممىگه قادىردۇر) مۇسۇلمانالرنى(

  . دىيىلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئهمىلىيهتته ئۇنداق بولمايدۇ

نىڭ نامى بىلهن، مهن ئالال«: ق دىگهن مۇنداشتىن بۇرۇنمۇھهممهت ئۆلۈپ كىتى ●

ىن باشقا ئىالھقا چوقۇنىشىڭالردىن ئالالدئۆلۈپ كهتكهندىن كىيىن، سىلهرنىڭ 

بىربىرىڭالر بىلهن بۇ دۇنيادىكى نهرسىلهرنى تالىشىپ ئهنسىرمهيمهن، ئهمما 

   ) 2:428بۇخارى ھهدىسلىرى . (»ئۇرۇشۇپ كىتىشىڭالردىن ئهنسىرهيمهن

ى ئىسالم دۇنياسىمۇ، خۇددى ئهڭ دهسلهپكى مۇسۇلمانالرغا ھازىرقى دهۋردىك ●

ئوخشاش، بىر دۆلهت قانچه ئىسالمالشسا، ئۇ يهردىكى مۇسۇلمانالر باشقا 

مۇسۇلمانالرغا ۋه مۇسۇلمان ئهمهسلهرگه شۇنچه كۈچلۈك بېسىم ۋه زوراۋانلىق ئېلىپ 

. ئهمهسھهرقانداق بىر دهۋردىكى ئىسالمدا تىنچلىق بولۇپ باققان . كىلىدۇ

، يهھۇدىالر، ھىندىالر، بۇددىستالر ر كاپىرالرغا جۈملىدىن خىرىستىيانالرمۇسۇلمانال

، ئۆز ئىچىدىن بىربىرسى بىلهن مهزھهپ زالرغا ھوجۇم قىلمىغان چاغالردىمۇۋه دىنسى

  . تالىشىپ ئۇرۇشىدۇ

  ① سهلىپ ئۇرۇشى ئهھلى

  : ئومومى بايان

چه، ئىسالم ئىمپىرىيىلىرى دۇنيانىڭ  ئهسىرلهرگى-17ئهسىردىن تاكى -7مىالدى  ●

باشقا جايلىرىدىكى دۆلهتلهرگه قارىغاندا كۈچلۈك ئىدى، شۇنداقال تاجاۋۇزچىلىق 

  . خاراكتىرىنى ئالغانىدى

 يىل 400 ، تاكىئىسالم ئىمپىرىيىسى قۇرۇلۇپ كېڭهيمىچىلىك قېلىشقا باشالپ ●

گهرچه ئهھلى سهلىپ  .دىن ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشى باشلىنىدۇئۆتكهندىن كىيىن، ئان

، )يىرۇسالىمنى تولۇق قايتۇرۋااللمىغان بولسىمۇ(ئۇرۇشى غهلىبه قىاللمىغان بولسىمۇ 

 يىلدهك ۋاقىت تىركىشىپ، ئىسالم ئىمپىرىيىسىنىڭ ياۋرۇپاغا تاجاۋۇز 200ئهمما 

                                                        
①  مۇسۇلمانالر مۇقهددهس شهھهر يىرۇسالىمنىئىسالم ئىمپىرىيىسى قۇرۇلۇپ،  :ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشى  

 خىرىستيان ئهللىرى ياۋرۇپادىكىشۇ سهۋهپتىن  .ياۋرۇپاغا تاجاۋۇز قېلىپ كىرىدۇ كىيىن يهنه .بېسىۋالىدۇ

مۇسۇلمانالر بىلهن  رۋىلىش ئۈچۈن، ھهمده مۇقهددهس شهھهر يىرۇسالىمنى قايتۇئىسالمغا قارشى ئىتتىپاق قۇرىدۇ

   .بۇ تارىختا ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشى دهپ ئاتالغان. يىل جهڭ قىلىدۇئۇزۇن 
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 كىيىنكى ،بولمىغان بولسائهگهر ئۇنداق (.  قىلىپ كىرىشىنى چهكلهپ تۇرىدۇ

   ) بوالتتىمان مهدىنىيىتىمۇ شهكىللىنهلمىگهنتى ۋه ھازىرقى زاياۋرۇپا مهدىنىيى

قوزغىغان قى دهۋردىكى بهزى خىرىستىيان داھىالر ئهھلى سهلىپنىڭ تارىختا ھازىر ●

چۈنكى ئۇالرنىڭ .  كهچۈرۈم سورايدۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈنئۇرۇشى ۋه زوراۋانلىق

مهسىھ ئېتىقاتىغا ئۇيغۇن نهزىرىده، ئهھلى سهلىپ قوزغىغان ئۇرۇش ۋه قىرغىنچىلىق 

  .  ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىمى ۋه ئهمىلىيىتىنى ئۈلگه قىلمىغانئۇالر ئهمهس، 

 مۇسۇلمانالرنىڭ داھىلىرى تارىختىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دىنىنىڭ ھالبۇكى ●

نامى بىلهن باشقا مىللهتلهرگه ئېلىپ بارغان تاجاۋۇزچىلىقى ۋه قىرغىنچىلىقى ئۈچۈن 

چۈنكى ئۇالرنىڭ نهزىرىده، ئۇ . چۈرۈم سوراپ باققان ئهمهسئهزهلدىن كه

تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشلىرى ۋه قىرغىنچىلىقالر ئىسالم دىنىغا ئۇيغۇن، ئۇالر مۇھهممهت 

  . پهيغهمبهرنىڭ تهلىمى ۋه ئهمىلىيىتىنى ئۈلگه قىلغان

  ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشىدىن بۇرۇنقى تارىخ

كىيىن، ئهرهپ مۇسۇلمانلىرى يىلى مۇھهممهت ئۆلگهندىن -632مىالدى  ●

ۋه ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۈلگه قىلىپ، » ۋهھى«مۇھهممهتكه چۈشكهن 

توقماققا تايىنىپ، پۈتۈن كۈچى بىلهن باشقا مىللهتلهرگه ھوجۇم قىلىدۇ، -قېلىچ

لهرگىمۇ ھوجۇم قىلىپ، يئۇالر مهسىھى. ھهمده بۇ ئارقىلىق دائىرىسىنى كېڭهيتىدۇ

كىيىنكى مىڭ يىل جهريانىدا كۆپىنچه . رىنى بېسىۋالىدۇ زىمىنلىئۇالرنىڭ نۇرغۇن

  . ئهھۋالدا مۇسۇلمانالر مهسىھىلهرگه ھوجۇم قىلىپ ئورۇش قوزغىغان

) ئېران(مۇھهممهت ئالهمدىن ئۆتكهن زامانالردا، ئهرهبىستان ۋه پىرسىيه  ●

را ئوتتو. تىرىتورىيىسىده ناھايىتى كۆپ مهسىھ جامائهتلىرى ۋه يهھۇدىالر بار ئىدى

دېڭىزنىڭ شىمالى ئافرىقا ۋه غهربى ئاسىيا دېڭىز بويلىرىدىكى رايونالرنىڭ ئاساسلىق 

  .  ئاھالىسى مهسىھىيلهر ئىدى

ئهينى ۋاقىتتا ياۋرۇپاغا ھوجۇم قىلىپ كىرگهن مۇسۇلمانالر ئاساسى جهھهتتىن  ●

كۈمۈش، - ئۇالر ئالتۇنبهربهرلهردىن تهركىب تاپقان بولۇپ،ئهرهپلهر ۋه 

مهرۋايىت ۋه قۇلالرنى ئولجا ئېلىش ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى يهنه ئۇالرنىڭ -ئۈنچه

 زىمىنلىرىنى تىرلىرىنى ۋهيران قىلىش،نهزىرىدىكى كاپىرالرنىڭ چىركاۋ ۋه مۇناس

  .   ئىدىئۇرۇش قوزغىغان بېسىۋىلىپ، ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ئۈچۈن 

انلىقىدىكى جايالردا ياشىغان مهسىھىيلهر ئىككىنچى مۇسۇلمانالرنىڭ ھۆكۈمر ●

ئۇالر . دهرىجىلىك پۇقراالر بولۇپ، تۆۋهنچىلىك بىلهن ياشاشقا مهجبۇر ئىدى

زىمىنغا -جىزيه تاپشۇرىتى، لىكىن يهر–مۇسۇلمان ئهمهسلهر تۆلهيدىغان ئېغىر باج 

  . ھهقىقى ئىگه بواللمايتى
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  سهۋهبىاسلىق ئاسئهھلى سهلىپ ئۇرۇشى پهيدا بولۇشنىڭ 

  يىلى-1076

 شۇنىڭدىن كىيىن. رۇسالىمنى ئىگهللىۋالىدۇسالجۇق پادىشاھلىقى يى

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ يىرۇسالىمغا بېرىپ ھهج قېلىشى تېخىمۇ 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالر ئېغىر باج تۆلهيدۇ، . تهسكه توختايدۇ

االڭ ت- ئۇچرايدۇ، بهزىده بۇالڭكهمسىتىشى، ھاقارىتى ۋه تهھدىتىگه

قىلىنىدۇ، تۇتۇپ قۇل قىلىنىدۇ، ھهتتا ھاياتىدىنمۇ ئايرىلىپ 

  .  قالىدۇ

  يىلى-1085

ئۇ . ئالهمدىن ئۈتىدۇ)  VIIGregory(رىم پاپىسى گرىگورى يهتتىنچى 

، خىرىستيانالر چۈشىده. كۆرىدۇسهكراتتا يېتىۋاتقاندا بىر چۈش 

اجاۋۇزچىلىقىغا قارشى تپ، مۇسۇلمانالرنىڭ لۇئىتتىپاقى قۇرۇ

  .  تۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ

  يىلى-1095

  ئاي-3

 ئىتالىيهنىڭ پىئاسىنزا ) IIUrban(رىم پاپىسى ئۇربان ئىككىنچى 

 ،يىغىندا ۋىزانتىلنىڭ ۋهكىلى. شهھرىده چوڭ يىغىن ئاچىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ كېڭهيمىچىلىك قىلىپ مهسىھىلهرنىڭ نۇرغۇن 

ىكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا ى بېسىۋالغانلىقىنى ۋه شهرقتزىمىنلىرىن

مۇسۇلمانالرنى . قاتتىق زۇلۇم سېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتىدۇ

خهتهرنىڭ تۈگىمهيدىغانلىقىنى، - زۇلۇم ۋه خىيىمقوغلىۋهتمىگىچه

 ۋىزانتىلغا ياردهم بېرىشىنى ا ئۇالرنىڭ شهرققه ئهسكهر ئهۋهتىپ،شۇڭ

  . ئورتاق قارشى تۇرۇشنى سورايدۇۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ھوجۇمىغا 

  يىلى-1095 

  ئاي-11

فىرانسىيهنىڭ كلېرمونت )  IIUrban(رىم پاپىسى ئۇربان ئىككىنچى 

يىغىندا ئۇ . شهھرىده يهنه بىر قېتىم چوڭ يىغىن ئاچىدۇ

ئۆزىدىن ۋاز كىچىپ، «: ياۋرۇپادىكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا

 يىرۇسالىمنى  ھهمده مۇقهددهس شهھهرۈپ مېڭىش،كىرسىتىنى يۈد

يېغىنغا قاتناشقانالر . توغرىسىدا چاقىرىق قىلىدۇ» قايتۇرۋىلىش

دهپ » بۇنداق قىلىشىمىز خۇدانىڭ ئىرادىسىدۇر«: ئورنىدىن تۇرۇپ 

تۇنجى قېتىملىق ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشىنىڭ مهقسىتى، . توۋاليدۇ

منى ئازات مۇسۇلمانالر بېسىۋالغان مۇقهددهس شهھهر يىرۇسالى

قېلىپ، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ ھهج قېلىشىغا بىخهتهر يول ئېچىپ 

 2/3بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ . بېرىش ئىدى

 يىل بېسىۋالغاندىن كىيىن، ئاندىن 400قىسىم زىمىنىنى 

خىرىستيان ئهللىرىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى 

  . كهڭ كۈلهملىك ھهركىتىدۇرئېلىپ بارغان تۈنجى 
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  ئهھلى سهلىپ ئۇرۇشىنىڭ جهريانى

  نهتىجىسى  ان دۆلهتلهرقاتناشق  ۋاقتى  قېتىملىق

  فىرانسىيه  1096-1099  1
الىمنى ئىگهللهپ، يىرۇس

  .يىرۇسالىم پادىشاھلىقىنى قۇرىدۇ

2  1147-1149  
  فىرانسىيه،

  رىم

ۋه ئۇدىسسىيهنى دهمهشىق 

  .دۇ مهغلۇپ بولىقايتۇرۇۋااللماي

مىسىر سۇلتانى ساالھىدىن باشچىلىقىدىكى مۇسۇلمانالر يېرۇسالىمنى . يىلى-1187

  .قايتىدىن ئىگهللىۋالىدۇ

3  1189-1191  
  گىرمانىيه

  ،ئهنگىلىيه

  فىرانسىيه

 يىرۇسالىمنى قايتۇرۋااللماي

  چىكىنىپ كىتىدۇ

  رىم  1202-1204  4

  قىلغانئهسلىده مىسىرغا يۈرۈش

ۋىنىتسىيه ئهسكهرلهر 

دىگهرلىرىنىڭ ئازدۇرىشى سو

بىلهن كونىستانتىنپولغا ھوجۇم 

» التىن ئىمپىرىيىسى«قىلىپ، 

  . نى قۇرىدۇ

5  1217-1221  

  ۋىنگىرىيه،

  رىم،

  يىرۇسالىم پادىشالىقى

سۈرىيه رايونىدا غهلىبه قىلىدۇ، 

ئاندىن مىسىرغا يۈرۈش قىلىپ 

دامىتتا شهھرىنى ئىگهللهيدۇ، 

  قىلغان ھوجۇمداگهئهمما قاھىره

  . مهغلۇپ بولىدۇ

  رىم  1228-1229  6

مىسىر سۇلتانى بىلهن كىلىشىم 

تۈزۈپ، يىرۇسالىمنى 

  . قايتۇرۋالىدۇ

  .  ئىگهللىۋالىدۇسالىم شهھرىنى مۇسۇلمانالر يهنه يىرۇيىلى-1244

  فىرانسىيه  1248-1254  7

مىسىرغا يۈرۈش قىلىپ دامىتتانى 

ئىگهللهيدۇ، ئهمما قاھىرهگه 

  . لۇپ بولىدۇ قىلغاندا مهغمھوجۇ
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  فىرانسىيه  1270  8

دېڭىزدىن ئۈتۈپ شىمالى 

ئافرىقىدىكى تۇنىسقا ھوجۇم 

قىلىدۇ، تۇنىسقا ھۆكۈمرانلىق 

قىلىۋاتقان مۇسۇلمان پادىشاھ 

ئۇالر بىلهن كىلىشىم تۈزۈپ 

. ئولپان تۆلهيدىغان بولىدۇ

 چىكىنىپ ئۇالرشۇنىڭ بىلهن 

  . كىتىدۇ

  ئهنگىلىيه  1271-1272  9

ڭ قىلىدۇ، كىيىن سۈرىيهده جه

 10لۈك سۇلتانلىقى بىلهن مهم

لىق كىلىشىمى نچيىللىق تې

 قايتىپ ، ئهنگىلىيهگهتۈزۈپ

  . كىتىدۇ

 داۋاملىق ئهمما مۇسۇلمانالر. ىيىن ئهھلى سهلپ ئۇرۇشى توختايدۇشۇنىڭدىن ك

يىلى -1291. ئۇرۇش قوزغاپ، مهسىھىيلهرنىڭ زىمىنلىرىغا ھوجۇم قىلىدۇ

يىرۇسالىمنىڭ شىمالىدىكى ( تۇرغان ئهڭ ئاخىرقى شهھهر ئاككا مهسىھىيلهر ئىگهللهپ

شۇنىڭ بىلهن يىرۇسالىم . مهملۈك سۇلتانلىقى تهرىپىدىن تارتىۋىلىنىدۇ) شهھهر

  . پادىشالىقىمۇ ئاخىرلىشىدۇ

  

خۇددى دهسلهپكى مۇسۇلمان   ئۇرۇش قىلىش جهريانىدائهھلى سهلپ ئارمىيىسى ●

 ھهقىقهتهن هھشى قىلمىشالرنى سادىر قىلىپ،ۋزوراۋانلىق ۋه ئهسكهرلىرىدهك 

بۇنى مهسىھ جامائهتچىلىكى ئېتىراپ قىلىدۇ، ھهم . خاتالىق ۋه گۇناھ ئۆتكۈزگهن

  . ئۇالرنىڭ خاتا قىلمىشلىرىنى ئهيىپلهيدۇ

ئهھلى سهلپ ئارمىيىسى ئىگهللىگهن رايونالردا كۈپىنچه ئهھۋالدا، مۇسۇلمانالرنىڭ  ●

يول ا ۋه دىنى ئېتىقاتىنى ساقالپ قېلىشىغئادىتى -پمۈلكى، ئۆر-ئۆزلىرىنىڭ مال

  . غانقوي

  

  ئهھلى سهلپ ئۇرۇشىدىن كىيىن

14-16   

  ئهسىر

ئوسمان تۈرك ئىمپىرىيىسى بارغانسىرى كۈچىيىپ، ئهتراپتىكى 

ياۋرۇپادىكى خىرىستىيان . مۇسۇلمان دۆلهتلىرىنى بويسۇندۇرىدۇ

نى ) انبولئىست(دۆلهتلىرىگه ھوجۇم قىلىپ، كونىستانتىنپول 

  . بېسىۋالىدۇ
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  ئهسىر-15

ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئهھلى سهلپ ئۇرۇشى ئهمدىلىكته شهرقتىكى 

مهسىھىي قېرىنداشلىرىنى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرۇش 

. ئهمهس، بهلكى ئۆز زىمىنى ساقالپ قېلىش بىلهن چهكلىنىدۇ

  يىلى-1480

 ئوترانتو سۇلتان مهھمۇد ئىككىنچى ئىتالىيهنىڭ جهنۇبىدىكى

پ كىرىشكه دېڭىز بۇغۇزىنى ئىگهللهپ، ئىتالىيهگه تاجاۋۇز قىلى

 ئۇزۇن ئۆتمهيال ئۆلۈپ كىتىپ، پىالنى سۇغا ئهمما. تهييارلىنىدۇ

  . چىلىشىدۇ

  يىلى-1529

ئۇ يول . سۇلتان سواليمان ۋىيېناغا قورشاپ ھوجۇم قىلىدۇ

اچقا، چاپقۇنغا دۈچ كىلىپ قالغ-ئۈستىده بىنورمال چىققان بوران

شۇ . ياراق ۋه زهمبرهكلهردىن ئايرىلىپ قالىدۇ-نۇرغۇن قورال

  .   سهۋهپتىن شهھهرنى ئااللماي چىكىنىپ كىتىدۇ

  يىلى-1683

، كهڭ كۈلهملىك ھوجۇم قوزغايدۇ ۋىيېناغا وسمان ئىمپىرىيىسىئ

 100.  ئېغىر تاالپهتكه ئۇچراپ قاتتىق مهغلۇپ بولىدۇهممائ

بۇ قېتىملىق ئۇرۇش . ه ئۆلىدۇمىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرى جهڭد

 يىلدىن بۇيان 200تارىخى بۇرۇلۇش خاراكتىرىگه ئىگه بولۇپ، 

ئىزچىل ياۋرۇپاغا ھوجۇم قىلىپ كىلىۋاتقان ئوسمان 

تاجاۋۇزچىلىق ھهركىتى شۇنىڭدىن كىيىن ئىمپىرىيىسىنىڭ 

ئوسمان ئىمپىرىيىسى تهدرىجى ئاجىزلىشىپ، غهربى . توختايدۇ

تېخنىكا، ئىقتىساد ۋه ھهربى كۈچ -ۋرۇپا ئهللىرى پهنيا

  .   كۈچىيىدۇهھهتلهرده ئوموميۈزلۈكج

  

  نىڭ ئېتىقات ئارقا كۆرىنىشى ئارمىيىسىئهھلى سهلىپ

ئىسالم دىنى باشالنغاندىن تارتىپ تاكى يېقىنقى دهۋرلهرگىچه، مۇسۇلمانالرنىڭ  ●

لباشچىسى  دىنى يومانالرنىڭ ھۆكۈمدارى ھهم مۇسۇلىكى سىياسى داھىالر ھهمئىچىد

كهتلىرى ئىسالم دىنىغا ئۇالرنىڭ سىياسى ۋه ھهربى ھهر. بولۇپ كهلگهن

مۇسۇلمانالر .  ئىسالمىيهتته دىن بىلهن سىياسى ئايرىلمىغانچۈنكى. ئاساسالنغان

مۇھىم ئۈچۈن ئېيتقاندا جهڭ قېلىش ئىسالم دىنىنى تارقىتىشنىڭ بىر خىل 

پايدىلىپ جۈملىدىن جهڭ قىلىش  بارلىق ۋاستىلهردىن دائىسالم دىنى. دۇرشهكلى

ئىسالمنىڭ ئاخىرقى مهقسىتى پۈتۈن . ىتىش تهشهببۇس قىلىنىدۇئارقىلىق دىن تارق

شۇڭا شارائىت ۋه . دۇنيانى بويسۇندۇرۇپ، بارلىق ئادهملهرنى مۇسۇلمان قېلىش

كۈچى بولسىال، كاپىرالرغا قارىتا جىھاد ئۇرۇشى قوزغاش، ئىسالم دىنىنىڭ مۇھىم بىر 

  . دۇرتهلىمى
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ئىمپىرىيىسى ئۇزۇن ۋاقىت مۇسۇلمانالرنىڭ ھوجۇمىغا ) شهرقى رىم(ۋىزانتىل  ●

ئاستا ئىسالم دىنىنىڭ جىھاد -ئۇچراش ۋه ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش جهريانىدا، ئاستا

خان شۇنىڭ بىلهن . ئىدىيىسىنى يۇقتۇرۋالىدۇ) دىن ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش(

بۇ خىل ئىدىيه كىيىن غهربى ياۋرۇپا . ۇجهمهتىنىڭ ھوقوقى دىنى ھوقوققا ئايلىنىد

  . ئهللىرىگىمۇ تهسىر قىلىدۇ

مۇھهببهت، كهچۈرۈمچانلىق، -بىراق مهسىھ ئېتىقاتى باشلىنىشتىال ئىنسانى مىھىر ●

. جىدهلنى رهت قىلغان-تاقهت ۋه تىنچلىقنى تهشهببۇس قىلىپ، ئۇرۇش-سهۋر

نىڭ ، شۇنداقال ئۇھهركىتى- ئىشنىڭغا ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ تهلىملىرى ۋهبۇ

 دهسلهپكى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى.  ئىسپات بوالاليدۇئىزلىرى- ئىششاگىرتلىرىنىڭ

ئۇقۇبهت، قېيىنچىلىق ۋه تهھدىتلهرگه دۈچ - يىلدا، گهرچه نۇرغۇن ئازاپ300

مۇھهببهت، - مىھىرئهيسا مهسىھنىڭ يولىنى تۇتۇپ،كهلگهن بولسىمۇ، ئهمما يهنىال 

  . بىلهن دىن تارقىتىدۇ ۋه تىنچلىق رهھىمدىللىك

ئهسىرده رىم ئىمپىرىيىسى مهسىھ ئېتىقاتىنى دۆلهت دىنى قىلىپ -4مىالدى  ●

بىكىتكهندىن كىيىنمۇ، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى رىم ھۆكۈمدارلىرىنى ئادالهتسىز، ناھهق 

جهڭ قېلىپ  قان تۈكۈدىغان ئىشالرنى . شالرنى قىلىشتىن توسايدۇئۇرۇ

شۇ سهۋهپتىن ھهتتا بهزىلهر . قهتئى قۇبۇل قىلمايدۇئېتىقاتىمىزغا خىالپ دهپ 

 كۈچىگه مهسىھىيلهر رىم ئىمپىرىيىسىنىڭ سىياسى تهسىرى ۋه ھهربى«ئۇالرنى 

  . دهپ ئهيىپلهيدۇ» بۇزغۇنچىلىق قىلدى

كىيىنكى دهۋرلهردىكى مهسىھىيلهرنىڭ ئۆتكۈزگهن خاتالىقلىرى ئاساسهن ئىسالم  ●

ن بولۇپ، ئىسالم دىنىنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل دىنىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغانلىقتى

خاتا ئىدىيىلىرىنى يۇقتۇرۋالغان، ۋه شۇ تۇرۇش جهريانىدا ئۆزىمۇ ئىسالمنىڭ بهزى 

بىراق . سهۋهپتىن بهزى ئادالهتسىز ئۇرۇشالرنى قوزغىغان، قىرغىنچىلىقمۇ قىلغان

  . تۇرمهيلى قانداقال بولمىسۇن، ئۇرۇش ۋه زوراۋانلىق مهسىھ ئېتىقاتىغا زىت

  ئوقۇبهتلهر- مهسىھىيلهر ئۇچرىغان زۇلۇم ۋه ئازاب

 11ساتقۇن يهھۇدادىن باشقا قاپقالغان  شاگىرتى بولۇپ، 12ئهيسا مهسىھنىڭ  ●

ۈن ھاياتىنى  شاگىرتى ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچ10شاگىرتى ئىچىده 

ق بېرىپ خۇش ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلى يۇھاننامۇ ىشاگىرتيهنه بىر . قۇربان قىلغان

 ئۆمرىنى  كىيىنكى، سۈرگۈن قىلىنىپخهۋهر تارقاتقانلىقى ئۈچۈن پاتمۇس ئارىلىغا

  . شۇ يهرده ئاخىرالشتۇرغان

 يىلىدا، مهسىھىيلهر جهمىيهتتىكى ئهڭ ئاجىز 300مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى  ●

ىغان مىڭلىغان، ئونمىڭل. كوللىكتىپ بولۇپ، دائىم زىيانكهشلىككه ئۇچراپ تۇراتتى

بۇنىڭ بىردىنبىر سهۋهبى، ئۇالر ئهيسا . مهسىھىيلهر ئېتىقات يولىدا شىھىت بولغانىدى
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مهسىھنىڭ خۇدانىڭ بىردىنبىر قۇتقۇزۇش يولى ئىكهنلىكىگه ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن 

  . ئىدى

 مهسىھىلهر رىمنىڭ كۆپ ئىالھلىرىغا ئىشهنمهي ،)68-37(رىم ئىمپىراتورى نېرو  ●

لىق ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرغاچقا، ئۇالرغا دهھشهتلىك ئۆزلىرىنىڭ بىر خۇدا

يىلى ئۇ رىمنىڭ نامراتالر ئولتۇراقالشقان -64مىالدى . زىيانكهشلىكلهرنى سالىدۇ

شهھهر رايونىغا ئوت قويىۋىتىپ، ئارقىدىن بۇنى مهسىھىيلهر قىلغان دهپ تۆھمهت 

ىنالرنىڭ ئالدىدىال ئۇ مهسىھىيلهرنى تۇتۇپ مۇسابىقه مهيدانلىرىدا تاماشىب. چاپاليدۇ

ھىيلهرنى تۆۋرۈكلهرگه ھهتتا مهسى.  كۆڭۈل ئاچىدۇيۋانالرغا يهم قىلىپ،يىرتقۇچ ھا

، مهشئهل قېلىپ ياندۇرۇپ، كېچىسى ئۆزىنىڭ بېغىنى يۇرۇتىدىغان چىراق باغالپ

 پىتروس ۋه پاۋلۇسالرمۇ ىملىق ۋهھشى قىرغىنچىلىقتا، شاگىرتشۇ قېت. قىلىدۇ

  . گه ئۇچراپ شىھىت بولىدۇنېرونىڭ زىيانكهشلىكى

. ھايات ۋاقتىدا ئۆزىنى ئىالھ دهپ جاكاراليدۇ) 96-51(رىم ئىمپىراتورى دومىتىئان  ●

شۇڭا دومىتىئان مهسىھىيلهرگه . مهسىھىيلهر ئۇنىڭ ئىالھلىقىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ

يىلى كهڭ كۈلهمده مهسىھىيلهرنى تۇتۇش بۇيرۇقى -81ئۆچمهنلىك قىلىپ، مىالدى 

  . نۇرغۇن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى زىيانكهشلىككه ئۇچرايدۇ. دۇچىقىرى

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى تهكشۈرۈپ تۇتىۋالسا، ) 117-53(رىم ئىمپىراتورى تىرايان  ●

ئهگهر ئۇنىمىسا ، ا مهجبۇراليدۇرىمنىڭ بۇد ئىالھلىرىغا تاۋاپ قىلىشقئۇالرنى 

يان كىرسىتكه مىخلىنىپ شۇ دهۋرده يىرۇسالىمنىڭ ئىپىسكوپى سىم. ئۆلتۈرۋىتىدۇ

چۈنكى ئۇالر . ئانتاكىيهنىڭ ئىپىسكوپى تىرىك پىتى شىرغا يهم قىلىنىدۇ. ئۆلتۈرىلىدۇ

  . ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرۇپ، رىمنىڭ بۇد ئىالھلىرىغا سهجده قىلغىلى ئۇنىمايدۇ

 ىمپىراتورلىرىمۇ مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغاتىراياندىن كىيىنكى نهچچه ئهۋالد رىم ئ ●

ئىمپىراتور پىئاسنىڭ دهۋرىده، . شلىك قىلىدىغان سىياسهتنى داۋامالشتۇرىدۇزىيانكه

شهھرىنىڭ ئىپىسكوپى پولىكارپۇس قولغا ) ھازىرقى تۈركىيهدىكى ئىزمىر(سىمىرنا 

شۇ . يىرتقۇچالرغا يهم قىلىنىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدۇئېلىنىپ، مۇسابىقه مهيدانىدا 

سهت بېرىلىپ، ئهگهر مهيداندىكى تاماشىبىنالر  ئۇنىڭغا ئهڭ ئاخىرقى قېتىم پۈرچاغدا

. ، دهرھال قويۇپ بېرىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرىلىدۇ ھاقارهتلىسهئهيسا مهسىھنىئالدىدا 

 يىلنىڭ ياقى رهببىمنىڭ 86مهن : پۇس مۇنداق دهپ رهت قىلىدۇئهمما پۇلىكار

اق تۇرۇپ، شۇند. ئۇ ئهزهلدىن ماڭا يامانلىق قىلىپ باققىنى يوق. خىزمىتىده بولدۇم

بۇنى ئاڭلىغان .  كهلتۈرهلهيمهنت قانداقمۇ ھاقارهمىنى قۇتقۇزغان ئاشۇ رهببىمگه

يهم  ئۇنداقتا مهن سىنى يىرىتقۇچالرغا تاشالپ بېرىپ: مهسئۇل ئهمهلدار ئۇنىڭغا

ئىختىيارىڭىز، قېنى : پولىكارپۇس.  دهيدۇ–قىلماقتىن باشقا ئامالىم يوق 

ئهگهر سهن : ئهمهلدار غهزهپلىنىپ.  دهيدۇ–يىرتقۇچلىرىڭىزنى قويۇپ بېرىڭ 

.  دهيدۇ–كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرىمهن ئوتتا يىرتقۇچالردىن قورقمىساڭ، ئۇنداقتا سىنى 
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سهن ئوت بىلهن مىنى قورقۇتماقچىمۇ، ئۇ ئوتقۇ بىرهر سائهت : پولىكارپۇس ئۇنىڭغا

. يدۇ ده-كۆيه، ئهمما سهن مهڭگۈ ئۆچمهيدىغان دوزاقنىڭ ئوتىنى ئۇنتۇپ قالما 

  . پ ئۆلتۈرىلىدۇبىلهن پولىكارپۇس ئوتتا كۆيدۈرۈشۇنىڭ 

 مهسىھىيلهرنىڭ ئۆز ئېتىقاتىغا بولغان )180-121(ئاۋرېلىئوس ئىمپىراتور  ●

ھهم ئۇالرغا . غا چىققان ئهخمهقلىق دهپ قارايدۇقىزغىنلىقى ۋه ساداقىتىنى ئۇچى

مهسىھ . ىدۇقاتتىق ئۆچمهنلىك قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ زىيانكهشلىكلهرنى سال

ئىسپات بىلهن پاكىت -ئېتىقاتىنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى نۇرغۇن پېشۋالىرى دهلىل

مهسىھ . كۆرسىتىپ، ئۇنى قايىل قىلىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ، ئهمما ئۈنىمى بولمايدۇ

يهر تهۋرهش، كهلكۈن، ئېتىقاتچىلىرى زىيانكهشلىككه ئۇچراۋاتقان ئاشۇ مهزگىللهرده 

كىشىلهر بۇنىڭدىن ئىبرهت . لىقالر توختىماي يۈز بېرىدۇۋابا، ئوت ئاپىتى قاتار

ئالماي، ئهكسىچه بۇ ئاپهتلهرگه مهسىھىيلهر سهۋهپچى دهپ قاراپ، ئۇالرغا ھوجۇم 

مهسىھ . بۇنى ھۆكۈمهت توسىمايدۇ. قىلىپ تېخىمۇ كۆپ زىيانكهشلىكلهرنى سالىدۇ

رىم «ىالر كوچىالردا ياتىدۇ، توپىالڭچ-ئېتىقاتچىلىرىنىڭ جهسهتلىرى كوچا

دهپ، مهسىھىيلهرنىڭ » ئىالھلىرىنىڭ دۈشمهنلىرى زىمىننى بۇلغىمىسۇن

  . دېڭىزالرغا چېچىۋىتىدۇ-پارچه قىلىپ، كۆيدۈرۈپ، دهريا-جهسهتلىرىنى پارچه

شۇ مهزگىللهرده سىمفورىنۇس ئىسىملىك بىر ياش ئېتىقاتچى قولغا ئېلىنىپ 

 ئالدىدا، ئانىسى ئۇنىڭغا مهدهت جازا ئىجرا قىلىنىشنىڭ. ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىدۇ

ئوغلۇم، قهيسهر بولغىن، ئۆلۈمدىن قورقما، چۈنكى ئۇ سىنى «: بېرىپ مۇنداق دهيدۇ

بۈگۈن سىنىڭ . خۇداغا تهلپۈنگىنئهرىشتىكى . ھهقىقى ھاياتلىققا ئېلىپ بارىدۇ

   ». ھاياتلىققا ئۆزگىرىدۇكىتىلمهيدۇ، بهلكى ئهرىشتىكىھاياتىڭ ئېلىپ 

يىلى، مهسىھ ئېتىقاتىنى قوغداش ۋه ئاقالش يولىدا زور كۈچ -166مىالدى  ●

يىللىرى -100يۇستىن مىالدى . چىقارغان يۇستىن مارتىر شىھىت بولىدۇ

سامارىيهنىڭ فىالۋىئه شهھرىده تۇغۇلغان بولۇپ، كىچىكىدىن باشالپال بىلىم ئېلىش 

خۇدانى ئىنسان قانداق قىلغاندا «ئۇ . ئارزۇسى كۈچلۈك ھهم تىرىشچان ئىدى

رلۈك گىرىك پهلسهپىلىرىنى تۈدىگهن سوئالغا جاۋاپ تېپىش ئۈچۈن، » تونۇيااليدۇ

ھ  مهسىيىلى-130مىالدى . پ تاپالمايدۇئۆگىنىدۇ، ئهمما قانائهتلىنهرلىك جاۋا

داش بىر ئۆمۈر مهسىھ ئېتىقاتىنى قوغئۇ  شۇنىڭدىن كىيىن .ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلىدۇ

. بۇ توغرىلىق ئاز بولمىغان كىتاپالرنى يازىدۇ ، ھهمدهۋه ئاقالش بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

قهدىمقى ئۇ يهھۇدىالر بىلهن مۇنازىرلىشىپ، تهۋرات، زهبۇر ۋه باشقا 

پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرىدا ئالدىن بىشارهت قىلىنغان قۇتقۇزغۇچى مهسىھنىڭ دهل 

غا خهت يېزىپ،  رىم ئىمپىراتورلىرى ھهتتا. پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇئهيسا

يىلى يۇستىن ۋه -166مىالدى .  توغرا يول ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇمهسىھ ئېتىقاتىنىڭ

يهرلىك رۇستىكۇس ئىسىملىك بىر . قولغا ئېلىنىدۇباشقا بهش مهسىھ ئېتىقاتچىسى 
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ئهمهلدار ئۇالرنى رىمنىڭ بۇد ئىالھلىرىغا سهجده قىلىپ، ئىسرىق كۆيدۈرسه، 

يهرلىك شۇنىڭ بىلهن . ئهمما ئۇالر بۇنى رهت قىلىدۇ. ىدۇقويىۋىتىدىغانلىقىنى ئېيت

   . ، ئاندىن كاللىسى ئالىدۇىالپ ئۇرغۇزۇپقامچئهمهلدار ئۇالرنى 

. ۈشكهن بېسىم سهل يىنىكلهيدۇ چ يىللىرى، مهسىھ ئېتىقاتىغا250-222مىالدى  ●

  . توال ئهركىنلىككه ئېرىشىدۇ-مهسىھىيلهر ئاز

يىلى پهرمان چۈشۈرۈپ، بارلىق -250ىالدى رىم ئىمپىراتورى دىسىئۇس م ●

 قىلىشقا چىراق-م ئىالھلىرىغا نهزىرمهسىھىيلهرنى ئېتىقاتىدىن ۋاز كىچىپ، رى

ئاجىز گهرچه بىر قىسىم .  ر جازااليدۇ ئېغىمهجبۇراليدۇ، پهرمانغا بويسۇنمىغانالرنى

لهر كىشىلهر ئېتىقاتىدىن ۋاز كهچكهن بولسىمۇ، ئهمما يهنىال نۇرغۇن مهسىھىي

  . ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرىدۇ

  يىللىرى، مهسىھ جامائىتى تىز سۈرئهتته تهرهققى قىلىدۇ،303-260مىالدى  ●

  .  كۆپىيىدۇ بىلهنئېتىقاتچىالرنىڭ سانى شىددهت

يىلى، رىم ئىمپراتورى دىكلىتىئانوس دۆلهتنىڭ بىرلىكىنى ساقالپ -300مىالدى  ●

الىرىنىڭ ئېتىقاتىنى بىرلىككه ئۈنۈملۈك باشقۇرۇش ئۈچۈن، بارلىق رىم پۇقر

. ئهمما مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ئۇنىڭغا ئهڭ چوڭ توسقۇن بولىدۇ. كهلتۈرمهكچى بولىدۇ

يىلى ئۇ پهرمان چۈشۈرۈپ، بارلىق مهسىھ جامائهتلىرىنى -303شۇنىڭ بىلهن مىالدى 

 مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا يا ئېتىقاتىدىن ۋاز كىچىش،. ۋهيران قىلىۋىتىشنى بۇيرۇيدۇ

 يېغىۋىلىنىپ نۇرغۇن ئىنجىل. ى بېرىدۇياكى ئۆلۈشتىن ئىبارهت ئىككىال يولن

 مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ئېچىنىشلىق بۇ قېتىممۇ ئاز بولمىغان. ۆيدۈرۋىتىلىدۇك

  . يوقالمايدۇيهنىال ئهمما مهسىھ ئېتىقاتى . ئۆلتۈرىلىدۇ

رىم ئىالھلىرىغا يىلى رىم ئىمپىراتورى گالىرىئۇس پهرمان چىقىرىپ، -308مىالدى  ●

نهزىر چىراق قىلىنغان ھاراقنى، رىمنىڭ بازارلىرىدا سېتىلىۋاتقان بارلىق 

بۇ ئارقىلىق مهسىھىيلهرنى يا بۇدقا . يىمهكلىكلهرنىڭ ئۈستىگه چېچىشنى بۇيرۇيدۇ

چىراق قىلىنغان يىمهكلىكلهرنى يىيىش ياكى ئاچ قېلىپ ئۆلۈشكه -ئاتاپ نهزىر

  . مهجبۇراليدۇ

 بۇندىن كىيىن مهسىھ  رىم ھۆكۈمىتى پهرمان چىقىرىپ،يىلى-313مىالدى  ●

  . ئېتىقاتىغا يول قويىدىغانلىقىنى جاكاراليدۇ

ئۇ مهسىھ . يىلى ئىمپىراتور كونىستانتىن تهختكه ئولتۇرىدۇ-323مىالدى  ●

مۇ مهسىھ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ يهنه نۇرغۇن رىملىقالر. ئېتىقاتىنى قۇبۇل قېلىدۇ

  رىم ئىمپىرىيىسىنىڭزۇن ئۆتمهي خىرىستىيان دىنىئۇ. لىدۇئېتىقاتىنى قۇبۇل قى

  . دۆلهت دىنىغا ئايلىنىدۇ
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  مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىشىنىڭ سهۋهبى

بۇ رىم مهسىھىلهر خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى تارقىتىشتا ئىنتايىن قىزغىن بولۇپ،  ●

مهسىھىيلهر . لىپ كىلىدۇئىمپىرىيىسىنىڭ كۆپ ئىالھلىق دىنى ئېتىقاتىغا تهھدىت ئې

 ئىشىنىدۇ، شۇڭا مۇتلهق ھهقىقهت ئىكهنلىكىگهئۆزىنىڭ بىر خۇدالىق ئېتىقاتىنىڭ 

بۇ رىملىقالرنى . نىڭ كۆپ ئىالھلىق دىنى ئېتىقاتى بىلهن سىغىشالمايدۇلىقالررىم

  ئىالھلىرىغارىملىقالرنىڭيهنه  مهسىھىيلهر. نارازى قىلىپ ئۆچمهنلىكىنى قوزغايدۇ

ئىالھقا  بهزىدهچىراقلىرىغا قاتناشمىغاچقا، ھهتتا - نهزىرۆتكۈزگهنئاتاپ ئ

  . ئىشهنمهيدىغان دىنسىزالر دهپمۇ قارالغان

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىده، مهسىھ جامائىتىده نۇرغۇن مۆجىزىلهر  ●

، بۇ رىمنىڭ )مهسىلهن كىسهللهرنىڭ ساقىيىپ كىتىشى دىگهندهك(كۆرۈلگهن بولۇپ 

  . جادۇنى چهكلهيدىغان قانۇنىغا خىالپ كىلىپ قالغان-رىسىھ

دهسلهپكى جامائهتتىكى مۇتلهق كۆپ قىسىم ئېتىقاتچىالر جهمىيهتنىڭ تۆۋهن  ●

يوقىرى تهبىقىدىكىلهر تهرىپىدىن مهسىھ ئېتىقاتى قاتلىمىدىكى ئادهملهر بولغاچقا، 

  . اپاتلىق دهپ قارىلىپ كهمسىتىلگهنخۇر

مۇھهببهتلىك بولۇش، -هشهببۇس قىلىنغان پاك ياشاش، مىھىرمهسىھ ئېتىقاتىدا ت ●

ئادالهتنى ياقالش ۋه تىنچلىقنى سۈيۈشتهك پهزىلهتلهر، باشقىالرنىڭ نهزىرىده 

رىملىقالرنىڭ گىالدىئاتور . دهپ قارالغانئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن بولمىغان قۇرۇق غايه 

رىدىغان ئۇيۇنلىرىغا مهيدانلىرىدىكى قۇلالر ۋه ئهسىرلهرنىڭ بىربىرسىنى ئۆلتۈ

، اتاماش-نۇرغۇن مهسىھ ئاقساقاللىرى رىملىقالرنىڭ ئۇيۇن. مهسىھىلهر قاتناشمايتى

شۇ .  ئهيىپلهيتىبۇزۇقچىلىق ۋه ۋهھشىلىككه تولغان تۇرمۇش ئادهتلىرىنى

  . نىڭ نارازىلىقى ۋه قارشىلىقىغا ئۇچرايتىسهۋهپتىنمۇ رىملىقالر

بولۇپ ئۇيىشىۋىلىشى، باشقىالردا ئۇالرنىڭ مهسىھىيلهرنىڭ توپلىشىپ جامائهت  ●

ئۇنىڭ . سىياسى مۇددىئاسى ۋه ھهركىتى بارمىكىن دىگهن گۇماننى پهيدا قىالتتى

 رهكئۈستىگه مهسىھىيلهر رىمنىڭ قانۇنىغا قارىغاندا خۇدانىڭ قانۇنىغا تېخىمۇ بهك

 قورال دهپ قاراپ،» ئادهم ئۆلتۈرۈش گۇناھ«شۇڭا نۇرغۇن مهسىھىيلهر . بويسۇناتتى

بۇ ئىش ھهربى كۈچكه تايىنىپ مهۋجۇد . ئېلىپ ئهسكهر بولۇشقا ئۇنىمايتى

 قۇبۇل قىلغىلى بولمايدىغان ئېغىر رىم ئىمپىرىيىسى ئۈچۈن ئېيتقاندابولىۋاتقان 

ئۇندىن سىرت، مهسىھىيلهر ئۆز ئىچىدىكى زىددىيهتلهرنى دىنى . گۇناھ ئىدى

بۇمۇ . ى، سوتقا ئهرز قىلمايتىئاقساقاللىرىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ھهل قىالتت

رىم . ھۆكۈمهتنىڭ نهزىرىده رىم قانۇنىغا ھۆرمهتسىزلىك قىلغانلىق دهپ قارىالتتى

 بىلدۇرىدىغان تۈزىمى ۋه ساداقىتىنى-زىنىڭ قانۇنھۆكۈمىتى مهسىھىيلهرنى ئۆ

شۇڭا . ئوبىكتى بار، ئۇالر رىمنىڭ ھۆكۈمرانىغا سادىق ئهمهس دهپ قارايتى
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.  شۇنچه بېسىم بوالتتىرىم ھۆكۈمىتىگهسانى قانچه ئاشقانسىرى، مهسىھىيلهرنىڭ 

تۈزۈمگه رىئايه -بىراق ئهمىلىيهتته، مهسىھىيلهر جهمىيهتتىكى ھهممىدىن بهك قانۇن

چۈنكى مهسىھ .  ھهم ھۆكۈمهتكه بويسۇنىدىغان پۇقراالردىن ئىدى،قىلىدىغان

نۇش ئېتىقاتچىالرنىڭ گه بويسۇىتۈزۈم-قانۇندۆلهتنىڭ ئېتىقاتىدا ھۆكۈمهتكه ۋه 

ئۇالر يهنه دۆلهتنىڭ تىنچلىقى ۋه ھاكىمىيهت ئۈستىدىكى . مهجبۇرىيىتى ئىدى

  .  دۇئا قىالتتىياخشى تىلهكلهرنى تىلهپ  مهلدارالر ئۈچۈنمۇئه

مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تۇرمۇش ئادىتى ئهينى ۋاقىتتىكى جهمىيهت تۈزۈلمىسىگه  ●

هم مهسىھ ئېتىقاتىغا كىرگهندىن كىيىن، مهسىلهن، بىر ئاد. تهھدىت ئېلىپ كىلىدۇ

ھۆكۈمهتنىڭ نى ۋاقىتتا ئهي. ئۆزىنىڭ ئىگىدارلىقىدىكى قۇللىرىنى ئازات قىلىۋىتىدۇ

تهستىقىنى ئالماي تۇرۇپ قۇلالرنى ئازات قىلىۋىتىش ئېغىر گۇناھ بولۇپ، ھهتتا ئۆلۈم 

» يۈڭالرسۆقېرىندىشىڭالرنى «ئهمما مهسىھىيلهر ئىنجىلدىكى . جازاسى بېرىلهتتى

شۇنداق دىگهن تهلىمگه ئاساسهن، گهرچه ھاياتى خهۋپكه ئۇچرىسىمۇ، يهنىال 

  . قىالتتى

  مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ جهلىپكارلىقى

كۈنى تىرىلىپ -3ئهيسا مهسىھ كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن،  ●

ر كۈنى شاگىرتال-50كۈنى ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇ،  -40شاگىرتلىرىغا كۆرۈنىدۇ، 

ئىرۇسالىمدا يىغىلىپ دۇئا قىلىۋاتقاندا، مۇقهددهس رهھ ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىغا 

چۈشۈپ، ھهممىسى باشقا مىللهتلهرنىڭ تىللىرىدا سۆزلىيهلهيدىغان ۋه مۆجىزه 

ئهيسا ) يىلى-33مىالدى (شۇ چاغالردا . كۆرسىتهلهيدىغان ئىقتىدارالرغا ئىگه بولىدۇ

 يىللىق 300. نى نهچچه مىڭال ئادهم ئىدىمهسىھكه ئهگهشكهن ئېتىقاتچىالرنىڭ سا

مۇشهققهتلهرنى باشتىن ئۆتكۈزۈپ، ئىمپراتور كونىستانتىننىڭ ۋاقتىغا -زۇلۇم ۋه جاپا

 مىليونغا يىتىپ، ئىمپىرىيه نوپۇسىنىڭ 6كهلگهنده، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ سانى 

  .  نى ئىگهللهيدۇ%10

تىنى قۇبۇل قىلىشى، ئۇنىڭ ئهينى دهۋرلهرده، بىر ئادهمنىڭ مهسىھ ئېتىقا ●

ئىستىقبالىنى ياخشىالشقا ھىچقانچه پايدىسى تهگمهيال قالماستىن، ئهكسىچه 

ئهمما . جهمىيهت تهرىپىدىن چهتكه قېقىلىپ، ھهتتا ئۆلۈم خهۋىپىمۇ ئېلىپ كىلهتتى

چۈنكى مهسىھ . شۇنداقتىمۇ، يهنىال نۇرغۇن ئادهم مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلىدۇ

مهسىلهن، مهسىھ جامائهتچىلىكىده . هلىپكارلىقى ئىنتايىن كۈچلۈكتۇرجئېتىقاتىنىڭ 

 ئوقۇبهتته قالغان-پ، ئازاپكېسهل ساقايتىپ، جىن قوغاليدىغان ئىقتىدارالر بار بولۇ

.  ئهركىنلىككه ئېرىشتۈرهلهيتىجهھهتته وھى ر ڭ كېسىلىنى ساقايتىپ،ئادهملهرنى

يول كۆرسىتىپ، ئۇالرغا كىشىلهرگه ئۈمۈدسىزلىكته قالغان يهنه مهسىھ ئېتىقاتى 

ئۇندىن باشقا، مهسىھىيلهرنىڭ ئۆزىگه خاس . ئۈمۈد ئاتا قىالاليتىيېڭىدىن 
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مهسىلهن، خىزمهت . پهزىلهتلىرى ۋه تۇرمۇش ئادىتىمۇ كىشىلهرنى جهلپ قىالاليتى

 ر قىلمىشالرنى يۇقتۇرماسلىقىۋه سودىدىكى سهمىمىلىكى، جهمىيهتتىكى ناچا

، الرنى ئۇرۇش، بالىالرنى تاشلىۋىتىش، ئاجىزالرنى بۆزهك قىلىشمهسىلهن ئايال(

مهسىھىيلهر ئۆلۈمدىن ). قاتارلىقالرقىمارۋازلىق، ھاراقكهشلىك پاھىشۋازلىق، 

قورقماسلىقتىمۇ داڭ چىقارغان بولۇپ، ئېتىقاتى ئۈچۈن ئۆلۈمگه ھهرۋاقىت تهييار 

مۇ باشقىالرنىڭ مهسىھ  بۇالر.لىق بىلهن ھهققانىيهتنى ياقاليتىنىمهردائىدى، 

  . قاتىغا بولغان قىزىقىشى ۋه ھهۋىسىنى قوزغايدۇئېتى

قۇبۇل قىلغان ئادهمنىڭ ئۇنى بهلكى ، تى قۇرۇق تهلىم بولماستىنمهسىھ ئېتىقا

 يىلدا، 300دهسلهپكى شۇ سهۋهپلهردىن، . ھاياتىدا زور ئۆزگىرىش پهيدا قىالاليدۇ

 شۇنچىلىك قاتتىق بېسىم ئاستىدا بولسىمۇ، ۋه زوراۋانلىققا تايانمىسىمۇ، ھهتتا جهڭ

ھهقىقى مانا بۇنى خۇدانىڭ . يهنىال ئۇچقاندهك تهرهققى قىالاليدۇ مهسىھ ئېتىقاتى

  . مۆجىزىسى دىيىشكه بولىدۇ

دىن قوغدىغۇچىسى تېرتۇلىئان ھهقىقى ئىبادهتنى زورالشقا ئهسىردىكى -3مىالدى  ●

 زورالش دهيدىغان هسىھ ئېتىقاتىدام«: ، ئۇ مۇنداق دىگهنبولمايدۇ دهپ قارايتى

خۇدا ئهيسا «، »دىنغا زورالش خۇدانىڭ ئىرادىسىگه خىالپتۇر«، » يوقگهپ

مهسىھنى ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئهۋهتتى، ئهمما ئۇ باشقىالرنى 

ئهسىردىكى -3. »ئىنساننى مهجبۇرلىمايدۇئهزهلدىن مهجبۇرلىمىغان، چۈنكى خۇدا 

ئادهم دىنغا ئېتىقات قىلىش «پرىئاننىڭ دهرىسلىكىدىمۇ كارتاگىلىك ئىپىسكوپ سى

 دىن تارقىتىشتا ،دىمهك. دىيىلگهن» اسلىقنى ئۆزى بهلگىلهيدۇياكى قىلم

تاكى كونىستانتىنپولنىڭ دهۋرىگىچه بولغان ئارلىقتا، . زوراۋانلىققا تايىنىشقا بولمايدۇ

يهكۈنلهپ مۇنداق  پهيالسۇپ الكتهنتىئوس مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ تارقىلىش ئۇسۇلىنى

زوراۋانلىق ۋه زىيانكهشلىك يوق، چۈنكى دىندا ) مهسىھ ئېتىقاتىدا(«: دىگهن

سۆزگه تايىنىپ -پهشۋاغا ئهمهس، بهلكى گهپ-مۇشتبىز . زورالش يوقتۇر

كىشىلهرنى باشقىالر ئېيتقاندهك . هلبىنى تهسىرلهندۈرىمىزباشقىالرنىڭ ق

  .  »سپاتاليمىز ۋه نامايهن قىلىمىزئېزىقتۇرمايمىز، بهلكى تهلىم بېرىمىز، ئى
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 ئىسالم دىنىدىكى پهرىشته

  نىڭ مۇناسىۋىتىئالالپهرىشته بىلهن 

  ) 15:8قۇرئان (.  پهقهت ھهقىقهت ئۈچۈنال پهرىشتىلهرنى زىمىنغا چۈشۈرىدۇئالال ●

 ھهممه مهۋجۇداتنى پهرىشتىلهرنىڭ ئالدىغا قويۇپ، ئۇالرنىڭ نامىنى دهپ ئالال ●

  ) 2:31قۇرئان . (ورايدۇبېرىشنى س

  ) 16:2قۇرئان . ( پهرىشتىلهرنى ئۆزى ياقتۇرغان كىشىلهرگه ئهۋهتىدۇئالال ●

  ) 43:19قۇرئان . (نىڭ قۇللىرى ئىدىئالالپهرىشتىلهر ئهسلى  ●

  ) 13:13قۇرئان . (نى مهدھىيهلهيدۇئالالپهرىشتىلهر قورققانلىقى ئۈچۈن  ●

قۇرئان . (ئىنسانالرنى كهچۈرىشىنى تىلهيدۇنىڭ يهر يۈزىدىكى ئالالپهرىشتىلهر  ●

42:5 (  

   مۇناسىۋىتىپهرىشته بىلهن پهيغهمبهرنىڭ

  ) 33:56قۇرئان . ( پهيغهمبهرگه بهخت تىلهيدۇپهرىشتىلهر ●

 .  پهرىشتىلهرنى ئادهم ئاتىغا باش ئۇرۇپ سهجده قىلىشقا بۇيرۇيدۇئالال ●

 ، 7:11 ، 2:34قۇرئان . (لىدۇ شهيتانال رهت قى پهقهت.پهرىشتىلهر شۇنداق قىلىدۇ

15:28-31 ، 17:61 ، 18:52 ، 20:116 ، 38:71-74 (   

  پهرىشته بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ مۇناسىۋىتى

نىڭ ئۇالرنى قاتمۇقات قاراڭغۇلۇقتىن ئالالپهرىشتىلهر مۆمىنلهر ئۈچۈن دۇئا قىلىپ،  ●

  ) 33:43قۇرئان . (قۇتقۇزۇپ، يورۇقلۇققا ئهپچىقىشىنى تىلهيدۇ

دىگۈچىلهر، ھهم ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرغانالرغا، » ۇرمىنىڭ ئىگهم ئالالد« ●

. پهرىشتىلهر ئۇالرنى قوغدايدۇ. پهرىشتىلهر جهننهتنىڭ ياخشى خهۋىرىنى يهتكۈزىدۇ

  )  41:30،31قۇرئان (

 ئۇالرغا مىڭ پهرىشته ئالالىن ياردهم تىلىگهنده، مۇسۇلمانالر ئۇرۇشتا ئالالد ●

  ) 8:9قۇرئان . (هكچى بولغانچۈشۈرۈپ ياردهم بهرم

  پهرىشته بىلهن مۇسۇلمان ئهمهسلهرنىڭ مۇناسىۋىتى

قۇرئان (. پهرىشته قامچا بىلهن كاپىرالرنىڭ يۈزىگه ۋه دۈمبىسىگه ئۆلگۈچه ئۇرىدۇ ●

8:50 (  
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بىلهن ئۇالرنى ئايالالرنىڭ ئىسمى  نى ئايالالر دهپ قارايدۇ،كاپىرالر پهرىشتىلهر ●

  ) 53:27 ، 43:19قۇرئان . (ئاتايدۇ

  پهرىشتىلهرنىڭ خۇش خهۋهر يهتكۈزىشى

پهرىشته مهسىھ ئهيسانىڭ تۇغۇلىشى توغرىسىدىكى خۇش خهۋهرنى مهريهمگه  ●

  )45-3:42قۇرئان . (يهتكۈزىدۇ

پهرىشته يهھيا پهيغهمبهرنىڭ تۇغۇلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى خۇش خهۋهرنى  ●

  ) 3:39قۇرئان . (زاكارىياغا يهتكۈزىدۇ

  كۈنىدىكى پهرىشتىلهرقىيامهت 

ئىنسانالرنى  بۇلۇتالر ئىچىده يهر يۈزىگه چۈشۈپ،  پهرىشتىلهر بىلهن بىللهئالال ●

  ) 2:210قۇرئان . (سوراق قىلىدۇ

ئۇ كۈنى ئاسمان ۋه بولۇتالر يېرىلىدۇ، پهرىشتىلهر ھهيۋهت بىلهن يهر يۈزىگه  ●

  ) 25:25قۇرئان . (چۈشىدۇ

نى ئالالۋه تۆت ئهتراپىدا تۇرۇۋاتقان پهرىشتىلهر، نىڭ تهختىنى كۆتىرۋاتقان ئالال ●

.  تىلهيدۇۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھىنىئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ، ھهم ممهدھىيىلهيدۇ، 

  ) 40:7 ، 39:75قۇرئان (

. نىڭ دهرگاھىغا كۆتىرىلىدۇئالالپهرىشتىلهر ۋه روھىلقۇددۇس بىر كۈننىڭ ئىچىده  ●

  ) 70:4قۇرئان . (غا تهڭ مىڭ يىل50ئۇ بىر كۈننىڭ ئۇزۇنلىقى 

  تىزىلغان پهرىشتىلهر بىلهنقاتار- قاتارئالال قايتا قاتتىق تهۋرىگهنده، -يهر قايتا ●

  ) 23-89:21قۇرئان . (ئۇ كۈنى دوزاق ئېلىپ كىلىنىدۇ. يهرگه چۈشىدۇ

ئهمما . ئاسماندا نۇرغۇن پهرىشتىلهر بار، ئۇالرنىڭ يالۋۇرۇشلىرى قۇبۇل قىلىنمايدۇ ●

  ) 53:26قۇرئان . (ھسهت قىلغان ۋه خالىغانلىرى بۇنىڭ سىرتىدا روئالال

قتىن ا ئىبادهت قېلغانالرنى دوزائالالغئىلگىرى بۇيرۇق قىلىپ،  پهرىشتىلهرگه ئالال ●

  ) 1:806بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئېلىپ چىقىڭالر دهيدۇ

گه رله پهيغهمبهرمۇقهددهس كىتاپالرغا ۋها، قىيامهتكه، پهرىشتىلهرگه، ئالالغ ●

  ) 2:177.285قۇرئان (. ئىشىنىش كىرهك

  ) 4:166قۇرئان . (پهرىشتىلهر قۇرئاننىڭ ھهق ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىدۇ ●

نىڭ ئالالقهدىر ئېيى مېڭ ئايدىنمۇ ئهۋزهلدۇر، پهرىشتىلهر ۋه رۇھىلقۇددۇس  ●

قۇرئان . (بويرۇقى بىلهن، ھهرخىل ئىشالرنىڭ ھۆكۈمىنى ئېلىپ پهسكه چۈشىدۇ

97:3،4 (  
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پهرىشتىلهر بولۇتالر ئارىسىغا چۈشىدۇ، جهننهتكه ئهپچىقىلىپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ،  ●

  ) 4:54:432بۇخارى ھهدىسلىرى . (دۇنيادا ھهرخىل ئىشالر يۈز بېرىدۇ

  تۆت چوڭ پهرىشتهئىسالمدىكى 

 گهنز مۇھهممهتكه يهتكۈنىڭ ۋهھىلىرىنىئالال -)2:98قۇرئان  (جهبرائىل ●

  . پهرىشته

 پۈتكۈل ئالهمنى نازارهت قىلىدىغان، ئىنسانالر -)2:98قۇرئان  (مىكائىل ●

  . دۇنياسىدىكى تهمىناتنى باشقۇرىدىغان پهرىشته

  ) 32:11قۇرئان . ( جاننى ئالىدىغان پهرىشته–ئهزرائىل  ●

زامان ئاخىر بولغاندا بۇرغا .  يامغۇر ۋه شامالنى باشقۇرىدىغان پهرىشته–ئىسرافىل  ●

  . نىڭ سوراق قېلىشىغا تهييارالندۇرىدۇئالالۈكلهرنى تىرىلدۇرۇپ، چېلىپ، بارلىق ئۆل

  پهرىشتىلهرنىڭ خىزمىتى

ئۇالر . مۇسۇلمانالر ياخشى ھالهتته تۇرغاندا، پهرىشتىلهر ئۇالرنىڭ جېنىنى ئالىدۇ ●

  ) 16:32قۇرئان . (ئۆزىنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرى ئۈچۈن جهننهتكه كىرىدۇ

سىلهر : ېنىنى ئالغاندا، ئۇالردىن مۇنداق دهپ سورايدۇپهرىشتىلهر ئۇالرنىڭ ج ●

  ) 4:97قۇرئان (ھايات ۋاقتىڭالردا قانداق ئىدىڭالر؟ 

نىڭ بۇيرىقى بىلهن، بېرىپ مۇسا پهيغهمبهرنىڭ ئالالجاننى ئالغۇچى پهرىشته  ●

جېنىنى ئالماقچى بولغاندا، مۇسادىن قاتتىق تاياق يهپ كىتىدۇ، ھهتتا كۆزىمۇ 

  ) 4:55:619 ، 2:1339بۇخارى ھهدىسلىرى . (زهخمىلىنىدۇ

 ئايالالرنىڭ بالىياتقۇسىغا بىر پهرىشتىنى ھاۋاله قېلىپ ئورۇنالشتۇرغان بولۇپ، ئالال ●

بۇخارى . (ا دوكالت قېلىپ تۇرىدۇىكى ئهھۋالالرنى ھهرۋاقىت ئالالغئۇ بالىياتقۇد

  ) 1:318ھهدىسلىرى 

قالرنىڭ ھهركىتى، تۇرمۇشى، ئۆلىدىغان  بىر پهرىشتىنى يېڭى تۇغۇلغان بوۋائالال ●

لۇپ، ۋاقتى، دىنى ئېتىقاتى قاتارلىقالرنى خاتىرلهشكه ئورۇنالشتۇرغان بو

.  جهننهتكه ياكى دوزاققا كىرىشىنى بهلگىلهيدۇخاتىرلهنگهن مهزمۇنالر ئۇ بالىنىڭ

  ) 8:77:593،594 ، 4:55:549،550 ، 4:54:430بۇخارى ھهدىسلىرى (

    باشقا پهرىشتىلهر 

جادۇ -قهدىمقى بابىلۇندىكى ئىككى پهرىشته، كىشىلهرگه سىھىر: ھارۇت ۋه مارۇت ●

  ) 2:102قۇرئان . (خوتۇنالرنى ئاجراشتۇرۋىتىدۇ-قىلىشنى ئۆگىتىدۇ، ئهر

پهرىشتىلهر نازارهتچىلهردۇر، : يامان ئىشالرنى خاتىرلهيدىغان پهرىشته-ياخشى ●
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 ئادهملهرنىڭ قىلغان بارلىق ئىشلىرىنى خاتىرلىگۈچىدۇر، ئۇالرھۆرمهتكه اليىقتۇر، 

  ) 12-82:10قۇرئان . (بىلىدۇ

ھهر بىر ئادهمنىڭ ئالدى ۋه كهينىده پهرىشتىلهر بولىدۇ، : مۇھاپىزهتچى پهرىشته ●

  ) 13:11قۇرئان . (ئۇالر ئالالنىڭ بۇيرىقى بىلهن شۇ ئادهمنى مۇھاپىزهت قىلىدۇ

  ) 69:17قۇرئان . (شته بار پهرى8نىڭ تهختىنى كۆتىرىشكه مهسئۇل ئالال ●

  . جهننهت مۇئهككىلى رىزۋان ●

  لىك ۋه ئۇنىڭ ھهمرالىرىمادوزاق مۇئهككىلى  ●

  ) 2:1386بۇخارى ھهدىسلىرى . (مالىك دوزاقنى باشقۇرىدىغان پهرىشته ○

ھهي مالىك، ئىگهڭ جېنىمىزنى «: دوزاققا تاشالنغانالر ئازاپتا ناله قېلىپ ○

.  دهيدۇ-»سىلهر بۇ يهرده مهڭگۈ تۇرىسىلهر«: ئۇ.  دهيدۇ-»ئاخىرالشتۇرسۇن

  ) 43:77قۇرئان (

  ) 74:30،31قۇرئان . ( پهرىشته بار19دوزاقنى باشقۇرىدىغان جهمى  ○

قۇرئان (.  پهرىشتىلهردۇرزااليدىغانالر ۋهھشى ۋه قاتتىققولئوتتا جادوزاقتىكى  ○

66:6 (  

  كىرنې-مۇنكىر ●

 كۆزلۈك قارا ئهتلىك پهرىشتىلهر بولۇپ، كۆككۆرۈنىشى بهدبهشىر بولغان،  ○   

ه دىنى ئۇالرنىڭ پهيغهمبىرى ۋ. قهبرىلهرگه كىرىپ ئۆلۈكلهرنى ئىزدهيدۇ

» پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهت، دىنىمىز ئىسالم« ئۆلگهنلهر .ئېتىقاتىنى سورايدۇ

پ، تاكى  دۇمباال قاتتىقئهگهر ئۇنداق بولمىسا،. دىسه، ئۇالر كىتىپ قالىدۇ

   .  قىينايدۇىگىچهقىيامهت كۈن

ئىمانسىزالر ئۆلۈپ يهر ئاستىغا كۆمۈلگهندىن كىيىن، پهرىشتىلهردىن تاياق  ○   

ئۇالرنىڭ ئېچىنىشلىق چىقىرىغان ئاۋازىنى ئادهم . يهيدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ كهتكهن

بۇخارى ھهدىسلىرى (. ۋه جىنالردىن باشقا ھهممه مهۋجۇدات ئاڭلىيااليدۇ

2:1338،1374 (  

  ل جهبرائى ●

  : مۇھهممهت ۋه جهبرائىل

مۇھهممهت بىر قېتىم ھىرا غارىدا ئىستىقامهت قېلىپ خىيال سۈرۈپ ئولتۇرغاندا،  ○  

جهبرائىل ئىسىملىك بىر پهرىشته ئۇنى . تۇنجى قېتىملىق ۋهھىنى قۇبۇل قىلىدۇ

 بىر شايى رهختنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىپ  يهنه.ئۈچ قېتىم قاتتىق بۇغۇپ قويىۋىتىدۇ

ئۇ بۇ . دهيدۇ» ئوقۇيالمايمهن« ئۈچ قېتىم مۇئۇ. ئوقۇشقا بويرۇيدۇ ئۈچ قېتىم
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جىن خۇددى ئۆزىگه  ،ئىشتىن قاتتىق قورقۇپ كهتكهچكه، ۋهھىمه باسىدۇ

ئۆڭكۈردىن قېچىپ چىقىپ ئۇ شۇڭا .  بولىدۇغۇداىپ قىيناۋاتقاندهك تۇيچاپلىش

ندا،  مهككىنىڭ كوچىسىدا كىتىۋاتقا، مۇھهممهتكىيىن بىر كۈنى. كىتىدۇ

ئۆڭكۈرده  ھېلىقى ئۇ. ن بىر ئاۋازنى ئاڭاليدۇتوساتتىن ئاسماندىن كهلگه

دۇقتا ئولتۇرغانلىقىنى روھنىڭ مۇئهللهقتىكى بىر ئورۇن ئۇچرىغان مۇدھىش

مهن پهرىشته جهبرائىل بولىمهن، سهن بولساڭ «:  ئۇنىڭغاھېلىقى روھ. كۆرىدۇ

ا مۇھهممهت ئۇنىڭ سۆزىگه تتئهينى ۋاقى. دهيدۇ»  بولدۇڭئالالنىڭ پهيغهمبىرى

بۇ .  قورققىنىدىن الغىلداپ تىترهپ ئۆيىگه قېچىپ بېرىۋالىدۇئىشهنمهيدۇ، ھهتتا

ئاخىرى  ھهتتا. ۋهھىمه ۋه ئازاپ ئېلىپ كىلىدۇ خېلى ئۇزۇنغىچه كه مۇھهممهتئىش

.  بولىدۇۋالماقچىمۇقىپ ئۆزىنى پهسكه ئېتىققىسىغا چىتاغنىڭ چوچىدىماي، 

ي ھه«: كۆرۈنۈپنىڭغا ئۇيهنه غا چىققاندا، ھېلىقى روھ  تاغ چوققىسىبىراق

بۇ قېتىم ئۇنىڭ . دهيدۇ»  پهيغهمبىرى بولدۇڭنىڭئالالمۇھهممهت، سهن راستىنال 

ئايالى خهدىچه ئۇنىڭغا تهسهللى . كۆڭلى سهل جايىغا چۈشۈپ، ئۆيىگه قايتىدۇ

. شاليدۇئارقىدىن ۋهھى كىلىشكه با-شۇنىڭدىن كىيىن ئارقا. ۋه مهدهت بېرىدۇ

 ، 8:73:233 ، 6:60:478 ، 4:55:605 ، 1:3،4بۇخارى ھهدىسلىرى (

9:87:111 (  

؛ )53:13قۇرئان (مۇھهممهت جهبرائىلنىڭ ئىككى قېتىم چۈشكىنىنى كۆرىدۇ  ○  

  ) 81:23قۇرئان (ئۇنىڭ ئاسماندا تۇرغىنىنى كۆرىدۇ 

بهزىده . ىناتتىئاڭلۋهھى مۇھهممهتكه چۈشكهنده، بهزىده قوڭغۇراق ئاۋازىدهك  ○  

ۋهھى توختىغاندا مۇھهممهتنىڭ . دهمنىڭ سىياقىدا ئۇنىڭغا سۆزلهيتىجهبرائىل ئا

  ) 4:54:438 ، 1:2بۇخارى ھهدىسلىرى . (پىشانىسىدىن تهر چىقىپ كىتهتتى

، ئىل چۈشۈپ ئۇنىڭ كۆكرىكىنى ئېچىپمۇھهممهت مهككىدىكى چاغدا، جهبرا ○  

ئۇنىڭ ئىچىگه  ئاندىن ئهقىل بىلهن ئىماننى  يۇيۇپ تازاليدۇ،زهم سۈيى بىلهنزهم 

ى جهبرائىل ئۇن. ئهسلى ھالىتىگه ئهكهپ قويىدۇ كۆكرىكىنى قويغاندىن كىيىن،

  ) 2:1636بۇخارى ھهدىسلىرى . (چىقىدۇبىرىنچى قهۋهت ئاسمانغا ئېلىپ 

نىڭ بۇيرۇقى ئالال ئۇ ،كىشىلهرنىڭ جهبرائىلغا ئۆچمهنلىك قىلىشىنىڭ سهۋهبى ○  

قۇرئان . (هلبىگه قويۇپ قويغانلىقىدىندۇرنى مۇھهممهتنىڭ قلهرهھىبىلهن ۋ

2:97 (  

مۇھهممهتنىڭ دىيىشىچه، جهبرائىل ھهر يىلى بىر قېتىم ئۇنىڭغا قۇرئاننى  ○  

ئۇمۇ جهبرائىلغا بىر قېتىم قۇرئاننى قىرائهت قىلىپ . قىرائهت قىلىپ بېرىدىكهن

 يىلى جهبرائىل ئۇنىڭغا قۇرئاننى ئهمما ئۇ ئۆلۈپ كىتىدىغان ئاخىرقى. بېرىدىكهن

  ) 4:46:819بۇخارى ھهدىسلىرى . (كهنككى قېتىم قىرائهت قىلىپ بهرگهنئى
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جهبرائىل مۇھهممهتكه يوليۇرۇق قىلىپ، قۇرهيزا يهھۇدىلىرىغا ھوجۇم  ○  

 گىچه ئهرلهرنى 900 دىن 600قىلغۇزىدۇ، تهسلىم بولۇپ ئهسىرگه چۈشكهن 

تاالڭ -مۈلكىنى بوالڭ-ۋه مالاللىرى، بالىلىرى ئۆلتۈرگۈزىدۇ، ئۇالرنىڭ ئاي

بۇخارى ھهدىسلىرى . (، مۇسۇلمان ئهسكهرلهرگه تارقىتىپ بېرىدۇقىلغۇزۇپ

4:52:68 ، 5:59:362،443،444،447،448 (   

ئۇندىن باشقا يهنه نۇرغۇن پهرىشتىلهر . جهبرائىل مۇھهممهتنىڭ قوغدىغۇچىسى ○  

  ) 66:4ان قۇرئ. (مۇھهممهتنىڭ ياردهمچىلىرىدۇر

بۇخارى . (مۇھهممهت جهبرائىل بىلهن سۆزلىشىشتىن بۇرۇن سامساق يىمهيتى ○  

  ) 1:855ھهدىسلىرى 

  : جهبرائىلنىڭ تاشقى قىياپىتى

 ، 4:54:440بۇخارى ھهدىسلىرى . ( بىلهن كۆرهلمهيتى كۆزئائىشه جهبرائىلنى ○

5:57:112 ، 8:73:220 ، 8:74:266 (  

مۇھهممهتنىڭ دىھىيه . (ىش  دىھىيهگه ئوخشايتىجهبرائىلنىڭ تاشقى كۆرىن ○

 ، 4:56:827بۇخارى ھهدىسلىرى ) (لىك قامالشقان بىر دوستى باركهنتۇقئىسىم

6:61:503 (  

  ) 6:60:379 ، 4:54:458بۇخارى ھهدىسلىرى . ( قانىتى بار ئىدى600ئۇنىڭ  ○

  : لهرىجهبرائىل توغرىلىق باشقا خاتىر

  ) 6:60:7بۇخارى ھهدىسلىرى . (دۇرىنىجهبرائىل يهھۇدىالرنىڭ دۈشم ○

خوتۇن جىنسى مۇناسىۋهت قىلغاندا، ئهگهر ئهر -ئهر: جهبرائىل مۇنداق دىگهن ○

باشتا بولدۇرۋهتسه، تۇغۇلغان باال دادىسىغا ئوخشايدۇ؛ ئهگهر ئايال باشتا 

 4:55:546بۇخارى ھهدىسلىرى . (بولدۇرۋهتسه، تۇغۇلغان باال ئاپىسىغا ئوخشايدۇ

 ،5:58:275 ، 6:60:7 (  

. قۇرهيىش قهبىلىسىدىن بولغان بىر ئايال جهبرائىلنى شهيتانكهن دىگهن ○

  ) 2:1125بۇخارى ھهدىسلىرى (

  ) 8:73:173بۇخارى ھهدىسلىرى . (جهبرائىل بولسا روھىلقۇددۇستۇر ○

 ، 35:1قۇرئان . (ھهر بىر پهرىشتىنىڭ ئىككى، ئۈچ ياكى تۆت قانىتى بولىدۇ ●

  ) 6:60:223،224 ، 4:52:71رى بۇخارى ھهدىسلى



 8

  پهرىشته ۋه ئىبادهت توغرىسىدا

ھهر جۈمه كۈنى، پهرىشتىلهر مهسچىتلهرنىڭ دهرۋازىسىدا تۇرۇپ، مهسچىتكه  ●

سۆزلهشكه باشلىغاندا، پهرىشتىلهر  چىقىپئىمام . كىلىدىغانالرنى ساقاليدۇ

ۈل قويۇپ خاتىرلهيدىغان دهپتهرلىرىنى يېغىشتۇرۇپ، ئىمامنىڭ سۆزلىرىنى كۆڭ

؛ ئۇالر زىكىرنى دىققهت )4:54:433 ، 2:929بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئاڭاليدۇ

  ) 2:881بۇخارى ھهدىسلىرى . (بىلهن ئاڭاليدۇ

چۈنكى ئۇنىڭ ئالدى . ناماز ئوقۇغاندا، ئالدىغا ۋه ئوڭ تهرىپىگه تۈكۈرسه بولمايدۇ ●

   .، ئوڭ تهرىپىده پهرىشته بارئالالتهرىپىده 

   ) 417,531,532,753-1：405,406,410ىسلىرى بۇخارى ھهد(    

 پهرىشتىلهرنىڭسۆزى بىلهن، » ئامىن «ۇسۇلمانالر ناماز ئوقۇغان چاغدىكىم ●

ئۇالرنىڭ بۇرۇنقى ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرى  كهلسه، بىرال ۋاقىتقا توغرا سۆزى» ئامىن«

 ، 6:60:2 ، 4:54:446 ، 782-1:780بۇخارى ھهدىسلىرى . (كهچۈرۈم قېلىنىدۇ

8:75:411 (  

ئى «ئۇالرنىڭ بىرى . ھهر كۈنى سهھهرده يهر يۈزىگه ئىككى پهرىشته چۈشىدۇ ●

دىسه، يهنه بىرسى » رهببىم، سهدىقه بهرگهنلهرگه تولۇقالپ بهرگهيسهن

بۇخارى (. دهپ تىلهيدۇ» پىخسىقالرنىڭ ئۆيىنى ۋهيران قىلىۋهتكهيسهن«

  ) 2:1442ھهدىسلىرى 

ئهگهر بىر ئهر خوتۇنىغا جىنسى مۇناسىۋهت قىاليلى دىگهنده، خوتۇنى ئۇنىماي  ●

بۇخارى . (ئېرىنى خاپا قىلىپ قويسا، پهرىشته ئۇ ئايالنى تاكى تاڭ ئاتقىچه قارغايدۇ

  ) 7:62:121 ، 4:54:460ھهدىسلىرى 

م ۋه ئاده (ئىت ياكى رهسىم. رهسساملىق قىلغانالر ئۇ دۇنياغا بارغاندا جازالىنىدۇ ●

.  ئېسىلغان ئۆيگه پهرىشته كىرمهيدۇ)جانلىق ھايۋانالرنىڭ سۆرىتى بار رهسىم

 ، 5:59:338 ، 450,539-4:54:447 ، 3:2105بۇخارى ھهدىسلىرى (

7:72:833،844 (   

بۇخارى . (توخوالرنىڭ چىللىغىنى ئۇالرنىڭ پهرىشتىلهرنى كۆرگهنلىكىدىندۇر ●

  ) 4:54:522ھهدىسلىرى 

  

  دىكى پهرىشتهمهسىھ ئېتىقاتى

  پهرىشته بىلهن خۇدانىڭ مۇناسىۋىتى

، )1:16 كولوسىلىقالر(پهرىشتىلهر خۇدا تهرىپىدىن يارىتىلغان مهۋجۇداتالر بولۇپ  ●

  ) 1:31ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات (.يارىتىلغان چاغدا ياخشى ئىدى
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ۇنىڭ ياراتقاندا، پهرىشتىلهر بار بولۇپ، ئۇالر ب) يهرشارىنى(خۇدا زىمىننى  ●

  ) 7-38:4ئايۇپ پهيغهمبهر . (گۇۋاھچىلىرىدۇر

زهبۇر . (پهرىشتىلهر خۇدانى مهدھىيىلهيدۇ، چۈنكى خۇدا ھهممىنى ياراتقۇچىدۇر ●

148:2،5 (  

. پهرىشتىلهرمۇ خۇدانىڭ ئىرادىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، ئۇنى مهدھىيىلىشى كىرهك ●

  ) 103:20زهبۇر (

  ) 9:6اھ نهھهمىي. ( خۇداغا ئىبادهت قىلىدۇپهرىشتىلهر ●

ئونمىڭلىغان پهرىشتىلهر تۇرغان -خۇدانىڭ تهختىنىڭ تۆت ئهتراپىدا مىڭلىغان ●

قانۇن شهرھى . (شهرىپىنى نامايهن قىلىدۇ-بولۇپ، خۇدانىڭ ئۇلۇغلىقى ۋه شان

 ، ئىبرانىالر 6:3 ، يهشايا 7:10 ، دانىئال 68:17 ، زهبۇر 9:6 ، نهھهمىياھ 33:2

  ) 5:11 ، ۋهھىلهر 12:22

 ، I 29:9سامۇئىل. (پهرىشتىلهر خۇداغا سهمىمى، سادىق ۋه ئىتائهتمهندۇر ●

  ) II 14:14 ، 19:27سامۇئىل

  ) 15:15ئايۇپ . (خۇدا پهرىشتىلهرگه ئىشهنچ قىلمايدۇ ●

يهشايا . ( بهرمهيدۇنى ھىچكىمگهشهرهپ ۋه ئۇلۇغلۇق-خۇدا ئۆزىگه خاس شان ●

42:8 (  

  پهرىشته بىلهن ئهيسا مهسىھنىڭ مۇناسىۋىتى

. پهرىشتىلهر ئهيسا مهسىھ ئارقىلىق يارىتىلغان، ھهم ئۇنىڭ ئۈچۈن يارىتىلغان ●

  ) 1:16 ، كولوسىلىقالر 1:3يۇھاننا (

 ، 1:21،22ئهفهسلىكلهر . (ھ پهرىشتىلهردىن خېلىال يوقىرى تۇرىدۇئهيسا مهسى ●

  ) 1:4،5ئىبرانىالر 

 ، 1:13 ، ماركوس 4:11مهتتا . ( قىلىدۇهر ئهيسا مهسىھ ئۈچۈن خىزمهتپهرىشتىل ●

ئۇ گىسمانىيه بېغىدا ۋه باشقا جايالردا، ئهگهر خالىغانال بولسا، )  22:43لۇقا 

. پهرىشتىلهرنى ئىشقا سېلىپ، كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئاالاليتى

  ) 26:53مهتتا (

نى توسۇپ تۇرغان يوغان بىر پهرىشته ئۇنىڭ قهبرىسى ئهيسا مهسىھ تىرىلگهنده، ●

  ) 28:2مهتتا . (تاشنى يۆتكىۋىتىدۇ

قىيامهت كۈنى ئهيسا مهسىھ نۇرغۇن پهرىشتىلهر بىلهن بىلله ئاسماندىن چۈشىدۇ  ●

 دهپ ئۇنىڭ بىلهن بىلله كهلگهن پهرىشتىلهر مۇقهددهس پهرىشتىلهر). 16:27مهتتا (

  ). I 5:21تىمۇتى(الر تالالنغان پهرىشتىلهردۇر ئۇ). 8:38ماركوس (ئاتىلىدۇ 
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  لهر ۋه ئادهملهرپهرىشتى

  ) 8:5زهبۇر . ( قىلىپ ياراتقانراق ئاجىز ياراتقاندا، ئۇنى پهرىشتىدىنخۇدا ئادهمنى ●

 ، 28:2مهتتا . (قۇدرىتى ۋه ئىقتىدارى ئادهملهردىن يوقىرى-پهرىشتىلهرنىڭ كۈچ ●

  ) II 2:10،11 پىتروس ،5:19ئهلچىلهر 

  پهرىشتىلهر بىلهن مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ مۇناسىۋىتى

پهرىشتىلهر خىزمهت قىلىدىغان روھالردۇر، ئۇالر قۇتقۇزۇلماقچى بولغان ئىنسانالرغا  ●

  ) 1:14ئىبرانىالر . (خىزمهت قىلىش ئۈچۈن ئهۋهتىلگهن

ئۇالرنىڭ ). 34:7زهبۇر (ملهرنى قۇتقۇزىدۇ پهرىشتىلهر خۇدادىن ئهيمىنىدىغان ئاده ●

  ) 91:11،12زهبۇر (ھالىدىن خهۋهر ئالىدۇ ۋه قوغدايدۇ 

 ،ئاپىرىپئۇ دۇنياغا  بۇ دۇنيادىن كىتىپ قالغان ھهققانى ئادهمنى پهرىشتىلهر ●

  ) 16:22،23لۇقا . (ئىبراھىمنىڭ قوينىغا قويىدۇ

 Iكورىنتلىقالر. (ققا تارتىدۇمۇقهددهس مۇرتالر كهلگۈسىده پهرىشتىلهرنى سورا ●

6:3 (  

  پهرىشتىلهرنىڭ خىزمىتى 

 ، 7:53ئهلچىلهر . (يهتكۈزىدۇ) تهۋرات قانۇنىنى(پهرىشتىلهر خۇدانىڭ قانۇنىنى  ●

  ) 2:2 ، ئىبرانىالر 3:19گاالتىيالىقالر 

 ، 8:38ماركوس . (قىيامهتتىكى خۇدانىڭ سورىقىغا پهرىشتىلهرمۇ قاتنىشىدۇ ●

  ) 15،16 ، ۋهھىلهر II 1:7،8 ، سالونىكالىقالر12:8،9 ، لۇقا 13:27

خۇدا ئىالھى قۇدرىتى ئارقىلىق، ھاياتلىق ۋه ئىخالسمهنلىككه ئائىت بارلىق  ●

  ). II 1:3پىتروس (ئىشالرنى مهسىھىيلهرگه ئاتا قىلىپ بولغان

  پهرىشتىلهرنىڭ خاراكتىرى

مهتتا . (ئۇالر ئۆلمهيدۇ. هرىشتىلهر خوتۇن ئالمايدۇ ياكى ئهرگىمۇ تهگمهيدۇپ ●

  ) 20:36 ، لۇقا 12:25 ، ماركوس 22:30

 ، يهشۇئا 32:1،2ئالهمنىڭ يارىتىلىش . (پهرىشتىلهر باتۇر ۋه جهڭگىۋار بولىدۇ ●

  ) II 6:17 ، پادىشاھالرI 22:19 ، پادىشاھالر5:13،15

مهتتا . (هرىپى ۋه ئالىجاناپ خاراكتىرى بولىدۇش-پهرىشتىلهرده خۇدانىڭ شان ●

  ) 1:7، ئىبرانىالر 2:9 ، لۇقا 24:31
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 ، 5:1ئايۇپ . ( دۇر»مۇقهددهس بولغۇچى«پهرىشتىلهرنىڭ يهنه بىر ئاتىلىشى  ●

  ) 8:13 ، دانىئال 89:5،7زهبۇر 

  پاراسىتى -پهرىشتىلهرنىڭ ئهقىل

  ) II 14:20سامۇئىل. (پاراسهتلىك بولىدۇ-ىلهر ئهقىلپهرىشت ●

مهتتا . (نى بىلمهيدۇمهسىھنىڭ قاچان قايتىپ كىلىدىغانلىقىپهرىشتىلهر ئهيسا  ●

24:36 (  

  ) I 1:12پىتروس. (كۆرۈشكه ئىنتىزار) ئىنجىلنى(پهرىشتىلهرمۇ خۇش خهۋهرنى  ●

.  بولىدۇاقى چاقماقتهك، كىيىمى خۇددى قاردهك ئاپپاقپهرىشتىلهرنىڭ سىي ●

  ) 1:10 ، ئهلچىلهر 2:9 ، لۇقا 28:2،3مهتتا (

   ئىشالر بهزى قىلغانپهرىشتىلهر

بۇرۇن يولۇچى ۋه مۇساپىرالرنى ئۆيىده كۈتىۋالغانالر، بىلىپ بىلمهيال  ●

  ) 13:2ئىبرانىالر . (پهرىشتىلهرنىمۇ كۈتىۋالغانىدى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (بىلهن سۆزلهشكهنپهيغهمبهر راھىم پهرىشتىلهر ئىب ●

8:1-16 (  

  ) 19ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . ( سۇدۇملۇقالرغا زهربه بهرگهنپهرىشتىلهر ●

ىگىز بىر  ئىلهن يهرنى تۇتاشتۇرۇپ تۇرغانياقۇپ ئهلهيھىسساالم چۈشىده، ئاسمان ب ●

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (هنۋاتقانلىقىنى كۆرگچۈشى-شۇتىدا، پهرىشتىلهرنىڭ چىقىپ

28:12 (  

  ) 48:16ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . ( ياقۇپنى قېيىنچىلىقالردىن قۇتقۇزىدۇپهرىشتىلهر ●

ئۇنىڭ  جهزىرىلهرده ۋه سىناي تېغىدا-مۇسا پهيغهمبهرگه سۆزلىگهن پهرىشته چۆل ●

  ) 7:37،38ئهلچىلهر . (بىلهن بىلله بولىدۇ

 بىلئام ئاچكۈزئهمما . تۇرغان پهرىشتىنى كۆرىدۇبىلئامنىڭ ئېشىكى يولنى توسۇپ  ●

   ) 35-22:21نوپۇس سانى . ( كۆرهلمهيدۇ باشتائۇنى

. پهرىشته خۇدانىڭ بۇيرىقى بىلهن شهھهرنى ۋهيران قىلىۋهتمهكچى بولىدۇ ●

  ) II 24:16،17سامۇئىل(

  ) I 19:5-7پادىشاھالر. (پهرىشته خۇدانىڭ خىزمهتچىسىگه ياردهم قېلىدۇ ●

پهرىشته خۇدانىڭ بۇيرىقى بىلهن، ئىسرائىلالرنىڭ ھهربى قوشۇنىغا ياردهم  ●
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.  مىڭ ئهسكىرىنى ھاالك قىلىۋىتىدۇ185ڭ بېرىپ، ئاسسۇرىيهلىكلهرنى

  ) II 19:35پادىشاھالر(

هيغهمبهرگه زىيان پهرىشته ئورهكتىكى شىرنىڭ ئاغزىنى بۇغۇپ، ئۇنىڭ دانىئال پ ●

  ) 6:22دانىئال . (يهتكۈزىشىنى توسايدۇ

ىرىپ، ئۇنىڭغا غايىبانه رۇسالىمغا ئاپپهيغهمبهرنى يى پهرىشته ئىزهكىئالبىر  ●

.  كۆرىدۇ مۇقهددهس ئىبادهتخانىنىزاكىئال كهلگۈسىدىكىئى.  كۆرسىتىدۇمهنزىرىنى

  ) 44-40ئىزهكىئال (

  ) 1:12زاكارىيا . (شهپقهت تىلهيدۇ- رهھىمپهرىشته ئىسرائىلالر ئۈچۈن خۇدادىن ●

  ) 6-1زاكارىيا . (پهرىشته خۇداغا ۋاكالىتهن ئادهملهرگه چۈشهنچه بېرىدۇ ●

  ) 15:10لۇقا . (پهرىشتىلهر گۇناھىغا تۆۋه قىلغان ئادهملهر ئۈچۈن خۇشال بولىدۇ ●

. پهرىشته ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرىنى زىنداندىن قۇتقۇزۇپ ئهچىقىدۇ ●

  ) 5:19هلچىلهر ئ(

. پهرىشته كورنىلىغا كۆرىنىپ، ئۇنىڭغا پىتروسنى تهكلىپ قىلىپ ئهكهل دهيدۇ ●

  ) 6-10:3ئهلچىلهر (

  ) 10-12:7ئهلچىلهر . (چىقىدۇئهپهرىشته پىتروسنى تۈرمىدىن قۇتقۇزۇپ  ●

تۆت پهرىشته زىمىننىڭ تۆت تهرىپىده تۇرۇپ، تۆت  كىلىشتىن بۇرۇن، تقىيامه ●

ىدىغان شامالنى توسايدۇ، ئۇنىڭ يهر، دېڭىز ۋه ئورمانلىقالرغا تهرهپتىن كىل

  ) 7:1ۋهھىلهر . (تىگىشىنى چهكلهيدۇ

ۋهھىلهر . (قىيامهت كىلىشتىن بۇرۇن، پهرىشتىلهر چوڭ مۇھىم ئىشالرنى جاكاراليدۇ ●

14:6-20 (  

  ) 10:20دانىئال . ( قوغدىغۇچى پهرىشتىلىرى بولىدۇمۇباشقا ئهللهرنىڭ ●

، پهرىشتىنىڭ شانلىق نۇرى  سىتىفاننىڭ چىرايى يورۇپ ھۆكۈم قىلىنغانئۆلۈمگه ●

  ) 6:15ئهلچىلهر . (ئهكس ئىتىدۇ

  بهزى پهرىشتىلهر مۇقهددهس كىتاپالردا ئىسمى چىققان

  : جهبرائىل

 ، 18-8:16دانىئال . (ئۇ دانىئال پهيغهمبهرگه نۇرغۇن ئىشالرنى چۈشهندۈرىدۇ ●

9:20-22( 

ۈنۈپ، ئۇنىڭ بىر بالىلىق بولىدىغانلىقىنى، بالىنىڭ ئىسمى يهھيا ئۇ زاكارىياغا كۆر ●
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  ) 20-1:11لۇقا (. دهپ ئاتىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

ئۇ مهريهمگه كۆرۈنۈپ، ئۇنىڭ بىر بالىلىق بولىدىغانلىقىنى، بالىنىڭ ئىسمىنىڭ  ●

 ، ئهلچىلهر 1،2، مهتتا 37-1:26لۇقا . (ئهيسا دهپ ئاتىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

8:26 ، 27:23 ( 

دار بولغان بالىنىڭ مۇقهددهس ۈشىده ئايان بولۇپ، مهريهم ھامىلئۇ يۈسۈپنىڭ چ ●

  ) 23-1:20مهتتا . (روھتىن كهلگهنلىكىنى ئېيتىدۇ

  : مىكائىل 

ئۇنىڭ ئاالھىده . ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ قوغدىغۇچىسى، پهرىشتىلهرنىڭ باشلىقى ●

  ) 9، يهھۇدا  12:1 ، 10:13،21دانىئال . (ۋهزىپىسى بار

. ئاسماندا مىكائىل پهرىشتىلىرىنى باشالپ، شهيتان بىلهن ئۇرۇش قىلىدۇ ●

  ) 12:7ۋهھىلهر (

  كېرۇب 

ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى ئېرهمباغدىن قوغالپ چىقارغاندىن كىيىن، خۇدا ئادهم  ●

. ئېرهمباغنىڭ شهرقىگه كېرۇبنى ئورۇنالشتۇرۇپ ھاياتلىق دهرىخىنى قوغداتقۇزىدۇ

  ) 3:24همنىڭ يارىتىلىشى ئال(

  ) 10ئىزهكىئال . (ئىزهكىئال پهيغهمبهر كېرۇبنىڭ سىياقىنى كۆرىدۇ ●

  ساراف

 ھهر ئۇالرنىڭ. هس ئىبادهتخانىنىڭ ئۈستىده يهشايا پهيغهمبهرگه كۆرىنىدۇمۇقهدد ●

  ) 6:2يهشايا . ( ئىدىبىرىنىڭ ئالته قانىتى بار

  اھالندۇرۇش بېرىلگهن ئاگپهرىشتىلهر توغرىلىقئىنجىلدا 

چۈنكى پهرىشتىلهرمۇ خۇدا تهرىپىدىن .  قىلىشقا بولمايدۇپهرىشتىلهرگه سهجده ●

 ، ۋهھىلهر 2:18كولوسىلىقالر . (ئۇالر خۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىدۇ.  يارىتىلغان

19:10 ، 22:8،9 (  

 تهغدىردىمۇ، هرىشتىلهرنىڭ تىلىدا سۆزلهيدىغان ئىقتىدار بولغان پدهئهگهر بىز ●

دۇمباققا -مۇھهببىتىمىز بولمىسا، خۇددى قۇرۇق ئاۋاز چىقىرىدىغان داقا-مىھىربىراق 

  ) I 13:1كورىنتىلىقالر(. ئوخشاپ قالىمىز

 ئهيسا رىشتىنىڭ يهتكۈزگهن ۋهھىسىئاسماندىن كهلگهن بىرهر پهئهگهر كىيىن  ●
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 قارغىشقا ته پهرىشمهسىھ ئهلچىلىرى تارقاتقان خۇش خهۋهرگه ئوخشىمىسا، ئۇ

  ) 1:8گاالتىيالىقالر . (اليىقتۇر

  چۈشكۈنلهشكهن پهرىشته

ئۇ ئۆزىنى خۇدا بىلهن تهڭ قىلىمهن . دۇنيانى ئازدۇرغۇچىدۇر) ئىبلىس(شهيتان  ●

ئۇ ئاسماندىكى . دهپ ياراتقۇچىسىغا ئاسىلىق قىلغاچقا، ئهرشتىن زىمىنغا تاشلىنىدۇ

ئالهمنىڭ يارىتىلىش (. ه ئهپچۈشىدۇ بىرگرۇپتىنى ئازدۇئۈچتىن بىر قىسىم پهرىش

 25:41 ، مهتتا 29-28:12 ، ئىزهكىئال 15-14:12 ، يهشايا 4:18 ، ئايۇپ 6:4

 ، ۋهھىلهر 6 ، يهھۇدا II 2:4 ، پىتروسI 11:10 ، كورىنتلىقالر8:38، رىملىقالر 

12:4،9 (  

  ) 10:10يۇھاننا . ( ۋه بۇزۇشتۇرشهيتاننىڭ مهقسىتى ئوغۇرالش، بۇالش ●

  ئىدىخۇدانىڭ ئالدىدا ئىنسانالرنى ئهيىپلهششهيتاننىڭ خىزمىتى ئهسلىده  ●

؛ كىيىن ئۇ زوراۋانلىق، خورالش ۋه ئازدۇرۇشقا )12:10ۋهھىلهر  ، 3:1زاكارىيا (

. تايىنىپ، ھهممه يهرگه چېپىپ، يهۋهتكىلى بولىدىغان ئادهملهرنى ئىزدهيدۇ

  ) I 5:8پىتروس(

ئۇنىڭ چاپارمهنلىرىمۇ مىھرىبان . شهيتان نۇرلۇق پهرىشتىنىڭ سىياقىغا كىرۋالىدۇ ●

. ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى چوقۇم قىلمىشلىرىغا اليىق بولىدۇ. قىياپهتكه كىرۋالىدۇ

  ) II 11:14،15كورىنتلىقالر(

ھهرخىل يامان ئىشالرنى كونتىرول » قارا روھالر« كۆرهلمهيدىغان دۇنيادا، بىز ●

 ، 6:12 ، 2:2ئهفهسلىكلهر . (، ئىنسانالر ۋه جهمىيهتكه تهسىر كۆرسىتىدۇقىلىپ

  ) 2:14كولوسىلىقالر 

ئاسماندا مىكائىل ۋه ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى بىلهن شهيتان ۋه ئۇنىڭ جىنلىرى جهڭ  ●

  ) 12:7ۋهھىلهر (. قىلىدۇ

نى دوزاقتىكى  ۋه ئۇنىڭ جىنلىرى شهيتانقىيامهتتىكى سوراقتا، ئهيسا مهسىھ ●

   ) 10-20:1 ، ۋهھىلهر 25:41مهتتا . (مهڭگۈلۈك ئوتقا تاشاليدۇ

  پهرىشته ۋه شهيتان قانداق پهيدا بولغان؟ 

. پهرىشته ياكى شهيتان بولسۇن، ھهممىسى خۇدا تهرىپىدىن يارىتىلغانمهيلى  ●

شهيتان . رۇن بارلىققا كهلتۈرگهننالرنى يارىتىشتىن بۇخۇدا ئۇالرنى يهرشارى ۋه ئىنسا

شۇ چاغدا . ئهسلىده پهرىشتىلهرنىڭ باشلىقى بولۇپ، كىيىن خۇداغا ئاسىلىق قىلغان

خۇداغا قارشى (شۇنىڭ بىلهن شهيتان . بىر قىسىم پهرىشتىلهرمۇ ئۇنىڭغا ئهگهشكهن

  . بارلىققا كهلگهن) يامان روھالر(ۋه جىنالر ) تۇرغۇچى دىگهن مهنىده
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ر دىگىنىمىز ئومومهن خۇداغا ئىبادهت قىلىدىغان، ئۇنىڭغا پهرىشتىله ●

. بويسۇنىدىغان ۋه ئىنسانالرغا ياردهم بېرىدىغان ياخشى پهرىشتىلهرنى كۆرسىتىدۇ

شهيتان بولسا خۇداغا قارشى تۇرىدىغان، ئىنسانالرغا زىيانكهشلىك قىلىدىغان يامان 

  . پهرىشتىدۇر

رول قىلىپ تۇرغان رهزىل سېستىمىنىڭ ئهڭ شهيتان دۇنيادىكى يامانلىقالرنى كونت ●

كه ئهمما ئهيسا مهسىھ. ئۇ گۇناھكار ئادهملهرنى ئىداره قىلىدۇ. چوڭ كاتتىۋىشىدۇر

خۇداغا  پ،ننىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇ شهيتا قۇتقۇزۇلغان ئادهملهرئىشىنىش ئارقىلىق

 ئهمما  بولسىمۇ، ئۆزىگه چۇشلۇق قۇدرهتشهيتانداگهرچه . بولىدۇبولغان مهنسۇپ 

  .  ھامان خۇدانىڭ ئالدىدا مهغلۇپ بولىدۇچهكلىك بولۇپ،يهنىال  قۇدرىتى ئۇنىڭ



  

  

  

  

  

  

  

  قىسىم-14

  

 ئهرهپلهر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ئىسالم دىنىدا

  ئىسمائىل ئهرهپلهرنىڭ ئهجدادىمۇ؟ 

لمىغىنى ئۈچۈن، سارهنىڭ  ئىبراھىم پهيغهمبهر ئايالى ساره بىلهن بالىلىق بوال●

دېدىكى ھهجهرنى توقاللىققا ئېلىپ، ئۇنىڭدىن ئىسمائىل دىگهن بىر ئوغۇلنى 

  . ئهرهپلهرنىڭ ئهجدادى دهپ بىلىدۇئىسمائىلنى  ۇمۇسۇلمانالر ئهنه ش. تاپىدۇ

يازغان تارىخى خاتىرىلىرىگه بىراق بۇ خىل قاراش مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ  ●

   . زىت كىلىدۇ

ئهڭ بۇرۇنقى ئىسالم تارىخچىلىرىنىڭ بىرى بولغان ئىبىن ئىسھاق يازغان  ○   

ىچىده ئهرهپلهرنىڭ مۇھهممهتنىڭ تهرجىمىھالىدا، ئىسمائىلنىڭ ئهجدادلىرى ئ

كىتاپنىڭ ئۈچىنچى بېتىده، ئىسمائىل ئىبراھىمنىڭ . بارلىقى خاتىرلهنگهن

.  دىيىلگهن–ئوغلى، ئىبراھىم ئازارنىڭ ئوغلى، ئازارنىڭ ئهجدادى بولسا نوھتۇر 

 ئىسمائىل ،دىمهك.  دىيىلگهن–تۆتىنچه بېتىده، نوھنىڭ ئهجدادى ئهرهپلهردۇر 

  .  بهلكى ئهرهپلهر ئىسمائىلنىڭ ئهجدادىدۇرئهرهپلهرنىڭ ئهجدادى ئهمهس،

 دا 4:55:583بۇخارى ھهدىسلىرى . ئهرهپ تىلى ئىسمائىلنىڭ ئانا تىلى ئهمهس ○  

ئۇ يهردىكى خاتىرلىنىشىچه، ئىسمائىل مهككىگه كۆچۈپ كهلگهندىن كىيىن، 

 ۋه دىمهك، ئهرهپ تىلى. جۇرھۇم دىگهن بىر جهمهتتىن ئهرهپ تېلىنى ئۆگىنىدۇ

  .  ئىسمائىلدىن بۇرۇنال مهۋجۇد ئىدىهرئهرهپل

ئىسمائىل ئهمىلىيهتته ئهرهپلهرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ يازغان تارىخىغا ئاساسالنغاندا  ●

  . كۆچمهندۇربىر ئارىسىغا كۆچۈپ بارغان 

 بارلىق ئهرهپلهرنى ئىسمائىلنىڭ ياكى ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدلىرى دىيىشكه ،شۇڭا ●

  . بولمايدۇ

  دلىرىئىسمائىلنىڭ ئهۋال

  . تهۋراتتا مۇنداق خاتىرلهنگهن ●

 ئىسمائىلنىڭ  ھهجهر ئىبراھىمغا توغۇپ بهرگهنسارهنىڭ دېدىكى مىسىرلىق

، خنىبايوت، كهدار، ئادبهئهل، مېبسام، مىشما، دۇما:  تۆۋهندىكىچهئهۋالدلىرى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (. ماسسا، خاداد، تهما، يهتۇر، نافىش ۋه قهدهما

25:13-15 (  



ۇسۇلمانالرنىڭ تارىخى كىتاپلىرىدا يېزىلغان ئىسىمالر تهۋراتتىكىسى بىلهن م ●

  . ئوخشايدۇ

No ئهرهپچه ئىسىمالر  ئىبن ھاشىمنىڭ تهرجىمالىدا  تهۋراتتا  

  نابات، ناباياس  نابىت  نىبايوت  1

  قهيدهر  ريداقه  كهدار  2

    ئادبال  ئادبهئهل  3

    مابشا  مىبسام  4

    مىسما  مىشما  5

  دۇماتۇل جاندال  ادىمم  دۇما  6

    ماشى  ماسسا  7

    ئادىر  خاداد  8

  تېيماخ  تايما  تهما   9

  يادۇر  ياتۇر  يهتۇر  10

    نابىش  نافىش  11

    قايدۇما  قهدهما  12

  

   توغرىلىق خاتىرلهر قۇرئاندىكى ئهرهپلهر

سورايدۇ ئىچىدىن بهزىلهر كىلىپ سهندىن روخسهت ) بهدۋىلهر( كۆچمهن ئهرهپلهر ●

 ئالالغا ۋه پهيغهمبهرگه يالغان گهپ قىلغانالر كهينىده ).لىق ئۈچۈنجهڭگه چىقماس(

  ) 9:90قۇرئان . (ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىمانسىزالر ئازاپلىق جازاغا ئۇچرايدۇقالىدۇ، 

.  ساختىدۇرالرنىڭ ئېتىقاتى تېخىمۇ ئىشهنمهيدۇ، ئۇكۆچمهن ئهرهپلهر ئىسالمغا ●

.  تهسۇالرنىڭ چۈشىنهلىشى تېخىمۇى ئئالالنىڭ مۇھهممهتكه چۈشۈرگهن نىزاملىرىن

  ) 9:97قۇرئان (

، مۇھهممهتكه ئهگىشىپ مهدىنهلىكلهر ۋه ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكى كۆچمهن ئهرهپلهر ●

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭال تىنچ ئامانلىقىنى . قالسا بولمايدۇئارقا سهپته قېپ جهڭگه چىقماي،

.  بهرمىسه بولمايدۇ تارتىشىپمۇھهممهتنىڭ قېيىنچىلىقلىرىنى بىرگهئويالپ، 



  ) 9:120قۇرئان (

خىيالىدا ئىتتىپاقداش ئارمىيه تېخى چىكىنمىدى دهپ ئوياليدۇ، ئهگهر ئۇالر  ●

ئىتتىپاقداش ئارمىيه قايتىدىن باستۇرۇپ كهلسه، ئۇالر ئۆزلىرىنى قۇملۇقتىكى 

  ) 33:20قۇرئان . (كۆچمهن ئهرهپلهرنىڭ ئارىسىدا بولۇشنى ئۈمۈد قىلىدۇ

بىز ئائىلىمىزدىكىلهرنى ۋه «قالغان كۆچمهن ئهرهپلهر ېپقكهينىده  ●

بىساتىمىزنى قوغدىمىساق بولمايدۇ، شۇڭا بىزنىڭ گۇناھىمىزنى كهچۈرۈشنى -مال

قۇرئان (. ئۇالرنىڭ سۆزى چىن كۆڭلىدىن چىققان ئهمهس. دهيدۇ» تىلىگىن

48:11 (  

مۇنداق پلهرگه  كهينىده قېپقالغان كۆچمهن ئهرهنىمۇھهممهت ۋهھى قىلىپ، ئالال ●

تاكى ئۇالر . سىلهر بىر كۈچلۈك خهلققه ھوجۇم قېلىشقا چاقىرىلىسىلهر«: دىگۈزىدۇ

 سىلهرگه ئالالئهگهر سىلهر بويرۇققا بويسۇنساڭالر، . تهسلىم بولغۇچه ئۇرۇشىسىلهر

ڭالرنى جهڭدىن ئهگهر سىلهر بۇرۇنقىدهك ئۆزۈ. ىدۇگۈزهل ئىلتىپاتالرنى بېر

  ) 48:16قۇرئان (» .نى ئازاپلىق جازاغا دۇچار قىلىدۇقاچۇرساڭالر، ئۇ سىلهر

ئهمما ئهمىلىيهتته ئۇالر ئىمان . دهيدۇ» بىز ئىمان ئېيتتۇق«كۆچمهن ئهرهپلهر  ●

گهرچه ئۇالر بويسۇنغان بولسىمۇ، لىكىن ئىمان ئۇالرنىڭ قهلبىگه . ئېيتمىغان

  ) 49:14قۇرئان . (كىرمىگهن

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدا

 يىل بۇرۇن، سام تىل سېستىمىسىغا تهۋه نۇرغۇن قهبىلىلهر 2000مىالدىدىن  ●

اتارلىق جايالرغىچه كۆچۈپ بېرىپ ئهرهپ يېرىم ئارىلىنىڭ جهنۇبىدىكى يهمهن ق

قاتارلىق ) 10:26ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (زارماۋىت خائۇ يهرده  كىيىن .ئولتۇراقلىشىدۇ

  . دۆلهتلهرنى شهكىللهندۈرىدۇ

هرهبىستاندىكى نۇرغۇن بابتا، جهنۇبى ئ-10لىشى تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتى ●

  .  ئهۋالدلىرى دهيدۇ)10:25 ( ۋه يوقتاننىڭ)10:6 ( كۇشخهلقلهرنى

ھهجهر ۋه كهتۇراھ   قهبىلىلهر، ئىبراھىمنىڭدىكى بىر قېسىمشىمالى ئهرهبىستان ●

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (ىلىرىنىڭ ئهۋالدلىرىدۇردىگهن ئىككى توقىلىدىن تاپقان بال

25:1-18 (  

ئىسھاقنىڭ ئوغلى ئاساۋنىڭ ئهۋالدلىرىمۇ نۇرغۇن قهبىلىلهرنى شهكىللهندۈرۈپ،  ●



  ) 36ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (. كهڭ تارقالغانهبىستاننىڭ غهربى شىمالى رايونىغا ئهر

. نىڭ سودا كارۋانلىرى بار ئىدىئىسمائىلالرياقۇپنىڭ دهۋرىده، مىدىياندا  ●

  ) 37:25،36ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

سواليمان پادىشاھ دهۋرىدىكى ئىسرائىلىيه بىلهن باشقا خهلقلهر ئوتتورسىدا قويۇق  ●

ئۇ قىزىل دېڭىز بويىدىكى پورت ئىزىيون گېبىردا . سودا مۇناسىۋىتى بار ئىدى

  ) I 9:26،27پادىشاھالر.  (كېمىلهرنى ياسىتاتتى، سودا قىالتتى

 شىبا دۆلىتىنىڭ ئايال پادىشاھى سواليمان بىلهن جهنۇبى ئهرهبىستاندىكى ●

  ) I 10:1-13پادىشاھالر. (كۆرۈشكىلى كىلىدۇ

. كۈمۈشلهرنى ئېلىپ كىلهتتى- سواليمانغا ئالتۇنشاھلىرىلهرنىڭ ئهرهپ ●

  ) I 10:15 ، پادىشاھالرII 9:14تارىخنامه(

ئهسىرده، يهھۇدىيهنىڭ پادىشاھى يهھۇشافا ئهرهپلهر -9بۇرۇنقى مىالدىدىن  ●

  ) II 17:11تارىخنامه. ( تېكهنى قۇبۇل قىلىدۇ7700 قوشقار ۋه 7700سوۋغا قىلغان 

يهھۇدىيه پادىشاھى يهھۇرامغا فىلىستىنلهر ۋه كۇشقا يېقىن جايدىكى ئهرهپلهر  ●

. اجاۋۇز قىلىپ، چىگرا ئىچىگه باستۇرۇپ كىرىدۇئۇالر يهھۇدىيهگه ت. ھوجۇم قىلىدۇ

دۇنيانى ۋه يهھۇرامنىڭ خوتۇنى، بالىلىرى ھهممىسىنى -ئوردىدىكى بارلىق مال

 IIتارىخنامه. (پقالىدۇت ئۇنىڭ كىچىك ئوغلى يهخۇئازال قېپهقه. بوالپ كىتىدۇ

21:16،17 (  

يهخۇئازنى پادىشاھ قېلىپ ى ئوغلكىچىك يهھۇرامنىڭ يىرۇسالىم ئاھالىسى  ●

چۈنكى ئهرهپلهرگه ئهگىشىپ كىلىپ ئوردىغا ھوجۇم قىلغان ئهسكهرلهر . تىكلهيدۇ

  ) II 22:1تارىخنامه. (يهھۇرامنىڭ بارلىق چوڭ ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈرۋهتكهنىدى

الر ئهسىردىكى خېزېكىياھ پادىشاھنىڭ دهۋرىده، ئىسرائىل-8مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

يهشايا .  (لىدىكى كۆچمهن ئهرهپلهردىن خهۋهردار ئىدىئهرهبىستاننىڭ شىما

13:20 ، 21:13 (  

رهپلهر ئهسىردىكى يۇسىئاھ پادىشاھنىڭ دهۋرىده، ئه-7مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

  ) 3:2يهرهمىيا . ( يۈرهتتىباياۋانالردا-دهشت

، )ئهسىرلهرده-6قى مىالدىدىن بۇرۇن(يهھۇدا دۆلىتىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىده  ●

 ، 25:23،24يهرهمىيا . ( كۆزگه كۆرىنىدۇرهپلهر سودا قىلىش جهھهتته خېلىئه

  ) 27ئىزهكىئال 



ئهسىرده، نهھهمىيا ۋهيران قىلىۋىتىلگهن يىرۇسالىمنى -5مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

لغان گهشهم ئۇنى توسماقچى قايتىدىن قۇرۇپ چىقماقچى بولغاندا، ئهرهپلهردىن بو

  ) 6:1 ، 2:19نهھهمىيا (. بولىدۇ

. پاۋلۇس مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلغاندىن كىيىن، ئهرهبىستانغا بارىدۇ ●

  ) 1:17گاالتىيالىقالر (

  ) 4:25گاالتىيالىقالر . (ھهجهر ئهرهبىستاندىكى سىناي تېغىغا سىموۋۇل قىلىنغان ●

الرنى   بۇ سىناي يېرىم ئارىلى ئاقابا دېڭىز قولتۇقىنىڭ شهرقىدىكى رايون

  . كۆرسىتىدۇ
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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



 13 

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 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  قىسىم-16

  

  رهقىبىمهسىھ

  ئهيسا مهسىھكه قارشى چىققۇچى يامان روھ بولۇپ، بهزى ماتىرىيالالردا(

  ) دهپمۇ ئاتىلىدۇدهججال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 مهسىھ ئېتىقاتىدا

   شهيتان توغرىسىدىكى خاتىرلهر

غا كىرۋالىدۇ، ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىمۇ اقى شهيتان نۇرلۇق پهرىشتىنىڭ سىي●

  ) II 11:14،15كورىنتلىقالر. ( قىياپهتكه كىرۋالىدۇىكدىيانهتل

 ئۇ ۋه ئۇنىڭغا ئهگهشكهن پهرىشتىلهر. ازدۇرىدۇشهيتان دۇنيادىكى ئادهملهرنى ئ ●

  ) 12:9ۋهھىلهر . ( يهرگه تاشلىنىدۇئاسماندىن

 ى ئاجايىپ مۆجىزىلهرنتا پهيغهمبهرنىڭ ئاغزىدىن چىقىپ،شهيتاننىڭ روھى ساخ ●

  ) 16:13،14ۋهھىلهر . (كۆرسىتىدۇ

. شهيتان شهخسى ھهۋىسىگه بېرىلىدۇ، ئادهم ئۆلتۈرىدۇ، ھهقىقهتته تۇرمايدۇ ●

  ) 8:44يۇھاننا (

بۇ دۇنيانىڭ ئهسلىده ئىشهنمىگهنلهرنىڭ قهلب كۆزىنى ) ئهيسا مهسىھكه( ●

 خۇدانىڭئۇالرنى كور قېلىپ قويغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ) شهيتان(» ئىالھى«

ىنى  نۇر پارالقئوبرازى بولغان ئهيسا مهسىھ توغرىسىدىكى خۇش خهۋهرنىڭ

  ) II 4:4كورىنتلىقالر(. كۆرۈشتىن توسايدۇ

  ساختا پهيغهمبهر توغرىسىدىكى خاتىرىلهر

مهتتا . (، ئىنسانالرنى ئازدۇرىدۇرغۇن ساختا پهيغهمبهرلهر بارلىققا كىلىپنۇ ●

24:11،24 (  

 بىدئهت تهلىملهرنى نى ھاالكهتكه يۈزلهندۈرىدىغانۇستازالر ئادهملهرساختا ئ ●

  ) II 2:1پىتروس. (تارقىتىدۇ

ئۇ باشقىالرنى . يامانلىق قىلغۇچى ۋه ئازدۇرغۇچى بارغانسىرى رهزىللىشىپ كىتىدۇ  ●

  ) II 3:13تىموتى. ( ئالدىنىدۇرىدۇ، ئۆزىمۇ باشقىالر تهرىپىدىنئازدۇ

ئۇالرنىڭ بهرگهن . مهسىھىيلهر ساختا پهيغهمبهرلهردىن ھهزهر ئهيلهش كىرهك ●

مهتتا . (يامان دهرهخ ياخشى مىۋه بېرهلمهيدۇ. مىۋىسىدىن ئۇالرنى تونۇۋالغىلى بولىدۇ

7:15-20 (  

 بىممۇقهددهس روھنىڭ تهسىرلهندۈرىشى بولمىغان ئادهم، ئهيسا مهسىھنى رهب ●

  ) I 12:3كورىنتلىقالر. (يدۇدهپ چاقىرالما

شۇڭا، ئهيسا مهسىھكه  .ئهيسا مهسىھ توغرۇلۇق ئۆزى گۇۋاھلىق بهرگهنخۇدا  ●



ئۇنىڭغا ئىشهنمىگهن . قۇبۇل قىلغان بولىدۇئىشهنگهن كىشى خۇدانىڭ گۇۋاھلىقىنى 

. بولىدۇكىشى خۇدانىڭ گۇۋاھلىقىغىمۇ ئىشهنمىگهن ۋه خۇدانى يالغانچىغا چىقارغان 

  ) I 5:10يۇھاننا(

  غا دائىر خاتىرلهر) دهججال(ئهيسا مهسىھنىڭ رهقىبى 

نى  ئاتا بىلهن ئوغۇل.چى مهسىھ ئىكهنلىكىنى رهت قىلىدۇ ئهيسانىڭ قۇتقۇزغۇئۇ ●

دىگهن مۇقهددهس » خۇدانىڭ ئوغلى« ڭ ئهيسا مهسىھنىئىنكار قىلىدۇ، يهنى

  ) I 2:22 ، 4:3يۇھاننا( . نامىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ

 خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئىنسان تىنىغا ئايلىنىپ نىڭ ماھىيىتىنىڭئهيسا مهسىھئۇ  ●

  ) II 7يۇھاننا( .كىلىشى ئىكهنلىكىنى رهت قىلىدۇ

ئاتالمىش .  رهقىبى ئهيسا مهسىھكه قارشى چىقىپ، ئۆزىنى يوقىرى كۆتىرىدۇمهسىھ ●

ھهتتا .  بېسىپ چۈشىدۇهر چوقۇنىدىغان بارلىق بۇتالرنىرنى ۋه ئادهملئىالھال

. ئىبادهتخانىسىدا ئولتۇرۋىلىپ، ئۆزىنى خۇدا دهپ ئاتايدۇمۇقهددهس خۇدانىڭ 

  ) II 2:4سالونىكالىقالر(

يهھۇدىالرنىڭ يىرۇسالىمدىكى  يىللىرى، مۇسۇلمانالر -691مىالدى  ○  

نى » ئۆمهر مهسچىتى«خارابىلىكىنىڭ ئۈستىگه » هتخانامۇقهددهس ئىباد«

يان ئېتىقات قىلىپ كىلىۋاتقان يهھۇدىالرنىڭ نهچچه مىڭ يىلالردىن بۇ. سالىدۇ

تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل ۋه . ئالمىشىدۇ»ئالال«نىڭ ئورنىغا » يهھۋا«خۇداسى 

» ايهھۋ«باشقا قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرىدا خۇدانىڭ خاس ئىسمى 

مۇسا ئۆزى بىۋاسته خۇدا ھهتتا . دۇر» مهڭگۈ بار بولغۇچى «بولۇپ، مهنىسى

 مهن ئهجدادىڭ ئىبراھىم، ئىسھاق ۋه ياقۇپنىڭ خۇداسى يهھۋا «:پهيغهمبهرگه

 بىلهن ياد مۇشۇ نام بۇ مىنىڭ مهڭگۈلۈك نامىم، ئهۋالدتىن ئهۋالتقىچه ،بولىمهن

تهۋرات، زهبۇر، دىگهن نام » ئالال«ھالبۇكى .  دهپ جاكارلىغان- »ئېتىلىمهن

گهرچه مۇقهددهس . قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالردا ئۇچرىمايدۇئىنجىل قاتارلىق 

دىگهن سۆز بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ئادهتتىكى ئاتالغۇ بولۇپ، » ئىالھ«كىتاپالردا 

» ئىالھ+ئهل«دىگهن ئاتالغۇ ئهمىلىيهتته » ئالال«. خۇدانىڭ خاس نامى ئهمهس

» بۇ ئىالھ« كهلگهن بولۇپ، مهنىسى ۆز بىرىكمىسىدىندىگهن ئهرهپچه س

دهپ » ئالال«ئىسالمىيهتتىن بۇرۇنال ئهرهپلهر ئۆزلىرىنىڭ ئىالھلىرىنى . دىگهنلىكتۇر

بولۇپ، » ئابدۇلالھ«مهسىلهن مۇھهممهتنىڭ دادىسىنىڭ ئىسمى . ئاتاپ كهلگهن

ۇھهممهتنىڭ لىكىن ھهممىگه ئايانكى، م. دىگهنلىكتۇر» ئالالنىڭ قۇلى«مهنىسى 

ئۇنىڭ دهۋرىده ئىسالم دىنى تېخى چۈنكى ،  ئىدىدادىسى مۇسۇلمان ئهمهس

  . بارلىققا كهلمىگهن



   ئاپهت- ان ئاخىرىدىكى چوڭ بااليىزام

 نىڭ بىرىۋهكىلى ئىككى مهخلۇق بولۇپ، ئۇالر) 12:3،7،8ۋهھىلهر (شهيتاننىڭ  ●

  ) 13ۋهھىلهر . ()ئادهم (دۇر، يهنه بىرى ساختا پهيغهمبهر)روھ(نىڭ رهقىبى مهسىھ

، مهسىھ )7دانىئال(مهخلۇق -4دانىئال پهيغهمبهر ئالدىن بىشارهت قىلغان  ●

  ) 17-17:7ۋهھىلهر . (رهقىبىنىڭ پادىشاھلىقىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ

.  ئىقتىسادى ۋه دىنى داھىسى بولىۋالىدۇدۇنيانىڭ سىياسى،ئۇ  ●

؛ )13:6ۋهھىلهر (ئۇرۇپ قويىدۇ پىشانىسىگه بهلگه چوقۇنغۇچىلىرىنىڭ ئوڭ قولى ۋه 

  ) 13:15ۋهھىلهر . (نى ئۆلتۈرۋهتمهكچى بولىدۇسىچوقۇنمىغانالرنىڭ ھهممى

  ) 7:25دانىئال . (خۇدانىڭ مۇقهددهس خهلقىگه زۇلۇم سالىدۇ ●

  ) 7:25دانىئال . (نى ئۆزگهرتىدۇكالىندار ۋه قانۇن ●

ۋهھىلهر . ( ئۆلتۈرىدۇئۆزىگه چوقۇنماي، ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بهرگهنلهرنى ●

20:4 (  

  

  ئىسالم دىنى

ئهيسا سالم دىنىنى خۇدادىن ئهمهس، بهلكى يوقۇرقىالرغا ئاساسالنغاندا ، ئى ●

  .  دهپ قاراشقا بولىدۇمهسىھنىڭ رهقىبىدىن كهلگهن

 ،)I 2:18 ، 4:3يۇھاننا (مهسىھنىڭ رهقىبى نۇرغۇن بولۇپ: شئهسكهرتى ○  

ىن باشقا يهنه، مورمون دىنى، يهھۋا گۇۋاھچىلىرى، خىرىستىيان ئىسالم دىنىد

  . مۇ بارئىلىمپهن جهمئىيىتى قاتارلىقالر

ئېلىپ كهلگهن روھ خۇدانىڭ مۇقهددهس روھى ئهمهس، » ۋهھى«مۇھهممهتكه  ●

  . بهلكى مهسىھكه قارشى روھ بولۇپ، شهيتاندىن كهلگهن

  . ئۇستازدۇر يالغان ھهممهت بولسا ساختا پهيغهمبهر ۋهمۇ ●

ئاپهت ئىسالم دىنى بىلهن مۇناسىۋهتلىك - چوڭ بااليىزامان ئاخىرىدا بولىدىغان 

بۇ . دۇربولغان بىر خىل تهھلىلبار  ئىھتىماللىقى بولۇپ، تۆۋهندىكىسى شۇنداق

تهھلىلگه ئاساسالنغاندا، زامان ئاخىرىدا بولىدىغان ئىشالرنىڭ تهرتىپى مۇنداق 

  ) 20-14:6ۋهھىلهر (: بولىدۇ

  ) 14:6،7ۋهھىلهر . (ئاگاھالندۇرۇش دهۋرى ●

مهتتا . (جهڭلهر كۆپىيىشكه باشاليدۇ-دۆلهتلهر ۋه مىللهتلهر ئوتتورسىدا ئۇرۇش ○   

24:6 (  



مهتتا . (نۇرغۇن يهرلهرده ئاچارچىلىق، ۋابا ۋه يهر تهۋرهشلهر يۈز بېرىدۇ ○  

24:6،7 (  

يهرشارىنىڭ ئۇالر ، )24:8تتا مه(ئاپهتنىڭ باشلىنىشى بولۇپ -بۇالر بااليى ○  

، )24:7مهتتا (ھهممىال يېرىده ئهمهس، بهلكى بىر قىسىم جايلىرىدا يۈز بېرىدۇ 

خۇدا بۇ كىچىك جازاالر بىلهن ئىنسانالرنى ئاگاھالندۇرۇپ، كهلگۈسىده 

  . بولىدىغان قورقۇنۇچلۇق چوڭ سوراقنى سهمىگه سالىدۇ

مىللهتلهرگه خۇش خهۋهر تارقىتىشى، پ بارلىق تىرىشىمهسىھىيلهر بۇ دهۋرده  ○  

. شهرهپ كهلتۈرىشى كىرهك- خۇداغا شانبۇ ئارقىلىقۋه خۇدانى تونۇتىشى، 

  . )14:6،7ۋهھىلهر (

  ) 14:8ۋهھىلهر . (بابىلۇن گۇمران بولىدۇ ●

ۋهھىلهر (ئىنجىلنىڭ ۋهھىلهر قىسمىدا دىيىلگهن بابىلۇن ۋه پاھىشه ئايال  ○

 ئۇ .رسىتىدۇبىر چوڭ دۆلهتنى كۆ خاراكتىرلىق كهلگۈسىدىكى دۇنياۋى، )17،18

 ئىدىيىسىنى دۇنياغا ،)17:2ۋهھىلهر (ىققا چوقۇنىدۇ پۇل ۋه ئهخالقسىزل

ۋهھىلهر (دۇنيادىكى ئهللهرنى ئېزىقتۇرىدۇ ، )18:3 ، 17:5ۋهھىلهر (تارقىتىدۇ 

، دۇنياۋى دهرىجىلىك قۇدرهتلىك دۆلهت بولۇپ، پۈتۈن دۇنياغا تهسىر )18:23

نۇرغۇن ئهللهرنى كونتىرول قىلىۋالغان ، )17:2،18ۋهھىلهر (تىدۇ كۆرسى

، مهخلۇققا )17:1ۋهھىلهر (، سۇالرنىڭ ئۈستىده تۇرىدۇ )17:15ۋهھىلهر (

ئۇالرنى ، ئون دۆلهتنى تىزگىنلىۋالغان بولۇپ، )17:3،7ۋهھىلهر (مىنىۋالغان 

ئىنتايىن ، )17:16،17ۋهھىلهر (ئۆزىنىڭ قاتناش ئىشلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ 

ۋهھىلهر (، سودىگهرلىرى يهر يۈزىده ھۆرمهتكه ئىگه )17:4ۋهھىلهر (باي 

، بابىلۇننىڭ )18:17،19ۋهھىلهر (پۈتۈن دۇنيادىن مال كىرگۈزىدۇ ، )18:23

ئىنتايىن تهكهببۇر ، )17:5ۋهھىلهر ( پىسخىكىسىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ چوڭچىلىق

، ئۆزىگه )18:7ۋهھىلهر (ئاپهت كهلمهيدۇ دهپ ئوياليدۇ -بولۇپ، بااليى

، )18:7ۋهھىلهر (شهرهپ كهلتۈرىدۇ، ھهشهمهتچىلىككه بېرىلىدۇ -شان

، ئهمما كىيىن روھى جهھهتتىن بۇلغۇنۇپ ئهسلىده خېلى ئهخالقلىق بولسىمۇ

  ). 18:5ۋهھىلهر (گۇناھى چهكتىن ئاشىدۇ ، )18:2ۋهھىلهر (كىتىدۇ 

 قاتتىق ئۇ. تا گۇمران قىلىنىدۇئاخىرىدا مهخلۇقنىڭ دۆلىتى تهرىپىدىن ئوتئۇ  ○

، خۇدانىڭ ھهسسىلهپ جازالىشىغا ئۇچرايدۇ )17:1ۋهھىلهر (جازالىنىدۇ 

توساتتىن ق  مهخلۇىرى پهللىسىده تۇرغاندا،ئۇ ھوقۇقنىڭ يوق، )18:6ۋهھىلهر (

، )18:8 ، 17:16،17ۋهھىلهر . ( قىلىۋىتىدۇ ۋهيرانئوت بىلهن ئۇنى

ىدۇكى، نورمال ياشاشقىمۇ ئىمكانىيهت قالمايدۇ ۋهيرانچىلىق شۇنچىلىك ئېغىر بول

 خۇدانىڭ ۇنىڭ مهخلۇق تهرىپىدىن ۋهيران قىلىنىشى، ئ)18:21،23ۋهھىلهر (



 پۈتۈن دۇنيانىڭ ، ئۇنىڭ ۋهيران بولىشى)17:16،17ۋهھىلهر (ئىرادىسىدۇر 

خۇدا ئۇنى سوراق ، )16-18:11ۋهھىلهر  (ىقتىسادىنى قااليمىقانالشتۇرۋىتىدۇئ

ۋهھىلهر ( بۇيرۇيدۇ هردىن چىقىپ كىتىشكهن بۇرۇن، ئۆز خهلقىنى ئۇ يقىلىشتى

18:4 .(  

  ) 13-14:9ۋهھىلهر  (مهخلۇقنىڭ دهۋرى ●

ئاپهت بولىدۇ -، چوڭ بااليى)7دانىئال (مهخلۇقنىڭ دۆلىتى ھوقۇق سورايدۇ  ○

ۋهھىلهر (، نۇرغۇن ئادهملهر مهخلۇق تهرىپىدىن ئۆلتۈرىلىدۇ )28-24:9مهتتا (

، ئۇنىڭ )13:1 ، ۋهھىلهر 7:3دانىئا (، مهخلۇق دېڭىزدىن چىقىدۇ )6:9-11

 ، ۋهھىلهر 7:7دانىئال (ئون مۈڭگۈزى بولۇپ، ئون دۆلهتكه ۋهكىللىك قىلىدۇ 

، چوڭ )17:12ۋهھىلهر (، مهخلۇق تېخى دۆلهتكه ئېرىشمىگهن بولىدۇ )13:1

ئېرىشىدۇ، ، ئاندىن دۆلهتكه )17:16ۋهھىلهر (پاھىشه ئايالنى ھاالك قىلىدۇ 

ئۇ دۇنيانى ئۈچ ). 13:4 ، ۋهھىلهر 7:7دانىئال (ئىنتايىن قورقۇنۇچلۇق بولىدۇ 

، دىنى خاراكتىرلىق )13:5،7 ، ۋهھىلهر 7:23،25دانىئال (يېرىم يىل سورايدۇ 

نى رلۇق ۋه كۇپۇرلۇققا تولغان سۆزلهر، ھاكاۋۇ)13:4دانىئال (دۆلهت بولىدۇ 

ۋهيران قىلىش كۈچى ئىنتايىن ، )13:1،5،6 ، ۋهھىلهر 7:8،25دانىئا (قىلىدۇ 

 ، 7:7،15،19،23،28دانىئا (كۈچلۈك بولىدۇ، كۆرگهنلهرنى ۋهھىمه باسىدۇ 

، ئادهملهر )19-18:15 ، 18:9،10 ، 17:16،17 ، 13:4،7ۋهھىلهر 

ئون دۆلهتنىڭ ئىچىده ئىچكى ). 21:26لۇقا (قورققىنىدىن روھى چىقىپ كىتىدۇ 

قىرى ھۆكۈمران ئۈچ دۆلهتنى يوقىتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئهڭ يو. ئۇرۇش پارتاليدۇ

مهخلۇق كالىندار ۋه قانۇننى ئۆزگهرتىدۇ ). 7:8،24دانىئال ( دۆلهت قالىدۇ يهتته

، )12ۋهھىلهر (، ئوغۇلنى تۇققان ئايالغا ئۆچمهنلىك قىلىدۇ )7:25دانىئال (

 ، 7:25ال دانىئ(مهسىھىلهرنىڭ ئۈستىدىن غهلىبه قىلىپ، ئۇالرغا زۇلۇم سالىدۇ 

ئۆزىگه چوقۇنمىغانالرنى، بولۇپمۇ مهسىھىيلهرنى ئۆلتۈرىدۇ ، )7-13:5ۋهھىلهر 

  ). 20:4 ، 13:10ۋهھىلهر (

خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلهن، يهھۇدىالر سوراققا تارتىلىدۇ، زىيانكهشلىككه  ●

دىكى رهزىل ئادهملهر  بۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئىچى.مۇشهققهت تارتىدۇ-رايدۇ، جاپائۇچ

 22-60:13 ، 26-30:8 ، 6-4:1 ، 26-3:13 ، 26-1:21يهشايا (قىتىلىدۇ يو

ۋهھىلهر   ؛15-9:1 ؛ ئامۇس 28-36:17 ئىزهكىئال  ؛11-30:4؛ يهرهمىيا 

، ياردهمگه ئېرىشىپ، )12:6ۋهھىلهر (ئىسرائىلالرنىڭ قېپقالغان خهلقى ). 11:2

تىقاتچىلىرى ئۇالرغا ، مهسىھ ئې)12:13،14ۋهھىلهر (ئهجدىرھادىن قېچىپ قۇتۇلىدۇ 

، ئۇالر )12:17ۋهھىلهر (ياردهم بېرىش ئۈچۈن، ئهجدىرھا بىلهن جهڭ قىلىدۇ 

 ئىسرائىلالرنى قا رازى بولىدۇ، بۇ ئىش قالدۇقزهخمهتكه ئۇچراش-زىيان

تهسىرلهندۈرىدۇ، ئۇالر گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ، ئهيسا مهسىھنىڭ نامىنى چاقىرىدۇ، 

  . تىپ كىلىدۇشۇنىڭ بىلهن ئهيسا مهسىھ قاي



، ئهيسا )16-14:14ۋهھىلهر . ( ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇغهلىبه قىلغان ئېتىقاتچىالر ●

 ، ۋهھىلهر 24:30مهتتا (شهرهپ بىلهن قايتىپ كىلىدۇ -مهسىھ بۇلۇتالر ئىچىده شان

پ ئاسمانغا ه ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى يېغى ۋئۇ، )14:14

ئاسمانغا كۆتىرىلگهن مهسىھ ). 14:15،16، ۋهھىلهر  24:31مهتتا . (كۆتىرىدۇ

 ). 17-7:1ۋهھىلهر (نى مهدھىيىلهيدۇ خۇدانىڭ تهختنىڭ ئالدىدا ئۇئېتىقاتچىلىرى 

، خۇدانىڭ غهزىپى )20-14:17ۋهھىلهر (خۇدانىڭ غهزىپى چۈشىدىغان كۈنى  ●

 ، 2:4-1:14نىئاھ زهفا ، 22-13:6يهشايا (رهزىل ئادهملهرنىڭ ئۈستىگه چۈشىدۇ 

، مهخلۇق ۋه ساختا پهيغهمبهرنىڭ ھوقۇقى  )15:1-14:17 ، 17-6:12ۋهھىلهر 

ئۇالر ). 19:20 ، ۋهھىلهر 27-7:25دانىئال (تارتىۋىلىنىپ، قولغا ئېلىنىدۇ 

  ). 19:20 ، ۋهھىلهر 7:11دانىئال (دوزاقنىڭ ئوتىغا تاشلىنىدۇ 

دۆلىتى قايتا گۈللىنىدۇ ئىسرائىلىيه ، )6-20:1ۋهھىلهر (قۇتلۇق مىڭ يىل بولىدۇ  ●

  ). 5-2:1يهشايا (

ئۇنىڭ بىلهن جهڭ ، ئهيسا مهسىھ شهيتان ئهڭ ئاخىرقى ئۇرۇشنى قوزغايدۇ ●

  ) 9-20:7ۋهھىلهر . (قېلىپ، غهلىبه قىلىدۇ

ۋهھىلهر . (خۇدا ئاق تهختنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇپ ئاخىرقى سوراقنى قىلىدۇ ●

20:11-15 (  

  ) 21،22ۋهھىلهر  ( باشلىنىدۇزىمىن-يېڭى ئاسمان ●

  مهسىھئاپهتته مهيدانغا چىقىدىغان-قى چوڭ بااليىىيامهت كىلىشتىن بۇرۇنق

  : سهۋهبىنى تۆۋهندىكى تهھلىلدىن كۆرۈڭ. رهقىبى ئىسالمىزىمچىالر بولىشى مۇمكىن

  دائىسالم دىنى  ىكى بىشارهتلهرتهددهس كىتاپمۇق

 13:2، ۋهھىلهر 6-7:1دانىئال 

   : دا

ن ئۈچ مهخلۇق تىلغا ئېلىنغا ●

بابىلۇن، پىرسىيه ۋه 

تۆتىنچى مهخلۇقمۇ . گىرىتسىيهدۇر

ئوتتورا شهرقتىكى مهلۇم بىر 

  . دۆلهتكه قارىتىلغان

تۆتىنچى مهخلۇق بۇرۇنقى بىر  ●

تنىڭ قايتا باش كۆتىرىپ دۆله

 ،)17:8ۋهھىلهر (چىقىشى بولۇپ 

يۇھاننانىڭ دهۋرىگىچه، ئوتتورا شهرقته  ●

بهش ئىمپىرىيه قۇرۇلۇپ يوقاپ بولغان بولۇپ، 

يىللىرى -1600الدىدىن بۇرۇنقى ئۇالر مى

ىالدىدىن  كونا بابىلۇن، مبارلىققا كهلگهن

 ئاسسۇرىيه، يىللىرىدىكى-750بۇرۇنقى 

 يېڭى يىللىرىدىكى-600ىالدىدىن بۇرۇنقى م

ىالدىدىن بۇرۇنقى بابىلۇن، م

ىالدىدىن  پىرسىيه، ميىللىرىدىكى-540

.  گىرىتسىيهلهردۇريىللىرىدىكى-330بۇرۇنقى 

يۇھاننانىڭ ۋاقتىدىمۇ تېخى  ىر دۆلهتيهنه ب ●

 بۇرۇنقى  مىالدىدىن بولۇپ، ئۇمهۋجۇد



وقىرى ھۆكۈمرانى ئۇنىڭ ئهڭ ي

دانىئال ( مهسىھ رهقىبىدۇر

7:8،24(.    

 دا 17:10،11ۋهھىلهر  ●

هن سهككىز مهخلۇق كۆرسىتىلگ

بولسا سهككىز چوڭ دۆلهتنىڭ 

  .سىموۋۇلىدۇر

يىللىرى بارلىققا كهلگهن رىم -100

  . ئىمپىرىيىسىدۇر

ئۇ . بىر دۆلهت تېخى بارلىققا كهلمىگهن يهنه ●

 ئهسىرده پهيدا بولغان-7دى مىالبولسىمۇ 

  . ئىسالم ئىمپىرىيىسىدۇر

سهككىزىنچى دۆلهت، يهنى قىيامهت  ●

ئاپهتته -كىلىشتىن بۇرۇنقى چوڭ بااليى

نىڭ ھ رهقىبىيدانغا چىقىدىغان مهسىمه

 يهتتىنچى دۆلهتنىڭ دۆلىتى، يوقۇرقى

  .  بارلىققا كىلىدۇئىچىدىن

. نى ئۆزگهرتىدۇىندار ۋه قانۇنكال

  ) 7:15دانىئال (

  :  ده)ھىجىرىيه (ئىسالم كالىندارى

يېڭى ئاي چىققان كۈنى شۇ ئاينىڭ بىرىنچى  ●
  ) 10:5قۇرئان (. نى قېلىپ بىكىتىلىدۇكۈ

 قوشۇش اكى ئاينىبىر يىلغا مهلۇم كۈن ي ●
 قوياش ، ئاي كالىندارى بىلهنئارقىلىق

كالىندارى ئوتتورسىدىكى پهرقنى 
  . تهڭپۇڭالشتۇرۇشقا قارشى تۇرىدۇ

يىلى مۇھهممهتنىڭ -622مىالدى  ●
ھىجرهت (مهككىدىن مهدىنىگه كۆچۈپ بارغان 

ۋاقتىنى ئىسالم كالىندارىنىڭ ) قىلغان
باشالنغان يىلى قىلىپ ) ھىجىرىيهنىڭ(
   . كىتىدۇبى

توساتتىن ئوت بىلهن بابىلۇننى ئۇ 

پۈتۈنلهي ۋهيران ) پاھىشه ئايالنى(

 17:16،17ۋهھىلهر (. قىلىۋىتىدۇ

 ،18:8 (  

 ھازىر نۇرغۇن ئىسالم ئهسهبىلىرى ●
ئامىرىكىنى ئهخالقى بۇزۇلغان، شهيتان دهپ 

  . قارايدۇ
ئىسالم ئهسهبىلىرى شىھىت بولۇشتىن  ●

تىدۇ، ورايكسىز زقورقمايدۇ، كۈچىنى ئۆزلۈ
ئامىرىكىغا جىھات ئۇرۇشى قوزغاپ، ئۇنى 

.  بولىدۇپۈتۈنلهي گۇمران قىلىۋهتمهكچى
 ياكى رىكىلىقالرنى مهيلى ئهسكهربارلىق ئامى

پۇقرا بولسۇن، ئهر ياكى ئايال بولسۇن، 
ردىن تارتىپ پۈتۈنلهي قېرىالر ۋه بالىال

  . ئۆلتۈرۋهتمهكچى بولىدۇ

تېخنىكىسىنى قولغا ئۇالر ئاتۇم بومبىسىنىڭ  ●
بۇ ئارقىلىق . كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ

ئۆزلىرى شهيتان دهپ قارىغان دۆلهتنى 
  .  بولىۋاتىدۇيوقاتماقچى



ئوغۇل توققان ئايالغا ئۆچمهنلىك  ●

  ) 12ۋهھىلهر . (قىلىدۇ

 »ئوغۇل تۇققان ئايال« ●

. ئىسرائىلالرنى كۆرسىتىشى مۇمكىن

ردىن چۈنكى ئهيسا مهسىھ ئىسرائىلال

  . تۇغۇلغان

 نۇرغۇن تهلىملىرى ئىسالم دىنىنىڭ ●

يهھۇدىالرغا ئۆچمهنلىك قىلىشنى تهرغىپ 

  . قىلىدۇ

ئهمىلىيهتتىمۇ دۇنيادا يهھۇدىالرغا ئهڭ  ●

  . ئۆچمهنلىك قىلىدىغانالر مۇسۇلمانالردۇر

 دۇنيانى بىر مهزگىل ●

. بويسۇندۇرۇپ ئىداره قىلىدۇ

 ، ۋهھىلهر 7:23،25دانىئال (

13:5-7( 

ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكىده، پۈتۈن دۇنيانى  ●

ئىسالم دىنى باشقۇرۇشى كىرهك، ھهممه ئادهم 

ئىسالم دىنىغا بويسۇنۇپ، ئىسالم شهرىئىتىنى 

زامان ئاخىرىدا . قۇبۇل قىلىشى كىرهك

مۇسۇلمانالر دۇنيانى بويسۇندۇرىدۇ، دهپ 

  . قارايدۇ

ئۇ ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق  ●

يولىدا چىڭ بېرىپ، خۇدانىڭ 

تۇرغان، مهخلۇققا ئىبادهت 

قىلمىغان، پىشانىسىده ۋه قولىدا 

مهخلۇقنىڭ بهلگىسى بولمىغان 

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ كاللىسى 

  ) 20:4ۋهھىلهر . (ئالىدۇ

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى  ●

ئۆلتۈرگهنلهر ئۆزلىرىنى خۇدا ئۈچۈن 

. ئىش قىلىۋاتىمىز دهپ ئوياليدۇ

  ) 16:2يۇھاننا (

گهنلهرنىڭ ئىسالمغا ئىشهنمىئاندا، ۇرق ●

، ئۇالرنىڭ كاللىسىنى دىلىغا ۋهھىمه سېلىڭالر

ىرىنى ئۈزۈۋىتىڭالر، دهپ تهلىم ئېلىپ، بارماقل

  ) 8:12قۇرئان . (بېرىدۇ

مۇسۇلمانالر ئىسالمغا قارشى تۇرغان كاپىرالر  ●

جۈملىدىن يهھۇدى ۋه خىرىستىيانالرغا جىھاد 

مىز بار دهپ ئۇرۇشى قوزغاش مهجبۇرىيىتى

 172-169 ، 142-3:139قۇرئان . (قارايدۇ

 ،4:74،95 ، 9:20-22,111 ، 

61:4,11-13 ( 

ۇنقى چوڭ تۆۋهندىكى يهنه بىر خىل تهھلىلمۇ، قىيامهت كىلىشتىن بۇر

 چىقىدىغان مهسىھ رهقىبىنىڭ ئىسالمىزىمچىالر بولىشى ئاپهتته ئوتتورغا-بااليى

  . مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

  ئىسالم دىنىدا  تاس كىتاپمۇقهدده

 قىيامهت كىلىشنىڭ ئالدىدا  رهقىبىمهسىھ

مهيدانغا چىقىدىغان كۈچلۈك سىياسى، 

  . ھهربى ۋه دىنى داھىدۇر

مۇسۇلمانالر ساقالۋاتقان مهھدى بولسا 

 ئالدىدا دۇنياغا قىيامهت كىلىشنىڭ

 كۈچلۈك سىياسى، ھهربى ۋه كىلىدىغان

  . دىنى داھىدۇر



ساختا پهيغهمبهر غان قىيامهتته كىلىدى

ئىككىنچى نومۇرلۇق شهخس بولۇپ، 

  . مهسىھ رهقىبىنىڭ ياردهمچىسىدۇر

ئهيسا «قىيامهتته كىلىدىغان ئىسالمچه 

ئىككىنچى نومۇرلۇق شهخس » پهيغهمبهر

  . بولۇپ، مهھدىنىڭ ياردهمچىسىدۇر

مهسىھ رهقىبى بىلهن ساختا پهيغهمبهر 

. بىرلىشىپ زور قوشۇن تهشكىللهيدۇ

ر پۈتۈن ئىنسانالرنى بويسۇندۇرۇپ ئۇال

دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئۈچۈن، يهر 

يۈزىده نۇرغۇن بۇزغۇنچىلىق پهيدا 

  . قىلىدۇ

زور » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى بىلهن 

قوشۇن تهشكىللهپ، پۈتۈن دۇنيانى 

  . بويسۇندۇرماقچى بولىدۇ

ساختا پهيغهمبهر قوي تېرىسىغا 

  . ئورىنىۋالغان بۆرىدۇر

گهرچه ئىنجىلدىكى » ئهيسا «مچهئىسال

ئهيسا مهسىھنىڭ نامى بىلهن دۇنياغا 

كهلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ئىسالمغا 

بويسۇنمىغان ئادهملهرنىڭ ھهممىسىنى 

  . ئۆلتۈرۋىتىدۇ

مهسىھ رهقىبى بىلهن ساختا پهيغهمبهر 

  .  يېڭى دۇنيا تهرتىپىنى بىكىتىدۇ

يېڭى » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى بىلهن 

  . هرتىپىنى بىكىتىدۇدۇنيا ت

ختا پهيغهمبهر مهسىھ رهقىبى بىلهن سا

 ىنى قانۇنپۈتۈن دۇنياغا ئۆزلىرىنىڭ دىنى

  .  بهلگىلهپ بېرىدۇ

پۈتۈن » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى بىلهن 

دۇنياغا ئىسالم شهرىئىتىنى بىكىتىپ 

  .بېرىدۇ

مهسىھ رهقىبى بۇرۇن ئىشلىتىۋاتقان 

  . كالىندارنى ئۆزگهرتىۋىتىدۇ

دى پۈتۈن دۇنيانى بويسۇندۇرغاندىن مهھ

كىيىن، دۇنيادا كهڭ ئىشلىتىلىۋاتقان 

مىالدىيه كالىندارىنى ئهمهلدىن 

 ئىسالمنىڭ ھىجىرىيه ،قالدۇرۇپ

. كالىندارىنى ئومومالشتۇرىدۇ

دهم ئېلىش كۈنى يهكشهنبه -شهنبه

  . تۈزىمىنى جۈمه كۈنىگه ئۆزگهرتىدۇ

مهسىھ رهقىبى بىلهن ساختا پهيغهمبهر 

هر ئىككىلىسى كۈچلۈك دىنى داھىالر ھ

بولۇپ، دۇنياۋى بىر دىننى تىكلهشكه 

 . ئۇرۇنىدۇ

  

ئىسالم » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

دىنىنى دۇنيادىكى بىردىنبىر دىن قىلىپ 

  . تىكلهيدۇ



مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهر 

ئۆزلىرى تىكلىگهن دۇنياۋى دىنغا 

بويسۇنمىغان ھهرقانداق ئادهمنى 

  . لتۈرۋىتىدۇئۆ

ئىسالم » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

دىنىغا بويسۇنمىغان ھهرقانداق ئادهمنى 

  . ئۆلتۈرۋىتىدۇ

مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهرنىڭ 

دۇنياۋى دىنىغا قارشى تۇرغانالرنى 

ئۆلتۈرۈشتىكى ئاساسلىق ئۇسۇلى كالال 

  . كىسىشتۇر

نىڭ »ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

 تۇرغانالرنى ئىسالمغا قارشى

ئۆلتۈرۈشتىكى ئاساسلىق ئۇسۇلى كالال 

كىسىش بولۇپ، بۇ ئىسالم ئهنئهنىسىدىن 

  . كهلگهن

مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهر پۈتۈن 

  . يهھۇدىالرنى ئۆلتۈرۋهتمهكچى بولىدۇ

پۈتۈن » ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

 ئۆلتۈرمهكچى بولىدۇ، يهھۇدىالرنى

نىڭ كهينىگه يهھۇدىال تاش ۋه دهرهخلهر

  . مۈكۈنىۋالىدۇ

مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهر 

يىرۇسالىمغا ھوجۇم قىلىپ، ئۇنى 

  . ئىگهللىۋالماقچى بولىدۇ

» ئهيسا«ئىسالمچه مهھدى ۋه 

لىمغا ھوجۇم قىلىپ، ئۇنى يىرۇسا

ئىسالمنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا كىرگۈزمهكچى 

  . بولىدۇ

مهسىھ رهقىبى يىرۇسالىمدىكى 

ڭ مۇقهددهس ئىبادهتخا يهھۇدىالرنى

نىسىدا ئۆزىنىڭ سهلتهنهت ئورنىنى 

  . تىكلهيدۇ

 ئىسالم مهھدى يىرۇسالىم شهھرىده

  .  تىكلهيدۇ قايتاخهلىپىلىكىنى

ساختا پهيغهمبهر ھهرخىل مۆجىزىلهرنى 

هملهرنى كۆرسىتىش ئارقىلىق، ئاد

 رهقىبىنى قولالشقا ئالداپ، ئۇالرنى مهسىھ

  . ئېزىقتۇرىدۇ

كهلگهندىن كىيىن » هيسائ«ئىسالمچه 

. ھهرخىل مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىدۇ

مهھدىمۇ ھاۋارايى ۋه ئاشلىقنى 

ئۇنىڭ چىرايىدىن نۇر . تىزگىنلهيدۇ

  . ياغىدۇ

  .مهسىھ رهقىبى ئاق ئاتقا مىنىپ كىلىدۇ

  )ئىنجىل ۋهھىلهرده شۇنداق دىيىلگهن(

  . مهھدى ئاق ئاتقا مىنىپ كىلىدۇ

 7هن مهسىھ رهقىبى ئىسرائىلالر بىل

  . يىللىق تىنچلىق كىلىشىمى تۈزهيدۇ

 يىللىق 7مهھدى بىر يهھۇدى بىلهن 

 . تىنچلىق كىلىشىمى تۈزهيدۇ

  



يهھۇدىالرنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى يهنى 

ئهيسا مهسىھ قايتىپ كىلىپ، 

. ئىسرائىلىيهدىكى يهھۇدىالرنى قوغدايدۇ

مهسىھ رهقىبى ۋه ساختا پهيغهمبهر 

شمه باشچىلىقىدىكى كۆپ دۆلهت بىرله

  . ئارمىيىسىنىڭ ھوجۇمىنى توسايدۇ

غا قارشى چىققۇچى »ئهيسا«ئىسالمچه 

ئۇ نۇرغۇن . دهججال پهيدا بولىدۇ

يهھۇدىالرنى تهشكىللهپ كۈچلۈك 

ئۆزىنى ئهيسا مهسىھ دهپ . قوشۇن قۇرىدۇ

غا » ئهيسا«ئاتاپ مهھدى ۋه ئىسالمچه 

  . قارشى تۇرىدۇ

 روھ يسا مهسىھكه قارشى بولغان قارائه

مىنى ىھ ئېتىقاتىنىڭ يادرولۇق تهلىمهس

مهسىلهن، ئۈچ بىرلىك، . ئىنكار قىلىدۇ

نىڭ تهنگه ئايلىنىشى، ىسۆزخۇدانىڭ 

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانىيهتنىڭ 

گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئۆلۈپ، 

.   ئۈچىنچى كۈنى تىرىلگهنلىكى قاتارلىقالر

ئىسالم دىنى تهلىم بېرىش ۋه روھىيهت 

ىڭ يادرولۇق تىنجهھهتته مهسىھ ئېتىقا

قارشىلىق قاتتىق  تهلىملىرىگه

خۇدانىڭ ئۈچ بىرلىك، . كۆرسىتىدۇ

نىڭ تهنگه ئايلىنىشى، ئهيسا ىسۆز

ىڭ كىرسىتتىكى قۇربانلىقى نمهسىھ

  . قاتارلىقالرنى پۈتۈنلهي ئىنكار قىلىدۇ

ئهيسا مهسىھ ۋه ئهلچى پاۋلۇس زامان 

 ساختىپهزلىك ۋه  نۇرغۇنئاخىرىدا

ىڭ ئوتتورغا چىقىپ، يالغانچىلىقالرن

مهسىھىلهرنى ئېزىقتۇرىدىغانلىقىنى، 

الردىن ھهزهر ئهيلهش كىرهكلىكىنى ئۇ

  . ئالدىن ئاگاھالندۇرىدۇ

ئىسالم دىنى يهر يۈزىدىكى بىردىنبىر 

پ ساختىپهزلىك ۋه يالغانچىلىققا تايىنى

  دىن بولۇپ،كۆتىرىلگهن دۇنياۋى

 ئاخىرقى مهقسهتكه يىتىش ئىسالمىيهتته

اختىپهزلىك ۋه يالغانچىلىق ئۈچۈن س

ۋاستىسىدىن پايدىالنسا بولىدۇ 

  . دهيدىغان تهلىم بار

 ئهڭ ئاخىرقى ئىنجىلدا كۆرسىتىلگهن
مهسىھكه قارشى ئىمپىرىيىنى تهشكىل 

دهل مىسى قىلىدىغان دۆلهتلهرنىڭ ھهم
  .  ئىسالم ئهللىرىدۇرقىھازىر

بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ مهھدىگه سادىق 
ئۇ ئىسالمنىڭ . لىنىدۇبولىشى تهلهپ قې

ئاخىرقى خهلىپىسى ۋه ئهڭ چوڭ ئىمامى 
  . دهپ قارىلىدۇ

ئىنجىلدا كۆرسىتىلىشىچه، رىم 
ئىمپىرىيىسىدىن كىيىن يهنه بىر چوڭ 

ئهڭ . ئىمپىرىيه بارلىققا كىلىپ يوقايدۇ
ئاخىرقى مهسىھكه قارشى ئىمپىرىيه ئهنه 

 قايتىدىن ىنشۇ ئىمپىرىيىنىڭ ئىچىد
  .  ئىمپىرىيىدۇرگۈللهنگهن بىر 

ئىمپىرىيىسىدىن كىيىن،  ) ۋىزانتىل(رىم 

باش كۆتۈرگهن ئىمپىرىيه ئىسالم 

  . ئىمپىرىيىسىدۇر

يهر مهسىھ رهقىبى مهيدانغا چىققاندا، 
ئۇنى كۈتىۋالىدىغان ۋه ئۇنىڭغا يۈزىده 

سادىق بولىدىغان قۇرۇلما ئاللىقاچان 
  . شهكىللىنىپ بولغان بولىدۇ

ادىكى ئىككىنچى ته دۇنيئىسالم نۆۋهت
ئهگهر ئۇنىڭ نوپۇسى  چوڭ دىن بولۇپ،

 شىددهت بىلهن كۆپىيىۋهرسه، مۇشۇنداق
كهلگۈسىده دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ دىن 



ئىسالمىيهت . بولۇپ قېلىشى مۇمكىن
مهھدىنىڭ كىلىشىنى تهقهززالىق بىلهن 

  . كۈتمهكته

ئىلنىڭ قولى ئىسما: ئۇندىن باشقا، خۇدا ئالدىن بىشارهت قىلىپ مۇنداق دىگهن ●

ھهممه ئادهمگه ھوجۇم قىلىدۇ، ھهممه ئادهمنىڭ قولىمۇ ئىسمائىلغا ھوجۇم قىلىدۇ 

ائىلنى ؛ ۋاھالهنكى مۇسۇلمانالر ئىسم)16:11،12ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

  .  ئهجدادى دهپ قارايدۇئۆزلىرىنىڭ روھى

 مهسىھىيلهرده بولۇشقا تىگىشلىك تهييارلىق 

  ) 3:5نهسىھهت -پهند. ( خۇداغا تايىنىش كىرهكپۈتۈن قهلبى بىلهن ●

ۋهھىلهر (چىقىۋىلىش ) گۇناھقا پاتقان شهھهر ياكى دۆلهتتىن(ىلۇندىن باب ●

  ) 11:8ئىبرانىالر  ( كىرهك، چىقىپ كىتىش)18:4

مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى بىرگه يىغىلىپ دۇئا قىلىشى، روھىيهت جهھهتته ئۆسۈپ  ●

ۈدىشى، نۆۋىتى كهلگهنده ھهتتا مهسىھ ئېتىقاتى، يىتىلىشى، ئۆزىنىڭ كىرسىتىنى ي

 ۈن ھاياتىنى قۇربان قىلىشى كىرهكقالدۇق ئىسرائىلالر ۋه ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرى ئۈچ

ھاياتىنى ساقالپ ). 12:10 ، ۋهھىلهر 8:35 ، ماركوس 16:1،2 ، 15:20يۇھاننا (

  .يدۇ بولمارىلىپ قېلىشقاقېلىش ئۈچۈن خۇداغا بولغان مۇھهببىتىدىن ئاي

ئهمما ئۇ .  قۇدرهتنىڭ مهنبىئى، خۇش خهۋهرنىڭ مهركىزىدۇر–كىرسىت  ●

  )I 1:18-2:5كورىنتلىقالر. (ھاالكهتكه يۈزلهنگهنلهرنىڭ نهزىرىده ئهخمىقانىلىقتۇر

ئهيسا مهسىھنىڭ بىزنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئاققۇزغان قۇربانلىق قېنىنى دهپسهنده  ●

يىتهكلهۋاتقان خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا يۈز كىلهلىشىمىز قىلماسلىقىز، بىزنى 

  ) 10:29ئىبرانىالر . (هككىر

مۇھهببهتلىك -سۇنۇپ، مىھىر، خۇدانىڭ ئىرادىسىگه بويھاياتىمىزنى يېڭىلىشىمىز ●

  ) II 5:14،15، كورىنتلىقالر14-8:3يۇھاننا (. ياشىشىمىز كىرهك

لهرال ئۇنىڭ ىنى يۈدۈپ ئهيسا مهسىھكه ئهگهشكهنھهر كۈنى ئۆزىنىڭ كىرسىت ●

  )25-9:23لۇقا . (ھهقىقى شاگىرتلىرى بوالاليدۇ

، ئهيسا ق، خۇدانىڭ ئهمىرلىرىگه بويسۇنۇپئۆلۈم ئالدىدىمۇ ئۆز جېنىنى ئايىماسلى ●

  ) 14:12 ، 12:11ۋهھىلهر . ( كىرهكمهسىھكه سادىق بولۇش

  ) 13:33يۇھاننا . (رخۇدانى سۆيۈش ئهيسا مهسىھنىڭ بۇيرۇقىدۇ ●

  ) I 4:19يۇھاننا. (يهلىدۇقزنى سۆيگهچكه، ئاندىن بىز ئۇنى سۆخۇدا باشتا بى ●



 هپ ئىككى قېيىققا تهڭ دهسسىمهسلىكھهم خۇدانى ھهم دۇنيانى دوست تۇتىمىز د ●

، )24-6:19مهتتا  ( كىرهكلى بولماسلىقۇدۇنيانىڭ ق-، مال)4:8ياقۇپ  (كىرهك

 ) I 2:15-17يۇھاننا (ڭدىكى ئىشالرغا بېرىلىپ كهتمهسلىك كىرهكا ۋه ئۇنىدۇني

 ، 15:9،10، يۇھاننا 20-5:17مهتتا  (خۇدانىڭ ئهمىرلىرىگه بويسۇنۇش كىرهك ●

زامان ئاخىرىدا خۇدانىڭ ئهمىرلىرىگه بويسۇنغان ، )I 2:3-6 ،5:2،3يۇھاننا

  ) 13-14:11 ، 12:17ۋهھىلهر  (ه قىالاليدۇ غهلىبلهرئادهم

، )I 4:14-23، يۇھاننا)13:34،35يۇھاننا (ئېتىقاتچى قېرىنداشلىرىنى سۆيۈش  ●

، لۇقا 46-25:31مهتتا ( تۆۋهن قاتلىمىدىكى ئاجىز ئادهملهرنى سۆيۈش جهمىيهتنىڭ

، ھهتتا )20-28:17 مهتتا(، تېخى قۇتقۇزۇلمىغان ئادهملهرنى سۆيۈش )14:12-14

   ).48-5:43مهتتا (دۈشمهنلىرىنىمۇ سۆيۈش كىرهك 
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   ئويلىنىپ بېقىشنىنىڭ ئېتىقات توغرىسىدامۇسۇلمان دوستالر

   ئۈمۈد قىلىمىز

 قوبۇل قىلغان دوستالرنىڭ، ىن ئهيسا مهسىھنى ئىلگىرى مۇسۇلمان بولۇپ كىي●

  .  هھىرلىشىنى ئۈمۈد قىلىمىز ھهمبىنى كۆپچىلىككهكهچۈرمىش گۇۋاھلىقئۆزىنىڭ 

ھلىقلىرى ۋه بىز كۆرسهتكهن  گۇۋاىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلغان مۇسۇلمانالرنىڭمهس ●

 ئاساسهن، مۇسۇلمان دوستالرنىڭ ئېتىقات توغرىسىدا تۆۋهندىكى مهزمۇنالرغا

  . ئويلىنىپ بېقىشىنى ئۈمۈد قىلىمىزتهپسىلى قايتىدىن 

  ان خاتا چۈشهنچىسىئىسالمنىڭ مهسىھ ئېتىقاتىغا بولغ

، ئهيسا ۋه ئالالقۇرئان خاتا ھالدا، مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ ئۈچ بىرلىك تهلىمىنى  ●

بۇ مهسىھ ئېتىقاتىغا . مهريهمدىن ئىبارهت ئۈچ ئىالھقا چوقۇنۇش دهپ قارىغان

  . پۈتۈنلهي خىالپ بولغان خاتا قاراشتۇر

دىگهن سۆزنى » دۇرئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ ئوغلى «ئىنجىلدىكى  مۇھهممهت ●

 ئالالنىڭ جىسمانى جهھهتته نىئهيسالهر يمهسىھىپۈتۈنلهي خاتا چۈشهنگهن بولۇپ، 

بۇمۇ ئىنجىلنىڭ .  دهپ ئويالپ قالغان- دهيدۇمهريهم بىلهن بىرلىشىپ تاپقان بالىسى

  . روھىغا پۈتۈنلهي خىالپ بولغان كۇپۇر گهپتۇر

مهسى «سا پهيغهمبهرنىال پهقهت ئهيپۈتۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىچىده قۇرئاندا  ●

ى بارلىقىنى دىگهن سۆزنىڭ زادى نىمه مهنىس» مهسى«ئهمما . دهپ ئاتىغان» ئهيسا

  . مۇھهممهتنىڭ ئۆزىمۇ ئۇنى بىلمهسلىكى مۇمكىن ئېھتىمال. چۈشهندۈرمىگهن

  ئۆزگىچىلىكىىڭ ئهيسا مهسىھن

هرلهرگه ھهتتا قۇرئان ئارقىلىق قارىغاندىمۇ، ئهيسا مهسىھنىڭ باشقا پهيغهمب ●

مهسىلهن، ئۇ زور . ئوخشىمايدىغان خاسلىقى ۋه ئۇلۇغلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ

ئۇ خۇدانىڭ . پ، ئاجايىپ كارامهتلهرنى كۆرسهتكهنقۇدرهتكه ئىگه بولۇ-كۈچ

دادىسىز ھالهتته پاك (، خۇدادىن كهلگهن روھ، غايىپتىن تۆرهلگهن )سۆزى(كاالمى 

ۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى قىلىپ، نۇرغۇن ، ھاياتىدا ن)قىز مهريهمدىن تۇغۇلغان

مۆجىزىلهرنى ياراتقان، ئۇنىڭ بۇ دۇنيالىق ۋه ئۇ دۇنيالىقتا يۈز ئابرويى بار، خۇداغا 

لىپ چىقىپ كهتكهن، ئۇ قىيامهتته ئىنسانالرنىڭ قايتا يېقىن، خۇدا ئۇنى ئهرىشكه ئې

  ... نىڭ ئالدىن بىشارىتىدۇر ىتىرىلىش

 پهقهت ئادهتتىكى بىر پهيغهمبهرمۇ؟ نىمه »سى ئهيسامه«قۇرئاندىكى تا،    ئۇنداق

ئۈچۈن ئۇ باشقا پهيغهمبهرلهرگه ئوخشىمايدۇ؟ قۇرئان نىمه ئۈچۈن ئۇنىڭغا شۇنچه 

  ھۆرمهت بىلدۈرىدۇ؟ چوڭ 
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 بىردىنبىر گۇناھسىز  مهسىھ ئهيساى خاتىرىگه ئاساسالنغاندىمۇ،قۇرئاندىك ●

) شۇنداقال بارلىق ئادهملهر(مبهرلهر ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق پهيغه. پهيغهمبهردۇر

خۇدانىڭ شۇڭا مۇھهممهتمۇ گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باققان بولۇپ، . گۇناھ ئۆتكۈزۈپ باققان

ھىچقانداق پهقهت ئهيسا پهيغهمبهرال ھاياتىدا .  بولىدۇكهچۈرۈم قىلىشىغا مۇھتاج

  . قىلىدۇ ئېتىراپ نبىر پهيغهمبهردۇر، بۇنى قۇرئانمۇاقمىغان بىردىگۇناھ ئۆتكۈزۈپ ب

ئهيسا مهسىھتهك مۇشۇنداق بىر ئۇلۇغ پهيغهمبهر توغرىسىدا قۇرئاندا ناھايىتى ئاز  ●

ئهگهر بىز ئىنجىلنى . ئۇچۇر بېرىلگهن بولۇپ، بۇ تولىمۇ ئهپسۇسلىنارلىق ئىشتۇر

تهپسىلى ئوقۇپ چىقساق، ئهيسا مهسىھنىڭ تارىختا ئۆتكهن ھىچقانداق بىر ئادهمگه 

ئهيسا مهسىھنىڭ خۇدا توغرىسىدا قىلغان سۆزلىرى . ۆرهلهيمىزئوخشىمايدىغانلىقىنى ك

ئۇنىڭ . باشقا ھهرقانداق بىر دىننىڭ پېشىۋالىرى قىلغان تهلىملهرگه ئوخشىمايدۇ

ئۆزىنى تونۇشتۇرىشى ۋه تهرغىپ قىلىشى باشقا ھهرقانداق دىننىڭ باشالمچىلىرىغا 

بىر ھهرقانداق  بهرگهن تهنقىدىئۇنىڭ تۇرمۇش ۋه جهمىيهتكه . ئوخشىمايدۇ

رقانداق بىر دىنى ئۇنىڭ ئادهملهرگه قويغان تهلىپى ھه.  كهسكىندۇركىشىدىن

  . كىسىلدۇر- ئۈزۈلئۇستازدىنمۇ

ئىزلىرى، -ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىشى، بۇ دۇنيادا قىلغان ئىش ●

ئىنسانىيهتنىڭ گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلىشى ۋه ئۆلۈمدىن 

نىڭ قۇتقۇزغۇچى مهسىھ ) تهۋرات(تىرىلىشى، بۇالرنىڭ ھهممىسى كونا ئهھده 

بۇ بىشارهتلهر  هن بىشارهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان بولۇپ،توغرىسىدا ئالدىن بهرگ

  . ىدىتتا نهچچه مىڭ يىل بۇرۇن بېرىلگهن ھهيسا مهسىھتىن نهچچه يۈز يىلئه

    ى ۋه تىرىلىشىئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرىلىش

ئهيسا مهسىھ ئۆلتۈرۈلگهنده، ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئىنتايىن قورقۇپ كىتىدۇ،  ●

.  جېنىنى باقماقچى بولىدۇماكانىغا قايتىپ-ر ئۆز يۇرتئۇال. ئىرادىسىنىمۇ يوقىتىدۇ

تۇرلۇق بىلهن بۇ ئهمما ئهيسا مهسىھ تىرىلگهن كىيىن، ئۇالر جاسارهتكه تولۇپ، با

 11  ساتقۇن يهھۇدادىن باشقا، قېپقالغان.غا تارقىتىدۇخۇش خهۋهرنى جاھان

 ئهيسا مهسىھنىڭ تىرىلگهنلىكىگه گۇۋاھلىق شاگىرتنىڭ ئىچىدىكى ئون شاگىرت

 پاتمۇس ئارىلىغا سۈرگۈن مۇيۇھانناشاگىرت . بېرىش يولىدا ھاياتىنى قۇربان قىلىدۇ

 ئهڭ ئاخىرقى همده ئىنجىلنىڭقېلىنىپ كىيىنكى ئۆمرىنى شۇ يهرده ئۆتكۈزىدۇ، ھ

  . نى يېزىپ قالدۇرىدۇ» ۋهھىلهر «پارىسى

 يىلىدا، يۈزمىڭلىغان مهسىھ ئېتىقاتچىسى 300مهسىھ ئېتىقاتىنىڭ دهسلهپكى  ●

ئۇالر پهقهت ئهيسا مهسىھنىڭ يولىدا چىڭ تۇرغانلىقى ئۈچۈنال . شىھىت بولىدۇ

  . ئۆلتۈرىلىدۇ

هتلهردىن تارتىپ تاكى ئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرى ۋه ئهڭ دهسلهپكى جامائ ●
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ھازىرقى مهسىھ جامائهتلىرىگه قهدهر، ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ كىرسىتقا مىخلىنىپ 

 ئېتىقاتىنىڭ يادرۇلۇق قىسمى بولۇپ مهسىھ لتۈرىلىشى ۋه ئۆلۈمدىن تىرىلىشىئۆ

  . كهلگهن

 يىل جهريانىدا، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىدىن سىرت يهنه 600مۇھهممهتتىن بۇرۇنقى  ●

ىشىلهرمۇ ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ كىرسىتقا مىخلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىدهك نۇرغۇن ك

 خاتىرىلهرنى ن تارىخچىالر ئاز بولمىغانبۇ توغرىلىق نۇرغۇ. تارىخى پاكىتنى بىلهتتى

  . يېزىپ قالدۇرغان

قۇرئاندىكى ئهيسا مهسىھنىڭ ئۆلۈمى ۋه ئاسمانغا كۆتىرىلىشى توغرىسىدىكى  ●

  .  يىلدىن كىيىن يېزىلغان600بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگه بايانالر تولىمۇ مۈجىمهل 

 ئهرىشكه ئېلىپ الئهگهر بىز خۇدا ئهيسا مهسىھنى كىرسىتقا مىخالشتىن بۇرۇن ●

 دىگهن گهپكه ، كىرسىتكه مىخالنغىنى ئهيسا مهسىھ ئهمهسكهتكهنچىقىپ 

داپ نى قوغۆز بويامچىلىققا تايىنىپ ئهيسا پهيغهمبهرئۇنداقتا، خۇدا كئىشهنسهك، 

بۇنداق بولغاندا، خۇدا ئهيسا . قالغان دىگهن گهپكىمۇ ئىشىنىشكه توغرا كىلىدۇ

ئۇالر خۇداغا ئالدىنىپ كىتىپ، . پهيغهمبهرنىڭ شاگىرتلىرىنىمۇ ئالدىۋهتكهن بولىدۇ

ئهيسا مهسىھنى ئۆلدى ۋه تىرىلدى دهپ ئىشىنىپ، بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن 

 يىل جهريانىدىمۇ بارلىق 600كىيىنكى . ن بولىدۇھاياتىنىمۇ بىھۇده نابۇت قىلغا

، تاكى  خۇداغا ئالدىنىپ خاتا ئهقىدىگه ئهگىشىپ ماڭغانمهسىھ ئېتىقاتچىلىرى

بو .  بولىدۇئاشكارالنغان» راس ۋهقهلىك«مۇھهممهت كهلگهندىن كىيىن ئاندىن 

  تولىمۇ بىمهنىلىك ۋه خۇداغا قېلىنغان ھاقارهت ئهمهسمۇ؟ 

  ىلغان بهزى سۆزلىرىئهيسا مهسىھنىڭ ق

ئهي جاپاكهش ۋه ئېغىر يۈكنى ئۈستىگه ئالغانالر، مىنىڭ يېنىمغا كىلىڭالر، مهن   ـ●

شۇڭا مىنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمغا . مۇاليىم ۋه كهمتهرمهن. سىلهرگه ئاراملىق بېرهي

مىنىڭ . شۇنداق قىلغاندا كۆڭلۈڭالر ئارام تاپىدۇ. كىرىپ، مهندىن ئۆگىنىڭالر

    )30-11:28مهتتا (. بولۇش ئاسان، تهلىپىم ئېغىر ئهمهسبويۇنتۇرۇقۇمدا 

  ) 8:58يۇھاننا . (بىلىپ قويۇڭالركى، مهن ئىبراھىم توغۇلماستىنال بار ئىدىم ـ ●

مىنىڭسىز ھىچكىم خۇدا ئاتامنىڭ يېنىغا . مهن يول، ھهقىقهت ۋه ھاياتلىقتۇرمهن ـ ●

  ) 14:6يۇھاننا . (بارالمايدۇ

ىدىغان، رمهن، ئهزهلدىن ھازىرغىچه ۋه مهڭگۈ بار بولباش ۋه ئاخىر ئۆزۈمدۇ ●

  ) 1:8ۋهھىلهر .  (مهنھهممىگه قادىر بولغۇچى

مۇھهببهت -شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى، سىلهرگه دۈشمهنلىك قىلغانالرغىمۇ مىھىر ●
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  ) 5:44مهتتا . (كۆرسىتىڭالر، زىيانكهشلىك قىلغانالرغا دۇئا قىلىڭالر

  : سان بولۇپ كىلىدۇنىمه ئۈچۈن خۇدانىڭ سۆزى ئىن

ئهجىبا، خۇدا ئۆزى ياراتقان . خۇدا ھهممىگه قادىردۇر، ئۇ قىاللمايدىغان ئىش يوق ●

  ئىنسانالر ئارىسىغا بىر ئادىمىزاتنىڭ سىياقىدا كىلهلمهسمۇ؟ 

خۇدانىڭ ئۆزى ئادىمىزات سىياقىدا ئىنسانالر ئارىسىغا كىلىپ ياشاپ باققان، شۇڭا  ●

»  ئاجىزلىقى ۋه قېيىنچىلىقلىرىنى چۈشهنمهيدۇخۇدا ئىنسانالرنىڭ«: بىز

  . دىيهلمهيمىز

  . ئهيسا مهسىھ ئىنسانالر بىلهن خۇدانىڭ ئوتتورسىدىكى توساقنى ئېلىپ تاشلىغان ●

  قۇرئاندىكى ئىنجىلغا ئائىت خاتىرىلهر

جىلنىڭ نوپۇزىغا تايىنىپ  ھهقلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ، ھهتتا ئىنجىلنىڭقۇرئان ئىن ●

  . استلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ رئۆزىنىڭ

كىتاپ، خۇدانىڭ روشهن قۇرئاندا ئىنجىلنى خۇدادىن كهلگهن مۇقهددهس  ●

دهلىلى، ئىنسانالرغا يول كۆرسهتكۈچى، تهربىيىلىگۈچى، خۇدانىڭ 

شهپقىتى، توغرا يول، ئۇنى قۇبۇل قىلىشتا ئارىسالدى بولماڭالر، ئۇنىڭغا -رهھىم

شهپقىتىگه ئېرىشهلهيسىلهر -لغاندا خۇدانىڭ رهھىمئهمهل قىلىڭالر، شۇنداق بو

   . دىيىلگهن

  . تهۋرات، زهبۇر ۋه ئىنجىلنىڭ ھهقلىقىنى دهلىللهيدۇقۇرئان  ●

  . مۇھهممهت تهۋرات، زهبۇر ۋه ئىنجىل قاتارلىق مۇقهددهس كىتاپالرغا ئىشىنىدۇ ●

  . قۇرئاندا ئهيسا مهسىھنى تهۋراتنىڭ ھهقلىقىنى دهلىللهيدۇ دىيىلگهن ●

يهھۇدى ۋه (قۇرئاندا مۇسۇلمانالرغا، تهۋرات ۋه ئىنجىلنىڭ ئهھلى كىتاپالرغا  ●

نازىل قېلىنغان مۇقهددهس كىتاپ ئىكهنلىكىگه ئىشىنىڭالر ) مهسىھىيلهرگه

  . دىيىلگهن

، قولىدىكى تهۋراتنى ياخشى ئوقۇشىنى، ئۇنى قۇرئاندا مۇھهممهت يهھۇدىالردىن ●

  .  ئاساسهن ھۆكۈم قېلىشىنى تهلهپ قىلىدۇيادىدا چىڭ تۇتىشىنى، ئۇنىڭغا

ئېنىق  نى، ئىنجىلنىڭ تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئهمهل قېلىشىقۇرئاندا مهسىھىيلهرنى ●

  .  تهلهپ قېلىدۇنىىئىزاھالپ بېرىش

مۇھهممهت كىشىلهرگه، ئهگهر قۇرئاندىن گۇمانالنساڭالر، بېرىپ ئىنجىل  ●

ن تهلىمنى هگهر بهرگهئوقۇيدىغان مهسىھىيلهردىن سوراپ بېقىڭالر؛ ئ
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) مهسىھىيلهر ۋه يهھۇدىالر( چۈشىنىدىغان ئهھلى كىتاپالر چۈشهنمىسهڭالر، ئۇنى

ه روشهن دهلىللهر دىن سوراپ بېقىڭالر؛ چۈنكى خۇدا ئۇالرنى مۇقهددهس كىتاپ ۋ

  . ئهۋهتكهنبىلهن 

 نىخۇدا مۇقهددهس كىتابلىرى قۇرئاننىڭ ئۆزىدىنمۇ كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، ●

  . ى ھىچكىم ئۆزگهرتهلمهيدۇئۇنىڭ سۆزلىرىن ايدۇ،دقوغ

قۇرئاننىڭ ھىچقانداق بىرهر ئايىتىده، تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قاتارلىق قهدىمقى  ●

  . مۇقهددهس كىتاپالرنى ئوقۇماڭالر دىيىلمىگهن

  ئىنجىلنىڭ ئۆزگهرتىۋىتىلىشى مۇمكىنمۇ؟ 

 مهسىھ دۇنياغا كىلىشتىن  ئهيسا)تهۋرات (مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمى ●

قارا دېڭىز بۇيىدىكى قۇمران ئۆڭكۈرىدىن يىلى -1947. بۇرۇنال پۈتۈپ بولغان

مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمىغا تهۋه نۇرغۇن قهدىمقى قوليازمىالر 

 توغرا  يىللىرىغا225-100يېزىلغان ۋاقتى مىالدىدىن بۇرۇنقى ، تېپىلغان بولۇپ

ئۇنىڭ . دهپ ئاتىلىدۇ» ئۆلۈك دېڭىز قوليازمىلىرى«ر خهلقارادا بۇ قوليازمىال. كىلىدۇ

بىلهن ) تهۋرات(مهزمۇنى ھازىرقى مۇقهددهس كىتاپنىڭ كونا ئهھده قىسمى 

. التتهك ئىسپات بوالاليدۇ، تهۋراتنىڭ ئۆزگهرمىگهنلىكىگه پوئوخشاش بولۇپ

پهيغهمبهرنىڭ ئهسىرده ياشىغان يهشايا -8بۇالرنىڭ ئارىسىدا مىالدىدىن بۇرۇنقى 

كىتابى مۇكهممهل ساقالنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا كهلگۈسىده كىلىدىغان ئهيسا مهسىھ 

  . توغرىسىدا نۇرغۇن ئالدىن بىشارهتلهر بېرىلگهن

ئۇنىڭدىن سىرت، ئىنجىلنىڭ دۇنياغا تارقىلىپ كهتكهن قهدىمقى قوليازمىلىرى  ●

ۇرۇنال بارلىققا كىلىپ ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مۇھهممهتتىن ب

بۇ تارىخى ماتىرىيالالر . ئۇالرنىڭ مهزمۇنىمۇ ھازىرقى ئىنجىل بىلهن ئوخشاش. بولغان

ئاشكارا بولۇپ، خالىغانچه دهلىللهش، تهكشۈرۈش ۋه تهتقىق -سىرتقا ئۇچۇق

  . قىلىشقا بولىدۇ

نهتتى  بارلىق ئىسالم ئۆلىمالىرى ئىنجىلغا ئىشىئىسالمنىڭ دهسلهپكى دهۋرلىرىده، ●

  . ۋه ئۇنى قۇبۇل قىالتتى

مۇھهممهتتىن تاكى ھازىرغا قهدهر، بىرمۇ ئادهم ئۆزگهرتىلىشتىن بۇرۇنقى بىرهر  ●

مۇسۇلمانالر ئىنجىلنىڭ قانداقالرچه . ئىنجىلنى ئوتتورغا چىقىرالىغىنى يوق

مهسىلهن، كىملهرنىڭ، قاچان . ئۆزگهرتىلگىنىنىمۇ ئېيتىپ بېرهلمهيدۇ

، )قايسى دۆلهت، قايسى شهھهرده(، قهيهرده )مۇ ياكى كىيىنمۇمۇھهممهتتىن بۇرۇن(

نىمه سهۋهپتىن، قانداق ئۇسۇلدا، قايسى جايلىرىنى، نىمىگه ئۆزگهرتىۋهتكهن؟ 

مۇسۇلمانالر بۇ ئىز قالمىغان؟   تارىخى  ھىچقانداق ئىشتا نىمىشقا بىرمۇشۇنداق چوڭ

بىرهر ئارخىلوگىيىلىك ئىسپاتمۇ ئهتلىنهرلىك جاۋاپ بېرهلمهيدۇ، ھهتتا اسوئالالرغا قان

  . تېپىپ بېرهلمهيدۇ
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 تهك يازغۇچىسى بولۇپ، ئۇالر ئوخشىمىغان دهۋر، 40مۇقهددهس كىتاپنىڭ  ●

 66پ مۇقهددهس كىتا. بىرسىنىمۇ تونىمايدۇ-ئوخشىمىغان رايوندا ياشىغان، بىر

، )ىلىشئالهمنىڭ يارىت(، بۇالرنىڭ ئىچىده تۇنجىسى تهۋرات پارىدىن تهركىب تاپقان

ئۇندىن باشقا يهنه نۇرغۇن . دۇر) ۋهھىلهر(ئوتتوردىسىكى زهبۇر، ئاخىرقىسى ئىنجىل 

 يىلدهك ۋاقىت 1500بۇالرنىڭ يېزىلىشىغا جهمئى . پهيغهمبهرلهرنىڭ يازمىلىرىمۇ بار

گهرچه شۇنچىلىك ئۇزۇن ۋاقىتتا، ئوخشىمىغان دهۋرلهرده، ئوخشىمىغان . كهتكهن

نۇشمايدىغان ئادهملهر يازغان بولسىمۇ، ئهمما مۇقهددهس رايونالردىكى، ئۆزئارا تو

كىتاپ باشتىن ئاخىر ئىزچىللىققا ۋه بىرلىككه ئىگه، شۇنداقال تىمىسى ۋه مهزمۇنى 

زىلغاندهك ماسالشقان بولۇپ، خۇددى بىرال ئادهمنىڭ ئىدىيىسى ۋه پىالنى بۇيىچه يې

ته مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئهمىلىيهت. بۇ تولىمۇ سىرلىق بىر ئهھۋال .قىلىپ تۇرىدۇ

  . ھهقىقى ئاپتورى خۇدانىڭ ئۆزىدۇر

 بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ ياراتقۇچى خۇدانىڭ دهس كىتاپتا ئهڭ چوڭ بىر تىما بارمۇقهد ●

مۇقهددهس كىتاپتىكى . ئۆزى، شۇنداقال ئۇنىڭ ئىرادىسى ۋه قۇتقۇزۇش پىالنىدۇر

اغلىنىشقا ئىگه؛ قا كۆرىنىشى زىچ بخاتىرىلهر بىلهن يازغۇچىنىڭ تارىخى ئار

 ئېنىق ئايرىلغان؛ تارىخى ئارقا كۆرىنىش، ۋاقىت ۋه تىزىلىش  قىسىمالرھهرقايسى

 ئالهمنىڭ لوگىكىغا ئۇيغۇن بولۇپ،مهزمۇنى ۋه قۇرۇلمىسى جهھهتلهرده تهرتىپلىك؛ 

يارىتىلىشى، ئىنسانالرنىڭ پهيدا بولىشى، كىيىنكى ھالىتى، قۇتقۇزىلىشى، زامان 

باسقۇچ - قهدهم ئاخىرلىشىشى قاتارلىقالرن ئىشالر ۋه دۇنيانىڭئاخىرىدا بولىدىغا

   .بىلهن تونۇشتۇرۇلغان

بولۇپمۇ ئهيسا (مۇقهددهس كىتاپتا نۇرغۇن ئالدىن بىشارهتلهر بېرىلگهن بولۇپ  ●

ئۇ . ، ئىنتايىن تهپسىلى ۋه ئېنىق سۆزلهنگهن)مهسىھ ۋه ئىسرائىلالر توغرىسىدا

بۇ ھهرگىزمۇ ئىنساننىڭ قولىدىن . ئېشىۋاتىدۇبىر ئهمهلگه -بىشارهتلهر بىرمۇ

 2000مۇقهددهس كىتاپتا . كىلىدىغان ئىش ئهمهس، بهلكى خۇدانىڭ قۇدرىتىدۇر

يىل بۇرۇنال، يهھۇدىالرنىڭ كهلگۈسىده ئۆز يۇرتى ئىسرائىلىيهگه قايتىپ 

يىلى پۈتۈن دۇنياغا تارقىلىپ -1948. كىلىدىغانلىقى ئالدىن بىشارهت قىلىنغان

ئىنجىلدا .  يهھۇدىالر ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كىلىپ ئىسرائىلىيه دۆلىتىنى قۇرىدۇكهتكهن

رىسىدىمۇ يهنه ساختا پهيغهمبهرنىڭ كىلىپ ئىنسانالرنى ئېزىقتۇرىدىغانلىقى توغ

  . ئالدىن بىشارهت بېرىلگهن

  قۇرئان توغرىسىدا

ى بىر مۇھهممهت تۇنجى قېتىم قۇرئان ئايىتىنى قۇبۇل قىلغاندا ۋه كىيىن خېل ●

  . زاپالۋاتقاندهك ھىس قىلغانشهيتان قىيناپ ئا-مهزگىلگىچه، ئۆزىنى جىن

قۇرئاننىڭ ئهڭ دهسلهپكى ئوخشىمىغان قوليازما خهلىپه ئوسماننىڭ دهۋرىده،  ●

  ) 6:61:510بۇخارى ھهدىسلىرى . (نوسخىلىرىنىڭ ھهممىسى كۆيدۈرۋىتىلگهن
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 قوليازما نوسخىلىرىنى ىمقى، مۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ ئهڭ قهدھازىرغا قهدهر ●

ئىلىم ساھهسىنىڭ ئۇالرنى . ئاشكارا ئېالن قېلىپ باقمىدى-جهمىيهتكه ئۇچۇق

  . سېلىشتۇرۇپ تهتقىق قىلىشىغا پۈرسهت بهرمىدى

مۇسۇلمانالر خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئىنسانالرغا ۋهھى بولۇپ چۈشكهنلىكىگه ۋه  ●

ئۇنداقتا، نىمىشقا . شىنىدۇئادهملهرنىڭ ئۇالرنى توپالپ كىتاپ قېلغانلىقىغا ئى

خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئىنسانغا ئايلىنىپ ئادهملهر ئارىسىغا كهلگهنلىكىگه 

  . ئىشىنهلمهيدۇ

مۇھهممهتكه پهقهت قۇرئانال گۇۋاھلىق بېرهلهيدۇ، قۇرئانغىمۇ پهقهت مۇھهممهتال  ●

  . گۇۋاھلىق بېرهلهيدۇ

غا يېزىلىپ مهڭگۈلۈك ئهگهر قۇرئاننىڭ ھهر بىر سۆزى ئهرىشتىكى ئىالھى تاختى ●

يېڭى (بولىشى » مهنسۇخ«قوغدىلىۋاتقان بولسا، ئۇنداقتا، قۇرئاندىكى ئايهتلهرنىڭ 

  ؟ قانداق گهپ) ى ئهمهلدىن قالدۇرىشىچۈشكهن ئايهتنىڭ كونا ئايهتن

 ھىچقاچان هلىللهيدىغانلىقىنى جاكارلىغان بولۇپ، ئۇقۇرئان ئىنجىلنى د ●

ئهمما ئىنجىلدا قۇرئانغا . ئىنكار قىلغان ئهمهسئىنجىلنىڭ ھهقلىقى ۋه نوپۇزىنى 

قۇرئاندا ئىپادىلهنگهن . ماس كهلمهيدىغان ھهتتا زىت كىلىدىغان مهزمۇنالر بار

ئېتىقات ۋه بهزى تارىخى خاتىرىلهر ئىنجىلدىكى ئېتىقات ۋه خاتىرىلهرگه ماس 

  . كهلمهيدۇ

 ساسالنغاندا، قۇرئاندا نۇرغۇن ئېغىر ئاتارىخ ۋه ئارخىلوگىيىلىك تهتقىقاتالرغا ●

  . خاتالىقالر بار

  مۇھهممهت توغرىسىدا 

مۇھهممهت ئهيسا مهسىھتهك مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىپ باقمىغان، قهدىمقى  ●

 ئهمما ئهيسا مهسىھ .مۇ يوقمۇقهددهس كىتاپالردا ئۇ توغرىلىق ئالدىن بىشارهت

  . توغرىلىق نۇرغۇن بىشارهتلهر بار

ئىنجىلنىڭ تهلىمى بۇرۇن نازىل بولغان تارقاتقان تهلىمى بىلهن مۇھهممهتنىڭ  ●

  . ماس كهلمهيدۇ

ئىنجىلدا مۇھهممهت باشقىالرغا، ئىنجىلدا مهن توغرىلىق سۆزلهنگهن دهيدۇ، ئهمما  ●

  .  تىلغا ئېلىنىپ باقمىغانئۇ

غهمبىرى، ھهر بىر مىللهتنىڭ بىر قۇرئاندا مۇھهممهت پهقهت ئهرهپلهرنىڭ پهي ●

هتكهن پهيغهمبهرلهرگه شۇ ئۇندىن باشقا يهنه، خۇدا ئهۋ.  بار دىيىلگهنچىسىيىتهك

  . پ بېرىلىدۇ دىيىلگهن تىلىدا كىتاپ چۈشۈرۈمىللهتنىڭ
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  مۇھهممهتنىڭ ئهخالق پهزىلىتى 

  . مۇھهممهت خۇدادىن ئۆزىنىڭ ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىنى كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ ●

رىساق، ئۇنىڭ ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىنى قۇرئان، ھهدىس ۋه ئىسالم تارىخىغا قا ●

م ئۆلتۈرۈپ بۇالڭچىلىق ئۇ مهككىنىڭ سودا كارۋىنىغا ھۇجۇم قېلىدۇ، ئاده. بىلهلهيمىز

 ئىسالمنى زوراۋانلىققا تايىنىپ تارقىتىدۇ، باشقىالرنى ئىسالمغا كىرىشكه .قېلىدۇ

شىۋالغاندىن ئۇ مهدىنىده ئۆزىنى ئوڭ. مهجبۇراليدۇ، ئىشهنمىگهنلهرنى ئۆلتۈرۋىتىدۇ

كىيىن ئادهم ئهۋهتىپ، ئۇنىڭ بىلهن شهخسى ئاداۋىتى بار بىر نهچچه كىشىنى 

. ئۆلتۈرگۈزىۋىتىدۇ، بۇالرنىڭ ئىچىده ئۇنى مهسخىره قىلغان شائىرالرمۇ بار ئىدى

نىڭ قېنى ئاققان بولۇپ، ھهتتا تهسلىم بولغان لهر قولىدا نۇرغۇن ئادهممۇھهممهتنىڭ

ئۇ مۇسۇلمانالرغا تهلىم بېرىپ، . ىدىىمۇ ئۆلتۈرۋهتكهننهچچه يۈز يهھۇدى ئهسىرن

اللىرىنى بۇالپ ئۆزۈڭلهرگه يهھۇدى ۋه مهسىھىيلهرنى ئۆلتۈرۈڭالر، ئۇالرنىڭ ئاي

سىياتىڭالرنى قاندۇرساڭالر  جىنسى ھىسئايال قۇلالر ئارقىلىقخوتۇن قېلىڭالر، 

تاۋاباتلىرىنى مۇھهممهت  بۇ ئايال قۇلالرنىڭ ئهرلىرى ۋه ئائىله . دهپ ئۆگىتىدۇبولىدۇ

  . ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئۆلتۈرۋهتكهن ئىدىۋه 

ئۇ باشقا مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ پهقهت تۆت خوتۇن ئېلىشىغا يول قويىدۇ، ئهمما  ●

بۇالرنىڭ ئىچىده بېقىۋالغان ئوغلىنىڭ ئايالى . ئوننهچچه خوتۇن ئالىدۇ ئۆزى بولسا

ئۇ يهنه ئهسىرگه . شهلهرمۇ بار ئىدىزهينهپ ۋه يهتته ياشلىق نارىسىده قىز ئائى

  . الرنى توقال ۋه قۇل قېلىدۇچۈشكهن ئايال

. سىلهر ساختا پهيغهمبهرلهردىن ھهزهر ئهيلهڭالر«: ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ ●

ئۇالر قېشىڭالرغا كهلگهنده، قوي تېرىسىغا ئورىنىۋالغان بولىدۇ، ئهمما ئىچى بولسا 

يامان . هرگهن مىۋىسىگه قاراپ تونىۋاالاليسىلهرئۇالرنىڭ ب. يىرتقۇچ چىلبۆرىدۇر

ھهممهت ۋه ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ بىز مۇ. »دهرهخ ياخشى مىۋه بهرمهيدۇ

   .  بۇنى كۆرىۋاالاليمىزئهتمىشلىرىدىن-قىلمىش

   توغرىسىدا ئىسالمنىڭ جهننىتى

  .  ئهرلهرنى كۈتىدىغان چىرايلىق قىزالر بارجهننهتكه كىرگهن ●

لالرمۇ جهننهتكه كىرهلىسه، ئۇنداقتا قۇرئاندا نىمىشقا ئايالالرغا ئهگهر ئايا ●

  . بېرىلىدىغان ئىلتىپات سۆزلهنمهيدۇ

ئهمما . بولۇپ، ئىچىش چهكلىنىدۇدىيىلگهن  ھاراق ھارام ئىسالم دىنىدا ●

يهر يۈزىده ھارام بولغان نهرسه . ئىسالمنىڭ جهننىتىده ھاراق ئىچىشكه بولىدۇ

 ئىش ئهجهپ ل بولۇپ قاپتۇ، يهر يۈزىده خاتا دىيىلگهنئهجهپ جهننهتته ھاال

  ؟ ھهقاپتۇجهننهتته توغرا بوپ
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  ئهر ۋه ئايالالر توغرىسىدا

قۇرئاندا، ئهرلهر ئايالالردىن تېخىمۇ ئىسىل، ئايالالر ئهقىل ۋه ئېتىقات جهھهتته  ●

، دۇرئهرلهرگه يىتهلمهيدۇ، ئهرلهرنىڭ ھوقۇقى ئايالالردىن بىر دهرىجه يوقىرى

  . ىيىلگهند

ئايالالر خۇددى ئېتىزلىققا ئوخشاش بولۇپ، ئهرلهر . ئهرلهر ئاياللىرىنى ئۇرسا بولىدۇ ●

  . ئۇالرغا خالىغانچه ئۇرۇق تېرىسا بولىدۇ

  ئىسالمنىڭ ھۆكۈمرانلىقى

مۇھهممهت باشقىالر تهرىپىدىن زهھهرلىنىپ، شۇ سهۋهپتىن كېسهل بولۇپ ئۆلۈپ  ●

ۇنىڭ خوتۇنلىرى، ئهڭ يېقىن ئهگهشكۈچىلىرى ۋه ئۇ ئۆلگهندىن كىيىن، ئ. كهتكهن

دۇنيا تالىشىپ زىددىيهت پهيدا -باشقا ساھابىلىرى ئوتتورسىدا ھوقۇق ۋه مال

ۋه » ئىسالمنىڭ ئالتۇن دهۋرى«تۆت چوڭ خهلىپه دهۋرى، ئاتالمىش . بولغان

كىيىنكى ئىسالم تارىخىدا، مۇسۇلمانالر نۇرغۇن قېتىم باشقا خهلقلهرگه ئۇرۇش 

ئۇالر ئۆز ئىچىدىنمۇ مهزھهپ ئۇرۇشى . تاالڭ قىلغان-ىغان، قىرغىنچلىق ۋه بۇالڭقوزغ

  . قېلىپ، نۇرغۇن قان تۆككهن

شۇ سهۋهپتىن . انالرنى ئۆلتۈرۋىتىڭالر دهپ بۇيرىغانمۇھهممهت ئىسالمدىن يېنىۋالغ ●

ئاتاققا مۇسۇلمان بولۇپ قالغان نۇرغۇن ئادهملهر، گهرچه چىن قهلبىدىن ئىسالمغا 

 ئىسالمغا ، يالغاندىنشهنمىسىمۇ، ئهمما تاشقى شهكىل جهھهتتىن بولسىمۇئى

  . ياپهتكه كىرۋىلىشقا مهجبۇردۇرئىشهنگهن قى

   جىھاد ئۇرۇشى 

قۇرئاندا مۇسۇلمانالرغا، مۇسۇلمان ئهمهس خهلقلهرنى ئىسالم دىنىغا كىرگۈزۈش  ●

   . هلىم بېرىلىدۇئۈچۈن، ئاكتىپلىق بىلهن جىھاد ئۇرۇشىغا قاتنىشىش كىرهك، دهپ ت

، ئهگهر مۇسۇلمانالر جىھاد ئۇرۇشىدا شىھىت بولسا، )قۇرئان ۋه ھهدىسته(ئىسالمدا  ●

ئالال ئۇالرنىڭ پۈتۈن گۇناھىنى كهچۈرۈپ، ئۇدۇل جهننهتكه ئېلىپ كىرىدۇ، ئۇ يهرده 

ئۇالرنىڭ جىنسى ھهۋىسىنى قاندۇرىدىغان ئاجايىپ گۈزهل ھۆر پهرى قىزالر بار، دهپ 

  . دۇلىرىتهلىم بې

ئۆچمهنلىك ۋه ئىنتىقام ئېلىش مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىدا ناھايىتى چوڭ بىر  ●

  . تۈرتكىلىك كۈچتۇر

ئىسالمنىڭ كۆتىرىلىپ چىقىشى، مهۋجۇد بولىشى، تهرهققى قىلىشى، ھهمده  ●

سىرتقا كېڭهيمىچىلىك قىلىپ، زوراۋانلىق قىاللىشىدا، جىھاد ئۇرۇشى ناھايىتى 

 بولۇپ، بۇ ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق تهلىمىدىن كىلىپ ينىغانمۇھىم رول ئو
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  . شۇڭا ئىسالم دىنى ھهرگىزمۇ تىنچلىق دىنى ئهمهستۇر. چىققان

  ئاساسلىق ئېتىقات

ن قۇتقۇزۇلۇش ۋه قۇرئاندا، ئىنسان ھاياتىدىكى ئهڭ مۇھىم مهسىلىلهرگه، مهسىله ●

  . گۇناھنى يۇيۇش قاتارلىقالرغا ئېنىق جاۋاپ بېرىلمىگهن

 ھاياتىدا نۇرغۇن گۇناھالرنى ئۆتكۈزۈپ، پهقهت بىر قىسىم ياخشى ئىشالرنى ئادهم ●

گۇناھكار . قىلىش ئارقىلىقال، ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنى يۇيۇۋىتهلىشى مۇمكىن ئهمهس

  . كىرهلمهيدۇ، چۈنكى خۇدا پاكتۇرھهرگىز ) جهننهتكه(ئادهم خۇدانىڭ ھوزۇرىغا 

لۈپ كهتسهك، نهگه بارىدىغانلىقىمىزنى ئويالپ باقىلى، ئهگهر بىز بۈگۈن ئۆ ●

قىيامهتتىكى سوراقتا بىزنى نىمه بىلهمدۇق؟ جهننهتكىمۇ ياكى دوزاققىمۇ؟ 

ساقالۋاتقاندۇ؟ ئاشۇ ئاخىرقى سوراقتا، بىز قىلغان ياخشى ئىشلىرىمىز بىلهن بارلىق 

  ؟ االرمىزمۇگۇناھلىرىمىزنى يۇي

ه باشقا مۇسۇلمانالرنى قانداق ھهتتا مۇھهممهتمۇ، ئاخىرقى سوراقتا ئۆزىنى ۋ ●

  . ئاقىۋهتنىڭ كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى بىلمهيدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان

  مهسىھ ئېتىقاتىدا

شۇڭا خۇدانىڭ . خۇدا ئهسلىدىنال ئىنسانالرنى سۆيىدۇ، بۇ ئۇنىڭ تهبىئىتىدۇر ●

  . مۇھهببىتىگه ئېرىشىش ئۈچۈن ئاالھىده بىر ئىشالرنى قىلىش ھاجهتسىز-مىھىر

ئهگهر مۇسۇلمانالر خۇدانى ھهقىقى ھۆرمهتلىسه، ھهمده چىن قهلبىدىن ئهيسا  ●

  . خۇدا قۇبۇل قىلىدۇمهسىھنىڭ نامى بىلهن خۇداغا دۇئا قىلسا، 

سىلهر مىنىڭ نامىمدا مهيلى نىمىال تىلهڭالر، «: ئهيسا مهسىھ مۇنداق دهيدۇ ○

شهرهپ -مغا شانبۇ ئارقىلىق خۇدا ئاتا. مهن ئۇنى چوقۇم ئهمهلگه ئاشۇرىمهن

ئهگهر مىنىڭ نامىم بىلهن تىلىسهڭالر، ئۇنى چوقۇم ئهمهلگه . كهلتۈرىمهن

  ) 13:13،14يۇھاننا (. »ئاشۇرىمهن

ئى خۇدا، سهن «:  دۇئا قىلسا بولىدۇلمانالر خۇداغا مۇنداق دهپمۇسۇ ○

ئىبراھىم، . ، پۈتكۈل ئالهمنىڭ ئىگىسىسهنزىمىننىڭ ياراتقۇچىسى-ئاسمان

سهن باشلىغۇچى ۋه . ق ۋه مۇسا پهيغهمبهرلهرنىڭ خۇداسىسهنياقۇپ، ئىسھا

ئاخىرالشتۇرغۇچى، بىردىنبىر ھهقىقهت مهنبىئى، مۇقهددهس كىتاپالرنىڭ 

مهن سىنىڭ ھهقىقىتىڭنى ئىزدهيمهن، ھاياتىمدا ئىرادهڭنى . ئىگىسىدۇرسهن

ر ئى خۇدا، ئهگه. مۇھهببىتىڭگه ئىنتىزارمهن-ئهمهلگه ئاشۇرىمهن، سىنىڭ مىھىر

،  بۇنى ئېيتقىنسهن مىنى ئهيسا مهسىھنىڭ نامى بىلهن دۇئا قىل دىسهڭ، ماڭا

 زادى  يولقىقىتىڭنى ماڭا ئايان قىلغىن، توغرارهببىم، ھه. قهلبىمنى ئاچقىن
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مهن ھهرقانداق بهدهل تۆلهپ، بىر ئۆمۈر سهن مۇ؟ ئهيسا مهسىھمۇ ياكى مۇھهممهت

قهتنىڭ نامى بىلهن قىلىمهن، بۇ دۇئانى ھهقى. ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا رازى

     ».ئامىن

ماقچى بولسىڭىز، مۇنداق دهپ دۇئا قىلسىڭىز  ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلئهگهر ○

. مهن ئۆزۈمنىڭ گۇناھكار ئادهم ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىمهن«: بولىدۇ

مهن توۋا قېلىپ، . خۇدانىڭ گۇناھلىرىمنى كهچۈرۋىتىشىگه مۇھتاجمهن

مهن ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھلىرىمنى يۇيۇش .  خااليمهنگۇناھتىن قۇتۇلۇشنى

مهن ئهيسا . ئۈچۈن كىرسىتتا قۇربانلىق بهرگىنىگه ۋه تىرىلگىنىگه ئىشىنىمهن

ئۇنىڭ مۇقهددهس روھ ئارقىلىق . مهسىھنى قهلبىمگه كىرىشكه تهكلىپ قىلىمهن

ا بۇ دۇئانى ئهيس. ھاياتىمنىڭ قۇتقۇزغۇچىسى ۋه ئىگىسى بولۇشىنى خااليمهن

  » .مهسىھنىڭ مۇقهددهس نامى بىلهن قىلىمهن، ئامىن

  مۇسۇلمانالرنىڭ ئهيسا مهسىھكه يۈزلىنىشى

تاكى شهرقى تارتىپ  شىمالى ئافرىقىنىڭ غهربى قىرلىرىدىن ئىسالم دىنى ●

 600 مىليارد 1 دۆلهت، 49ئاسىيادىكى ھىندۇنىزىيهگىچه تارقالغان بولۇپ، 

ئۆزىگه خاس تىل،  ئۇالر يهنه. گه ئالىدۇ نوپۇسنى ئۆز ئىچىدىن ئارتۇقمىليون

 چوڭ رايوندىن تهركىب تاپقان بولۇپ، ئۇالر 9مهدىنىيهت ۋه تارىخقا ئىگه بولغان 

غهربى ئافرىقا، شىمالى ئافرىقا، شهرقى ئافرىقا، ئهرهپ رايونى، پارىس رايونى، تۈرك 

ىيا ، شهرقى جهنۇبى ئاس رايونى شهرقىاسىيانىڭ غهربى ۋهرايونى، جهنۇبى ئ

  . قاتارلىقالردۇر

ئۇ . مۇھهممهت جىھاد ئۇرۇشى قوزغاپ ئىسالم دىنىنى ئهرهپ رايونىغا تارقىتىدۇ ●

ئۆلگهندىن كىيىن ئۇنىڭ ساھابىلىرى ۋه كىيىنكى مۇسۇلمانالر داۋاملىق دىنى ئۇرۇش 

قوزغاپ، شىمالى ئافرىقا، غهربى ئاسىيا، ئېران، ھىندىستاننىڭ شىمالى، ئوتتورا 

تېخىمۇ  ڭ دائىرىسىنىرلىق رايونالرنى بويسۇندۇرۇپ، ئىسالم دىنىنىئاسىيا قاتا

بۇ رايونالردىكى مىليونلىغان مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى نۇرغۇن ئهسىرلهردىن . كېڭهيتىدۇ

تارىختا ئۇالرنىڭ . بۇيان ئىسالم ھۆكۈمرانلىقىنىڭ بېسىمى ئاستىدا ياشايدۇ

چۈپ كهتكهن، ياكى بېسىمغا نۇرغۇنلىرى ئۆلتۈرۋىتىلگهن، باشقا رايونالرغا كۆ

نۇرغۇن  يهنىال بىراق شۇنداقتىمۇ،. سالم دىنىنى قۇبۇل قىلغانچىدىماي ئى

 ئېيتقاندا، هنه بىر جهھهتتىني. ئېتىقاتىدا چىڭ تۇرۇپ كهلگهنئۆزىنىڭ  ئېتىقاتچىالر

كهڭ كۆلهمده مهسىھ ئۆزلىكىدىن  رنىڭ ئىچىده، مۇسۇلمانالئهسىردىن بۇرۇن-19

  . ىدىغان ئهھۋال يۈز بېرىپ باقمىغانىدىۇل قىلئېتىقاتىنى قۇب

ئهسىردىكى غهرپ مۇستهملىكچىلىكى ۋه دىن تارقىتىش ئهۋج ئالغان -19مىالدى  ●

ۋه ) ھازىرقى ھىندۇنىزىيه(گولالندىيهگه قاراشلىق شهرقى ھىندىستان دهۋرده، 
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ئاالھىده قاتارلىق ئىككى رايوندىكى ) ىرقى ئالجىرىيهنىڭ بهبهر رايونىھاز(كابىلىيه 

توپى بىلهن مهسىھ ئېتىقاتىنى -ئهھۋالنى ھىساپقا ئالمىغاندا، مۇسۇلمانالرنىڭ توپ

ھىندۇنىزىيهنىڭ ياۋا ئارىلىدىكى يهرلىك . قۇبۇل قىلىشى كهمدىن كهم ئۇچرايدۇ

» رابىن ئاباس سادراچ سۇراپراناتا«خۇش خهۋهر تارقاتقۇچى خهلقتىن بولغان 

ن تهرجىمه قىلىنغان ئىنجىلنى قولىدا تۇتىۋىلىپ، ياۋا تىلىغا يېڭىدى) 1835-1924(

مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقلىرى ۋه دىنى ئۇستازلىرى بىلهن كۈچلۈك مۇنازىرىلهرنى 

مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلغانالرنى تهشكىللهپ يهرلىك كىيىن . ئېلىپ بارىدۇ

ئۆتكهنده، يىلى سادراچ ئالهمدىن -1924.  جامائهتلهرنى قورىدۇىلىككه ئىگهئاالھىد

. ىدى يهرلىك ئېتىقاتچى بولۇپ بولغانبىر ئىككى تۈمهن ئهتراپىداياۋا ئارىلىدا 

  . دهپ نام بېرىدۇ» سادراچ-ياۋا ئارىلىدىكى مهسىھ ئهلچىسى «كىشىلهر ئۇنىڭغا

ئايدا، ھىندۇنىزىيهدىكى كوممونىزىمچىالرنىڭ سىياسى -10يىلى -1965 ●

ت بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، ھىندۇنىزىيه يېڭى ھۆكۈمه. ئۆزگىرىشى مهغلۇپ بولىدۇ

 بىرسىنى تالالپ ئېتىقات قېلىشى چوقۇم بهش چوڭ دىننىڭ ئىچىدىنپۇقرالىرى 

بۇ بهش چوڭ دىن ئىسالم دىنى، خىرىستىيان دىنىنىڭ . كىرهك دهپ جاكاراليدۇ

كاتولىك مهزھىپى ۋه پىروتاستىن مهزھىپى، ھىندى دىنى، بۇددا دىنى قاتارلىقالر 

 ، خىرىستيان دىنىنى قۇبۇل قىلىدۇ مىليوندىن ئارتۇق ئادهم2 نهتىجىده. ئىدى

بۇنىڭ .  مۇسۇلمان بولۇپ يۈرگهنلهرمۇ ئاز ئهمهس ئىدىبۇالرنىڭ ئىچىده ئىلگىرى

تېخىمۇ كۆپ ئادهملهر خۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى ئاڭالش پۈرسىتىگه كىيىن بىلهن 

  . ئېرىشىپ، مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلىدۇ

كۈلهمده - مۇسۇلمانالرنىڭ كهڭ يېرىده8اخىرىدا، دۇنيانىڭ نىڭ ئئهسىر-20 ●

بۇالرنىڭ ئىككىسى ئېراندا، . ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلىش ھهركىتى يۈز بېرىدۇ

  . بىرسى ئالجىرىيهده، ئىككىسى بىنگالدا، ئۈچى ئوتتورا ئاسىيادا يۈز بېرىدۇ

ارتىۋالغاندىن كىيىن، يىلى ئېراندا ئىسالم ئىنقىالبى پارتالپ ھاكىمىيهتنى ت-1979 ●

» خاسىيهتلىك دورا«نۇرغۇن ئېرانلىقالر ئىسالم دىنىنىڭ دۆلهتنى قۇتقۇزىدىغان 

يىللىرى شىئه مهزھىپىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده -1980. ئهمهسلىكىنى بايقايدۇ

گهرچه ئېران ئىسالم . ئىنجىلنى ئاڭالشنى خااليدىغانالر بارغانسىرى كۆپىيىدۇ

ىق بېسىمى ۋه زىيانكهشلىكى بولسىمۇ، ئهمما يهرلىك ئېرانلىقالر ھۆكۈمىتىنىڭ قاتت

  . ئىچىده ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلغانالر بارغانسىرى كۆپىيىدۇ

يىللىرى، ئالجىرىيهنىڭ ھهربى -1990يىللىرىنىڭ ئاخىرلىرى ۋه -1980 ●

ھۆكۈمىتى بىلهن ئىسالمىزىمچىالر ئوتتورسىدا ئىچكى ئۇرۇش پارتالپ، يۈزمىڭدىن 

شۇنىڭ بىلهن كابىلىيهدىكى بهبهرلهر ئىسالمدىن باشقا . ئارتۇق پۇقرا ئۆلۈپ كىتىدۇ

مىڭلىغان ئونمىڭلىغان ئادهملهر رادىئو . چىقىش يولى ئىزدهشكه مهجبۇر بولىدۇ

دىگهن » ئهيسانىڭ تهرجىمىھالى«پىروگىراممىسىدىن ياكى قانۇنسىز تارقىتىلغان 
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ى تونۇيدۇ ۋه يۇشۇرۇن ھالدا ئېتىقاتىنى كىنونى كۆرۈش ئارقىلىق، ئهيسا مهسىھن

  . ئۆزگهرتىدۇ

يىلى مۇستهقىل بولغاندىن كىيىن، ئىسالم دىنىنىڭ -1971بىنگال دۆلىتى  ●

ئىچكى توقۇنۇشلىرى ۋه زىيانكهشلىكلىرى توختىماي، خهلققه نۇرغۇن 

يىللىرى، خۇش خهۋهر بىنگالدا تىز -1990. ئوقۇبهتلهرنى ئېلىپ كىلىدۇ-ئازاپ

ئونمىڭلىغان مۇسۇلمانالر ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قېلىپ نهچچه . ه تارقايدۇسۈرئهتت

  . چۈمۈلدۈرىلىدۇ

سۆۋىتنىڭ دىنسىزلىق . يىللىرىنىڭ بېشىدا سۆۋىت ئىتتىپاقى پارچىلىنىدۇ-1990 ●

تهربىيىسىده ياشاۋاتقان ئوتتورا ئاسىيادىكى مىليونلىغان تۈركى خهلقلهر توساتتىنال 

ئامىرىكا، ياۋرۇپا، كورىيه ۋه دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى  .ئازاتلىققا ئېرىشىدۇ

نۇرغۇنلىغان خۇش خهۋهر تارقاتقۇچىالر ئوتتورا ئاسىياغا كىلىپ، يهرلىك تۈركى 

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغىچه، ئهزهربهيجان، -20. خهلقلهرگه خۇش خهۋهر تارقىتىدۇ

هرده مهسىھ ئۆزبىكىستان، قىرغىزىستان ۋه قازاقىستاندىكى يهرلىك خهلقل

  . ئېتىقاتچىلىرى كۆپىيىپ، مهسىھىي جامائهتلهرمۇ بارلىققا كىلىدۇ

 مۇسۇلمان دۆلىتىنىڭ 49 يىلدا، 20ئهسىرگه كىرگهندىن كىيىنكى -21 ●

 دۆلهتته 17كهم دىگهنده .  نهچچه جايدا خۇش خهۋهر كهڭ تارقىلىدۇ60ئىچىدىكى 

بۇالرنىڭ ھهر .  شهكىللىنىدۇبۇرۇنقى مۇسۇلمانالردىن ئۆزگهرگهن مهسىھىيلهر توپى

گۇرۇپپا بىرسىده كهم دىگهنده مىڭدىن ئارتۇق ئادهم چۈمۈلدۈرىلىدۇ، يۈزدىن ئارتۇق 

 سانى نهچچه لهرده مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلغانالرنىڭبهزى دۆلهت. شهكىللىنىدۇ

 مهسىھ ئېتىقاتىنى تته دۇنيادا ئىسالمدىن يېنىپ نۆۋه.ئونمىڭدىن ئېشىپ كىتىدۇ

  .  مىليونغىچه بولىشى مۇمكىن7 مىليوندىن 2ۇل قىلغانالرنىڭ سانى قۇب

 ناھايىتى سىمى ۋه تۆلهيدىغان بهدىلىئېتىقاتىنى ئۆزگهرتكۈچىلهرنىڭ بې ●

. ئۇالر دهسلهپ باشالنغاندا، پهقهت نهچچىال ئادهم يېغىلىپ دۇئا قىلىدۇ. ئېغىردۇر

ئۇالر ئۆزلىرى . لىنىدۇكىيىن بارغانسىرى كۆپىيىپ خېلى چوڭ توپ بولۇپ شهكىل

  . ياشاۋاتقان جهمىيهتته ئېقىمغا قارشى ئۆرلهيدۇ

بۈگۈنكى كۈنده، خۇدانىڭ مۇسۇلمانالرنى ھهقىقهتكه باشالشتا ئىشلهتكهن  ●

ئىشهنچ، دۇئا، ھهر خىل تىلالردىكى : ئۇسۇللىرى تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ېتىقاتچىلىرىنىڭ كهچۈرمىش ئىنجىل كىتاپ، مۇقهددهس روھنىڭ كۈچى، مهسىھ ئ

تاراتقۇ، مۇسۇلمانالرنىڭ -گۇۋاھلىقلىرى، باشقا ئېتىقاتچىالردىن ئۆگىنىش، مىدىيه

جىدهللىرى، قۇرئاندا -ئۆزلىكىدىن ئىزدىنىشى، ئىسالمنىڭ زوراۋانلىقى ۋه ئۇرۇش

قۇتقۇزۇلۇشنىڭ ئېنىق دهلىلى بولماسلىقى، ئېتىقات شهكلىنى يهرلىكلهشتۈرۈش 

    .قاتارلىقالر


