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 دىنتهرجىمان

الرمحن الرحيم بسم اهللا  

ــارچه مهدهىــيه ۋە ئهڭ مــۇكهممهل ماختاشــالر ئالهملهرنىــڭ   ۋە  پهرۋەردىگــارىب
 چهكسـىز ئـالاله تائاالغـا   . مۆمىنلهرنىڭ مهدەتكارى جانابى ئـالاله تائاالغـا خاسـتۇر   

ههق دىننـــى ئىنســـانىيهتكه يهتكـــۈزۈش . مهدهىـــيه ئوقـــۇپ، ئـــۇنى ماختـــايمهن 
ــۇفرى، زااللهت ۋە  ــۇالرنى كــ ــارقىلىق ئــ ــدىن   ئــ ــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىــ ئازغۇنلۇقنىــ

قۇتۇلـــــدۇرۇپ، ئىمـــــان، هىـــــدايهت ۋە ههقىقهتنىـــــڭ نۇرىغـــــا يېـــــتهكلىگهن، 
ئىنسانىيهتنىڭ ئىپتىخـارلىق ئۈلگىسـى سـۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىـز ههزرىتـى      
مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمغا، ئۇنىــڭ ئــائىله ـ تاۋابىئاتلىرىغــا ۋە ئۇنىــڭ يــولىنى    

هتكۈزگهن سـاهابىلىرىغا، شـۇنداقال تـا قىيـامهتكىچه     داۋامالشتۇرۇپ بىزلهرگىچه ي
 .ههق يولدا يۈرگهن مۆمىنلهرگه ئامانلىق تىلهيمهن ۋە ساالم يولاليمهن

 ،يېقىنقى يىلالردىن بۇيانقى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يېڭىدىن مۇستهقىل بولغـان 
 ،ئاسـتىدا  شـۇئارى تۈركىي جۇمهۇرىيهتلهردە  يولغا قويۇلغان ئېتىقاد ئهركىنلىكى 

ئىسالم دىنى قايتىـدىن نـۇر چېچىـپ، مۇسـۇلمان خهلقىمىـز ئۆزلىرىنىـڭ مىـڭ        
يىلــدىن بېــرى ئېتىقــاد قىلىــپ كهلــگهن ئىســالمىي ئېتىقــادلىرىنى يېڭىــدىن  

ايلىرىـدىن  راۋاجالندۇرۇۋاتقان مۇشـۇ پهيتـته، بـۇ رايونالرغـا دۇنيانىـڭ ههرقايسـى ج      
ــتىيان  ــگهن خىرىس ــاتچىلىرى   كهل ــقا تهرغىب ــۇدىي ۋە باش ــلهردە -تهرەپ، يهه تهرەپ

ئۆزلىرىنىڭ دىنلىرىنى تارقىتىپ، مۇسۇلمان خهلقنىـڭ ئىسـالمىي ئېتىقـادىنى    
سۇسالشتۇرۇپ، ئۇالرنى مۇسۇلمانلىقتىن چىقىرىش ئۈچۈن بارلىق كـۈچى بىـلهن   

 .تىرىشماقتا

يىلـــدىن كـــۆپرەك ۋاقىـــت دەۋر ســـۈرگهن كوممۇنىســـتىك رېجىمنىـــڭ  ٧٠ 
ئېتىقاد پىرىنسىپلىرىنى ئۆگىنىش ۋە  بېسىمى ئاستىدا ئىسالم دىنىنىڭ دىنى
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ــىپ       ــهنچىدىن يىراقلىش ــى چۈش ــۇنداقال دىن ــان، ش ــرۇم قالغ ــتىن مهه ئۆگىتىش
قالغانلىقتىن قايسىسىغا ئهگىشىش ۋە نېمه قىلىشلىرىنى بىلهلمهي قايمۇقۇپ 
قالغان بۇ خهلقلهرنى چىرايلىق ۋەدىلهر، ۋاقىتلىق ماددىي ياردەملهر ۋە مهخسـۇس  

ئـــۆزلىرىگه جهلـــپ قىلىـــش، ئانـــدىن بـــۇالرنى ئىســـالمىي   ،تـــاكتىكىالر بىـــلهن
ئېتىقادتىن پۈتۈنلهي يىراقالشـتۇرۇپ، يېـرىم يولـدا تاشـالپ قويۇشـتىن ئىبـارەت       

ههرقايســى  ولســىالپۇرســهت ب ،رەزىــل سىياســهتلىرىنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن
دىنالرغا، خۇسۇسهن خىرىستىيان دىنىغـا چاقىرىـدىغان دەۋەتچىـلهر ئۆزلىرىنىـڭ     
باتىل دىنىغـا كىشـىلهرنى تهرغىـب قىلىـدىغان بـارلىق ۋاسـىته ۋە چـارىلىرىنى        
ــۇلمانلىقتىن     ــى مۇسـ ــاش ئهۋالدالرنـ ــۇ يـ ــۇلمانالرنى،  بولۇپمـ ــا ۋە مۇسـ قولالنماقتـ
ــۇ    ــاش بهزى نهتىجىلهرنىمـ ــدۇرغىنىغا ئوخشـ ــا چوقۇنـ ــۆز دىنلىرىغـ ــپ، ئـ چىقىرىـ

ههقىــقهتهن بــۇ ئوتتــۇرا . ئانــا ۋەتهنــدىمۇ ئۇالرنىــڭ تهســىرى ئــاز ئهمهس. قازانماقتــا
ئاســىيادىكى مۇســۇلمان خهلقــلهر ئۈچــۈن، جۈملىــدىن ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن، شــۇنداقال 

 .پۈتۈن ئىسالم دۇنياسى ئۈچۈن ئېچىنىشلىق بىر ئىشتۇر

شۇنىمۇ ئېنىق بىلىش كېرەككى، مۇسۇلمانالرنى ههرقايسـى باتىـل دىنالرغـا    
ــى  ــاق غايىســ ــڭ ئورتــ ــى ئۆ  ،چاقىرىۋاتقانالرنىــ ــۇ خهلقلهرنــ ــي  بــ ــڭ دىنىــ زىنىــ

بهلكــــى ئــــۇ دۈشــــمهنلهرنىڭ . قېرىنداشــــلىرىدىن قىلىــــش ئهمهس، ئهلــــۋەتته
ــۇكى    ــى ش ــاق مۇددىئاس ــى ۋە ئورت ــكهن غايىس ــر ۋە   ،بىرلهش ــۇلمانالرنى پىكى مۇس

ــۇ      ــدۇرۇش، ب ــۆزلىرىگه بېقىن ــۇالرنى ئ ــارقىلىق ئ ــدۇرۇش ئ ــتىم قال ــدا يې ئېتىقادى
ىنىۋاتقـــان ئىســـالم ئـــارقىلىق چاقمـــاق تېزلىكىـــدە راۋاجلىنىۋاتقـــان ۋە كۈچل

دىنىنىــڭ كېلهچهكـــته پۈتــۈن دۇنيـــا خهلقىنىــڭ ئورتـــاق دىنىغــا ئايلىنىـــپ     
ــارەت    ــتىن ئىبـ ــدىنى ئېلىشـ ــىنىڭ ئالـ ــرى   . قېلىشـ ــڭ دەۋەتلىـ ــۇڭا ئۇالرنىـ شـ

مۇسـتهملىكىچى چــوڭ دۆلهتلهرنىـڭ پىالنلىشــى ۋە تهمىنلىشـى بىــلهن ئېلىــپ    
ن دۇنيـا ئىنسـانلىرىنى   چۈنكى هازىر ئهڭ تېـز تارقىلىۋاتقـان ۋە پۈتـۈ   . بېرىلماقتا
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ئۆزىنىڭ ههقلىقى ۋە ئهقىل مهنتىقىگه ئۇيغۇنلـۇقى بىـلهن قايىـل قىلغـان دىـن      
ئىسـالم  . كۈنگه ئاشـماقتا  –مۇسۇلمانالرنىڭ سانى كۈندىن . بىرال ئىسالم دىنىدۇر

دىنىنىڭ كۈنسېرى راۋاجلىنىۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغـا ئېتىقـاد قىلغۇچىالرنىـڭ    
پهن تهرەققىــي قىلغــان مهملىكهتــلهردە تېخىمــۇ   –لىــم كۆپىيىۋاتقــانلىقىنى ئى

ــيهت ئىســالم دىنىغــا دۈشــمهنلىك   . ئېنىــق كــۆرگىلى بولىــدۇ  ــداق ۋەزى ــا بۇن مان
مهۋقهسىدە بولغان بارلىق باتىل دىندىكىلهرنى ۋەهىمىگه سـالماقتا ۋە ئۇالرنىـڭ   

شـۇڭا ئـۇالر بـۇ ئېقىمنـى تىـزگىنلهش ئۈچـۈن ههرخىـل        . دىققىتىنى قوزغىماقتا
ــ ــتلىرىنى     نىق ــى سۇيىقهس ــۇلمانالرغا قارش ــا ۋە مۇس ــالم دىنىغ ــتىدا ئىس ابالر ئاس

لېكىن ئۇالر بۇ سۇيىقهستلىرى بىلهن ئىسالم دىنىنىـڭ پۈتـۈن   . يۈرگۈزۈشمهكته
ــان     ــگه زىيـ ــن ئىكهنلىكىـ ــدىغان ههق دىـ ــاد قىلىـ ــاق ئېتىقـ ــانىيهت ئورتـ ئىنسـ

، ئـۇالرنى ۋاقىتلىـق   ئۇالر پهقهت بىر قىسىم مۇسۇلمانالرنى ئالداپ. يهتكۈزەلمهيدۇ
 .قايمۇقتۇرىدۇ، خاالس

مۇســۇلمان ياشــلىرىمىزنىڭ ئۇالرنىــڭ بــۇ ســىرلىق تۇزاقلىرىــدىن قۇتۇلــۇپ  
قېلىشىغا ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمىي ئېتىقادلىرىنىڭ نهقهدەر ئېسـىل ههم ههق  

ــدت     ــگهن ئۈمىـ ــاالر دېـ ــۇپ قـ ــىته بولـ ــر ۋاسـ ــىغا بىـ ــى بىلىۋېلىشـ ه ئىكهنلىكىنـ
ــت« ــاب يېزىـــپ  » ىيانلىقمۇســـۇلمانلىق ۋە خىرىسـ ــر كىتـ ــاۋزۇدا بىـ ــگهن مـ دېـ

ــدىم   ــۆپ ئىزدەنـ ــۈن كـ ــدىم قىلىـــش ئۈچـ ــلىرىمىزغا تهقـ ــۇلمان قېرىنداشـ . مۇسـ
خىرىســتىيانالرنىڭ ۋە يههۇدىيالرنىــڭ ههرقايســى تىلالرغــا تهرجىــمه قىلىــپ      

ــدىن    ــابلىرىنى، جۈملى ــان كىت ــل«ۋە » تهۋرات«تارقاتق ــچه،  »ئىنجى ــڭ ئهرەب الرنى
ــۈركچه ۋە باشــقا يهرلىــك  ــۇپ    ت ــا تهرجىــمه قىلىنغــان نۇســخىلىرىنى ئوق تىلالرغ

يازمــاقچى بولغــان كىتابىمغــا مهنــبه ئىــزدەپ ئىســالمىي كىتــابالردىن . چىقــتىم
شـۇ جهريانـدا هىندىسـتانلىق ئاتـاقلىق     . خېلى كىتابالرغـا مـۇراجىئهت قىلـدىم   

ئىسالم ئالىمى ئهلالمه رەهمهتۇلاله هىندىينىڭ بۇ قىممهتلىـك ئهسـىرى بىـلهن    
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ــ ــاپتىم  . تۇمتونۇش . مېنىــڭ ئىزدىگهنلىرىمنىــڭ ههممىســىنى مۇشــۇ ئهســهردە ت
شۇنىڭ بىلهن بۇ ئهسهرنى هازىرقى زامـان ئۇيغـۇر تىلىغـا تهرجىـمه قىلىشـقا بهل      
باغلىدىم، بۇ ئىشقا مېنى مۇيهسسهر قىلغانلىقى ئۈچۈن جانابى ئالالهقـا چهكسـىز   

 . شۈكۈر ئېيتىمهن

يىلـى   - ١٩٨٩ملىك ئهسهر بولـۇپ،  بۇ ئهسهر ئهسلىدە تۆت توملۇق چوڭ ههجى
ــان    ــپ تارقىتىلغ ــر قىلىنى ــتاندا نهش ــهئۇدى ئهرەبىس ــهئۇدى   - ١٩٩٤. س ــى س يىل

پادىشــــــاه ســــــهئۇد «ئهرەبىســــــتاننىڭ پــــــايتهختى رىيــــــاد شــــــههىرىدىكى 
نىــڭ ئۇســتازى دوكتــور  مــۇههممهد  ئابــدۇلقادىر مهلكاۋىينىــڭ »ئۇنىۋېرســىتېتى

لىنىــپ، ســهئۇدى ئهرەبىســتان   قهلىمــى بىــلهن بــۇ ئهســهر بىــر تومغــا ئىخچام     
» مهملىكهتلىــك ئىســالمىي ۋەقىــف، دەۋەت ۋە پهتىــۋا ئىشــالر مىنىســتىرلىكى  «

بــۇ ئهســهرنىڭ بــۇ قېتىمقــى ئىخچامالنغانــدىن     . تهرىپىــدىن نهشــر قىلىنغــان  
 : كېيىنكى نهشرى تۆۋەندىكى تۆت بابنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــىملىرى ۋ  - ١ ــدە كىتابلىرىنىــــڭ ئىســ ــى ئههــ ــا ۋە يېڭــ ە ئۇالرنىــــڭ كونــ
  .ئۆزگهرتىلگهنلىكى ههم ئهمهلدىن قالغانلىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى

  .ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش ئېتىقادىنىڭ خاتالىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى - ٢

  .قۇرئاننىڭ ئالالهنىڭ سۆزى ۋە مۆجىزە ئىكهنلىكىنىڭ ئىسپاتلىنىشى - ٣

ىــــڭ مــــۇههممهد ئهلهيهىسســــاالمنىڭ ههق پهيغهمــــبهر ئىكهنلىكىن   - ٤
 .ئىسپاتلىنىشى

بولـۇپ، بـۇ   » ههقىقهتنى ئاشكارىالش؛ ههقىقهتنى ئـېچىش «بۇ ئهسهرنىڭ نامى 
 .دەپ ئېلىندى» ههقىقهتنىڭ ئېالنى«تهرجىمىدە 
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بۇ ئهسهرنىڭ يېزىلىش تهرتىپـى بـويىچه، ئالـدى بىـلهن كونـا ۋە يېڭـى ئههـدە        
كىتابلىرىنىـــڭ قهســـتهن ئۆزگهرتىلىشـــلهرگه ئورىشـــى نهتىجىســـىدە ئىالهـــى  
كىتابلىق خۇسۇسىيهتتىن چىقىـپ كهتكهنلىكـى ههتتـا ئـادەتتىكى كىتابالرغـا      

ئانـدىن تهۋرات ۋە  . ئوخشاش بىر كىتاب بولۇپ قالغانلىقى توغرىلىـق توختىلىـدۇ  
ــلهرگه     ــتهن ئۆزگهرتىلىشـ ــۇرمىلىنىش ۋە قهسـ ــۆپ بـ ــك كـ ــنجىلالر قانچىلىـ ئىـ

ــان     ــاقلىنىپ قالغـ ــڭ سـ ــال بهزى ههقىقهتلهرنىـ ــىمۇ يهنىـ ــان بولسـ لىقى ئۇچرىغـ
ــتىن      ــى ئۆزگهرتىلىش ــۆزلهرنى يهن ــان س ــابالردىكى قهپ قالغ ــۇ كىت ــىدىن ب يۈزىس
ساقلىنىپ قالغان ئاز سـاندىكى ئىبـارىلهرنى قۇرئـان كهرىمنىـڭ ههق كىتـاب ۋە      
مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ههق پهيغهمبهر ئىكهنلىكى ئۈچۈن دەلىل ئورنىـدا  

 . نهقىل قىلىدۇ

تىلىغا تهرجىمه قىلىش جهريانى مۇرەككهپ  بۇ ئهسهرنى هازىرقى زامان ئۇيغۇر
ــدى  ــان بولــ ــل   . جهريــ ــۈرۈلگهن تهۋرات ۋە ئىنجىــ ــل كهلتــ ــا نهقىــ ــۇ كىتابتــ بــ

تېكىستلىرىنى ههرقايسـى تىلالرغـا تهرجىـمه قىلىنغـان تهۋرات ۋە ئىنجىلالرغـا      
ئهسلىگه سېلىشتۇرۇپ چىقىـپ ئانـدىن تهرجىـمه     ،مۇراجىئهت قىلىش ئارقىلىق

ــدىم ــلهرنىڭ  تهۋرات ۋە ئىن. قىلــــ ــى كىتابچىالرنىــــــڭ ۋە شهخســــ جىلالردىكــــ
ئىســـــىملىرىنىمۇ ههرقايســـــى تىلالرغـــــا تهرجىـــــمه قىلىنغـــــان تهۋرات ۋە     

ــتۇردۇم  ــمالرغا مۇۋاپىقالشـ ــى ئىسـ ــمه   . ئىنجىلالردىكـ ــا تهرجىـ ــۈركىي تىلالرغـ تـ
ــتلىرى    ــڭ تېكىسـ ــان تهۋرات ۋە ئىنجىلالرنىـ ــايهت«قىلىنغـ ــمه » ئـ دەپ تهرجىـ

دەپ » تېكىست«نجىلالرنىڭ تېكىستلىرىنى ئى قىلىنغان، ئهمما مهن تهۋرات ۋە
. ســۆزى پهقهت ئالالهنىــڭ ســۆزلىرىگىال قوللىنىلىــدۇ» ئــايهت«چــۈنكى . يــازدىم

هــــالبۇكى هــــازىرقى تهۋرات ۋە ئىنجىــــل تېكىســــتلىرىنىڭ كۆپىنچىســــىنى 
( زۆرۈر تېپىلغان جايالرغا تىرنـاق  . ئالالهنىڭ سۆزى دەپ پهرەز قىلىشقا بولمايدۇ

ــدە ئىزا)  ــم ئىچىـ ــات بهردىـ ــا  . هـ ــڭ ئاخىرىغـ ــايالردىكى ئىزاهاتالرنىـ ) ت(بهزى جـ
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ــى       ــاتى ئىكهنلىكىن ــڭ ئىزاه ــڭ تهرجىماننى ــارقىلىق ئۇنى ــۇش ئ ــارىتى قوي ئىش
كىتابخانالرغا تېخىمۇ چۈشىنىشـلىك بولسـۇن ئۈچـۈن بـۇ ئهسـهردە      . ئىپادىلىدىم

ــارىخ كىتابلىرىغــا    ــى ئىشــهنچلىك ت ــارىخىي ۋەقهلىكلهرن ئىجمــالىي بېــرىلگهن ت
بــۇ ئهســهرنىڭ ئــۆز ئهينىنــى تهرجىــمه قىلىــش . ساســالنغان هالــدا كېڭهيتــتىمئا

 .ئۈچۈن دىققهت ۋە ئېهتىياتچانلىق بىلهن ئىش كۆردۈم

جانابى ئالالهتىن بۇ ئهسهرنىڭ مۇسـۇلمانالرغا مهنپهئهتلىـك بولۇشـىنى ۋە بـۇ     
 .ئاددىي مېهنىتىمنىڭ ئۆز دەرگاهىدا قوبۇل قىلىنىشىنى سورايمهن

 .مۇههممهد يۈسۈپ                   

  .مارت -٦يىلى  -٢٠٠٠مىالدىيه       

 .زۇلههججه -١يىلى  -١٤٢٠هىجرىيه 

 .قازاقىستان -ئالمۇتا           
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 تهرجىماندىن ئىككىنچى نهشرگه سۆز

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ئهڭ گۈزەل ماختاشالر ۋە ئهڭ ئېسىل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ ياراتقۇچىسى ۋە 
ئالاله تائاالنى چىن يۈرەكتىن . ۋىشچىسى جانابى ئالاله تائاالغا خاستۇرپهر

ههق . مهدهىيىلهيمهن، ئۇنىڭغا ههمدۇسانا ئېيتىمهن ۋە ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىمهن
دىننى بىزلهرگه يهتكۈزگهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ههزرىتى مۇههممهد 

ىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ئۇن. ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد، دۇئا ۋە ساالم يولاليمهن
ساهابىلىرىگه ۋە تا قىيامهتكىچه ئۇنىڭ يولىدا ماڭغان مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا بهخت 

 .سائادەت تىلهيمهن -

خىرىستىيان دىنىنىڭ دىن تهرغىبات ههرىكىتى يىلدىن يىلغا ئهۋجگه    
 شۇنى ئهستىن چىقارماسلىق كېرەككى، دۇنيادىكى خىرىستىيانلىق. چىقماقتا

تهرغىباتچىلىق ههرىكىتى ئهنگىلىيه ۋە ئامېرىكىغا ئوخشىغان 
باشقىالرنى قۇل قىلىش پىالنىنىڭ بىر قىسمى  ،مۇستهملىكىچى دۆلهتلهرنىڭ

ى بولۇپ ياشىشى ئۈچۈن، ۋاسىته بولۇپ، باشقا مىللهتلهرنى ئۆزلىرىگه بېقىند
 . كهلمهكتهقىلىپ قوللىنىپ 

ىڭ ههممىال جايلىرىدا ئىقتىسادقا خىرىستىيان دىن تارقاتقۇچىلىرى دۇنيان
ئۇال يوقسۇلالرنى ئىقتىساد بىلهن ئالداپ ئۆز . تايىنىپ ئىش ئېلىپ بارماقتا

مهيلى ئۇيغۇر دىيارىدا بولسۇن، مهيلى ئوتتۇرا . ئهقىدىسىنى ئۇالرغا تاڭماقتا
ئاسىيادىكى مۇستهقىل مۇسۇلمان جۇمهۇرىيهتلىرىدە بولسۇن، مهيلى ياۋروپا 

ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز ئىچىدە بولسۇن،  مۇهاجىرەتته ياشاۋاتقانرىدە دۆلهتلى
بۇ . خىرىستىيانلىق ههرىكىتىنىڭ بۇ تۇزىقىغا چۈشكهن ئۇيغۇرالرمۇ ئاز ئهمهس
 . بىز ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن چوڭ قولدىن بېرىش ۋە چوڭ زىيانكارلىقتۇر
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دىنىغا دەۋەت قىلىدۇ ۋە ئۆز ئههلى باشقىالرنى ئۆز دىن دۇنيادا ههر قانداق بىر      
ئېنىقكى، دۇنيادا هازىر  نىسىئهمما شۇ. دىنىنىڭ نوپۇزىنى ئاشۇرۇشقا تىرىشىدۇ

كىشىلهرنى ئهڭ قايىل قىلىپ كېلىۋاتقان، بىرال ۋاقىتتا ئهقىل بىلهن ۋىجدانغا 
كىشىلهرنىڭ قهلبىدىن مههكهم ئورۇن ئېلىپ  ،خىتاپ قىلىش ئارقىلىق

دا، ۋىجدانى ئويغاق ۋە ههقىقهتنى ئىزدەشكه رەسمىي ئهقلى جايى ،كېلىۋاتقان
ئىسالم ، غان بىرال دىنئاتالنغان كىشىلهرنى ئۆزىگه ئهڭ تىز جهلپ قىلىۋالىدى

 . دىنىدۇر

شۇ سهۋەبتىن يېقىنقى بىر قانچه ئون يىلدىن بىرى ههر قايسى تهبىئىي پهن      
الم دىنىنى ساههسىدە تونۇلغان مۇتهخهسسىسلهردىن نۇرغۇن كىشىلهر ئىس

بىز «ئۇالرنىڭ . قوبۇل قىلغان ۋە هازىرمۇ بۇ ئههۋال داۋام قىلىپ كېلىۋاتىدۇ
ئىزدىگهنلىرىمىزنىڭ ههممىسىنى ئىسالم دىنىدا تاپتۇق، ههقىقىي سائادەتكه ۋە 

ئىسالم دىنىنىڭ ئهقىلنى  ،دېگهنلىكى»كۆڭۈل ئازادىلىكىگه ئهمدى چىقتۇق
اب قىلىپ، ۋىجداننى ئويغىتىدىغان، قهدىرلهيدىغان، ئهقىلغا بىۋاسىته خىت

ائادەت بېغىشلىغۇچى ئىنسانغا مۇشۇ دۇنيادىال جهننهتنى هېس قىلدۇرىدىغان س
 . بولسا كېرەك ىدىنسهۋەب هرگه ئىگه بولغانلىقىخۇسۇسىيهتل

ئهمما ئىقتىسادنىڭ كۈچى ۋە مهخسۇس چېنىقتۇرۇلغان تهرغىبات ئۇسۇلى      
-ىله تهربىيهسى ياخشى بولمىغانلىقتىن ئاقبىلهن ئاۋۋال  يوقسۇلالرنى، ئائ

قارىنى پهرق ئېتهلمهي قايمۇقۇپ قالغانالرنى، ئۆز دىنىنى چۈشهنمىگهنلهرنى، 
چارىسىزالرنى، ياردەمگه مۇهتاجالرنى ئهڭ تىز ئۆزىگه تارتىپ كېلىۋاتقان بىرال 

 . خىرىستىيان دىنىدۇر-دىن

نلهر  ئاڭ ۋە ئهقىلنىڭ دېمهك، باشقا دىنالردىن ئىسالم دىنىغا كىرگه     
تۈرتكىسى بىلهن، ئهمما ئىسالمدىن ياكى باشقا دىنالردىن خىرىستىيان دىنىغا 

چۈنكى . ئىقتىسادنىڭ تۈرتكىسى بىلهن كىرمهكته ،كىرگۈچىلهر
خىرىستىيانلىق پۇلغا ۋە ئىقتىسادقا تايانسا، مۇسۇلمانلىق ئهقىلگه ۋە ئىلىمگه 
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تچىلىرىنىڭ قورالى پۇل بىلهن سىياسهت، شۇڭا خىرىستىيان تهرغىبا.  تايىنىدۇ
 .ئهمما مۇسۇلمان دەۋەتچىلىرىنىڭ قورالى ئهقىل بىلهن ئىلىم بولۇپ كهلمهكته

ئۇ  ،بولغانلىقى ئۈچۈن خلۇقئىنسان ئهقىللىق يارىتىلغان بىر مه     
هاياتىدىكى پۈتۈن ئىشالردا ئهقىل ۋە ئىلىمنى چىقىش قىلغان ئاساستا ئىش 

شتا ئهقىل ئىشلىتىپ، ئهقىل بىلهن ئىش كۆرۈش ههممه ئى. كۆرىدۇ
ئهقىل مۇشۇنداق مۇهىم ههل قىلغۇچ رول . ئىنساننىڭ خىسلىتىدۇر

ئوينايدىغان تۇرغان يهردە، ئادەمنىڭ جهننىتى ياكى دوزىخى بولۇپ كېتىشىنى 
دىن تالالش ئىشىدا ئهقىلغا تايانماستىن، ئهقىلنى چىقىش  ،قارار قىلىدىغان

انداق بىر دۇنيانى ۋە باشقا ههرق-هتنى، مالۋاقىتلىق مهنپهئ قىلماستىن، پهقهت
ههقىقى ئىنسانى ئىستهك بىلهن ياشىغۇچى  ،پايدىنى كۆزلهپ ئىش كۆرۈش

 .اليىق ئهمهسئىنساننىڭ شهنىگه 

شۇ ههقىقهتنى قهتئىي ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، ئهقىدە ئىنساندىكى ئهڭ      
هر ۋە ئادەمنى باشقا جانلىقالردىن قىممهتلىك بايلىق، ئهڭ ئههمىيهتلىك جهۋه
شۇڭا ئهقىدە پۇلغا سېتىپ . ئايرىپ تۇرغان بىردىنبىر ئۆزگىچىلىكتۇر

 . كېچىلمهيدۇ ئېلىنمايدۇ، زورالپ تېڭىلمايدۇ ۋە ئۇنىڭدىن ئاسان ۋاز

هازىر دۇنيانىڭ ههر قايسى جايلىرىدا خىرىستىيان تهرغىباتچىلىرىنىڭ      
رۇش ئىشىدا جىددىي ئىشلهۋاتقانلىقى،  شۇنداقال باشقىالرنى خىرىستىيانالشتۇ

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مۇسۇلمان ئۇيغۇر دىيارىدا ۋە ، خىتايداهىندىستاندا، بېنگالدا، 
 ا قىتئهلىرىگهتلىرىدە ۋە ياۋروپا ۋە ئامېرىكتۈركىي جۇمهۇرىيهتلهردە، ئافرىقا دۆله

ىش ۋە خىرىستىيان دىنىنى تهشۋىق قىلۇچىالرغا، پاناهالنغ بېرىپ
مهزكۇر ههرىكهتنىڭ مهلۇم دەرىجىدە نهتىجىگه  ،خىرىستىيانالشتۇرۇش

چوڭ دۆلهتلهرنىڭ مهخسۇس مهبلهغ ئاجرىتىشى ۋە بۇ ئىشنىڭ  ئىرىشىشى،
شۇڭا ئۇالر . ئىستىراتىگىيهسىنى سېزىپ بېرىشى ئارقىسىدا بولۇۋاتىدۇ

، ئىقتىسادقا تايىنىپ، چىرايلىق سۆزلهرنى قوللىنىپ ئىرادىسى ئاجىز
ئهقىدىسى سۇس، ئىقتىسادقا ئېهتىياجى بار كىشىلهرنى سېپىگه قوشۇپ 
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 ئاسانلىق بىلهن قايىل قىاللمايدۇئهمما ئۇالر ئهقىللىق كىشىلهرنى . كهلمهكته
پهقهت يوقسۇللۇق، ئېهتىياج قاتتىق بولغاندا، بهزى . ۋە ئازدۇرۇپ كېتهلمهيدۇ

چۈنكى . لۇپ قالىدۇئهقىللىق ئادەملهرمۇ ئهقلىنى ئىشلىتهلمهيدىغان بو
 ،چۈنكى قورسىقى ئاچ ئادەم. يوقسۇللۇق ئهقىلنى يهيدۇ، تهپهككۇرنى ئۆلتۈرىدۇ

 !.قانداقمۇ ئويلىيالىسۇنقىدىن باشقا نېمىنى قورسى

خىرىستىيان تهرغىباتچىلىرىنىڭ ئهڭ كۆپ يوقسۇلالرنىڭ ئارىسىدا،      
ۆلهتلهردە ئىش ۋە ئافرىقىغا ئوخشىغان پېقىر د خىتاي بېنگال، هىندىستان

كىشىلهرنىڭ مۇهتاجلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئۇالرغا  ،ئېلىپ بېرىشىدىكى سهۋەب
ئۇالرنىڭ ئهقىدىسىنى سۇغۇرۇپ  ،توال ياردەم قىلىپ قويۇش بهدىلىگه-ئاز

ئهقىدىسى ئېلىۋېلىنغان مىللهتنىڭ تىلغا ئالغۇدەك نېمىسى . ئېلىشتۇر
  !.ى قالدۇرااليدۇ؟نېمىسىن ئهۋالتالرغائۇالر كېلهچهك  ،!قالىدۇ؟

ئاخىرى  ، ههقىقهتنىڭباتىل ۋاقىتلىق دەۋر سۈرگهن بىلهن! هۆرمهتلىك ئوقۇرمهن      
» ههقىقهتنىڭ ئېالنى«قولىڭىزدىكى .ههقىقهتتۇركهسكىن غهلىبه قىلىدىغىنى 

يىلى ئىستانبۇلدا تهكلىماكان ئۇيغۇر نهشرىياتى تهرىپىدىن -٢٠٠٦ق بۇ ئهسهر ملىنا
يېقىندا ياۋروپا دۆلهتلىرىدىكى بهزى ئۇيغۇر . ىتىلغان ئىدىنهشر قىلىپ تارق

تۈرتكىسى تهلهپ قىلىش لىشىنى بۇ كىتابنىڭ قايتا بېسى نىڭ،قېرىنداشلىرىمىز
 .تهييارالندىنهشرگه قېتىملىق  ئىككىنچى ئاستىدا،

جانابى ئالاله تائاالدىن بۇ ئىشنى خالىس ئهمهللهر قاتارىدا قوبۇل قىلىشىنى 
 .تىلهيمهن

 
  .مۇههممهد يۈسۈپ

 .كۈنى-٣يىلى ئاپرىلنىڭ -٢٠١٣مىالدىيه                                     

 جامادىيهل ئهۋۋەل - 28يىلى -1434هىجرىيه 

                   .سهئۇدى ئهرەبىستان -جىددە



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ئىككىنچى نهشرى
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 مۇقهددىمه
الهغا خاستۇر، ئال گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان

ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم  هن ۋە، ئۇنىڭغا تايىنىمهدهىيىلهيمهنئالالهنى م
 دىنيامانلىقىدىن، ناچار ئهمهللىرىمنىڭ نهپسىم .هنتهلهپ قىلىم

ئالاله هىدايهت قىلغان كىشىنى . هنئالالهغا سېغىنىپ پاناه تىلهيم
يولغا  ئازدۇرغۇچى يوقتۇر، ئالاله هىدايهت قىلمىغان كىشىنى توغرا

شېرىكى يوق يهككه يىگانه  ى مهدەتكار يوقتۇر، ئالالهنى هىچباشلىغۇچ
دەپ، مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ 

ئالالهتىن پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد  .گۇۋاهلىق بىرىمهن
 ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساهابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا

مهغپىرەت  ۋە ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەهمهت
 .هنتهلهپ قىلىم

 
 : ئهسكهرتىش زۆرۈر بولغان بهزى مهسىلىلهر

ــى ئالىملىرىنىـــــڭ   - ١ ــتانت مهزهىپـــ ــى پىروتېســـ ــتىيان دىنـــ خىرىســـ
كىتابلىرىــدىن ئېلىنغــان نهقىلــلهر كــۆپىنچه ئېتىقــاد مهنىســى بىــلهن ئهمهس، 

خىرىستىيانالرنىڭ ئهڭ چوڭ ۋە مهشهۇر . (ىلهن كهلگهنبهلكى بۇيرۇق مهنىسى ب
 ).ت  -ئورتودوكس، كاتولىك ۋە پىروتېستانتالردۇر : مهزههپلىرى ئۈچ بولۇپ، ئۇالر

ــقارتىش،      - ٢ ــته قىس ــۇن جهههت ــابلىرىنى مهزم ــۆز كىت ــتانتچىالر ئ پىروتېس
شــــۇڭا ئۇالرنىــــڭ . ئويــــدۇرۇش ۋە ئــــۆزگهرتىش ئــــارقىلىق يــــېڭىالپ تۇرىــــدۇ 

رىنىڭ بۇرۇنقى نهشـرىلىرى بىـلهن كېيىنكـى نهشـرىلىرى ئوتتۇرىسـىدا      كىتابلى
كىتابخــانالر بۇنىڭغــا . ناهــايىتى چــوڭ ئوخشاشماســلىقالر ۋە زىــتلىقالر مهۋجــۇت 

 . دىققهت قىلىشى كېرەك
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بۇ كىتابالرنىڭ ئىچىدىكى پهيغهمبهرلهر ههققىدە توقۇلغان قىسسىلهرنى  - ٣
چـۈنكى بـۇ قىسسـىلهر سـاماۋى كىتابقـا       . ۇرخاتا ياكى ئويدۇرما دەپ قاراش جائىزد

ــدۇرمىالردۇر  ــۇالر ئالالهنىــڭ ســۆزى ئهمهس،  . كىرگۈزۈۋېلىنغــان ئوپئوچــۇق ئوي ئ
 . شۇڭا بۇنداق قىسسىلهرنى ئىنكار قىلىش ياخشىدۇر

ــالمدىكى بهزى      - ٤ ــۇالر ئىس ــۇكى، ئ ــادىتى ش ــڭ ئ ــتىيان ئالىملىرىنى خىرىس
، ئېتىبارسىز تهبىرلهرنى نهقىـل  مهزههپ ئالىملىرىنىڭ كىتابلىرىدىن كۈچسىز

ــدۇ   ــيه بېرى ــدىن ئۇنىڭغــا رەددى ــپ، ئان بۇنىــڭ بىــلهن . قىلىــپ ئوتتۇرىغــا چىقىرى
ئۇالرنىڭ كىتابلىرىنى ئوقۇغان كىشـى مۇسـۇلمان ئالىملىرىنىـڭ ئهسـهرلىرىنى     
. كۈچســىز، يېتهرســىز دەلىلــلهرگه تولغــان كىتــابالر دەپ چۈشــىنىپ قالىــدۇ      

ىملىرىنىـــڭ كىتابلىرىــدىكى مۇســـۇلمانالرنىڭ  هــالبۇكى ئـــۇالر مۇســۇلمان ئال  
مۇنـداق  . نهزىرىدە ئېتىبارلىق بولغـان ئىبـارىلهر ۋە دەلىللهرنـى قايرىـپ قويىـدۇ     

ئۇالرنىــڭ . ههق ســۆزلهرنى ئــۇالر ئېغىزلىرىغىمــۇ ئالمايــدۇ، ئىشــارەتمۇ قىلمايــدۇ 
ــل      ــهرلىرىدىن نهقىـ ــارلىق ئهسـ ــڭ ئېتىبـ ــۇلمان ئالىملىرىنىـ ــرى مۇسـ بهزىلىـ

ئۇالر بۇ نهقىللهرنى ئۆزگهرتىش ياكى قىسقارتىش ئـارقىلىق خىيـانهت   ئالغاندىمۇ 
ئۇالرنىڭ بۇ ئادىتى ئۆزلىرىمۇ  ئىنكار قىاللمايدىغان ئهڭ قهبىه . قىلماي قالمايدۇ

ــى     ــتىكى ئىلمـ ــل قىلىشـ ــى نهقىـ ــڭ پىكىرلىرىنـ ــى تهرەپنىـ ــادەتتۇر ۋە قارشـ ئـ
ه شـــۇالرنىڭ خىرىســـتىيان دوكتـــور فېنـــدىر ئهن. ئامـــانهتچىلىككه ههم زىتتـــۇر

مهزكـۇر  (يىلـدىكى ئهلـالمه رەهمهتـۇلاله هىنـدىي      – ١٨٥٤ئـۇ ئۆزىنىـڭ   . بىرىدۇر
يــۈز ئــۆزگهرتىش -يــۈزدە ،بىــلهن ئۆتكــۈزگهن مۇنازىرىســىنى) كىتابنىــڭ ئــاپتورى

دوكتور فېندىر يهنه باشقا ئهسـهرلىرىدە  . بىلهن ئىنگلىز تىلىدا نهشر قىلدۇرغان
ا كۆرە تهپسىر قىلغان، ئانـدىن ئۇنىڭغـا يهنه   قۇرئاننىڭ ئايهتلىرىنى ئۆز خاهىشىغ

ئۇنىـــڭ نهزىرىـــدە ئهڭ تـــوغرا تهپســـىر . ئـــۆزى قارشـــى چىقىـــپ رەددىـــيه بهرگهن
. مۇســـۇلمانالرنىڭ تهپســـىرلىرى ئهمهس، بهلكـــى يـــالغۇز ئۆزىنىـــڭ تهپســـىرىدۇر
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هــالبۇكى ئــۇ ئهرەب تىلىنــى ۋە قۇرئاننىــڭ تهپســىر ئىلىملىرىنــى بىلمهيــدىغان  
ئۇ ئېتىبارسىز تهپسىرلهرنى نهقىل قىلىپ ئېلىـپ، مۇسـۇلمان   شۇڭا . جاهىلدۇر

مۇپهسسىرلىرىنىڭ ئورتاق ئىتتىپاقى بىـلهن كـۈچكه ئىـگه قىلىنغـان مهشـهۇر      
 .تهپسىرلهرنى ئېتىبارغا ئالمايدۇ

 



 

 

 

 

 

 

 بىرىنچى باب

 

 يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانالرنىڭ كىتابلىرى ۋە 

 �زگەرتىلگەنلىكىنىڭ دەلىللىرى 
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 ىيانالرنىڭ كىتابلىرىنىڭ ئىسىملىرى ۋە سانىخىرىست

ئىككـى  تۆۋەندىكىـدەك  خىرىستىيانالرنىڭ ئېتىقـاد قىلىـدىغان كىتـابلىرى    
 : تۈرگه ئايرىلىدۇ

ئۇالرنىڭ ئېتىقادى بويىچه ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمدىن بـۇرۇنقى     :بىرىنچى تۈرى
كونـا  «الر پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن يېزىلغان كىتابالر بولـۇپ، ئـۇنى ئـۇ   

 . دەپ ئاتايدۇ» )يهنى تهۋرات(ئههدە 

ئۇالرنىــڭ ئېتىقادىغــا كــۆرە  ئىســا ئهلهيهىسســاالمدىن      :ئىككىنچــى تــۈرى 
ــگهن(كېــيىن، ئۇنىــڭ مــۇرىتلىرى تهرىپىــدىن   ــالالهتىن كهل ئىلهــام بىــلهن ) ئ

 . دەپ ئاتايدۇ» )يهنى ئىنجىل(يېڭى ئههدە «يېزىلغان كىتابالر بولۇپ، ئۇنى ئۇالر 

» بېبىـل «كونا ۋە يېڭى ئههدىدىن ئىبارەت بۇ بىر يۈرۈش كىتـابلىرىنى  ئۇالر 
)Bible (كىتــاب«بېبىــل گىــرېكچه ســۆز بولــۇپ، ئۇنىــڭ مهنىســى   . دەپ ئاتايــدۇ «

ئـــۇالر ههر ئىككـــى ئههـــدىنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغـــان توپالمنىـــڭ  . دېگهنلىكتـــۇر
ــاب«مۇقاۋىســــىغا  ــۇقهددەس كىتــ ــدۇ» مــ ــتىيانالر تهۋراتخ. (دەپ يازىــ ۋە  ىرىســ

نىڭ ههممىسىگه ئېتىقاد قىلىدۇ، يههۇدىيالر تهۋراتقـا ئېتىقـاد قىلىـدۇ،    ئىنجىل
ئۇالر ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنى ئېتىـراپ قىلمىغـانلىقلىرى ئۈچـۈن ئىنجىلالرنـى       

 ).ت –ئېتىراپ قىلمايدۇ ۋە ئىنكار قىلىدۇ 

 : كىتابنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ٣٩تۆۋەندىكى ) يهنى تهۋرات(كونا ئههدە 

  .ۇنيانىڭ يارىتىلىشىد - ١

  .چىقىش – ٢

  .)ئالىمالر(الۋىيالر  - ٣
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 .سانالر   - ٤

 .يارىلىش تهپسىالتلىرى – ٥

ــدىكى بهش كىتــابنى خىرىســتىيانالر ۋە يههــۇدىيالر   مۇســانىڭ بهش «يۇقىرى
ــابى ــۇالرنى  » كىت ــۆزى ئىبرانــى  . دەپ ئاتىغــان» تهۋرات«دەپ بىلىــپ، ئ تهۋرات س
ئـۇالر هـازىر يۇقىرىـدىكى    . دېگهن مهنبهلهرنى بىلدۈرىدۇ» قانۇن، تهلىمات«تىلىدا 

دەپ » تهۋرات«بهش كىتابنى ۋە تۆۋەندىكى ئۇنىڭ قوشـۇمچىلىرى بىـلهن قوشـۇپ    
 . ئاتايدۇ

   .)ئىبنى نۇن يۇشهئ( يۇشهئ - ٦

  .هاكىمالر – ٧

  .رائۇس – ٨

 .١ سهمۇئىل – ٩

  .٢ سهمۇئىل - ١٠

  .١ پادىشاهالر – ١١

 .٢ پادىشاهالر – ١٢

 .١خهۋەرلىرى كۈنلهر  - ١٣

 .٢خهۋەرلىرى كۈنلهر  - ١٤

 .١ ئهزرا – ١٥
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 ).نههمىيا( ٢  ئهزرا - ١٦

 .ئېستېر – ١٧

 .ئهييۇب - ١٨

 ).قىسسىلىرى(زەبۇر  - ١٩

 .نهسىههتلىرىسۇلهيمان  - ٢٠

  .توپالم - ٢١

   .غهزەللهر - ٢٢

  .ئىشئىيا - ٢٣

  .ئىرمىيا - ٢٤

  .ئىرمىيا مىراسى - ٢٥

 .لهىزقىيا -  ٢٦

  .دانىيال - ٢٧

  .ۇشهئه - ٢٨

  .يۇئىل - ٢٩

 .ئامۇس - ٣٠

 .ديابئۇ - ٣١
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 ) يۇنۇس(يۇنان  - ٣٢

 .خايمى - ٣٣

 .اهۇمن - ٣٤

 .ۇقههبق - ٣٥

 .سهفهنيا - ٣٦

 ههججهي - ٣٧

 .زەكهرىيا - ٣٨

 ٤٢٠ئىسا ئهلهيهىسساالم دۇنياغا كېلىشـتىن تهخمىـنهن    -مهالخى(مهالخى  - ٣٩
 .)اشىغان پهيغهمبهر ئىدىيىل بۇرۇن ي

ســامىرىيىلىكلهر مۇســا ئهلهيهىسســاالمغا مهنســۇپ قىلىنغــان بهش كىتــاب  
تهۋراتنىـڭ  . ۋە هاكىمالر قاتارلىق يهتته كىتابنىال ئېتىراپ قىلىدۇ يۇشهئبىلهن 

ســـامىرىيىچه نۇسخىســـى يههۇدىيالرنىـــڭ قولىـــدىكى تهۋراتنىـــڭ ئىبـــرانىيچه  
ــۇ ئىككىســى يهن. نۇسخىســىغا زىتتــۇر ه ئۇنىــڭ گىــرېكچه نۇسخىســىدا ئۇنىــڭ  ب

ــارتۇقتۇر   ــاب ئ ــته كىت ــابنى  . ئىبــرانىيچه نۇسخىســىدىن يهت ــته كىت ــۇ يهت ــۇالر ب ئ
 :ئۇالرنىڭ ئىسىملىكلىرى تۆۋەندىكىچه. دەپ ئاتايدۇ» افيرىئهبۇ كئهل«

 .بارۇخ - ١

 .تۇبىيا - ٢

 .ىييهتيههۇد - ٣
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 .)سۇلهيمان هېكمهتلىرى(ۋەزدەم  - ٤

 .)يۇشهئئوغلى  خسىرا(س ىزىياستېكىئىكل - ٥

 .١ مىكابىيالر - ٦

 .٢ مىكابىيالر - ٧

ــۆز  ٤٦بۇنىــڭ بىــلهن تهۋراتنىــڭ گىــرېكچه نۇسخىســى جهمئىــي    كىتــابنى ئ
 .ئىچىگه ئالغان بولىدۇ

بولغــان يېڭــى  نىــڭ ئىككىنچــى تــۈرىمــۇقهددەس كىتابالر »بېبىــل«ئهممــا 
 :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. كىتابنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ٢٧هازىر ) يهنى ئىنجىل(ئههدە 

  .ئىنجىل مهتتا - ١

 .ئىنجىل ماركوس - ٢

 .ئىنجىل لۇقا - ٣

 .ئىنجىل يۇههننا - ٤

ــدىكى      ــك تىلى ــلىدە گىرې ــۆزى ئهس ــل س ــۇس«ئىنجى ۋە قىبتــى » ئىنكلىي
دېگهن سۆزلهرنىڭ ئهرەب تىلىدا بـۇزۇپ قوللىنىلىشـى   » ئىنكلىيۇن«تىلىدىكى 

 .دېگهنلىكتۇر» بېشارەت، تهلىمات«ئۇنىڭ مهنىسى . ئىدى

دەپ » تۆت ئىنجىل«خىرىستىيانالر يۇقىرىدىكى تۆت كىتابنىڭ توپلىمىنى 
ئاتالغۇسـى يۇقىرىـدىكى تـۆت كىتـابقىال مهخسـۇس      » ئىنجىـل «ئهسلىدە . ئاتايدۇ
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ــدى ــدە       . ئى ــى ئهه ــۈن يېڭ ــقىمۇ پۈت ــابتىن باش ــۆت كىت ــۇ ت ــازىر ب ــۇالر ه ــا ئ ئهمم
 :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. دەپ ئاتايدۇ» ئىنجىل«كىتابلىرىنىڭ ههممىسىنى 

 .)ئىبرىكسيس( ئهلچىلهرنىڭ ئىشلىرى - ٥

 .بمهكتۇغا رىملىقالر - ٦

 .بمهكتۇ-١گه لىكلهرسۇسكۇرنى - ٧

 .بمهكتۇ-٢گه لىكلهرسۇسكۇرنى - ٨

 .بمهكتۇغا گاالتىيالىقالر - ٩

 .بمهكتۇغا قالرىئېفۇسۇسل - ١٠

 .بمهكتۇگه لىكلهريفىلىپى - ١١

 .بكتۇمهغا كۇلۇسىيلىقالر  -  ١٢

 .بمهكتۇ-١گه تهسالۇنىكىلىكلهر - ١٣

 .بمهكتۇ-٢گه تهسالۇنىكىلىكلهر - ١٤

 .بمهكتۇ-١غا تىمۇساۋۇسلىقالر - ١٥

 .بمهكتۇ-٢غا تىمۇساۋۇسلىقالر - ١٦

 .بمهكتۇقا تىتۇس - ١٧

 .بمهكتۇغا فليمۇن - ١٨
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 .بمهكتۇگه ئىبرانىيلهر - ١٩

 .بىياقۇبنىڭ مهكتۇ - ٢٠

 .بىمهكتۇ-١پېترۇس  - ٢١

 .بىمهكتۇ -٢پېترۇس  - ٢٢

 .بىمهكتۇ-١يۇههننا  - ٢٣

 .بىمهكتۇ-٢يۇههننا  - ٢٤

 .بىمهكتۇ -٣يۇههننا  - ٢٥

 .بىمهكتۇ يههۇزا - ٢٦

 چۈشى ا الهۇتىنىڭيۇههنن - ٢٧

مۇقهددەس كىتابنىـڭ   »بېبىل«ىرىستىيانالرنىڭ قولىدىكى بۇنىڭ بىلهن خ
 :ئومۇمىي سانى تۆۋەندىكىچه بولۇپ چىقىدۇ

يېڭـى ئههـدە   +  ٣٩كونا ئههـدە   : ىڭ ئىبرانىيچه نۇسخىسىغا ئاساسهنتهۋراتن
 .كىتاب ٦٦=  ٢٧

 ٢٧يېڭـى ئههـدە   +  ٤٦كونا ئههدە : تهۋراتنىڭ گىرېكچه نۇسخىسىغا ئاساسهن
 .كىتاب ٧٣= 

ــڭ    ــى، مىالدىيهنىـ ــش كېرەككـ ــۇنىمۇ بىلىـ ــم   - ٣٢٥شـ ــهرقىي رىـ ــى شـ يىلـ
ــورى  ــتهنتىن «ئىمپېراتـ ــلهن »١قۇسـ ــرى بىـ ــڭ ئهمـ ــ ،نىـ ــتىيان ۈن خىپۈتـ رىسـ

شۈبهىلىك كىتابالرنى بىـر تهرەپ  قىلىشى ئارقىلىق،  ئالىملىرىنىڭ ئىشتىراك
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. شههىرىدە بىر چـوڭ ئومـۇمىي قۇرۇلتـاي ئۆتكـۈزۈلگهن    » نىقىيه«قىلىش ئۈچۈن 
قۇرۇلتاي ئههلى خىرىستىيان دىنىنىـڭ شـۈبهىلىك دەپ قارالغـان بىـر قىسـىم      

قاندىن كېيىن، بۇ كىتـابالردىن  كىتابلىرىنى ئىنچىكىلهپ تهتقىق قىلىپ چىق
كىتـابنى ئويـدۇرما    ١٤نـاملىق كىتـابنىال ئېتىـراپ قىلىـپ، باشـقا      » يههۇدەت«

كىتــابالر، بــۇ كىتابالرغــا ئېتىقــاد قىلىشــقا بولمايــدۇ دەپ قــارار قىلىــپ، بــۇ         
 : بۇ كىتابالر تۆۋەندىكىچه. كىتابالرنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش قارارىنى ئالغان

 ئهستىر  - ١

 قۇبنىڭ مهكتۇپىيا - ٢

 .بىمهكتۇ-٢پېترۇس  - ٣

 .بىمهكتۇ-٢يۇههننا  - ٤

 .بىمهكتۇ-٣يۇههننا  - ٥

 .مهكتۇبى يههۇزا - ٦

 .گه مهكتۇبئىبرانىيلهر - ٧

 ).سۇلهيمان هېكمهتلىرى( ۋەزدەم - ٨

 .تۇبىيا - ٩

 .بارۇخ - ١٠

 ).ئىبنى سىراخ يۇشهئ( ئىكلىزىياستېكىس – ١١

 .١ مىكابىيالر  - ١٢
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 .٢ كابىيالرمى – ١٣

 )ۋەهىلهر(يۇههننانىڭ  چۈشى  - ١٤

ت ىيهنىـڭ يههـۇد  )يىلـى ۋاپـات بولغـان    –٤٢٠مىالدىـيه  (بۇ ۋەقهلىك جىيـرۇم  
 .كىتابىغا يازغان مۇقهددىمىسىدە تولۇق ئىپادىلهنگهن

يىلى خىرىسـتىيان   - ٣٦٤يىل ئۆتكهندىن كېيىن مىالدىيهنىڭ  ٣٩ئارىدىن 
ــالىملىرى لۇدىســىيه  ــۇ   شــه) الزىقىــيه(ئ هىرىدە بىــر چــوڭ قۇرۇلتــاي ئېچىــپ، ب

شههىرىدە ئېچىلغان قۇرۇلتايدا ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان ) نىقىيه(قۇرۇلتايدا بۇرۇن 
ــۇل    ــراپ قىلىـــپ، قوبـ ــانلىرىنى ئېتىـ ــتىگىچه بولغـ ــردىن يهتـ ــابالردىن بىـ كىتـ
قىلىشـــنىڭ زۆرۈر ئىكهنلىكىنـــى، قالغـــان يهتتىســـىنى خاتـــا ۋە ئويـــدۇرما دەپ 

 .ئهمهلدىن قالدۇرۇشنىڭ مۇهىملىقىنى قارار قىلغان ئېتىبارسىز قىلىپ،

ــدىن يهنه  ــڭ     ٣٣ئارىـ ــيىن مىالدىيهنىـ ــدىن كېـ ــل ئۆتكهنـ ــى  - ٣٩٧يىـ يىلـ
) هازىرقى تۇنىس قولتۇقىغا جايالشقان قۇرتـاجه (خىرىستىيان ئالىملىرى كارتېج 

شههىرىدە يهنه بىر چوڭ قۇرۇلتاي ئېچىپ، ئۇنىڭدا بـۇرۇنقى ئىككـى قېتىملىـق    
دا خاتــا، ئويــدۇرما دەپ ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلغان ئــاخىرقى يهتــته كىتــابنى قۇرۇلتايـ 

 .توغرا، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلىش زۆرۈر دەپ قارار قىلىدۇ

قۇرتــاجه شــههىرىدىكى بــۇ ئــۈچىنچى قېتىملىــق قۇرۇلتــاي بــۇرۇنقى ئىككــى 
قېتىملىـــق قۇرۇلتاينىـــڭ قـــارارلىرىنى بۇزىـــدۇ ۋە شـــۈبهىلىك، ئويـــدۇرما دەپ  

ىتابالرنىڭ ههممىسىگه ئېتىقاد قىلىش الزىـم، بـۇ كىتـابالر ئومـۇمىي     قارالغان ك
بـۇ هۆكـۈم   . خىرىستىيانالرنىڭ نهزىرىدە مهقبۇلدۇر، دېـگهن هۆكـۈمنى چىقىرىـدۇ   

بارلىققــا  ىلىرىــدىكى پىروتېســتانت مهزهىپــى ئهســىرنىڭ ئوتتۇر - ١٦مىالدىــيه 
بـۇ مهزههپ   .م قىلىـپ كېلىـدۇ  ئهسـىر شـۇ بـويىچه داۋا    ١٢چىلىك ۋاقتى كهلگهن
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 ٢مىكابىيالر ، ١مىكابىيالر ت، ۋەزدەم، تۇبىيا، بارۇخ، ئىكلىزىياستىكلهر، ىيهيههۇد
ــدۇ ۋە    ــارلىق كىتابالرنىــڭ ههممىســىنى ئىنكــار قىلىــپ، ئهمهلــدىن قالدۇرى قات

 ١بابتىن تهركىب تاپقان بولۇپ، ئۇنىڭدىن توققۇز بابنى يهنـى   ١٦ئهستىر كىتابى 
ــابتىن  - ــڭ  - ١٠بـ ــپ،   - ٣بابنىـ ــۇل قىلىـ ــانلىرىنى قوبـ ــتىگىچه بولغـ تېكىسـ

بـابىغىچه بولغـانلىرىنى    - ١٦تېكىسـتىدىن   - ٤بابنىڭ  - ١٠باشقىسىنى يهنى 
بـــــۇ مهزههپ يۇقىرىـــــدىكى كىتـــــابالرنى ئهمهلـــــدىن    . قوبـــــۇل قىلمايـــــدۇ 

 :قالدۇرغانلىقلىرىنىڭ سهۋەبلىرىنى مۇنداق چۈشهندۈرگهن

ــلى نۇســخ   - ١ ــرانىيچه ئهس ــڭ ئىب ــۇ كىتابالرنى ــانب ــيىن . ىلىرى يوقالغ كې
 .تېپىلغىنى پهقهت ئۇنىڭ تهرجىمىسى ئىدى

 .ئىبرانىيلىق يههۇدىيالر بۇ كىتابالرنى ئېتىراپ قىلمايدۇ -  ٢

ــدىن رەت     - ٣ ــالىملىرى تهرىپىـ ــتىيان ئـ ــۆپلىگهن خىرىسـ ــابالر كـ ــۇ كىتـ بـ
 .بۇ كىتابالرنىڭ دۇرۇسلۇقىغا خىرىستىيانالرمۇ بىرلىككه كهلمىگهن. قىلىنغان

بۇ كىتابالر دىنىي مهسىلىلهرنى قارار قىلىش ۋە ئىسپاتالشـقا  «جىيرۇن  – ٤
 .دېگهن» يېتهرلىك ئهمهس

ــدۇ  «كلــۇس  - ٥ ــۇ كىتابالرنىــڭ هېچبىــرى ئوقۇشــقا ئهرزىمهي ــېالن » ب دەپ ئ
 . قىلغان

. بۇ كىتابالرنىڭ ههممىسى ئويدۇرمىدۇر«تارىخشۇناس ئالىم يۇسى بىيس  - ٦
 . دەپ جاكارلىغان» ئوچۇق ئويدۇرمىدۇرئوپ"  ١مىكابىيالر  "خۇسۇسهن 

ــانلىق     ــىدا يوقالغـ ــلهر ئارقىسـ ــل ئۆزگهرتىلىشـ ــى ههرخىـ ــلى نۇسخىسـ ئهسـ
ــهۋەبتىن ــلهن      ،س ــى بى ــردەك كېڭىش ــڭ بى ــتىيان ئالىمىنى ــان خىرىس مىڭلىغ
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ئېتىقاد قىلىنىشى ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان ۋە يههۇدىيالرنىڭ نهزىرىدىمۇ مهقبـۇل  
ــ   ــڭ ۋەهى ــدە ئۆزىنى ــۆرۈلمىگهن ههم ــانلىقىنى   ك ــلهن يېزىلغ ــام بى ــاكى ئىله ي ي

ئىسپات قىاللمىغان بۇ كىتابالرنىڭ كېيىنكىلهرنىڭ نهزىرىـدە قانـداق قىلىـپ    
ــۇپ قالغــانلىقى ههقىــقهتهن ئهجهبلىنهرلىــك بىــر    ئېتىقــاد قىلىشــقا اليىــق بول

 .ئىشتۇر

خىرىســـتىيان دىنىنىـــڭ  كاتولىـــك مهزهىپـــى هـــازىرمۇ بـــۇرۇنقى ئىككـــى 
شۈبهىلىك ۋە ئويدۇرما دەپ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان كونـا ۋە   قېتىملىق قۇرۇلتايدا

يېڭى ئههدە كىتابلىرىنىڭ ههممىسىنى كېيىنكى قۇرتـاجىيه قۇرۇلتىيىنىـڭ   
ــۇرۇنقىالر تهتقىــق قىلىــپ،  . قارارىغــا ئهگىشــىپ ئېتىــراپ قىلىــپ كهلمهكــته  ب

تهكشۈرۈش نهتىجىسىدە ئويدۇرما ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش ئارقىلىق ئهمهلـدىن  
ئىسپاتسـىز   -كېيىنكىلهرنىـڭ ئاساسسـىز ۋە دەلىـل     ،الدۇرغان بـۇ كىتـابالرنى  ق

بهلكـى بـۇ ئىـش     .!هالدا كۈچكه ئىـگه قىلىشـلىرىنىڭ نـېمه قىممىتـى بولسـۇن     
يۇقىرىدىكى قۇرۇلتايالرنىـڭ قـارارلىرىنى تهتقىـق قىلماسـتىن قـارىغۇالرچه ئـۆز       

ــپ كې    ــى دەۋا  قىلىــ ــوغرا ۋە ههق ئىكهنلىكىنــ ــڭ تــ ــان كىتابلىرىنىــ لىۋاتقــ
 .خىرىستىيانالرغا رەددىيه بېرىشكه يېتهرلىكتۇر
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يههۇدىيالر ۋە خىرىستىيانالردا قولىدىكى كونا ۋە يېڭى ئههدە 
كىتابلىرىدىن  هېچبىرىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان 

 دەلىل، پاكىت يوقلۇقىنىڭ بايانى

) ىن كهلـگهن ئـالاله تهرىپىـد  (ئېتىقاد قىلىشـقا تېگىشـلىك بولغـان سـاماۋى     
كىتاب پهيغهمبهرلهردىن بىرەرسىنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن يېزىلغـان ۋە بىـزلهرگه   
ئۆزگهرتىلمهستىن، ساختا قىلىنماسـتىن ئـۆز ئهسـلى بـويىچه يېتىـپ كهلـگهن       

ئهممــا ئىلمــى ئاساســقا ئىــگه بولمىغــان هالــدا گۇمــان  . كىتــاب بولۇشــى كېــرەك
ــال ــان     ،بىلهن ــلهن يېزىلغ ــىنىڭ ئىلهــامى بى ــرەر كىش دەپ داۋا قىلىنغــان ۋە  بى

بىـر كىتـاب    ىگهنئهمهلىيهتته ئۇ كىشىنىڭ يازغانلىقىنىمۇ ئىسـپاتالپ بېـرەلم  
ههتتـا بىـرەر مهزههپ   . ئېتىقاد قىلىنىشقا ۋە ئۇنىڭغا ئهگىشىشكه اليىق ئهمهس

ــاد       ــاب ئېتىقـ ــداق كىتـ ــىمۇ مۇنـ ــلهر ههق دەپ داۋا قىلسـ ــۆپ مهزههپـ ــاكى كـ يـ
ا ئههــدە كىتابلىرىــدىن كــۆپلىرى مۇســا مهلــۇمكى كونــ. قىلىنىشــقا ئهرزىمهيــدۇ

ئهلهيهىسســـاالمغا، ئهزراغـــا، ئىشـــئىياغا، ئىرمىياغـــا، ههبهققۇققـــا ۋە  ســـۇلهيمان  
ئهلهيهىسساالمغا مهنسۇپ قىلىنغان بولسىمۇ، بۇ كىتابالرغا باغلىنىپ كېلىشـى  
زۆرۈر بولغان ئىسپاتالش ۋاسـىتىلىرىنىڭ بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن بـۇ كىتـابالرنى      

 .ئىسپات يوقتۇر -هنسۇپ قىلىدىغان بىرەرمۇ دەلىل ئۇالرغا م

ــاالمالرغا،      ــا، مهريهم ئهلهيهىسس ــابلىرىمۇ ئىس ــدە كىت ــى ئهه ــۇنىڭدەك، يېڭ ش
مۇرىتالرغا ۋە كېيىنكىلهردىن يهتمىشتىن ئارتۇق كىشـىگه مهنسـۇپ قىلىنغـان    
ــان    ــىز، يالغـ ــدە ئاساسسـ ــتىيان ئالىملىرىنىـــڭ نهزىرىـ ــۇالر خىرىسـ بولســـىمۇ، ئـ

دەپ قارالغاچقــا، بۈگــۈنكى خىرىســتىيان مهزههپلىــرى بــۇ كىتــابالرنى نىســبهتلهر 
» افـ يئهبـۇ كر «بۇنىڭدىن باشقا . قىلىدۇ يۇقىرىدىكىلهرگه مهنسۇپ قىلىشنى رەت

كىتابلىرى خىرىستىيان دىنىنىڭ كاتولىك مهزهىپىگه كۆرە ئېتىقاد قىلىشـقا  
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ر پىروتېسـتانت  ئهمما بـۇ كىتـابال  . تېگىشلىك مۇقهددەس كىتابالر دەپ سانىلىدۇ
دېـمهك،  . مهزهىپنىڭ  ۋە يههۇدىيالرنىڭ نهزىرىدە رەت قىلىنىدىغان كىتـابالردۇر 

بىرەر كىتابنىڭ بىرەر پهيغهمبهرگه ياكى مۇرىتلىرىنىڭ بىرىگه دەلىلسىز هالدا 
مهنسۇپ قىلىنىشى بۇ كىتابنىڭ ئىلهام بىلهن يېزىلغـانلىقىنى يـاكى ئۇنىڭغـا    

 . نلىكىنى ئىپادىلىمهيدۇئېتىقاد قىلىشنىڭ زۆرۈر ئىكه

بۈيۈك ئالىم  رەهمهتۇلاله هىنـدىي ئـۆز ۋاقتىـدا خىرىسـتىيان ئـالىملىرىنى      
كونا ۋە يېڭى ئههدە  كىتابلىرىنىڭ بۆلۈملىرىدىن بىرەر بۆلۈمنىڭ ئىشهنچلىك 

ــۆز   ــانى ههققىــدە ئ ــارا -ئىلمــى ۋاســىتىالر بىــلهن يېتىــپ كهلگهنلىكىنىــڭ باي ئ
انچه قېــتىم تهكلىــپ قىلغــان بولســىمۇ، ئــۇالر مۇنــازىرە ئېلىــپ بېرىشــقا بىــر قــ

يىللىق بېسـىمالر ۋە بااليىئـاپهتلهر    ٣١٣خىرىستىيانالرنىڭ باشلىرىغا كهلگهن 
ــدىن ــك      ،تۈپهيلىـ ــپاتاليدىغان كېرەكلىـ ــوغرىلىقىنى ئىسـ ــڭ تـ ــۇ كىتابالرنىـ بـ

ۋاسىتىالرنىڭ يوقىلىپ كهتكهنلىكىنى باهانه قىلىپ مۇنازىرە ئۆتكۈزۈشنى رەت 
 .قىلغان

) يهنى يههـۇدىي ۋە خىرىسـتىيانالر  (نىڭدىن ئىسپاتالندىكى، ئههلى كىتاب شۇ
 ،ئۆزلىرىنىڭ مۇقهددەس كىتابلىرىنى يۇقىرىدىكى ئاپتورالرغا مهنسـۇپ قىلىشـتا  

ــۆرگهن   ــش ك ــال ئى ــال بىلهن ــان ۋە خىي ــدە  . پهقهت گۇم ــى ئهه ــڭ ههر ئىكك ئۇالرنى
ــپ ئ     ــكىن قىلى ــاپتورىنى كهس ــڭ ئ ــرەر بۆلۈمىنى ــڭ بى ــپاتالپ كىتابلىرىنى ىس

بېرىشكه جۈرئهت قىاللمىغانلىقى، ئۇالرنىڭ ئىسپاتالشـقا ئـاجىز كهلگهنلىكىنـى    
ئهگهر ئـۇالر ئىسـپات قىاللىسـا ئىـدى، مۇنـازىرە قىلىـپ ئـۆزلىرىنى        . كۆرسـىتىدۇ 

مانـا بـۇ، ئۇالرنىـڭ مـۇقهددەس دەپ     . كۆرسىتىشتىن هـېچ چېكىـنمىگهن بـوالتتى   
هنسـۇپ قىلغـان ئاپتورالرغـا  ئائىـت     ئـۇالر م  ،ئېتىقاد قىلىـدىغان كىتابلىرىنىـڭ  
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ــانى   .ئهمهس ئىكهنلىكىنىــڭ بىــر دەلىلىــدۇر ئۇالرنىــڭ بهزى كىتابلىرىنىــڭ باي
 :تۆۋەندىكىچه

 تهۋرات

ــا     ــازىرقى تهۋرات مۇســ ــان هــ ــۇپ قىلىنغــ ــاالمغا مهنســ ــا ئهلهيهىسســ مۇســ
ــرىلگهن تهۋرات ئهمهس   ــا بېـ ــالالهتىن ئۇنىڭغـ ــاكى ئـ ــان يـ ــاالم يازغـ . ئهلهيهىسسـ

 :لىللهر بۇ هۆكۈمنى كۈچلهندۈرىدۇتۆۋەندىكى دە

ــۇرۇنقى       - ١ ــى مىالدىــيهدىن ب ــڭ ئهســلى نۇسخىس ــۇ تهۋراتنى يىلــى  - ٦٣٨ب
پادىشــاهلىق  تهخــتىگه ئولتۇرغــان ئــامۇن ئــوغلى يۇشــىيانىڭ زامانىــدىن خېلــى 

دىن يىلـ  ١٨ ۇپئولتۇرپادىشاهلىق تهختىگه  ال يوقاپ كهتكهن بولۇپ، يۇشىيابۇرۇن
بــــۇ مۇســــا . بىــــر كىتــــاب ئوتتۇرىغــــا چىققــــانكېــــيىن تهۋرات ئىســــىملىك 

ــدى    ــي تهۋرات ئهمهس ئى ــان ههقىقى ــۇپ بولغ ــاالمغا مهنس ــۇ  . ئهلهيهىسس ــۈنكى ب چ
كىتـــابنى هىلقىيـــا ئىســـىملىك بىـــر كاهىننىـــڭ ئويـــدۇرۇپ چىقارغـــانلىقى  

يىلـى بۇختهنهسسـهر    - ٥٨٧بۇ كىتـابنىڭمۇ مىالدىـيهدىن بـۇرۇنقى    . ئىسپاتالنغان
ئهگهر . شــتىن بــۇرۇنال يوقىلىــپ بولغــانلىقى مهلــۇمپهلهســتىننى ئىســتېال قىلى

ــتىننى      ــهر پهلهس ــدىردىمۇ، بۇختهنهسس ــان تهق ــان دەپ پهرەز قىلغ ــۇنى يوقالمىغ ئ
ئىستېال قىلغان ۋاقتىدا تهۋرات ۋە باشقا كونا ئههدە كىتابلىرىنىڭ ههممىسىنى 

ر ئـۇال . بۇ كىتـابالردىن بىرەرسـىمۇ قالمىغـانلىقى مهلـۇم    . كۆيدۈرۈپ يوق قىلغان
ئهزرانىـڭ بابىـل شـههىرىدە تهۋراتنىـڭ بهزى بۆلـۈملىرىنى يازغـانلىقىنى گۇمــان       

ئهگهر يازغـان بولسـىمۇ، ئهنتۇنىيـۇس پهلهسـتىننى ئىشـغال قىلغـان       . قىلىشىدۇ
ــدۇ    ــان بولى ــوق قىلىنغ ــان ي ــۇ ئاللىقاچ ــدا ئ چــۈنكى ســۇرىيا پهلهســتىندە  . ۋاقتى

ا ئىككى يىل هۆكۈمرانلىق يىلالر ئارىسىد - ١٧٣ۋە  - ١٧٥مىالدىيهدىن بۇرۇنقى 
بۇ ئهسنادا ئـۇ، يههـۇدىي دىنىنـى يهر يۈزىـدىن پۈتـۈنلهي يـوق قىلىـش ۋە        . قىلغان
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تهرەپـــدارلىرىغا ئـــۆزگهرتىش نىيىتـــى بىـــلهن    » لىنىـــيهيهى«پهلهســـتىننى 
 ٤٠يههۇدىيالرنىڭ كاتتا ئـالىملىرىنى پـۇل بىـلهن سـېتىۋالىدۇ، يههـۇدىيالردىن      

ــدىن  ــادەم  ٨٠مىڭــ ــكهل  ئۆ نىمىڭغىــــچه ئــ يههۇدىيالرنىــــڭ (لتۈرىــــدۇ، ههيــ
 -نىــڭ بــارلىق مۈلــۈكلىرىنى تــاالن )پهلهســتىندىكى مــۇقهددەس ئىبادەتخانىســى

يههۇدىيالرنىڭ ئۆلتۈرۈلگهن يېـرىگه چوشـقىالرنى ۋە يېقىلغـۇالرنى    . تاراج قىلىدۇ
بـۇ  . مىڭ ئهسكهرنى قۇددۇس شههىرىنى قورشاشـقا بۇيرۇيـدۇ   ٢٠. ئېلىپ كېلىدۇ

. ۈك بولغاچقا يههۇدىيالرنىڭ ههممىسـى نامازغـا تۇرغـان ئىـدى    ۋاقىت شهنبه كۈنل
كىچىك بالىالر، . دەل شۇ ۋاقىتتا ئۇالر هۇجۇمغا ئۆتۈپ پۈتۈن ئۆيلهرگه ئوت قويىدۇ

بـۇ كۈنـدە   . ئايالالر دەپ ئايرىماسـتىن، پۈتـۈن شـهههر ئههلىنـى قىـرغىن قىلىـدۇ      
الردىن باشــقا هــېچكىم تاغالرغـا قېچىۋالغــانالردىن ۋە ئۆڭكــۈرلهرگه يوشــۇرنىۋالغان 

 .هايات قالمايدۇ

هــازىرقى تهۋرات بىــلهن ههجــجهي ۋە زەكهرىيــا ئهلهيهىسســاالمالرنىڭ      - ٢
كــۈنلهر  «ۋە » ١ خهۋەرلىــرى  كــۈنلهر «يــاردىمى بىــلهن ئهزرا يېزىــپ چىققــان    

ــاملىق »٢خهۋەرلىــرى  ــۈز بهرگهن ئىخــتىالپالر ۋە   ن كىتــابلىرى ئوتتۇرىســىدا ي
ــد  ــايىتى چوڭ ــتلىقالر ناه ــاقىس    . ۇرزى ــڭ ن ــالىملىرى ئهزرانى ــاب ئ ــى كىت ئههل

ۋاراقالرغــا ئاساســلىنىپ خاتاالشــقانلىقى نهتىجىســىدە نهســهب تىزمىســىدىكى   
... بـــالىالر بىـــلهن بالىالرنىـــڭ بـــالىلىرىنى  ئايرىيالمىغـــانلىقىنى ئېيتىـــدۇ 

هـازىرقى  . يۇقىرىدىكى ئۈچ پهيغهمـبهر تهۋراتقـا ئهگىشـىدىغان كىشـىلهر ئىـدى     
تته مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهسلى تهۋراتى بولغان بولسـا ئىـدى،   تهۋرات ههقىقه

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مۇنچىلىك ئىختىالپالر بولمىغـان بـوالتتى ۋە ئۇالرمـۇ نـاقىس     
ۋاراقالرغا ئاساسلىنىپ بۇنداق چوڭ خاتالىقالرنى ئۆتكۈزمىگهن  بـوالتتى ههمـدە   

ىلهام بىلهن يېزىلغان بىر ئهزرا يازغان تهۋرات ئهگهر ئۇالر گۇمان قىلىشقاندەك ئ
 كـۈنلهر  «ۋە » ١ خهۋەرلىـرى  كـۈنلهر  «كىتاب بولغان بولسا ئىدى، ئۇنىڭ بىلهن 
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ــرى ــوالتتى    » ٢ خهۋەرلى ــان ب ــتلىقالر بولمىغ ــداق زى ــىدا بۇن ــابلىرى ئارىس . كىت
شۇنىڭدىن ئىسپاتالندىكى هازىرقى تهۋرات ههرگىزمۇ مۇسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  

ئـــۇ، ئهزرا يازغـــان تهۋراتمـــۇ ئهمهس، بهلكـــى . ئهمهس زامانىـــدا يېزىلغـــان تهۋرات
شۈبهىسىزكى هازىرقى تهۋرات يههۇدىيالر ئارىسـىدا كهڭ تارقالغـان قىسسـىلهر،    

يههـۇدىي ئـالىملىرى يۇقىرىـدىكى    . رىۋايهتلهر ۋە ئهپسـانىلهردىن بىـر توپالمـدۇر   
پ بىـر  ئهپسانىلهرنى ۋە قىسسه، رىۋايهتلهرنى تهتقىق قىلماستىنال ئۇالرنى تـوپال 

بۇ پىكىـر هـازىرقى ياۋروپـا ،    . نامىنى بهرگهن» كونا ئههدە«توم قىلىپ ئۇنىڭغا 
 .خۇسۇسهن گېرمانىيه ئالىملىرى ئارىسىدا كهڭ تارالغان مهشهۇر كۆز قاراشتۇر

 لهۆكـــۈملهردە هـــازىرقى تهۋراتنىـــڭ بۆلـــۈملىرى بىـــلهن هىزقىيـــا       - ٣
ئهگهر . ناهـايىتى كهسـكىندۇر  كىتابىنىڭ ئارىسىدىكى ئىختىالپالر ۋە زىـتلىقالر  

هازىرقى مهشهۇر تهۋرات مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ههقىقىـي تهۋراتـى بولىـدىغان      
 .نىڭ كىتابى ئۇنىڭغا زىت كهلمىگهن بوالتتىلبولسا، هىزقىيا

هازىرقى تهۋراتنىڭ هېچبىر بۆلۈمىدە ئاپتورىنىـڭ ئـۆز ئههـۋالىنى يـاكى      - ٤
بهلكــى هــازىرقى . نلىقى كۆرۈلمهيــدۇئــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆرگهن ئىشــالرنى يازغــا 

. تهۋراتنىڭ ئۆزى ئۇنىڭ ئاپتورىنىڭ مۇسا ئهلهيهىسساالم ئهمهسلىكىگه گۇۋاهتـۇر 
ــان ئهپســانه ۋە      ــۇدىيالر ئارىســىدا مهشــهۇر بولغ ــاپتورى يهه ــڭ ئ هــازىرقى تهۋراتنى
قىسســـىلهرنى تـــوپالپ چىقىـــپ، ئـــۆز گۇمانىـــدا ئالالهنىـــڭ ســـۆزلىرى دەپ       

ــانلىرىنى  ــالال«قارالغ ــدى ئ ــداق دې ــان  » ه مۇن ــاۋزۇ ئاســتىغا ئالغ ــگهن م ــا . دې مۇس
دېـگهن  » مۇسـا مۇنـداق دېـدى   «ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرى دەپ قارالغانلىرىنى 

ــان  ــتىغا ئالغــ ــاۋزۇ ئاســ ــا   . مــ ــدە مۇســ ــمه يېرىــ ــڭ ههمــ ــۇ تهۋراتنىــ ــاپتور بــ ئــ
. ئهلهيهىسساالمنىڭ ئههۋالىنى ئۈچىنچى شـهخس شـهكلى بىـلهن بايـان قىلغـان     

دېگهنــلهرگه » مۇســاغا مۇنــداق دېــدىپهرۋەردىگــار «، »ســا ئۆرلىــدىمۇ«: مهســىلهن
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ئهگهر هـازىرقى تهۋرات ئهمهلىيهتـته مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم ئـۆزى يازغـان       . ئوخشاش
ياكى يازدۇرغـان تهۋرات بولغـان بولسـا ئىـدى، ئهلـۋەتته ئـۇ ئـۆزى ئۈچـۈن بىرىنچـى          

مهن «هرنى شهخس شهكلى بىلهن ئىپـادىلهپ، يۇقىرىـدىكىگه ئوخشـاش تېكىسـتل    
چـۈنكى  . دەپ ئىپادىلىگهن بوالتتى» ماڭا مۇنداق دېدى پهرۋەردىگارىم«، »ئۆرلىدىم

بىرىنچـــى شـــهخس شـــهكلى بىـــلهن ئىپـــادىلهش ئىشـــنىڭ ئههمىيهتلىـــك       
مانـــا بۇالرنىـــڭ ئـــۆزىال هـــازىرقى تهۋراتنىـــڭ مۇســـا . ئىكهنلىكىنـــى بىلدۈرىـــدۇ

 .ىگه يېتهرلىك دەلىلدۇرئهلهيهىسساالمغا ئائىت بولغان ئهسلى تهۋرات ئهمهسلىك

ئىشــهنچلىك مهشــهۇر خىرىســتىيان ئــالىمى دوكتــور ســكهندەر كېــدىس   - ٥
يېڭى ئههـدىنىڭ مۇقهددىمىسـىدە تۆۋەنـدىكى ئـۈچ مهسـىلىنىڭ ئـۆزىگه ئېنىـق        

 :ئىسپاتالنغانلىقىنى يازىدۇ

 .هازىرقى تهۋرات مۇسا ئهلهيهىسساالم يازغان تهۋرات ئهمهس) ١

ــ ) ٢ ــازىرقى تهۋرات پهلهس ــا ئهلهيهىسســاالمنىڭ   . تىندە يېزىلغــانه ــۇ مۇس ئ
دەۋرىــدە ئىســرائىل ئهۋالدلىــرى ســىنا چۆلىــدە سهرســان بولغــان ۋاقىتلىرىــدا        

 . يېزىلغان ئهمهس

ئهسىردە ياكى مىالدىيهدىن  - ١٠هازىرقى تهۋراتنىڭ مىالدىيهدىن بۇرۇنقى ) ٣
ــۇرۇنقى  ــۇر   - ٨ب ــانلىقى ئېنىقت ــىردە يېزىلغ ــازىرقى ته . ئهس ــه، ه ــڭ خۇالس ۋراتنى

 ٥٠٠يېزىلغانلىق تـارىخى بىـلهن مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ۋاپـاتى ئوتتۇرىسـىدا       
 .يىلدىن ئارتۇقراق ۋاقىت ئۆتكهن

تهجرىبىلهرنىڭ يهكۈنلىرى بىلهن مهلۇم بولغىنىدەك، زاماننىڭ ئۆتۈشـى   - ٦
ــدۇ   ــلهر بولى ــدىمۇ ئۆزگىرىش ــلهن تىل ــله    . بى ــلهن بىل ــان بى ــل زام ــداق تى ههرقان

ــۇرۇنقى ئىنگلىــز تىلــى بىــلهن   : مهســىلهن. انئۆزگىرىــپ تۇرغــ تــۆت يــۈز يىــل ب
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ــۇت      ــلهر مهۋج ــوڭ پهرق ــى چ ــىدا خېل ــى ئوتتۇرىس ــز تىل ــان ئىنگلى ــازىرقى زام . ه
تهۋرات «: خىرىستىيانالرنىڭ مهشهۇر ئالىملىرىدىن دوكتور نورتېن مۇنداق دەيدۇ

بىــلهن ئىســرائىل ئهۋالدلىــرى بابىــل ئهســىرلىكىدىن قۇتۇلغانــدىن كېــيىن       
لغانلىقى داۋا قىلىنغان باشـقا كونـا ئههـدە كىتابلىرىنىـڭ ئارىسـىدا تىلغـا       يېزى

مهلـۇمكى، مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ۋاپـاتى بىـلهن      . ئالغۇدەك تىل پهرقى يوقتـۇر 
ــىدا     ــانلىقى ئارىسـ ــىرلىكىدىن قۇتۇلغـ ــل ئهسـ ــڭ بابىـ ــرائىل ئهۋالدلىرىنىـ ئىسـ

ە كىتابلىرىنىــڭ تهۋرات بىــلهن باشــقا كونــا ئههــد. يىــل ئــۆتكهن ٩٠٠تهخمىـنهن  
ئۇسلۇبىدا تىلغا ئالغۇدەك پهرق كۆرۈلمىگهنلىكتىن ئىبرانى تىلىغا مـاهىرلىقى  
ــالىم ليۇســېدېن بــۇ كىتابالرنىــڭ ههممىســى بىــرال ۋاقىتتــا     بىــلهن تونۇلغــان ئ

 ».يېزىلغان دەپ يهكۈنلهيدۇ

ــڭ  - ٧ ــىالتلىرى «تهۋراتنىـ ــارىلىش تهپسـ ــتلىرىدە  - ٨ ~ ٥:  ٢٧» يـ تېكىسـ
، »ن تاشتىن بىر قۇشخانا ياسىغىن، ئۇنىڭغا تۆمۈر ئىشلهتمىگىنئىالهىڭ ئۈچۈ«
» تاشقا بۇ كائىناتنىڭ پۈتۈن قانۇنىيهتلىرىنى چىرايلىق نهقىش بىلهن يازغىن«

ئـۆز  «تېكىسـتلىرىدە   - ٣٢~٣٠:  ٨» يۇشـهئ «ولسـا، تهۋرات  دەپ قهيت قىلىنغان ب
تېغىغــا بىــر ئىســرائىلنىڭ ئىالهــى بولغــان رەب ئۈچــۈن ئىبــال   يۇشــهئۋاقتىــدا 

ئـۇ يهردە مۇسـانىڭ ئىسـرائىل ئهۋالدلىرىنىـڭ كـۆزى       يۇشـهئ «، »قۇشـخانا ياسـىدى  
 .دەپ قهيت قىلىنغان» ئالدىدا يازغان تهۋراتنى تاشقا يازدى

يۇقىرىـدىكى تېكىسـتلهردىن بىلىنـدىكى، قۇشـخانىنىڭ تاشـلىرى تهۋراتنــى      
ڭ ئهسلى تهۋراتـى  ئهگهر مۇسا ئهلهيهىسساالمنى. ئۇنىڭغا يېزىشقا يېتهرلىك ئىدى

هازىرقى بهش كىتابنى ئۆز ئىچىگه ئالغان چوڭ ههجىملىك بىـر كىتـاب بولغـان    
 .بولسا ئىدى، ئۇنى قۇشخانىنىڭ تاشلىرىغا يېزىشقا سىغمايتتى
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ــارا    - ٨ ــىدىكى ئۆزئـ ــۈملىرى ئارىسـ ــالىقالر ۋە بۆلـ ــى خاتـ ــازىرقى تهۋراتتىكـ هـ
ىـدىن بېـرىلگهن ههقىقىـي    زىتلىقالر ئۇنىڭ مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمغا ئـالاله تهرىپ   

ــبهرگه   . تهۋرات ئهمهســلىكىنى ئىســپاتلىماقتا  ــالالهتىن بىــرەر پهيغهم چــۈنكى ئ
ۋەهىــي قىلىنغــان ههقىقىــي ئىالهىــي كىتــاب مۇنــداق زىــتلىقالردىن ئهلــۋەتته   

 .خالىي ۋە پاك بولىدۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 كىتابىۇشهئ ئىبنى نۇننىڭ ي

هۋراتنـى تونـۇپ ئۆتكهنـدىن    ئىسرائىل مىللىتىنىڭ ئاساسلىق دەستۇرى بولغان ت
ئنىڭ كىتـابىنى تونـۇپ   هشـ ۇلسـا بىرىنچـى ئورۇنـدا تۇرىـدىغان ي    كېيىن، تهۋراتـتىن قا 

دەپ ئاتىلىـپ  » ئنىڭ كىتـابى هشـ ۇي«كىتاب ئالىملىرىغا هازىرغىچه  ئههلى.  ئۆتهيلى
. كهلگهن بۇ كىتابنىڭ ههقىقىي ئاپتورى ۋە يېزىلغان ۋاقتى ئېنىق مهلـۇم بولمىغـان  

 : بهش خىل قاراشتا بولماقتاتۆۋەندىكىدەك اۋزۇدا ئۇالر بۇ م
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نىـڭ ئــوغلى  نيهنــى نۇ(ئ هشـ ۇيشــاگىرتى   نىڭئهلهيهىسسـاالم ئـۇنى مۇســا   - ١
 .يازغان) يۇشهئ

 .ئازار يازغانئهلنىڭ ئوغلى ئهلهيهىسساالمئۇنى هارۇن  - ٢

 .نهاس يازغانيهنهۋرىسى فى نىڭئهلهيهىسساالمئۇنى هارۇن  - ٣

 .پهيغهمبهر يازغانئۇنى سهمۇئىل  - ٤

 .ئۇنى ئىرمىيا پهيغهمبهر يازغان - ٥

بۇ زىـتلىقالر  . ئارىسىدا سهككىز ئهسىر ۋاقىت  ئۆتكهن ئ بىلهن ئىرمىياهشۇي 
ئههلى كىتاب ئالىملىرىنىـڭ نهزىرىـدە بـۇ كىتابنىـڭ كېلىـپ چىقىشـى مهلـۇم        

 .بولمىغان، ئاساسسىز بىر كىتاب ئىكهنلىكىگه دەلىلدۇر

نىــڭ  ســۆزى بولۇشــى مــۇمكىن  ئۇ ،ىلىنغــان بــۇ كىتابتــاقا مهنســۇپ قهئشــۇي
ئۇنىڭدا يهنه بهزى تېكىسـتلهر بـاركى، بـۇ تېكىسـتلهر بـۇ      . بولمايدىغان سۆزلهر بار

ــى      ــداش ئىكهنلىكىن ــلهن زامان ــاالم بى ــڭ داۋۇد ئهلهيهىسس ــڭ ئاپتورىنى كىتابنى
. اتاليدۇئقا ئائىت ئهمهسلىكىنى ئېنىـق ئىسـپ  هشۇىدۇ ۋە بۇ كىتابنىڭ يكۆرسىت

ئهگهر . كىتابى ئوتتۇرىسىدا ئوپئوچۇق زىـتلىقالر بـار  هئ شۇهازىرقى تهۋرات بىلهن ي
يازغـان تهۋرات  غانـدەك هـازىرقى تهۋرات مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم     ئويلىئههلى كىتاب 

نىڭ كىتابى ئۇىتاب ئهمهلىيهتته ئقا مهنسۇپ قىلىنغان بۇ كهشۇبولغان بولسا ۋە ي
ــان بولســا، بۇالرنىــڭ ئوتتۇرىســى  ــدانغبولغ ــتلىقالر مهي ــوالتتى،  دا زى ا كهلمىــگهن ب

ئنىڭ بهزى ئههكـامالردا مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمغا مۇخالىپهتچىلىـك     هشۇي. ئهلۋەتته
چـۈنكى ئـۇ مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئهڭ يـېقىن      . قىلىشى تهسهۋۋۇردىن يىـراق 
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ئۇ قانـداقمۇ مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ هاياتىـدا ئهمهل     . ئادىمى ۋە شاگىرتى ئىدى
 !نىپ كهلگهن ئههكامالرنى كېيىن ئۆزىچه ئۆزگهرتسۇن؟قىلى

تهۋرات بىلهن مۇسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئىـز باسـارى ۋە يـېقىن ئـادىمى بولغـان       
نىڭ كىتابى ئارىسىدىكى بۇ زىتلىقالر ۋە ئىختىالپالر ئېنىق كۆرۈلگهن يهردە يۇشهئ

. ڭدۇر ۋە كۆپتۇرباشقا كونا ئههدە كىتابلىرىنىڭ ئارىسىدىكى زىتلىقالر ئهلۋەتته چو
ــى     ــڭ هېچبىرىنـ ــدە كىتابلىرىنىـ ــا ئههـ ــالىمالر كونـ ــاتچى ئـ ــى بهزى تهتقىقـ بهلكـ
ــۈم      ــوپلىمى دەپ هۆك ــۋايهتلهر ت ــانه ۋە رى ــۇالرنى ئهپس ــانىمىغان ۋە ئ ــارلىق س ئېتىب

چۈنكى بۇرۇنقىالر كونا ئههدە كىتابلىرىغـا ناهـايىتى كـۆپ ئويـدۇرمىالرنى     . قىلغان
ئهسـلىدىكى  ئالىملىرىنىـڭ ئـۆز كىتابلىرىنىـڭ     بۇالر ئههلى كىتـاب . كىرگۈزگهن

ئىسپاتى يوق ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتالش    -ئىسپاتالشقا دەلىل ههق كىتابلىقىنى 
ئۇالر پهقهت گۇمان ۋە خىيـال بىلهنـال بـۇ كىتـابالرنى     . ئۈچۈن يېتهرلىك دەلىللهردۇر

ڭ گۇمــان بىــلهن خىيــال ئههلــى كىتابالرنىــ. مهزكــۇر ئاپتورالرغــا مهنســۇپ قىلىــدۇ
ــدە دەلىــل   ــان   . پاكىــت ســانىلىدۇ  -نهزىرى ــام ئىگىســى بولغ ــابنى ئىله ــرەر كىت بى

 .بىرسىگه مهنسۇپ قىلىش بىلهن ئۇ كىتاب ئىالهىي كىتاب بولۇپ قالمايدۇ
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 ئىنجىلالرنىڭ ئههۋالى

 )ئىنجىل مهتتا(

ــتىيانالرنىڭ     ــازىرقى خىرىس ــى ۋە ه ــتىيانالرنىڭ ههممىس ــى خىرىس قهدىمك
نىڭ ئىبرانـى  »ئىنجىل مهتتا«ا مهنسۇپ بولغان ئهسلىدىكى كۆپىنچىسى مهتتاغ

تىلىدا يېزىلغانلىقىغا ۋە خىرىستىيان مهزهىپىنىڭ بۇزغـۇنچىلىقلىرى ههمـدە   
پاسـاتالرنىڭ سـهۋەبى    -ئاۋۋالقى ئۈچ ئهسىردە ئۇالرنىڭ باشلىرىغا كهلـگهن پىتـنه   

زىرقى هـا .  بىلهن  بـۇ ئىنجىلنىـڭ يوقىلىـپ كهتكهنلىكىـگه بىـردەك قايىلـدۇر      
ــدىكى   ــى تىلى ــا «ئىبران ــل مهتت ــمه   » ئىنجى ــدىن تهرجى ــاب گرېكچى ــگهن كىت دې

. بۇنى تهرجىمه قىلغان كىشىمۇ ئۇالرغا مهلۇم ئهمهسـتۇر . قىلىنغان نۇسخىسىدۇر
ــۇ كىتــابنى    ــالىملىرى ب خــۇددى جىيــرۇم ئېتىــراپ قىلغانــدەك، خىرىســتىيان ئ

ئۇالر گۇمان . لمهيدۇتهرجىمه قىلغان تهرجىماننىڭ ئىسمىنى ياكى ئههۋالىنى بى
. دەيــدۇ» بهلكــى پــاالنى تهرجىــمه قىلغــان بولۇشــى مــۇمكىن«ۋە تهخمىــن بىــلهن 

  !.قانداقمۇ گۇمان بىلهن بىرەر ئهسهرنى بىرسىگه مهنسۇپ قىلغىلى بولسۇن؟

ــلهن       ٥٠٠ ــاقى بى ــردەك ئىتتىپ ــڭ بى ــتىيان ئالىمىنى ــارتۇق خىرىس ــن ئ دى
نىـڭ  »ئىنجىل مهتتا«سابالنغان ئىنجىلالرنىڭ ئهڭ مۆتىۋىرى ۋە قهدىمكىسى هې

» ئىنجىـل مهتتـا  «چـۈنكى  . مهتتاغا مهنسۇپ ئهمهسلىكى ئوچۇق ئېالن قىلىنغان
مهكتۇبىــدىن باشــقا يېڭــى ئههــدە كىتابلىرىنىــڭ     » ئىبــرانىيلىقالر«بىــلهن 

مهتتـا ئۆزىنىـڭ ئهسـلى ئىنجىلىنـى     . ههممىسى گىرېك تىلى بىـلهن يېزىلغـان  
الرنىڭ نهســىللىرىدىن بىــر شــهخس چىقىــدۇ  ئىبــراهىم ۋە داۋۇد ئهلهيهىسســاالم

ــى يههــۇدىيلىرى ئۈچــۈن پهلهســتىندە     ــگهن ئېتىقــاد بىــلهن تۇرۇۋاتقــان ئىبران دې
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ئهممـا مهتتـا ئۆزىنىـڭ بـۇ ئىنجىلىنـى گـرېكچىگه ئـۆزى        . ئىبرانى تىلىدا يازغان
بهلكى كېيىن نامهلۇم بىر شهخس تهرىپىدىن تهرجىـمه  . تهرجىمه قىلغان ئهمهس

. بۇ سـوئالغا هـازىرغىچه جـاۋاب تېپىلمىغـان     ،؟ى بۇ تهرجىمان كىمزاد. ىنغانقىل
نجىلىنى گىرېك ئىمهتتا . باشقا ئىنجىلالر بولسا، گىرېك تىلى بىلهن يېزىلغان

تهتقىقــاتچى ئــالىم . دېــگهن كىشــى ئوپئوچــۇق يالغانچىــدۇر تىلــى بىــلهن يازغــان
هــازىرقى ئويــدۇرۇلغان : نــورتېن چــوڭ ههجىملىــك بىــر كىتــاب يېزىــپ ئۇنىڭــدا

ــۇ    تهۋراتنىــڭ مۇســا ئهلهيهىسســاالمغا مهنســۇپ ئهمهســلىكىنى ۋە ئىنجىلالرغىم
ــپاتلىغان  ــۈزۈلگهنلىكىنى ئىسـ ــلهرنىڭ كىرگـ ــۆپلىگهن ئۆزگهرتىشـ ــورتېن . كـ نـ

كىتابىدا، مهتتانىڭ ئۆز ئىنجىلىنى ئىبرانى تىلى بىلهن يازغانلىقىنىڭ ئوچـۇق  
ى خىرىسـتىيانالرنىڭ بـۇ   چـۈنكى قهدىمكـ  . ههقىقهت ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان

ــدى  ــردەك ئىـ ــلىرى بىـ ــى قاراشـ ــرگه  . ههقتىكـ ــۇ پىكىـ ــرى بـ ــڭ هېچبىـ ئۇالرنىـ
بهلكـــى . ئۇالرنىـــڭ بـــۇ گـــۇۋاهلىقى مهقبۇلـــدۇر. مۇخالىپهتچىلىـــك قىلمىغـــان

ئىنجىل مهتتانىڭ ئىبرانى نۇسخىسى يههـۇدىي قهۋمىـدىن بولغـان    «قهدىمكىلهر 
جىيرۇمنىڭ زامـانىغىچه مهۋجـۇت   بۇ نۇسخا . خىرىستىيانالرنىڭ قولىدا بار ئىدى

ئىنجىــل مهتتانىــڭ هــازىرقى نۇسخىســى تهرجىمــانى بىلىــنمىگهن بىــر   . ئىــدى
نـــــورتېن كىتابىـــــدا . دەپ گۇۋاهلىـــــق بېرىـــــدۇ» تهرجىـــــمه نۇسخىســـــىدۇر

ــڭ  ــدى  «قهدىمكىلهرنى ــدىن ئى ــانىڭ مۇرىتلىرى ــا ئىس ــۆپ   . مهتت ــانىڭ ك ــۇ ئىس ئ
ئهگهر ئۇ ئـۆزىگه  . لهن ئاڭلىغانئههۋاللىرىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن، قۇلىقى بى

مهنسۇپ قىلىنغان بۇ ئىنجىلنىڭ ههقىقىـي ئـاپتورى بولىـدىغان بولسـا، ئۇنىـڭ      
سۆزىدىن بىـرەر ئورۇنـدا بولسـىمۇ ئۇنىـڭ ئـۆز كـۆزى بىـلهن كـۆرگهن ئههـۋالالرنى          
يازغانلىقى نامايان بوالتتى، قهدىمدىن تارتىپ داۋام قىلىپ كهلگهن ئادەت بـويىچه،  

زى تهرىپىــدىن يېزىلغــانلىقىنى ئىزهــار قىلغــان بــوالتتى ۋە ئــۆزى كىتابنىــڭ ئــۆ
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ئېنىقكى بـۇ ئىنجىـل   . ئۈچۈن بىرىنچى شهخس شهكلىدە ئىبارە سۈرگهن بوالتتى
 . دېگهن سۆزلىرىنى كۈچلهندۈرگهن» مهتتاغا مهنسۇپ ئهمهس

خىرىســـــتىيان مهزهىپىـــــدىن مـــــانىكىز مهزهىپىنىـــــڭ ئاتـــــاقلىق 
. بــۇ ئىنجىــل پۈتــۈنلهي يالغانــدۇر«: دەيــدۇئالىملىرىــدىن فاســتېس مۇنــداق 

ئۇنىڭ ئاۋۋالقى ئىككى بـابى مارسـىيۇن، ئهبىيـۇن، يـۇنيتېرىن مهزههپلىرىـدە      
ــ    ــوپ ۋەلىمىسـ ــدۇ  ۋە پـ ــار قىلىنىـ ــدىمۇئىنكـ ــۇ ئوپئوچـــۇق   ،نىڭ نهزىرىـ ئـ

 ».ئويدۇرمىدۇر

تهتقىقاتچى ئالىم نورتېن مهزكۇر ئىككى بابنى ۋە بۇ ئىنجىلدىكى كـۆپلىگهن  
ئىنجىـل  «بـۇرۇنقى ئـالىمالر   «: جىيرۇم مۇنداق دېگهن. نى ئىنكار قىلىدۇماۋزۇالر

بابقــا شــهك بىــلهن مۇئــامىله   - ١٦نىــڭ ئــاخىرقى بابلىرىــدىن بولغــان »مــاركوس
ــى ــا«.  قىالتتـ ــل لۇقـ ــڭ »ئىنجىـ ــا ۋە  - ٢، - ١نىـ ــڭ بهزى  - ٢٢بابلىرىغـ بابىنىـ

مهزهىپــى ئهمهل  بــابالر مارســىيۇن - ٢، - ١چــۈنكى، . ماۋزۇلىرىغــا شــهك قىالتتــى
 ».قىلىۋاتقان ئىنجىلدا يوق ئىدى

 - ٩بابىنىـــڭ   - ١٦ئىنجىـــل ماركوســـىنىڭ  «: نـــورتېن مۇنـــداق دەيـــدۇ  
تېكىستىگىچه بولغان مهزمـۇنلىرى كېـيىن قوشـۇۋېلىنغان     - ٢٢تېكىستىدىن 
ئىنجىلالرنى يازغان ئاپتورالرنىـڭ ئـادىتى بـويىچه ئـۆز تهرىپىـدىن      . تېكىستالردۇر

رنى ۋە ئىبــارىلهرنى كىرگــۈزۈش ناهــايىتى كهڭ تارقالغــان بىــر  خالىغــان مــاۋزۇال
 ».هېرىسلىق ئىش ئىدى
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 ئىنجىل يۇههننا

دەپ ئاتىلىــــپ كهلــــگهن بــــۇ ئىنجىلنىــــڭ ئىســــا » ئىنجىــــل يۇههننــــا«
ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇرىتلىرىدىن بولغان يۇههننا تهرىپىدىن يېزىلمىغانلىقىنى 

 .دىغان دەلىللهر ناهايىتى كۆپتۇرئىسپاتالي

بۇ ئىنجىلنىـڭ هېچبىـر يېرىـدە ئۇنىـڭ ئاپتورىنىـڭ ئـۆز كـۆزى بىـلهن          - ١
كــۆرگهن، قــۇلىقى بىــلهن ئاڭلىغــان ۋە ئــۆز هاياتىــدا يــۈز بهرگهن ئههــۋالالرنى        

بهلكــى بــۇ ئىنجىلنىــڭ ئىبــارىلىرى ئاپتورىنىــڭ     . يازغــانلىقى مهلــۇم ئهمهس 
ئىنجىلنىـڭ   بـۇ . ئىسانىڭ مـۇرىتى بولغـان يۇههننـا ئهمهسـلىكىنى ئىسـپاتاليدۇ     

بۇالر ئۇ مۇرىتنىـڭ يازغـانلىرى ۋە گـۇۋاه    «: ئاخىرى مونۇ ئىبارە بىلهن تامامالنغان
ــز    ــۇۋاهلىقىنى ههق دەپ بىلىمى ــڭ گ ــز ئۇنى ــدۇركى، بى ــل (» .بولغانلىرى ئىنجى

ــۈچىنچى شــهخس    ) ٢٤:  ٢١» يۇههننــا« ــۇ تېكىســتته، يۇههننــا ئۈچــۈن ئ ــاپتور ب ئ
گهن ئالماشنى قولالنغان ۋە ئـۆزى ئۈچـۈن   دې» ئۇ«شهكلىدە ئىبارە سۈرۈپ، ئۇنىڭغا 

دېــگهن ئالماشــنى » بىــز بىلىمىــز«بىرىنچــى شــهخس شــهكلىدە ئىبــارە ســۈرۈپ، 
بۇنىڭــدىن بىلىنــدىكى بــۇ ئىنجىلنىــڭ ئــاپتورى ئىســانىڭ مــۇرىتى   . قولالنغــان

 .بولغان يۇههننا ئهمهستۇر

فقـا  ئهسرىدە ياشـىغان ئهرنىيـۇس دېـگهن كىشـى بولىكارى     - ٢مىالدىيهنىڭ  - ٢
ئهرنىيۇسـنىڭ  . بولىكارىف بولسا مۇرىـت يۇههننانىـڭ مـۇرىتى ئىـدى    . مۇرىت ئىدى

ــۇپ        ــا مهنس ــت يۇههنناغ ــڭ مۇرى ــۇ ئىنجىلنى ــائهت ب ــوپ جام ــر ت ــدا بى ــات ۋاقتى هاي
بــۇ . ئهمهســلىكىنى ئــېالن قىلغانــدا، ئهرنىيــۇس ئۇالرغــا قارشــىلىق بىلــدۈرمىگهن 

ان بولسـا، بـۇنى ئهرنىيـۇس ئـۆز     ئىنجىل ئهمهلىيهتته مۇرىت يۇههنناغا مهنسۇپ بولغ
ئۇستازى بولىكارىف ئارقىلىق بىلگهن بـوالتتى ۋە ئـۇنى يۇههنناغـا مهنسـۇپ ئهمهس،     

شۇ ئېنىقكى ئهرنىيۇس قىسسىلهرنى رىۋايهت . دېگۈچىلهرگه قارشى چىققان بوالتتى



 

27 

ئـۇ، ئۇسـتازى بولىكـارىفتىن كـۆپلىگهن     . قىلىشتا تونۇلغان ئاتـاقلىق ئـالىم ئىـدى   
» ماركوس«، »لۇقا«، »مهتتا«ئهسىردە  - ٢ئهرنىيۇس . ى رىۋايهت قىلغانقىسسىلهرن

ــىدۇر      ــان بىرىنچــى كىش ــى ئــېالن قىلغ ــارلىق ئــۈچ ئىنجىلن ئىنجىــل «ئــۇ . قات
 - ٢١٦ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭغا ئهگىشىپ مىالدىـيه  . نى تىلغا ئالمىغان»يۇههننا

ــېالن       ــى ئ ــۈچ ئىنجىلن ــۇ ئ ــى ب ــگهن كىش ــانۇس دې ــاندىر ي ــى ئالېكس ــان يىل . قىلغ
ئالېكساندىر ئۈچ ئىنجىلنى ئېالن قىلغانالرنىڭ ئىككىنچىسى ۋە تـۆت ئىنجىلنـى   

نــى »ئىنجىــل يۇههننــا«. ئــېالن قىلغانالرنىــڭ بىرىنچىســى بولــۇپ هېســابلىنىدۇ 
ئىسانىڭ مۇرىتى بولغان يۇههننا يازغان دەپ ئېتىقـاد قىلغـۇچىالر ئۇنىڭغـا ئىنكـار     

 -ۈچكه ئىــگه قىلىــش ئۈچــۈن بىــرەر دەلىــل قىلغــۇچىالر ئالدىــدا بــۇ داۋالىرىنــى كــ
 .ئهرنىيۇسمۇ بۇ داۋانىڭ دۇرۇسلىقىغا گۇۋاهچى بولمىغان. ئىسپات كهلتۈرەلمىگهن

ــى مۇرىــت يۇههنناغــا مهنســۇپ قىلىشــنى ئىنكــار   »ئىنجىــل يۇههننــا« - ٣ ن
ئـۇنى  بهلكـى باشـقا دىنـدىكىلهرمۇ    بولماسـتىن،  قىلىش ئىسالم ئههلىگىال خـاس  

 : ئىنكار قىلىدۇ

بۇ «ئهسىردە  - ٤خىرىستىيان مانىكىز مهزهىپىنىڭ پېشۋاسى فاستېس ) ١
ئىسـا يـاكى ئۇنىـڭ مۇرىتلىرىـدىن     ) يهنى تۆت ئىنجىـل (يېڭى ئههدە كىتابلىرى 

بىرەرسى يازغان كىتابالر ئهمهس، بهلكى بۇ كىتابالر نامهلۇم كىشىلهر تهرىپىـدىن  
كىتابلىرىنى قىممهتـكه   ئاندىن ئۇالر كىشىلهرنى قايىل قىلدۇرۇش ۋە. يېزىلغان

ئىگه قىلىش ئۈچۈن بۇ كىتـابلىرىنى ئىسـانىڭ مۇرىتلىرىنىـڭ نامىغـا مهنسـۇپ      
ــان ــر     . قىلغ ــايىتى ئېغى ــا ناه ــلهن ئىســا مۇرىتلىرىغ ــۇ قىلمىشــلىرى بى ــۇالر ب ئ

چــۈنكى بــۇ كىتــابالردا ناهــايىتى چــوڭ زىــتلىقالر ۋە  . دەرىجىــدە تــۆهمهت قىلــدى
 . ۇق جاكارلىغاندەپ ئوچ» كۆپلىگهن خاتالىقالر بار
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خىرىستىيانالر ئىنجىللىرىنـى  «ئهسىردە  - ٢بۇددىست ئالىمى سهلسۇس ) ٢
قېتىملىق ئۆزگهرتىشلىرى ئـارقىلىق ئۇالرنىـڭ مهزمـۇنلىرىنى باشـقا       - ٤، - ٣

 . دەپ ئېالن قىلغان» نهرسىگه ئايالندۇرۇپ قويغان

ــاپتورى ئىســــكهندىرىيه  «ئــــالىم ســــتادلېن ) ٣ ئىنجىــــل يۇههننانىــــڭ ئــ
 . دەپ يازغان» بۇ شهكسىز ههقىقهت. هدرىسىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىدىن بىرى ئىدىم

بۇ ئىنجىل ۋە باشقا يۇههننا «: تهتقىقاتچى ئالىم برتىشنېدر مۇنداق دېگهن) ٤
نامى بىلهن يېزىلغان مهكتۇبالرنىڭ هېچبىرى مۇرىـت يۇههننانىـڭ ئهسـهرلىرى    

 » .نئهسىرنىڭ باشلىرىدا يېزىلغا - ٢بۇ ئىنجىل . ئهمهس

 :مهشهۇر تهتقىقاتچى ئالىم كروتېس مۇنداق دېگهن) ٥

بـــابنى  - ٢١ئهفســـېس چېركاۋىنىـــڭ تهرەپـــدارلىرى ئىنجىـــل يۇههنناغـــا  «
 » .قوشىۋالغان

نـى ۋە  »ئىنجىـل يۇههننـا  «ئهسـىردە   - ٢خىرىستىيان ئهلۇگېن مهزهىپى ) ٦
مۇرىـت   يۇههنناغا مهنسۇپ قىلىنغان پۈتۈن ئهسهرلهرنى رەت قىلغـان ۋە بۇالرنىـڭ  

 .يۇههنناغا مهنسۇپ بولۇشىنى ئىنكار قىلغان

: بــۇ مــاۋزۇدىكى ســۆزۈمنى هۇرېننىــڭ مۇنــۇ خاتىمىســى بىــلهن تــۈگىتىمهن  
قهدىمكــى چېركــاۋ تارىخچىلىرىــدىن بــۇ ئىنجىلالرنىــڭ يېزىلغــان ۋاقىتلىــرى  «

چۈنكى بۇرۇنقىالر ئىشهنچسىز رىۋايهتلهرگه . توغرىلىق ئىشهنچلىك مهلۇمات يوق
ما قىسســىلهرگه ئېتىبـار بېرىــپ، ئۇالرغــا ئىشـىنىپ ئــۆز كىتابلىرىغــا   ۋە ئويـدۇر 

ئۇالردىن كېيىن كهلگهنلهر بۇرۇنقىالرنىـڭ يازغـانلىرىنى   . ههممىنى كىرگۈزگهن
يالغان ههر تۈرلـۈك قىسسـىلهر    -ئاندىن راست . مۇقهددەس بىلىپ ئهمهل قىلغان
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خاتالىرى  -توغرا  ،ىشتهبىر كاتىپتىن يهنه بىر كاتىپقا يېتىپ كېل ،ۋە رىۋايهتلهر
ــگهن  ــتىن كهل ــڭ    . پهرق ئېتىلمهس ــۇ كىتابالرنى ــېرى ۋە ب ــان ئۆتكهنس ــا زام ههتت

يالغـانلىرىنى تهتقىـق قىلىـش     -تارىخى قهدىمىيلهشكهنسـېرى ئۇالرنىـڭ راسـت    
 .»ئىشى ئىمكانسىز بولۇپ قالغان

هۇرېن ئىنجىلالرنىڭ يېزىلىش تـارىخى ههققىـدىكى ئىختىالپالرنـى مۇنـداق     
 - ٣٧ئىنجىل مهتتانىڭ يېزىلغان تارىخى ههققىـدە، مىالدىيهنىـڭ   : قىلىدۇ بايان

 ٦٣يىلى،  - ٦٢يىلى،  - ٦١يىلى،  - ٤٨يىلى،  - ٤٣يىلى،  - ٤١يىلى،  - ٣٨يىلى، 
 .يىلى يېزىلغان دەيدىغان ههر خىل رىۋايهتلهر مهۋجۇت - ٦٤يىلى ۋە  -

يىلـى،   - ٥٦هنىـڭ  ئىنجىل ماركوسنىڭ يېزىلغان تـارىخى ههققىـدە، مىالدىي  
 .يىلى يېزىلغان دەيدىغان ههر خىل رىۋايهتلهر مهۋجۇت - ٦٥

 - ٦٣يىلـى،   - ٥٣ئىنجىل لۇقانىڭ يېزىلغان تارىخى ههققىدە، مىالدىيهنىـڭ  
 . يىلى يېزىلغان دەيدىغان ههر خىل رىۋايهتلهر مهۋجۇت - ٦٤يىلى، 

 ٦٩يىلى،  - ٦٨ئىنجىل يۇههننانىڭ يېزىلغان تارىخى ههققىدە، مىالدىيهنىڭ 
 .يىلى يېزىلغان دەيدىغان رىۋايهتلهر بار - ٩٨يىلى ۋە  - ٩٧يىلى،  - ٧٠يىلى،  -

خىرىســـتىيانالرنىڭ قولىـــدىكى بـــۇ مهشـــهۇر تـــۆت ئىنجىلنىـــڭ ئههـــۋالى  
بۇنچىلىــك بولغــان يهردە، باشــقا يېڭــى ئههــدە كىتابلىرىنىــڭ ئههــۋالى بــۇالردىن  

 .ى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهستېخىمۇ شۈبهىلىك ۋە ئىشهنچسىز بولغانلىق

ــان بولــدىكى،    ــداق ئهقىــل ئىگىســىگه ئاي بــۇ تهتقىقــاتالر نهتىجىســىدە ههرقان
كونا ۋە يېڭى ئههـدە كىتابلىرىـدىن   ) خىرىستىيانالر ،يههۇدىي(ئههلى كىتابالردا 

هېچبىرىنىڭ ئىشهنچلىك ۋاسىتىالر ئارقىلىق ساغالم يېتىپ كهلگهنلىكىنـى  
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ــاكى -ئىســپاتاليدىغان دەلىــل  ــداق بولغــان ئىــكهن، ئههلــى  . تلىرى يوقتــۇرپ بۇن
كىتابالرنىــڭ بــۇ كىتــابلىرىنى ۋەهىــي يــاكى ئىلهــام بىــلهن يېزىلغــان دەپ داۋا  

. چـۈنكى بۇنـداق دەپ داۋا قىلىشـلىرى خاتـادۇر    . قىلىشلىرىغا هېچ ئورۇن يوقتـۇر 
 :بۇنداق داۋاالرنىڭ خاتالىقىغا مۇنۇ دەلىللهر يېتهرلىك بولسا كېرەك

بىلـمهي ئۆزگهرتىشـلهر   -ابالر سانسـىزلىغان خاتـالىقالر ۋە بىلىـپ   بۇ كىت - ١
بۇ كىتابالرنىـڭ ههمـمه ئورۇنلىرىـدا كۆرۈنـۈپ تۇرغـان      . بىلهن تولغان كىتابالردۇر

مهنا جهههتتىكى زىـتلىقالر ئههلـى كىتـاب ئـالىملىرىمۇ ئىنكـار قىاللمايـدىغان       
اتچى ئـالىملىرى ۋە  ههتتـا ئۇالرنىـڭ مهشـهۇر تهتقىقـ    . دەرىجىدە ناهـايىتى كۆپتـۇر  

ــالىقالرنى ۋە قهســتهن ئۆزگهرتىشــلهرنى     ــابالردىكى خات ــۇ كىت مۇپهسســىرلىرىمۇ ب
ــۇالردىن      ــپ، ئ ــراپ قىلى ــى ئېتى ــارىلهردىكى زىتلىقالرن ــان ۋە ئىب ــراپ قىلغ ئېتى

ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ . بىرســىنى تــوغرا قالغــانلىرىنى ئويــدۇرما دەپ قــارار قىلغــان 
لىقالر ۋە زىتلىقالرغـــا ئهقىـــل قوبـــۇل   مـــۇقهددەس كىتابلىرىـــدىكى بـــۇ خاتـــا   

چـــۈنكى ئـــالالهتىن . قىاللمايـــدىغان شـــهكىلدە بهزى باهـــانىلهرنى كۆرســـهتكهن
كهلــگهن ئىلهــام ئــارقىلىق يېزىلغــان كىتابتــا خاتــالىق ۋە زىــتلىقالر مهۋجــۇت  

ــرەك  ــلىقى كېـ ــدىن   . بولماسـ ــانالر تهرىپىـ ــاب ئىنسـ ــي كىتـ ــداق ئىالهىـ ههرقانـ
دىن هامـان  تىـ ئىلهامىيلىق ياكى ۋەهىيلىك هالىئۆزگهرتىلگهندىن كېيىن، ئۇ 

 . چىقىپ كهتكهن بولىدۇ

ــدۇ   ــداق دەپ يازى ــورتېن مۇن ــاتچى ن ــۇ   «: تهتقىق ــاپتورلىرى ب ــڭ ئ ئىنجىلالرنى
ــهنچىلىرىگه      ــۆز چۈش ــاراكتېرلىرىگه ۋە ئ ــادەت ۋە خ ــڭ ئ ــى ئۆزلىرىنى ئىنجىلالرن

چىقارغـان   ئۇالرنىـڭ يازغـان ههربىـر مهسـىلىلىرىدە يـاكى     . ئاساسلىنىپ يازغـان 
 ».هۆكۈملىرىدە ئىلهام قىلىناتتى دەپ تهسهۋۋۇر قىلىنمايدۇ
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ــىرلىرىدە   ــكات تهپســ ــرى ۋە ئىســ ــڭ «:هېنــ ــڭ يازغانلىرىنىــ پهيغهمبهرنىــ
ــايىن    ــانۇنلۇق بولۇشــى نات ــاكى ق ــام ي ــدۇ» ههممىســى ئىله ــيه «. دەپ يازى ئهنگلى

ى ناملىق كىتابتا كۆپلىگهن خىرىستىيان ئالىملىرىنىڭ پىكىرلىـر » مائارىپى
 : مۇنداق دەپ قهيت قىلىنغان

بـۇ كىتـابالردىكى پۈتـۈن    . ههر قانداق هالهت ئىلهام ئارقىلىق بولغان ئهمهس
بـــۇ داۋالىرىنـــى ســـۆزلهرنى ئىلهـــام ئـــارقىلىق يېزىلغـــان دەپ داۋا قىلغـــۇچىالر 

 .ئىسپاتلىيالمايدۇ

نــاملىق » رىــس مائــارىپى«تهتقىقــاتچى ئــالىمالر بىــرلىكته يېزىــپ چىققــان 
ههقىــــقهتهن بــــۇ كىتابالرنىــــڭ «: مۇنــــداق دەپ قهيــــت قىلىنغــــانكىتابتــــا 

زىـتلىقالر  گه قارشى بىرى -رىدە خاتالىقالر ۋە بىرۋە سۆزلى ئۇسلۇبئاپتورلىرىنىڭ 
. مۇرىتالرنىڭ بهزىلىرى بهزىلىرىنى ۋەهىي ۋە ئىلهام ئىگىسـى دەپ  بىلهتتـى  . بار

ان دەپ ئېتىقــاد قهدىمكــى خىرىســتىيانالر مــۇرىتالرنى خاتــالىقالردىن ســاقالنغ    
چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا ۋە ههرىكهتلىـرىگه گاهىـدا قارشـىلىقالر    . قىلمايتتى

" ئىنجىل مـاركوس "ئۇ مۇرىتالرنىڭ مۇرىتلىرى يازغان . كۆرسىتىلىپ تۇرۇالتتى
ئـالىمالر بـۇ ئىككىسـىنىڭ ئىلهـام بىـلهن      . مۇ شـۇنداقتۇر "ئىنجىل لۇقا"بىلهن 

 .»شهك قىلىشىدۇيېزىلغان كىتابالر ئىكهنلىكىگه 

پىروتېســتانت مهزهىپىنىــڭ بۈيــۈك ئــالىملىرى ۋە تهتقىقــاتچىلىرى يېڭــى  
ئههدە كىتابلىرىنىڭ ئىلهام بىـلهن يېزىلغـان كىتـابالر ئهمهسـلىكىنى ئوچـۇق      

 .تالىقلىرىنىمۇ ئىقرار قىلىدۇئېالن قىلىدۇ ۋە مۇرىتالرنىڭ خا

ــالىمى ئه    - ٢ ــهۇر ئ ــتىياننىڭ مهش ــورتېن خىرىس ــاتچى ن ــڭ تهتقىق كهارىننى
ههقىـقهتهن، خىرىسـتىيان   «: تۆۋەندىكى سۆزلىرىنى نهقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
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دىنىنىڭ ئـاۋۋالقى دەۋرىـدە ئىسـانىڭ ئههـۋالىنى بايـان قىلغـان بىـر كىتـاب بـار          
ــدى ــۇنى . ئى ــل «ئ ــلى ئىنجى ــوالتتى » ئهس ــكه ب ــۆرمىگهن،   . دېيىش ــانى ك ــۇ، ئىس ئ

چــۈن يېزىلغــان بىــر كىتــاب ســۆزلىرىنى ئاڭلىيالمىغــان كېيىنكــى مــۇرىتالر ئۈ
، »لۇقـا «، »مهتتـا «بۇ كىتاب بىرىنچى ۋە ئىككىنچى ئهسىرلهردە كۆپهيگهن . ئىدى

ۋە باشقا پۈتۈن ئىنجىلالرنىـڭ يېزىلىشـى ئۈچـۈن بىـر مهنـبه بولغـان       » ماركوس«
قوللىرىغا چۈشكهندىن كېيىن،  كۈچىلهرنىڭن بۇ ئىنجىلالر ئۆزگهرتلېكى. ئىدى

دا ئۆز خاهىشلىرىدىن بىر نهرسىلهرنى ئويدۇرۇپ، گاهىدا ئۇالرنىڭ تهدرىجىيي هال
ــقارتىپ، گ ــدا   قىس ــلىرى جهريانى ــۇپ يۈرۈش ــدا قوش ــۇراهى ــڭ  ، مهزك ئىنجىلالرنى

نهتىجىــدە ههقىقىــي ئههــۋالالر بىــلهن يالغــان، . مهزمــۇنلىرى كۆپىيىــپ كهتــكهن
شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ     .ر ۋە قىسســىلهر ئارىلىشــىپ كهتــكهن   ئويــدۇرما رىــۋايهتله  

ــنجىل ــپ    ئى ــا ئايلىنى ــايىلهر توپلىمىغ ــۋايهتلهر ۋە هېك ــك رى ــوڭ ههجىملى الر چ
ــۆزگهرگهن  بــۇ هېكــايه ۋە رىــۋايهتلهر بىرىنىــڭ  . قالغــانلىقتىن، ئۇنىــڭ شــهكلى ئ

ئېغىزىدىن يهنه بىرىنىڭ ئېغىزىغا يېتىپ بېرىش جهريانىدا تېخىمۇ ئۆزگىرىـپ  
ــان  ــۈنلهي يوقاتق ــارىنى پۈت ــاۋلىرى . ئېتىب ــتىيان چېرك ــا خىرىس ــيه  ههتت مىالدى

ئىككىنچى ئهسىرنىڭ ئاخىرى ۋە ئۈچىنچى ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدا دەۋر سـۈرگهن    
ئىنجىلنىال تاللىۋېلىپ، قالغـانلىرىنى كۆيـدۈرۈپ    ٤دىن ئارتۇق ئىنجىلدىن  ٧٠

ئهگهر چېركاۋالر شۇ ۋاقىتتا ئهسلى ئىنجىلنى تېپىـپ،  . تاشالشقا مهجبۇر بولغان
ن ئايرىۋااللىغان بولسـا ئىـدى، بـۇ ئهلـۋەتته     ئۇنى ئويدۇرۇلغان سانسىز ئىنجىلالردى

ياخشى بوالتتى، لېكىن ئويدۇرما ئىنجىلالرنىڭ ۋە بۇ ئىنجىلالرغا كىرگـۈزۈلگهن  
ــقهتهن قىــيىن ئىــدى    ــۇ ئىــش ههقى . ئهپســانه ۋە قىسســىلهرنىڭ كۆپلۈكىــدىن ب

ــان     ــى يالغ ــر نۇسخىس ــداق بى ــڭ هېچقان ــۋايهتلهردىن ۋە   -ئىنجىلنى ــداق رى ياۋى
ههتتـا ئهسلىسـى بىـلهن ئويـدۇرمىالرنى     . خالىي بواللىغان ئهمهسهېكايىلهردىن 

ــهكىللهنگهنىدى      ــر ۋەزىــيهت ش ــۇمكىن بولمايــدىغان بى ــمۇ م شــۇڭا . ئايرىۋېلىش
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ــلهر ئىنجىلالرنىــڭ كۆپلىكىــدىن ۋاي  ــۇالر راســتنى  . ســىيتتىقهدىمكى چــۈنكى ئ
دا مهتـبهئه  ئۇ زامانالر. يالغاندىن ئايرىپ پهرقلهندۈرۈشكه زادى قادىر بواللمىغانىدى

بولمىغانلىقتىن بۇ ئىنجىلالرنى نۇسخىدىن نۇسخىغا كۆچۈرۈپ يازغانالرنىڭ ههر 
بىرى ئۆزى كۆچۈرگهن نۇسخىسىغا خالىغان هېكايىلهرنى ۋە ئهپسانه، رىۋايهتلهرنى 

بىــر نۇســخىدىن كــۆپهيتىلگهن نۇســخىالر كىشــىلهر ئارىســىغا  . كىرگــۈزۈۋاالتتى
ىكىلهرنىڭ ههممىسى ئاپتورنىـڭ سـۆزلىرىمۇ   تارقالغاندىن كېيىن، بۇ نۇسخىالرد

ياكى ئهمهسمۇ؟ دەپ تهتقىق قىلىشمۇ مـۇمكىن بولمايـدىغان دەرىجىـگه چۈشـۈپ     
ههتتا خىرىستىيان ئۆلىمالىرى ۋە دەۋەتچىلىرى ئۆزلىرىنىـڭ دىنىـي   . قالغانىدى

كىتابلىرىنىــــــڭ توختىماســــــتىن ههدەپ ئۆزگهرتىلىــــــپ، يېڭىلىنىــــــپ    
ئىنجىلالرنى كۆچۈرۈپ نۇسخا قىلىپ چىققـۇچىالر  «كېلىۋاتقانلىقىغا ئېچىنىپ 

شــهيتاننىڭ  . بــۇ كىتــابالر يېزىلىــپ ئــۇزۇن ئــۆتمهيال ئــۇالرنى ئۆزگهرتىــۋەتتى      
مــۇرىتلىرى بــۇ مــۇقهددەس كىتــابالردىكى ههقىقهتلهرنــى چىقىرىــپ تاشــالپ، ئــۆز  
ــۇ      ــارقىلىق بـ ــۈزۈۋېلىش ئـ ــانىلهرنى كىرگـ ــۆپلىگهن ئهپسـ ــلىرىدىن كـ خاهىشـ

مۇقهددەس كىتابلىرىمىز ساقلىنىپ .. تلهر بىلهن بۇلغىۋەتتىكىتابالرنى نىجاسه
» بۇ كىتابالرنىڭ ئىالهىيلىق سۈپىتىمۇ ئاللىقاچان يوققا چىقتـى . قېلىنمىدى

مـــۇقهددەس كىتـــابالرنى . ئىـــدى دەپ ۋايســـاش بىـــلهن ۋەز ئېيتىـــدىغان بولغـــان
ــارقىلىق  ــۆزگهرتىش ئىشــى شــۇ   ،خالىغــانچه قىســقارتىش ۋە قوشــۇش ئ ــۇالرنى ئ ئ

اقىتالردا نورمال ئادەتكه ئايلىنىپ قالغـان بىـر ئـېقىم ئىكهنلىكىنىـڭ دەلىلـى      ۋ
بـۇ كىتـابنى   «شۇكى، ئۇ ۋاقىتالردىكى ئاپتورالر يازغـان كىتابلىرىنىـڭ ئاخىرىـدا    

ــۇن  ــالاله لهنهت قىلســ ــىگه ئــ ــۆزگهرتكهن كىشــ ــارقىلىق » !ئــ ــزىش ئــ دەپ يېــ
ــاتتىق ئاگاهالندۇرىــــدىغان بولغــــان  ــۇن. ئۆزگهرتكــــۈچىلهرنى قــ داقتىمۇ يهنه شــ

ــۋەرگهن  ــلىرى داۋام قىلىـ ــۆزگهرتىش ئىشـ ــاالمنىڭ  . ئـ ــا ئهلهيهىسسـ ــا ئىسـ ههتتـ
شـــۇڭا بىـــر . تهرجىمىهـــالىغىمۇ ئۆزگهرتىشـــلهر كىرگـــۈزۈلگهنلىكى ئېنىقتـــۇر 



 

34 

ــۇالر ئىنجىللىرىنــى «بۇددىســت ئالىمىنىــڭ خىرىســتىيانالرنى   قېــتىم  ٤~  ٣ئ
ــان  ــپ يازغ ــۇ ئهجهبلىنهر» ئۆزگهرتى ــك ئهمهسدەپ ئهيىبلىگهنلىكىم ــۈنكى . لى چ

 ،راست بىلهن يالغاننى ئايرىپ پهرقلهندۈرۈشـكه سهۋىيهسـى يهتمىـگهن كىشـىلهر    
ئىــنجىلالر مهيــدانغا چىقىشــقا باشــلىغان ۋاقىــتالردىن بېــرى بــۇ ئىنجىلالرنىــڭ 
ئۆزلىرىگه ياقمىغـان جـايلىرىنى قىسـقارتىش ۋە خالىغـان ئېغىـز رىـۋايهتلىرىنى       

ئۇالر ئىنجىلالردا قهيت قىلىنىـپ  . لالنغانئۇنىڭغا كىرگۈزۈش بىلهن كۆپ شۇغۇ
كهلــگهن تېكىســتلهرنىڭ ســۆزلىرىنى يهنه شــۇ مهنىنــى بىلدۈرىــدىغان باشــقا       

نهســــىههتلهر ۋە ئىســــا  -ئــــۇالر ۋەز . ســــۆزلهرگه ئــــۆزگهرتىش بىــــلهن يــــازاتتى
ئهلهيهىسســاالمنىڭ هايــاتى توغرىلىــق كهلــگهن تېكىســتلهرنىڭ ئىبــارىلىرىنى 

ــۆزلىرى خالىغــان رەۋىشــ  ــدىغان باشــقا   ،ته ئۆزگهرتىــپئ يهنه شــۇ مهنىنــى بىلدۈرى
بىرىنچـى ئهسـىر خىرىسـتىيانلىرى يولغـا قويغـان بـۇ       . ئىبارىلهر بىـلهن يـازاتتى  

. ئۆزگهرتىش، ئويدۇرۇش ئـادىتى ئـۈچىنچى ئهسـىرنىڭ ئـاخىرىغىچه داۋام قىلغـان     
ئــادەتته خىرىســتىيان دىنىغــا دۈشــمهنلىك مهۋقهســىدە بولغــان كىشــىلهرمۇ بــۇ   

ــاد ــانئـ ــىپ قىلىۋالغـ ــانۇس . ەتنى كهسـ ــاندر يـ ــىغان  -٢«ئالېكسـ ــىردە ياشـ ئهسـ
 .دەيدۇ» ئىنجىلالرنى ئۆزگهرتىشتىن ئىبارەت بولغان ،ئىنسانالرنىڭ كهسپى

: نورتېن ئهكهارىننىـڭ يۇقىرىـدىكى سـۆزلىرىگه ئهگهشـتۈرۈپ مۇنـداق دەيـدۇ      
ــارىننىڭال پىكــرى ئهمهس  « ــالغۇز ئهكه ــدىكىلهر ي ــۆپلى . يۇقىرى ــۇ ك گهن بهلكــى ب

نــورتېن ئىنجىلالرنــى مــۇداپىئه » .خىرىســتىيان ئالىمىنىــڭ ئورتــاق پىكرىــدۇر 
قىلىشــتا ۋە ئاقالشــتا تونۇلغــان كىشــىلهرنىڭ بىــرى بولــۇپ تــۇرۇپ، ئــۇ بــۇ تــۆت    
ئىنجىلــدىكى يهتــته مــاۋزۇنى تهپســىلىي بايــان قىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن، بــۇ   

ــدۇرۇلغا   ــى ئويــ ــلىكىنى، بهلكــ ــدىن ئهمهســ ــڭ ئىنجىلــ ــاۋزۇالر ماۋزۇالرنىــ ن مــ
ئۇ يهنه يالغان قىسسىلهرنىڭ ۋە ئهپسـانىلهرنىڭ  . ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

ئىنجىلالردىكى مۆجىزىلهر بايانلىرىغىمۇ ئارىلىشىپ كهتكهنلىكىنى ۋە هازىرقى 
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يالغــــاننى ئايرىۋېلىشــــنىڭ مــــۇمكىن  -زامانــــدا بــــۇ ئىــــنجىلالردىن راســــت 
 . ئهمهسلىكىنى ئىقرار قىلىدۇ

الغان سۆزلهر ئارىلىشىپ كهتـكهن بىـر كىتـاب ئىلهـام بىـلهن      راست بىلهن ي
 .!يېزىلغان ئىلهامى كىتاب بوالالمدۇ؟

ئههلى كىتابالرنىڭ ئىككى ئههدە كىتابلىرىدىن ياكى ئۇالرغا قوشۇۋېلىنغان 
كىتابچىلىرىدىن قايسى بىرىنىڭ ئىلهام بىلهن يېزىلغان كىتاب ئىكهنلىكىنى 

  .ارمۇ؟داۋا قىلىشلىرىغا ئىمكانلىرى ب

ــا      ــدىن مۇس ــالاله تهرىپى ــى، ئ ــاد قىلىمىزك ــز مۇســۇلمانالر شــۇنداق ئېتىق بى
ئهلهيهىسســاالمغا بېــرىلگهن ئهســلى تهۋرات ۋە ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا بېــرىلگهن 
ــا     ئهســلى ئىنجىــل پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالم دۇنياغ

تهۋرات ۋە ئىنجىـل نـامى   هـازىر  . كېلىشتىن خېلى بۇرۇنال يوقىلىـپ بولغانىـدى  
بىلهن مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان كىتابالر راسـت ۋە يالغـان قىسسـىلهر، رىـۋايهتلهر ۋە     

تهۋرات  ،بىــز. ىن ئىبــارەتتۇرتوپلىمىــد ىلهرئهپســانىلهردىن ئىبــارەت بىــر هېكــاي 
بىـــــلهن ئىنجىـــــل ئـــــۆز هـــــالى بـــــويىچه ئۆزگهرتىلمهســـــتىن مـــــۇههممهد  

بــۇ كىتابالرغــا ئىســالم دىنــى دۇنياغــا  ،يهىسســاالمنىڭ دەۋرىگىــچه بــار ئىــدىئهله
ــداق بىــر    كهلگهنــدىن كېــيىن ئۆزگهرتىشــلهر كىرگــۈزۈلگهن دېمهيمىــز، هېچقان

 .مۇسۇلمان بۇنداق دېيهلمهيدۇ

ئۇ . نىڭ مهكتۇبلىرى رەت قىلىنىدۇ)قهدىمكى خىرىستىيان ئالىمى(پاۋلۇس 
ئهممـا  . ايدۇهېچقانداق ئىلمى قىممهتكه ئىگه ئهمهس، شۇڭا ئۇ ئېتىبارغا ئېلىنم

ــا      ــۇلمانالر ئىسـ ــز مۇسـ ــهك، بىـ ــا كهلسـ ــاالمنىڭ مۇرىتلىرىغـ ــا ئهلهيهىسسـ ئىسـ
لـېكىن ئـۇالرنى   . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىخالسمهن مـۇرىتلىرىنى مهدهىيهلهيمىـز  
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ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرى بىزنىـڭ نهزىرىمىـزدە     . پهيغهمبهرلهر دەپ ئېتىقاد قىلمايمىز
ئىسـالم قانۇنشـۇناس   (تههىـدالر  خاتالىق ههم توغرىلىق ئېهتىمـالى بولغـان مۇج  

ئىنجىلنىــڭ ئهســلى نۇسخىســىنىڭ . نىــڭ ســۆزلىرىگه ئوخشاشــتۇر)ئــالىملىرى
ئىسا مۇرىتلىرىغا بولغـان   ،ئاۋۋالقى ئىككى ئهسىر ئىچىدىال يوقىلىپ بولغانلىقى

خۇسۇســهن، ئــۇالر كــۆپ هــالالردا ئىســا . ئىشــهنچنىڭ يوقىلىشــىغا ســهۋەب بولــدى
ــۆزلىرىد  ــاالمنىڭ سـ ــىنهلمهيتتى ئهلهيهىسسـ ــهتنى چۈشـ ــىي مهقسـ . ىكى ئاساسـ

ــپاتاليدۇ  ــۇنى ئىسـ ــنجىلالر بـ ــازىرقى ئىـ ــاالمنىڭ  . هـ ــا ئهلهيهىسسـ ــۈنكى ئىسـ چـ
 . سۆزلىرىدە دەرهال چۈشىنىشكه قىيىن بولىدىغان ئىجمالى سۆزلهر كۆپ ئىدى

 ئىنجىل ماركوس ۋە ئىنجىل لۇقا

. مـــاركوس بىـــلهن لۇقـــا ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ مۇرىتلىرىـــدىن ئهمهس 
پاكىـت   -ئۇالرنىڭ ئىلهـام ئىگىلىرىـدىن بولغـانلىقى ههققىـدىمۇ بىـرەر دەلىـل       

ــوق ــتىم بولســىمۇ ئىســا ئهلهيهىسســاالمنى كۆرۈشــكه    . ي ــۇالر بىــرەر قې بهلكــى ئ
شــۇڭا بــۇ ئىككىســىگه مهنســۇپ بولغــان بــۇ . مۇيهسســهر بواللمىغــان كىشــىلهردۇر

  .ئىككى ئىنجىل ههققىدە توختىلىشقا هاجهت يوق

ــۇ ــز مۇسـ ــاالمغا،  بىـ ــا ئهلهيهىسسـ ــويىچه تهۋرات مۇسـ ــادى بـ لمانالرنىڭ ئېتىقـ
ــاماۋى     ــۈرۈلگهن سـ ــدىن چۈشـ ــالاله تهرىپىـ ــاالمغا ئـ ــا ئهلهيهىسسـ ــل ئىسـ ئىنجىـ

ــابالردۇر ــي   . كىتـ ــى ۋەهىـ ــدىكىلهرنىڭ ههممىسـ ــڭ ئىچىـ ــى كىتابنىـ ــۇ ئىككـ بـ
ــۆزلىرى ( ــڭ س ــاكى    . دۇر)ئالالهنى ــقا ي ــقا ۋە قوشۇش ــكه، بۇزۇش ــۇالرنى ئۆزگهرتىش ب

نىـڭ ئهسـلىدىكى   »قۇرئـان كهرىـم  «تۆۋەنـدىكى ئـايهتلهردە   . شقا بولمايـدۇ قىسقارتى
ِكاَ رَ  ﴿: تهۋرات بىلهن ئىنجىلنى سۈپهتلىگهنلىكىنى كۆرىمىز

ْ
َولََق ْد ترَْْنَ ر ُم وَس ال

ََْعِدِِ بِرلّحُساِ  ُِ بُِحوِح  ۖ َوَففي ْنَر ِم   ييْدنَر
َ
ِِ َوَ ننَر ِْ َ

ْ
ََْ  َمْح�ََم اْ ُقُدِس  َوترَْْنَر ِىَْ  ا

ْ
يَمر َجرَءُ�ْم رَُس وٌل  ۗ ال ُُ لَ

َ
أ

َْاُْم َولَِح�ًق ر َ�ْقاُلُ ونَ  َي َفِح�ًق ر َت  ََ ُ�ْم  ْ ََ نُفُسُمُم اْس اَْك
َ
 َ�ْاَو أ أ

َ
 -شـهك  « :تهرجىمىسـى  ﴾بَِمر  
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ــاب    ــاغا كىت ــز مۇس ــى تهۋرات(شۈبهىســىزكى، بى ــيىن  . بهردۇق) يهن ــدىن كې ئۇنىڭ
ق، مهريهم ئــوغلى ئىســاغا مــۆجىزىلهر بهردۇق، ئارقىمۇئارقــا پهيغهمــبهرلهر ئهۋەتتــۇ

ههرقاچـان بىـرەر   . بىـلهن يۆلىـدۇق  ) يهنـى جىبرىئىـل  (ههمدە ئۇنى روهۇلقۇددۇس 
ــۇق      ــه، تهكهببۇرل ــپ كهلس ــه ئېلى ــدىغان بىرنهرس ــا ياقماي ــبهر كۆڭلۈڭالرغ پهيغهم
قىلىۋېرەمسىلهر؟ بىر قىسىم پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلدىڭالر، يهنه بىر قىسىم 

 ].ئايهت-٨٧سۈرە بهقهرە [ ».همبهرلهرنى ئۆلتۈردۈڭالرپهيغ

َِ بِ ﴿ :يهنه بىر ئايهتته ِكاَرَ  لَرْياُِلَف 
ْ
ََ لَُقِضَ  ۚ َولََقْد ترَْْنَر ُموَس ال ِِن

َِمٌة َس ََقْا ِم  ري َِ  
َ
َولَْو 

نُْب ُمِح�ٍب  ۚ بَْْنَُامْ  ن ِمن ٍَ ُاْم لَِف َش ّي يهنى (مۇساغا  شۈبهىسىزكى، بىز« :تهرجىمىسى ﴾َو�ِ
يهنـى ئۇنىـڭ   (بهردۇق، ئۇنىڭ توغرىسـىدا ئىخـتىالپ قىلىنـدى    ) تهۋراتنى

پهرۋەردىگارىڭنىــڭ ). قهۋمــى بــۇ كىتــاب ئۈســتىدە ئىخــتىالپ قىلىشــتى 
) ئۇالرنى جازاالشنى قىيـامهتكه قالـدۇرۇش ههققىـدىكى   (ئالدىن چىقارغان 

اخشــىغا مۇشــۇ دۇنيــادىال ي(هــۆكمى بولمىســا ئىــدى، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا  
ههقىـقهتهن ئـۇالر   . چوقۇم هۆكۈم چىقىرىالتتـى ) ياخشىچه، يامانغا يامانچه

 ].ئايهت-١١٠سۈرە هۇد [ ».زور گۇماندىدۇر) يهنى قۇرئاندىن(ئۇنىڭدىن 

ِكاَرَ  لََعليُا ْم َ�ْااَ ُدونَ  ﴿ :يهنه بىر ئايهتته
ْ
ئـۇالر  « :تهرجىمىسـى  ﴾َولََقْد ترَْْنَر ُموَس ال

نى هىدايهت تاپسـۇن دەپ، بىـز ههقىـقهتهن مۇسـاغا كىتـاب      ) ليهنى بهنى ئىسرائى(
 ].ئايهت - ٤٩سۈرە مۇئمىنۇن [» .ئاتا قىلدۇق) يهنى تهۋراتنى(

ــايهتته ُِ َه  رُروَن َوِز�  ًحا﴿ :يهنه بىــر ئ َي  ر
َ
نَ  ر َمَع  ُب أ

ْ
ِكاَ  رَ  وََجَعل

ْ
 ﴾ َولََق  ْد ترَْْنَ  ر ُم  وَس ال

ئاتـا  ) هنـى تهۋراتنـى  ي(شۈبهىسىزكى، بىـز مۇسـاغا كىتـاب    « :تهرجىمىسى
 ».قىلدۇق ههمدە ئۇنىڭ قېرىندىشى هارۇننى ئۇنىڭغا ياردەمچى قىلدۇق

  ].ئايهت-٣٥سۈرە فۇرقان [
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رَِِح لِلني رِس  ﴿ :يهنه بىر ئايهتته ََ أ بَ
َ
وَ
ُ ْ
ُقُحوَن األ

ْ
ْهلَْكنَر ال

َ
ََْعِد َمر أ ِكاَرَ  ِم  

ْ
َولََقْد ترَْْنَر ُموَس ال

ُحونَ وَُه  ًد  َورَْنَ  ًة ليعَ  تي ََ نۇهنىــڭ (شۈبهىســىزكى، بىــز « :تهرجىمىســى ﴾ليُا  ْم َ�اَ  
ئىلگىرىكـى ئـۈممهتلهرنى   ) قهۋمى ئاد، سهمۇد ۋە لۇتنىڭ قهۋمى قاتـارلىق 

ــىلهر     ــيىن، كىش ــدىن كې ــاالك قىلغان ــرائىل  (ه ــى ئىس ــى بهن ــڭ ) يهن نى
ــا  ــدىغان (دىللىرىغ ــى كۆرى ــدايهت ۋە    ) ههقىقهتن ــا هى ــپ، ئۇالرغ ــۇر بېرى ن

نهســىههت ئالســۇن دەپ، مۇســاغا كىتــابنى  -، ئــۇالر ۋەز رەهــمهت قىلــدۇق
  ].ئايهت – ٤٣سۈرە قهسهس [ ».بهردۇق) يهنى تهۋراتنى(

ََ رَُم  ِف ِمْح�ٍَة ِمن  ِلنَقرِِبِ  ﴿ :يهنه بىر ئايهتته ِكاَرَ  لَ
ْ
َِ�  ۖ َولََقْد ترَْْنَر ُموَس ال

ن
ِْ ُِ ُهًد   نَر

ْ
وََجَعل

اِ�   َا  ــى ﴾ظِْسَ ــه« :تهرجىمىس ــاب    -ك ش ــاغا كىت ــز مۇس ــىزكى، بى ــى (شۈبهىس يهن
مىـراج كېچىسـىدە، يـا قىيـامهت     (سـهن  !) ئـى مـۇههممهد  . (ئاتا قىلـدۇق ) تهۋراتنى
مۇســاغا مۇالقــات بولۇشــتىن شــهكلهنمىگىن، بىــز تهۋراتنــى ئىســرائىل   ) كۈنىــدە

 ]. ئايهت – ٢٣سهجدە  سۈرە[» .ئهۋالدىغا يېتهكچى قىلدۇق

ِكاَ رَ   َولََقدْ  ﴿ :يهنه بىر ئايهتته
ْ
بىـز ههقىـقهتهن    « :تهرجىمىسـى  ﴾ترَْْنَر ُم وَس ال

 ].ئايهت – ٤٥سۈرە فۇسسىلهت [» .ئاتا قىلدۇق) يهنى تهۋراتنى(مۇساغا كىتاب 

َي ْوَراةِ ﴿ :يهنه بىر ئايهتته ََ ْ�َ يََديْ ِب ِم َ  ا َم ر 
ن
ِ اًر ل ََ ِدن أ ترَررِِهم بِِعَْ  ابِْ  َمْح�ََم ُم َ َٰ  ۖ َوَففي ْنَر 

مُ وَ 
ْ
َي ْوَراةِ وَُه ًد  َوَموِْىَا ًة ِلنل ََ ْ�َ يََديْ ِب ِم َ  ا َم ر 

ن
ِ اًر ل ََ ِدن َِ ِب ُه ًد  َونُ وٌر َوُم ِي َا  ِ

ْ
ُِ اِ  ﴾ايِق �َ ترَْْنَر

ــى ــڭ « :تهرجىمىس ــڭ  (ئۇالرنى ــرائىل پهيغهمبهرلىرىنى ــى ئىس ــى بهن ) يهن
ڭ يهنـى ئۇنىـ  (ئارقىسىدىن ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىـل قىلىنغـان تهۋراتنـى    

ئېتىـراپ قىلغـۇچى ئىسـا ئىـبن     ) تهرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقىنىهللا ا
مهريهمنى ئهۋەتتۇق، ئۇنىڭغا هىـدايهت بىـلهن نـۇرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان       

ئۆزىدىن ئىلگىـرى نازىـل قىلىنغـان    ) ئىنجىل(ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق، 
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غـا  ، تهقۋادارالر)يهنـى ئۇنىڭغـا مۇۋاپىقتـۇر   (تهۋراتنى ئېتىراپ قىلغۇچىدۇر 
 ].ئايهت – ٤٦سۈرە مائىدە [ »نهسىههتتۇر –هىدايهت ۋە پهند 

ِي  َا  ﴿ :مۇنـداق دەيـدۇ   ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم ههققىـدە   ئالاله تائـاال   ِ
ْ
ُِ اِ  ﴾ َوترَْْنَ ر

سـۈرە ههدىـد   [ ».ئىنجىلنـى ئاتـا قىلـدۇق   ) يهنى ئىساغا(ئۇنىڭغا « :تهرجىمىسى
 ]. نىڭ بىر قىسمىئايهت- ٢٧

ههدە نامىدىن هندۈرۈش كېرەككى، كونا ئههدە ۋە يېڭى ئشۇنىمۇ ئېنىق پهرقل
هـازىرقى  رىـۋايهت ۋە ئهپسـانىلهر بىـلهن تولغـان      ،دەپ ئاتالغـان  مۇقهددەس كىتـاب 

بـۇ  . دە بايـان قىلىنغـان تهۋرات، ئىنجىـل ئهمهسـتۇر    »قۇرئـان كهرىـم  «قىسسىلهر، 
ــدۇ    ــكه ئهرزىمهي ــابالر دېيىش ــي كىت ــابالرنى ئىالهى ــام ب . كىت ــۇالرنى ئىله ــلهن ب ى

ئهمما بۇ ئىككى . يېزىلغان دەپ ئېتىقاد قىلىش ياكى دۇرۇس دەپ بىلىش خاتادۇر
ــۋايهتلهردىن    ــدىكى رىـــ ــدە كىتابلىرىـــ ــم «ئههـــ ــان كهرىـــ ــوغرا دەپ » قۇرئـــ تـــ

يالغـان  » قۇرئان كهرىـم «تهستىقلىغانلىرىنى بىزمۇ تهستىقالپ قوبۇل قىلىمىز، 
» قۇرئــان كهرىــم«ەك، شــۇنىڭد. دەپ رەت قىلغــانلىرىنى بىزمــۇ ئىنكــار قىلىمىــز

راست ياكى يالغانلىقى ههققىدە بىزگه مهلۇمات بهرمىگهن ماۋزۇالرنى بىـز قوبـۇل   
 . قىلىش ياكى رەت قىلىشتىن سۈكۈت قىلىمىز

ََ ْ�َ يََديْ ِب  ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ ههقته  ِنَمر  اًر ل ِدن ََ َِقن ُم
ْ
ِكاَرَ  بِرل

ْ
ََ ال ْ ََ َر ظِ

ْ
نَلَ

َ
َوأ

 
ْ
ــۇههممهد«:تهرجىمىســى ﴾ِكاَ  رِ  َوُمَا ِْمنً  ر َىلَ ْ  بِ ِم  َ  ال ــى م ــدىن  ! ئ بىــز ســاڭا ئۆزى

كىتابالرنى ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شـاهىت بولغـۇچى   ) ساماۋى(ئىلگىرىكى 
  ].ئايهت-٤٨ مائىدەسۈرە [» .چۈشۈردۇق) يهنى قۇرئاننى(ههق كىتابنى 
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قهتلهرنـى بىـزگه بايـان    بـۇرۇنقى سـاماۋى كىتـابالردىكى ههقى   » قۇرئان كهرىم«
قىلىپ، ئۇنى كۈچكه ئىگه قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭدىكى يالغانالرنى بىزگه بايان قىلىـپ،  

 .ئۇنىڭغا رەددىيه بېرىدۇ

ئىسالم ئالىملىرىنىڭ تهۋرات ۋە ئىنجىل دەپ ئاتالغان بۇ كىتابالرغـا رەددىـيه   
ــانلى      ــاش قىلغ ــانىلهرنى پ ــانالرنى ۋە ئهپس ــدىكى يالغ ــڭ ئىچى ــپ، ئۇالرنى  ،قىبېرى

ــۈرۈلگهن      ــا ئهلهيهىسســاالمالرغا چۈش ــا ۋە ئىس ــاالدىن مۇس ــالاله تائ ــته ئ ئهمهلىيهت
ــي تهۋرات بىـــلهن ئىنجىلغـــا تىـــل تهككـــۈزگهنلىكى ئهمهس، بهلكـــى       ههقىقىـ
ئهسىرلهردىن بېرى ئىككى ئههدە كىتابلىرى نامىدىن توپالنغان يالغـان قىسسـه،   

هـام كىتـابلىرى دەپ گۇمـان    هېكايه ۋە ئهپسانىلهرگه ۋە بۇالرنى ۋەهىـي يـاكى ئىل  
 . قىلغۇچىالرغا رەددىيه بېرىپ، ههقىقهتنى كۆرسىتىشتىن ئىبارەتتۇر

ُُ مي َ�ُقولُ وَن ﴿: مۇنداق دەيدۇ بۇ ههقتهئالاله تائاال  يِْديِاْم 
َ
ِكاَرَ  بَِ

ْ
يَ  يَْماُ ُوَن ال ِ

ّي لََو�ٌْا ِلن

ََُمنًر اَ  ا ِمْ  ِىنِد اللي ِب ِلَْْ َتُوا بِِب  ََ ًَ َه أ مي ر يَْمِس  ُونَ  ۖ ِل  يُا م ِمن يْ ِديِاْم َوَو�ْ ٌا ل
َ
ر َتاَ َْا أ مي يُام ِمن  ﴾لََو�ٌْا ل

كىتـابنى ئـۆز قـوللىرى بىـلهن يېزىـپ ئـۇنى ئـاز پۇلغـا سـېتىش          «:تهرجىمىسى
ئۈچـۈن، بـۇ ئـالاله تهرىپىـدىن چۈشـۈرۈلگهن      ) يهنى دۇنيانىڭ ئـازغىنه مهنپهئهتـى  (

ــۈچىلهرگه ۋاي ــلهن ي ! دېگ ــولى بى ــانلىرى ق ــى   (ازغ ــلهن ئىنجىلن ــى تهۋرات بى يهن
ــۆزگهرتكهنلىكلىرى ــا ۋاي) ئ ) هــارام(ئېرىشــكهن ) بۇنىــڭ بىــلهن! (ئۈچــۈن ئۇالرغ

 ].ئايهت-٧٩ بهقهرەسۈرە [» !.نهرسىلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي

ئالالهنىـڭ ۋەهىيسـى    ،ئىسالم ئههلى ههقىقىـي تهۋرات مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم   
ــۆزلىگهن تهۋرات ئىك  ــارقىلىق ســ ــگهئــ ــا   ،هنلىكىــ ــل ئىســ ــي ئىنجىــ ههقىقىــ

ــاالم ــل    ،ئهلهيهىسســ ــۆزلىگهن ئىنجىــ ــارقىلىق ســ ــى ئــ ــڭ ۋەهىيســ ئالالهنىــ
ئىكهنلىكىــگه، شــۇنىڭدەك، هــازىرقى كونــا ۋە يېڭــى ئههــدە نــامى بىــلهن مهشــهۇر 

دە بايان قىلغان ههقىقىي تهۋرات »قۇرئان كهرىم«بولغان كىتابالرنىڭ ئالاله تائاال 
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چۈنكى هـازىر تهۋرات نـامى بىـلهن    . بىردەك پىكىردىدۇرئىنجىلالر ئهمهسلىكىگه 
ئىنجىـل نـامى بىـلهن    . بىـرىگه ئوخشـىمايدىغان ئـۈچ كىتـاب بـار      -ئاتىلىپ بىر 

ــار   -ئاتىلىــپ بىــر  ــاب ب ــۆت كىت ــا  . بىــرىگه ئوخشــىمايدىغان ت ــاال مۇس ــالاله تائ ئ
ــا ئهلهيهىسســـاالمغىمۇ بىـــرال ئىنجىـــل   ئهلهيهىسســـاالمغا بىـــرال تهۋرات ۋە ئىسـ

دە بايان قىلىنغـان تهۋرات بىـلهن ئىنجىلغـا ئىنكـار     »قۇرئان كهرىم«. شۈرگهنچۈ
چۈنكى بىز مۇسۇلمانالر بۇرۇنقى ههقىقىي سـاماۋى  . (قىلغان كىشى كافىر بولىدۇ

 ).ت –كىتابالرنىڭ ههممىسىگه ئىمان كهلتۈرۈشكه بۇيرۇلدۇق 

ردىن، يالغـان قىسسـىله   -نامى بىـلهن راسـت   » مۇقهددەس كىتابالر«هازىرقى 
پهيغهمــبهرلهرگه قىلىنغــان تــۆهمهتلهردىن، تــارىخىي يــاكى ئىلمىــي ئاساســى       

» تهۋرات، ئىنجىـل «ئاتـالمىش  بولمىغان هېكايىلهردىن، ئهپسانىلهردىن توپالنغان 
. دېيىلگهن بۇ ئىككى ئههدە كىتابلىرىغا ئىنكار قىلغان كىشـى كـافىر بولمايـدۇ   

 ،ۇرما ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلىـش   بهلكى بۇالرغا ئىنكـار قىلىـپ، بۇالرنىـڭ ئويـد    
 -هــازىرقى ئـۈچ خىــل تهۋرات بىــر  . ئىسـالم ئالىملىرىنىــڭ مـۇقهددەس بۇرچىــدۇر  

بـۇ تهۋراتـالردا   . ئۇالردىكى خاتالىقالر ۋە زىتلىقالر ناهـايىتى كۆپتـۇر  . بىرىگه زىتتۇر
مۇســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ۋاپـــات بولغـــانلىقى ۋە مۇئـــاب دېـــگهن جايغـــا دەپـــنه  

ئــۇ قانــداقمۇ مۇســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســۆزى . ى بايــان قىلىنغــانقىلىنغــانلىق
كهســكىن ئېيتىمىزكــى، هــازىرقى تهۋراتالرنىــڭ هېچبىــرى مۇســا  .!بواللىســۇن؟

هــازىرقى مهشــهۇر تــۆت . ئهلهيهىسســاالمغا چۈشــۈرۈلگهن ههقىقىــي تهۋرات ئهمهس
لىقالر ۋە خاتـا  ئـۇالر ئارىسـىدىكى زىتلىـق   . ايدۇبىـرىگه ئوخشـىم   -ئىنجىلمۇ بىر 

) ئۇالرنىـڭ گۇمانىغـا كـۆرە   (بـۇ ئىـنجىلالردا ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     . بهك كۆپ
ئۆلتۈرۈلگهنلىك قىسسىسى بايان قىلىنىپ، ئىسا پـاالنى كـۈنى    كىرسقا مىخالپ

بـۇ قانـداقمۇ ئىسـا    . ئۆلتۈرۈلدى ۋە قهبرىگه دەپنه قىلىندى، دەپ قهيت قىلىنغـان 
ڭا كېسـىپ ئېيتىمىزكـى، هـازىرقى    شـۇ ! ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزى بواللىسـۇن؟ 
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مهشــهۇر تــۆت ئىنجىلنىــڭ هېچبىــرى ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا چۈشــۈرۈلگهن       
 .ههقىقىي ئىنجىل ئهمهس
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 مۇقهددەس كىتابالردىكى بهزى زىتلىقالر

الرنىڭ سانى ههققىـدىكى  بۇنيامىننىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ ئىسىملىرى ۋە ئۇ - ١
 :زىتلىقالر

ــۈنلهر «تهۋرات  ــتىدە تې - ٦:  ٧» ١كــ ــاكهر،  «كىســ ــالهئ، بــ ــڭ بــ بۇنيامىننىــ
دەپ قهيـت قىلىنغـان بولسـا، تهۋرات    » بهدىئهئىل قاتارلىق ئۈچ بالىسى بـار ئىـدى  

بۇنيامىننىڭ بىرىنچى بالىسـى  «تېكىستىدە  - ٢، -١:  ٨» ١خهۋەرلىرىكۈنلهر «
بالهئ، ئىككىنچى بالىسى ئهشبىل، ئۈچىنچى بالىسـى ئهخـرەج، تـۆتىنچى بالىسـى     

» تىلىشىيـار «تهۋرات . دەپ قهيـت قىلىنغـان  » نچى بالىسى رافا ئىدىنۇهه، بهشى
بالهئ، باكهر، ئهشبىل، نهمان، جىرا، : بۇنيامىننىڭ بالىلىرى«: تېكىستته ٢١:  ٤٦

ــا، رۇش، مــۇففىم، هــۇففىم ۋە ئهرد قاتــارلىقالردۇر    . دەپ قهيــت قىلىنغــان » ئىهي
ــالىلىرى ئـــۈچ،  ــى  بىرىنچـــى تېكىســـتكه ئاساســـهن بۇنيامىننىـــڭ بـ ئىككىنچـ

بـۇ ئىككـى تېكىسـت    . تېكىستكه ئاساسهن ئۇنىڭ بالىلىرى بهش بولۇپ چىقىـدۇ 
بۇ ئىككىسـى  . بىرىگه  زىت كهلگهن -بالىالرنىڭ ئىسىملىرى بىلهن سانىدا بىر 

ــهلىگهن  ــمىدىال بىرلىش ــڭ ئىس ــهن  . پهقهت بالهئنى ــتكه ئاساس ــۈچىنچى تېكىس ئ
ئىككى تېكىستكه بالىالرنىـڭ  بۇ تېكىست يۇقىرىدىكى . بالىالرنىڭ سانى ئوندۇر

بۇ تېكىست بىرىنچى تېكىست . ئىسىملىرى بىلهن سانى جهههتته زىت كېلىدۇ
بىــلهن بــالىالردىن ئىككىســىنىڭ ئىســىملىرىدە، ئىككىنچــى تېكىســت بىــلهن 

بـۇ ئـۈچ تېكىسـت    . ئۇالردىن يهنه باشقا ئىككىسىنىڭ ئىسىملىرىدە بىرلهشـكهن 
ــدىكى بىرىنچــى ۋە . شــهلمىگهنبالهئنىــڭ ئىســمىدىن باشقىســىدا بىرلى  يۇقىرى

بـۇ ئىككـى   . ئىككىنچى تېكىسـتلهر بىـر كىتابنىـڭ ئىچىـدىكى تېكىسـتلهردۇر     
بـۇ زىتلىـق ئۇنىـڭ مۇشـۇ بىـر      . ئـۇ بولسـىمۇ ئهزرا  . تېكىستنىڭ ئـاپتورى بىـردۇر  

كىتابىـدىمۇ بۇنـداق   » يـارىتىلىش «يهنه ئـۇ يازغـان   . كىتابى ئىچىـدە يـۈز بهرگهن  
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ئههلـى كىتـاب ئـالىملىرى بـۇ ئىخـتىالپ ۋە      . الر مهۋجۇتتـۇر زىتلىقالر ۋە خاتـالىق 
زىــتلىقالردىن ههيــران قېلىشــتى ۋە بــۇ خاتــالىقالرنى ئهزراغــا مهنســۇپ قىلىشــقا  

ئهزرا نهقىـل قىلىـپ يازغـان نهســهب    «: مهجبـۇر بولـۇپ، مۇنـداق جـاۋاب بېرىشــتى    
ــدى   ــاقىس ئى ــرى ن ــڭ    . ۋاراقلى ــلهن نهۋرىلىرىنى ــالىلىرى بى ــڭ ب ــۇ بۇنيامىننى ئ

 ».ارىسىنى پهرقلهندۈرەلمىگهنئ

  

 :سانى ههققىدىكى زىتلىقالرئىسرائىل ۋە يههۇزانىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ  - ٢

يۇئاب ئومۇم خهلقنىـڭ سـانىنى   «تېكىستىدە  - ٩:  ٢٤» ٢سهمۇئىل «تهۋرات 
. مىڭ قىلىچلىق چهۋەنداز بار ئىدى ٨٠٠ئىسرائىل تهرەپته . پادىشاهقا بىلدۈردى

دەپ قهيـت قىلىنغـان بولسـا، تهۋرات    » ڭ ئهسكهر بار ئىـدى مى ٥٠٠يههۇزا تهرەپته 
يۇئاب ئومۇم خهلق سانىنى داۋۇدقـا  «تېكىستىدە  - ٥:  ٢١» ١خهۋەرلىرىكۈنلهر «

ئىســرائىل ئهســكهرلىرىنىڭ ســانى بىــر مىليــون بىــر يــۈز مىــڭ       . بىلــدۈردى
» مىـڭ ئىـدى   ٤٧٠يههۇزانىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ سانى . قىلىچلىق چهۋەنداز ئىدى

بىرىنچى تېكىستكه ئاساسهن ئىسرائىلدىكى ئهسكهر سانى . هيت قىلىنغاندەپ ق
ئىككىنچـى تېكىسـتكه   . مىڭ ٥٠٠مىڭ، يههۇزانىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ سانى  ٨٠٠

ئاساسهن ئىسرائىلدىكى ئهسـكهر سـانى بىـر مىليـون بىـر يـۈز مىـڭ، يههۇزانىـڭ         
ــانى  ــۇ ئىككـــى تېكىســـت  . مىـــڭ ٤٧٠ئهســـكهر سـ كـــۆرۈپ ئـــۆتكىنىمىزدەك، بـ

كىـالرك ئۆزىنىـڭ تهپسـىرىدە بـۇ      ئـادام . ى زىتلىـق ناهـايىتى چوڭـدۇر   رىسىدىكئا
زىتلىقالرغــا ئىقــرار قىلىــپ، بــۇ ئىككــى تېكىســتنىڭ ئىچىــدىن تــوغرا ســاننى   

ــارىخ . ئىســپات قىلىشــنىڭ قىــيىن ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلغــان   چــۈنكى ت
هلگىـلهش  تـوغرا سـاننى ب  . كىتابلىرىغا كىرگۈزۈلگهن ئۆزگهرتىشلهر كۆپ بولغان

ــۇر   ــش بىهۇدىلىكتـ ــق قىلىـ ــۈن تهتقىـ ــڭ  . ئۈچـ ــۇ كىتابالرنىـ ــى بـ ئهڭ ياخشىسـ
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چـۈنكى بـۇ ئىنكـار قىلىـش مـۇمكىن      . ئۆزگهرتىلگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشتۇر
ــدىغان بىــر مهســىلىدۇر  ــۇ   . بولماي ــۇ كىتــابالرنى نۇســخا قىلىــپ كۆچۈرگهنلهرم ب
 . ئىلهام ئىگىلىرى ئهمهس ئىدى

  :ى زىتلىقالرجادنىڭ خهۋىرى ههققىدىك - ٣

جاد داۋۇدنىڭ يېنىغا كېلىپ، «تېكىستىدە  - ١٣:  ٢٤» ٢سهمۇئىل «تهۋرات 
ــداق دەپ خهۋەر بهردى  ــا مۇن ــانى    : ئۇنىڭغ ــارچىلىق زام ــق ئاچ ــته يىللى ــاڭا يهت س

كهلگىنى ياخشىمۇ ياكى دۈشمهنلىرىڭ ئالدىدا ئـۈچ ئـاي قېچىـپ كهتسـهڭ، ئـۇالر      
 كـۈنلهر «ىلىنغـان بولسـا، تهۋرات   دەپ قهيـت ق » سېنى قـوغالپ يۈرسـه ياخشـىمۇ؟   

جاد داۋۇدنىـڭ يېنىغـا كېلىـپ،    «تېكىستلىرىدە  - ١٢، - ١١:  ٢١» ١ خهۋەرلىرى
ئـۈچ يىللىـق   : ئالاله دېـدىكى قايسـىنى قوبـۇل قىلىسـهن    : ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى

ئاچارچىلىقنىمۇ ياكى ئـۈچ ئـاي قېچىـپ دۈشـمهنلىرىڭنىڭ قىلىچىغـا ئـاخىرى       
بـۇ ئىككـى تېكىسـتنىڭ ئوتتۇرىسـىدا     . يت قىلىنغـان دەپ قه» تۇتۇلىشىڭنىمۇ؟

بىرىنچــى تېكىســتته يهتــته يىــل، . ئاچــارچىلىق زامــانى توغرىلىــق زىتلىــق بــار
خىرىســـتىيان ئـــالىملىرى ۋە . ئىككىنچـــى تېكىســـتته ئـــۈچ يىـــل دېـــيىلگهن

ئـادام  . مۇپهسسىرلىرى بىرىنچى تېكىستنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنى ئىقرار قىلىـدۇ 
چۈنكى ئۇ گىرېكچه نۇسخىسىغا ئۇيغـۇن  . تېكىست توغرىدۇر كالركمۇ ئىككىنچى

 . كېلىدۇ، دەيدۇ

تىـدىكى يېشـى ههققىـدىكى    پادىشاه ئهخزىيانىڭ تهخـتكه ئولتۇرغـان ۋاق   - ٤
 :زىتلىقالر

ــان  «تېكىســتىدە  - ٢٦:  ٨» ٢پادىشــاهالر «تهۋرات  ــا تهخــتكه ئولتۇرغ ئهخزىي
دەپ قهيـت  » يىـل پادىشـاه بولـدى   ئۇ ئېرۇسالىمدا بىر . ياشتا ئىدى ٢٢ۋاقتىدا ئۇ 
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پادىشـاه  «تېكىسـتىدە   - ٢:  ٢٢» ٢ خهۋەرلىـرى  كۈنلهر«قىلىنغان بولسا، تهۋرات 
ئـۇ ئېرۇسـالىمدا بىـر يىـل     . ياشتا ئىدى ٤٢ئهخزىيا تهختكه ئولتۇرغان ۋاقتىدا ئۇ 

يۇقىرىــدىكى ئىككــى تېكىســتنىڭ   . دەپ قهيــت قىلىنغــان » پادىشــاه بولــدى 
شۈبهىسـىزكى ئىككىنچـى تېكىسـت    . قدارى زىتلىق باريىل مى ٢٠ئوتتۇرىسىدا 

ئهخزىيــا دادىســى . يېشــىدا ئــۈلگهن ٤٠چــۈنكى ئۇنىــڭ دادىســى يههــۇرام  . خاتــادۇر
 ٢٠:  ٢٠» ٢كـۈنلهر  «تهۋرات . (ئۈلگهندىن كېيىن ئاندىن پادىشاهلىققا ئولتۇرغان

سىدىن ئهگهر ئىككىنچى تېكىستنى خاتا دېمىگهندە ئهخزىيا دادى)  ٢، - ١:  ٢٢ۋە 
ئادام كىالرك ، هورېن، هېنرى ۋە ئىسـكاتالر ئـۆز   . ئىككى ياش چوڭ بولغان بولىدۇ

بۇ زىتلىقالرنىڭ كاتىپنىڭ خاتالىقىدىن مهيدانغا كهلگهنلىكىنى  ،تهپسىرلىرىدە
 . ئېتىراپ قىلغان

ىدىكى يېشى ههققىدىكى پادىشاه يههۇياكىننىڭ تهختكه ئولتۇرغان ۋاقت - ٥
 :زىتلىقالر

ــاكىن تهخــتكه  «تېكىســتلىرىدە  - ٩، - ٨:  ٢٤» ٢پادىشــاهالر «تهۋرات  يههۇي
دەپ » ئۇ ئېرۇسالىمدا ئۈچ ئاي پادىشـاه بولـدى  . ياشتا ئىدى ١٨ئولتۇرغان ۋاقتىدا 

يههۇيـاكىن  «تېكىسـتىدە   - ٩:  ٣٦» ٢كـۈنلهر  «قهيت قىلىنغـان بولسـا، تهۋرات   
ئـۇ ئېرۇسـالىمدا   . ىپادىشاهلىق تهختىگه ئولتۇرغان ۋاقتىدا سهككىز ياشـتا ئىـد  

دەپ » ئۈچ ئاي ئون كۈن پادىشاه بولۇپ، رەبنىڭ كۆزى ئالدىدا يامـان ئىـش قىلـدى   
كـۆرگىنىمىزدەك، بـۇ ئىككـى تېكىسـتنىڭ ئوتتۇرىسـىدا ئـون       . قهيت قىلىنغـان 

ئۇالرنىـڭ مۇپهسسـىرلىرى ئىككىنچـى تېكىسـتنىڭ     . يىل مىقدارى زىتلىق بار
چۈنكى يههۇياكىننىڭ هـاكىمىيهتته  . ئېنىق خاتا ئىكهنلىكىنى ئىقرار قىلغان

ئـۇ  . ئاندىن ئـۇ بابىلغـا ئهسـىر بولـۇپ بـاردى     . ئولتۇرغان ۋاقتى ئاران ئۈچ ئاي ئىدى
سـهككىز ياشـلىق بالىنىـڭ ئايـاللىرى     . ئاياللىرى بىلهن بىرگه تۈرمىدە ئۈلگهن
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بولۇشى ئهقىلـگه سـىغمايدۇ ۋە بۇنـداق بـالىنى خاتـالىق ئۆتكـۈزدى، دېيىشـكىمۇ        
). چـۈنكى ئـۇ تېخـى بـالىغ بولمىغاچقـا قىلمىشـىدىن جاۋابكـار ئهمهس       . (بولمايدۇ

 .شۇڭا ئادام كىالرك بۇ تېكىست چوقۇم ئويدۇرمىدۇر، دەپ ئېالن قىلغان

داۋۇدنىـــڭ چهۋەندازلىرىـــدىن بىرىنىـــڭ بىـــرال ۋاقىتتـــا ئۆلتـــۈرگهن       – ٦
 :ئۆلۈكلهرنىڭ سانى ههققىدىكى زىتلىقالر

ئـۇ قىلىچىنـى بىـر كۆتۈرۈشـى     «كىسـتىدە  تې - ٨:  ٢٣» ٢سهمۇئىل «تهۋرات 
دەپ قهيت قىلىنغان بولسا، تهۋرات » كىشىنى ئۆلتۈردى ٨٠٠بىلهن بىرال ۋاقىتتا 

ئۇ قىلىچىنى بىـر كۆتۈرۈشـى بىـلهن بىـرال     «تېكىستىدە  - ١١:  ١١» ٢كۈنلهر «
ئادام كىـالرك ۋە دوكتـور   . دەپ قهيت قىلىنغان» كىشىنى ئۆلتۈردى ٣٠٠ۋاقىتتا 

ــرار    :كېنــى كــات ــۈز بهرگهن، دەپ ئىق ــۆزگهرتىش ي ــۈچ چــوڭ ئ ــۇ تېكىســتلهردە ئ ب
 . قىلغان

الرنىـڭ سـانى ههققىـدىكى    نۇه ئهلهيهىسساالم كېمىسىگه ئالغان جانلىق – ٧
 :زىتلىقالر

ههرقانــداق تىرىــك ۋە «تېكىســتلىرىدە  - ٢٠، - ١٩:  ٦» يــارىتىلىش«تهۋرات 
لغىنكى، ئۇالر سـېنىڭ  جىسىملىق جانلىقالردىن ئىككىدىن ئېلىپ كېمىگه سا

قۇشالردىن، هـايۋانالردىن  .  ئۇالر ئهركهك ۋە چىشى ئارىالش بولسۇن. بىلهن قالسۇن
ئــۇالر ســېنىڭ بىــلهن . ئىككىــدىن ئېلىــپ كــېمىگه ســالغىن  ىدىنجىنســههر 

ــا، تهۋرات  » قالســــۇن ــان بولســ ــارىتىلىش«دەپ قهيــــت قىلىنغــ  - ٩، -٨:  ٧» يــ
ردىن، قۇشــالردىن ۋە يهر يۈزىــدىكى پۈتــۈن پــاك ۋە ناپــاك هــايۋانال«تېكىســتلىرىدە 

چىشى بولۇپ، نۇهنىڭ كېمىسـىگه ئـالاله ئهمـر قىلغـان      -جانلىقالردىن ئهركهك 
 - ٣، - ٢:  ٧» يــارىتىلىش«يهنه تهۋرات . دەپ قهيــت قىلىنغــان» بــويىچه كىــردى
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ــتلىرىدە  ــايۋانالردىن ئهركهك  «تېكىسـ ــاك هـ ــۈن پـ ــتۇرۇپ   -پۈتـ ــى ئارىالشـ چىشـ
چىشى بولغـان هالـدا    -ناپاك هايۋانالردىن ئهركهك . دىن ئېلىۋاليهتتىدىن، يهتتى

چىشـى ئارىالشـتۇرۇپ    -قۇشالردىن ههم ئهركهك . ئىككىدىن، ئىككىدىن ئېلىۋال
» بۇنىـڭ بىـلهن يهر يۈزىـدە نهسـىل داۋام قىلسـۇن     . يهتتىدىن، يهتتىدىن ئېلىۋال

ــان  ــت قىلىنغـ ــڭ     . دەپ قهيـ ــر كىتابنىـ ــت بىـ ــۈچ تېكىسـ ــۇ ئـ ــدىكى بـ يۇقىرىـ
تېكىستلىرىدىن بولۇپ، بىرىنچى ۋە ئىككىنچى تېكىستلهردىن ئالالهنىـڭ نـۇه   

چىشـى   -ئهلهيهىسساالم پۈتۈن هايۋانالردىن، قۇشالردىن ۋە هاشارەتلهردىن ئهركهك 
قىلىپ ئىككىدىن، ئىككىدىن ئۆزى بىلهن بىلله كېمىگه ئېلىۋېلىشـىنى ئهمـر   

بـۇ ئهمرنـى ئورۇنـدىغانلىقى     قىلغانلىقى ۋە ئهمهلىيهتـته نـۇه ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   
ئهممـا ئـۈچىنچى تېكىسـتتىن ئالالهنىـڭ نـۇه ئهلهيهىسسـاالمغا       . مهلۇم بولىـدۇ 

پۈتۈن پاك هايۋانالردىن ۋە پۈتۈن قۇشالردىن ئهركهك ۋە چىشى قىلىـپ يهتتىـدىن   
ــىگه      ــدىن كېمىسـ ــپ ئىككىـ ــى قىلىـ ــايۋانالردىن ئهركهك ۋە چىشـ ــاك هـ ۋە ناپـ

ــانلىقى م  ــر قىلغـ ــنى ئهمـ ــدۇئېلىۋېلىشـ ــۇم بولىـ ــى . هلـ ــى ۋە ئىككىنچـ بىرىنچـ
ئـۈچىنچى تېكىسـتته   . تېكىستلهردە يهتتىنىڭ بايانى ههققىدە هېچ نهرسـه يـوق  

بولسا، ناپاك هايۋانالردىن ئىككىـدىن، پـاك هـايۋانالردىن ۋە قۇشـالردىن يهتتىـدىن      
ــۇ تېكىســت يۇقىرىــدىكى ئىككــى تېكىســتكه   . ئېلىۋېلىشــىغا بۇيرۇلغــان ــا ب مان

  .تامامهن زىتتۇر

داۋۇد ئهلهيهىسساالم ئهسـىرگه ئالغـان ئهسـىرلهرنىڭ سـانى ههققىـدىكى        - ٨
 :زىتلىقالر

 ٢٠ئـاتلىق ۋە   ١٧٠٠داۋۇد ئـۇالردىن  «تېكىستته  - ٤:  ٧» ٢سهمۇئىل«تهۋرات 
دەپ قهيــت قىلىنغــان بولســا، تهۋرات » مىــڭ پىيــادە قوشــۇننى ئهســىرگه ئالغــان 

نـى زامانـدىكى ۋەقهلىـك ههققىـدە     تېكىسـتته ئهي  - ٤: ١٨» ١خهۋەرلىرىكۈنلهر «
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ــۇالردىن « ــارۋىلىق،  ١٠٠٠داۋۇد ئ ــاتلىق ۋە  ٧٠٠٠ه ــۇننى   ٢٠ئ ــادە قوش ــڭ پىي مى
بۇ ئىككى تېكىستنىڭ ئوتتۇرىسـىدىكى  . دەپ قهيت قىلىنغان» ئهسىرگه ئالغان

 .ئىنتايىن چوڭزىتلىق 

نىڭ سـانى  كىشـىلهر راملىقالردىن ئۆلتۈرگهن هداۋۇد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئ - ٩
 :ققىدىكى زىتلىقالرهه

ــهمۇئىل «تهۋرات  ــتته  - ١٨:  ١٠» ٢ســ ــاراملىقالردىن «تېكىســ  ٧٠٠داۋۇد ئــ
دەپ قهيت قىلىنغان بولسـا،  » مىڭ ئاتلىق قوشۇننى ئۆلتۈرگهن ٤٠هارۋىلىق ۋە 

ــهمۇئىل« تهۋرات  ــتته  - ١٨:  ١٩» ١ســـ  ٧٠٠٠داۋۇد ئـــــاراملىقالردىن «تېكىســـ
ــارۋىلىق ۋە  ــ    ٤٠ه ــۇننى ئۆلت ــادە قوش ــڭ پىي ــان » ۈرگهنمى ــت قىلىنغ . دەپ قهي

هارۋىلىق زىيادە يېزىلغان ۋە ئـاتلىقالر پىيـادە دەپ    ٦٣٠٠ئىككىنچى تېكىستته 
 . ئالماشتۇرۇلۇپ يېزىلغان

ــىدىكى     - ١٠ ــانى توغرىسـ ــڭ سـ ــاالمنىڭ ئاتلىرىنىـ ــۇلهيمان ئهلهيهىسسـ سـ
 :زىتلىقالر

مىــــڭ  ٤٠ســــۇلهيماننىڭ «تېكىســــتته  - ٢٦:  ٤» ١پادىشــــاهالر«تهۋرات 
دەپ قهيـت قىلىنغـان بولسـا،    » مىڭ جابدۇقسىز ئېتى بار ئىدى ١٢ۇلغان ۋە جابد

 ١٢مىـڭ جابـدۇلغان ۋە    ٤سـۇلهيماننىڭ  «تېكىستته  - ٢٥:  ٩» ٢كۈنلهر«تهۋرات 
 ٣٦بىرىنچى تېكىسـتته  . دەپ قهيت قىلىنغان» مىڭ جابدۇقسىز ئېتى بار ئىدى

ــان   ــارتۇق يېزىلغ ــات ئ ــدۇلغان ئ ــادام  تهپتهۋرات مهشــهۇر . مىــڭ جاب ــۇناس ئ سىرش
ئهڭ ياخشىسى تهۋراتنىڭ تېكىستلىرىدىكى سانالردا ئۆزگهرتىشلهر يـۈز  «كىالرك 

 . دەپ ئېالن قىلغان» بهرگهن، دەپ ئېتىراپ قىلىشىمىز كېرەك

 :ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ نهسىبى ههققىدىكى زىتلىقالر - ١١
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جىــل ۋە ئىن - ١٧:  ١» مهتتــا«ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ نهســىبى ئىنجىــل 
بـۇ ئىككـى ئىنجىلـدىكى    . تېكىستلىرىدە بايـان قىلىنغـان   - ٢٨~٢٣:  ٣» لۇقا«

ــالته چــوڭ ئىخــتىالپ ۋە      ــال ئ ــۆرگهن كىشــى دەره نهســهبلهرنى سېلىشــتۇرۇپ ك
 :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. زىتلىقنى كۆرەلهيدۇ

تېكىســتته  ئىســانىڭ ئانىســى مهريهمنىــڭ  - ١٦:  ١» مهتتــا«ئىنجىــل ) ١(
»  لۇقا«يۇسۇف ئىدى،  دەپ قهيت قىلىنغان بولسا، ئىنجىل جورىسى ياقۇپ ئوغلى 

دەپ قهيـت  » مهريهمنىڭ جورىسى هالى ئوغلى يۇسۇف ئىدى«تېكىستته  - ٢٣:  ٣
 .قىلىنغان

ئىسـا داۋۇد ئـوغلى سـۇلهيماننىڭ    «تېكىسـتته   - ٦:  ١» مهتتـا «ئىنجىل ) ٢(
 - ٣١:  ٣»  لۇقــا«دەپ قهيــت قىلىنغــان بولســا، ئىنجىــل    » نهســلىدىن ئىــدى 

 .دەپ قهيت قىلىنغان» ئىسا داۋۇد ئوغلى ناساننىڭ نهسلىدىن ئىدى«تېكىستته 

تېكىســــــتلىرىگه كــــــۆرە، ئىســــــا  - ١١~٦:  ١» مهتتــــــا«ئىنجىــــــل ) ٣(
ــىرلىكىگىچه      ــل ئهس ــالپ بابى ــاالمدىن باش ــاالمنىڭ داۋۇد ئهلهيهىسس ئهلهيهىسس

ئىنجىـل  . بولغان ئهجدادلىرىنىڭ ههممىسى مهشهۇر پادىشـاهالر بولـۇپ چىقىـدۇ   
تېكىســــتلىرىگه كــــۆرە، ئىســــا ئهلهيهىسســــاالمنىڭ      - ٣١~٢٧:  ٣»  لۇقــــا «

ئهجدادلىرىــــدىن داۋۇد ئهلهيهىسســــاالم بىــــلهن ئۇنىــــڭ ئــــوغلى ناســــاندىن      
باشــــقىلىرىنىڭ هېچبىــــرى پادىشــــاهمۇ ئهمهس، مهشــــهۇرمۇ ئهمهس، بهلكــــى  

 .ئادەتتىكى كىشىلهر بولۇپ چىقىدۇ

ــل ) ٤( ــا«ئىنجىـ ــ - ١٢:  ١» مهتتـ ــڭ  «تته  تېكىسـ ــهئهلتېل يهكنىيانىـ شـ
تېكىســتته   - ٢٧:  ٣» لۇقــا«دەپ قهيــت قىلىنغــان بولســا، ئىنجىــل » ئوغلىــدۇر

 .دەپ قهيت قىلىنغان» شهئهلتېل نىرىنىڭ ئوغلىدۇر«
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زەرۇببابىلنىڭ ئوغلىنىڭ ئىسمى «تېكىستته  - ٣:  ١» مهتتا«ئىنجىل ) ٥(
تېكىسـتته   - ٢٧:  ٣» لۇقـا «دەپ قهيـت قىلىنغـان بولسـا، ئىنجىـل     » ئهبىهۇددۇر

 .دەپ قهيت قىلىنغان» زەرۇببابىلنىڭ ئوغلىنىڭ ئىسمى رىسادۇر«

ئهجهبلىنهرلىكى شۇكى، زەرۇببابىلنىڭ ئوغۇللىرىنىـڭ ئىسـىملىكى تهۋرات   
ــۈنلهر« ــرى ك ــان  - ١٩:  ٣»  ١خهۋەرلى ــان قىلىنغ ــتته باي ــىمالر  . تېكىس ــۇ ئىس ب

 .وقئهبىهۇد ياكى رىسا دەيدىغان بىر ئىسىم ي ،ئىچىدە

تېكىستلىرىدىن داۋۇد ئهلهيهىسسـاالمدىن   - ١٧~٦:  ١» مهتتا«ئىنجىل ) ٦(
نهسىل ئۆتكهنلىكى، ئىنجىـل   ٢٦ئىسا ئهلهيهىسساالمغىچه بولغان زامان ئىچىدە 

تېكىستلىرىدىن ئىسا بىلهن داۋۇدتىن ئىبارەت بـۇ ئىككـى    - ٣١~٢٣:  ٣»  لۇقا«
 - ٣مىالدىـيه  . مهلـۇم بولىـدۇ   نهسـىل ئـۆتكهنلىكى   ٤١پهيغهمبهرنىڭ ئارىلىقىـدا  

ئهســردە بــۇ ئىككــى ئىنجىــل ئوتتۇرىغــا چىققانــدىن كېــيىن، شــۇ زامانــدىكى         
خىرىسـتىيان ئــالىملىرى ۋە تهتقىقــاتچىلىرى بــۇ ئىنجىلالردىكــى زىــتلىقالردىن  
ــقا     ــوق قىلىشـ ــدىن يـ ــى كىتابلىرىـ ــۇ زىتلىقالرنـ ــۇالر بـ ــقان، ئـ ــران قېلىشـ ههيـ

ىلهن زىتلىقالرنىڭ بىـرلىككه كېلىشـىنى   پېتىنالمىغان ۋە زاماننىڭ ئۆتۈشى ب
نهسـهبتىكى  . لېكىن ئۇالرنىڭ ئۈمىدلىرى ئهمهلـگه ئاشـمىغان  . ئۈمىد قىلىشقان

تا هازىرغىچه داۋام قىلىـپ   ،بۇ زىتلىقالر كېيىنكىلهرنى ههيران قالدۇرغان هالدا
 .كهلمهكته

ــان ئاغرىق    - ١٢ ــىپا تاپق ــدا ش ــاالمنىڭ قولى ــا ئهلهيهىسس ــانى  ئىس ــڭ س الرنى
 :ققىدىكى زىتلىقالرهه

تېكىســتلىرى ئارىســىدا ئىككــى ئهمانىــڭ  - ٣٤~٢٩:  ٢٠» مهتتــا«ئىنجىــل 
مهن بــۇ تېكىســتلهردىن بىــر قانچىســىنى نهقىــل . قىسسىســى بايــان قىلىنغــان
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تېكىسـتته ئـۇالر ئهرىهـادىن چىقىۋاتقانـدا      - ٢٩: قىلىش بىلهن كۇپـايه قىلىـمهن  
تېكىسـتته  يـول ئۈسـتىدە     - ٣٠ى، كۆپ كىشىلهر ئهگهشت) يهنى ئىساغا(ئۇنىڭغا 
ــى  ــارىغۇئىكك ــۇراتتى،  ق ــتته  - ٣٤ئولت ــاغرىتتى ۋە   «تېكىس ــچ ئ ــا ئى ــا ئۇالرغ ئىس

ــىلىدى   ــۆزلىرىنى س ــا     -ك ــدى ۋە ئۇنىڭغ ــۆزلىرى ئېچىل ــڭ ك ــال ئۇالرنى دە، دەره
 - ٣٤~٢٨:  ٨» مهتتـــا«ئىنجىـــل . دەپ قهيـــت قىلىنغـــان» ئهگىشـــىپ ماڭـــدى

ــڭ ق  ــى مهجنۇننى ــان تېكىســتلىرىدە ئىكك ــان قىلىنغ ــى باي  - ٢٨مهن . ىسسىس
ئىسـا جىرجىسـىالرنىڭ   . تېكىستتىنال نهقىل قىلىش بىـلهن كۇپـايه قىلىـمهن   

 . يېنىغا كهلگهندە قهبرىدىن چىققان ئىككى مهجنۇن ئۇنى قارشى ئالدى

نىـڭ يۇقىرىـدىكى ئىككـى تېكىسـتىدە بايـان قىلىنغـانالر       »مهتتا«ئىنجىل 
 .ئىدى قارىغۇئىككى 

 - ٥٢~٤٦:  ١٠»  مـــاركوس«نىڭ ئـــۆز ئهينـــى ئىنجىـــل بىرىنچـــى قىسســـى
بىراق بۇ تېكىستلهردە يول ئۈستىدە ئولتۇرغـان  . تېكىستلىرىدە بايان قىلىنغان

. ئهمــا بىــر كىشــى، ئۇنىــڭ ئىســمى پارتمــاۋس ئىكهنلىكــى قهيــت قىلىنغــان       
 - ٢٠~١:  ٥» مـــــاركوس«ئىككىنچـــــى قىسســـــىنىڭ ئهينىســـــى ئىنجىـــــل  

. تېكىسـتلىرىدە بايـان قىلىنغـان    - ٣٩~٢٦:  ٨» لۇقا«تېكىستلىرىدە، ئىنجىل 
بىراق بۇ تېكىستلهردىن ئىسا ئهلهيهىسساالمنى قارشى ئالغان مهجنۇننىـڭ بىـر   

 .ئادەم ئىكهنلىكى مهلۇم بولىدۇ

ــاالمنىڭ   - ١٣ ــا ئهلهيهىسسـ ــىيه قى  ١٢ئىسـ ــا تهۋسـ ــا  مۇرىتىغـ ــان هاسـ لغـ
 :توغرىسىدىكى زىتلىقالر

ــل  ــا«ئىنجى ــتلىرىدە ت - ١٠، - ٩:  ١٠» مهتت ــالتۇن،  «ېكىس ــا ئ بهلۋېغىڭالرغ
سهپهرگه ئوزۇق، ئاياغ، بىـردىن ئـارتۇق كىـيىم، هاسـا      . كۆمۈش ۋە مىس قويماڭالر
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 - ٣:  ٩» لۇقـا «بۇ تهۋسـىيهنىڭ ئـۆزى ئىنجىـل    . دەپ قهيت قىلىنغان» ئالماڭالر
ئـوزۇق،  : نهرسه ئالمـاڭالر الرغا ئېيتتىكى، سهپهر ئۈچۈن هېچئىسا ئۇ«تېكىستىدە 

ــان، ــۇن     ن ــيىم ئالمىس ــى كى ــى ئىكك ــر كىش ــاڭالر، بى ــۈش ئالم ــت » كۆم دەپ قهي
ئۇالرغــا ســهپهر «تېكىســتلىرىدە  - ٩، - ٨:  ٦»  مــاركوس«ئىنجىــل . قىلىنغــان

ههتتـا  . نهرسـه ئالماسـلىقنى ۋەسـىيهت قىلـدى    اسـىدىن باشـقا هېچ  ئۈچۈن بىر ه
مهنئــى  ئــۇالرنى بهلۋاغلىرىغــا ئوزۇقلــۇق، نــان، مىــس قاتــارلىقالرنىمۇ ئېلىشــتىن 

بهلكى بىردىن ئاياغ ئېلىشنى ۋە ئىككى كىـيىم ئالماسـلىقنى تهۋسـىيه    . قىلدى
ــۈچ تېكىســتنىڭ بىرىنچىســى  . دەپ قهيــت قىلىنغــان»  قىلــدى ــدىكى ئ يۇقىرى

مـۇرىتىنى دىـن تــارقىتىش    ١٢بىـلهن ئىككىنچىسـى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     
هرسه ئېلىشتىن، ههتتـا  ئۈچۈن يىراقالرغا ئهۋەتكىنىدە ئۇالرنى سهپهر ئۈچۈن بىر ن

ئهممـا ئـۈچىنچى   . بىرەر هاسىمۇ ئېلىشـتىن مهنئـى قىلغـانلىقىنى ئىپادىلهيـدۇ    
ــهت     ــقا رۇخسـ ــا ئېلىۋېلىشـ ــا هاسـ ــاالمنىڭ ئۇالرغـ ــا ئهلهيهىسسـ ــت ئىسـ تېكىسـ

 . قىلغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ن گـۇۋاهلىقى ههققىـدىكى   ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزى ئۈچـۈن بهرگه  - ١٤
 :زىتلىقالر

تېكىسـتىدە  ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ مۇشـۇ      - ٣١:  ٥»  يۇههننا«جىل ئىن
 ،ئهگهر مهن ئـۆزۈم ئۈچـۈن گـۇۋاهچى بولىـدىغان بولسـام     «: سۆزى قهيت قىلىنغـان 

تېكىستىدە  - ١٤:  ٨»  يۇههننا«ئىنجىل » .مېنىڭ گۇۋاهلىقىم ههق ئهمهستۇر
: هيـت قىلىنغـان  يهنه ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزى ئۈچۈن مۇنداق دېگهنلىكـى ق 

مېنىــڭ گــۇۋاهلىقىم  ،ئهگهر مهن ئــۆزۈم ئۈچــۈن گۇۋاهلىــق بېرىــدىغان بولســام«
ــۆزى ئۈچــۈن بهرگهن   » .ههقتــۇر بىرىنچــى تېكىســت ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئ

ــى   ــه، ئىككىنچـ ــدىغانلىقىنى ئىپادىلىسـ ــا ئېلىنمايـ گۇۋاهلىقىنىـــڭ ئېتىبارغـ
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ــڭ ئېت    ــۈن بهرگهن گۇۋاهلىقىنىـــ ــۆزى ئۈچـــ ــڭ ئـــ ــت ئۇنىـــ ــا تېكىســـ ىبارغـــ
 .ئېلىنىدىغانلىقىنى يهنى بىرىنچىسىنىڭ ئهكسىنى ئىپادىلهيدۇ

  :كىرىسنى كۆتۈرگۈچى ههققىدىكى زىتلىقالر - ١٥

ئـۇالر چىقىۋاتقىنىـدا قهيرەۋانلىـق    «تېكىسـتته   - ٣٢:  ٢٧» مهتتا«ئىنجىل 
ئۇالر ئۇنى كىرىسنى كۆتـۈرۈپ  . ئۇنىڭ ئىسمى سىمئان ئىدى. بىر ئادەمنى كۆردى

:  ٢٣» لۇقـا «دەپ قهيت قىلىنغان بولسـا، ئىنجىـل   » كهلتۈردى غااقۇلمېڭىشقا م
قهيرەۋانلىـق سـىمئان    ،ئـۇالر كىرىسـنى ئېلىـپ مېڭىۋېتىـپ    «تېكىستته  - ٢٦

ئۇنىڭغـا  . ئۇ ئېتىزلىقتىن كېلىۋاتقان ئىدى. ئىسىملىك بىر ئادەمنى تۇتۇۋالدى 
ىنغـان ۋە  دەپ قهيـت قىل » كىرىسنى كۆتۈرگۈزۈپ ئىسانىڭ ئارقىسـىدىن ماڭـدى  

ئـۇالر ئىسـانى ئېلىـپ ماڭـدى، ئىسـا      «تېكىسـتته   - ١٧: ١٩»  يۇههننا«ئىنجىل 
دەپ ئاتالغـان جايغـا   ) ئىبـرانىيچه جۇلجۇسـه  (كىرىسنى ئۆزى كۆتـۈرۈپ جۇمجـۇمه   

 . دەپ قهيت قىلىنغان» باردى

ــى      ــلهن ئىككىنچىســى يهن ــى بى ــۈچ تېكىســتنىڭ بىرىنچىس ــدىكى ئ يۇقىرى
ېكىســتلهر كىرىســنى كۆتــۈرگهن ئادەمنىــڭ    دىكــى ت»مهتتــا«بىــلهن » لۇقــا«

دىكـى  »يۇههننـا «قهيرەۋانلىق سىمئان ئىكهنلىكىنى، ئۈچىنچى تېكىسـت يهنـى   
ــا  ــت بولسـ ــاالم     ،تېكىسـ ــا ئهلهيهىسسـ ــىنىڭ ئىسـ ــۈرگهن كىشـ ــنى كۆتـ كىرىسـ

 .ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

ئىســـا ئهلهيهىسســـاالم ئامـــانلىق ئېلىـــپ كهلگۈچىمـــۇ يـــاكى ئۇنىـــڭ  - ١٦
 :ئهكسىمۇ؟

ئامـــانلىق ئېلىـــپ كهلگـــۈچىلهر «تېكىســـتته  - ٩:  ٥»  مهتتـــا«نجىـــل ئى
دەپ » دەپ ئاتىلىـدۇ " ئالالهنىـڭ ئوغـۇللىرى  "چـۈنكى ئـۇالر    .!بهختكه ئېرىشسۇن
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چـۈنكى ئىنسـان ئـوغلى    «تېكىسـتته   - ٥٦:  ٩» لۇقا«قهيت قىلىنغان، ئىنجىل 
نىجاتلىققـا  كىشىلهرنى هاالك قىلىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئـۇالرنى  ) يهنى ئىسا(

 ١٠»  مهتتا«دەپ قهيت قىلىنغان بولسا، ئىنجىل » ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن كهلگهن
سىلهر مېنى يهر يۈزىگه ئامانلىق ئاتا قىلىش ئۈچۈن كهلـدى،  «تېكىستته  - ٣٤: 

» مهن ئامانلىق ئهمهس، بهلكى قىلىچ ئېلىـپ كهلـدىم  . دەپ گۇمان قىلىشماڭالر
مهن يهر يـۈزىگه ئـوت ئـېچىش    «ىستلهردە تېك - ٥١~ ٤٩:  ١٢»  لۇقا«ۋە ئىنجىل 

مېنـى  . بۇ ئوتنىڭ تۇتۇشىشىنى شۇنچىلىك كۆپ ئارزۇ قىلىـمهن . ئۈچۈن كهلدىم
يهر يــۈزىگه ئامــانلىق ئېلىــپ كهلــدى، دەپ گۇمــان قىلىشامســىلهر؟ ههرگىزمــۇ   
ئۇنــداق ئهمهس، بهلكــى مهن ســىلهرگه ئېيتىمهنكــى، مهن بىرلىكنــى پــارچىالش  

 .يت قىلىنغاندەپ قه» .ئۈچۈن كهلدىم

ــتلىقالر ناهــايىتى ئوچۇقتــۇر   ــدىكى تېكىســتلهردىكى زى بىرىنچــى ۋە . يۇقىرى
ئىككىنچى تېكىستلهردە ئىسا ئهلهيهىسساالم ئامـانلىق ئېلىـپ كهلگـۈچىلهرنى    

دەپ ماختايـــدۇ ۋە ئۆزىنىـــڭ كىشـــىلهرنى نىجاتلىققـــا » !بهخـــتكه ئېرىشســـۇن«
چىنچى ۋە تــۆتىنچى ئېرىشــتۈرۈش ئۈچــۈن كهلگهنلىكىنــى بايــان قىلىــدۇ، ئــۈ     

ــدۇ ۋە     ــانلىق ئېلىــپ كهلگهنلىكىنــى ئىنكــار قىلى تېكىســتلهردە ئۆزىنىــڭ ئام
ــۈن    ــارچىالش ئۈچــ ــى پــ ــوت ئــــېچىش ههم  بىرلىكنــ ــۈزىگه ئــ ئۆزىنىــــڭ يهر يــ

 . كهلگهنلىكىنى ئېالن قىلىدۇ
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 مۇقهددەس كىتابالردىكى بهزى خاتالىقالر

چـۈنكى  . رغـا ئوخشـىمايدۇ  بۇ ماۋزۇدىكى خاتالىقالر يۇقىرىـدا بايـان قىلىنغانال  
نۇسخىالر، تهرجىمىلهر ۋە تېكىستلهر ئوتتۇرىسـىدىكى زىـتلىقالر ۋە     ىيۇقىرىدىك

ئهممـا بـۇ مـاۋزۇدا بايـان قىلمـاقچى بولغـانلىرىمىز        . ئىختىالپالرنىڭ بايانى ئىدى
ــاكى       ــا، ي ــارىخىي چىنلىقق ــاكى ت ــادەتكه، ي ــاكى ئ ــگه، ي ــاكى ئهقىل ــيهتكه، ي ئهمهلى

وپئوچــــۇق مىــــي ههقىقهتــــكه ئۇيغــــۇن كهلمهيــــدىغان ئ ههرقانــــداق بىــــر ئىل
 .خاتالىقالرنىڭ بايانىدۇر

 :ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ مىسىردا تۇرغان ۋاقتى ههققىدىكى خاتالىقالر - ١

ئىســـــرائىل «تېكىســـــتلهردە  - ٤١:  ١٢» چىقىـــــش«تهۋرات ئىبــــرانىيچه  
رەبنىـڭ  يىـل توشـقان كـۈنى     ٤٣٠تولـۇق  . يىل تۇرغـان  ٤٣٠ئهۋالدلىرى مىسىردا 

بـۇ  . دەپ قهيت قىلىنغان» ئادەملىرىنىڭ ههممىسى مىسىردىن چىقىپ كهتكهن
. يىلـدۇر  ٢١٥چۈنكى ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىـڭ مىسـىردا تۇرغـان ۋاقتـى     . خاتادۇر

دە ۋە مىسـىردا تۇرغـان ۋاقتىنىـڭ    )پهلهسـتىن (ئهمما ئۇالرنىـڭ كهنئـان زېمىنـى    
سساالمنىڭ كهنئـان زېمىنىغـا   چۈنكى ئىبراهىم ئهلهيهى. يىلدۇر ٤٣٠ئومۇمىسى 

بارغان ۋاقتىدىن ئۇنىڭ ئوغلى ئىسهاقنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتىغىچه بولغـان مـۇددەت   
ئىسـهاقنىڭ تۇغۇلغىنىـدىن ياقۇپنىـڭ تۇغـۇلغىنىغىچه ئـۆتكهن      . يىـل  ٢٥ئاران 

 ١٣٠ياقۇپ ئهلهيهىسسـاالم مىسـىر زېمىنىغـا كىـرگهن ۋاقتىـدا      . يىل ٦٠ۋاقىت 
راهىم ئهلهيهىسساالمنىڭ كهنئان زېمىنىغا كىـرگهن  نهتىجىدە ئىب. ياشتا ئىدى

ۋاقتىدىن ئۇنىڭ نهۋرىسى ياقۇپ ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  مىسـىر زېمىنغـا كىـرگهن     
ــۆتكهن مۇددەتنىــڭ  ئومۇمىيســى   ــى . يىــل بولــۇپ چىقىــدۇ  ٢١٥ۋاقــتىغىچه ئ يهن

ئىســرائىل ئهۋالدلىرىنىــڭ مىســىر زېمىنىــدا تۇرغــان ۋاقتــى  ٢٥+٦٠+١٣٠=٢١٥
ــاقۇپ ئهلهيه ــا     ي ــڭ مۇس ــالپ، ئۇالرنى ــدىن باش ــىرغا كىرگىنى ــاالمنىڭ مىس ىسس
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 ٢١٥ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه مىسىردىن ئايرىلغان ۋاقتىغىچه بولۇپ، بۇ ههم 
ئۇالرنىڭ كهنئان ۋە مىسـىر زېمىنلىرىـدا تۇرغـان ۋاقتىنىـڭ ههممىسـى      . يىلدۇر

غــان ئههلــى كىتــاب تــارىخچىلىرى ۋە مۇپهسســىرلىرىدىن بول. يىــل بولىــدۇ ٤٣٠
ــالىقنى      ــۇ خات ــىدىكى ب ــرانىيچه نۇسخىس ــڭ ئىب ــالىمالر تهۋراتنى ــۈك ئ ئومۇميۈزل

ــراپ قىلغــان ۋە مۇنــداق دەپ خۇالســه چىقارغــان     تهۋراتنىــڭ ســامىرىيه  «: ئېتى
نۇسخىســـىدىكى ئىســـرائىل ئهۋالدلىرىنىـــڭ ئىككـــى جايـــدا تۇرغـــان ئومـــۇمىي  

ىكى خاتـالىقالرنى  بۇ باشقا نۇسـخىالرد . مۇددىتىنى توپلىغان تېكىستلهر توغرىدۇر
تېكىســتته  - ٤٠:  ١٢» چىقىــش«تهۋرات ســامىرىيه » .رەت قىلىشــقا يېتهرلىــك

ئىسرائىل ئهۋالدى ۋە ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ كهنئـان ۋە مىسـىر زېمىنلىرىـدا    «
ــى  ــان ۋاقتـ ــدۇر، ٤٣٠تۇرغـ ــان» يىلـ ــرېكچه . دەپ قهيـــت قىلىنغـ تهۋراتنىـــڭ گىـ

خىرىســتىيان . يــت قىلىنغــاننۇسخىســىدىمۇ بــۇ تېكىســت ئهينــى شــهكىلدە قه
مـۇقهددەس كىتـابالرنى   «تهتقىقاتچىلىرىنىڭ نهزىرىدە ئهڭ ئېتىبارلىق سانالغان 

نــاملىق كىتابنىــڭ ئــاپتورى مۇنــداق دەپ يازىــدۇ، » ئوقۇغــۇچىالر ئۈچــۈن رەهــبهر
ياقۇپنىــڭ مىســىردا تۇرۇشــقا باشــلىغان ۋاقتىــدىن ئىســانىڭ دۇنياغــا كهلــگهن  «

ئىســرائىل ئهۋالدلىرىنىــڭ دېڭىــزدىن . يىــل ١٧٠٦ ۋاقــتىغىچه ئــۆتكهن مــۇددەت 
ئۆتكهن ۋە پىرئهۋننىڭ غهرق بولغان ۋاقتىدىن ئىسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ دۇنياغـا   

بىز بۇ مـۇددەتلهرنى هېسـابالپ   . يىلدۇر ١٤٩١كهلگهن ۋاقتىغىچه ئۆتكهن مۇددەت 
بـۇ مـۇددەت يـاقۇپ مىسـىرغا     . بولـۇپ چىقىـدۇ   ١٧٠٦-١٤٩١=٢١٥چىققىنىمىزدا، 

ــان    كىر ــتىغىچه بولغـ ــان ۋاقـ ــىردىن ئايرىلغـ ــانىڭ مىسـ ــالپ مۇسـ ــدىن باشـ گهنـ
يهنـى مۇسـا   (بـوۋا ئىكهنلىكىنـى    - ٤بىـز ياقۇپنىـڭ مۇسـاغا    . مۇددەتنىڭ ئۆزىدۇر

ئىمراننىڭ ئـوغلى، ئىمـران قههاتنىـڭ ئـوغلى، قههـات لېۋىينىـڭ ئـوغلى، لېـۋى         
نىــڭ بىلگىنىمىــزدە ئىســرائىل ئهۋالدلىرى ) ياقۇپنىــڭ ئــوغلى ئىكهنلىكىنــى  

ــى    ــان ۋاقت ــىردا تۇرغ ــى ۋە بۇن  ٢١٥مىس ــل ئىكهنلىك ــيى ــى  ىڭ ــارتۇق بولۇش دىن ئ
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مانـا بـۇ   » .مۇمكىن ئهمهس ئىكهنلىكىگه تولۇق قانائهت هاسىل قىلغان بـولىمىز 
مــۇددەت ئههلــى كىتــاب ئالىملىرىــدىن بولغــان تهتقىقــاتچىالر، مۇپهسســىرلهر ۋە  

ر تهۋراتنىـڭ ئىبـرانىيچه   ئـۇال . تارىخشۇناسالرنىڭ بىـرلىككه  كهلـگهن يهكۈنىـدۇر   
 ٤٣٠ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ يالغۇز مىسىردىال تۇرغـان ۋاقتـى   «نۇسخىسىدىكى 

شـۇڭا ئـادام   . دېگهن تېكىسـتنىڭ خاتـا ئىكهنلىكىنـى پـاش قىلغـان     » يىل ئىدى
تهۋراتنىــڭ ئىبــرانىيچه  «: كىــالرك ئۆزىنىــڭ  تهپســىرىدە مۇنــداق دەپ يازىــدۇ    

خاتالىقالرنىــڭ ناهـايىتى كــۆپ ئىكهنلىكىــگه،  نۇسخىسـىدا قهيــت قىلىنغـانالردا   
سامىرىيه نۇسخىسىدىكى مۇسانىڭ بهش كىتابىنىڭ باشقىلىرىغا قارىغاندا توغرا 
ــۆز    ــردەك كـ ــمه بىـ ــدىغانلىقىغا ههمـ ــۇنى كۈچلهندۈرىـ ــارىخ بـ ــگه ۋە تـ ئىكهنلىكىـ

: هېنـــرى ۋە ئىســـكات تهپســـىرلىرىدە مۇنـــداق دەپ يېزىلغـــان    » قاراشـــتىدۇر
 ».ئۇ باشقىسىدىكى زىتلىقالرنى ههل قىلىدۇ. توغرىدۇرسامىرىيه نۇسخىسى «

مهلۇم بولدىكى، ئههلى كىتاب ئالىملىرى تهۋراتنىـڭ ئىبـرانىيچه نۇسخىسـى    
ــاش   - ٤٠:  ١٢» چىقىــش« ــالىقالرنى ئېتىــراپ قىلىشــتىن ب تېكىســتتىكى خات

 . تارتالمىغان

 مىسىر زېمىنىدىن مۇسا ئهلهيهىسساالم بىلهن بىـرگه چىقىـپ كهتـكهن    - ٢
  :ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ سانى ههققىدىكى خاتالىقالر

: تېكىســتلهردە مۇنــداق دەپ قهيــت قىلىنغــان - ٤٧~٤٥:  ١» ســانالر«تهۋرات 
ئىسرائىل ئهۋالدلىرىـدىن  ... ئۇالرنىڭ سانىنى مۇسا بىلهن هارۇن ساناپ  چىقتى«

 ياشــنىڭ ٢٠ئــۆز ئاتىلىرىنىــڭ ئۆيلىرىــدىن سوقۇشــقا چىققانالرنىــڭ ههممىســى 
) ئالته يـۈز ئـۈچ مىـڭ بهش يـۈز ئهللىـك     ( ٦٠٣٥٥٠ئۇالرنىڭ سانى . ئۈستىدە ئىدى

ئهمما الۋىيالر ئاتىلىرىنىـڭ نهسـىبى ئېتىبـارى بىـلهن بـۇ سـاننىڭ       . نهپهر ئىدى
يۇقىرىـدىكى تېكىسـتلهرگه كـۆرە، مىسـىردىن مۇسـا ۋە      » .ئىچىدىن سانالمايتتى
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ياشـنىڭ   ٢٠هۋالدلىرىـدىن  هارۇن ئهلهيهىسسـاالمالر بىـلهن چىققـان ئىسـرائىل ئ    
الۋىـيالر بـۇ سـاننىڭ    . كىشىدۇر ٦٠٣٥٥٠ئۈستىدە بولغانلىرىنىڭ ئومۇمىي سانى 

ياشــقا  ٢٠شــۇنىڭدەك، ئىســرائىل ئهۋالدلىرىنىــڭ ئايــاللىرى ۋە  . ســىرتىدا ئىــدى
بــۇ ســانغا كىرمىگهنلهرنىــڭ . توشــمىغان بــالىلىرى بــۇ ســاننىڭ ســىرتىدا ئىــدى

ابلىغاندىمۇ ئۇالرنىـڭ ئومـۇمىي سـانى ئىككـى     ههممىسىنى بۇ سانغا قوشۇپ هېس
 : بۇنىڭ سهۋەبلىرى مۇنداق. يېرىم مىليوندىن كهم بولمايدۇ، بۇ خاتادۇر

 - ٥:  ١» چىقىـــــش«تېكىســـــتته،  - ٢٧:  ٤٦»  يـــــارىتىلىش«تهۋرات ) ١(
تېكىستته، ياقۇپ ئائىلىسىنىڭ مىسىرغا بارغان  - ٢٢:  ١٠» ئۈلگه«تېكىستته، 

 .كىشى ئىدى، دەپ قهيت قىلىنغان ٧٠سانى ۋاقتىدىكى ئومۇمىي 

 .يىل ئىدى ٢١٥ئىسرائىل ئهۋالدىنىڭ مىسىردا تۇرغان ۋاقتى ) ٢( 

ــش«تهۋرات ) ٣(  ــتلىرىدە  - ٢٢~١٥:  ١» چىقىـــــ ــرائىل «تېكىســـــ ئىســـــ
يىـل   ٨٠ئهۋالدلىرىنىڭ مىسـىر زېمىنىـدىن چىقىـپ كېتىشـىنىڭ ئالدىـدىكى      

» ۈلـۈپ، قىزلىـرى سـاق قالـدۇرۇالتتى    جهريانىدا ئۇالرنىڭ ئوغۇل بـالىلىرى ئۆلتۈر 
ســىز يۇقىرىــدىكى ئــۈچ مهســىلىنى تونۇغانــدىن كېــيىن، . دەپ قهيــت قىلىنغــان

بهلكى بىز . ساننىڭ چوقۇم خاتا ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ ٦٠٣٥٥٠ئهقلىڭىز بۇ 
ئۇالردىن مىسىردا تۇغۇلۇپ هامان ئۆلتـۈرۈلگهن بـوۋاقالرنى هېسـابقا ئالمىغانـدا ۋە     

 ٧٠يىلدا بىر ههسسـه كـۆپهيگهن دەپ پهرەز قىلغانـدىمۇ     ٢٥ىنى ههر ئۇالرنىڭ سان
يىل ئىچىدە توققۇز قېتىم ههسسىلهپ كۆپىيىپ ئاخىرقى  ٢١٥كىشىلىك سان 

ياشـنىڭ   ٢٠ئههۋال بۇنداق تۇرسـا، قانـداقمۇ ئـۇالردىن    . دىن ئاشمايدۇ ٣٦٠٠٠سان 
ياشـنىڭ   ٢٠؟ ئهگهر ئـۇالردىن  !كىشى بولسـۇن  ٦٠٣٥٥٠ئۈستىدىكىلهرنىڭ سانى 

ــۈن       ــا، پۈت ــدىغان بولس ــۆپ بولى ــدىن ك ــرىم مىليون ــانى يې ــتىدىكىلهرنىڭ س ئۈس
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ئىســـرائىل ئهۋالدلىرىنىـــڭ ئومـــۇمىي ســـانى ئىككـــى يېـــرىم مىليونـــدىن ئـــاز  
 .بۇنداق بولۇشى مۇمكىن ئهمهس. بولماسلىقى الزىم كېلىدۇ

تهتقىقاتچى ئالىم ئىبنى خهلدۇن ئۆزىنىڭ تارىخ ئهسىرىنىڭ مۇقهددىمىسىدە 
چۈنكى ياقۇپ ئهلهيهىسساالم بىـلهن  . بۇ ساننى ئىنكار قىلىش مهۋقهسىدە بولغان

بـۇ  . مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارىلىقىدا پهقهت ئۈچ ئاتا يهنى تۆت نهسىل بار ئىدى
تېكىسـتلىرىدە قهيــت   - ١٩~١٧:  ٣تېكىسـتلىرىدە ۋە   - ٢٠~١٧:  ٦» چىقىـش «

سـا ئىمراننىـڭ ئـوغلى، ئىمـران     مۇ«قىلىنغـان مۇنـۇ ئىبـارىلهرگه ئاساسـلىنىدۇ،     
 ٧٠» .قههتاننىـڭ ئــوغلى، قههتــان لېۋىنىــڭ ئـوغلى، لېــۋى ياقۇپنىــڭ ئوغلىــدۇر  

كىشىلىك بىر ئائىلىنىڭ تۆت نهسىل جهريانىدا بۇنچىلىك كۆپ سانغا يېتىشى 
 . ئهقىلمۇ ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ. مۇمكىن ئهمهس

 : نى ئىسپاتاليدۇتۆۋەندىكى ئىككى ۋەقهلىكمۇ بۇ ساننىڭ خاتا ئىكهنلىكى

ــش«تهۋرات ) ١( ــا   - ٤٢~٣٨:  ١٢» چىقىــــــــ ــتلىرىدە مۇســــــــ تېكىســــــــ
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسرائىل ئهۋالدلىرى بىلهن كۆپ ساندىكى قوي، كاال ۋە باشقا 
چارۋىلىرىنى ئېلىپ مىسىردىن چىققانلىقى، ئۇالرنىڭ دېڭىزدىن بىر كېچىـدىال  

گهنلىكــــى، ئۇالرنىــــڭ ئۆتــــۈپ كهتكهنلىكــــى، ئۇالرنىــــڭ ههر كــــۈنى ئىلگىرىلى
ئىلگىرىلهشلىرى ئۈچۈن مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ بىۋاسـىته ئـاغزاكى بـۇيرۇقى      
يېتهرلىك ئىكهنلىكى، ئىسرائىل ئهۋالدلىرى دېڭىزدىن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن 
ــان        ــقانلىقى باي ــا ئورۇنالش ــڭ يېنىغ ــى بۇالقنى ــون ئىكك ــدىكى ئ ــىنا بويى ــۇر س ت

بايــان قىلىنغانــدەك كــۆپ بولغــان بولســا،  ئۇالرنىــڭ ســانى يۇقىرىــدا . قىلىنغــان
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى، چارۋىلىرى بىلهن بىرلىكته بىـر كېچىـدىال دېڭىـزدىن ئۆتـۈپ     
بولۇشــى مـــۇمكىن ئهمهس، ههمـــدە ئۇالرنىـــڭ ئىلگىرىلهشـــلىرى ئۈچـــۈن مۇســـا  
ــايه قىلىشــى     ــڭ كۇپ ــان ئهمرىنى ــاغزاكى ئېيتق ئهلهيهىسســاالمنىڭ بىۋاســىته ئ
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ستىگه تـۇر سـىنانىڭ ئهتراپىـدىكى جايالرغـا ئۇالرنىـڭ      ئۇنىڭ ئۈ. مۇمكىن ئهمهس
 .ئۆزلىرىنىڭ ۋە چارۋىلىرىنىڭ كۆپلۈكى بىلهن سىغىشى مۇمكىن ئهمهس

ــش«تهۋرات ) ٢(  ــتلىرىدە  - ٢٢، - ١٥:  ١» چىقى ئىســرائىل ئهۋالدى «تېكىس
ئۈچۈن مىسىردا ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنىـڭ تۇغـۇت ئىشـلىرىغا قارايـدىغان ئىككىـال      

يالنىڭ بولغانلىقى، بۇ ئىككىسىگه يېڭـى تۇغۇلغـان ئوغـۇل بالىالرنىـڭ     دوختۇر ئا
ــۇيرۇقى بېرىلگهنلىكــى  چــۈنكى . (قهيــت قىلىنغــان» ههممىســىنى ئۆلتــۈرۈش ب

مىسىرنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى پادىشـاهى پىـرئهۋنگه ئۇنىـڭ يېنىـدىكى پـالچىلىرى      
ڭ ئىســـرائىل ئهۋالدلىرىـــدىن بىـــر ئوغـــۇل تۇغۇلىـــدىغانلىقى ۋە ئـــۇ پىرئهۋننىـــ 

ســهلتهنىتىنىڭ گــۇمران بولۇشــىغا ســهۋەب بولىــدىغانلىقى ههققىــدە بېشــارەت    
بهرگهندىن كېيىن، پىـرئهۋن پۈتـۈن ئىسـرائىل ئهۋالدلىرىنىـڭ ئوغـۇل تۇغۇلغـان       

 )ت -بوۋاقلىرىنى ئۆلتۈرۈشكه پهرمان چىقارغان 

ئهگهر ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ سانى يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك، چوڭ سان 
بولسا، ئىككـى ئايـال دوختۇرنىـڭ پۈتـۈن تۇغۇتالرغـا قارىيالىشـى مـۇمكىن         بولغان

ئهمهس، بهلكى بۇنداق ۋەزىيهت مىڭالرچه تۇغـۇت ئاياللىرىنىـڭ بولۇشـىنى تهقهززا    
يىـل   ٢١٥شۈبهىسىزكى ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى سانى . قىلىدۇ

ق بولغانـــدىال شـــۇندا. كىشـــىدىن نهســىللىنىش مىقدارىـــدا ئىــدى   ٧٠ئىچىــدە  
ئۇالرنىــڭ پۈتــۈن . ئۇالرنىــڭ تۇغــۇت ئىشــلىرىغا ئىككــى ئايــال يېتهرلىــك بولىــدۇ 

چارۋىلىرى بىلهن مىسىردىن سىنا زېمىنىغا چىقىپ بولۇشى ئۈچۈن بىـر كـېچه   
بـۇ سـاندىكى كىشـىلهرنىڭ ههر كـۈنى ئىلگىرىلىشـى ئۈچـۈن       . يېتهرلىك بولىدۇ

هرلىـــك بولىـــدۇ ۋە تۇرســـىنا مۇســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئـــاغزاكى بـــۇيرۇقى يېت
ئهتراپىدىكى جايالرمۇ ئۇالرنىـڭ ۋە بـارلىق چارۋىلىرىنىـڭ ئورۇنلىشىشـى ئۈچـۈن      

 ١» سانالر«شۈبهىسىز هالدا كېسىپ ئېيتىمىزكى، تهۋرات . يېتهرلىك سانىلىدۇ
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ياشنىڭ ئۈسـتىدە   ٢٠ئىسرائىل ئهۋالدلىرىدىن «تېكىستلىرىدىكى  - ٤٧~  ٤٤: 
 .دېگهن ئىبارىلهر خاتادۇر» كىشى ئىدى ٦٠٣٥٥٠بولغانلىرىنىڭ سانى 

ــبهر ئىكهنلىكىنــى ئىنكــار قىلىشــنى    - ٣ داۋۇد ئهلهيهىسســاالمنىڭ پهيغهم
  :كېرەك قىلىدىغان خاتالىق

 زىنا بالىسـى رەبنىـڭ  «تېكىستته  - ٢:  ٢٣» يارىلىش تهپسىالتلىرى«تهۋرات 
ەبنىــڭ ئۇنىــڭ ئــونىنچى ئهۋالدىغىــچه هېچبىــرى ر   . جامــائىتىگه كىرەلمهيــدۇ 

چـۈنكى بـۇ   . بۇ تېكىست خاتـادۇر . دەپ قهيت قىلىنغان» جامائىتىگه كىرەلمهيدۇ
ــائىتىگه كىرەلمهيـــدۇ ۋە   ــاالم رەبنىـــڭ جامـ ــۆرە داۋۇد ئهلهيهىسسـ تېكىســـتكه كـ

 - ٣٠~  ١٢:  ٣٨» يـــــارىتىلىش«چـــــۈنكى، تهۋرات . پهيغهمبهرمـــــۇ ســـــانالمايدۇ
فارىسـنىڭ دادىسـى   . ۇرتېكىستلىرىدە بايان قىلىنىشىچه، فـارىس زىنـا بالىسـىد   

يههۇزا سامار ئىسىملىك بىر ئايال بىـلهن زىنـا قىلغـانلىق نهتىجىسـىدە ئۇنىـڭ      
داۋۇد . نهۋرىســىدۇر - ٩داۋۇد ئهلهيهىسســاالم فارىســنىڭ . ئــوغلى فــارىس تۇغۇلغــان

تېكىســـتلهردە ۋە  - ٦~  ١:  ١» مهتتـــا«ئهلهيهىسســـاالمنىڭ نهســـهبى ئىنجىـــل 
ــداقتۇر  - ٣٣~  ٣١:  ٣» لۇقــا«ئىنجىــل  : تېكىســتلهردە بايــان قىلىنىشــىچه مۇن

داۋۇد يهسسانىڭ ئوغلى، يهسسا ئۇبېدنىڭ ئـوغلى، ئۇبېـد بۇئهزنىـڭ ئـوغلى، بـۇئهز      «
سهلمۇننىڭ ئوغلى، سهلمۇن نههشۇننىڭ ئوغلى، نههشۇن ئهممىنادابنىڭ ئـوغلى،  
ــارام ههســرۇننىڭ ئــوغلى، ههســرۇن فارىســنىڭ    ئهممىنــاداب ئارامنىــڭ ئــوغلى، ئ

فـارىس يههۇزانىـڭ ئـوغلى، يههـۇزا ياقۇپنىـڭ ئـوغلى، يـاقۇپ ئىسـهاقنىڭ         ئوغلى، 
 - ٢٧، - ٢٦:  ٨٩» زەبـــۇر«تهۋرات . »ئـــوغلى، ئىســـهاق ئىبراهىمنىـــڭ ئوغلىـــدۇر

تېكىســتلىرىگه كــۆرە داۋۇد ئهلهيهىسســاالم رەب جامائهســىنىڭ رەئىســى ۋە يهر     
شــــۇڭا كېســــىپ . يۈزىــــدىكى پۈتــــۈن پادىشــــاهالرنىڭ كاتتىســــى ســــانىلىدۇ

ــارىلىش تهپســىالتلىرى «ئېيتىمىزكــى، تهۋرات  ــادۇر - ٢:  ٢٣»  ي . تېكىســت خات
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يىلــى كالكۇتتــادا نهشــر قىلىنغــان ئىنجىــل   - ١٨٢٦يىلــى لوندونــدا ۋە  - ١٨٢٥
دىكى داۋۇد ئهلهيهىسساالمنىڭ نهسهبى ئۇنىڭ ئهجدادلىرىدىن ئارام بىـلهن  » لۇقا«

زىيـادە قىلىـش ئـارقىلىق     ههسرۇننىڭ ئوتتۇرىسىغا يۇرام دېگهن بىـر ئىسـىمنى  
ئۇالر بۇ زىيادىنى داۋۇد ئهلهيهىسساالمنىڭ نهسهبىنى . كۆپهيتىپ نهشر قىلىنغان
. نهۋرىسى قىلىـپ كۆرسـىتىش ئۈچـۈن قىلغـان     - ١١كۆپهيتىپ ئۇنى فارىسنىڭ 

دىكــى داۋۇد ئهلهيهىسســاالمنىڭ   »لۇقــا «لــېكىن بــۇ ئويــدۇرمىچىالر ئىنجىــل    
ى زىيادە قىلغان ۋاقتىدا بـۇ ئىككـى نهشـرىنىڭ    نهسهبىگه يۇرام دېگهن بۇ ئىسىمن

دىكى نهسهب بابىغىمۇ بۇ ئىسـىمنى زىيـادە قىلىشـنى    »مهتتا«ئىچىدە بار بولغان 
بۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىـڭ ئويـدۇرمىچىلىق ئهپتـى بهشىرىسـى ئېچىلىـپ      . ئۇنۇتقان
ئهينى ۋاقىتتا نهشـر قىلىنغـان بـۇ ئىككـى ئىنجىـل ئوتتۇرىسـىدا  داۋۇد       . قالغان

. يهىسساالمنىڭ نهسهبىدىكى   ئىختىالپ هازىرمۇ شۇ بـويىچه داۋام قىلماقتـا  ئهله
يىلـدىكى   - ١٨٤٤ئۇالر زىيادە قىلغان يۇرام دېگهن بۇ ئىسىم مهزكۇر ئىنجىلنىڭ 

. ئۇالردىن كېيىنكى نهشرلىرىدىمۇ يوقتـۇر . يىلدىكى نهشرلىرىدە يوق - ١٨٦٥ۋە 
تېكىســت ئهســلىدىنال   - ٢: ٢٣»  يــارىلىش تهپســىالتلىرى  «توغرىســى، تهۋرات 

ئۇنىڭدىكى يههۇزانىڭ سامار بىلهن زىنا قىلغـانلىق قىسسىسـىمۇ   . ئويدۇرمىدۇر
ئــونىنچى ...«ئههلــى كىتابنىــڭ ئاتــاقلىق مۇپهسســىرى هارســليمۇ . تۆهمهتتــۇر

ــائىتىگه كىرەلمهيـــدۇ  ــارە » نهســـىلگىچه هېچبىـــرى رەبنىـــڭ جامـ دېـــگهن ئىبـ
 .وقتۇر، دەپ هۆكۈم قىلغانئۇنىڭ هېچبىر ئاساسى ي. ئويدۇرمىدۇر

 :پېيتهشمىس ئههلىدىن ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ سانى ههققىدىكى خاتالىق - ٤

ــهمۇئىل«تهۋرات  ــتلىرىدە  - ١٩~١٣:  ٦» ١س ــى  «تېكىس ــمىس ئههل پېيتهش
ــاتتى ئــۇالر باشــلىرىنى كۆتــۈرۈپ يۇقىرىغــا قارىۋېــدى، بىــر  . ۋادىــدا بۇغــداي ئوراۋات

رەب بـۇ ۋاقىتتـا پېيتهشـمىس    . بولۇشـتى  ساندۇقنى كـۆردى ۋە بۇنىڭـدىن خۇشـال   
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 ٧٠مىـڭ   ٥٠ئـۇالردىن  . چۈنكى ئۇالر رەبنىـڭ سـاندۇقىغا قارىـدى   . ئههلىنى ئۇردى
. خهلـق يىغالشـقا باشـلىدى   . كىشـى ئۆلتۈرۈلـدى  ) ئهللىك مىـڭ يهتمىـش  (نهپهر 

ــدى    ــاتتىق زەربه بهرگهن ئى ــكه ق ــۇ خهلق ــۈنكى رەب ب ــان » چ ــت قىلىنغ . دەپ قهي
: ئـــادام كىـــالرك بـــۇ ههقـــته مۇنـــداق دەيـــدۇ. ر خاتـــادۇرشۈبهىســـىزكى، بـــۇ خهۋە

تهۋراتنىــڭ ئىبــرانىيچه نۇسخىســىدىكى بــۇ تېكىســت چوقــۇم ئۆزگهرتىشــكه       «
بىلمهي  -ئۇچرىغان، ياكى ئۇنىڭدىن بهزى ئىبارىلهر چۈشۈپ قالغان، ياكى بىلىپ 

ــگهن لهۋزىنــى قوشــۇپ قويغــان بولۇشــى ناهــايىتى   ) ئهللىــك مىــڭ(مىــڭ  ٥٠ دې
ۈنكى بۇنداق كىچىك بىـر يېزىـدا بـۇ سـاندىكى ئىنسـاننىڭ بولۇشـى       چ. ئېنىقتۇر

بار دەپ پهرەز قىلغان تهقدىردىمۇ ئۇالرنىڭ ههممىسىنىڭ بىـرال ۋاقىتتـا   . ناتايىن
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئهللىـك مىـڭ     . ئورما ئورىغىلى چىققانلىقى ئهقىلگه سىغمايدۇ

ىـرال ۋاقىتتـا   كىشىنىڭ ئېتىزلىقنىڭ ئوتتۇرىسـىغا قويۇلغـان بىـر سـاندۇقنى ب    
 »  .كۆرەلىشى تېخىمۇ مۇمكىن ئهمهس

ــارە    ــۇ ئىب ــنچه نۇسخىســىدا ب ــڭ  التى ــس ۋە  ٧٠«تهۋراتنى ــڭ  ٥٠نهپهر رەئى مى
دەپ قهيت قىلىنغان، گىرېكچه نۇسـخىدىمۇ  » خهلق ئۆلتۈرۈلگهن) ئهللىك مىڭ(

» نهپهر ئىنسـان  ٧٠) ئهللىـك مىـڭ  (مىڭ  ٥٠«ئىبرانىيچه نۇسخىسىغا ئوخشاش 
ئهممــا تهۋراتنىــڭ ســۈريانىچه ۋە ئهرەبــچه تهرجىمىلىرىــدە . لىنغــاندەپ قهيــت قى

تارىخشـۇناس  . دەپ قهيـت قىلىنغـان  » نهپهر ئىنسان) بهش مىڭ يهتمىش( ٥٠٧٠«
ئههلى كىتابنىڭ يهنه باشقا ئالىملىرى ههر . دەپ يازغان» كىشى ٧٠«يۇسىفىس 

ــان  ــى يازغ ــتلىقالر   . خىــل رەقهملهرن ــۇ زى ــان تهۋراتنىــڭ نۇســخىلىرىدىكى ب ۋە باي
قىلىنغان رەقهمنىڭ ئىمكانسىزلىقى بىزگه بۇ ماۋزۇدا مهزمـۇنالرنى كېمهيـتىش   
ياكى قوشۇش ئارقىلىق ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلگهنلىكىگه تولۇق قانائهت هاسـىل  

هېنـرى ۋە ئىسـكات تهپسـىرلىرىدە بۇنچىلىـك ئىشـقا كىشـىلهرنىڭ       . قىلدۇرىدۇ
ــداق كىچىـــك ب  ــىنى ۋە بۇنـ ــۇپ سانىلىشـ ــار بولـ ــل  گۇناهكـ ــۇ خىـ ــدا بـ ــر يېزىـ ىـ
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ئۆلتۈرۈشـنىڭ بولغـانلىقىنى ئېهتىمالـدىن يىــراق سـانىغان ۋە بـۇ هادىســىنىڭ      
باشـقا ئـالىمالرمۇ تارىختـا بۇنـداق بىـر هادىسـىنىڭ       . بولغانلىقىدىن شهكلهنگهن

ــى ئىنكــار قىلىــپ،     ــۇ خهۋەرن ــدىن يىــراق ســانىغان ۋە ب بولغــانلىقىنى ئېهتىمال
 .لغانلىقىغا ئىقرار قىلغانتهۋراتنىڭ بۇ تېكىستلىرىنىڭ ئويدۇرۇ

نىڭ ئېگىزلىكى ههققىدىكى سۇلهيمان ئهلهيهىسساالم بىنا قىلغان راۋاق - ٥
 :خاتالىق

راۋاقنىـــڭ ئۇزۇنلـــۇقى ئۆينىـــڭ   «تېكىســـتته  - ٤:  ٣» ٢كـــۈنلهر «تهۋرات 
تهۋرات . دەپ قهيـت قىلىنغـان  » گهز ئىـدى  ١٢٠گهز، ئېگىزلىكى  ٢٠كهڭلىكىدە 

سۇلهيمان بىنا قىلغان ئۆينىڭ ئېگىزلىكـى  «تېكىستته  - ٢:  ٦» ١پادىشاهالر «
گهز بولغــان  ٣٠بــۇ ئۆينىــڭ ئېگىزلىكــى . دەپ قهيــت قىلىنغــان» گهز ئىــدى ٣٠

 ! گهز بولسۇن؟ ١٢٠بولسا، راۋاقنىڭ ئېگىزلىكى قانداقمۇ 

تېكىســتته چوقــۇم  - ٤:  ٣» ٢كــۈنلهر «ئــادام كىــالرك ئۆزىنىــڭ تهپســىرىدە  
شـۇڭا بـۇ تېكىسـتنى ئهرەب ۋە گىرېـك     . ىراپ قىلغانخاتالىق بولغانلىقىنى ئېت

ــانالر    ــمه قىلغ ــا تهرجى ــدىكى   ١٢٠تىللىرىغ ــگهن رەقهم ــالپ   ١دې ــپ تاش ــى ئېلى ن
ــى « ــدى ٢٠راۋاقنىـــڭ ئېگىزلىكـ ــان»  گهز ئىـ ــۇ  . دەپ يازغـ ــائهن بـ ــا بىنـ بۇنىڭغـ

ــۈپ،   - ١٨٤٤نۇســـخىنىڭ  ــالىق تۈزۈتۈلـ ــۇ خاتـ ــرىدە بـ ــدىكى نهشـ ئۆينىـــڭ «يىلـ
 ٢٠گهز، ئېگىزلىكـى ههم   ٢٠ئۇزۇنلۇقى ئۆينىڭ ئۇزۇنلۇقىـدا  ئالدىدىكى راۋاقنىڭ 

 .دەپ يېزىلغان» گهز ئىدى

 :رلىرىنىڭ سانى ههققىدىكى خاتالىقئهبىيا ۋە يهربىئامنىڭ ئهسكه - ٦

مىـڭ   ٤٠٠ئهبىيا «تېكىستلهردە  - ١٧~٣:  ١٣» ٢خهۋەرلىرى كۈنلهر«تهۋرات 
يهربىئـام بولسـا   . شـلىدى كىشىلىك تالالنغـان چهۋەنـدازلىرى بىـلهن ئۇرۇشـنى با    
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ئهبىيـا ئۇالرغــا  . مىـڭ كىشـىلىك قايتمـاس چهۋەنـدازالرنى تاللىـدى      ٨٠٠ئۇرۇشـقا  
دەپ » مىــڭ كىشــى ئۆلتۈرۈلــدى ٥٠٠ئىســرائىل تهرەپــتىن . قــاتتىق زەربه بهردى

ئههلى كىتابنىـڭ مۇپهسسـىرلىرى بـۇ ئىككـى تېكىسـتتىكى      . قهيت قىلىنغان
ــرار    ــى ئىقـ ــا ئىكهنلىكىنـ ــانالرنىڭ خاتـ ــانسـ ــى   . قىلغـ ــۇ ۋاقىتتىكـ ــۈنكى ئـ چـ

ئــۇ . پادىشـاهالرنىڭ ئــادەم ســانىغا قىيــاس قىلغانــدا بـۇ ســان ئهقىلــگه ســىغمايدۇ  
ۋاقىتالردا ئۇالرنىڭ سانىنىڭ ئازلىقىدىن ئۇالرنىڭ ههممىسىنى توپلىغاندىمۇ بـۇ  

شۇڭا تهۋراتنىڭ التىنچىغا قىلىنغان كۆپ تهرجىمىلىرىـدە بـۇ   . سانغا يهتمهيتتى
مىڭ، ئـۈچىنچى   ٨٠مىڭ، ئىككىنچى سان  ٤٠ىپ  بىرىنچى سان سان ئۆزگهرتىل

ئههلى كىتاب مۇپهسسىرلىرىمۇ بۇ ئۆزگهرتىشلهرگه . مىڭ دەپ يېزىلغان ٥٠سان 
 . نارازىلىق بىلدۈرمىگهن، بهلكى قوللىغان

ئـــادەم ئهلهيهىسســـاالم يـــېگهن دەرەخ ۋە ئۇنىـــڭ يېشـــى توغرىســـىدىكى    - ٧
 :خاتالىق

ــارىتىلىش«تهۋرات  ــانلىقنى  «تېكىســتته  - ٧:  ٢» ي ــلهن يام ياخشــىلىق بى
دەپ قهيـت  » چۈنكى سهن ئۇنى يـېگهن كۈنـۈڭ ئۆلىسـهن   . تونۇش دەرىخىدىن يېمه

چـۈنكى ئـادەم ئهلهيهىسسـاالم بـۇ دەرەخـتىن يـېگهن ۋە ئـۇ        . بـۇ خاتـادۇر  . قىلىنغان
. يىلدىن كـۆپرەك ئۆمـۈر كـۆرگهن    ٩٠٠كۈنى ئۆلمىگهن، بهلكى ئۇنىڭدىن كېيىن 

مېنىــڭ ئىنســانغا ئاتــا : رەب دېــدىكى«تېكىســتته  - ٣:  ٦» يــارىتىلىش«تهۋرات 
ئــۇ . قىلغــان روهىــم ئۇنىــڭ ئــازغۇنلۇقلىرى ســهۋەبتىن مهڭگــۈگه داۋام قىلمايــدۇ

بۇمـۇ  . دەپ قهيت قىلىنغـان » .يىل بولىدۇ ١٢٠بهرىبىر ئىنساندۇر، ئۇنىڭ ئۆمرى 
. كـۆرگهن  ئۆمـۈر  ۇزۇنئـ  ى قهدىمكـى زامانـدىكى ئىنسـانالر   چۈنك. ئىنتايىن خاتادۇر

 ٩٣٠ئـادەم ئهلهيهىسسـاالم   : تېكىستلهرگه كۆرە - ٣١~١:  ٥» يارىتىلىش«تهۋرات 
يىـل،   ٨٩٥يىل، مهههلئىـل   ٩١٠يىل، قىنان  ٩٠٥يىل، ئهنۇش  ٩١٢يىل ، شىس 
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يىـل،   ٩٦٩يىل، مۇتهشالىه  ٣٦٥) ئىدرىس ئهلهيهىسساالم(يىل، ئهخنۇخ  ٩٦٢يارد 
نـۇه  : تېكىسـتكه كـۆرە   - ٢٩:  ٩» يارىتىلىش«رات تهۋ. يىل ياشىغان ٧٧٧المىك 

ــل ياشــىغان  ٩٥٠ئهلهيهىسســاالم  ــدىكى، ئىنســانالرنىڭ  . يى شــۇنىڭدىن ئېنىقالن
 .يىلغا توختىتىش خاتادۇر، ئهلۋەتته ١٢٠يېشىنى 

ــانىدىكى    - ٨ ــىللهر سـ ــگهن نهسـ ــهبىدە كهلـ ــاالمنىڭ نهسـ ــا ئهلهيهىسسـ ئىسـ
  :خاتالىق

ــراه  ــهبى  ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىب ــان نهس ىم ئهلهيهىسســاالمغىچه بولغ
: تېكىســــتلهردە مۇنــــداق بايــــان قىلىنغــــان - ١٧~١:  ١» مهتتــــا«ئىنجىــــل 

. نهســـىلدۇر ١٤ئىبراهىمــدىن داۋۇدقىــچه بولغـــان نهســىللهرنىڭ ههممىســى     «
بابىـــل . نهســـىلدۇر ١٤داۋۇدتىــن بابىـــل ئهســـىرلىكىگىچه بولغـــان  نهســـىللهر  

بــۇ تېكىســتتىن » .نهســىلدۇر ١٤ىللهر ئهســىرلىكىدىن ئىســاغىچه بولغــان نهســ
مهلۇم بولدىكى، ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىبـراهىم ئهلهيهىسسـاالمغىچه بولغـان    

نهتىجىدە ئىسـا  . ئهۋالدنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ١٤نهسهبى ئۈچ دەۋرنى ۋە ههربىر دەۋر 
ئهلهيهىسســـاالمدىن ئىبـــراهىم ئهلهيهىسســـاالمغىچه بولغـــان نهســـىللهرنىڭ     

چــۈنكى بــۇ نهســىللهرنىڭ . بــۇ خاتــادۇر. نهســىل بولــۇپ چىقىــدۇ ٤٢ئومۇمىيســى 
بىرىنچـــــى دەۋر يهنـــــى ئىبـــــراهىم .  نهســـــىل ئىـــــدى ٤١ئومـــــۇمىي ســـــانى 

 ١٤ئهلهيهىسساالمدىن داۋۇد ئهلهيهىسساالمغىچه بولغـان نهسـهب بولـۇپ، ئۇنىڭـدا     
نهسىل، ئىككىنچى دەۋر يهنى سۇلهيمان ئهلهيهىسساالمدىن يهكنىياغىچه بولغان 

ــدا  نه ــۇپ، بۇنىڭ ــا    ١٤ســهب بول ــهئهلتېلدىن ئىس ــى ش ــۈچىنچى دەۋر يهن نهســىل، ئ
ــدا     ــۇپ، بۇنىڭـ ــهب بولـ ــان نهسـ ــاالمغىچه بولغـ ــۆتكهن  ١٣ئهلهيهىسسـ ــىل ئـ . نهسـ

مىالدىيهنىــڭ ئــۈچىنچى ئهســرىدە ئــۆتكهن ئــالىم بــۇرفېرى بــۇ خاتالىققــا قارشــى   
 .چىققان بولسىمۇ، بۇنىڭغا جاۋاب تاپالمىغان
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غا بارغـانلىقى ههققىـدىكى   ساالمنىڭ كاهىنالرنىڭ يېنىداۋۇد ئهلهيهىس -  ٩
 :خاتالىق

ســىلهر : ئۇالرغــا ئېيتتــى «تېكىســتلهردە  - ٤، - ٣:  ١٢» مهتتــا«ئىنجىــل 
داۋۇدنىـــڭ ئـــۆزى ۋە يېنىـــدىكىلىرى ئـــاچ قالغانـــدا قانـــداق قىلغـــانلىقىنى       

ە ئۇ ئالالهنىڭ بهيـتىگه كىرىـپ كـاهىنالردىن باشـقا ئۇنىڭغـا ۋ      ،ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟
 ٦» لۇقا«ئىنجىل » .يېنىدىكىلهرگه يېيىش هاالل بولمىغان ناننى قانداق يېدى

 ٢» مـاركوس «ئىنجىل . تېكىستلهردىمۇ شۇنداق دەپ قهيت قىلىنغان - ٤، - ٣: 
داۋۇد ئـاچ قالغـان ۋاقتىـدا ئۇنىـڭ ۋە     : ئۇالرغا ئېيتتى«تېكىستلهردە  - ٢٦، - ٢٥: 

ئـۇ كاهىنالرنىـڭ     ،وقۇمىـدىڭالرمۇ؟ يېنىدىكىلهرنىڭ نېمه قىلغانلىقىنى هېچ ئ
ــردى ۋە      ــداق كىـ ــتىگه قانـ ــڭ بهيـ ــدە ئالالهنىـ ــارنىڭ دەۋرىـ ــى ئهبىئهسـ كاتتىسـ
ــدى ۋە       ــاننى يېــ ــان نــ ــاالل بولمىغــ ــيىش هــ ــىغا يېــ ــاهىنالردىن باشقىســ كــ

ئۇنىــڭ «بــۇ تېكىســتلهردىكى . دەپ قهيــت قىلىنغــان» يېنىــدىكىلهرگىمۇ بهردى
» ئۇنىـڭ يېنىـدىكىلهرگىمۇ بهردى  « ۋە» ئۇنىڭ يېنىدىكىلهرگه«، »يېنىدىكىلهر

چــۈنكى داۋۇد ئهلهيهىسســاالم ئــۇ ۋاقىتتــا يــالغۇز  . دېــگهن ئىبــارىلهر ئويدۇرمىــدۇر
ــدى ــدى   . ئى ــوق ئى ــېچكىم ي ــدا ه ــڭ يېنى ــى  «يهنه . ئۇنى ــڭ كاتتىس كاهىنالرنى

چۈنكى داۋۇد ئهلهيهىسساالم . دېگهن ئىبارىمۇ ئويدۇرمىدۇر» ئهبىئهسارنىڭ دەۋرىدە
ن ۋاقىتتىكى كاهىنالرنىڭ كاتتىسى ئهخمالىك ئىسىملىك بىـر  ئۇ جايغا كهلگه
بـــۇ خاتـــالىقالر ۋە ئويـــدۇرمىچىلىقالر بـــۇ قىسســـىنىڭ ئهســـلى . كىشـــى ئىـــدى

تېكىستلهرگه ۋە مهزكۇر كىتابنىڭ  - ٩~١:  ٢١» ١سهمۇئىل «تېكىستى بولغان 
شــۇڭا مىســتېر . تېكىســتىگه مــۇراجىئهت قىلىــش بىــلهن بىلىنىــدۇ - ٢٣:  ٢٢

كـۆپلىگهن ئـالىمالرمۇ   . ئۆز كىتابىدا بۇالرنى خاتـا ۋە ئويـدۇرما، دەپ يازغـان   گوۋېل 
ئۇالرنىـڭ تهتقىقاتىغـا كـۆرە يۇقىرىـدىكى سـۆزلهر ئهسـلى       . ئۇنى تهستىق قىلغـان 

 . تېكىستكه قوشۇۋېلىنغان ئويدۇرما سۆزلهردۇر
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ئىســا ئهلهيهىسســاالم دارغــا ئېســىلغاندا يــۈز بهرمىــگهن ئىشــالرنىڭ        - ١٠
  :لىقىدىكى خاتالىقيېزىلغان

ئىسـا يـۇقىرى ئـاۋاز بىـلهن     «تېكىسـتلهردە   - ٥٣~٥٠:  ٢٧» مهتتـا «ئىنجىل 
ــۈزدى  ــدا جــان ئ ــۆۋەنگه  . ۋارقىرىغــان هال ــدىن ت ئىبادەتخانىنىــڭ پهردىســى يۇقىرى
قهبـرىلهر   . تاشـالر پارچىالنـدى  . يهر تهۋرەپ كهتتى. ئىككى پارچه بولۇپ پارچىالندى

ئـۇالر  . ان ئۇلۇغالرنىـڭ جهسـهتلىرى ئورنىـدىن تـۇردى    ئېچىلدى، ئۇنىڭدا ئۇخالۋاتقـ 
ــىلهرگه    ــۆپ كىشـ ــردى ۋە كـ ــههىرىگه كىـ ــۇددۇس شـ ــپ قـ ــدىن چىقىـ قهبرىلىرىـ

 .   دەپ قهيت قىلىنغان» كۆرۈندى

تېكىسـتلهردە   - ٤٥:  ٢٣» لۇقـا «ۋە ئىنجىـل   - ٣٨:  ١٥» ماركوس«ئىنجىل 
ڭ تهۋرىگهنلىكـى،  ئىبادەتخانىنىڭ پهردىسىنىڭ يىرتىلغانلىقىدىن باشـقا، يهرنىـ  

ــۇددۇس    ــانلىقى، ئۇلۇغالرنىـــڭ قهبرىلىرىـــدىن چىقىـــپ قـ تاشـــالرنىڭ پارچىالنغـ
شههىرىگه كىرگهنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ كۆپ كىشـىلهرگه كـۆرۈنگهنلىكى قاتـارلىق    

بۇ چوڭ هادىسىنى يالغۇز مهتتادىن . رىۋايهتلهرنىڭ هېچبىرى قهيت قىلىنمىغان
ئـــۇالرنى بـــۇ . هېچبىـــرى يازمىغـــانباشـــقا شـــۇ زامانالرنىـــڭ تارىخچىلىرىنىـــڭ 

چـۈنكى  . ۋەقهلىكنى ئۇنتۇپ قالغان بولۇشـى ئېهتىمـال، دەپ قاراشـقىمۇ بولمايـدۇ    
ئىنسان ههرقانچه ئۇنۇتقاق بولغـان هالـدىمۇ بۇنـداق ئاجايىـپ، ههيـران قـاالرلىق       

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه لۇقـا ئاجايىـپ ۋەقهلهرنـى يېزىشـقا       . هادىسىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ
ــادەم ئىــدى باشــقىالرغا قا ــدا ئهڭ قىزىقىــدىغان ئ ئههمىيهتلىــك بولمىغــان . رىغان

 -ئــادەتتىكى ۋەقهلهر ۋە رىۋايهتلهرنىــڭ يېزىلىــپ، بۇنــداق ئاجايىــپ هادىســىنىڭ  
ېزىلمىغانلىقى تهسهۋۋۇردىن يىـراق،  ي  -هگهر ئۇ ئهمهلىيهتته بولغان ئىش بولسا ئ

نـورتېن ئىنجىلالرنـى   تهتقىقـاتچى  . شۈبهىسىزكى بـۇ هېكـايه يالغانـدۇر   . ئهلۋەتته
مۇداپىئه قىلىشتا تونۇلغان ئهڭ مۇتهئهسسىپ بىر شهخس تۇرۇپ، بۇ هېكايىنىڭ 
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بۇنىڭغــا «: يالغانلىقىغـا نۇرغۇنلىغـان دەلىللهرنـى كهلتـۈرگهن ۋە مۇنـداق دېـگهن      
ئوخشىغان هېكايىلهر يېرۇسالېم خارابىسىدىن كېيىن يههۇدىيالرنىڭ ئارىسـىدا  

نىـڭ  "مهتتـا "بهلكى بۇ هېكايىلهرنى بىرى ئىنجىـل  . ۇركهڭ تارقالغان خۇراپاتالرد
شهرهىسىگه يازغان بولۇشى ئاندىن ئۇنى نۇسخا قىلىپ كۆچـۈرگهن كاتىـپ يـاكى    

ــۇنى  دەپ گۇمــان قىلىــپ، ئۇنىڭغــا كىرگــۈزۈپ  " ئهســلى تېكىســت"تهرجىمــان ئ
نورتېننىـڭ سـۆزىدىن مهلـۇمكى، ئىنجىـل مهتتـانى      » .قويغان بولۇشى ئېهتىمـال 

ئـۇ كىتابتـا   . خاتانى ئايرىيالمايدىغان بىرسـى ئىـدى   -لغان ئادەم توغراتهرجىمه قى
ــوغرا   ــىنى تــ ــڭ ههممىســ ــهرهى دەپ   -كۆرگهنلىرىنىــ ــت ۋە شــ ــا، تېكىســ خاتــ

بۇنــداق تهرجىمىــگه ئىشــهنچ قىلىشــقا . ئايرىماســتىن تهرجىــمه قىلىــپ قويغــان
 .!بوالمدۇ؟

  :شالىهنىڭ دادىسىنىڭ ئىسمى توغرىسىدىكى خاتالىق - ١١

شالىه قىناننىڭ ئـوغلى، قىنـان ئهرفه   «تېكىستته  - ٣٦:  ٣» لۇقا«ىل ئىنج
قىنـان دېـگهن ئىسـىمنىڭ شـالىه     . دەپ قهيـت قىلىنغـان  » كشادنىڭ ئوغلىـدۇر 

ــادۇر     ــۇم خاتــ ــى چوقــ ــىدا كېلىشــ ــادنىڭ ئوتتۇرىســ ــلهن ئهرفه كشــ تهۋرات . بىــ
ــارىتىلىش« ــتته  - ٢٤:  ١٠» ي ــۆرەلگهن  «تېكىس ــالىه ت ــادتىن ش دەپ » ئهرفه كش

ــانقه ــت قىلىنغـ ــڭ . يـ ــۇر كىتابنىـ ــتلىرىدە  - ١٣، - ١٢ : ١١يهنه مهزكـ تېكىسـ
شـالىه تۇغۇلغانــدىن كېــيىن  . ياشــقا كىرگهنـدە شــالىه تۇغۇلــدى  ٣٥كشـاد  ئهرفه«

بـۇ تېكىسـتته تهۋراتنىـڭ    . دەپ قهيـت قىلىنغـان  » يىل ياشىدى ٤٠٣كشاد ئهرفه
كىسـتنىڭ  بـۇ تې . ئىبرانىيچه نۇسخىسى بىلهن سامىرىيه نۇسخىسى ئوخشاشتۇر

. تېكىسـتته بايـان قىلىنغـان    - ١٨:  ١» ١خهۋەرلىـرى  كۈنلهر«ئوخشىشى تهۋرات 
ــان      ــت قىلىنغ ــوغلى دەپ قهي ــادنىڭ ئ ــالىه ئهرفه كش ــىدە ش ــڭ ههممىس . بۇالرنى
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قىنــان دېــگهن ئىســىم . بۇنىڭــدىن ئىســپاتالندىكى لۇقانىــڭ يازغــانلىرى خاتــادۇر
 .رپهقهت تهۋراتنىڭ گىرېكچه تهرجىمىسىدىال مهۋجۇتتۇ

كۈچلــۈك ئېهتىمالغــا كــۆرە، بهزى ئويــدۇرمىچى خىرىســتىيانالر  تهۋراتنــى      
ئىنجىلغـا ئۇيغۇنالشــتۇرۇش، بۇنىــڭ بىـلهن ئىنجىلالرنــى خاتــالىقالردىن ئــاقالش   

 .ئۈچۈن ئۇنىڭ گىرېكچه تهرجىمىسىنى ئۆزگهرتكهن بولۇشى كېرەك
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 لىشىئۆزگهرتى تېكستلىرىنىڭ مۇقهددەس كىتابالر

ــىدىكى      – ١ ــلىرى توغرىسـ ــڭ ياشـ ــۇرۇنقى كاتتىالرنىـ ــىدىن بـ ــان باالسـ تۇپـ
 :ئۆزگهرتىشلهر

ــۆتكهن   ــان باالســىغىچه ئ ــدىن باشــالپ تۇپ ــادەم يارىتىلغان ــانالر  ههزرىتــى ئ زام
بۇ مۇددەت . تېكىستلهردە سۆزلهنگهن - ٣٢~١:  ٥» يارىتىلىش«توغرىلىق تهۋرات 

ڭ دەۋرىگىـــچه ئـــۆتكهن ههزرىتـــى ئادەمنىـــڭ دەۋرىـــدىن نـــۇه ئهلهيهىسســـاالمنى 
ــۇددىتى ئىــدى   ــڭ م ــڭ ســامىرىيه     . زامانالرنى ــڭ مــۇددىتى تهۋراتنى ــۇ زامانالرنى ب

 ١٦٥٦: يىـل، تهۋراتنىـڭ ئىبـرانىيچه نۇسخىسـىغا كـۆرە      ١٣٠٧: نۇسخىسىغا كۆرە
بۇ ئۈچ نۇسخىدا بايان . يىلدۇر  ٢٢٦٢: يىل، تهۋراتنىڭ گىرېكچه نۇسخىسىغا كۆرە

ــڭ ئوتتۇر  ــان رەقهملهرنىـ ــلىقالر    قىلىنغـ ــوڭ ئوخشاشماسـ ــايىتى چـ ــىدا ناهـ ىسـ
يىل  ٩٣٠تهۋراتنىڭ يۇقىرىدىكى ئۈچ نۇسخىسى ههزرىتى ئادەمنىڭ . كۆرۈلمهكته

 - ٥:  ٥» يـارىتىلىش «تهۋرات . (ئۆمۈر كۆرگهنلىكىگه قارىتا ئوخشاش پىكىردىدۇر
بۇ ئۈچ نۇسخا تهۋرات يهنه نۇه ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇپان باالسـى بولغـان   ) تېكىست

» يـارىتىلىش «تهۋرات . (ياشتا ئىكهنلىكىگىمۇ بىردەك پىكىردىـدۇر  ٦٠٠تتا ۋاقى
يىلـدىن   ١٣٠٧ئهگهر بىز تۇپان باالسى بولغان ۋاقىتتىن يهنـى  ) تېكىست - ٦:  ٧

-1307)يىلنـــى ئېلىۋەتســـهك  ٩٣٠ئـــادەم ئهلهيهىسســـاالمنىڭ يېشـــىنى يهنـــى 
 . يىل قالىدۇ 377 (377=930

يىـل بـۇرۇن ۋاپـات     ٣٧٧سسـاالم تۇپـان باالسـىدىن    بۇنىڭغا بىنـائهن ئـادەم ئهلهيهى  
نــۇه ئهلهيهىسســاالمنىڭ تۇپــان باالســى بولغــان ۋاقىتتىكــى      . بولغــان بولىــدۇ 

 223 (223=377-600)يىلنــى ئېلىۋەتســهك  ٣٧٧يىلــدىن  ٦٠٠يهنــى  ،يېشــىدىن
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ــدۇ ــل قالىـ ــۇه    . يىـ ــائهن نـ ــىغا بىنـ ــامىرىيه نۇسخىسـ ــڭ سـ ــدە تهۋراتنىـ نهتىجىـ
ــادەم ئ  ــاالم ئ ــدا  ئهلهيهىسس ــات ۋاقتى ــاالمنىڭ هاي ــىغان   ٢٢٣هلهيهىسس ــل ياش يى

تهۋراتنىـڭ  . بۇ پۈتۈن تارىخچىالرنىڭ بىرلىككه كېلىشـى بىـلهن خاتـادۇر   . بولىدۇ
ــدۇ     ــار قىلى ــۇنى ئىنك ــخىلىرىمۇ ب ــرانىيچه نۇس ــرېكچه ۋە ئىب ــادەم  . گى ــۈنكى ئ چ

تتـا  تۇپـان باالسـى بولغـان ۋاقى   . ياشتا ئىـدى  ٩٣٠ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندا ئۇ 
ــاالم  ــۇه ئهلهيهىسســ ــدى ٦٠٠نــ ــتا ئىــ ــقاندا  . ياشــ ــاننى قوشــ ــى  ســ ــۇ ئىككــ بــ

ــدۇ  1530) 1530=930+600( ــۇپ چىقىــ ــل بولــ ــرانىيچه  . يىــ ــڭ ئىبــ تهۋراتنىــ
يىلـدىن كېـيىن نـۇه     ١٢٦ئادەم ئهلهيهىسسـاالم ۋاپـات بولـۇپ،    : نۇسخىسىغا كۆرە

ىيچه يهنــى تهۋراتنىــڭ ئىبــران(ئهلهيهىسســاالم دۇنياغــا كهلــگهن بولــۇپ چىقىــدۇ  
ئادەم ئهلهيهىسساالم يارىتىلغاندىن باشـالپ تۇپـان باالسـىغىچه    : نۇسخىسىغا كۆرە
يىـل ئۆمـۈر كـۆرگهن، نـۇه      ٩٣٠يىـل، ئـادەم ئهلهيهىسسـاالم     ١٦٥٦ئۆتكهن ۋاقىـت  

يىلـدىن ئادەمنىـڭ    ١٦٥٦. ياشتا ئىـدى  ٦٠٠ئهلهيهىسساالم تۇپان باالسى بولغاندا 
 ٦٠٠پـان باالسـىدىكى يېشـى بولغـان     يىـل بىـلهن نۇهنىـڭ تۇ    ٩٣٠يېشى بولغان 

يىـل   ١٢٦بـۇ  . يىـل قالىـدۇ   ١٢٦)  126=600-930-1656( يىلنى  ئېلىۋەتكهنـدە 
ئــادەم ئهلهيهىسســاالم ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن نــۇه ئهلهيهىسســاالم دۇنياغــا        

ــۆتكهن يىلــدۇر   ــۇه : تهۋراتنىــڭ گىــرېكچه نۇسخىســىغا كــۆرە ) ت  -كهلگىــچه ئ ن
يىــل كېــيىن دۇنياغــا  ٧٣٢يهىسســاالمنىڭ ۋاپاتىــدىن ئهلهيهىسســاالم ئــادەم ئهله

تهۋراتنىـڭ بـۇ ئـۈچ نۇسخىسـى      .بولۇپ چىقىدۇ) ٢٢٦٢-١٥٣٠=٧٣٢يهنى (كهلگهن 
ــدىن يههۇدىيالرنىــڭ مهشــهۇر     ــتلىقالر تۈپهيلى ــداق چــوڭ زى ئوتتۇرىســىدىكى بۇن
ــۋا ســانالغان       ــدە پېش ــتىيانالرنىڭ نهزىرى ــۈن خىرىس ــالىمى ۋە پۈت ــۇناس ئ تارىخش

ــېفۇس ت ــان ۋە   يۇسـ ــهنچ قىلمىغـ ــرىگه ئىشـ ــخىلىرىنىڭ هېچبىـ ــڭ نۇسـ هۋراتنىـ
ــۆتكهن ۋاقىتنىــڭ    ــان باالســىغىچه ئ يىــل  ٢٢٥٦ئادەمنىــڭ يارىتىلىشــىدىن تۇپ

 .ئىكهنلىكىنى كۈچلهندۈرگهن
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ــدىكى     – ٢ ــلىرى ههققىـ ــڭ ياشـ ــى كاتتىالرنىـ ــىدىن كېيىنكـ ــان باالسـ تۇپـ
 :ئۆزگهرتىشلهر

المنىڭ تۇغۇلغـان ۋاقـتىغىچه   تۇپان باالسىدىن باشالپ ئىبراهىم ئهلهيهىسسا
تېكىســــتلهردە بايــــان  - ٢٦~١٠:  ١١» يـــارىتىلىش «ئـــۆتكهن مــــۇددەت تهۋرات  

ــان ــۆرە   . قىلىنغ ــرانىيچه نۇسخىســىغا ك ــۇددەت تهۋراتنىــڭ ئىب ــۇ م ــل،  ٢٩٢: ب يى
ــۆرە   ــىغا ك ــامىرىيه نۇسخىس ــۆرە   ٩٤٢: س ــىغا ك ــرېكچه نۇسخىس ــل، گى  ١٠٧٢: يى

ــدۇر ــىدىكى   . يىل ــخىنىڭ ئوتتۇرىس ــۈچ نۇس ــۇ ئ ــر   ب ــلهر بى ــېچ    -رەقهم ــرىگه ه بى
ئهممــا تهۋراتنىــڭ بــۇ ئــۈچ نۇسخىســى نــۇه . يېقىنالشــمايدىغان بىــر زىــتلىقالردۇر

ئۆمـۈر كـۆرگهنلىكىگه قارىتـا     ٣٥٠ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇپان باالسـىدىن كېـيىن   
تۇپـان باالسـىدىن   ) تېكىسـت  - ٢٨:  ٩» يارىتىلىش«تهۋرات . (ئورتاق قاراشتىدۇر

ــۇه ئهلهيهى  ــيىن ن ــان    كې ــتقىچه بولغ ــان ۋاقى ــات بولغ ــاالم ۋاپ ــدىن  ٣٥٠سس يىل
يىلنى ئېلىۋەتسهك  ٢٩٢ئىبراهىم ئهلهيهىسساالم دۇنياغا كهلگهنگه قهدەر بولغان 

نهتىجىـــدە تهۋراتنىـــڭ ئىبـــرانىيچه   ) 58=292-350يهنـــى (يىـــل قالىـــدۇ   ٥٨
ــۆرە  ــات   : نۇسخىســىغا ك ــۇه ئهلهيهىسســاالمنىڭ هاي ــراهىم ئهلهيهىسســاالم ن ئىب

ا تۇغۇلغان ۋە نۇه ئهلهيهىسساالم ۋاپـات بولغانـدا ئىبـراهىم ئهلهيهىسسـاالم     ۋاقتىد
بـۇ پۈتـۈن تارىخچىالرنىـڭ بىـردەك ئىتتىپـاقى بىـلهن       . ياشتا بولغـان بولىـدۇ   ٥٨

. تهۋراتنىڭ سامىرىيه ۋە گىرېكچه نۇسخىلىرىمۇ بۇنى يالغانغا چىقىرىـدۇ . خاتادۇر
ئىبـراهىم ئهلهيهىسسـاالم نـۇه    : چۈنكى تهۋراتنىـڭ سـامىرىيه نۇسخىسـىغا كـۆرە    

-942 يهنـى (يىـل كېـيىن  دۇنياغـا  كهلـگهن      ٥٩٢ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن 
350=592( 

ئىبــراهىم ئهلهيهىسســاالم نــۇه   : تهۋراتنىــڭ گىــرېكچه نۇسخىســىغا كــۆرە   
-1072يهنـى  (يىـل كېـيىن دۇنياغـا كهلـگهن      ٧٢٢ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن 



 

75 

ۋراتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بۇنـداق چـوڭ زىتلىقالرنىـڭ    بۇ ئۈچ نۇسخا ته) 722=350
ــقا       ــهنچ قىلىشـ ــرىگه ئىشـ ــخىالرنىڭ هېچبىـ ــۇ نۇسـ ــېفۇس بـ ــدىن يۇسـ تۈپهيلىـ

سـىدىن ئىبـراهىم ئهلهيهىسسـاالم    باال بولمايدىغانلىقىنى تهكىـتلىگهن ۋە تۇپـان  
 .يىل، دەپ بېكىتكهن ٩٩٣دۇنياغا كهلگهن ۋاقىتقىچه ئۆتكهن مۇددەتنى 

ــڭ ب  ــى كىتابنى ــكاتالر ئــۆز     ئههل ــرى ۋە ئىس ــىرلىرىدىن هېن ــۈك مۇپهسس ۈي
يههــۇدىيالر «: تهپســىرلىرىدە ئېكىســتايننىڭ مۇنــۇ ســۆزىنى نهقىــل كهلتــۈرگهن

ــيه  ــرېكچه     - ١٣٠مىالدى ــڭ گى ــتىيانلىرىنىڭ تهۋراتنى ــۇ دەۋر خىرىس ــدا ش يىلى
ئـۇنىڭغىال ئېتىقـاد    ،نۇسخىسىنى ئىبرانىيچه نۇسخىسىدىن ئېتىبارلىق سـاناپ 

بــارەت تهئهسســۇپلۇقى تۈپهيلىــدىن، خىرىســتىيانالر ئېتىبــارلىق قىلىشــتىن ئى
ــلهن       ــىتى بى ــش مهقس ــىز قىلى ــخىنى ئېتىبارس ــرېكچه نۇس ــۇ گى ــانايدىغان ب س
ئىبرانىيچه نۇسخىسىدىكى تۇپان باالسـىدىن كېيىنكـى كاتتىالرنىـڭ ياشـلىرى     

هورېن ئۆزىنىڭ تهپسىرىدە » .ههققىدىكى تېكىستلهرنى قهستهن ئۆزگهرتىۋەتكهن
ــتهن     ته ــىنىڭ قهســـــ ــرانىيچه نۇسخىســـــ ــڭ ئىبـــــ ــاتچى هېلىزنىـــــ تقىقـــــ

پــاكىتالر بىــلهن ئىســپاتلىغانلىقىنى  -ئــۆزگهرتىلگهنلىكىنى كۈچلــۈك دەلىــل 
تارىخچى كېنىكاتمۇ يههۇدىيالرنىڭ بۇ نۇسـخىنى يهنـى تهۋراتنىـڭ    . بايان قىلىدۇ

ئىبــــرانىيچه نۇسخىســــىنى قهســــتهن ئۆزگهرتىــــۋەتكهنلىكىنى ئىســــپاتالپ     
ئېنىقكـى، ئههلـى كىتـاب مۇپهسسـىرلىرى ۋە تهتقىقاتچىلىرىنىـڭ      . كۆرسهتكهن

ــارا تهئهسســۇپلۇق ۋە     ــلهر ئ ــڭ مهزههپ ــۇقهددەس كىتابلىرىنى ــڭ م ــدا ئۇالرنى ئالدى
ههۋەسلهرنىڭ تۈرتكىسى بىـلهن گـاه قىسـقارتىش، گـاه زىيـادە قىلىـش        -هاۋايى 

ئــارقىلىق قهســتهن ئۆزگهرتىلىــپ كهلگهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىشــتىن باشــقا 
 . چىقىش يولى قالمىغان
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تاشنى قويۇش ئۈچۈن ۋەسىيهت قىلىنغـان تاغنىـڭ ئىسـمى ههققىـدىكى      - ٣
  :ئۆزگهرتىش

سـىلهر  «تېكىسـتته   - ٤:  ٢٧» يـارىلىش تهپسـىالتلىرى  «تهۋرات ئىبرانىيچه 
(ردۇندىنۇئ

0F

ئۆتكهن ۋاقتىڭالردا بۈگۈن مهن سىلهرگه ۋەسىيهت قىلغان بـۇ تاشـنى   )١
بــۇ تېكىســت  تهۋراتنىــڭ . دەپ قهيــت قىلىنغــان» ســىلهرئىبــاله تېغىغــا تۇرغۇزى

ســىلهر ئۇردۇنــدىن ئــۆتكهن «: ســامىرىيه نۇسخىســىدا مۇنــداق قهيــت قىلىنغــان 
ۋاقتىڭالردا بۈگۈن مهن سىلهرگه ۋەسىيهت قىلغان بـۇ تاشـنى جېرىـززىم تېغىغـا     

 «تهۋرات . دەپ قهيـــت قىلىنغـــان » تۇرغۇزىســـىلهر ۋە قـــاتتىق ئورنىتىســـىلهر  
جېرىـــززىم ۋە : تېكىســـتلهرگه كـــۆرە - ٢٩~١٢:  ٢٧»  هپســـىالتلىرىيـــارىلىش ت

بىـرىگه قارىشـىپ    -ئىباله تـاغلىرى پهلهسـتىننىڭ نـابلىس شـههىرىدىكى بىـر      
سـېنىڭ   ،تۇرۇۋاتقان يېـرىڭگه سـېنى ئىـگه قىلىـش ئۈچـۈن     «. تۇرىدىغان تاغالردۇر

ئىبـاله   ئىالهىڭ رەب كهلگهن ۋاقتىدا  بهرىكهتنى جېرىززىم تېغىغـا بېكىـتكىن،  
 - ٢٩:  ١١»  يـــــارىلىش تهپســـــىالتلىرى «تهۋرات (» .تېغىغـــــا لهنهت بولســـــۇن

مۇسا ئهلهيهىسساالم تاشنى بېكىتىپ، تـاش بېكىـتىلگهن بـۇ جـاينى     .) تېكىست
 –قىلغان تاغنىڭ ئىسمى توغرىلىق تـاالش   ىبهرىكهتكه مهخسۇس قىلىشقا ئهمر

هـۇدىيلىرى ئوتتۇرىسـىدا   يه ئىبرانىـي يههـۇدىيلىرى بىـلهن سـامىرىي     ،تارتىشالر
بـۇ ئىككـى پهرقنىـڭ ههر بىـرى     .  قهدىمدىن هازىرغىچه داۋام قىلىـپ كهلمهكـته  

ــمى بايـــان قىلىنغـــان تېكىســـتنى        ــى تهۋراتتىكـــى تاغنىـــڭ ئىسـ يهنه بىرىنـ
 بۇ تاالشالر خىرىستىيان دىنىنىڭ پىروتېسـتانت . ئۆزگهرتىۋەتكهن، دەپ قارىاليدۇ

ى ئالىملىرىنىـڭ ئارىسـىدىمۇ هـازىرغىچه    مهزهىپىنىڭ مۇپهسسىر ۋە تهتقىقـاتچ 
ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى بــۇ مــاۋزۇدا ســامىرىيه نۇسخىســىنىڭ تــوغرا       . مهۋجۇتتــۇر

                                                           
(1 .هازىرقى ئىئوردانىيهنى كۆرسىتىدۇ__ئۇردۇن(  
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ــا، بهزىلىــــرى ئىبــــرانىيچه نۇسخىســــىنىڭ تــــوغرا   ئىكهنلىكىنــــى داۋا قىلســ
ئـادام كىـالرك قاتـارلىق تهتقىقاتچىالرنىـڭ نهزىرىـدە      . ئىكهنلىكىنى داۋا قىلىـدۇ 

 يههــۇدىيلىرى ســامىرىي چــۈنكى ئىبرانىــي. خىســىدۇريه نۇستوغرىســى ســامىرى
يههۇدىيلىرىنىڭ جېرىززىم تېغىنى مۇقهددەس سانىغانلىقىغا بولغان ئاداۋىتى ۋە 

ــتتىكى    ــۇ تېكىس ــىدىن ب ــلىقى يۈزىس ــززىم«چىدىماس ــارىنى  » جېرى ــگهن ئىب دې
جېرىززىم تېغى بۇالقالر، بـاغالر ۋە ئۆسـۈملۈكلهرگه بـاي    . قهستهن ئۆزگهرتىۋەتكهن

ئهمما ئىبـاله  . دەپ ئاتىلىشقا مۇناسىپ ئىدى" بهرىكهت تېغى"شۇڭىمۇ ئۇ . غدۇرتا
. تېغى بولسا تاشـتىن باشـقا هـېچ نهرسـه تېپىلمايـدىغان قاقاسـلىق بىـر تاغـدۇر        

ــكه مۇناســىپ ئىــدى   ــۇ لهنهت ــۇالر يههــۇدىي ۋە خىرىســتىيانالرنىڭ  . شــۇڭا ئ ــا ب مان
ــڭ ته   ــارىخچى ئالىملىرىنىـ ــاتچى ۋە تـ ــاقلىق تهتقىقـ ــرانىيچه  ئاتـ ــڭ  ئىبـ ۋراتنىـ

ــۇق      ــان ئوچ ــۆزگهرتىلگهنلىكىگه قىلغ ــتهن ئ ــڭ قهس ــۇ ماۋزۇنى ــىدىكى ب نۇسخىس
 .ئېتىراپلىرىدۇر

 :هتنىڭ ئىسمى ههققىدىكى ئۆزگهرتىمهملىك - ٤

ئىسـرائىل  «تېكىستته  - ١٩:  ٢٨»  ١خهۋەرلىرى كۈنلهر«تهۋرات ئىبرانىيچه 
بـۇ  . دەپ قهيت قىلىنغـان » پادىشاهى ئاهازنىڭ سهۋەبىدىن رەب يههۇزانى خالىدى

بــۇ، ئىبارىلهرنىــڭ . دېــگهن ئىســىم چوقــۇم خاتــادۇر » ئىســرائىل«تېكىســتتىكى 
چــۈنكى ئاهــاز . ئــورنىنى ئالماشتۇرۇۋېتىشــتىن كېلىــپ چىققــان ئۆزگهرتىشــتۇر 

نىـڭ  )ېرۇسـالېم بولغـان جهنـۇبى شـهههر    ئايتهختى پـ (يههۇزا ئىسـىملىك شـهههر   
نىـڭ  ) ختى نابلىس بولغان شىمالىي شـهههر پايته(ئۇ، ئىسرائىل . پادىشاهى ئىدى

» ئىسرائىل«سۆزى » يههۇزا«ئېنىقكى، بۇ تېكىستتىكى . پادىشاهى ئهمهس ئىدى
بـۇ ههقىقهتنــى تهۋراتنىـڭ گىــرېكچه ۋە   . سـۆزىنىڭ ئورنىغـا ئالماشــتۇرۇۋېتىلغان  

ــدۇ   ــۇ ئىككــى نۇســخىدا  . التىــنچه ئىككــى نۇسخىســى كۈچلهندۈرى ــۇزا «ب رەب يهه
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دەپ قهيـت  » هرنىڭ پادىشاهى ئاهازنىـڭ سـهۋەبىدىن خارلىـدى   شههىرىنى بۇ شهه
بۇنىڭدىن ئىسپاتالندىكى تهۋراتنىـڭ ئىبـرانىيچه نۇسخىسـىدىكى بـۇ     . قىلىنغان

 . ماۋزۇ ئۆزگهرتىلگهن

 :ههيرانلىقالرئىنكار بىلهن ئىسپات ئوتتۇرىسىدىكى  - ٥

ــرانىيچه نۇسخىســى   ــۇر«تهۋراتنىــڭ ئىب  ئۇنىــڭ«تېكىســتته  - ٢٧:  ١٠» زەب
دەپ قهيـت قىلىنغـان بولسـا، تهۋراتنىـڭ     » سۆزلىرىگه ئۇالر ئاسىيلىق قىلمىدى

» ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئۇالر ئاسـىيلىق قىلـدى  «گىرېكچه نۇسخىسىدا بۇ تېكىست 
كۆرگىنىمىزدەك ئىبرانىيچه نۇسـخا ئاسـىيلىقنى ئىنكـار    . دەپ قهيت قىلىنغان

ــرېكچه نۇســخا ئاســىيلىقنى ئىســپاتاليدۇ   ىككــى تېكىســتته  ههر ئ. قىلىــدۇ، گى
ئالىمالر بـۇ تېكىسـتلهردە چوقـۇم ئـۆزگهرتىش بولغـانلىقىنى      . چوقۇم خاتالىق بار
ئــۇالر بــۇ ئىككىســىنىڭ بىرىنــى تــوغرا دەپ تهيىــن قىلىشــقا . ئېتىــراپ قىلغــان

هېنــرى ۋە ئىســكاتالر ئــۆز تهپســىرلىرىدە بــۇ مهســىله ئۈســتىدە  . ئــاجىز كهلــگهن
ىتى ئــۇزۇن ســۈرگهنلىكىنى، بــۇ مــاۋزۇدا ئېلىــپ بېرىلغــان تهتقىقاتالرنىــڭ ناهــاي

چوقــۇم خاتــالىق بولغــانلىقى ۋە بــۇ خاتالىقنىــڭ  بىــرەر ههرپنــى زىيــادە قىلىــپ  
 .قويغانلىق ياكى قىسقارتىپ قويغانلىقتىن كېلىپ چىققانلىقىنى جاكارلىغان

كېـيىن يېزىلغانلىقىنىـڭ   هازىرقى تهۋراتنىڭ مۇسا ئهلهيهىسساالمدىن  - ٦
 :دەلىللىرى

بـۇ پادىشـاهالر ئهدۇم زېمىـنىگه    «تېكىسـتته   - ٣١:  ٣٦» يارىتىلىش« تهۋرات
دەپ » ئىسرائىل پادىشاهى پادىشاه بولۇشـتىن بـۇرۇن ئىـگه بولغـان كىشـىلهردۇر     

ــۇ مــاۋزۇدىكى تېكىســتلهر داۋام قىلىــپ ئىســرائىل   . قهيــت قىلىنغــان ــدىن ب ئان
هۆكۈمرانلىـق  ) شـاۋۇل (ئهۋالدلىرىنىڭ پادىشاهلىرىدىن بىرىنچى پادىشاه تالۇت 
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قىلىشتىن بۇرۇن هۆكۈمرانلىق قىلغان ئهدۇم پادىشاهلىرىنىڭ ئىسـىملىرىنى  
ئىســـرائىل ئهۋالدلىرىغـــا تـــالۇتتىن كېـــيىن داۋۇد . بايـــان قىلىشـــقا باشـــلىغان

ــان  ــۇرۇن   . ئهلهيهىسســاالم پادىشــاه بولغ ــدىن ب ــۇ ئىككىســىنىڭ هۆكۈمرانلىقى ب
» يـارىتىلىش «تهۋرات . (غانئىسرائىل ئهۋالدلىـرى هاكىمالرنىـڭ ئىلكىـدە ياشـى    

ــتلهر - ٣٩~٣١:  ٣٦ ــتلهرنىڭ ئ) تېكىسـ ــۇ تېكىسـ ــىبـ ــۈنلهر«تهۋرات  وخشىشـ  كـ
بۇ ئىككى بۆلۈمنىـڭ  . تېكىستلهردە قهيت قىلىنغان - ٥٠~٤٣:  ١» ١خهۋەرلىرى

ــۇ . تېكىســتلىرىنىڭ ئوخشــاش ئىكهنلىكــى ئوچــۇق مهيداندىــدۇر  چــۈنكى بــۇالر ب
ئىل ئهۋالدلىرىنىـڭ پهلهسـتىندىكى   تېكىستلهرنى سۆزلىگهن كىشىنىڭ ئىسـرا 

. ســهلتهنىتى قۇرۇلغــان ۋاقىتــتىن كېــيىن بــار ئىكهنلىكىــگه ئىشــارەت قىلىــدۇ
ئـــۇ مۇســـا  . ئىســـرائىل ئهۋالدلىرىنىـــڭ بىرىنچـــى پادىشـــاهى تـــالۇت ئىـــدى     

ــگهن  ٣٥٦ئهلهيهىسســاالمدىن  لــېكىن تهۋراتنىــڭ بىرىنچــى  . يىــل كېــيىن كهل
ــان  ــۈمى بولغ ــارىتىلىش«بۆل ــ» ي ــدە ب ۇ تېكىســتلهرنىڭ بولۇشــى قهتئىــي  بۆلۈمى

قانداق بولۇپ بۇ ئىبارىلهر تهۋراتنىڭ تېكىسـتلىرىگه  . مۇناسىۋەتسىز بىر ئىشتۇر
: توغرىسى، مهشهۇر مۇپهسسىر ئادام كالركنىڭ مۇنۇ يهكۈنىـدۇر  ،!كىرىپ قالغان؟

ــۆزى ئهمهس   « ــانىڭ سـ ــۇ مۇسـ ــارىلهر ههرگىزمـ ــۇ ئىبـ ــڭ بهزى  . بـ ــۇالر تهۋراتنىـ بـ
ــخىلىرىدا  ــارى"نۇس ــان ســۆزلهردۇر   " تىلىشي ــىگه يېزىلغ ــڭ شهرهىس . بۆلۈمىنى

تهۋراتنى كۆچۈرۈپ يازغانالر بۇالرنى ئهسلى تېكىسـتنىڭ پـارچىلىرى دەپ گۇمـان    
كـــۆرۈپ » .قىلىـــپ، بـــۇالرنى رەســـمىي تېكىســـتلهرگه كىرگـــۈزۈپ يېزىـــۋەتكهن

تۇرۇپتىمىزكى، ئۇالرنىڭ مهشهۇر مۇپهسسىرلىرى ئېتىراپ قىلغاندەك، بۇ توققـۇز  
بــــۇالر تهۋراتنىـــــڭ بهزى نۇســـــخىلىرىغا  . ســــت تهۋراتـــــتىن ئهمهســـــتۇر تېكى

كىرگۈزۈۋېلىنغان، ئاندىن بۇ نۇسخىالر تونۇلۇشقا باشلىغاندىن كېيىن تهۋراتنىڭ 
ــۈزۈلگهن    ــارىلهر كىرگـ ــۇ ئىبـ ــخىلىرىغا بـ ــمه نۇسـ ــا  . ههمـ ــڭ ئىتىراپىغـ ئۇالرنىـ
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يهنه  ئاساســالنغاندا، ئۇالرنىـــڭ كىتــابلىرى ههمىشـــه ئۆزگهرتىلىــپ كهلـــگهن ۋە   
 .ئۆزگهرتىلىشكه مۇناسىپتۇر

  :دېگهن ئىبارىنى قوشۇش ئارقىلىق ئۆزگهرتىش» بۈگۈنگىچه« - ٧

مهنهسسا ئوغلى يائىر «تېكىستته  - ١٤:  ٣» يارىلىش تهپسىالتلىرى«تهۋرات 
ئهرجۇبهنىــڭ زېمىنىنــى جهشــۇرلۇقالر بىــلهن مهئىكىلىكلهرنىــڭ چېگىراســىغا   

ــامى بىــلهن    ــڭ ن ــدى  قوشــۇۋالدى ۋە ئۆزىنى ــائىر دەپ ئاتى ــۇ، . باشــانه ههۋۋۇســى ي ئ
بــۇ تېكىســتنىڭ مۇســا . دەپ قهيــت قىلىنغــان» بۈگــۈنگىچه شــۇنداق ئاتالماقتــا

چـــۈنكى بـــۇ ســـۆزلهرنى . ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ســـۆزى بولۇشـــى مـــۇمكىن ئهمهس
. سۆزلىگهن كىشى يائىرنىڭ زامانىدىن خېلى ۋاقىت كېـيىن ئـۆتكهن كىشـىدۇر   

چۈنكى بۇنـداق  . ىزنىڭ بۇ سۆزىمىزنى كۈچلهندۈرىدۇدېگهن ئىبارە ب» بۈگۈنگىچه«
ــۇزۇن زامــانغىال ئىشــلىتىلىدۇ  ــۇ  . ئىبــارە پهقهت ئ هــورېن ئۆزىنىــڭ تهپســىرىدە ب

مــــاۋزۇدىكى تېكىســــتلهرنىڭ مۇســــا  - ٧، - ٦يهنــــى (ئىككــــى تېكىســــتنىڭ  
ــي ئىنكـــار قىلغـــان      ــاالمنىڭ ســـۆزى بولۇشـــىنى قهتئىـ چـــۈنكى . ئهلهيهىسسـ

ــارىتىلىش« ــڭ    - ٣١:  ٣٦» يـ ــارە ئاپتورنىـ ــى ئىبـ ــگهن بىرىنچـ ــتته كهلـ تېكىسـ
ــادەم     ــۆتكهن ئـ ــيىن ئـ ــدىن كېـ ــى قۇرۇلغانـ ــتىندە دۆلىتـ ــڭ پهلهسـ يههۇدىيالرنىـ

ئىككىنچى ئىبارە بولسـا، ئاپتورنىـڭ يههـۇدىيالر    . ئىكهنلىكىگه ئىشارەت قىلىدۇ
ههر . پهلهستىندە تۇرغان زامانالردىن خېلـى كېـيىن ئـۆتكهنلىكىنى كۆرسـىتىدۇ    

ــۇ ئىككــى ئىبــارە  . ا ئهلهيهىسســاالمدىن كېيىنكــى زامــانالردۇرئىككىســى مۇســ ب
خورېننىــڭ نهزىرىــدە پايدىســىز ئىبــارىلهرال ئهمهس، بهلكــى تېكىســتنى مهشــغۇل 

بۆلۈمنىـڭ ئـاپتورى ئهگهر مۇسـا    » يارىلىش تهپسىالتلىرى«. قىلغان ئىبارىلهردۇر
قىلمىغـان  دېـگهن سـۆزنى   » بۈگـۈنگىچه «ئهلهيهىسساالم بولسا ئىدى، ئـۇ ههرگىـز   

هورېن مۇسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدىن بىـر قـانچه ئهسـىر كېـيىن       . بوالتتى
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كهلگهن كاتىپالرنىڭ بىرى يائىر ئاتىغان بۇ ئىسىمنىڭ هازىرغىچه شۇنداق داۋام 
ــلى      ــارىنى ئهس ــۇ ئىب ــۈن شــهرهتىكى ب ــدۈرۈش ئۈچ ــى بىل ــپ كهلگهنلىكىن قىلى

اتنىـڭ باشـقا نۇسـخىلىرىغىمۇ    تېكىستكه قوشۇپ قويغان، ئانـدىن بـۇ ئىبـارە تهۋر   
هورېننىڭ بـۇ پىكـرىگه شـهك قىلغـان     . يېزىلغان، دېگهن يهكۈننى كۈچلهندۈرىدۇ

كىشــى تهۋراتنىــڭ گىــرېكچه نۇسخىســىنى باشــقا نۇســخىلىرىغا سېلىشــتۇرۇپ   
ئۇ چوقۇم بهزى نۇسخىالردا تېكىستنىڭ ئـۆزىگه قوشـۇۋېلىنغان مۇنـداق    . كۆرسۇن

دا تېكىســتنىڭ شهرهىســىگه يېزىلغــانلىقىنى ســۆزلهرنىڭ يهنه باشــقا نۇســخىالر
هورېن مۇسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدىن بىـر قـانچه ئهسـىر كېـيىن       . كۆرىدۇ

تېكىستلهرنىڭ شهرهىسىگه يېزىلغـان ئـارتۇق سـۆزلهرنىڭ كېيىنكـى دەۋرلهردە     
رەسمىي تېكىستكه قوشۇپ يېزىلىشقا باشلىغانلىقتىن، بۇ سۆزلهرمۇ كىتابنىڭ  

ــتى  ــلى تېكىس ــيىن    ئهس ــانلىقىنى ۋە كې ــپ قالغ ــىغا ئايلىنى ــر پارچىس نىڭ بى
تهۋراتنىڭ پۈتـۈن نۇسـخىلىرىغا يېزىلىـپ ئهسـلى تېكىسـتلهر قاتارىـدىن ئـورۇن        

مانـا بـۇالر ئۇالرنىـڭ كىتابلىرىنىـڭ     . ئېلىپ كهلگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلماقتـا 
ــۇق      ــا ئوچـ ــالىي بواللمىغانلىقىغـ ــالردىن خـ ــۆزگهرتىش ۋە ئويدۇرۇشـ ــه ئـ ههمىشـ

مۇسـادىن كېيىنكـى   «شۇڭا هېنرى ۋە ئىسكاتالر ئۆز تهپسـىرلىرىدە  . لهردۇردەلىل
ــداق قوشــۇمچه    بىــرەر كاتىــپ تهرىپىــدىن تېكىســتلهرگه كىرگۈزۈۋېلىنغــان بۇن

تهۋرات . دەپ يازغـان » سۆزلهر تاشلىۋېتىلسىمۇ ئاساسى مهزمۇنغـا زىيىنـى يوقتـۇر   
هلهيهىسسـاالمنىڭ  تېكىستتىكى مۇنـۇ ئىبـارىنىڭمۇ مۇسـا ئ    - ٤١:  ٣٢» سانالر«

مهنهسسا ئـوغلى يـائىر ئۇالرنىـڭ دېهقـانچىلىق     «: سۆزى بولۇشى مۇمكىن ئهمهس
ــدى ــى ئالـ ــدى . يهرلىرىنـ ــائىر دەپ ئاتىـ ــى يـ ــۇنى ههۋۋۇسـ ــر » .ئـ ــۇ يهردە يهنه بىـ بـ

ئـۇ بولسـىمۇ، يائىرنىـڭ دادىسـى مهنهسسـا ئهمهس،      . ئۆزگهرتىشنى پـاش قىلىمىـز  
ــدى   ــگهن كىشــى ئى ــۈنلهر«تهۋرات . بهلكــى ســهجۇب دې  - ٢٢:  ٢» ١خهۋەرلىــرى ك

شـهههر ئۇنىڭغـا    ٢٣جىلئاد دېـگهن جايـدا   . سهجۇبتىن يائىر تۆرەلدى«تېكىستته 
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بۆلـۈمى  » يـارىلىش تهپسـىالتلىرى  «تهۋراتنىـڭ  . دەپ قهيت قىلىنغـان » قارايتتى
بۆلـۈمى يائىرنىـڭ دادىسـىنىڭ ئىسـمى توغرىلـۇق      » ١خهۋەرلىرى كۈنلهر«بىلهن 

. اتـالىق بـۇ ئىككـى بۆلۈمنىـڭ بىرىـدە بولۇشـى كېـرەك       خ. بىـرىگه زىتتـۇر   -بىر 
ــراپ      ــدۇرۇلغان ســۆزلهر، دەپ ئېتى ــيىن ئوي ــۇ تېكىســتلهر كې ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ب

شــۇڭا . قىلىنغانــدىن كېــيىن، بۇالرنىــڭ هېچبىرىنــى تــوغرا دېيىشــكه بولمايــدۇ
 شــر قىلىنغــان مــۇقهددەس كىتــابالر هىندىســتان، ئامېرىكــا ۋە ئهنگلىــيهلهردە نه

ــاپتورلىرى مۇنـــداق دەپ يازغـــان قامۇســـىنىڭ ــابلىرى دەپ «: ئـ ــانىڭ كىتـ مۇسـ
تونۇلغـــان بهش بۆلۈمـــدىكى بهزى جـــۈملىلهر بۇالرنىـــڭ مۇســـانىڭ ســـۆزلىرى      

ئۇنىڭــدىن باشــقا يهنه بــۇ كىتــابالردا  . ئهمهســلىكىگه ئوچــۇق ئىشــارەت قىلماقتــا 
ــۇالر مۇســانىڭ ســۆزلهش تهرىقىســىگه يــاكى ئۇنىــڭ     ــاركى، ئ بهزىبىــر ئىبــارىلهر ب

بــۇالر چوقــۇم ئويــدۇرما . زلىشىشــتىكى ئۇســلۇبىغا ئوخشــىمايدىغان ســۆزلهردۇرسۆ
ــىنىڭ       ــان كىش ــۇپ يېزىۋالغ ــتلهرگه قوش ــلى تېكىس ــۆزلهرنى ئهس ــۇ س ــۆزلهر، ب س

هېنـرى ۋە ئىسـكات تهپسـىرلىرىنىڭ    » .كىملىكى هېچكىمگه مهلـۇم ئهمهسـتۇر  
تابلىرىنىـڭ  دېگهن ئىبارە كونا ئههـدە كى » بۈگۈنگىچه«: توپلىمىدا مۇنداق دەيدۇ

بۇنىڭغـــا ئوخشـــاش ئىبارىلهرنىـــڭ ههممىســـى . كـــۆپلىرىگه كىرگۈزۈۋېلىنغـــان
تهۋرات . كاتىپالر تهرىپىـدىن تېكىسـتلهرگه يېزىلىـپ قالغـان ئـارتۇق سـۆزلهردۇر      

 .نىڭ  سهككىز يېرىگه ئويدۇرما سۆزلهر كىرگۈزۈۋېلىنغان»يۇشهئ«

 :كى ئۆزگهرتىشبهزى بابالرغا مۇقهددىمىلهرنى كىرگۈزۈش نهتىجىسىدى - ٨

تېكىستلىرىنى ئوقۇغان كىشـى   - ٥~١:  ١» يارىلىش تهپسىالتلىرى«تهۋرات 
بۇ بهش تېكىستنىڭ مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ سـۆزى ئهمهسـلىكىنى ئوپئوچـۇق    

چــۈنكى ئــاپتور بــۇ تېكىســتلهردە مۇســا ئهلهيهىسســاالم ههققىــدە       . كۆرەلهيــدۇ
بـۇ مۇسـانىڭ پۈتـۈن    «: مهسـىلهن . ئۈچىنچى شهخس ئېتىبارى بىلهن سـۆزلىگهن 
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مۇســا ئىســرائىل ئهۋالدلىرىغــا رەب . ئىســرائىل ئهۋالدلىرىغــا ســۆزلىگهن ســۆزىدۇر
ئوردۇنـدىكى مۇئـاب دېـگهن جايـدا مۇسـا بـۇ       . تهۋسىيه قىلغـان بـويىچه سـۆزلىگهن   

ــلىغان  ــكه باش ــهرىئهتنى شهرهىلهش ــتنىڭ   » ...ش ــۇ بهش تېكىس ــالرك ب ــادام كى ئ
مــۇقهددىمه قىلىــپ قوشــۇۋېلىنغانلىقىنى بۆلــۈمىگه » يــارىلىش تهپســىالتلىرى«

- ٣٤بۆلۈمىنىـڭ » يـارىلىش تهپسـىالتلىرى  «ئېتىراپ قىلغان ۋە مۇنـداق دېـگهن   
بابتـا تـۈگىگهن    - ٣٣چۈنكى ئۇنىڭ سۆزى . بابلىرى مۇسانىڭ سۆزلىرى ئهمهستۇر

چـــۈنكى بۇنىـــڭ . بـــابنى مۇســـا يازغـــان دەپ داۋا قىلىـــش خاتـــادۇر - ٣٤. بولىـــدۇ
هېنــرى، ئىســكات، دۋالــى ۋە رېچىرتمېنــت » .دىن يىراقتــۇرراســتلىقى ئېهتىمالــ

بـابنى ئهسـلى تېكىسـتكه     - ٣٤«: تهپسىرلىرىنىڭ توپلىمىدا مۇنداق دېيىلگهن
قوشۇپ يازغان كىشى يۇشـهئ يـاكى سـهمۇئىل يـاكى ئهزرا يـاكى نـامى تونۇلمىغـان        

بىـل  ههر هالدا بۇ مهزمۇنالر ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ با. بىرسى بولۇشى مۇمكىن
  .»يىن يېزىلغان بولۇشى ئېهتىمالئهسىرلىكىدىن قايتقىنىدىن كې

يۇقىرىدىكى مۇپهسسىرلهر ۋە تهتقىقاتچىالرنىڭ سـۆزلىرىگه نهزەر سـالىدىغان   
بولساق ئۇالرنىڭ هېچبىرىنىڭ بۇ مـاۋزۇدا كهسـكىن سـۆز قىاللمىغـانلىقىنى ۋە     

چىقارغـانلىقىنى   پهقهت گۇمان، تهخمىن قىلىش بىلهنال يۇقىرىدىكى يهكۈنلهرنى
ــۆرىمىز ــدە تهۋرات . كــ ــىالتلىرى «تۆۋەنــ ــارىلىش تهپســ ــابتىن بهزى  - ٣٤» يــ بــ

مۇســا مۇئــاب هارۋىلىرىــدىن چۈشــۈپ نهبــۇ «: تېكىســتلهرنى نهقىــل كهلتــۈرىمىز
رەب ئۇنىڭغـا جىلئـادتىن دانگىـچه بولغـان پۈتـۈن زېمىنالرنـى       ... تېغىغا ئۆرلىدى

رەبنىڭ بهندىسى مۇسا رەبنىـڭ سـۆزى   . )٤... (رەب ئۇنىڭغا ئېيتتى). ١(كۆرسهتتى
مۇسا مۇئـاب زېمىنىـدىكى فهگـۇر ئۆيىنىـڭ     ). ٥(بويىچه مۇئاب دېگهن جايدا ئۆلدى

ئۇنىڭ قهبرىسـىنى بۈگـۈنگىچه هېچبىـر    . ئۇدۇلىدىكى بىر ئۆيگه دەپنه قىلىنغان
ــدۇ  ــۇ   ). ٦(ئىنســان بىلمهي ــدا ئ ــان ۋاقتى ــات بولغ ــا ۋاپ ــدى  ١٢٠مۇس ــتا ئى ). ٧(ياش

ئىسـرائىل ئهۋالدلىـرى ئىچىـدىن    ). ٨...(دلىرى مۇسـاغا يىغلىـدى  ئىسرائىل ئهۋال
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مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمغا نازىـل    » ).١٠(مۇساغا ئوخشاش بىرەر پهيغهمبهر كهلمىدى
ــنه قىلىنغــانلىقى، كىشــىلهرنىڭ    بولغــان ســاماۋى كىتابتــا ئۇنىــڭ ئۆلــۈمى، دەپ

كــى ۋە ئۇنىڭغــا يىغلىغــانلىقى، ئۇنىــڭ قهبرىســىنىڭ هــازىرغىچه بىلىنمىگهنلى 
ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئىچىـدىن ئۇنىڭغـا ئوخشـايدىغان بىـرەر     

 .!غهمبهر كهلمىگهنلىكى يېزىالمدۇ؟پهي

ــاۋۋالقى بهش     ــاد قىلىمىزكــى، تهۋراتنىــڭ ئ بىــز مۇســۇلمانالر شــۇنداق ئېتىق
بـابى   - ٣٤بۆلۈمنىـڭ  » يـارىلىش تهپسـىالتلىرى  «بۆلۈمىنىڭ خاتىمىسى بولغان 

بىز بۇنىڭ مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمغا   . سساالمنىڭ سۆزلىرى ئهمهستۇرمۇسا ئهلهيهى
بهلكـى مۇسـا   . مهنسۇپ قىلىنىشـىغا ئىنكـار قىلىـش بىـلهن كۇپـايه قىلمـايمىز      

ئهلهيهىسساالمغا مهنسـۇپ قىلىنغـان مهزكـۇر بهش كىتابنىـڭ هېچبىـرى مۇسـا       
بــۇ . مىــزئهلهيهىسســاالمنىڭ كىتــابى ئهمهســلىكىنى كهســكىن ئىســپات قىالالي

ۋە ئۆزگهرتىشــلهرنىڭ ههممىســى ا زىــتلىقالر، ئويــدۇرم ۋە ىتــابالردىكى خاتــالىقك
بـــۇالر بىزنىـــڭ ســـۆزىمىزنى ئىسپاتالشـــقا . كـــۆز ئالـــدىمىزدىكى نهق دەلىلـــدۇر

چۈنكى پهيغهمـبهرگه ۋەهىـي قىلىنغـان كىتابتـا يۇقىرىدىكىـدەك      . يېتهرلىكتۇر
ــۇمكىن ئهمهس    ــى مـ ــۈز بېرىشـ ــالرنىڭ يـ ــبهرگه . ئىشـ ــۇالر پهيغهمـ ۋە ئۇنىـــڭ  بـ

ــۇر   ــارەت ۋە تۆهمهتت ــان هاق ــبهرلىكىگه قىلىنغ ــڭ بهزى   . پهيغهم ــى كىتابنى ئههل
ئالىملىرى ۋە تارىخچىلىرى يۇقىرىدىكى زىتلىقالر، ئىختىالپالر ۋە ئويدۇرمىالرنى 
بىزنىـــڭ دېگهنلىرىمىـــزگه ئوخشـــاش دەلىلـــلهپ، بىزنىـــڭ ئېتىقـــادلىرىمىزنى 

 .كۈچلهندۈرمهكته

ــر گهۋدە قىل  - ٩ ــۈچنى بى ــدىكى   ئ ــش ئهقىدىســىنىڭ راۋاجلىنىشــى ههققى ى
 :ئۆزگهرتىشلهر
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ــش  ( ــر گهۋدە قىلى ــۈچنى بى ــا   :ئ ــالاله ي(ئات ــى ئ ــۇل )هن ــا (، ئوغ ــى ئىس ۋە ) يهن
مۇقهددەس روهتىن ئىبارەت بۇ ئۈچى بىرلىشىپ بىر ئىالهنى تهشـكىل قىلغـان،   

 )ت –ئىسا بۇ ئۈچنىڭ ئىككىنچىسىدۇر دەپ ئېتىقاد قىلىش دېمهكتۇر 

ــايۇ«ئىنجىــل  ــۇۋاهچىالر  «تېكىســتلهردە  - ٨، - ٧:  ٥» ١ههنن ــقهتهن گ ههقى
بـۇ ئـۈچى بىـر گهۋدىنـى     . ئـۇالر ئاسـماندىدۇر  . ئاتا، كهلىمه، مۇقهددەس روه: ئۈچتۇر(

بـۇ  . روه، سـۇ، قـان  : زېمىنـدىكى گـۇۋاهچىالر ئـۈچ بولـۇپ، ئـۇالر     . )تهشكىل قىلىدۇ
سـلى تېكىسـت   ئه. دەپ قهيـت قىلىنغـان  » ئۈچى بىر گهۋدىنى تهشـكىل قىلىـدۇ  

ههقىـقهتهن گـۇۋاهچىالر   «: ئۇالرنىڭ تهتقىقاتچىلىرى ئېيتقاندەك، مۇنـداق ئىـدى  
بـۇ  » .روه، سۇ ۋە قاندىن ئىبارەت ئۈچ بولۇپ، بۇالر بىـر گهۋدىنـى تهشـكىل قىلىـدۇ    

( بۇنىڭدا يۇقىرىـدىكى  . يىلى نهشر قىلىنغان ئىنجىلنىڭ تېكىستىدۇر - ١٨٦٥
ــوق )  ــاق ئىچىــدىكى ســۆزلهر ي ــۇ ئىنجىلنىــڭ  ئ. تىرن ــا ب  - ١٨٢٦ۋە  - ١٨٢٥همم

چـۈنكى  «: يىللىرى نهشر قىلىنغان نۇسخىسىنىڭ تېكىستىدە مۇنداق كهلـگهن 
بـۇ ئــۈچى بىــر ئىالهنــى تهشــكىل  . روه، ســۇ ۋە قانــدۇر: ئــۇالر. گـۇۋاهچىالر ئۈچتــۇر 

بىـراق ئـۈچنى بىـر گهۋدە    . بىرىگه يېقىندۇر -بۇ ئىككى تېكىست بىر » .قىلىدۇ
تىرنـاق  ( ) غا ئىشـىنىدىغانالر ئهسـلى تېكىسـتكه يۇقىرىـدىكى     قىلىش ئېتىقادى

ئـــۇالر كىرگۈزۈۋالغـــان ۋە ئۆزلىرىنىـــڭ . ئىچىـــدىكى ســـۆزلهرنى كىرگۈزۈۋالغـــان
ــارتۇق ســۆزلهر چوقــۇم ئويدۇرمىــدۇر   ــۇ ئ كــۆپلىگهن ئههلــى . يۆنىلىشــى بولغــان ب

ــدۇرۇلغانلىقىنى      ــڭ ئويـ ــۇ ئىبارىلهرنىـ ــالىملىرى بـ ــاتچى ئـ ــڭ تهتقىقـ كىتابنىـ
ىتلهپ بۇالرنىـڭ ئهسـلى تېكىسـتتىن چىقىرىلىشـى كېـرەك ئىكهنلىكىنـى       تهك

ئهســـىر خىرىســـتىيانلىرىنىڭ ئهڭ  - ٤ئهممـــا . كهســـكىن جاكـــارالپ كهلـــگهن
ئاتاقلىق ئالىمى ۋە ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش ئهقىدىسـىدىكىلهرنىڭ بىردىنبىـر   

ا يۆنىلىشــى بولغــان ئــالىم ئهكىســتايىن ئــۈچنى بىــر گهۋدە قىلىــش ئېتىقادىغــ  
ئــۇ . ئىنكـار قىلىــدىغان ئېــرىن مهزهىپـى بىــلهن ههمىشــه مۇنـازىرە قىلىشــاتتى   
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ئـۇ ئـۆزى   . پارچىدىن كۆپرەك كىتاب يازغـان  ١٠يۇههننانىڭ كىتابىنى شهرهلهپ 
تىرنـاق ئىچىـدىكى سـۆزلهرنى    ( ) يازغان كىتابالرنىـڭ هېچبىرىـدە يۇقىرىـدىكى    

ــۇ ســۆزلهرنى پهقه . نهقىــل قىلغــان ئهمهس ــدىمۇ ب ئهگهر . ت قولالنمــايتتىمۇنازىرى
ــدىكى  ــل     ( ) يۇقىرىـ ــدىكى ئىنجىـ ــڭ دەۋرىـ ــۆزلهر ئۇنىـ ــدىكى سـ ــاق ئىچىـ تىرنـ

تېكىستلىرىدە بولغان بولسا ئىدى، ئۇ ئهلۋەتته هېچ جاپا تارتماستىن ئۈچنى بىـر  
گهۋدە قىلىش ئهقىدىسىگه قارشـى چىققۇچىالرغـا رەددىـيه بېرىشـته ئـۇنى دەلىـل       

دىن شـۇ ههقىـقهت ئاشـكارىالندىكى، ئـۈچنى بىـر      بۇنىڭ. قىلىپ قولالنغان بوالتتى
ــۇ    گهۋدە قىلىــش ئېتىقادىغــا ئىشــهنگۈچىلهر ئهكســايىندىن كېــيىن ئۆزىنىــڭ ب

ئىچىدىكى بـۇ ئىبـارىلهرنى ئويـدۇرۇپ    ( ) ئهقىدىسىگه دەلىل بوالاليدىغان تىرناق 
چىققان ۋە يۇههننا كىتابىنىڭ ئهسـلى تېكىسـتلىرىگه بـۇالرنى كىرگۈزىۋېلىـپ،     

يىلـى   - ١٨٥٤. بۇالرنى ئهسلى تېكىستتىن بىر پارچه دەپ ئـېالن قىلغـان  ئاندىن 
ــتاندا ــهيخ رەهمهتـــۇلاله بىـــلهن خىرىســـتىيان       ،هىندىسـ ئىســـالم ئـــالىمى شـ

ئالىملىرىدىن دوكتور فېندىر ۋە ئۇنىڭ دوسـتى فىـرەنجلهر ئوتتۇرىسـىدا ئېلىـپ     
ــدىكى     ــالىمى يۇقىرى ــۇ ئىككــى خىرىســتىيان ئ ــدە ب ( )  بېرىلغــان چــوڭ مۇنازىرى

تىرناق ئىچىدىكى ئىبارىلهرنىڭ ئويدۇرما ئىكهنلىكىنى ئىقرار قىلغـان ۋە باشـقا   
. يهتته ئورۇندىمۇ بۇنداق ئويدۇرما ئىبارىلهرنىـڭ بولغـانلىقىنى ئېتىـراپ قىلغـان    

. بهتلىـك بىـر ماقـاله ئـېالن قىلغـان      ١٢هورېن بۇ ئىبـارىلهرنى تهتقىـق قىلىـپ    
ــىرلىرى توپلىمىن  ــكات تهپسـ ــرى ۋە ئىسـ ــۇ   هېنـ ــڭ بـ ــاپتورىمۇ هورېننىـ ــڭ ئـ ىـ

ماقالىســىنى قــولالپ، بــۇ ئىبارىلهرنىــڭ ههقىــقهتهن ئويــدۇرما ئىكهنلىكىنــى       
 :ئىسپاتالپ تۆۋەندىكى دەلىللهرنى كهلتۈرگهن

ــۇ ئىبــارە ) ١(  ــك نۇســخىلىرىنىڭ   - ١٦ب ــۇرۇن يېزىلغــان گىرې ئهســىردىن ب
 .هېچبىر نۇسخىسىدا يوق
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قىق ۋە ئېهتىيات بىلهن نهشـر قىلىنغـان   بۇ ئىبارە ئاۋۋالقى زامانالردا تهت) ٢( 
 .نۇسخىالرنىڭ هېچبىرىدە يوق

 .بۇ ئىبارە قهدىمكى التىنچه نۇسخىالردا ياكى تهرجىمىلهردە يوق) ٣( 

بۇ ئىبارىنى قهدىمكى ئالىمالردىن ياكى چېركاۋ تارىخچىلىرىـدىن بىـرەر   ) ٤( 
 .كىشىمۇ يازغان ئهمهس

ىڭ خىرىستىيان دىنىنـى ئىسـاله   بۇ ئىبارىنى پىروتېستانت مهزهىپىن) ٥( 
ــۇ . قىلغــۇچىالر گــۇرۇهى ئهســلى تېكىســتتىن چىقىرىۋالغــان  بهزى مهزههپــلهر ب

 . ئىبارىگه شهك بىلهن قارىغان

خىرىســتىيانالر ئــۆز ئهقىــدىلىرىنى  ،ئېنىقالنــدىكى نىســىبۇنىــڭ بىــلهن شۇ
 ،كۈچلهنــدۈرۈش ئۈچــۈن يــاكى ئۆزلىرىنىــڭ ۋاقىتلىــق پايــدىلىرىنى كــۆزلهپ      

ىنىڭ مۇقهددەس كىتابلىرىنى قهستهن ئۆزگهرتىـپ، ئـۆزلىرىگه پايـدىلىق    ئۆزلىر
بولغان يېڭى ئىبـارىلهرنى ئويـدۇرۇپ چىقىـپ، ئهسـلى تېكىسـتلهرگه كىرگـۈزۈپ       

چۈنكى مهتبهئهلهر ئىجاد بولۇشتىن ئىلگىرى ئـۇالر ئۈچـۈن ئۆزلىرىنىـڭ    . كهلگهن
ــۆزگهرتىش، قوشــۇش، قىســقارتىش ۋە ئوي   ــابلىرىنى ئ ــۇقهددەس كىت ــنىڭ م دۇرۇش

هــازىرمۇ بــۇرۇن ئېچىلغــان بــۇ ئىشــىكلهرنىڭ ئــۇالر . ئىشــىكلىرى ئوچــۇق ئىــدى
پىروتېستانت مهزهىپىنىـڭ  . ئۈچۈن ههر زامان ئوچۇق بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز

ــڭ       ــابالرنى ئۆزىنى ــۇقهددەس كىت ــېر م ــۋا لۇس ــاقلىق پېش ــامى، ئات ــى ئىم بىرىنچ
. هرجىمه قىلغان كىشـىدۇر مۇرىتلىرىنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن نېمىس تىلىغا ت

تهكرار نهشر قىلىنغان، لـېكىن ئـۇ    -ئۇنىڭ هايات ۋاقتىدا بۇ تهرجىمىلهر تهكرار 
ئــۇ هاياتىنىــڭ . يۇقىرىــدىكى ئويــدۇرما ئىبــارىلهرنى بــۇ تهرجىمىــلهرگه يازمىغــان

يىلى بۇ تهرجىمىنـى قايتـا نهشـر قىلـدۇرغان ۋە      - ١٥٤٧ئاخىرقى يىللىرى يهنى 
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دەپ تهۋســـىيه » !ىـــڭ بـــۇ تهرجىمهمنـــى ئۆزگهرتمىســـۇنمېن«مۇقهددىمىســـىگه 
ــان ــهن     . قىلغـ ــڭ، خۇسۇسـ ــى كىتابنىـ ــۇمىي ئههلـ ــىيهت ئومـ ــۇ ۋەسـ ــېكىن بـ لـ

خىرىستىيانالرنىڭ ئادىتىگه مۇناسىپ كهلمىگىنـى ئۈچـۈن ئـۇالر بـۇ ۋەسـىيهتكه      
يىل توشماستىن  ٣٠ئۇنىڭ ۋاپاتىغا . ئهمهل قىلمىغان ۋە ئهكسىچه ئىش كۆرگهن

يىلى گېرمانىيهنىـڭ فرانكفـورت شـههىرىدىكى ئاهـالىلهر      - ١٥٧٤مىالدىيهنىڭ 
لۇســېرنىڭ بــۇ تهرجىمىســىنى قايتــا نهشــر قىلدۇرىــدۇ ۋە يۇقىرىــدىكى ئويــدۇرما  

ئۇنىڭـدىن كېـيىن بـۇ تهرجىـمه يهنه بىـر      . ئىبارىلهرنى بۇ تهرجىمىگه كىرگۈزىدۇ
ــدۇ   ــر قىلىنى ــتىم نهش ــانچه قې ــ   . ق ــارىلهرنى خهلقنى ــۇ ئىب ــا ب ــۇ ۋاقىتت ــۇالر ب ڭ ئ

ئانــــدىن يهنه . قارشــــىلىقىدىن قورقــــۇپ تهرجىمىــــدىن چىقىرىــــپ تاشــــاليدۇ 
ــالىلىرى    ــههىرىنىڭ ئاهــ ــرگ شــ ــڭ ۋېتىنبــ  - ١٥٩٩ۋە  - ١٥٩٦گېرمانىيهنىــ

يىللىــرى لۇســېرنىڭ بــۇ تهرجىمىســىنى قايتــا نهشــر قىلدۇرىــدۇ ۋە بۇنىڭغــا        
يۇقىرىدىكى ئويدۇرما ئىبـارىلهرنى كىرگـۈزۈپ بـۇالرنى ئهسـلى تېكىسـتتىن بىـر       

هـامبۇرگ شـههىرىنىڭ ئههلىمـۇ ئۇالرنىـڭ قىلغىنىنىـڭ      . پارچه قىلىپ يازىـدۇ 
يىلـى   - ١٥٩٦ئوخشىشىنى قىلىدۇ، يهنى بۇالرمـۇ لۇسـېرنىڭ بـۇ تهرجىمىسـىنى     

كېــيىن . نهشــر قىلدۇرىــدۇ ۋە ئۇنىڭغــا يۇقىرىــدىكى ئىبــارىلهرنى كىرگۈزىــدۇ     
بــۇ  ،نىــداۋېنتبــورگ شــههىرىنىڭ ئههلــى بــۇ تهرجىمىنــى قايتــا نهشــر قىلدۇرغى

بــۇ  ،تهرجىمىلهردىكـى زىـتلىقالردىن خهلقنىـڭ نـارازىلىقى چىقىشـىدىن قورقـۇپ      
ئانــدىن پىروتېســتانت . قېــتىم بــۇ ئىبــارىلهرنى تېكىســتتىن ئېلىــپ تاشــاليدۇ 

غۇللۇقالرغـا رازى  ىخىرىستىيانلىرى بۇنـداق قوشـۇپ چىقىرىشـتىن ئىبـارەت دىل    
قلىشــىپ بــۇ ئىبــارىلهرنى ئــۇالر ههمــمه بىــردەك ئىتتىپا ،بولمىغانــدىن كېــيىن

. لۇسېرنىڭ تهرجىمىسىنىڭ پۈتـۈن نهشـرلىرىگه كىرگۈزۈشـكه قـارار چىقىرىـدۇ     
. ئوچۇق خىالپلىق قىلغان بولـدى   يازمىسىغا بۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئۆز ئىمامىنىڭ

ــۇرۇن  ــبهئهلهر ئىجــاد قىلىنىشــتىن ب ــۇالر كىتــابالرنى  ،چــۈنكى مهت ــۆزگهرتىش ئ ئ
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هددەس كىتابالرمۇ ئـاز سـاندىكى كىشـىلهرنىڭال    مۇق. ئۈچۈن ياخشى پۇرسهت ئىدى
بهتلىـك   ٥٠مهشـهۇر پهيالسـۇپ ئـالىم ئىسـهاق نيـۇتىن      . قولىدا مهۋجۇت بـوالتتى 

ههجىمدە بىر كىتاب يازغان، ئۇنىڭدا يۇقىرىدىكى ئويدۇرما ئىبارىلهرنىڭ ۋە باشقا 
مــاۋزۇالردىكى خېلــى كــۆپ ئىبارىلهرنىــڭ چوقــۇم ئويــدۇرما ۋە يالغــان ســۆزلهر        

) ئىنجىلالرنىــڭ(بــۇ ئىبــارىلهر يېڭــى ئههــدىنىڭ . كهنلىكىنــى ئىســپاتلىغانئى
تىرناق ئىچىگه ئېلىنىپ نهشر ( ) يىللىرىدىكى نهشرلىرىدە  - ١٩٨٣ۋە  - ١٨٦٥

قىلىنغان ۋە بۇ ئىككى قېتىملىق نهشرىنىڭ مهسئۇللىرى ۋە ئىساله قىلغۇچى 
ۇقهددىمىســـىدە بــۇ نهشــرىلهرنىڭ بىرىنچــى بېــتىگه بهرگهن م     ،مــۇههررىرلىرى 

تىرنــاق ئىچىــگه ( ) قهدىمكـى نۇســخىالردا بولمىغـان بهزى ئىبــارىلهر ۋە سـۆزلهر    «
يىلــى بهيرۇتتىكــى  - ١٩٨٢يېڭــى ئههــدىنىڭ . دەپ ئىزاهــات بهرگهن» ئېلىنــدى

يىلى يهنه بهيرۇتتىكـى هـۆررىيهت  نهشـرىياتىدا     - ١٩٨٣كاتۇلىك نهشرىياتىدا ۋە 
 .ناق ئىچىدىكى ئىبارىلهر يوقتۇرتىر( ) نهشر قىلىنغان نهشرلىرىدە 

ئىســـا ئالالهنىـــڭ ئـــوغلى دەيـــدىغان داۋانـــى كـــۈچكه ئىـــگه قىلىـــش    - ١٠
 :ۈزىسىدىن ئۆزگهرتىشي

ــل  ــلىرى«ئىنجىـ ــڭ ئىشـ ــتته  - ٢٧:  ٨» ئهلچىلهرنىـ ــۇپپېس «تېكىسـ فىلـ
: ئۇ جاۋاب بېرىـپ . ئهگهر چىن كۆڭلۈڭدىن ئىشهنسهڭ بۇ ساڭا دۇرۇستۇر: ئېيتتى

بـۇ  .  دەپ قهيت قىلىنغـان » ئىسا ئالالهنىڭ ئوغلىدۇر، دېدىمهن ئىشىنىمهنكى، 
دېــگهن ئىبــارە ئــۈچنى بىــر گهۋدە  » ئىســا ئالالهنىــڭ ئوغلىــدۇر«تېكىســتتىكى 

ــدۇرما     ــۇۋېلىنغان ئويـ ــدىن قوشـ ــهنگۈچىلهر تهرىپىـ ــىگه ئىشـ ــش ئهقىدىسـ قىلىـ
مهشــهۇر خىرىســتىيان ئالىملىرىــدىن كىرىســپاخ بىــلهن شــولېز بــۇ  . ئىبارىــدۇر

 .  رنىڭ ئويدۇرما ئىكهنلىكىنى بىردەك ئېالن قىلغانئىبارىله
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رەئۇبېننىـــڭ ئـــۆز ئاتىســـىنىڭ ئايـــالى بىـــلهن زىنـــا قىلغـــانلىقى        - ١١
  :ۋەقهسىدىكى ئۆزگهرتىش

ــارىتىلىش«تهۋرات ئىبـــرانىيچه  ــۇ «تېكىســـتته  - ٢٢:  ٣٥» يـ ئىســـرائىل بـ
. ىنـا قىلـدى  زېمىندا تۇرۇۋاتقان ۋاقتىدا رەئۇبېن ئـۆز ئاتىسـىنىڭ ئايـالى بىـلهن ز    

شۈبهىسـىزكى، بـۇ تېكىسـتته ئـۆزگهرتىش بولغـان ۋە      » .ئىسرائىل بۇنى ئاڭلىدى
يههۇدىيالرنىــڭ ههممىســى بــۇ ئورۇنــدا بىــر . بىــر جــۈمله ســۆز ئېلىــپ تاشــالنغان

ــدۇ    ــراپ قىلى ــالنغانلىقىنى ئېتى ــپ تاش ــڭ ئېلى ــكات  . ئىبارىنى ــرى ۋە ئىس هېن
ــيىلگهن  ــداق دې ــ«: تهپســىرلىرىدىمۇ مۇن ــدا بىــر ئىبارىنىــڭ  يههــۇدىيالر ب ۇ ئورۇن

تهۋراتنىــڭ » .ئېلىــپ تاشــالنغانلىقىغا نىســبهتهن ئوخشــاش كــۆز قاراشــتىدۇر     
بـۇ ئىـش   «: گىرېكچه تهرجىمىسىدىكى بۇ تېكىستنىڭ تولۇقالنمىسى مۇنـداقتۇر 

ئىبرانـى يههـۇدىيلىرى بـۇ ئىبـارىنى نـېمه      » .ئۇنىڭ نهزىرىـدە قهبىـه ئىـش ئىـدى    
 . سوئالغا تېخىچه جاۋاب يوق دېگهن بۇ ،ئۈچۈن ئېلىپ تاشلىغان؟

 :النغانلىقى ۋەقهسىدىكى ئۆزگهرتىشقهدەهنىڭ ئوغۇر - ١٢

خوجــايىنىم ســۇ  «تېكىســتته  - ٥:  ٤٤» يــارىتىلىش«تهۋرات ئىبــرانىيچه 
دەپ قهيــت قىلىنغــان بولــۇپ، بــۇ تېكىســتكه  » ئىچىــدىغان قهدەه ئهمهســمۇ بــۇ؟

هارسلى بۇ ئورۇندا بهزى مۇپهسسىر . قىسقارتىش بىلهن ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلگهن
ــالنغان       ــپ تاشـ ــان ۋە ئېلىـ ــرار قىلغـ ــالنغانلىقىغا ئىقـ ــپ تاشـ ــارىلهر ئېلىـ ئىبـ

ــۆز جايىغــا كىرگــۈزۈپ تولۇقالشــقا ئهمــر   ــۇ . قىلغــان ىئىبــارىلهرنى ئ نهتىجىــدە ب
: تېكىست تولۇقلىنىپ گىرېكچه تهرجىمىدە كهلگهندەك تۆۋەنـدىكىچه يېزىلغـان  

خوجــايىنىم ســۇ  ،بــۇ مېنىــڭ. ۇرلىــدىڭنــېمه ئۈچــۈن مېنىــڭ قهدەهىمنــى ئوغ«
 » ئىچىدىغان قهدەه ئهمهسمۇ؟
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ى قالـــدۇرۇپ قويۇشـــتىكى ئىمراننىـــڭ قىـــزى مهريهمنىـــڭ ئىســـمىن  - ١٣
 :ئۆزگهرتىش

ئىمـران ئۆزىنىـڭ تاغــا   «تېكىسـتته   - ٢٠:  ٦» چىقىـش «تهۋرات ئىبـرانىيچه  
تۇغــۇپ ئاچىســى يۇكابېــدنى خوتۇنلۇققــا ئالــدى ۋە ئۇنىڭغــا مۇســا بىــلهن هــارۇننى 

بـۇ  . بۇ تېكىستته قىسقارتىش ئـارقىلىق ئـۆزگهرتىش ئېلىـپ بېرىلغـان    » .بهردى
ــهكىلدە       ــۇق ش ــخىلىرىدا تول ــرېكچه نۇس ــامىرىيه ۋە گى ــڭ س ــت تهۋراتنى تېكىس

ئۇنىڭغـا مۇسـا بىـلهن هـارۇننى ۋە بـۇ ئىككىسـىنىڭ       «: مۇنداق قهيت قىلىنغـان 
ــۇپ بهردى  ــى تۇغ ــداق د » .سىڭلىســى مهريهمن ــالرك مۇن ــادام كى ــگهنئ ــۈك «: ې بۈي

دېـگهن ئىبـارە ئىبرانـى    " بۇ ئىككىسىنىڭ سىڭلىسـى مهريهمنـى  "تهتقىقاتچىالر 
بــۇ ســۆزنىڭ » .نۇسخىســىنىڭ تېكىســتىدە بــار ئىــدى، دەپ ئېتىقــاد قىلىشــىدۇ 

مهنىسى، بۇ ئىبارىنى ئىبرانى يههۇدىيلىرى تهۋراتنىڭ سـامىرىيه نۇسخىسـىغىال   
ــا  ــامىرىلىقالرغا، يــ ــرېكچه تهئهسســــۇپلۇق قىلىــــدىغان ســ كى تهۋراتنىــــڭ گىــ

نۇسخىسـىنىال يــۆنىلىش نۇقتىسـى قىلىۋالغــان خىرىسـتىيانالرغا قارشــى هالــدا    
يهنه باشقا بىر مهسىله شۇكى، ئىمـران قههاتنىـڭ   . تېكىستتىن قىسقارتىۋەتكهن

ئـۇ  . ئوغلى، قههات لېۋىنىڭ ئوغلى، ئىمران لېۋىنىڭ قىزى يۇكابېدگه ئـۆيلهنگهن 
» ئۆزىنىڭ تاغا ئاچىسى«. دۇر)دادىسىنىڭ سىڭلىسىيهنى (ئۆزىنىڭ تاغا ئاچىسى 

 ١٨٦٥، - ١٨١١دېگهن ئىبارە تهۋراتنىڭ سامىرىيه ۋە گىـرېكچه تهرجىمىسـىنىڭ   
، -١٨٢٩، -١٨٢٢يىللىــرى نهشــر قىلىنغــان نۇســخىلىرىدا ۋە  - ١٩٨٣، - ١٩٧٠، -

. يىللىرى نهشر قىلىنغان هىنـدىچه تهرجىـمه نۇسـخىلىرىدا مهۋجۇتتـۇر     - ١٨٤٢
تېكىســتلىرىدە  - ١٩:  ٢٠ۋە  - ١٢:  ١٨» الۋىــيالر«يېــرى شــۇكى، تهۋرات  قىزىــق

. كهلگهن هۆكۈم بـويىچه ئۆزىنىـڭ تاغـا ئاچىسـى بىـلهن نىكـاهلىنىش هارامـدۇر       
ــات بولغــان   - ١٦٤٤ ــوپ ئهربانۇســنىڭ زامانىــدا نهشــر قىلىنغــان    - ٨يىلــى ۋاپ پ

تاغــا «ئىبــارە  دېــگهن» تاغــا ئاچىســى«تهۋراتنىــڭ ئهرەبــچه تهرجىــمه نۇسخىســىدا 
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ئىمران ئۆزىنىڭ تاغا «: دەپ ئۆزگهرتىلىپ مۇنداق يېزىلغان» ئاچىسىنىڭ قىزى
 » .ئاچىسىنىڭ قىزى يۇكابېدگه ئۆيلهندى

ــچه   - ١٨٤٨، - ١٨٤٤، - ١٦٧١، - ١٦٢٥ ــان ئهرەبــ يىللىــــرى نهشــــر قىلىنغــ
دېـگهن  » ئۆزىنىـڭ تاغـا ئاچىسـىنىڭ قىـزى    «تهرجىمه نۇسخىلىرىدا بۇ تېكىست 

ئۇنىڭدىن كېيىنكى نهشرلىرىدىمۇ ئـۇالر بـۇ   . لمه شهكلى بىلهن كهلگهنئۆزگهرتى
 . شهكىلنى ساقالپ قالغان

 :زەبۇردىكى قوشۇش ۋە قىسقارتىشالر - ١٤

تېكىستلىرىدە بهزى ئىبارىلهر باركى، بـۇالر زەبۇرنىـڭ    - ٤ ،- ٣» زەبۇر«تهۋرات 
ــۈ    ــر ت ــرېكچه نۇســخىلىرىدا ۋە گرېكچىنىــڭ بى ــچه، گى ــان التىــنچه، ئهرەب رى بولغ

ئۇالرنىڭ گـاللىرى ئوچـۇق   «: بۇ مۇنداق ئىدى. ۋاتىكانۇس نۇسخىلىرىدا كۆرۈنىدۇ
يىالنالرنىـــڭ . ئـــۇالر تىللىـــرى ئـــارقىلىق كىشـــىلهرنى ئالدايـــدۇ. قهبىـــرلهردۇر

ئۇالرنىـڭ ئېغىزلىـرى لهنهت   . زەههرلىرى ئۇالرنىڭ لهۋلىرى ئاسـتىدا يوشـۇرۇنغان  
ــان  ــلهن تولغ ــ . بى ــرى ق ــڭ قهدەملى ــايىتى  ئۇالرنى ــاالكهتلهرگه ناه ــكه، ه ان تۆكۈش

. ئـۇالر ئامـانلىق يـولىنى بىلمىـدى    . بهختسىزلىك ئۇالرنىڭ يوللىرىدا. چاققاندۇر
بـۇ تېكىسـتلهر زەبۇرنىـڭ ئىبـرانىيچه     » .ئۇالردا ئالالهتىن قورقۇش دېگهنلهر يوق

 ١٨~١٣:  ١ئهمما پاۋلۇسنىڭ رىملىقالرغا يازغان مهكتۇبىنىـڭ  . نۇسخىسىدا يوق
يههــۇدىيالر تهۋراتنىــڭ گىــرېكچه نۇسخىســىنى    . ىســتلىرىدە تېپىلىــدۇ تېك -

ــۈن    ــۇزۇش ئۈچ ــى ب ــان خىرىســتىيانالرنىڭ دىنىن ــۆنىلىش نۇقتىســى قىلىۋالغ  ،ي
يۇقىرىدىكى تېكىسـتلهرنى ئۆزلىرىنىـڭ يۆنىلىشـى بولغـان ئىبرانـى تهۋراتـتىن       

ۇ چىقىرىــپ تاشــلىغان، يــاكى خىرىســتىيانالر پاۋلۇســنى يــاقىالش يۈزىســىدىن بــ
ــتلهرنى يۇقىرىــدىكى تهرجىــمه نۇســخىلىرىغا كىرگۈزىۋالغــان     مانــا بــۇ  . تېكىس

 . قوشۇۋېلىش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغان ئۆزگهرتىشتۇر
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 :دىكى ئۆزگهرتىش»لۇقا«ئىنجىل  - ١٥

ــا«ئىنجىـــل  ــتلىرىدە  - ٣٤~٣٢:  ٢١» لۇقـ ــى «تېكىسـ ــىلهرگه ههقىقهتنـ سـ
ــۇ نهســىل ئۆتمهيــدۇ ئېيتىمهنكــى، بۇالرنىــڭ ههممىســى ئهمهلــگه ئاشــمىغىچ  . ه ب

ــدۇ    ــۆزلىرىم يوقالمايـ ــڭ سـ ــا مېنىـ ــدۇ، ئهممـ ــن يوقىلىـ ــلهن زېمىـ ــمان بىـ . ئاسـ
دەپ قهيــت » قهلبىڭالرنىــڭ ئېغىرلىشــىپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئاگــاه بولــۇڭالر 

 - ٣٤تېكىسـتى بىـلهن    - ٣٣بۇ ئىنجىلنىـڭ  «: هورېن مۇنداق دەيدۇ. قىلىنغان
تهتقىقـاتچىالر  . ي ئېلىـپ تاشـالنغان  تېكىستىنىڭ ئارىسىدىكى ئىبارىلهر پۈتۈنله

نىڭ تېكىسـتلىرىدە يـۈز بهرگهن   "لۇقا"ۋە مۇپهسسىرلهرنىڭ ههممىسى ئىنجىل 
ههتتا تهتقىقاتچى هېلىـز بۇنىڭغـا ئاالهىـدە    . بۇ چوڭ نۇقسانغا كۆز يۇمۇپ كهلگهن

ــدۇرۇش بهرگهن ــل  » .ئاگاهالن ــورېن ئىنجى ــانى«ه ــل » لۇق ــاركوس«ئىنجى ۋە » م
دىـن ئېلىــپ  »لۇقـا «ا مۇۋاپىقالشـتۇرۇش ئۈچـۈن ئىنجىــل   الرغــ»مهتتـا «ئىنجىـل  

ئىنجىـل  . قىلغان بۇيرۇقتاشالنغان تېكىستنى قايتىدىن ئۇنىڭغا كىرگۈزۈشكه 
 ،دىكى بۇ ئۆزگهرتىش جىنـايىتىنى تېخىمـۇ ئېنىـق پـاش قىلىـش ئۈچـۈن      »لۇقا«

دىكـى تولـۇق   »مهتتـا «ۋە ئىنجىل » ماركوس«تۆۋەندە بۇ تېكىستلهرنىڭ ئىنجىل 
 :ىنى كۆرسىتىمىزئىپادىس

مهن سـىلهرگه ههقىقهتنـى   «تېكىسـتلهردە   - ٣٦~٣٤:  ٢٤» مهتتـا «ئىنجىل 
ــۇ نهســىل ئۆتمهيــدۇ   . ئېيتىمهنكــى، ئۇالرنىــڭ ههممىســى ئهمهلــگه ئاشــمىغىچه ب

ئهممـا ئـۇ   . لېكىن مېنىڭ سۆزلىرىم يوقالمايدۇ. ئاسمان بىلهن زېمىن يوقىلىدۇ
ئاسـمانالردىكى  . هـېچكىم بىلمهيـدۇ  كۈننى، شۇ سـائهتنى يـالغۇز ئاتامـدىن باشـقا     

 . دەپ قهيت قىلىنغان» پهرىشتىلهرمۇ بىلمهيدۇ
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مهن ســــىلهرگه «تېكىســــتلىرىدە  - ٣٢~٣٠:  ١٣» مــــاركوس«ئىنجىــــل 
ههقىقهتنى ئېيتىمهنكـى، بۇالرنىـڭ ههممىسـى ئهمهلـگه ئاشـمىغىچه بـۇ نهسـىل        

. وقالمايدۇلېكىن مېنىڭ سۆزلىرىم ي. ئاسمان بىلهن زېمىن يوقىلىدۇ. ئۆتمهيدۇ
ئاسـمانالردىكى  . ئهمما ئۇ كۈننى، شۇ سائهتنى ئاتىـدىن باشـقا هـېچكىم بىلمهيـدۇ    

 .دەپ قهيت قىلىنغان» پهرىشتىلهرمۇ، بالىمۇ بىلمهيدۇ

ــويىچه  ــى بـ ــا«ئىنجىـــل : هـــورېن ۋە هېلىزالرنىـــڭ ئهتراپـ  - ٣٦:  ٢٤» مهتتـ
ىلهر تېكىســتىدە كهلــگهن ئىبــار - ٣٢:  ١٣» مــاركوس«تېكىســتىدە ۋە ئىنجىــل 

دىـــن ئېلىـــپ تاشـــالنغان ۋە كىرگۈزۈلۈشـــى كېـــرەك بولغـــان »لۇقـــا«ئىنجىـــل 
 .ئىبارىلهردۇر

بىدىن يههـــۇدىي، خىرىســـتىيانالرنىڭ ئۆزئـــارا دۈشـــمهنلىكلىرى ســـهۋە - ١٦
 :كېلىپ چىققان ئۆزگهرتىشلهر

ــل  ــا«ئىنجى ــتته  - ٢٣:  ٢» مهتت ــههىرىگه    «تېكىس ــىرا ش ــپ، ناس ــۇ كېلى ئ
گه بـۇ جـاي ناسـىرىيه دەپ ئاتىلىـدۇ، دەپ بېـرىلگهن      بـۇ، پهيغهمـبهرلهر  . يهرلهشتى

بۇ پهيغهمـبهرلهرگه  «بۇ تېكىستنىڭ » .بېشارەتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىدى
بــۇ جــاي ناســىرىيه دەپ ئاتىلىــدۇ، دەپ بېــرىلگهن بېشــارەتنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش   

. دېگهن قىسمى بـۇ ئىنجىلـدىكى مهشـهۇر خاتالىقالرنىـڭ بىرىـدۇر     » ئۈچۈن ئىدى
ــۈ ــڭ   چـ ــان كىتابالرنىـ ــۇپ قىلىنغـ ــبهرلهرگه مهنسـ ــارە پهيغهمـ ــداق ئىبـ نكى بۇنـ

بۇنى خىرىستىيانالر يههۇدىيالرغا بولغـان دۈشـمهنلىكى   . هېچبىرىدە تېپىلمايدۇ
ــا      ــۆز كىتابلىرىغـ ــۈن ئـ ــش ئۈچـ ــپات قىلىـ ــدىلىرىنى ئىسـ ــىدىن ۋە ئهقىـ يۈزىسـ

ــمهنلى    ــان دۈشـ ــتىيانالرغا بولغـ ــۇدىيالر خىرىسـ ــاكى يههـ ــان، يـ كى كىرگۈزۈۋالغـ
بىرىنچىسـى  . يۈزىسىدىن بۇ تېكىستنى ئۆز كىتابلىرىدىن چىقىرىـپ تاشـلىغان  

ــا، ئىككىنچىســـى       ــان ئـــۆزگهرتىش بولسـ ــتىن كېلىـــپ چىققـ ــادە قىلىشـ زىيـ
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تهتقىقــاتچى كرىزاســتهم ۋە  . قىسقارتىشــتىن كېلىــپ چىققــان ئۆزگهرتىشــتۇر   
ــار   كاتولىـــك ئـــالىملىرى بـــۇ تېكىســـتنىڭ پهيغهمبهرلهرنىـــڭ كىتابلىرىـــدا بـ

كهنلىكىنى، لېكىن بۇ كىتابالر يههۇدىيالرنىڭ  دىيانهتسـىزلىكى سـهۋەبىدىن   ئى
ئاللىبۇرۇن يوقىلىپ بولغانلىقىنى ۋە بۇ كىتابالرنىڭ بهزىسىنى يههۇدىيالرنىـڭ  

ــدۇ    ــدۈرگهنلىكىنى ئېيتىـ ــىنى كۆيـ ــالپ، بهزىسـ ــپ تاشـ ــا  . يىرتىـ ــۈنكى ئىسـ چـ
 سـپاتالۋاتقانلىقىنى قىـدىلىرىنى ئى مۇرىتلىرىنىڭ بۇ كىتابالرغا يۆلىنىپ ئۆز ئه

ئىسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىنـى ئىنكـار      ،كۆرگهن يههۇدىيالر
ــۋەتكهن     ــتهن زايه قىلىـ ــابالرنى قهسـ ــۇ كىتـ ــۈن بـ ــش ئۈچـ ــىله،  . قىلىـ ــۇ مهسـ بـ

ــڭ  ــا«يههۇدىيالرنى ــدىن    »مهتت ــابالرنى زايه قىلىۋەتكهنلىكى ــان كىت ــل ئالغ نهقى
 . تېخىمۇ روشهن بىلىنمهكته

دىيالرنىڭ بۈيۈك ئالىمى تېرىفۇن بىلهن ئۆتكـۈزگهن مۇنازىرىسـىدە   گېستىن يههۇ
. يههــۇدىيالر نۇرغۇنلىغــان كىتــابلىرىنى قهســتهن ئۆزگهرتىــۋەتكهن«: مۇنــداق دېــگهن

. بۇنىڭ بىلهن ئـۆز كىتـابلىرىنى كونـا ئههـدىلىك سـۈپىتىدىن چىقىرىـپ تاشـلىغان       
مانا بۇ قهدىمكى » .پ قىلغانئۇالر بۇ ئىشنى يېڭى ئههدە كىتابىغا توغرا كهلمىسۇن، دە

زامــــانالردا كىتــــابالرنى ئــــۆزگهرتىش ۋە خالىغــــانچه قوشــــۇپ يــــاكى قىســــقارتىپ  
ــىتىدۇ    ــى كۆرس ــان ئىكهنلىكىن ــايىتى ئاس ــنىڭ ناه ــلهن  . يېزىۋېلىش ــۇدىيالر بى يهه

بىرىگه دۈشمهنلىكى يۈزىسىدىن قانچىلىغان كىتابالرنىـڭ   -خىرىستىيانالرنىڭ بىر 
. ن دۇنيا يۈزىدىن ئۆچۈرۈلۈپ كېتىلگهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىزئۇالرنىڭ قوللىرى بىله

ــارەت قايســى بىــر     ــۆزگهرتىش ۋە بۇرمىالشــتىن ئىب ــى قهســتهن ئ دۇنيــادا ههقىقهتلهرن
جىنايهت ئۇالرنىڭ نهپسى غهرەزلىـرى سـهۋەبلىك قهسـتهن هالـدا سـاماۋى كىتـابالرنى       

 .!ئۆزگهرتىۋەتكىنىدەك ئېغىر ۋە قهبىه بوالاليدۇ؟
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ر ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ پهيغهمـــبهر ئىكهنلىكىنـــى ئىنكـــار يههـــۇدىيال
ــۋەتكهن ۋە     ــابلىرىنى ئۆزگهرتىـ ــۇقهددەس كىتـ ــڭ مـ ــۈن ئۆزلىرىنىـ ــش ئۈچـ قىلىـ
خىرىستىيانالر ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش ئهقىدىسـىنى كـۈچكه ئىـگه قىلىـش ۋە     

ئۆزلىرىنىڭ  ،ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئىاله دەيدىغان داۋاسىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن
ئۇالرنىــــــڭ  ،مــــــۇقهددەس كىتــــــابلىرىنى قهســــــتهن ئۆزگهرتىــــــۋەتكهن يهردە

ــاخىر  قى زامــان پهيغهمبىــرى ىكىتابلىرىــدىكى مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئ
بولۇپ كېلىدىغانلىقى ههققىدە كهلگهن بېشارەتلهرنى قهسـتهن ئۆزگهرتىـپ يـوق    

ــۇالر بۇنىڭغــا ئه. قىلىۋاتقــانلىقى ئهجهبلىنهرلىــك ئىــش ئهمهس ڭ كــۆپ بهلكــى ئ
چۈنكى ئۇالر مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق بولغان پۈتـۈن تېكىسـت   . ئههمىيهت بېرىدۇ

 .ۋە ئىبارىلهرنى ئۆزگهرتىشتىن هېچ باش تارتمايدۇ
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 خىرىستىيانالرنىڭ خاتالىقلىرى ۋە ئۇالرغا رەددىيه

ــۆز كىتابلىرىنىــڭ ههقىقىتىنــى   :بىرىنچــى خاتــالىق خىرىســتىيانالر ئ
پهقهت مۇســــۇلمانالرال ئىككــــى ئههــــدە "« ،ئۈچــــۈن بىلمهيــــدىغانالرنى ئالــــداش

 .دەپ جۆيلۈيدۇ» دەپ داۋا قىلىشىدۇ" كىتابلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىلگهن

 :ئۇالرنىڭ بۇ تۆهمهتلىرىگه تۆۋەندە ئۈچ خىل ئۇسۇل بىلهن رەددىيه بېرىمىز

خىرىستىيانالرغا قارشى كىشـىلهرنىڭ سـۆزلىرىنى نهقىـل    : بىرىنچى ئۇسۇل
  :كهلتۈرۈش

ئهسىردە خىرىسـتىيانالرغا رەددىـيه بېرىـپ     - ٢ددىست ئالىم سهلسۇس بۇ - ١
ــان   ــاب يازغ ــر كىت ــدە بى ــۇ   . ئاالهى ــارىن سهلسۇســنىڭ مۇن ــالىمى ئهكه ــېمىس ئ ن

ــدۇ  ــل كهلتۈرىـ ــۆزلىرىنى نهقىـ ــۈچىنچى،  «. سـ ــابلىرىنى ئـ ــتىيانالر كىتـ خىرىسـ
ــۆزگهرتكهن     ــتىم ئ ــۆپ قې ــدىن ك ــى ئۇنىڭ ــتىم، بهلك ــۆتىنچى قې ــۇ  . ت ــدە ب نهتىجى

 - ٢» .بالرنىڭ مهزمۇنلىرىمۇ ئۆزگىرىپ باشقا نهرسىلهرگه ئايلىنىپ قالغـان كىتا
ــالىمى    ــت ئ ــۇ بۇددىس ــىغان ب ــىردە ياش ــتىيانالرنىڭ    ،ئهس ــتقىچه خىرىس ــۇ ۋاقى ش

 .كىتابلىرىنىڭ تۆت قېتىم ئۆزگهرتىلگهنلىكىدىن خهۋەر بېرىدۇ

ئـۇ   يىلى ۋاپات بولغـان،  - ١٨٦٠(ئامېرىكىلىق ئىسالهاتچى ئالىم بېكىر  - ٢
: مۇنــــداق دېــــگهن ) خىرىســــتىيانالرنىڭ نهزىرىــــدە كــــافىر هېســــابلىنىدۇ   

بىرىگه زىت كېلىدىغان تېكىسـتلهر   -خىرىستىيانالرنىڭ كىتابلىرىدىكى بىر «
 .»بۇمۇ ئاز هېسابلىغاندا شۇنداق. رمىڭدۇ ٣٠

دىنســـىزالردىن بىـــرى ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمغا، ههزرىتـــى مهريهمـــگه ۋە   - ٣
بولغــان ۋە هــازىرقى خىرىســتىيانالر ئىنكــار قىلىــدىغان     مۇرىتالرغــا مهنســۇپ  



 

98 

بـۇ بۆلۈملهرنىـڭ   . ئىنجىل بۆلۈملىرىنى هېسـابالپ جهدۋەلـگه تۇرغـۇزۇپ چىققـان    
ئىلهـام بىـلهن   «: مۇنـداق دېـگهن   بۇ ههقـته  ئۇ ،بولۇپدىن ئىبارەت بۆلۈم ٧٤سانى 

ڭ يېزىلغــان دەپ داۋا قىلىنغــان كىتــابالر هــازىرقى يېڭــى ئههــدە كىتابلىرىنىــ  
ئهگهر بىـز ئىلهـام بىـلهن يېزىلغـان     . ئۆزىمۇ ياكى ئۇالر ئهمهسمۇ نهدىـن بىلىمىـز  

كىتابالر هازىرقى ئىنجىلالرنىڭ ئۆزى دەپ پهرەز قىلغـان تهقـدىردىمۇ مهتـبهئهلهر    
الرغا مىر خىـل ئۆزگهرتىشـلهرگه ۋە ئويـدۇر   بۇ كىتابالر هه ،ئىجاد بولۇشتىن بۇرۇن

 .»ههر زامان ئۇچراپ تۇراتتى

هـازىرقى خىرىسـتىيانالرنىڭ نهزىرىـدە بىـدئهتچىلهر دەپ      :چى ئۇسۇلئىككىن
 : سانالغان قهدىمكى خىرىستىيان مهزههپلىرىنىڭ سۆزلىرىنى نهقىل كهلتۈرۈش

  .ئهبىيۇن مهزهىپى - ١

بـــۇالر پـــاۋلۇس  . ئهســـىردە ئوتتۇرىغـــا چىققـــان   - ١بـــۇ مهزههپ مىالدىـــيه  
بىــلهن بىــر دەۋردە ) خسخىرىســتىيان دىنىنــى چىرىكلهشــتۈرگهن مهشــهۇر شــه(

بۇ مهزههپ پاۋلۇسـنىڭ ئىشـلىرىنى قـاتتىق ئىنكـار قىالتتـى ۋە ئـۇنى       . ياشىغان
بۇ مهزههپ كونا ئههدە كىتابلىرىدىن پهقهت تهۋراتنى، يېڭى . كافىر دەپ قارايتتى

لـېكىن  . نىـال ئېتىـراپ قىالتتـى   »مهتتـا «ئههدە كىتابلىرىـدىن پهقهت ئىنجىـل   
نىـــڭ نۇسخىســـى هـــازىرقى ئىنجىـــل »مهتتـــا« بۇالرنىـــڭ قولىـــدىكى ئىنجىـــل

دىكـى  »مهتتـا «ئۇالرنىڭ ئىنجىلىدا هـازىرقى ئىنجىـل   . غا ئوخشىمايتتى»مهتتا«
چۈنكى ئۇالر بۇ ئىككى بـابنى ۋە كـۆپلىگهن باشـقا    . ئاۋۋالقى ئىككى باب يوق ئىدى

ئۇالر ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنى ئىـاله دەيـدىغان     . ماۋزۇالرنى ئويدۇرما دەپ سانايتتى
 . ۋانى ئىنكار قىالتتى ۋە ئۇنى پهقهت ئىنسان، دەپ ئېتىقاد قىالتتىدا

  .مارسىيۇن مهزهىپى - ٢
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ــدۇر   ــڭ بىرى ــۇ قهدىمكــى خىرىســتىيان مهزههپلىرىنى ــدە  . ب ــى ئهه ــۇالر يېڭ ب
مهكتۇبنىال  ١٠نى ۋە پاۋلۇسنىڭ مهكتۇبلىرىدىن »لۇقا«كىتابلىرىدىن ئىنجىل 

ئـۇالر يېڭـى ئههـدە كىتـابلىرى     . تتـى ئېتىراپ قىالتتى، باشقىسىنى ئىنكـار قىال 
ئـۇالر  . دەيتتـى » بۇ كىتابالر ئىلهام بىـلهن يېزىلغـان كىتـابالر ئهمهس   «ههققىدە 

مهكتۇبقـا   ١٠مهكتـۇب هـازىرقى مهشـهۇر     ١٠قوبۇل قىلىپ ئېتىقـاد قىلىـدىغان   
نىــڭ ئــاۋۋالقى ئىككــى بۆلــۈمىگه ۋە باشــقا  »لۇقــا«ئۇالرمــۇ ئىنجىــل . زىــت ئىــدى

ئهردنېـر ئۆزىنىـڭ تهپسـىرىدە ئـۇالر ئىنكـار      . نى ئىنكـار قىالتتـى  كۆپلىگهن بابالر
 . دەپ بايان قىلغان» ماۋزۇ ١٤«قىلىدىغان ماۋزۇالرنى 

مارســىيۇن مهزهىپــى ئىككــى ئىالهقــا     «بېــل ئۆزىنىــڭ تــارىخ ئهســىرىدە    
بۇالرنىــڭ بىــرى ياخشــىلىق ئىالهــى، يهنه بىــرى يامــانلىق ئىالهــى  : چوقۇنــاتتى

ــا ئههــدە كىتابلىرىنىــڭ ههممىســى يامــانلىق  ئــۇالر تهۋرات ۋ. ئىــدى ە باشــقا كون
چۈنكى ئۇالر يېڭى ئههدە كىتابلىرىغا زىـت كېلىـدۇ،   . ئىالهى تهرىپىدىن كهلگهن

 .دەپ يازىدۇ» دەپ ئېتىقاد قىالتتى

  .مانىكىز مهزهىپى - ٣

ــدىن   ــاقلىق ئالىملىرى ــۇ مهزههپنىــڭ ئهڭ ئات ــالىم   - ٤ب ــۆتكهن ئ ئهســىردە ئ
ردنېـر ئـۆز تهپسـىرىدە ئهكسـايىننىڭ مۇنـۇ سـۆزلىرىنى نهقىـل        فاستېن بولۇپ، ال

مهن سـىلهرگه ئهجـدادلىرىڭالرنىڭ  هـېله    : فاستېن مۇنداق دېگهن«: كهلتۈرگهن
ــۈزەللىكىنى ۋە    - ــۇۋېلىپ، ئۇنىـــڭ گـ ــدىگه قوشـ ــى ئههـ ــلهن يېڭـ ــرلهر بىـ مىكىـ

 .چۈنكى بـۇ ئهمهلىيهتتـۇر  . ئهۋزەللىكىنى يوقاتقان نهرسىلىرىنى ئىنكار قىلىمهن
بۇ يېڭى ئههدىنى ئىسا يازغان ئهمهس، ئۇنىڭ مۇرىتلىرىمۇ يازغـان ئهمهس، بهلكـى   
بۇنى نامى مهلۇم بولمىغان بىر شهخس يازغان بولۇپ، كېيىن كىشـىلهرنىڭ ئـۇنى   
ئۇنىڭ ههقىقىي ۋەقهلىكـلهرگه ئۇيغـۇن بولمىغـانلىقى سـهۋەبىدىن ئېتىبـارلىق      
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بــۇ . تالرغــا مهنســۇپ قىلغــانسانىماســلىقىدىن ئهنســىرەپ، ئــۇنى يالغانــدىن مۇرى
ئاپتور ههقىقهتتىن چهتنىگهن ۋە زىـتلىقالر بىـلهن تولغـان بـۇ كىتـابنى يېزىـپ       
ئوتتۇرىغــا چىقىــرىش ئــارقىلىق ئىســا مۇرىتلىرىغــا ئېغىــر هالــدا ئــازار قىلغــان  

بۇ مهزههپنىڭ پېشۋاسى كۆپلىگهن مهسـىلىلهرنى ئوچـۇق، دادىـل هالـدا     » .بولدى
 :ۇهىملىرى تۆۋەندىكىچهئۇالرنىڭ م. جاكاراليتتى

خىرىستىيانالر يېڭى ئههدە كىتابلىرىغـا ئۇنىڭـدا بولمىغـان نهرسـىلهرنى     ) ١
 . كىرگۈزۈۋالغان ۋە بهزى ماۋزۇالرنى ئۇنىڭدىن ئېلىپ تاشلىغان

هازىرقى مهشهۇر ئىنجىلالرنىـڭ هېچقايسىسـى ئىسـانىڭ يازغـان ئهسـلى      ) ٢
ن بىـــر ئهســـىر كېيىنكـــى بـــۇالرنى مـــۇرىتالر يـــاكى ئـــۇالردى. ئىنجىلـــى ئهمهس

كىشىلهرمۇ يازغان ئهمهس، بهلكى بـۇالرنى نـامى بىلىـنمىگهن شهخسـلهر يېزىـپ      
 .ئوتتۇرىغا چىقارغان

 . ۋە خاتالىقالر بار ابلىرىدا ناهايىتى  كۆپ زىتلىقبۇ يېڭى ئههدە كىت) ٣

تارىخچىالرنىـڭ ههممىسـى   «: الردنېر ئۆزىنىڭ تهپسىرىدە مۇنداق دەپ يازىـدۇ 
زهىپىنىــــڭ كونــــا ئههــــدە كىتابلىرىغــــا ههر ۋاقىــــت ئېتىقــــاد مــــانىكىز مه

شــهيتان مۇســاغا ســۆزلهش ئــارقىلىق يههــۇدىي     "قىلمىغانلىقىغــا،  ئۇالرنىــڭ  
دەپ ئېتىقـاد قىلىـدىغانلىقىغا ۋە ئـۇالرنى قـاراقچى،     " پهيغهمبهرلىرىنى ئالـدىغان 

 .بۇالڭچىالر دەپ سۈپهتلهيدىغانلىقىغا بىردەك پىكىرگه كهلگهندۇر

دىكى ئىككى ئۇسۇلدىن ئېنىقالندىكى، خىرىستىيانالرنىڭ ئىشلىرىغا يۇقىرى
بىــدئهتچىلهر دەپ ســانايدىغان   ،قارشــى تۇرىــدىغان ۋە هــازىرقى خىرىســتىيانالر   

قهدىمكـــى خىرىســـتىيان مهزههپلىرىنىـــڭ ههممىســـى كونـــا ۋە يېڭـــى ئههـــدە  
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 ئــۆزگهرتىش ۋە ههر خىــل ئويــدۇرمىچىلىقالرنىڭ بولغــانلىقىنى     ،كىتابلىرىــدا
 . بىرىنچى ئهسىردىن باشالپال كهسكىن هالدا ئېالن قىلىپ كهلگهن

خىرىســتىيان دىنىغــا مۇتهئهسســىپلىك بىــلهن ئېتىقــاد  :ئــۈچىنچى ئۇســۇل
ــان      ــارلىق بولغـ ــدە ئېتىبـ ــتىيانالرنىڭ نهزىرىـ ــارلىق خىرىسـ ــدىغان ۋە بـ قىلىـ
ــارىخچىلىرى ۋە  مۇپهسســــىرلىرىنىڭ ســــۆزلىرىنى نهقىــــل   خىرىســــتىيان تــ

  :كهلتۈرۈش

ــىرىدە    - ١ ــڭ تهپس ــالرك ئۆزىنى ــادام كى ــا توغر «ئ ــڭ ئىس ــۇق ىتارىخچىالرنى ل
چـۈنكى ئـۇالر ئهمهلىيهتـته بولمىغـان     . يازغانلىرىنىڭ كـۆپلىرى تـوغرا ئهمهسـتۇر   

ــاه  . هادىســـىلهرنى ۋە ئىشـــالرنى يازغـــان باشـــقا مـــاۋزۇالردىمۇ گـــاه قهســـتهن، گـ
ــاللىقتۇر      ــۇ رېئ ــان، ب ــا نهرســىلهرنى يازغ ــۆپ خات ــتىن ك خىرىســتىيان . بىلمهس

ــان      ــۆپلىرى يالغ ــڭ ك ــۈرگهن ئىنجىلالرنى ــىرىدە دەۋر س ــاۋۋالقى ئهس ــڭ ئ دىنىنى
فــابرى ســىيۇس . تىــن ئاشــقان ٧٠بۇنــداق ئىنجىلالرنىــڭ ســانى . ئىــنجىلالردۇر

» ا تـوپالپ نهشـر قىلـدۇرغان   تومغبۇنداق يالغان ئىنجىلالرنىڭ ههممىسىنى ئۈچ 
 .دەپ يازىدۇ

، »)الۋىـيالر (ئـالىمالر  «، »چىقىـش «، »ىلىشيارىت«مۇسا ئهلهيهىسساالمغا  - ٢
قاتــارلىق بهش بۆلۈمــدىن باشــقىمۇ يهنه » يــارىلىش تهپســىالتلىرى«ۋە » ســانالر«

مهشـهۇرلىرى هـازىرقى تهۋراتتـا    ئۇالرنىـڭ  . تهۋرات بۆلۈملىرى مهنسۇپ قىلىنغـان 
 :تۆۋەندىكى ئالتىدۇر

 .هادىسىلهر – ١

  .٢يارىتىلىش  - ٢
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 .مېراج - ٣

 .ئهسرار - ٤

 .ئههدە - ٥

 .ئىقرار - ٦

بۇ ئويدۇرما بۆلۈملهر خىرىستىيان دىنىنىڭ ئاۋۋالقى «: هورېن مۇنداق دېگهن
 .»ئهسىرىدە يهنى بىرىنچى مىالدىيىدە ئىجاد قىلغان

ئىسا دۇنياغا كېلىشتىن بـۇرۇن  «: مهشهۇر تارىخچى مۇشىم مۇنداق دەيدۇ - ٣
هنچىنى كــۈچهيتىش ۋە ئىشــ"مىســىرلىق يههــۇدىيالر مهشــهۇر پهيالســوپالرنىڭ  
 ە كىشـىلهرنى ئالـداش جـائىز   ئالالهقا ئىبادەت قىلىش ئۈچـۈن يالغـان سـۆزلهش ۋ   

ــتىن  ــۇپال قالماس ــدۇ  بول ــىلىققا ياتى ــى ياخش ــهتىلىرىنى  " ، بهلك ــدىغان سهپس دەي
ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىشـلىرى    . ئـۇالر بـۇ خاتـا پهلسـهپه بىـلهن ئىـش كـۆرگهن       . ئۆگهنگهن

. تۇرىـدۇ  ن مۇئامىلىلىرىدىن ئوچـۇق كۆرۈنـۈپ  قهدىمكى ساماۋى كىتابالرغا قىلغا
ــا پهلســـهپ  ــۇ خاتـ . نىڭ ئىللهتلىـــرى خىرىســـتىيانالرغا كـــۆچكهنىكېيىـــنچه بـ

خىرىســتىيانالرنىڭ كــۆپلىگهن كىتــابالرنى تــارىختىكى مهشــهۇر بۈيــۈكلهرگه      
  .»مهنسۇپ قىلغانلىقلىرى بۇنىڭ بىر ئىسپاتىدۇر

نالردىن بــــۇرۇنقى يالغــــاننى توقــــۇش، ئويــــدۇرۇش ۋە ئالــــداش خىرىســــتىيا 
يههۇدىيالرنىڭ ۋە كېيىنچه خىرىستىيانالرنىڭ نهزىرىدە دىنى پهزىلهت سـانالغان  

 .!بىر ئىش تۇرسا، بۇ ئىش داۋام قىلماستىن توختاپ قاالمدۇ؟

يىللىرى  - ٥١٨~٤٩١(الردنېر ئۆزىنىڭ تهپسىرىدە پادىشاه ئاناستىسۇس  - ٤
ــان  ــدار بولغـ ــىدا هۆكۈمـ ــڭ )ئارىسـ ــۇيرۇقىنىـ ــلهن  بـ ــابالر  «بىـ ــۇقهددەس كىتـ مـ
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» ئاپتورلىرىنىڭ ئېنىـق بىلىنمىگهنلىكـى سـهۋەبتىن ئېتىبارسـىز قىلىنىـدۇ     
ــان  ــان چىقىرىلغ ــۇ    . دەپ پهرم ــلهن ب ــانى بى ــڭ پهرم ــيىن يهنه ئۇنى ــدىن كې ئۇنىڭ

ئهگهر شـۇ ۋاقىتتـا بـۇ ئىنجىلالرنىـڭ     . ئىنجىلالر ئىساله قىلىنىپ تـۈزىتىلگهن 
نچلىك دەپ قارالغان بولسا، بۇ ئىنجىلالر ئاپتورلىرى بىلىنگهن بولسا، ياكى ئىشه

ئىســـاله قىلىـــپ تۈزەتكـــۈچىلهر   . ههرگىـــز ئىســـاله قىلىنمىغـــان بـــوالتتى   
ۋە خاتالىقالرنى ئۆزگهرتىـپ   ىچه بۇ ئىنجىلالردىكى زىتلىقكۈچلىرىنىڭ يېتىش

ئىساله قىلغان بولسىمۇ، بۇ كىتابالرنىـڭ ئهسـلىنىڭ يوقالغـانلىقى ۋە ئويـدۇرما     
 .بارەت ههقىقهت ههر زامان ئىسپاتلىنىپ تۇرماقتائىكهنلىكىدىن ئى

: ئهكىســتايىن، هېلىــز ۋە قهدىمكـــى خىرىســتىيانالر مۇنــداق دەيتتـــى     - ٥
يىلى خىرىسـتىيانالرنىڭ تهۋراتنىـڭ گىـرېكچه     - ١٣٠يههۇدىيالر مىالدىيهنىڭ «

نۇسخىسىغىال ئېتىقـاد قىلىۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ، ئۇالرغـا بولغـان دۈشـمهنلىكى       
ن بــۇ تهرجىــمه نۇســخىنى ئىناۋەتســىز قىلىــۋېتىش ئۈچــۈن تهۋراتنىــڭ يۈزىســىدى

كېنكــات يههۇدىيالرنىــڭ » .ئىبــرانىيچه نۇسخىســىنى قهســتهن ئۆزگهرتىــۋەتكهن
ئۆزلىرى ئېتىقاد قىلىدىغان ئىبرانى نۇسخا تهۋراتنى باشقا نۇسخا تهۋراتقا ئېتىقاد 
قىلىــــــــدىغان ســـــــــامىرىيهلىكلهرگه دۈشـــــــــمهنلىكلىرى يۈزىســـــــــىدىن  

 .گهرتىۋەتكهنلىكىنى قانائهتلىنهرلىك دەلىللهر بىلهن ئىسپاتلىغانئۆز

مــۇقهددەس كىتابالرنىــڭ ئهســلى «: مۇپهسســىر هارســلى مۇنــداق دېــگهن - ٦
قهبىــه، . شــۈبهه يــوق-تېكىســتلىرىنىڭ ئۆزگهرتىلگهنلىكىــدە هېچقانــداق شــهك

راتنىـڭ  تهۋ. يامان ئىبارىلهر بۇ كىتابالرغا ئهسلى تېكىست ئورنىدا كىرگۈزۈلگهن
ــدىكى    ــىلهرنىڭ قوللىرىــ ــتلىرى كىشــ ــىنىڭ تېكىســ ــرانىيچه نۇسخىســ ئىبــ

 ».نهقىللهردە ئهڭ قهبىه شهكىلدە بۇرمىالنغان
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ئۇرېجىن مۇقهددەس كىتابالردىكى زىتلىقالر ۋە «: ۋاتىسېن مۇنداق دېگهن - ٧
ئىختىالپالرنىــــڭ كۆپلۈكىــــدىن شــــىكايهت قىالتتــــى ۋە ئۇنىــــڭ ســــهۋەبىنى  

ــاپىللىق ــڭ غـ ــىز   كاتىپالرنىـ ــىلىگه ئههمىيهتسـ ــرى ۋە  مهسـ ــان نىيهتلىـ ى، يامـ
جىيــرۇم كونــا . قاراشــلىرى قاتــارلىق ههر تۈرلــۈك ئــۆزۈرلهر بىــلهن شــهرهلىگهن 

ئههدە كىتابلىرىنى تهرجىمه قىلىش پىكرىگه كهلگهندىن كېـيىن، ئـۇ ئۆزىنىـڭ    
ــىنىڭ       ــۇ ئىككىس ــتۇرغىنىدا ب ــابالرنى سېلىش ــۇ كىت ــخىالرغا ب ــدىكى نۇس يېنى

 .»وڭ ئىختىالپ ۋە زىتلىقالرنى كۆرگهنئوتتۇرىسىدا چ

جىيرۇمـدىن بـۇرۇن   «: ئادام كىالرك ئۆزىنىڭ تهپسـىرىدە مۇنـداق دەپ يازىـدۇ   
ههر تۈرلۈك تهرجىمانالر تهرىپىـدىن تهرجىـمه قىلىنغـان التىـنچه تهرجىمىلهرمـۇ      

جىيرۇم ئېيتقاندەك، ئۇالرنىـڭ بهزىلىـرىگه ناهـايىتى چـوڭ     . ناهايىتى كۆپ ئىدى
ر كىرىـــپ كهتـــكهن ۋە ئىچىـــدىكى مـــاۋزۇالردىمۇ زىـــتلىقالر كـــۆپ ئۆزگهرتىشـــله

 ».بولغان

راهىـــب فـــايلىبىس  كۇۋادنـــوس بهزى مۇســـۇلمانالرغا رەددىـــيه بېـــرىش   – ٨
يىلـى نهشـر    - ١٦٤٩نـاملىق بىـر كىتـاب يازغـان ۋە ئـۇنى      » خىيـالالر «ئاساسىدا 

كىشـىلهرنىڭ  كونا ئههدە كىتابلىرىـدا  «: ىدۇئۇنىڭدا مۇنداق دەپ ياز. ۇرغانقىلد
بىـز خىرىسـتىيانالر   . قوللىرى بىـلهن ئـۆزگهرتىلگهن خاتـالىقالر ناهـايىتى كـۆپ     

. يههۇدىيالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقلىرىغا كۆز يۇمۇپ، بـۇ كىتـابالرنى قوغـداپ كهلـدۇق    
 .»بىز ئۇالرنىڭ ئهپسانىلىرىگه ئىشهنمهيمىز

 - ١٦٢٥(پىروتېسـتانت مهزهىپىـدىكىلهر تهرىپىـدىن پادىشـاه جـېمىس       - ٩
بىزنىــــڭ «: كه ســــۇنۇلغان ئهرزدە مۇنـــداق دېـــيىلگهن  )يىلـــى ۋاپـــات بولغـــان   

ــدىكى   ــڭ ئىچىـ ــۇقهددەس كىتابنىـ ــولىمىزدىكى مـ ــۇر"قـ ــڭ  " زەبـ ــابى ئۇنىـ كىتـ
ئۇنىڭـدا تېكىسـتلهرنى   . ئىبرانىيچه نۇسخىسىنىڭ تېكىستلىرىگه ئوخشـىمايدۇ 
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ەتكهن ئىشــالر ۋە باشــقا ســۆزلهرگه ئۆزگهرتىــۋ   قىســقارتىش، ئويــدۇرۇپ قوشــۇش  
 .»دىن ئارتۇق ماۋزۇدا ئۇچرايدۇ ٢٠٠ئههۋال  مهزكۇر. ناهايىتى كۆپتۇر

) يىلــى ۋاپــات بولغــان - ١٨٨١(ئىنگلىــز تارىخچىســى مىســتېر تۇمــاس  - ١٠
ــدۇ  ــداق دەپ يازىـ ــز   «: مۇنـ ــان ئىنگلىـ ــمه قىلغـ ــابالرنى تهرجىـ ــۇقهددەس كىتـ مـ

لىمسىز تهرجىمانالر ئاساسى مهقسهتنى بۇرمىلىۋەتكهن، ههقىقهتنى يوشۇرغان، بى
شــۇنىڭ بىــلهن تــوغرا بولۇشــقا تېگىشــلىك  . كىشــىلهرنى كــۆپ ئالــداپ كهتــكهن
. ئــۇالر زۇلمهتنــى نــۇردىن ئــارتۇق كــۆرەتتى    . ئىنجىلنــى قىڭغىرالشــتۇرۇۋەتتى 

 .»يالغاننى ههقىقهتتىن ئهۋزەل بىلهتتى

ئهنگلىيهدىكــى يېڭــى تهرجىــمه ههيئىتىنىــڭ بۈيــۈك مهســئۇللىرىدىن  - ١١
ــتېر   ــان مىس ــرى بولغ ــدۇ   بى ــداق دەي ــا مۇن ــاب ئالىملىرىغ ــى كىت ــرۇتېن ئههل : پ

ئهنگلىــيهدە دەۋر ســۈرۈۋاتقان تهرجىمىلهرنىــڭ ههممىســى خاتــالىقالر بىــلهن      «
ــا ئههــدە كىتابلىرىنىــڭ   . تولغــان  ٨٤٨ســىلهرنىڭ مهشــهۇر تهرجىمهڭــلهردە كون

ــۋېتىلگهن  ــتلىرى ئۆزگهرتىـ ــاۋزۇدىكى تېكىسـ ــان  . مـ ــش سـ ــۇ ئىـ ــىز  -بـ ساناقسـ
 .»ىنى رەت قىلىشلىرىغا سهۋەب بولدىههدە كىتابلىركىشىلهرنىڭ يېڭى ئ

 :ئىككى ئههدە كىتابلىرىنىڭ ئىبارىلىرىدىكى زىتلىقالرنىڭ سهۋەبلىرى

بۇ كىتابالرنىـڭ ئىبارىلىرىـدىكى   «: هورېن ئۆزىنىڭ تهپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ
 .زىتلىقالرنىڭ تۆت سهۋەبى بار

ى بولــۇپ، بــۇ مۇنــداق كاتىپالرنىــڭ غــاپىللىقى ۋە خاتــالىق: بىرىنچــى ســهۋەب
 :تهسهۋۋۇر قىلىنىدۇ
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كاتىپقا ئىبارىنى سۆزلهپ بهرگهن كىشى ئهسـلىنى ئۆزگهرتىـپ سـۆزلهپ     - ١
كـاتىپمۇ ئاڭلىغــانلىرىنى يازغــان، يـاكى ئۇنىــڭ ســۆزلهپ بهرگهنلىرىنــى   . بهرگهن

 .تولۇق چۈشهنمهستىن ئۆزىنىڭ چۈشهنگىنىگه ئاساسلىنىپ يازغان

شۇڭا . گىرېك ههرپلىرى ئوخشىشىپ كېتىدۇ ئىبرانى ههرپلىرى بىلهن - ٢
 . بىرىنىڭ ئورنىغا باشقا بىرىنى يازغان

كاتىــپ ســۆز ئوتتۇرىســىدىكى ســىزىقنى ههرپ دەپ چۈشــهنگهن، يــاكى       - ٣
كاتىپ ئاساسىي مهقسهتنى چۈشهنمهستىن ئىبارىنى ئۆز ئهقلى بويىچه تۈزىتىـپ  

 .بۇنىڭ بىلهن ئۇ خاتاالشقان. يازغان

كېـيىن  . ۋزۇدىن يهنه بىر ماۋزۇغا سهۋەنلىكتىن يۆتكهلگهنكاتىپ بىر ما - ٤
ئۇ ئاگاهالندۇرۇلغاندىن كېـيىن بـۇرۇن يازغـانلىرىنى ئۆچۈرمهسـتىن، يـۆتكهلگهن      

نهتىجىدە، بۇرۇنقى خاتالىق بىلهن يازغانلىرى شۇ بويىچه . يېرىدىن باشالپ يازغان
 . قالغان

بىر مـاۋزۇنى يېزىۋاتقىنىـدا   كاتىپ بىر نهرسىنى ئۇنۇتقان بولۇپ، ئۇ باشقا  - ٥
. ئېسىگه كهلگهن بۇرۇنقى ئۇنۇتقانلىرىنى كهلـگهن يېرىـدىن باشـالپ يېزىـۋەتكهن    

 .بۇنىڭ بىلهن ئىبارىلهر ئۆز ئورنىدىن باشقا ماۋزۇالرغا يۆتكىلىپ قالغان

كاتىپ يېزىۋاتقان ۋاقتىدا سهۋەنلىكتىن يازماقچى بولغان قـۇردىن باشـقا    - ٦
. بۇنىڭ بىلهن بىر يـاكى كـۆپ ئىبـارىلهر يېزىلمـاي قالغـان     . قۇرغا ئۆتۈپ كهتكهن

 .كاتىپمۇ بىلمهي قالغان

كاتىــپ بهزى مــاۋزۇالرنى چۈشـــهنمىگهنلىكتىن ئۆزىنىــڭ چۈشـــهنگىنى     - ٧
 .بويىچه يازغان ۋە خاتاالشقان
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ــڭ    - ٨ ــاپىللىقلىرى ئىبارىلهرنىـــ ــاهىللىقلىرى ۋە غـــ ــڭ جـــ كاتىپالرنىـــ
ــ. ۋەبتۇرزىتلىقىــدىكى چــوڭ ســه  ــاكى تهپســىرلهردىكى  لهرهىۇالر شــهرچــۈنكى ئ ي

ــۇالرنى       ــان ۋە ئـ ــىنىپ قالغـ ــارچه دەپ چۈشـ ــر پـ ــتتىن بىـ ــارىلهرنى تېكىسـ ئىبـ
 .تېكىستلهرگه قوشۇپ يېزىۋەتكهن

نهقىل قىلىنغان ئهسلى نۇسخىنىڭ ناقىسـلىقى بولـۇپ،    :ئىككىنچى سهۋەب
 :بۇ تۆۋەندىكىچه تهسهۋۋۇر قىلىنىدۇ

 .ئۆچۈرۈلۈشى ههرپلهرنىڭ ئوقۇلۇش قائىدىسىنىڭ - ١

ــقا    - ٢ ــى يهنه باشـ ــۆرۈنگهن ههرپلهرنىـــڭ ئوقۇلـــۇش قائىدىسـ ــته كـ ــر بهتـ بىـ
نهتىجىدە باشـقا بهتنىـڭ ههرپلىـرىگه ئارىلىشـىپ     . بهتلهردىمۇ شۇنداق كۆرۈنگهن

قالغان، كاتىپ ئـۇنى بـۇرۇنقى بهتنىـڭ بىـر قىسـمى، دەپ چۈشـىنىپ شـۇ بـويىچه         
 .يېزىۋەتكهن

هتنىڭ ئاستىدىكى شهرهىسىگه ئورنىنى تاشلىنىپ قالغان تېكىستلهر ب - ٣
ــۇنى     ــۇپ، ئىككىنچــى بىــر كاتىــپ ئ ــان بول كۆرســىتىدىغان ئىشارەتســىز يېزىلغ
يازغانــدا تاشــلىنىپ قالغــان بــۇ تېكىســتنىڭ ئورنىنىــڭ نهدە ئىكهنلىكىنــى       

 . بىلمىگهچكه ئۆزىنىڭ رايى بويىچه يازغان ۋە خاتاالشقان

ز ئىساله قىلىـش بولـۇپ، بـۇ    خىيالى تۈزىتىش ۋە ئاساسسى :ئۈچىنچى سهۋەب
 :تۆۋەندىكىچه تهسهۋۋۇر قىلىنىدۇ

كاتىپ توغرا ئىبارىنى خاتا يـاكى نـاقىس دەپ چۈشـىنىپ قالغـانلىقتىن      - ١
 .ئۇنىڭغا ئۆزگهرتىش كىرگۈزگهن
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بهزى تهتقىقاتچىالر بۇ كىتابالردىكى خاتالىقالرنى ئىساله قىلىش بىلهنـال   - ٢
ى ئۆزلىرىنىــڭ نهزىرىــدە بهدىئىــي ســانالغان قالماســتىن، بهلكــى بهزى ئىبــارىلهرن

باشقا ئىبارىلهرگه ئۆزگهرتىـۋەتكهن ۋە ئۆزلىرىنىـڭ نهزىرىـدە پهرقسـىز كـۆرۈنگهن      
بىر مهنىلىـك لهۋزىلهرنـى ۋە ئـارتۇق كـۆرۈلگهن سـۆزلهرنى تېكىسـتتىن ئېلىـپ        

 .تاشلىغان

ــر  - ٣ بىــرىگه ئوخشــاپ كېتىــدىغان تېكىســتلهرنى مهنــا جهههتــتىن       -بى
ــاش  ــر    ئوخش ــتلهرنى بى ــۇ تېكىس ــپ، ب ــىنىپ قېلى ــامهن   -دەپ چۈش ــرىگه تام بى

نهتىجىــدە ئــارتۇق ســۆزلهرنى كېمهيــتكهن، ناقىســالرنى . ئوخشىتىشــقا تىرىشــقان
شــۇڭا . بــۇ جىنــايهت خۇسۇســهن ئىنجىلالرغــا كــۆپ ئىشــلىتىلگهن . كــۆپهيتكهن

ــۈرۈلگهن       ــل كهلت ــدىن نهقى ــدە كىتابلىرى ــا ئهه ــا كون ــنىڭ مهكتۇبلىرىغ پاۋلۇس
رىلهرنى ئۇنىــــڭ گىــــرېكچه تهرجىمىســــىگه مۇۋاپىقالشــــتۇرۇش ئۈچــــۈن  ئىبــــا

 .بۇنداق ئىشالر ئهڭ كۆپ يۈز بهرگهن ئىشالردۇر. قوشۇمچىالر كۆپ قوشۇلغان

بهزى تهتقىقاتچىالر يېڭـى ئههـدە كىتابلىرىنىـڭ ئىبـارىلىرىنى التىـنچه       - ٤
 .تهرجىمىگه مۇۋاپىقالشتۇرۇش ئۈچۈن بۇ كىتابالرنى كۆپ ئۆزگهرتكهن

قهســتهن ئــۆزگهرتىش بولــۇپ، مــۇقهددەس كىتابالرنىــڭ      :ۆتىنچى ســهۋەبتــ
تېكىستلىرىنى قهستهن ئۆزگهرتىـۋېتىش جىنـايىتى مۇتهئهسسـىپ دىـنچىالر ۋە     

ــان   ــادىر بولغ ــدىن س ــدئهتچىلهر تهرىپى ــانالر   . بى ــهۇر بولغ ــته ئهڭ مهش ئۆزگهرتىش
. ردۇرخىرىستىيان دىنىنىڭ مارسىيۇن مهزهىپىگه مهنسۇپ بولغـان بىـدئهتچىله  

ــدۈرۈش ئهممــا مۇتهئهسســىپلهر بول يــاكى قارشــى  ســا بهزى مهســىلىلهرنى كۈچلهن
ــۇ . تهرەپـــكه رەددىـــيه بېـــرىش ئۈچـــۈن كىتـــابالرنى قهســـتهن ئۆزگهرتىـــۋەتكهن  بـ

هـورېن يهنه ئـۆز كىتابىـدا     .»الردىن كېيىن تېخىمـۇ راۋاجالنغـان  ئۆزگهرتىشلهر ئۇ
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ــۆپلىگهن    ــدىن كـ ــنچىالر تهرىپىـ ــىپ دىـ ــداق مۇتهئهسسـ ــلهرنىڭ بۇنـ ئۆزگهرتىشـ
 .بولغانلىقىغا مىسالالرنى كهلتۈرگهن

يۇقىرىــدا تهۋرات ۋە ئىــنجىلالردىن ئىبــارەت بــۇ ئىككــى ئههــدە كىتابلىرىغــا   
ئۆتكۈزۈلگهن ههر تۈرلۈك جىنايهتلهرنىڭ ئىسپاتالنغانلىقىنى كـۆرۈپ ئۆتكهنـدىن   

ۋە  يههـۇدىي، خىرىسـتىيانالر ئـۆزگهرتىش، بـۇزۇش، ئويـدۇرۇش     : كېيىن، دەيمىزكى
ــدى؟  ــىبىرىنى قىلمىـ ــىتىلىرىدىن قايسـ ــقارتىش ۋاسـ ــۇقهددەس  ،!قىسـ ــۇالر مـ ئـ

ــابالرنى ئــۆزگهرتىش ئىشــىكلىرىدىن قايســىبىر ئىشــىكنى چهكمىــدى؟       ،!كىت
ئۇالرنىڭ خاراكتېرى بۇنداق بولغان يهردە، خىرىستىيانالر ئىسـالم دىنـى مهيـدانغا    

ــ     ــادىتى بـ ــدىنقى ئـ ــڭ ئهزەلـ ــۇ يهنه ئۆزلىرىنىـ ــدىن كېيىنمـ ويىچه ئـــۆز كهلگهنـ
ــارىلهرنى     ــاۋزۇالرنى، ئىبـ ــان مـ ــدىلىق بولغـ ــۇلمانالرغا پايـ ــدىكى مۇسـ كىتابلىرىـ

كېــــيىن بــــۇ ئىشــــالر تېخىمــــۇ راۋاجالنــــدۇرۇلغان دېســــهك . ئۆزگهرتىــــۋەتكهن
ــۇ؟ ــداق    ،!ئهجهبلىنهرلىكمـ ــدىغان بۇنـ ــا بولىـ ــۇلمانالرنىڭ زىيىنىغـ ــى مۇسـ بهلكـ

 .ئۆزگهرتىشلهرگه ئۇالر ئاالهىدە ئههمىيهت بېرىدۇ
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 خىرىستىيانالرنىڭ ئىككىنچى خاتالىقى

ئىســـا كونـــا ئههـــدە كىتابلىرىنىـــڭ ههق ئىكهنلىكىـــگه «خىرىســـتىيانالر 
ئهگهر بۇ كىتابالر ئهسلىدىكى شهكلىدىن ئـۆزگهرتىلگهن بولسـا   . گۇۋاهچى بولغان

ئىــدى، ئىســا ئۇنىــڭ ههقلىقىغــا گــۇۋاهچى بولمىغــان بــوالتتى ۋە يههۇدىيالرنىــڭ  
ىتابالرنى ئۆزگهرتىشتىن ئىبارەت بۇ جىنايهتلىرى سهۋەبلىك ئۇالرنى مۇقهددەس ك

ئۇالرنىڭ بـۇ گۇمانىغـا مۇنـداق دەپ    . دەپ گۇمان قىلىشىدۇ» ئهيىبلىگهن بوالتتى
كونا ۋە يېڭى ئههدە كىتابلىرىدىن هېچبىرى لهۋزى جهههتـتىن  : جاۋاب بېرىمىز

ــپاتلىنالمىغان ۋە ئاپتو    ــلهن ئىس ــىتىلهر بى ــهنچلىك ۋاس ــۇپ  ئىش ــا مهنس رلىرىغ
بولۇشتىمۇ ههر خىـل رىـۋايهتلهر سـۆزلىنىپ بىـرەر كىشـىگه ئىشـىنهرلىك بىـر        
رىۋايهت بىلهن مهنسۇپ بواللمىغان ئىـكهن، بـۇ كىتـابالردا ئۆزگهرتىشـنىڭ پۈتـۈن      

دىـن ۋە دىيـانهت ئههلىلىـرى دەپ    . تۈرلىرى ئىجرا قېلىنغانلىقى ئىسـپاتلىنىدۇ 
بهزى ) ۆز گۇمانلىرىدا ياخشى نىـيهت بىـلهن  ئ(تونۇلغان دىنى مۇتهئهسسىپلهرنىڭ 

مهســىلىلهرنى كــۈچكه ئىــگه قىلىــش ۋە قارشــى تهرەپــكه رەددىــيه بېــرىش ئۈچــۈن 
قهســتهن هالــدا بــۇ كىتــابالرنى ئــۆزگهرتكهنلىكى ئىنكــار قىلغىلــى بولمايــدىغان   

دىيانهتسىز ئۆلىمـالىرى ئۆزلىرىنىـڭ   (دەرىجىدە كۆز ئالدىمىزدا نهق تۇرغانىكهن، 
هرەزلىرى تـۈپهيلى قانچىلىـك كـۆپ ئـۆزگهرتكهن بولسـا ههممىسـى كـۆز        نهفسى غ

بـۇ  . بۇ كىتابالرنىڭ ههممىسى شۈبهىلىك بولـۇپ قالغـان  ) ئالدىمىزدا نهق ئىكهن
. كىتابالرنىــڭ بهزى تېكىســتلىرىنىمۇ دەلىــل ئورنىــدا قوللىنىشــقا بولمايــدۇ     

ــۇ     ــتىيانالر ئهبىي ــىرلهردىكى خىرىس ــۈچىنچى ئهس ــى ۋە ئ ــۈنكى ئىككىنچ نىيه، چ
مارســىيۇنىيه ۋە مــانىكىز مهزههپلىــرىگه قارشــى هالــدا كــۆپلىگهن ئويــدۇرما       

كېـــيىن بۇنـــداق ئويـــدۇرما . تېكىســـتلهرنى ئـــۆز كىتابلىرىغـــا كىرگۈزۈۋالغـــان
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تېكىستلهر ئۇالرنىڭ دىنى مهسىلىلهرنى كۈچكه ئىگه قىلىشلىرى ئۈچۈن ئىشـقا  
تېكىسـتلهرنىڭ ئويـدۇرما   بىز بۇ . يارىغانسېرى تېخىمۇ كۆپ توقۇلۇشقا باشلىغان

ــۇ    ئىكهنلىكىــدىن قهتئىيــنهزەر شــۇنى دەيمىزكــى، بۇنــداق تېكىســتلهر بىــلهن ب
چۈنكى بۇ تېكىستلهردە بـۇ كىتابالرنىـڭ   . كىتابالرنىڭ راستلىقى ئىسپاتالنمايدۇ

بۇنداق بولغان ئىـكهن، كونـا ئههـدە    . سانى ۋە ئىسىملىرى بايان قىلىنغان ئهمهس
پــارچىمۇ يــاكى   ٣٩) تېســتانت مهزهىپىدىكىــدەك هــازىرقى پىرو(كىتــابلىرى 

 .!پارچىمۇ قانداق بىلىمىز؟ ٤٦) هازىرقى كاتولىك مهزهىپىدىكىدەك(

ئىسادىن كېـيىن ياشـىغان ۋە پۈتـۈن خىرىسـتىيانالر بىـردەك ئۇلۇغاليـدىغان       
مۇتهئهسسـىپ يههـۇدىي تارىخچىســى يۇسـېفىس ئۆزىنىــڭ كىتابىـدا مۇنــداق دەپ     

بىرىگه زىت كهلگىـدەك مىڭـالرچه كىتـاب يـوق،      -دا بىر بىز يههۇدىيالر«: يازغان
پــارچه كىتـابىمىز بـار بولــۇپ، بـۇالردىن بهش كىتـاب مۇســاغا      ٢٢بهلكـى بىزنىـڭ   

 .»مهنسۇپتۇر

 ١٧بۇنىڭدىن ئېنىقالندىكى، مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ بهش كىتابىدىن باشقا 
ــا قوشــۇۋېلىنغان كىتــابالردۇر  ــ. كىتــاب تهۋراتق پىگه كــۆرە، پىروتېســتانت مهزهى

. دۇر ٤١، كاتولىك مهزهىپىگه كـۆرە  ٣٤تهۋراتقا قوشۇۋېلىنغان كىتابالرنىڭ سانى 
 ١٧بۇ كىتابالرنىڭ قايسـىلىرى تهۋراتنىـڭ قوشـۇمچىلىرى بولغـان يۇقىرىـدىكى      

 .كىتابقا كىرىدۇ، قايسىلىرى ئۇنىڭغا كىرمهيدۇ؟

ملىرىنىــڭ يۇقىرىــدىكى مــاۋزۇالردا تهتقىقــاتچى كرىزاســتهم ۋە كاتولىــك ئالى
ــاپىللىقلىرى ۋە      ــڭ غــــ ــابالرنى ئۆزلىرىنىــــ ــۆپ كىتــــ ــڭ كــــ يههۇدىيالرنىــــ
ــدۈرۈپ،   دىيانهتســىزلىكلىرى ســهۋەبلىك زايه قىلىــۋەتكهنلىكى، بهزىلىرىنــى كۆي
بهزىلىرىنــى يىرتىــپ تاشــلىغانلىقلىرى قاتــارلىق جىنــايهتلىرىنى ئېتىــراپ      

 ١٧ر يۇقىرىـدىكى  زايه قىلىنغان كىتـابال . قىلغانلىقىنىڭ بايانى يۇقىرىدا ئۆتتى
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 ٢٠تهتقىقـــاتچىالر بـــۇ كىتـــابالردىن . كىتابنىــڭ ئىچىـــدىن بولۇشـــى مـــۇمكىن 
تـامىس ئىـنكلىس   . كىتابنىڭ نـامى بـار، بىـراق ئـۆزى يـوق دەپ ئىقـرار قىلغـان       

ــگهن  ــداق دېـ ــالىم مۇنـ ــگهن ئـ ــوق   «: دېـ ــۇپ يـ ــابالردىن زايه بولـ ــۇقهددەس كىتـ مـ
ۈن دۇنيـا بىـردەك ئېتىـراپ    دىن ئـاز ئهمهسـلىكىنى پۈتـ    ٢٠بولغانلىرىنىڭ سانى 

 .»قىلىدۇ

يۇسېفىســـنىڭ گــــۇۋاهلىقى بىــــلهن تهۋراتــــتىن بهش كىتابنىــــڭ مۇســــا  
ئهممـــا يۇسېفىســـنىڭ . ئهلهيهىسســـاالمغا مهنســـۇپ ئىكهنلىكـــى ئىســـپاتالنغان

دەۋرىدىكى بۇ بهش كىتاب هازىرقى مهشهۇر بهش كىتابمۇ ياكى باشقىسـىمۇ ئـۇنى   
 .!كىم بىلسۇن؟

ىتابالرغـا ئىشـهنچ قىلمىغىنىغـا قارىغانـدا ئـۇ بهش      يۇسېفىسنىڭ هازىرقى ك
ئهگهر بىز هازىرقى . كىتاب هازىرقى كىتابالرنىڭ ئىچىدىكى بهش كىتاب ئهمهس

ــدا      ــاالمنىڭ زامانى ــا ئهلهيهىسس ــابالر ئىس ــۇ كىت ــابلىرىنى ب ــدە كىت ــى ئهه ئىكك
مهۋجۇت بولغـان، بـۇالر ئىسـا ۋە ئۇنىـڭ مـۇرىتلىرى ههقلىقىغـا گـۇۋاهچى بولغـان         

ابالرنىڭ ئۆزى ئىدى، دەپ پهرەز قىلغان تهقدىردىمۇ بـۇ گۇۋاهلىـق پهقهتـال بـۇ     كىت
كىتابالرنىڭ ئاتالمىش ئاپتورلىرىغا مهنسۇپ ئىكهنلىكى ياكى ئهمهسلىكىدىن ۋە 
ئۇنىــڭ ئىچىــدىكىلهرنىڭ راســتلىقى يــاكى بهزىســى راســت، بهزىســى توقۇلمــا        

ردا يههۇدىيالرنىڭ قولىدا ئىكهنلىكىدىن قهتئىينهزەر، بۇ كىتابالرنىڭ شۇ ۋاقىتال
بۇ گۇۋاهلىقتىن بۇ كىتابالرنىڭ ههممىسـىنىڭ  . بار ئىكهنلىكىنىال ئىپادىلهيدۇ

ئاتــالمىش ئاپتورالرغــا مهنســۇپ ئىكهنلىكــى، يــاكى ئۇنىــڭ ئىچىــدىكىلهرنىڭ       
ئهگهر ئىسـا ۋە ئۇنىـڭ   . ههممىسىنىڭ ههق ۋە راست ئىكهنلىكى مهلـۇم بولمايـدۇ  

بىرەر مهسىلىنى نهقىل كهلتۈرگهن ) يهنى تهۋراتتىن( مۇرىتلىرى بۇ كىتابالردىن
بولســىمۇ ئۇالرنىــڭ نهقىــل كهلتــۈرگهنلىكى نهقىــل ئېلىنغــان كىتابنىــڭ ههق 
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شــۇنداق، ئهگهر ئىســا ئهلهيهىسســاالم تهۋرات ئــۆز    . ئىكهنلىكىنــى بىلدۈرمهيــدۇ 
ئىچىگه ئالغان كىتابالرنىڭ ههممىسىدىكى پۈتۈن هۆكۈملهرنىـڭ ههممىسـىنى   

ىن كهلگهن، ههق دەپ جاكارلىغان بولسـا ۋە ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ بـۇ     ئالالهت
سۆزى ئىشهنچلىك ۋاسىتىالر بىلهن يېتىپ كهلگهن بولسا ئىدى، بـۇ كىتـابالرنى   

بۇنـداق بولمىغـان   . كهسكىن هالدا ههق، شـۈبهه يـوق دەپ ئېيتالىغـان بوالتتـۇق    
. ىشـقا تـوغرا كېلىـدۇ   لىق تهتقىـق قىل ئىكهن، بۇ كىتابالر شۈبهىلىكتۇر ۋە داۋام

ههققىـدە ئوچـۇق    سـى المدىن بۇ كىتـابالردىن هېچقايسى چۈنكى ئىسا ئهلهيهىسسا
ئىسـانىڭ  «: تهتقىقاتچى بېلى ئۆزىنىڭ كىتابىدا مۇنداق دېگهن. بايان كهلمىگهن

كونا ئههدە كىتابلىرىنىڭ ههممىسى "دېگهن سۆزى " تهۋرات ئالالهتىن كهلگهن"
ئالالهتىن كهلگهن، ههممىسى ئهسلىدىكىدۇر ياكى تېكىستلىرىنىڭ ههممىسى 

ــدۇر ــۋەتته  " ۋە توغرى ــدۇ، ئهل ــانى ئىپادىلىمهي ــگهن مهن ــدە   . دې ــا ئهه ــز كون ئهگهر بى
ــق      ــا گۇۋاهلى ــگه ئىس ــلىدىكى ئىكهنلىكى ــىنىڭ ئهس ــڭ ههممىس كىتابلىرىنى
بهرگهن، دەپ پهرەز قىلغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ ئۇ ۋاقىتتىكى گۇۋاهلىقى ئۇنىڭدىن 

ــى يهه ــارلىق    كېيىنكـ ــۇرمىالش قاتـ ــدۇرۇش ۋە بـ ــۆزگهرتىش، ئويـ ــڭ ئـ ۇدىيالرنىـ
ــۇ  . جىنــايهتلىرىنى ئاقلىيالمايــدۇ ــۆزگهرتكهن ب ــۇرۇن كىتــابلىرىنى ئ ئىســادىن ب

 .»يههــــۇدىيالر ئۇنىڭــــدىن كېــــيىن ئۆزگهرتهلمهمــــدۇ، ئهلــــۋەتته ئــــۆزگهرتكهن 
خىرىستىيان دىنىنىڭ ئاتاقلىق ئالىملىرى، مۇپهسسـىرلىرى، تـارىخچىلىرى ۋە   

قىقاتچىلىرىنىڭ ههممىسى يههۇدىيالرنىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن كېـيىن  تهت
يىلــى خىرىســتىيانالرغا بولغــان دۈشــمهنلىكى يۈزىســىدىن    -١٣٠مىالدىيهنىــڭ 

ــراردۇر    ــردەك ئىق ــۋەتكهنلىكىگه بى ــتهن ئۆزگهرتى ــابلىرىنى قهس ــۇقهددەس كىت . م
يـۈز بهرگهن  دېمهك، ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ گۇۋاهلىقىمۇ ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى   

 .ئۆزگهرتىشلهرگه زىت كهلمهيدۇ
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 خىرىستىيانالرنىڭ ئۈچىنچى خاتالىقى

خىرىســتىيانالر تهۋراتقــا ئــۆزگهرتىش كىرگــۈزۈلگهنلىكىنى ئېهتىمالــدىن     
ــاناپ،   ــراق س ــى    «يى ــڭ ههر قايس ــخىلىرى دۇنيانى ــڭ نۇس ــۇقهددەس كىتابالرنى م

دەپ گۇمــــان » ش ئوڭــــاي ئهمهستهرەپلىــــرىگه تارقالغاچقــــا ئــــۇالرنى ئــــۆزگهرتى
 :ئۇالرغا مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىلىدۇ. قىلىشىدۇ

) يهنى ئۆزىگه مهنسۇپ بولغان بهش كىتابنى(مۇسا ئهلهيهىسساالم تهۋراتنى  -١
يېزىپ يههۇدىي ئالىملىرىغا تاپشۇرغان ۋە ئۇنى مهخسۇس بىـر سـاندۇققا سـېلىپ    

لهيهىسســاالمنىڭ تهۋراتــى بــۇ ئهمهلىيهتــته، مۇسـا ئه . ساقالشـقا تهۋســىيه قىلغــان 
سـاندۇققا ســېلىپ قويۇلىـدۇ ۋە بىرىنچــى دەۋر كىشــىلىرىدە بـۇ كىتــاب شــۇنداق    

بـۇ بىرىنچـى دەۋر كىشـىلىرى تـۈگهپ كېتىشـى      . ساقلىنىپ، قوغدىلىپ كهلدى
ــۋالى ئۆزگىرىشــكه باشــلىدى    ــاه  . بىــلهن ئىســرائىل ئهۋالدلىرىنىــڭ ئهه ــۇالر گ ئ

ــۇراتتى دىنــدىن يېنىــپ كېتىــپ، گــاه تهۋبه قى  ــا قايتىــپ ت داۋۇد ۋە . لىــپ دىنغ
سۇلهيمان ئهلهيهىسسـاالمالرنىڭ دەۋرىگىـچه ئۇالرنىـڭ ئههـۋاللىرى شـۇنداق داۋام      

بــــۇ پهيغهمبهرلهرنىــــڭ كېلىشــــى بىــــلهن ئۇالرنىــــڭ ئههــــۋاللىرى . قىلغــــان
. ياخشــىلىنىپ، ئهقىــدىلىرى ئهســلىگه كهلتۈرۈلــۈپ، ئــۇالر يولغــا كىرگۈزۈلىــدۇ 

رات ئۇالرنىڭ دىندىن يېنىۋېلىشلىرى تـۈپهيلى سـۇلهيمان   ئهمما ساندۇقتىكى تهۋ
ئهلهيهىسساالمنىڭ كېلىشىدىن بۇرۇنال زايه قىلىۋېتىلگهن بولۇپ، ئۇنىڭ قايسى 

چـۈنكى سـۇلهيمان   . ۋاقىتتا يوقالغانلىقىنى ئۇالر كېسـىپ ئېيتىـپ بېرەلمهيـدۇ   
ان ۋەســىيهت يېزىلغــ ١٠ئهلهيهىسسـاالم ســاندۇقنى ئاچقىنىــدا ئۇنىـڭ ئىچىــدىن   
» ١پادىشـاهالر «تهۋرات . (ئىككى تاختىدىن باشقا تهۋرات تاختىلىرى تېپىلمىغان

٩: ٨( 
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ئۇالرنىڭ مـۇقهددەس كىتـابلىرى سـۇلهيمان ئهلهيهىسسـاالمنىڭ هاياتىنىـڭ      
ئاخىرقى يىللىرى يههۇدىيالرنىڭ دىندىن يېنىۋېلىشى هادىسىسىنىڭ يهنه بىر 

كىتـــابلىرى ســـۇلهيمان  ئۇالرنىـــڭ . قېـــتىم يـــۈز بهرگهنلىكىنـــى ســـۆزلهيدۇ   
سۇلهيمان هاياتىنىڭ ئاخىرقى «: ئهلهيهىسساالمغا تۆهمهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ــى     ــان، خوتۇنلىرىنىــڭ رازىلىق ــا چوقۇنغ ــدا دىنــدىن يېنىۋېلىــپ، بۇتالرغ يىللىرى
» ١پادىشـاهالر «تهۋرات (» .كۆپلىگهن بۇددا ئىبادەتخانىلىرىنى سـالدۇرغان  ،ئۈچۈن

ــۇ ) ١١~١:  ١١ ــويىچه ســۇلهيمان ئهلهيهىسســاالم   ئۇالرنىــڭ ب قهبىــه تهبىرلىــرى ب
ئاخىرقى ئۆمرىـدە مـۇرتهد بولـۇپ، بۇددىسـت بولـۇپ كهتـكهن بولسـا، ئۇنىـڭ تهۋرات         

 .!بىلهن ئاالقىسى قاالمدۇ؟

سۇلهيمان ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندىن كېيىن، مىالدىـيهدىن ئىلگىرىكـى   
ىدە ئىسرائىل ئهۋالدلىـرى  يىلى چوڭ كۆلهملىك دىندىن بۇرۇلۇش نهتىجىس - ٩٣

ناباتنىڭ ئوغلى يهربىئام پهلهسـتىننىڭ  . ئىككى مهملىكهتكه ئايرىلىپ كېتىدۇ
ــايالرنى   ــىمالىدىكى ج ــى «ش ــرائىل مهملىكىت ــدىكى  » ئىس ــاپ، ئۇنىڭ  ١٠دەپ ئات
) نابلىسقا يېقىن بىـر جـاي  (ئۇالرنىڭ پايتهختى تىرسه . قهبىلىگه پادىشاه بولىدۇ

ــدى ــوغلى . ئى ــۇلهيماننىڭ ئ ــا    س ــدىكى جايالرغ ــتىننىڭ جهنۇبى ــام پهلهس رەهىبئ
لىكىتى بۇ جايالر يههۇزا مهم. ئۇ جايالردا ئىككى قهبىله ياشايتتى. پادىشاه بولىدۇ
ههر ئىككـى مهملىكهتـته كـافىرلىق    . ېرۇسالېم ئىدىئپايتهختى . دەپ ئاتىالتتى

 ئىسـرائىل دۆلىتىـدىكى  . چىققـان ۋە دىندىن يېنىۋېلىش هادىسىلىرى ئهۋجىـگه  
چۈنكى بۇ دۆلهتنىڭ بىرىنچـى  . كافىرلىق ئېقىمى ناهايىتى كهڭ ههم تېز ئىدى

 ،ئــالتۇن مــوزاينى بــۇت قىلىــپ تىكــلهپ  ،پادىشــاهى يهربىئــام دىنىــدىن يېنىــپ
بـــۇ مهملىكهتتىكـــى . ئۇنىڭغـــا چوقۇنغـــان ۋە باشـــقىالرنىمۇ ئۇنىڭغـــا زورلىغـــان

ــكهن    ــۇپ كهت ــت بول ــرى بۇددىس ــرائىل ئهۋالدلى ــا . ئىس ــڭ ئ ــمى  ئۇالرنى ــر قىس ز بى
ئىسـرائىل  . بۇددىستلىقنى قوبۇل قىلماي يههۇزا مهملىكىتىگه قېچىپ كهتـكهن 
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پادىشـاه هۆكۈمرانلىـق قىلغـان بولسـىمۇ، هېچبىرىنىـڭ دەۋرىـدە        ١٩دۆلىتىگه 
بۇالرنىـڭ بىرىنچـى پادىشـاهىدىن    . ئۇالرنىڭ ئههـۋالى ياخشـىلىققا ئـۆزگهرمىگهن   

ئــۇالر بۇتالرغــا . لىقتــا ياشــىغانپادىشــاهىغىچه ههممىســى كافىر - ١٩ئــاخىرقى 
ئالاله ئۇالرنىـڭ بـۇ قىلمىشـلىرى تۈپهيلىـدىن ئۇالرغـا ئهششـۇرىالرنى       . چوقۇناتتى

ــان  ــهللهت قىلغـ ــۇرۇنقى  . مۇسـ ــيهدىن بـ ــهرجۇن  - ٧٢٢مىالدىـ ــى سـ ــڭ  IIيىلـ نىـ
. باشچىلىقىدىكى ئهششۇري كۈچلىرى ئىسـرائىل ئهۋالدلىرىنـى ئهسـىرگه ئالىـدۇ    

بهزىلىـرى باشـقا مهملىكهتـلهرگه قېچىـپ     . تۈرىـدۇ ئۇالرنىڭ كـۆپ قىسـمىنى ئۆل  
ئــۇالر . قالىــدۇ الئىســرائىل ئهۋالدلىــرى بىرقىســىم بــۇ مهملىكهتــته  . كېتىــدۇ

ئىســرائىل دۆلىــتىگه  ،ىگه تارتىــپ، ئۇالرغــا زېمىــن بېــرىشبۇددىســتالرنى ئــۆزلىر
كهلگهن  بۇددىست مىللهتلهر بىلهن ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئارىلىشىپ ياشـاش ۋە  

ــۇدا  ــاجىلىق مۇناســىۋەتلىرىنى ئورنىتىشــلىرى نهتىجىســىدە   -ق ــر   ،ب ــۇالر بى  -ئ
ــدۇ   ــۇپ كېتىـ ــىيه بولـ ــرىگه ئاسسىمىلياتسـ ــى  . بىـ ــۇنىڭدىن كېيىنكـ ــۇالر شـ ئـ

ــدۇ  ئىســرائىل دۆلىتىنىــڭ بىرىنچــى  . ئهۋالدلىرىنــى ســامىرىيهلىكلهر دەپ ئاتاي
ــان ئىككــى        ــىغىچه بولغ ــۇمراه بولۇش ــڭ گ ــۇ دۆلهتنى ــدىن ب ــاهى يهربىئام پادىش

ــدە  ئ ــۆپرەك ۋاقىــت ئىچى ــلهن   ،هســىردىن ك ئىســرائىل ئهۋالدلىرىنىــڭ تهۋرات بى
ــدى    ــۈپ قالغانى ــۇتلهق ئۈزۈل ــى م ــان ئاالقىس ــرەر   . بولغ ــڭ بى ــته تهۋراتنى ــۇ دۆلهت ب

نۇسخىســىنىڭ تېپىلىشــى خــۇددى ئىســمى بــار، جىســمى يــوق ئهنقــا قۇشــىنىڭ  
 ئهممــا ئىســرائىل ئهۋالدلىرىنىــڭ ئىككىــال   . تېپىلىشــىدىنمۇ قىــيىن ئىــدى  

قهبىلىســـىدىن قۇرۇلغـــان يههـــۇزا دۆلىتـــى بولســـا، بـــۇ دۆلهتـــته ســـۇلهيمان        
بــۇ پادىشــاهالرنىڭ . كهنپادىشــاه ئــۆت ٢٠ئهلهيهىسســاالمنىڭ ۋاپاتىــدىن كېــيىن 

سۇلهيمان ئـوغلى رەهىبئامنىـڭ   . مىنلىرىدىن كافىرلىرى كۆپ ئىدىۆئىچىدە م
ههربىـر دەرەخنىـڭ    .بـۇ دۆلهتـته بۇددىزملىـق دىنـى تارقالغـان      ،دەۋرىدىن باشـالپال 

ئۇنىڭغــا چوقۇنــۇش قىزغىنلىــق  بىــلهن راۋاجلىنىشــقا . تــۈۋىگه بــۇتالر قويۇلغــان
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ئــالاله ئۇالرنىــڭ بــۇ قىلمىشــلىرىغا جــازا بېــرىش ئۈچــۈن ئۇالرغــا        . باشــلىغان
مىسىرنىڭ پادىشاهى شېشىقنى مۇسهللهت قىلغان بولـۇپ، ئـۇ يههـۇزا دۆلىـتىگه     

 -ادىشاه سارىيىنىڭ غهزىنىلىرىنى بۇالڭ هۇجۇم قىلىپ پۈتۈن ههيكهللهرنى ۋە پ
 ،پادىشـاهى ئاسـانىڭ دەۋرىـدە    - ٣ئانـدىن يهنه ئـالاله بـۇ دۆلهتنىـڭ     . تاالڭ قىلىدۇ

ئۇمــۇ . پادىشـاهى ئهشـانى مۇسـهللهت قىلىـدۇ     - ٣بۇالرغـا ئىسـرائىل دۆلىتىنىـڭ    
ــدۇ  ــانلىرىنى قىلىـ ــڭ قىلغـ ــڭ  . بۇرۇنقىالرنىـ ــۇزا دۆلىتىنىـ ــاهى  - ٦يههـ پادىشـ

ڭ دەۋرىــدە قـۇددۇس شــههىرىنىڭ پۈتـۈن ئهتراپلىرىغــا بۇددىســتالرنىڭ   ئهخزىيانىـ 
. بهيتۇلمۇقهددەسـنىڭ ئىشـىكلىرى تاقىلىـدۇ   . قۇربانلىق خانىلىرى سـېلىنىدۇ 

پادىشــاهى مهنهسســانىڭ دەۋرىــدە كۇفۇرلــۇق كهڭ     - ١٤ئانــدىن بــۇ دۆلهتنىــڭ   
ــۇپ    ــۇ دۆلهتنىــڭ كــۆپ كىشــىلىرى بۇددىســت بول  دەرىجىــدە  تارقالغــانلىقتىن ب

. بۇ ۋاقىتتا  ئۇالر ئېرۇسالىمنىڭ ئىچىگه بۇتخـانىلىرىنى بىنـا قىلىـدۇ   . كېتىدۇ
. بــۇ پادىشــاهنىڭ ئــوغلى ئامۇننىــڭ دەۋرىــدىمۇ بــۇ ئىشــالر شــۇنداق داۋام قىلىــدۇ 

يىلى ئامۇننىـڭ ئـوغلى يۇشـىيا تهخـتكه چىققانـدىن       - ٦٣٧مىالدىيهدىن بۇرۇنقى 
دۆلهتـته مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     بۇ ،كېيىن، ئۇ ئالالهقا ههقىقىي تهۋبه قىلىپ

ــاليدۇ     ــكه باشـ ــۇنى گۈللهندۈرۈشـ ــۈرۈپ، ئـ ــلىگه كهلتـ ــدىن ئهسـ ــى قايتىـ . دىنىنـ
ــپ تاشــالپ، كــاهىن      ــانىالرنى ۋە بــۇتالرنى چېقى ــڭ دىنــى ئــادىمى  (بۇتخ ) ئۇالرنى

هىلقىيانى دىنـى رەهـبهر قىلىـپ بهلگىلهيـدۇ ۋە شـافان ئىسـىملىك بىرسـىنى        
ــال  ــىنى ئىسـ ــۇدىي ئىبادەتخانىسـ ــۈن  يههـ ــۈرۈش ئۈچـ ــلىگه كهلتـ ــپ ئهسـ ه قىلىـ

ئـۇالر تهۋراتقـا بهكمـۇ    . مۈلۈك توپالش ئىشـلىرىغا بهلگىلهيـدۇ   -كىشىلهردىن مال 
لـــېكىن ئىســـرائىل ئهۋالدلىرىنىـــڭ بۇددىســـت بولـــۇپ . ئېهتىيـــاجلىق ئىـــدى

ــۇرۇنقى    ــيهدىن ب ــالپ مىالدى ــدىن باش ــچه – ٦٢١كهتكىنى ــىيا   ،يىلىغى ــى يۇش يهن
غىچه هېچكىم تهۋرات نۇسخىلىرىنىڭ بـارلىقىنى  يىلى - ١٨هۆكۈمرانلىقىنىڭ 

 - ١٨ئاڭلىمىغان ۋە كۆرمىگهن بولـۇپ، يۇشـىيانىڭ تهخـتكه ئولتۇرغانلىقىنىـڭ     
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يىلى ئۇنىڭ دىنـى رەهبىـرى هىلقىيـا ئىبادەتخانىغـا يىغىلغـان كۆمۈشـلهرنىڭ       
بۆلۈمىنىـڭ ۋە  » يـارىلىش تهپسـىالتلىرى  «هېسابىنى ئېلىۋاتقىنىـدا تهۋراتنىـڭ   

. ئهت مهسىلىلىرىنىڭ قوليازمىسىنىڭ تېپىلغانلىقىنى داۋا قىلىـدۇ بهزى شهرى
شافان پادىشـاه يۇشـىياغا ئۇنىـڭ مهزمـۇنىنى ئوقـۇپ      . بۇ كىتاب شافانغا بېرىلىدۇ

بهرگىنىدە پادىشاه قـاتتىق ههسـرەتتىن كىيىملىرىنـى يىرتىـدۇ ۋە ئىسـرائىل      
:  ٢٢» ٢دىشاهالر پا«تهۋرات . (ئهۋالدلىرىنىڭ ئاسىيلىقلىرىغا قاتتىق ئېچىنىدۇ

ــۈنلهر «، ١١~١ ــهنچلىك ئهمهس  ) ١٩~١:  ٣٤» ٢كـ ــخىمۇ ئىشـ ــۇ نۇسـ ــېكىن بـ . لـ
چــۈنكى ئىبادەتخانــا پادىشــاه   . هىلقىيانىــڭ ســۆزىگىمۇ ئىشــهنگىلى بولمايــدۇ   

كېـيىن  . تاراج قىلىنغان -ئهخزىيانىڭ زامانىدىن ئىلگىرى ئىككى قېتىم تاالن 
. نىســــىغا ئـــــۆزگهرتىلگهن بــــۇ ئىبادەتخانـــــا بۇددىســــت دىنىنىـــــڭ ئىبادەتخا  

ــى     ــا كىرەتت ــۇ ئىبادەتخانىغ ــۈنى ب ــادىملىرى ههر ك ــڭ خ ــى . ئىبادەتخانىنى ئىكك
يىلىـدىكى ئهخزىيانىــڭ   - ٨٤٣يهنـى مىالدىـيهدىن بـۇرۇنقى    (ئهسـىردىن كـۆپرەك   

ــۇرۇنقى   ــيهدىن بــ ــدىن مىالدىــ ــىيانىڭ   - ٦٢١هۆكۈمرانلىقىــ ــدىكى يۇشــ يىلىــ
هــېچكىم تهۋرات ) ىــت ئىچىــدەيىلىغىــچه بولغــان ۋاق - ١٧هۆكۈمرانلىقىنىــڭ 

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇ    . دېگهن ئىسىمنى ئاڭالپ باقمىغـان ۋە كـۆرۈپ باقمىغانىـدى   
ــتالردا يۇشــىيا مۇســانىڭ دىنىنــى ئهســلىگه كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن قــاتتىق        ۋاقى

ــقان ــپ . تىرىشـ ــا كىرىـ ــۈنى ئىبادەتخانىغـ ــاهىنالر ههر كـ ــۇراتتى-كـ ــپ تـ . چىقىـ
يىل جهريانىـدا   ١٧. تخانىدىن تېپىلغانئهجهبلىنهرلىكى شۇكى، بۇ كىتاب ئىبادە

. بۇ كىتابنىڭ ئـۇ جايـدا ئىكهنلىكىنـى هـېچكىم كـۆرمىگهن يـاكى ئاڭلىمىغـان       
دېـگهن بـۇ كىتـابچىنى    » يارىلىش تهپسـىالتلىرى «شۇڭا كهسكىن ئېيتىمىزكى، 

ئـۇ پادىشـاه يۇشـىيا ۋە تهرەپـدارلىرىنىڭ     . كاهىن هىلقىيا ئـۆزى توقـۇپ چىققـان   
ــهرىئىتىنى  ــانىڭ ش ــۆرۈپ    مۇس ــىۋاتقانلىقىنى ك ــكه تىرىش ــلىگه كهلتۈرۈش  ،ئهس

يههۇدىي ئالىملىرىنىڭ ئېغىزلىرىدىن ئاڭلىغـان بـۇ رىـۋايهتلهر ۋە قىسسـىلهرنى     
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. يىل جهريانىدا ئۇ بۇ رىۋايهتلهرنى توپالش بىلهن شـۇغۇلالنغان  ١٧. توپالپ چىققان
الـدا  بۇ كىتـاب توپلىنىـپ بولغانـدىن كېـيىن، ئـۇنى مۇسـاغا مهنسـۇپ قىلغـان ه        

بۇنىڭغـا  . ئوتتۇرىغا چىقارغان ۋە ئـۇنى ئىبادەتخانىـدىن تاپقـانلىقىنى داۋا قىلغـان    
ئوخشــــاش ئويــــدۇرمىچىلىقالر ئىســــرائىل مىللىتىنــــى يۈكســــهلدۈرۈش ۋە     
ــتىيانالرنىڭ     ــۇمىي خىرىس ــۇدىيالر ۋە ئوم ــى يهه ــۈن كېيىنك ــدۇرۇش ئۈچ راۋاجالن

هىلقىيانىڭ بـۇ ئىشـىنىڭ   . نهزىرىدە ماختاشقا ئهرزىيدىغان دىنى پائالىيهتلهردۇر
ــنهزەر   ــىدىن قهتئىيـــ ــداق بولۇشـــ ــاهىيىتى قانـــ ــىيانىڭ   ،مـــ ــاه يۇشـــ پادىشـــ

ئۇنىڭ هاياتىنىڭ  ،يىلى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇلغان بۇ كىتاب - ١٨هۆكۈمرانلىقىنىڭ 
يىلى  - ٦٠٨مىالدىيهدىن بۇرۇنقى . ئهمهل قىلىنغان) يىل ١٣يهنى (ئاخىرىغىچه  

ئـۇ  . ورنىغا ئۇنىڭ ئـوغلى يههۇئاهـاز ئولتۇرىـدۇ   يۇشىيا ئۆلگهندىن كېيىن ئۇنىڭ ئ
ئالاله بۇ . دىنىدىن يېنىپ كافىر بولىدۇ ۋە بۇ دۆلهتته كۇفۇرلۇقنى راۋاجالندۇرىدۇ

نهخــۋە پادىشــاه . ۋاقىتتــا ئۇالرغــا مىســىر پادىشــاهى نهخــۋەنى مۇســهللهت قىلىــدۇ
 يههۇئاهــازنى ئهســىرگه ئېلىــپ ئۇنىــڭ ئورنىغــا ئۇنىــڭ ئىنىســى يۇشــىيا ئــوغلى 

ئۇمۇ ئاكىسى يههۇئاهازغا ئوخشاش بۇددىسـت  . يههۇياقىمنى تهختكه ئولتۇرغۇزىدۇ
ئۇمـۇ  . ئۇ ئۆلگهندىن كېيىن ئورنىغـا ئۇنىـڭ ئـوغلى يههۇيـاكىن ئولتۇرىـدۇ     . ئىدى

ئــــالاله ئۇنىڭغــــا بابىــــل پادىشــــاهى . دادىســــىغا ئوخشــــاش بۇددىســــت ئىــــدى
ــدۇ  ــهللهت قىلىــ ــهرنى مۇســ ــۇنى ۋە ئ. بۇختهنهسســ ــهر ئــ ــرائىل بۇختهنهسســ ىســ

ئىبادەتخــانىنى، قــۇددۇس . ئهۋالدلىرىــدىن نۇرغــۇن كىشــىلهرنى ئهســىرگه ئالىــدۇ 
ــۈن مــال   ــاالن  -شــههىرىنى ۋە پادىشــاه ســارىيىنىڭ پۈت ــۈكلىرىنى ت ــاراج  -مۈل ت

ئۇمــۇ بۇرۇنقىالرغــا . ئۇنىــڭ ئورنىغــا تاغىســى ســىدقىيانى ئولتۇرغۇزىــدۇ . قىلىــدۇ
ــدى   ــت ئى ــاش بۇددىس ــۇ .  ئوخش ــدار  ١١ئ ــل هۆكۈم ــدۇ يى ــۇ   . بولى ــدا  ئ ــۇ جهريان ب

يىلــــى  - ٥٨٧مىالدىــــيهدىن بــــۇرۇنقى . بۇختهنهسســــهرگه بېقىنىــــپ ياشــــايدۇ
بۇختهنهسســهر ســىدقىيانى تۇتقــۇن قىلىــدۇ ۋە ئۇنىــڭ پۈتــۈن ئهۋالدلىرىنــى كــۆز   
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ئانـدىن ئۇنىـڭ ئىككـى كـۆزىنى ئۇيىـدۇ ۋە زەنجىـرلهپ بـاغالپ،        . ئالدىدا ئۆلتۈرىدۇ
. لهن بىـرگه ئـۇنى بابىـل ئهسـىرلىكىگه ئهۋەتىـدۇ     باشقا ئىسرائىل ئهۋالدلىـرى بىـ  

ئىبادەتخـــانىنى، پادىشـــاه ســـارىيىنى ۋە ئېرۇســـالىمنى كۆيـــدۈرۈپ شـــهههرنىڭ  
شۇنىڭ بىلهن يههۇزا دۆلىتىگه مىالدىـيهدىن  . ههممىسىنى خارابىگه ئايالندۇرىدۇ

بــــۇ ۋەقه ئىســــرائىل دۆلىتىنــــى . يىلــــى خــــاتىمه بېرىلىــــدۇ - ٥٨٧بــــۇرۇنقى 
ئههـۋال بۇنـداق ئىـكهن،    . يىل كېيىن ئىـدى  ١٣٠يېقىتىشىدىن  ئهششۇرىالرنىڭ

مىالدىــيهدىن (يههـۇدىيالردىكى تهۋراتنىــڭ يېتىـپ كــېلىش ۋاسىتىسـى يۇشــىيا    
ئۇنىـڭ  . نىڭ زامانىدىن خېلى بۇرۇنال ئۈزۈلۈپ قالغان بولىدۇ) ٦٠٨~  ٦٣٨بۇرۇنقى 

قىلىنغـان  ئىشـهنچ  . دەۋرىدە ئوتتۇرىغـا چىققـان كىتابچىغـا ئىشـهنچ قىلىنمايـدۇ     
بـۇ  . يىلال ئهمهل قىلىنغان، كېـيىن يهنه يوقالغـان   ١٣تهقدىردىمۇ ئۇنىڭغا پهقهت 

كىتاب زايه قىلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئههـۋالى ههققىـدە هـازىرغىچه مهلۇمـات     
بۇ كىتابچه يۇشىيا ئهۋالدلىرىنىـڭ ئارىسـىدا تېـز سـۈرئهتته      ،تارىخالرغا كۆرە. يوق

بۇختهنهسســـهرنىڭ هۇجۇمىـــدىن بـــۇرۇنال  ،انىـــدائهۋج ئالغـــان كۇفۇرلـــۇقالر جهري
ئهگهر بۇ كىتابچىنى بۇختهنهسسـهر هۇجـۇمىغىچه سـاقلىنىپ    . يوقىلىپ بولغان

ــۈن شــهههرنى     ــدىردىمۇ بۇختهنهسســهرنىڭ پۈت ــان تهق ــگهن، دەپ پهرەز قىلىنغ كهل
خــــارابىگه ئايالنــــدۇرۇۋېتىپ، ههمــــمه نهرســــىلهرنى كۆيــــدۈرگهنلىكى تــــارىخى 

بــۇ ۋەقهدىــن بــۇرۇن يېزىلغــان كونــا ئههــدە كىتابلىرىنىــڭ  چــۈنكى . ههقىقهتتــۇر
پۈتــۈن ئههلــى كىتــابالر بۇنىڭغــا  . ههممىســى دۇنيــا يۈزىــدىن يوقىلىــپ بولغــان 

دېيىشكه مهجبـۇر  » ئهزرا كونا ئههدىنى بابىلدا قايتا يازغان«شۇڭا ئۇالر . ئىقراردۇر
ــان ــى «. بولغ ــڭ قامۇس ــۇقهددەس كىتابنى ــاپتورلىرى  »م ــڭ ئ ــىزكى«نى ، شۈبهىس

مـــۇقهددەس كىتابنىـــڭ كـــۆپلىگهن بۆلـــۈملىرى مۇرتهدلىـــك ۋە كـــافىرلىق       
 ،يىلىــدىن - ٦٩٣ئهســىرلىرىدە، خۇسۇســهن، مهنهسســانىڭ مىالدىــيهدىن بــۇرۇنقى 

يىللىــق هۆكــۈمرانلىقى   ٥٤يىلىغىــچه بولغــان   - ٦٣٩مىالدىــيهدىن بــۇرۇنقى  



 

121 

بمۇ هىلقىيانىــڭ قولىغــا چۈشــكهن مهزكــۇر كىتــا . جهريانىــدا يوقىلىــپ بولغــان
 . دەپ قارار قىلىدۇ» ئىبادەتخانىنىڭ بۇزۇلۇشىدا يوقىتىلغان

ېزىـپ چىققـان   قايتـا ي  ―ۇالرنىڭ گۇمانىغا كۆرە ئ ―ئهزرا كونا ئههدىنى  - ٢
 مىكــابىيالر «بۇنىــڭ بايــانى تهۋرات . ۋاقىتتـا يهنه باشــقا بىــر هادىســه يـۈز بهرگهن  

: بـۇ مۇنـداق ئىـدى    .دە ۋە يۇسېفىسنىڭ باشـقا كىتابلىرىـدا قهيـت قىلىنغـان    »١
ېرۇســالىمنى ئىشــغال قىلغــان ۋاقتىــدا، ئــۇ يههــۇدىي دىنىنــى ئ» ٤ئهنتىيــۇكس«

كونـا ئههـدە كىتـابلىرىنى تېپىلغـانال يهردە      ،پۈتۈنلهي يوق قىلىشـقا بهل بـاغالپ  
تهۋرات نۇسخىلىرى يېنىدىن چىقىپ قالغان كىشىلهرنىڭ ... كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ

ئهنتيـۇكس بـۇ ئىشـنى ئـۈچ يېـرىم يىـل       . ههممىسى ئۆلـۈمگه هۆكـۈم قىلىنىـدۇ   
. يىلـى بولغانىـدى   - ١٦١مىالدىيهدىن بـۇرۇنقى   بۇ هادىسه. ئۈزمهي داۋامالشتۇرىدۇ

ئهزرا يازغـان كىتابالرنىـڭ ههممىسـى كۆيـدۈرۈلۈپ     . كۆپ كىشـىلهر ئۆلتۈرۈلىـدۇ  
تهۋرات نۇســخىلىرىنىڭ «: شــۇڭا جــان مېلنــر مۇنــداق  دېــگهن . يــوق قىلىنىــدۇ
ادىسىسىدە ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن يوق قىلىنغانلىقىغـا،  بۇختهنهسسهر ه

كېــيىن ئهزرانىــڭ ۋاسىتىســى بىــلهن ئوتتۇرىغــا چىققــان كۆچۈرمىلهرنىڭمــۇ       
ــڭ      ــدىن يهنه يههۇدىيالرنى ــا، ئان ــوق قىلىنغانلىقىغ ــىدە ي ــۇكس هادىسىس ئهنتىي
 بېشىغا نۇرغۇنلىغان هادىسـىلهر كېلىـپ، بـۇ هادىسـىلهردە ئهزرا كىتابلىرىنىـڭ     
قالـــدۇق نۇســـخىلىرىنىڭ ۋە باشـــقا كىتـــابالرنىڭمۇ يـــوق قىلىنغانلىقىغـــا،      

يىلىـــدىكى رىملىـــق تىتـــۇس هادىسىســـىمۇ يۇقىرىـــدىكى   - ٧٠مىالدىيهنىـــڭ 
ــدۇر   ــالىمالر بىــردەك پىكىردى ــۈن ئ ــۇ . هادىســىلهرنىڭ بىــرى ئىكهنلىكىــگه پۈت ب

. ىلىنغـان ۋەقهلىكلهر يۇسېفىسنىڭ تارىخىدا ۋە باشقا تارىخ كىتابلىرىدا قهيـت ق 
تىتۇس هادىسىسـىدە يههـۇدىيالردىن قـۇددۇس شـههىرىدە بىـر مىليـون بىـر يـۈز         

مىــڭ كىشــى ئهســىر  ٩٧. مىــڭ كىشــى قىلىــچ، ئــوت ۋە ئــاچلىق بىــلهن ئــۆلگهن
. ئهســىرلهرنى تىتــۇس باشــقا مهملىكهتــلهرگه قۇللۇققــا ســېتىۋەتكهن. قىلىنغــان
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ــۈرۈلگهن  ــۆپلىرى ئۆلتــــ ــتىندە كــــ ــۇرىيه ۋە پهلهســــ ــنىڭ ئهنتىيۇكى. ســــ ســــ
كۆيدۈرۈشـــلىرىدىن كونـــا ئههـــدە كىتابلىرىـــدىن بىـــرەر پـــارچه ســـاق قالغـــان  
تهقـــدىردىمۇ، رىملىـــق تىتـــۇس هادىسىســـىدە ئـــۇ پـــارچىمۇ چوقـــۇم كۆيـــدۈرۈپ 

 .)دېگهن ماۋزۇغا قارالسۇن» تهۋرات«بۇ كىتابتىكى (» .تاشالنغان

ــتىيانالر      - ٣ ــى خىرىس ــىنى قهدىمك ــرانىيچه نۇسخىس ــدىنىڭ ئىب ــا ئهه كون
ئـۇالر  . ئـۇالر بـۇ نۇسـخىنى ئويـدۇرما، دەپ ئېتىقـاد قىالتتـى      . اپ قىلمـايتتى ئېتىر

ــيه  ــى     - ٢مىالدىـ ــخىغا ئېتىقـــاد قىالتتـ ــىرگىچه گىـــرېكچه نۇسـ ئهممـــا . ئهسـ
ــخا    ــرېكچه نۇسـ ــا گىـ ــدا بولسـ ــڭ ئىبادەتخانىلىرىـ ــىرنىڭ  - ١يههۇدىيالرنىـ ئهسـ

ــاز ئىبــرانىيچه نۇســخا ههر ئىككــى تهرە . ئــاخىرىغىچه ئېتىقــاد قىلىنــاتتى پــته ئ
يههۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ دىنىي رەهبهرلىرىنىـڭ ئورتـاق كېڭىشىشـى    . تېپىالتتى

ئهســىرلىرىدە يېزىلغــان تهۋرات نۇســخىلىرىنى    - ٨، - ٧بــويىچه مىالدىيهنىــڭ  
چۈنكى بـۇ نۇسـخىالر ئۇالرنىـڭ يـۆنىلىش نۇقتىسـى بولغـان       . ئهمهلدىن قالدۇرغان

ى ئهسـىردە يېزىلغـان كىتـابالردىن    شۇڭا بۇ ئىككـ . كىتابالرغا تامامهن زىت ئىدى
ــگهن    ــپ كهلمى ــا يېتى ــڭ قولىغ ــرى تهتقىقاتچىالرنى ــڭ  . هېچبى ــۇالر ئۆزلىرىنى ئ

ئېتىقادىغا زىت كېلىدىغان تهۋرات نۇسخىلىرىنى يوق قىلىش ئىشلىرىنى هـېچ  
ــۆزلىرى    ــان ۋە ئ ــدا بولغ ئىككىلهنمهســتىن بېجىــرگهن يهردە، ئۆزلىرىنىــڭ يېنى

ــخىال   ــدىغان نۇس ــراپ قىلى ــاپ   ئېتى ــتىن پهقهت توخت ــانچه ئۆزگهرتىش رنى خالىغ
 .قالمىغان

 ،ئاۋۋالقى ئۈچ ئهسىردە خىرىستىيانالرنىڭ باشلىرىغا كهلگهن هادىسـىلهر  - ٤
چـۈنكى  . ئۇالرنىڭ يېنىدىكى تهۋرات نۇسخىلىرىنىڭ ئاز بولۇشىغا سـهۋەب بولغـان  
تلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ تارىخچىلىرى ئۇالرنىڭ بۇ ئۈچ ئهسىردە ناهايىتى ئېغىر كـۈلپه 

ئهمهلىيهتتىمـۇ ئۇالرنىـڭ باشـلىرىغا    . مۇسىبهتلهرگه ئۇچرىغـانلىقىنى سـۆزلهيدۇ  
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ۇالرنىــڭ قولىــدىكى ئهســلى ۋە زۇلــۇمالر ئ هن بــۇ ئېغىــر كــۈلپهتلهر، بېســىمكهلــگ
ۋە باشــقا مــۇقهددەس كىتابالرنىــڭ يــوق بولــۇپ كېتىشــىگه يېتهرلىــك   ئىنجىــل

ــدى ــهۋەب ئىـ ــگهن كۈل . سـ ــلىرىغا كهلـ ــڭ باشـ ــهۇرلىرى ئۇالرنىـ ــڭ مهشـ پهتلهرنىـ
 :تۆۋەندىكىلهردۇر

يىلــى زالىملىقــى بىــلهن تونۇلغــان پادىشــاه نېــرۇن   - ٦٤مىالدىيهنىــڭ ) ١( 
رىـم شـههىرىنى پۈتـۈنلهي     ،خىرىستىيانالرغا قاتتىق زۇلۇم قىلغاننىڭ سـىرتىدا 

ئۇنىڭ دەۋرىدە ئۆزىنى خىرىسـتىيان دېـيىش كهچـۈرۈلمهس    . كۆيدۈرۈپ تاشلىغان
ــدى  ــايهت ئى ــۇن     . جىن ــا يهنه نۇرغ ــلهن قوشــۇپ،  بۇنىڭغ ــالى بى ــۇ پېترۇســنى ئاي ئ

بۇنـــداق ئۆلتـــۈرۈش ئىشـــى بـــۇ پادىشـــاهنىڭ . كىشـــىلهرنى قوشـــۇپ ئۆلتۈرىـــدۇ
يىلىغىچه پايتهختته ۋە بارلىق ۋىاليهتلهردە  - ٦٨ئۆلۈمىگىچه يهنى مىالدىيهنىڭ 

 .ئۈزۈلمهستىن داۋام قىلىدۇ

ــڭ ) ٢(  ــم  - ٧١مىالدىيهنىـ ــى رىـ ــاه رئىمپېراتو يىلـ ــا پادىشـ ــان  لىقىغـ بولغـ
ــيان  ــانۇس (دۇمىش ــڭ __ دۇمىتىي ــى    - ٧٠مىالدىيهنى ــۇدىيالرنى قهتل ــى يهه يىل

ــان،    قىلغـــان تىتۇســـنىڭ ئىنىســـى، قـــاتتىق رەهىمســـىزلىكى بىـــلهن تونۇلغـ
ــى     ــدىكى ۋەهش ــمايدىغان دەرىجى ــدىن قېلىش ــۈكته نېرۇن ــتىيانالرغا ئۆچل خىرىس

ئىمپېراتــور . ۇلــۇم قىلىنغــاننىــڭ دەۋرىــدە خىرىســتىيانالرغا ئېغىــر ز)مهخلــۇق
دۇمشىيان يۇههننانى شهههردىن قوغالپ چىقىرىدۇ ۋە شهههر خهلقىنـى بىـر يىـل    

-هههر خهلقىنـى ئۆلتـۈرۈپ، مـال   ئهسـكهرلهر شـ  . قهتلىئام قىلىشقا ئهمـر قىلىـدۇ  
دۇمشــىيان  خىرىســتىيانالرنى ئازاپالشــتا بــۇرۇنقى . قىلىــدۇ ەمۇســادىر مــۈلكىنى

ئۇ خىرىستىيان دىنىنى يهر يۈزىـدىن پۈتـۈنلهي   . نىدىزالىمالردىن ئېشىپ كهتكه
ــدى    ــاز قالغانى ــقا ئ ــوق قىلىش ــۇ. ي ــابخورلۇق ب ــڭ    ق ــۇ ئىمپېراتورنى ــلىرى ب ئىش
 . يىلىغىچه شۇنداق داۋام قىلىدۇ - ٩٦ئۆلۈمىگىچه يهنى مىالدىيهنىڭ 



 

124 

يىلى رىمغا ئىمپېراتور بولغـان ترايانۇسـنىڭ دەۋرىـدە     - ٩٧مىالدىيهنىڭ ) ٣( 
خۇسۇسـهن مىالدىيهنىـڭ   . انالرغا بولغان بېسىم يهنه ئهۋجىگه چىقىـدۇ خىرىستىي

بـۇ ۋاقىتتـا ئـۇ داۋۇد    . يىلىغىـچه زۇلـۇم چـېكىگه يېتىـدۇ     - ١٠٨يىلىدىن  - ١٠١
ــارار     ــكه ق ــىنى ئۆلتۈرۈش ــڭ ههممىس ــلىدىن بولغانالرنى ئهلهيهىسســاالمنىڭ نهس

رۈپ ئۇچرىغـان  ئىمپېراتور دائىرىلىرى ههمـمه جـايالرنى ئـاختۇرۇپ يـۈ    . چىقىرىدۇ
يىلىـدىكى   - ١١٧بـۇ ئىـش ئۇنىـڭ    . خىرىستىيانالرنىڭ ههممىسـىنى ئۆلتۈرىـدۇ  

 . ئۆلۈمىگىچه شۇنداق داۋام قىلىدۇ

يىلى رىمغا ئىمپېراتور بولغـان مـاركۇس ئهنتىيۇنىنـۇس     -١٦١مىالدىيه ) ٤( 
ئۇ خىرىسـتىيانالرغا قارشـى   . مۇتهئهسسىپ بۇددىست ۋە ئاتاقلىق پهيالسوپ ئىدى

ئــۇ . يىــل داۋام قىلدۇرىــدۇ ١٠ىنى تهخــتكه ئولتۇرغــان ۋاقتىــدىن باشــالپ بېسـىم 
خىرىستىيان ئالىملىرىنى بۇددىسـت ئىبادەتخانىلىرىنىـڭ خـادىملىرى بولۇشـقا     
ــۈر       ــان تۆم ــتىگه قويۇلغ ــڭ ئۈس ــانالرنى ئوتنى ــۇل قىلمىغ ــۇنى قوب ــى ۋە ئ زوراليتت

 . تۈرەتتىئورۇندۇقالردا ئولتۇرغۇزۇپ ئازاباليتتى، ئاندىن قىيناپ ئۆل

 ،يىلــــى رىمغــــا ئىمپېراتــــور بولغــــان ســــۇۋەيرىس     -١٩٣مىالدىــــيه ) ٥( 
پۈتـۈن  . يىلىـدىن باشـاليدۇ   - ٢٠٢خىرىستىيانالرغا بولغان بېسىمىنى مىالدىـيه  

مىسـىر، قۇرتـاجه ۋە   . قىلىدۇ بۇيرۇقئهتراپالردىكى خىرىستىيانالرنى ئۆلتۈرۈشكه 
مىڭـالرچه كىشـىلهر قـاتتىق    . دۇفرانسىيهلهردىكى قهتلىئامالر ئهڭ قاتتىق بولى

دەججــال «ههتتــا خىرىســتىيانالر بــۇ دەۋرنــى . ئېغىــر ئــازابالر بىــلهن ئۆلتۈرۈلىــدۇ
 . دەپ ئاتىشىدۇ» دەۋرى

مىالدىــيه يىلــى رىمغــا ئىمپېراتــور بولغــان ماكســېمىن بــۇددىزم   - ٢٣٠) ٦( 
ــنى      ــىم ئىشلىتىش ــاتتىق بېس ــتىيانالرغا ق ــدۈرۈپ، خىرىس ــادەتلىرىنى گۈللهن ئ

يىلى پۈتۈن خىرىستىيان ئالىملىرىنى ئۆلتۈرۈشـكه جىـددىي    - ٢٣٧ئۇ . اليدۇباش
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چۈنكى ئۇ ئـالىمالر ئۆلتۈرۈلـۈپ تۈگىسـه باشـقا ئـاۋام خهلقـلهر       . بۇيرۇق چىقىرىدۇ
ئۇنىڭــدىن كېــيىن . بۇددىســت دىنىغــا ئوڭــايال كىرىــدۇ، دەپ گۇمــان قىلغانىــدى 

ــت   ــداق خىرىســتىياننى مههكىمىســىز ۋە ئېنىقلىماس ــدا  ههرقان ــانال جاي ىن تۇتق
ئاخىرىدا ئىمپېراتور پۈتۈن رىم ئاهالىسىنى قىرغىن . ئۆلتۈرۈشكه پهرمان بېرىدۇ

يىلــى   - ٢٣٨قىلىشــقا بهل باغلىغانــدا، ئۆزىنىــڭ بىــر ئهســكىرى تهرىپىــدىن       
 . ئۆلتۈرۈلىدۇ

يىلىـدىن   -٢٥٣پادىشاه دېشىس خىرىسـتىيانالرغا بولغـان بېسـىمىنى    )  ٧( 
پادىشـاه  . يان دىنىنى پۈتۈنلهي يوق قىلىشقا قـارار بېرىـدۇ  ئۇ خىرىستى. باشاليدۇ

مهن «دائىرىلىــــرى پۈتــــۈن ۋىــــاليهت، نــــاهىيه ۋە يېزىالرنــــى ئــــارىالپ يــــۈرۈپ 
. دېـگهن كىشـىلهرنىڭ ههممىسـىنى قـاتتىق ئـازابالپ ئۆلتۈرىـدۇ      » خىرىستىيان

ە ئۇنىڭ بۇ زۇلمى مىسىر، ئافرىقا، ئىتالىيه، كىچىك ئاسـىيا ۋە شـام شـهههرلىرىد   
خىرىستىيانالردىن كۆپ كىشىلهر بۇددا دىنىنى قوبـۇل  . قاتتىق ئهۋجىگه يېتىدۇ
 . قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ

يىلىـدىن   -٢٥٧پادىشاه رىيـانۇس خىرىسـتىيانالرغا قارشـى بېسـىمىنى     ) ٨( 
 -ئۇ پۈتۈن خىرىستىيان ئالىملىرىنى ۋە راهىبلىرىنى ئۆلتـۈرۈش، مـال   . باشاليدۇ

زىننهتلىرىنــى بــوالش،  -قىلىــش، ئايــاللىرىنى ۋە زىبــۇ مۈلــۈكلىرىنى مۇســادىرە 
خىرىســتىيانالرنى يۇرتلىرىــدىن قــوغالش، قېلىــپ قالغــانلىرىنى بۇتالرغــا تهزىــم  
قىلدۇرۇش، ئهگهر قوبۇل قىلمىسا قىلىـچ يـاكى ئـوت بىـلهن ئۆلتـۈرۈش قـارارىنى       

ى ئېالن قىلغاندىن كېـيىن، مىڭلىغـان خىرىسـتىيانالر ئۆلتۈرۈلىـدۇ، قالغـانلىر     
 . كىشهنلهر بىلهن باغلىنىپ قۇل قىلىنىدۇ
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يىلىــدىن  - ٢٧٤پادىشــاه ئېــرىلېن خىرىســتىيانالرغا دۈشــمهنلىكىنى  ) ٩( 
لـېكىن بـۇ ۋاقىتتـا خىرىسـتىيانالردىن كـۆپ كىشـى       . باشالپ ئهۋجگه چىقىرىـدۇ 

 . چۈنكى پادىشاه ئۆزى ئۆلتۈرۈلىدۇ. ئۆلمهيدۇ

. ئىمپېراتــــور بولىــــدۇيىلــــى رىمغــــا  - ٢٨٤پادىشــــاه ديۇكلېشــــىن ) ١٠( 
بۇ ۋاقىتتا . يىلىدىن باشالپ ئىشقا ئاشىدۇ - ٢٨٦خىرىستىيانالرغا قارشى زۇلمى 

ــتىيانالردىن  ــلهن  ٦٦٠٠خىرىسـ ــۈرۈش بىـ ــىنى ئۆلتـ ــق  ،كىشـ ــۇ قىرغىنچىلىـ بـ
بـۇ زۇلـۇم   . يىلـى ئىـدى   - ٣٠٢زۇلۇمنىڭ ئهڭ ئهۋجىگه يهتكهن ۋاقتى . باشلىنىدۇ

يىلى بـۇ پادىشـاه فىـرىجىيه شـههىرىنى      - ٣٠٢.  يىلىغىچه داۋام قىلىدۇ - ٣١٣
. شــهههردە بىرمــۇ خىرىســتىيان هايــات قالمايــدۇ . پۈتــۈنلهي كۆيــدۈرۈپ تاشــاليدۇ

ئاندىن ئۇ مۇقهددەس كىتابالرنى پۈتۈنلهي يوق قىلىش ئۈچۈن ناهايىتى كۆپ كۈچ 
يىلى مارت ئېيىدا پۈتۈن چىركاۋالرنى چېقىش، كىتابالرنى  - ٣٠٣. سهرپ قىلىدۇ

ــدۈ ــارار     كۆي ــدە ق ــش ههققى ــى قىلى ــادەتتىن مهنئ ــتىيانالرنى ئىب رۈش ۋە خىرىس
چىقىرىلغانــدىن كېــيىن، پادىشــاه دائىرىلىــرى ههرقايســى جــايالرنى ئــارىالپ       
ــدۈرۈش       ــدە كۆي ــان يېرى ــابالرنى تېپىلغ ــۇقهددەس كىت ــېقىش، م ــاۋالرنى چ چىرك

ــدۇ  ــك تامامالي ــا   . ئىشــىنى غهلىبىلى ــىردىكى خادىملىرىغ ــاه مىس ــدىن پادىش ئان
قىبتىلهرنى بۇتالرغا چوقۇندۇرۇش، ئهگهر قوبۇل قىلمىسا ئۆلتـۈرۈش ههققىـدىكى   

مىڭـدىن كـۆپرەك ئـادەم     ٨٠٠بۇ ۋاقىتتـا خىرىسـتىيانالردىن   . پهرمانىنى يولاليدۇ
ئـۇ ۋاقىتتـا ههر   . دەپ ئاتايـدۇ » شههىدالر ئهسىرى«بۇ ئهسىرنى ئۇالر . ئۆلتۈرۈلىدۇ

پادىشاهنىڭ . ىسىدا ئادەم ئۆلتۈرۈلهتتىئار ٨٠بىلهن  ٣٠كۈنى خىرىستىيانالردىن 
يىل  ١٠بۇ زۇلمى شهرق ۋە غهربتىكى پۈتۈن خىرىستىيانالرغا ئومۇم بولغان هالدا 

. بۇ قېتىمقى زۇلۇمالر بۇرۇنقىالردىنمۇ ۋەهشى ۋە قاتتىق بولغانىدى. داۋام قىلىدۇ
ۋە  بېسـىم  مهزكـۇر هيت قىلغـان  خىرىستىيانالر ئۆزلىرىنىڭ تارىخ كىتابلىرىدا ق

زۇلۇمالر ئىچىـدە مـۇقهددەس كىتابالرنىـڭ نۇسـخىلىرىنىڭ شـهرق ۋە غهربـلهرگه       
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بهلكـــى ئۇالرنىـــڭ قوللىرىـــدا . تارقالغـــانلىقىنى تهســـهۋۋۇر قىلغىلـــى بولمايـــدۇ
مۇقهددەس كىتـابالردىن بىـرەر نۇسـخىنىڭ سـاقلىنىپ قالغـانلىقىنى تهسـهۋۋۇر       

داق هادىسـىلهردە  چـۈنكى ههقىقىـي كىتـابالر مۇشـۇن    . قىلىشمۇ مۇمكىن ئهمهس
ــدۇ ــاۋايى   . يوقىلى ــۆز ه ــدۇرمىچىالرغا ئ ــلهن ئوي ــڭ بى ــلهن   -بۇنى ههۋەســلىرى بى

يۇقىرىدىكى هادىسىلهر ۋە باشـقا  . خالىغاننى يېزىپ ئويدۇرۇشقا پۇرسهت تۇغۇلىدۇ
نۇرغۇن ۋەقهلىكلهر سهۋەبى بىـلهن كونـا ۋە يېڭـى ئىككـى ئههـدە كىتابلىرىنىـڭ       

هازىرقى ئىككـى  . ي يوقالغانلىقى ئېنىقتۇريېتىپ كېلىش ۋاسىتىلىرى پۈتۈنله
. ئويـدۇرما ۋە توقۇلمـا ئىكهنلىكىـدە شـۈبهه يوقتـۇر      نىڭ،ئههدە نامىدىكى كىتابالر

يههـــۇدىيالر يـــاكى خىرىســـتىيانالردا بـــۇ كىتابالرنىـــڭ ئهســـلى ئىكهنلىكىنـــى  
شــهيخ رەهمهتــۇلال هىنــدىي دوكتــور  . ئىســپات يوقتــۇر -ئىســپاتاليدىغان دەلىــل 

رىنج بىــلهن ئېلىــپ بارغــان مۇنازىرىســىدە ئــۇالردىن ئىككــى ئههــدە  فېنــدر ۋە فــ
كىتابلىرىدىن بىرەرسىنىڭ يېتىپ كېلىش ۋاسىتىسىنى دەلىللهپ بېرىشىنى 

يىللىــق  ٣١٣تهلهپ قىلغانــدا، ئــۇالر خىرىســتىيانالرنىڭ باشــلىرىغا كهلــگهن     
الرنىـڭ  پاساتالر سـهۋەبى بىـلهن بـۇ كىتاب    -هادىسىلهر ۋە مۇسىبهتلهر ههم پىتنه 

. يېتىپ كېلىش ۋاسىتىلىرىنىڭ يوقالغانلىقىنى ئىقرار قىلىپ، ئۆزۈر ئېيتقان
بۇنىــڭ بىــلهن ئىســپاتالندىكى، ئۇالرنىــڭ قوللىرىــدىكى هــازىرقى نۇســخىالرنىڭ  

ئههلى كىتابالر . مهلۇم بىرەر ئهسىردە يېزىلغانلىقىغىمۇ كهسكىن دەلىل يوقتۇر
رنىــڭ يېــزىلىش تــارىخىنى بهزى گۇمــان ۋە تهخمىــن قىلىــش بىــلهن بــۇ كىتابال 

 . لېكىن كهسكىن ئېيتالىغىنى يوق. ئهسىرلهرگه مهنسۇپ قىلغان

ئههلى كىتابالرنىڭ كىتـابلىرى مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالم     ،بىز مۇسۇلمانالر
ــان، كېيىنكـــى ئهســـىرلهردە ئـــ  ــاد كهلگىـــچه بۇزۇلمىغـ ۆزگهرتىلگهن، دەپ ئېتىقـ

ورتـاق ئىجمـائى بىـلهن يههـۇدىي ۋە     بهلكـى پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرنىڭ ئ   . ايمىزقىلم
خىرىستىيانالرنىڭ مۇقهددەس كىتابلىرى مۇههممهد ئهلهيهىسساالم كېلىشتىن 
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ــان  ــۆز ئهســلىنى يوقاتق ــۇرۇنال ئ بهزى ئۆزگهرتىشــلهر مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالم  . ب
ــز   ــاد قىلىمىــ ــان، دەپ ئېتىقــ ــۇ داۋام قىلغــ ــدىن كېيىنمــ ــدۇرما . كهلگهنــ ئويــ

بــۇ كىتابالرنىــڭ ئهســلىنى يوقاتقــانلىقىنى ۋە   ،قىنۇســخىالرنىڭ كــۆپ بولغــانلى
چـــۈنكى بـــۇ . ئـــۆزگهرتىلگهنلىكىنى ئىســـپاتالش ئۈچـــۈن يېتهرلىـــك دەلىلـــدۇر 

 . بىرىنىڭ ساختىلىقىنى پاش قىلماقتا -نۇسخىالردىكى زىتلىقالر بىر 
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ئىككى ئههدە كىتابلىرىدىن بهزى ئههكامالرنىڭ ئهمهلدىن 
 قالدۇرۇلغانلىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى

ــويىچه    ــهرىئهت ئىســتىالهى ب ــڭ ش ــدۇرۇش «ئىســالم دىنىنى ــدىن قال » ئهمهل
بىرەر مهسىله ئۈستىدە بۇرۇن بۇيرۇلغان شهرىئهت هۆكمىنى، : دېگهننىڭ مهنىسى

ــارقىلىق       ــۆكمى ئ ــهرىئهت ه ــان ش ــتىدە بۇيرۇلغ ــىله ئۈس ــۇ مهس ــيىن يهنه ش كې
ــۇر  ــدۇرۇش دېمهكتـ ــدىن قالـ ــدۇرۇش   . ئهمهلـ ــدىن قالـ ــدىكى ئهمهلـ ــالم دىنىـ ئىسـ

ــدىغان   ــۇ بىــردۇر "قىسســىلهرنى، ئهقىــل قهتئىــي رەت قىاللماي ــاردۇر، ئ ــالاله ب  ،"ئ
دېگهنـــگه ئوخشـــاش مهســـىلىلهرنى، ئالالهقـــا ئىمـــان ئېيتىشـــنىڭ الزىملىقـــى، 
كۇفۇرلۇقنىـــڭ ۋە شـــىرىكنىڭ چـــوڭ گۇنـــاه ئىكهنلىكىـــگه ئوخشـــاش ئهقىـــدە  

ى ۋاقىتلىـق  ئۇ مهڭگۈگه داۋام قىلىشى ياك. مهسىلىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ
ــتۇر    ــىلىلىرىگىال خاس ــان ئهمهل مهس ــال بولغ ــى ئېهتىم ــۇالر . ئهمهل قىلىنىش ب

 .دەپ ئاتىلىدۇ» مۇتلهق ئههكامالر«

ــدىن قالدۇرۇلۇشــىنىڭ    ــدە ئههكامالرنىــڭ ئهمهل بىــز مۇســۇلمانالرنىڭ نهزىرى
ئالالهنىڭ ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىنى «يههۇدىيالرنىڭ ئىستىالهىدىكىدەك  ،ئۇقۇمى

قىلىپ ياكى بىرەر ئىشتىن كىشىلهرنى مهنئـى   ىبىرەر ئىشقا ئهمربىلمهستىن 
ــۇرۇن      ــڭ ب ــدۇرغانلىقى، ئۆزىنى ــدىن قال ــۈملهرنى ئهمهل ــۇ هۆك ــيىن ب ــپ، كې قىلى
چىقارغان هۆكۈملىرىنىڭ ئـاقىۋىتىنى بىلمىگهنلىكـى ۋە كېـيىن ئـۇ هۆكـۈمگه      

بـۇزۇپ  باشقا پىكىر ئايدىڭالشقاندىن كېيىن بۇرۇنقى ئۆزى بۇيرۇغان هۆكۈملهرنى 
دېگهنلىـك ئهمهس، بهلكـى   » كېيىنكى پىكـرى بـويىچه هۆكـۈم چىقارغانلىقىـدۇر    

بىــز مۇســۇلمانالرنىڭ ئىســتىالهىدا هۆكۈملهرنىــڭ ئهمهلــدىن قالدۇرۇلۇشــىنىڭ 
ــداق  ــۇمى مۇن ــر   : ئۇق ــان ئهم ــۆزى چىقارغ ــدىن ئ ــالاله ئهزەل ــى   ىئ ــش ۋە مهنئ قىلى



 

130 

قىلىـپ، كېـيىن    قىلىشتىن ئىبـارەت هۆكۈملىرىنىـڭ مهلـۇم ۋاقىـتقىچه داۋام    
ــدىغانلىقىنى      ــدىن قالدۇرۇلى ــلهن ئهمهل ــۇيرۇقى بى ــى ۋە ب ــڭ ئىرادىس يهنه ئۆزىنى

بۇ مهلۇم ۋاقىـت يېتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن ئـالاله يهنه باشـقا       . ئوبدان بىلهتتى
بـــۇرۇنقى چىقارغـــان هۆكـــۈملىرىنى  ،هۆكـــۈملهرنى ئـــېالن قىلىـــش ئـــارقىلىق

ئـاخىرقى هۆكـۈملهر   . كى تولۇقاليـدۇ كۈچلهندۈرىدۇ، ياكى ئهمهلـدىن قالدۇرىـدۇ يـا   
بــۇرۇنقى هۆكۈملهرنىــڭ ئهمهل قىلىــنىش ۋاقتىنىــڭ تــۈگىگهنلىكىنى بايــان      

 ،بىز مۇسـۇلمانالر بـۇرۇنقى هۆكـۈملهرنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇش ئۈچـۈن      . قىلىشتۇر
يېڭى بىر هۆكۈمنىڭ كهلگهنلىكىنى بىلمىسـهك بـۇرۇنقى هۆكـۈملهرنى كـۈچكه     

بـۇرۇنقى هۆكـۈملهرگه زىـت    . لىشنى داۋامالشتۇرىمىزئۇنىڭغا ئهمهل قى ،ئىگه دەپ
هالــدا باشــقا هۆكــۈملهر كهلــگهن ۋاقىتتــا ئىنســانالر ئهقلىنىــڭ يېتهرســىزلىكى 

. ئـــۇنى بـــۇرۇنقى هۆكـــۈمنى ئۆزگهرتكهنلىـــك دەپ چۈشـــىنىپ قالىـــدۇ ،تـــۈپهيلى
ئهمهلىيهتته بـۇ ئىـش ئالالهقـا نىسـبهتهن ئـۆزگهرتىش ئهمهس، زىتلىقمـۇ ئهمهس،       

رۇنقى هۆكۈملهرنىــڭ ئهمهل قىلىــنىش ۋاقتىنىــڭ تۈگىگهنلىكىنىــڭ بهلكــى بــۇ
 ،ئالالهنىـــڭ بـــۇرۇنقى بهزى هۆكـــۈملىرىنى ئهمهلـــدىن قالدۇرۇشـــىدا . بايانىـــدۇر

ئـۇنى پهقهت ئـالاله   . ئهلۋەتته ئىنسانالرغا مهنپهئهتلىك بولغـان هـېكمهتلهر بـاردۇر   
ئىنسـانالرنىڭ  چـۈنكى ئـالاله بۇيرۇغـان ئههكامالرنىـڭ ههممىسـى      . ئۆزى بىلىدۇ

ــدۇر ــى ئۈچۈنـ ــدۇ . پايدىسـ ــاراپ بۇيرۇلىـ ــا قـ ــانالرنىڭ ئههۋالىغـ ــامالر ئىنسـ . ئههكـ
. ئىنسانالرنىڭ بۇ هېكمهتلهرنىـڭ ههممىنـى ئىـدراك قىلىشـى مـۇمكىن ئهمهس     

ئهمــدى ئاساســىي مهقســهتكه كهلســهك شــۇنى دەيمىزكــى، بىزنىــڭ ئېتىقــادىمىز  
هلدىن قالدۇرۇلغان ئهمهس، ئىككى ئههدە كىتابلىرىدىكى قىسسىلهر ئهم: بويىچه

بهلكــى ئــۇ قىسســىلهرنىڭ ئىچىــدىكى بهزى ئويــدۇرما هېكــايىلهر ۋە ئهپســانىلهر   
 :مهسىلهن! كهسكىن يالغاندۇر
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لۇت ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزىنىڭ ئىككى قىزى بىلهن زىنـا قىلغـانلىقى    - ١
. هۋە بۇ ئىككى قىزنىڭ ئۆز ئاتىسىدىن هامىلىدار بولغانلىقى ههققىدىكى ئهپسـان 

 ) ١٩~٣:  ١٩» يارىتىلىش«تهۋرات (

ــالى       - ٢ ــڭ ئاي ــۆز ئوغلىنى ــڭ ئ ــوغلى يههۇزانى ــاالمنىڭ ئ ــاقۇپ ئهلهيهىسس ي
سامارغا باسقۇنچىلىق قىلغانلىقى ۋە سامارنىڭ بۇ زىنادىن فارىس ۋە زارىه دېـگهن  

 )٣٠~١٢:  ٣٨» يارىتىلىش«تهۋرات . (قوشكىزەكنى تۇغقانلىقى

ئهلهيهىسساالمالرنىڭ ههممىسى زىنادىن بولغان داۋۇد، سۇلهيمان ۋە ئىسا  - ٣
 )١٦~٣:  ١» مهتتا«ئىنجىل . (فارىسنىڭ ئهۋالدلىرى ئىكهنلىكى

داۋۇد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇرىيانىڭ ئايالىغا باسـقۇنچىلىق قىلغـانلىقى،    - ٤
بـۇ ئايالنىـڭ داۋۇد ئهلهيهىسســاالمدىن هامىلىـدار بولغــانلىقى ۋە ئۇنىـڭ ئېرىنــى     

ساالمنىڭ سۇيىقهست قىلىپ ئۆلتۈرگۈزۈپ، بۇ ئايالنى خوتۇنلۇققـا  داۋۇد ئهلهيهىس
 )٢٧~٢:  ١١» ٢سهمۇئىل«تهۋرات . (ئالغانلىقى

سۇلهيمان ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاخىرقى ئۆمرىدە دىنىدىن يېنىپ مـۇرتهد   - ٥
ــانىالرنى      ــۈن بۇتخ ــش ئۈچ ــاللىرىنى رازى قىلى ــانلىقى ۋە ئاي ــا چوقۇنغ ــۇپ، بۇتق بول

 ) ١٣~١:  ١١» ١پادىشاهالر«هۋرات ت. (سالدۇرغانلىقى

هــارۇن ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىســرائىل ئهۋالدلىــرى ئۈچــۈن ئالتۇنــدىن       - ٦
ــانلىقى ۋە باشــقىالرنىمۇ     ــا چوقۇنغ ــۇتنى تىكــلهپ، ئۇنىڭغ ــوزاي ب ياســالغان بىــر م

 )٦~١:  ٣٢» چىقىش«تهۋرات . (چوقۇنۇشقا بۇيرۇغانلىقى

لىق قىسسىلهرنىڭ ههممىسى يۇقىرىدىكى قىسسىلهر ۋە بۇالرغا ئوخشاش بار
بىـز  . يالغان قىسسىلهر ۋە پهيغهمبهرلهرگه قىلىنغان كهچۈرۈلمهس تۆهمهتلهردۇر
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. بۇنداق يالغان قىسسىلهرنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلغان هۆكـۈملهردىن سـانىمايمىز    
بىزنىـڭ  . چۈنكى بۇالر ههقىقهتتىن يىراق بولغان ئهپسانه ۋە يالغان تۆهمهتلهردۇر

داۋۇد ئهلهيهىسســـاالمغا ئـــالالهتىن چۈشـــكهن (يىچه، زەبـــۇر ئىســـتىالهىمىز بـــو
تهۋراتنى ئهمهلدىن قالدۇرغۇچى ئهمهس ۋە ئىنجىل كېلىشى بىلهنمـۇ ئـۇ   ) كىتاب

. چۈنكى زەبۇر دۇئـاالردىن ئىبـارەت بىـر كىتـابتۇر    . ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان بولمايدۇ
كىتابلىرىنىــڭ  زەبــۇر ۋە باشــقا ئىككــى ئههــدە. دۇئــاالر ئهمهلــدىن قالدۇرۇلمايــدۇ

زامانىمىزغىچه يېتىپ كېلىشىدىكى ئىشهنچلىك ۋاسىتىلىرىنى يوقاتقـانلىقى،  
ــالىي      ــان خـ ــر زامـ ــالردىن هېچبىـ ــلهردىن ۋە ئويدۇرۇشـ ــۆزگهرتىش كىرگۈزۈشـ ئـ

بــۇ كىتــابالر شــۈبهىلىك هالغــا چۈشــۈپ قالغاچقــا، بىــز   ،بواللمىغــانلىقى ئۈچــۈن
ــانمىز   ــى قىلىنغـ ــتىن مهنئـ ــۇالرنى ئوقۇشـ ــا ئ. بـ ــقا  ئهممـ ــدىن قالدۇرۇلۇشـ همهلـ

تېگىشلىك بولغـان ئههكـامالردىن بهزى تهۋرات ئههكاملىرىنىـڭ ئىسـالم دىنىـدا      
لـېكىن بىـز تهۋراتتـا كهلـگهن     . ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىمىـز 

تهۋراتنىـڭ  . هۆكۈملهرنىڭ ههممىسىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان دەپ ئېيتمـايمىز 
شـهرىئىتىمىزمۇ  . ىزدا ئهمهلدىن قالـدۇرۇلمىغان بهزى هۆكۈملىرى ئىسالم دىنىم

: مهسىلهن، تهۋراتتا هارام قىلىنغان ئىشالردىن. ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشقا بۇيرۇغان
يالغان قهسهم قىلىش، ناههق ئادەم ئۆلتۈرۈش، زىنا قىلىـش، ئوغرىلىـق قىلىـش،    
يالغان گۇۋاهلىق بېـرىش، خوشـنىنىڭ مېلىغـا ۋە نومۇسـىغا خىيـانهت قىلىـش،       

ئـانىنى قاقشـىتىش، بىـر     -ئاستى قىلىـش، ئاتـا    -اشقىالرنىڭ نومۇسىنى ئاياق ب
بىـرىگه ئۆيلىنىشـى قاتـارلىق ئىشـالر ئىسـالم دىنىمىزدىمـۇ        -تۇغقانالرنىڭ بىر 

 .هارام ۋە مهنئى قىلىنغان هالدا داۋام قىلماقتا

گاهىدا ئهمهلدىن قالدۇرغۇچى هۆكۈم كېيىنكى پهيغهمبهرنىڭ شـهرىئىتىدە،  
. لـدىن قالـدۇرۇلغۇچى هۆكـۈم بـۇرۇنقى پهيغهمبهرنىـڭ شـهرىئىتىدە كېلىــدۇ      ئهمه

گاهىــدا ئهمهلــدىن قالــدۇرغۇچى ۋە ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلغۇچى ههر ئىككــى هۆكــۈم 
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بۇنىڭ مىساللىرى كونـا ۋە يېڭـى ههر   . بىرال پهيغهمبهرنىڭ شهرىئىتىدە كېلىدۇ
 .ئىككى ئههدە كىتابلىرىدا ناهايىتى كۆپتۇر

لدىن قالـدۇرغۇچى يېڭـى هۆكۈمنىـڭ كېيىنكـى پهيغهمبهرنىـڭ      تۆۋەندە ئهمه
شهرىئىتىدە ۋە ئهمهلدىن قالدۇرۇلغۇچى كونا هۆكۈمنىڭ بـۇرۇنقى پهيغهمبهرنىـڭ   

 :شهرىئىتىدە كهلگهنلىكىنىڭ بهزى مىساللىرى بېرىلىدۇ

ســىڭىللىرى بىــلهن ئــۆيلىنىش ئــادەم     -ئۆزىنىــڭ بىــر تۇغقــان ههدە    - ١
 -ئادەمنىـڭ ئهۋالدلىـرى ئـۆز ههدە    . تىدە جائىز ئىـدى ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئى

ــۆپهيگهن   ــارقىلىق كـ ــۆيلىنىش ئـ ــلهن ئـ ــىڭىللىرى بىـ ــا  . سـ ــۈم مۇسـ ــۇ هۆكـ بـ
:  ١٨» الۋىـيالر «تهۋرات . (ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىدە ئهمهلدىن قالـدۇرۇلغان 

مهيلــى ئاتــاڭ تهرىپىــدىن بولغــان بولســۇن، مهيلــى ئانــاڭ تهرىپىــدىن بولغــان «) ٩
ــۇن ــز       بولسـ ــولغىن، قىـ ــىغان بـ ــقىرىدا ياشـ ــى تاشـ ــدە، مهيلـ ــر ئۆيـ ــى بىـ ، مهيلـ

ــيالر«تهۋرات (» .قېرىندىشــىڭنىڭ ئهۋرىتىنــى ئاچمــا  ئۆزىنىــڭ «)  ١٧:  ٢٠» الۋى
 ٢٧» ئۈلگه«تهۋرات (» قىز قېرىندىشى بىلهن بىر ئورۇندا ياتقان كىشى مهلئۇندۇر

دىشـى بىـلهن   ئادەم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ شـهرىئىتىدە ئۆزىنىـڭ قىـز قېرىن    ) ٢٢: 
ئۆيلىنىش جائىز بولمىغان بولسا ئىدى، بۇ هۆكۈمدىن ئـادەم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   

ئهڭ . ئهۋالدلىرىنىڭ ههممىسى مهلئۇن دېيىلگهن بـوالتتى، ئهممـا ئۇنـداق ئهمهس   
توغرىســى بــۇ ئىــش ئــادەم ئهلهيهىسســاالمنىڭ شــهرىئىتىدە جــائىز ئىــدى، مۇســا   

 . قالدۇرۇلغان ۋە هارام قىلىنغانئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىدە ئهمهلدىن 

پۈتۈن هايۋانالرنىـڭ گۆشـى نـۇه ئهلهيهىسسـاالمنىڭ شـهرىئىتىدە هـاالل        - ٢
ئۇالرنىـڭ  . ههرقانداق جانلىق هايۋانالر سىلهرگه يېشىل ئوتتهك تائامدۇر«. ئىدى

ــم  ــىلهرگه بهردىـــ ــىنى ســـ ــارىتىلىش«تهۋرات (» .ههممىســـ ــا ) ٣:  ٩» يـــ مۇســـ
ــاالللىق هــۆكمى   ئهلهيهىسســاالمنىڭ شــهرىئىتى  ــۇ هايۋانالرنىــڭ بهزىســى ه دە ب
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)  ٨~٤:  ١١» الۋىيالر«تهۋرات . (ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، هاراملىق هۆكمىنى ئالغان
. تۆگه، توشقان ۋە تۇلۇم چاشقان قاتارلىقالر سىلهرگه هارامدۇر، گۆشىنى يېمهڭالر«

» .ڭالرچوشقىمۇ سىلهرگه هارامدۇر، ئۇنىڭ گۆشـىنى يـېمهڭالر، جىسـمىنى تۇتمـا    
 )٨ - ٧:  ١٤» ئۈلگه«تهۋرات (

ــا  - ٣ ــاالمنىڭ      -ئاچ ــاقۇپ ئهلهيهىسس ــۇش ي ــا تۇت ــر نىكاهت ــىڭىلالرنى بى س
يــاقۇپ ئهلهيهىسســاالم لهيــئه ۋە راهىــل ئىســىملىك . شــهرىئىتىدە جــائىز ئىــدى

) ٣٥~١٥:  ٢٩» يـارىتىلىش «تهۋرات . (سـىڭىلنى نىكاهىـدا تۇتقـان    -ئىككى ئاچا 
المنىڭ شـهرىئىتىدە بـۇ ئىشـنىڭ هـاالللىق هـۆكمى      كېيىن مۇسا ئهلهيهىسسـا 

بىــر ئايالنىــڭ ئۈســتىگه «: ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلۇپ، هــاراملىق هــۆكمىنى ئالغــان
 -ئۇنىڭ هايـات ۋاقتىـدا ئۇنىـڭ ئاچـا     . ئۇنىڭ ئاچىسىنى ياكى سىڭلىسىنى ئالما

ــا ) ١٨:  ١٨» الۋىــــيالر«تهۋرات (» .ســــىڭىللىرىنىڭ ئهۋرىتىنــــى ئاچمــــا  -ئاچــ
ىـر نىكاهتـا تۇتـۇش يـاقۇپ ئهلهيهىسسـاالمنىڭ شـهرىئىتىدە جــائىز       سـىڭىلنى ب 

ــوغرا    بولمىغــان بولســا ئىــدى، ئۇنىــڭ ئهۋالدلىرىنــى زىنــادىن بولغــان دېيىشــكه ت
ــوالتتى  ــگهن ب ــگهن    . كهل ــدىن كهل ــرائىل ئهۋالدلىرى ــداق ئهمهس، ئىس ــېكىن ئۇن ل

 .پهيغهمبهرلهرنىڭ ههممىسى ئۇنىڭ نهسلىدىن بولغان

ــۇنىنى قايســى بىــر ســهۋەب   مۇســا ئهلهيهىس - ٤ ســاالمنىڭ شــهرىئىتىدە خوت
ئايــال كىشــى ئاجرىشــىپ چىققانــدىن كېــيىن . بىــلهن تــاالق قىلىــش جــائىزدۇر

ــائىزدۇر     ــى ههم ج ــا ئۆيلىنىش ــىنىڭ ئۇنىڭغ ــان كىش يــارىلىش «تهۋرات . (خالىغ
ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىدە، ئايال كىشىنى ) ٤~١:  ٢٤» تهپسىالتلىرى

ىن باشــقا قايســى بىــر ســهۋەب بىــلهن تــاالق قىلىــش جــائىز ئهمهس،  پهقهت زىنــاد
بۇنداق ئايالنى باشقا بىرىنىڭ ئېلىشىمۇ جائىز ئهمهس، بهلكـى تـاالق قىلىنغـان    

 ئايالىنى تاالق قىلغان«. خوتۇننى ئېلىش ئۇنىڭ بىلهن زىنا قىلغانغا ئوخشاشتۇر



 

135 

ئهمما مهن ئېيتىمهنكى، ئايالىنى . كىشى ئۇنىڭ تاالق خېتىنى بهرسۇن دېيىلدى
زىنادىن باشقا بىر گۇناه تۈپهيلىدىن تاالق قىلغان كىشى ئۇنىڭ زىنـا قىلىشـىغا   

» .ئـۇنى ئالغـان كىشـى ئۇنىـڭ بىـلهن زىنـا قىلغـان بولىـدۇ        . يول ئاچقـان بولىـدۇ  
لهرگه مۇنـــداق دەپ جـــاۋاب ئىســـا فهررىســـىي) ٣٢ – ٣١:  ٥» مهتتـــا«ئىنجىـــل (

ــىلهرنىڭ    «: بهرگهن ــا ســ ــدىن مۇســ ــڭ قاتتىقلىقىــ ــىلهرنىڭ قهلبىڭالرنىــ ســ
ئهممــا ئهمــدى ئۇنــداق . ئايــاللىرىڭالرنى تــاالق قىلىشــىڭالرغا رۇخســهت قىلغــان 

ئايالىنى ئۇنىڭ زىنا قىلغانلىق گۇناهىدىن باشـقا بىـر گۇنـاهى بىـلهن     : بولمايدۇ
ۆيلهنگهن ئـادەم ئۇنىـڭ بىـلهن زىنـا قىلغـان      تاالق قىلىۋېتىپ، باشقا بىرسـىگه ئـ  

بولىدۇ ۋە تاالق قىلىنغان ئايالنى ئالغـان ئـادەممۇ بـۇ ئايـال بىـلهن زىنـا قىلغـان        
بۇ تېكىستلهردىن هۆكـۈمنى ئهمهلـدىن   ) ٩ – ٨:  ١٩» مهتتا«ئىنجىل (» .بولىدۇ

تاالقنىـڭ مۇسـا   . قالدۇرۇش ئىشىنىڭ ئىككى قېـتىم بولغـانلىقى مهلـۇم بولىـدۇ    
يهىسســاالمدىن بــۇرۇن هــارام ئىكهنلىكــى، ئانــدىن مۇســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهله

شهرىئىتىدە بۇ هۆكۈم ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، تاالق هاالل قىلىنغـانلىقى ۋە ئىسـا   
 .ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىدە تاالق يهنه هارام قىلىنغانلىقى مهلۇم بولىدۇ

 :ىشىتهۋراتنىڭ پۈتۈن هۆكۈملىرىنىڭ ئهمهلدىن قېل - ٥

مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تهۋراتىـدا پۈتـۈن ئىسـرائىل ئهۋالدلىرىغـا مهخسـۇس      
ئىســـرائىل ئهۋالدىـــدىن كهلـــگهن بـــارلىق . شـــهرىئهت هۆكـــۈملىرى بـــار ئىـــدى

بــۇ ئههكــامالردا . پهيغهمــبهرلهر ئۇنىــڭ ئههكاملىرىغــا ئهمهل قىلىشــقا بۇيرۇلغــان
ــار ئىــدى هــاالللىق هۆكۈملىرىنىــڭ ههممىســى  -هايۋانالرنىــڭ هــارام  ئىســا . ب

ئهلهيهىسساالممۇ ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئىچىدىن كهلگهن بىـر پهيغهمـبهر ئىـدى،    
ئۇ مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ شـهرىئىتىنى ئهمهلـدىن قالـدۇرغۇچى ئهمهس، بهلكـى     

مېنـى  «: ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   . ئۇنىڭ شـهرىئىتىگه ئهگهشـكۈچى پهيغهمـبهر ئىـدى    
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مهن . غىلى كهلـدى، دەپ ئـويالپ قالمـاڭالر   بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ دىنىنـى بـۇز  
ســىلهرگه شــۇنى . بــۇزۇش ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى ئــۇنى تولــۇقالش ئۈچــۈن كهلــدىم

ئاسمان بىلهن زېمىن يوق بولماسـتىن داۋام قىلىـدىكهن، ههممىسـى    : ئېيتايكى
» .تولۇق بولمىغۇچه بۇ قانۇنـدىن بىـر ههرپمـۇ يـاكى بىـر چېكىتمـۇ ئۆزگهرمهيـدۇ       

» ههقىـقهت مىزانـى  «دوكتور فېنـدىر ئۆزىنىـڭ   ) ١٨ – ١٧:  ٥» مهتتا«ئىنجىل (
ناملىق ئهسىرىدە يۇقىرىدىكى تېكىستلهرگه ئاساسـلىنىپ تهۋرات ئههكـاملىرى   

ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   . ئهمهلدىن قالدۇرۇلمايدۇ، دېگهن سۆزىدە چىـڭ تۇرغـان  
ــدۇرغانلىقىغا ئ   ــدىن بىــرەر هۆكۈمنىمــۇ ئهمهلــدىن قال ىنكــار تهۋرات ئههكاملىرى

ــۇزۇش ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى تولــۇقالش ئۈچــۈن كهلــگهن  . قىلىــدۇ ــۇ ب . چــۈنكى ئ
ــنىڭ       ــى پاۋلۇس ــىلهرنىڭ ههممىس ــان نهرس ــارام قىلىنغ ــى ه ــېكىن تهۋراتتىك ل

: خىرىســتىيانالرنىڭ شــهرىئىتىگه كــۆرە. پهتىۋاســى بىــلهن هاالللىققــا ئايالنغــان
دەيـدىغان نهرسـه   پاسكىنا كىشـىلهردىن باشـقا هېچقانـداق كىشـى ئۈچـۈن هـارام       

ــۇر ــكىنا      . يوقت ــكىنىدۇر ۋە پاس ــۈن پاس ــىلهر ئۈچ ــكىنا كىش ــىلهر پاس ــاك نهرس پ
. بـۇ ئهجهبلىنهرلىـك بىـر پهتىـۋا ئىـدى     . نهرسىلهر پـاك كىشـىلهر ئۈچـۈن پـاكتۇر    

مهن رەب ئىســانى «: پــاۋلۇس رىملىقالرغــا يازغــان مهكتۇبىــدا مۇنــداق دەپ يازغــان
نهرسـه ئـۆز زاتىـدا پاسـكىنا ئهمهسـتۇر،      هېچقانـداق  . تونۇغان ههقىقىـي ئـالىممهن  

ــۇ پاســكىنىدۇر      ــۈن ئ ــابلىغان كىشــىلهر ئۈچ ــكىنا دەپ هېس ــۇنى پاس » .پهقهت ئ
ئهممـــا . پـــاكالر ئۈچـــۈن ههر نهرســـه پـــاكتۇر«) ١٤:  ١٤» رىملىقـــالر«ئىنجىــل  (

ۈچـۈن پـاك نهرسـه يوقتـۇر، بهلكـى ئۇالرنىـڭ       ئ -ۇئمىن بولمىغانالر م -پاسكىنىالر 
 )١٥:  ١» تىتۇس«ئىنجىل (» .انلىرى پاسكىنىدۇرئهقىللىرى ۋە ۋىجد

يۇقىرىدىكى بۇ ئىككى تېكىستتىن مۇسا ۋە ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئىچىـدىن  
پۈتۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋە ئۇالرغـا ئهگهشـكهن    ،ئىسا ئهلهيهىسساالمغىچه كهلگهن

كىشىلهرنىڭ پاك ئهمهسلىكى، بۇ سهۋەبتىن ئۇالرنىڭ بـارلىق هـارامالرنى هـاالل    
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لىشـــــقا كـــــۈچى يهتمىگهنلىكـــــى، ئىســـــا ئهلهيهىسســـــاالمنىڭ مۇســـــا      قى
ــۈچى     ــقا ههم كـــ ــدىن قالدۇرۇشـــ ــهرىئىتىنى ئهمهلـــ ــاالمنىڭ شـــ ئهلهيهىسســـ
يهتمىگهنلىكــى ۋە پــاۋلۇس مۇرىتلىرىنىــڭ پــاك بولغــانلىقى ئۈچــۈن پاۋلۇســنىڭ  
ئۇالرغا پۈتۈن هارام نهرسىلهرنىڭ ههممىسىنى هاالل قىلىپ بهرگهنلىكـى مهلـۇم   

وغرا، پاۋلۇس مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىنى پۈتۈنلهي ئهمهلـدىن  ت. بولىدۇ
ــدى   ــۈرئهت قىاللىـ ــقا جـ ــڭ  . قالدۇرۇشـ ــاۋلۇس مۇرىتلىرىنىـ ــازىرقى  (پـ ــى هـ يهنـ

ــتىيانالرنىڭ ــى   ) خىرىسـ ــڭ ههممىسـ ــويىچه تهۋرات ئههكاملىرىنىـ ــائىتى بـ قانـ
 . ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان

  :قالدۇرۇلۇشى ئىسرائىل بايراملىرى ۋە شهنبىنىڭ ئهمهلدىن - ٦

تېكىســـتلىرىدە ئىســـرائىل بـــايراملىرى ۋە  - ٤٤~١:  ٢٣» الۋىـــيالر«تهۋرات 
ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىـڭ پۈتـۈن نهسـىللىرى     ،شهنبه كۈنلۈكنىڭ ئۇلۇغلىنىشى

ــان مهڭگۈلــۈك هۆكــۈم       ــايالردا داۋام قىلىنىشــى پهرز قىلىنغ ــۈن ههمــمه ج ئۈچ
ۇغالش مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   شهنبه كۈنىنى ئۇل. ئىكهنلىكى بايان قىلىنغان

بـۇ كۈنـدە بـايرام قىلماسـتىن،     . شهرىئىتىدە مهڭگۈلۈك ئۆزگهرمهس هۆكۈم ئىدى
 ٢٠» چىقىـش «، ٣ - ٢:  ٢» يـارىتىلىش «تهۋرات . ئىشلىگهن كىشى ئۆلتۈرۈلهتتى

» يـارىلىش تهپسـىالتلىرى  «، ٣:  ٢٣، ٣:  ١٩» الۋىيالر«، ٢١:  ٣٤، ١٢:  ٢٣، ١١~٨: 
، ١٤ – ١٣:  ٥٨، ٨~١:  ٥٦» ئىشــــــــىئىيا«، ٢٧:  ١٧» رمىيــــــــائى«، ١٥~١٢:  ٥
ــا« ــا«، ١٤:  ٩» نههمىي ــۈنىنى   – ٢٤~١٢:  ٢٠» هىزقىي ــهنبه ك تېكىســتلهردە ش

ــان  ــى تهكرارالنغ ــۇغالش مهسىلىس ــۈرۈش   . ئۇل ــلىگهننى ئۆلت ــدە ئىش ــهنبه كۈنى ش
تېكىســـتلهردە بايـــان    - ٣~١:  ٣٥ۋە  ١٧~١٢:  ٣١» چىقىـــش «هـــۆكمى تهۋرات  

ــدە شــهنبه كۈنلــۈكته خارەتچىلىــك   . قىلىنغــان مۇســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ دەۋرى
ــادەم   ــر ئ ــان بى ــپ    قىلغ ــپ چېقىلى ــىرتىغا ئېلى ــهههرنىڭ س ــهك  ش ــاش كېس ، ت
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پــاۋلۇس ئىســـرائىل  )  ٣٦~٣٢:  ١٥» ســانالر «تهۋرات . (قىلىنىــپ ئۆلتــۈرۈلگهن  
ئهۋالدلىرىنىـــڭ پۈتـــۈن بـــايرام كـــۈنلىرىنى ۋە شـــهنبىنى ئۇلـــۇغالش ئـــادىتىنى  

: ئــۇ كۇلۇســىيلىقالرغا يازغــان مهكتۇبىــدا مۇنــداق دېــگهن . قالــدۇرغان ئهمهلــدىن
ئىچـمهك، بـايرام، ئــاي، شـهنبه توغرىلىـق هۆكــۈم      -سـىلهرگه هـېچكىم يــېمهك   «

 )١٦:  ٢» كۇلۇسىيلىقالر«ئىنجىل (» .قىاللمايدۇ

ــدىن    ــىر ئالىملىرىـ ــىرلىرىدە مۇپهسسـ ــڭ تهپسـ ــى ۋە رىچېرتمېنتلهرنىـ دۋالـ
: يههــۇدىيالردا بــايرام «: ى نهقىــل كهلتــۈرۈلگهن ئىككىســىنىڭ مۇنــۇ ســۆزلىر  

بۇ بايرامالرنىڭ . يىللىق، ئايلىق  ۋە ههپتىلىكتىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك بوالتتى
ههممىســـى ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇلغان، ههتتـــا شـــهنبىنى ئۇلۇغالشـــمۇ ئهمهلـــدىن 

 ».قالدۇرۇلۇپ، يهكشهنبه ئۇنىڭ ئورنىغا قويۇلغان

 :قالدۇرۇلۇشىخهتنه قىلىشنىڭ ئهمهلدىن  - ٧

ئوغۇل بالىالرنى خهتنه قىلىـش ئىبـراهىم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ شـهرىئىتىدە     
سىلهرنىڭ «. مهڭگۈلۈك ئۆزگهرمهس هۆكۈم بولۇش سۈپىتى بىلهن مهۋجۇت ئىدى

ــنه قىلىنىــدۇ    . نهســىلىڭالردىن ئوغــۇلالر ســهككىز كۈنلــۈك بولغــان هامــان خهت
تهۋرات (» .ڭگۈلـۈك ئههدىـدۇر  سىلهرنىڭ گۆشۈڭالر ههققىدە قىلغان بۇ ئههدەم مه

ــارىتىلىش« ــمائىل ۋە    ) ١٣ - ١٢:  ١٧» ي ــۇللىرى ئىس ــراهىم ئوغ ــۈم ئىب ــۇ هۆك ب
ئىسهاق ئهلهيهىسساالمالرنىڭ ئهۋالدلىـرى ئىچىـدە ۋە مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     

يېڭــى تۇغۇلغــان ئوغــۇل بــالىالر ســهككىز  «. شــهرىئىتىدە داۋام قىلىــپ كهلــگهن
 )٣:  ١٢» الۋىيالر«تهۋرات (» .ىدۇكۈنلۈك بولغاندا خهتنه قىلىن
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بۇ سهبىنى خهتنه قىلىش ئۈچـۈن  «: ئىسا ئهلهيهىسساالممۇ خهتنه قىلىنغان 
:  ٢» لۇقـا «ئىنجىـل  (» .سهككىز كۈن تولغان كۈنى ئۇنىڭ ئېتى يهسـۇئ قويۇلـدى  

٢١( 

ــگهن     ــۈنگىچه داۋام قىلىــپ كهل ــازىرقى ك ــدە ه خىرىســتىيانالرنىڭ ئىبادىتى
بولــۇپ، ئــۇالر بــۇ نامــازنى ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ خهتــنه  مهلــۇم بىــر نامــاز بــار 

ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   . قىلىنغان كۈنىـدە ئـۇنى خـاتىرىلهش ئۈچـۈن ئوقۇيـدۇ     
دەۋرىدە ئوغۇلالرنى خهتـنه قىلىـش ئىشـى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلغان ئهمهس، بهلكـى       

ۈن پهقهت پاۋلۇس بـۇ هۆكـۈمنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇش ئۈچـ     . داۋام قىلىپ كهلگهن 
ــدۇرغان    ــدىن قالـ ــۇنى ئهمهلـ ــدا بـ ــان ۋە ئاخىرىـ ــڭ تۇرغـ ــاتتىق چىـ ــل . قـ ئىنجىـ

، ٥~٣:  ٢» گــــاالتىلىكلهر«، ٢٩~٢٥:  ٢» رىملىقــــالر«، ٣:  ٣» فىلىـــپىلىكلهر «
ــۇ   - ١١:  ٢» كۇلۇســـىيلىقالر« ــدا بـ ــنىڭ مهكتۇبلىرىـ ــتلهردىكى پاۋلۇسـ تېكىسـ

ــۆزلهنگهن    ــدۇرۇلغانلىقى ســ ــدىن قالــ ــىلىنىڭ ئهمهلــ ــدە ئۇن. مهســ ــڭ تۆۋەنــ ىــ
: گاالتىلىقالرغــا يازغــان مهكتۇبىــدىن ئىككــى تېكىســتنىال نهقىــل كهلتــۈرىمىز 

مهن مانــا پــاۋلۇس ســىلهرگه شــۇنى ئېيتىمهنكــى، ئهگهر ســىلهر بــالىلىرىڭالرنى  «
چـۈنكى ئىسـادا خهتـنه    . خهتنه قىلساڭالرمۇ ئىسا سىلهرگه هېچ پايدا يهتكۈزمهيدۇ

 )٦~٢:  ٥» گاالتىلىقالر«ىل ئىنج(» .قىلىشنىڭ هېچ نهرسىگه پايدىسى يوقتۇر

ــۈمنى      ــۈك هۆك ــۇ مهڭگۈل ــان ب ــاالم بۇزمىغ ــا ئهلهيهىسس ــتىيانالر ئىس خىرىس
 .پاۋلۇسنىڭ پهتىۋاسى بىلهن ئهمهلدىن قالدۇرغان

 :پاۋلۇسنىڭ نهزىرىدە تهۋراتنىڭ قىممىتى - ٨

ــاۋلۇس ئىبـــرانىيىلهرگه يازغـــان مهكتۇبىـــدا مۇنـــداق دېـــگهن  بـــۇرۇنقى «: پـ
ــىيهتلهرنىڭ زەئى ــدىن    ۋەسـ ــۇالر ئهمهلـ ــهۋەبتىن ئـ ــىزلىقى سـ ــى ۋە پايدىسـ پلىكـ
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 - ١٨٢٦ۋە  - ١٨٢٥بـۇ تېكىسـت   ) ١٨:  ٧» ئىبرانىيلهر«ئىنجىل (» .قالدۇرۇلدى
بـۇرۇنقى هۆكۈملهرنىـڭ ئهمهلـدىن قالدۇرۇلۇشـى ئۇالرنىـڭ      «: يىلالردىكى نهشرىدە

ــدى  ــىزلىكىدىن بولـ ــىز ۋە ئىشهنچىسـ ــگهن» پايدىسـ ، - ١٨٢٣، - ١٦٧١. دەپ كهلـ
ــا،  - ١٨٤٤ بـــۇرۇنقى ۋەســـىيهتلهرنىڭ رەزىللىكـــى، «يىلالردىكـــى نهشـــرىدە بولسـ

بـۇ  . دەپ كهلـگهن » ئاجىزلىقى ۋە پايدىسـىزلىقىدىن ئـۇالر ئهمهلـدىن قالدۇرۇلـدى    
ــۇرۇنقى ۋەســىيهتلهرنى  «: يىلىــدىكى نهشــرىدە - ١٨٨٢تېكىســت  ــداقتا بىــز ب ئۇن

. دەپ كهلـگهن » زئۇالرنىڭ ئاجىزلىقى ۋە پايدىسىزلىقى ئۈچـۈن قوبـۇل قىلمـايمى   
بــــۇرۇنقى ئههكــــامالر «: تېكىســــتلهردە - ١٣~٧:  ٨» ئىبــــرانىيلهر«ئىنجىــــل 

ئهيىبســىز بولغــان بولســا ئىــدى، ئــۇالر ئىككىنچــى ئههكــامنى تهلهپ قىلمىغــان  
زادى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلغان   . يېڭىسـى كونىسـىنى ئهمهلـدىن قالـدۇردى    . بوالتتى

ۋە  - ١٨٢٣بـۇ تېكسـىتلهر   . غـان دەپ قهيـت قىلىن » نهرسه تۈگهشكه يېقىن ئىدى
ــرىدە  - ١٨٤٤ ــى نهش ــدى،    «: يىلالردىك ــا ئى ــان بولس ــىز بولغ ــى ماالمهتس ئاۋۋالقىس

پاســاتلىققا يــېقىن بولغــان  ،يېڭــى دېــمهك. ئىككىنچىســىگه ئــورۇن يــوق ئىــدى
 - ١٨٢٦ۋە  - ١٨٢٥. دەپ كهلــگهن» كــونىنى ئهمهلــدىن قالــدۇرغۇچى دېمهكتــۇر   

ئاۋۋالقىســى  «: تېكىســتلهر مۇنــداق كهلــگهن   يىلالردىكــى نهشــرىدە بولســا بــۇ     
ــايتتى     ــورۇن بولمـ ــىگه ئـ ــدى، ئىككىنچىسـ ــا ئىـ ــان بولسـ ــىز بولغـ . قارشىلىقسـ

ئىككىنچىســى يېڭــى ئههــدە دەپ قوبــۇل قىلىنغــان ئىــكهن ئاۋۋالقىســى كونىغــا  
» .كونىراپ قالغـان چـۈرۈك نهرسـه يوقىلىشـقا هامـان يېقىنـدۇر      . ئايالنغان بولدى

ئىككىنچىسـىنى كـۈچكه ئىـگه    «: تېكىسـتته  - ٩:  ١٠» ئىبـرانىيلهر «ئىنجىل 
 .دەپ قهيت قىلىنغان» قىلىش ئۈچۈن بىرىنچىسى ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ

يۇقىرىدىكى تېكىستلهردە پاۋلۇس تهۋراتنـى ئىشهنچسـىز ، پايدىسـىز، رەزىـل،     
ئهيىبلىك، چۈرۈگهن، پاساتلىققا يېقىن، تۈگهشـكه يـېقىن، ماالمهتلىـك، مهقبـۇل     

دۋالىـي ۋە  . رشىلىقسىز ئهمهس، دېگهن ئىبارىلهر بىلهن سـۈپهتلىگهن ئهمهس ۋە قا
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: رىچېرتمېنتلهر ئۆز تهپسىرلىرىدە بېيىلنىڭ مۇنۇ سـۆزىنى نهقىـل كهلتـۈرگهن   
بــۇ ناهــايىتى ئېنىــق مهســىلىدۇركى، ئــالاله كونــا، نۇقســانلىق دىننــى يېڭــى،   «

ۇدىي دىنىنـى  شۇڭا ئـۇ يههـ  . ياخشى دىن ئارقىلىق ئهمهلدىن قالدۇرۇشنى خااليدۇ
ــدۇ   ــى تۇرغۇزىـ ــتىيان دىنىنـ ــا خىرىسـ ــڭ ئورنىغـ ــپ، ئۇنىـ ــار قىلىۋېتىـ ــۇ . بىكـ بـ

ــېالن   يههۇدىيالرنىـــڭ بهرگهن قۇربانلىقلىرىنىـــڭ يېتهرســـىز ئىكهنلىكىنـــى ئـ
شۇڭا ئىسا نۇقساننى پۈتۈنلهش ئۈچـۈن ئـۆز نهپسـىگه ئۆلـۈمنى     . قىلىش دېمهكتۇر

ش بىـلهن ئىككىنچىسـى   بۇ ئىككى دىننىـڭ بىـرىگه ئهمهل قىلىـ   . قوبۇل قىلدى
 .»مهلدىن قالدۇرۇلىدۇئه

 :يۇقىرىدىكى مىسالالردىن تۆۋەندىكىلهر ئېنىقلىنىدۇ

ــۇرۇنقى شــهرىئهتلهردىكى بهزى ئههكامالرنىــڭ كېيىنكــى شــهرىئهتلهردە   - ١ ب
ــى  ــدىن قالدۇرۇلۇشـ ــىيهت    ،ئهمهلـ ــان خۇسۇسـ ــۇت بولغـ ــدىال مهۋجـ ــالم دىنىـ ئىسـ

 . هۋجۇت بولغان ئىشتۇربولماستىن، بهلكى بۇرۇنقى دىنالردىمۇ م

تهۋراتنىڭ مهڭگۈلۈك بولغان ياكى ۋاقىتلىـق بولغـان پۈتـۈن ئهمهلىـي ۋە      - ٢
هارامنىــڭ چهكلىمىلىرىنــى  -ئېتىقــادى ئههكــاملىرىنى، پهرزلىرىنــى ۋە هــاالل 

پــــاۋلۇس ئهمهلــــدىن قالدۇرغانــــدىن كېــــيىن، خىرىســــتىيانالر ئۇالرغــــا ئهمهل 
 .قىلىشتىن بىهاجهت بولغان

، پايدىسـىز، رەزىللىـك،   راتنـى كـونىراپ كهتـكهن، ئىشهنچسـىز    س تهۋپاۋلۇ - ٣
 دىن قالغـان، چـۈرۈك ۋە ماالمهتلىــك  ئهيىبلىـك، پاسـاتقا، تۈگهشـكه يــېقىن، ئهمهلـ    

ئهگهر كونىسـى شـۇنداق   . دېگهنگه ئوخشاش سـۈپهتلهر بىـلهن سـۈپهتلهپ سـۆكىدۇ    
ــتىيانالر    ــۇدىي ۋە خىرىسـ ــهرىئىتىنىڭ يههـ ــالم شـ ــا، ئىسـ ــدىغان بولسـ نىڭ بولىـ

شهرىئهتلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس، بهلكى پاۋلۇسـنىڭ  
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چـۈنكى ئۇالرنىـڭ شـهرىئهتلىرى ئىسـالم     . سۆزىگه ئاساسهن بۇ ئهڭ مۇهىم ئىشتۇر
ــا ههم      ــېقىن، كون ــكه ي ــاالق، تۈگهش ــبهتهن ق ــهرىئىتىگه نىس ــى ش ــڭ يېڭ دىنىنى

 . پايدىسىز سانىلىدۇ

مۇپهسسىرلىرى تهۋراتنى ئالالهنىـڭ سـۆزى   پاۋلۇس بىلهن ئههلى كىتابنىڭ 
ئــۇنى نــااليىق ســۆزلهر بىــلهن ســۈپهتلىگهن يهردە،   ،دەپ ئېتىــراپ قىلىــپ تــۇرۇپ

ئىســالم دىنىــدىن ئىبــارەت بــۇ يېڭــى شــهرىئهتنىڭ ئــۇنى ئهمهلــدىن قالدۇرۇشــى   
 .!قانداقمۇ زۆرۈر بولمىسۇن؟

ــدىن     ــلهن ئهمهلـــ ــى بىـــ ــڭ چۈشۈشـــ ــڭ قۇرئاننىـــ تهۋرات ۋە ئىنجىلالرنىـــ
بــۇ . لــدۇرۇلغانلىقى مۇنــازىرە قوبــۇل قىلمايــدىغان، شۈبهىســىز بىــر ئهمهلىــيهتقا

ئىككـــى ئههـــدىنىڭ ئههكـــاملىرى ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇلغانىكهن، ئۇالرغـــا ئهمهل 
قىلىشــمۇ قۇرئانغــا ئهمهل قىلىــش بىــلهن كۇپــايه قىلىنىــپ، ئــۇالر ئۆزلۈكىــدىن  

 .ئهمهلدىن قالغان بولىدۇ

ئىتىدە ئهمهلـدىن قالـدۇرغۇچى ۋە ئهمهلـدىن    تۆۋەندە بىر پهيغهمبهرنىڭ شـهرى 
ــاللىرىنى     ــدىغانلىقىنىڭ مىس ــڭ تېپىلى ــى هۆكۈمنى ــدۇرۇلغۇچى ههر ئىكك قال

 :كهلتۈرىمىز

 :قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرۇلغان هۆكۈمنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشى - ١

توغرىسـى ئىسـمائىل   (ئالاله ئىبراهىم ئهلهيهىسسـاالمنى ئـوغلى ئىسـهاقنى    
ئـۇالر ئالالهنىـڭ بـۇ ئهمرىنـى     . قۇربـانلىق قىلىشـقا بۇيرۇيـدۇ   ) ىئهلهيهىسساالمن

قوبۇل قىلىپ ئۇنى ئورۇنالشتىن بـۇرۇن ئـالاله بـۇ ئهمرىنـى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇپ،       
 )٤~١:  ٢٢» يارىتىلىش«تهۋرات . (ئاسماندىن بىر قوچقارنى چۈشۈرۈپ بهرگهن
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 :شىمهخسۇس قۇشخانىدا بوغۇزالش ئهمرىنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇ - ٢

ئالاله مۇسا ۋە ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنى كاال، قوي ۋە ئـۆچكه قاتـارلىق مـالالرنى    
دەپ » گۇۋاهلىــق گــۈمبىزى«بوغۇزلىغانــدا قۇرۇلتــاي چېــدىرىغا يــېقىن بولغــان  

ئاتىلىـــدىغان مهخســـۇس قۇشـــخانىدا بوغۇزالشـــقا  بهلگىلهنـــگهن بـــۇ مهخســـۇس  
ــان كىشــىنى ئۆلتۈرۈشــك    ــال بوغۇزلىغ ــرئورۇننىــڭ ســىرتىدا م ــان ىه ئهم . قىلغ

ئانــدىن بــۇ هۆكــۈم ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلۇپ، مهزكــۇر ) ٦~١:  ١٧» الۋىــيالر«تهۋرات (
تهۋرات . (مــالالرنى خالىغــان جــايالردا بوغۇزالشــقا بولىــدىغانلىقى يولغــا قويۇلغــان  

هورېن ئۆزىنىڭ تهپسىرىدە يۇقىرىـدىكى  ) ٢٢~١٥:  ١٢» يارىلىش تهپسىالتلىرى«
ــارلىقىنى،   تېكىســتلهرنى نهقىــل كهلتــ  ــۇ ئىككــى تېكىســتته زىتلىــق ب ۈرۈپ، ب

ــا   ــۇالهىزە قىلىنسـ ــدان مـ ــېكىن ئوبـ ــهرىئهت   ،لـ ــڭ شـ ــرائىل ئهۋالدلىرىنىـ ئىسـ
ــۇلۇپ،     ــپ، قوشــ ــاراپ كېمهيتىلىــ ــا قــ ــڭ ئههۋالىغــ ــڭ ئۇالرنىــ ئههكاملىرىنىــ
ئۆزگهرتىلىپ كهلگهنلىكىنى، مۇقهددەس كىتـابالرنى ۋە ئىچىـدىكى ئههكـامالرنى    

ههمـدە   ،لىـدۇ ردا ناهايىتى ئوڭاي ئىكهنلىكىنى بايـان قى ئۆزگهرتىشنىڭ ئۇ زامانال
 - ٤١مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ پهلهستىنگه كىرىشتىن بۇرۇنقى سهرسـانلىقنىڭ  

بىــلهن »  يــارىلىش تهپســىالتلىرى «دىكــى هۆكــۈملهرنى »الۋىــيالر«يىلــى تهۋرات 
ــدىن      ــپ بولغان ــتىنگه كىرى ــۇالر پهلهس ــدۇرغانلىقىنى ۋە ئ ــدىن قال ــۇق ئهمهل ئوچ
كېـــيىن كـــاال، قـــوي ۋە ئـــۆچكىلهرنى خالىغـــان جـــايالردا بوغۇزالشـــقا رۇخســـهت  

يۇقىرىــــدىكى ئههلــــى كىتــــاب ئــــالىملىرى ۋە . قىلغــــانلىقىنى تهكىتلهيــــدۇ
ــدىن    ــڭ ئهمهلــ ــهرىئىتىنىڭ بهزى ئههكاملىرىنىــ ــا شــ ــىرلىرى مۇســ مۇپهسســ
قالدۇرۇلغانلىقىغا ۋە بۇ شهرىئهتنىڭ گـاه كېمهيتىلىـپ، گـاه زىيـادە قىلىنىـپ      

ــراپ     ئى ــى ئېتى ــپ كهلگهنلىكىن ــۆرە ئۆزگىرى ــا ك ــڭ هالىغ ســرائىل ئهۋالدلىرىنى
ئهجهبلىنهرلىكى شۇكى، يههۇدىي ۋە خىرىستىيانالر باشقا شهرىئهتلهردە . قىلماقتا

كېمهيتىش، تولۇقالش ۋە ئهمهلدىن قالدۇرۇشنىڭ بولغانلىقىنى قوبۇل قىلمايـدۇ  
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ئۇنىـڭ ئورنىغـا باشـقا هۆكـۈم     ۋە ئالالهنى بۇرۇنقى هۆكۈمنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، 
چىقارغــان دېــيىش، ئــۇنى ئىشــالرنىڭ ئــاقىۋىتىنى بىلمىــگهن دېگهنلىكتــۇر، دەپ 

ۇرۇنقى ئـالاله بـ   -ەك باشـتا بايـان قىلغىنىمىـزد    -ئهمما بىز مۇسـۇلمانالر . قارايدۇ
هۆكۈمنى مهلۇم ۋاقىتقىچه كۈچكه ئىگه قىلىش ئۈچۈن چۈشۈرگهن ۋە كېيىن بـۇ  

نىش ۋاقتى تۈگىگهندىن كېيىن بۇ هۆكۈمنى ئهمهلـدىن  هۆكۈمنىڭ ئهمهل قىلى
ــاد        ــۈرگهن، دەپ ئېتىق ــۈم چۈش ــى هۆك ــدا يېڭ ــق هال ــا اليى ــۇ زامانغ ــدۇرۇپ، ش قال

 . قىلىمىز

  :خىزمهتكه مهخسۇس ئالىمنىڭ يېشى ههققىدىكى هۆكۈم - ٤

تېكىســتلهردە  - ٤٦ۋە  - ٤٣، - ٣٩، - ٣٥، - ٣٠، - ٢٣، - ٣:  ٤» ســانالر«تهۋرات 
 ٣٠اي چېدىرىـدا ئىشـلهيدىغان مهخسـۇس خىزمهتچـى ئالىمنىـڭ يېشـى       قۇرۇلت«

 ٢٤:  ٨» سـانالر «دەپ قهيت قىلىنغان بولسـا، تهۋرات  » دا بولىدۇىئارىس ٥٠بىلهن 
قۇرۇلتـاي چېدىرىـدا ئىشـلهيدىغان مهخسـۇس خىزمهتچـى      «تېكىستلهردە  - ٢٥، -

بۇ ئىككى . اندەپ قهيت قىلىنغ» ئارىسىدا بولىدۇ ٥٠بىلهن  ٢٥ئالىمنىڭ يېشى 
يــاكى ئىككىنچــى  دۇر،ئۆزگهرتىشــتىن كېلىــپ چىققانــ ،تېكىسـتتىكى زىتلىــق 

تېكىستتىكى هۆكـۈم بىرىنچـى تېكىسـتتىكى هۆكـۈمنى ئهمهلـدىن قالـدۇرغان       
 .بۇ ئىككىنىڭ بىرىگه ئىقرار قىلىش كېرەك. بولىدۇ

 :هىزقىيانىڭ يېشىنىڭ ئۇزارتىلىشى - ٥

بهرنـى يههـۇزا دۆلىتىنىـڭ پادىشـاهى     ئالاله ئامۇس ئـوغلى ئىشـئىيا پهيغهم  «
ئۇنىڭ ئهجىلىنىـڭ توشـقانلىقىنى خهۋەر قىلىشـقا     ،هىزقىيانىڭ يېنىغا بېرىپ

پادىشاه هىزقىيا بۇ ۋاقىتتا تامغا قـاراپ نامـاز ئوقـۇدى ۋە قـاتتىق     . قىلدى ىئهمر
ــالاله    . يىغلىــدى ــدىن كېــيىن، ئ ئىشــئىيا پهيغهمــبهر ئۇنىــڭ يېنىــدىن چىققان
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ــدىن   هىزقىيانىــڭ ئهجىل ــۇ هۆكــۈمنى ئهمهل ىنــى تۈگهتكهنلىكىــدىن ئىبــارەت ب
قالدۇردى  ۋە ئىشـئىيا ئـۆيىگه قايتىشـتىن بـۇرۇن ئۇنىـڭ هىزقىيانىـڭ يېنىغـا        

ئالاله سېنىڭ نامىزىڭنى، دۇئايىڭنى ئاڭلىدى، تۆككهن : قايتىپ بېرىپ ئۇنىڭغا
يىـل   ١٥ياشلىرىڭنى كۆردى، ساڭا شىپالىق ئاتا قىلـدى ۋە سـېنىڭ ئـۆمرۈڭنى    

) ٦~١:  ٢٠» ٢ر پادىشاهال«تهۋرات (» .ۇزارتتى دەپ خهۋەر بېرىشنى ۋەهىي قىلدىئ
 ،ئهمهلـدىن قالـدۇرغۇچى ۋە ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلغۇچى ههر ئىككـى هۆكــۈم      ؛دېـمهك 

ئىشـئىيا پهيغهمـبهرگه ۋەهىـي قىلىـنىش ئـارقىلىق ئۇنىـڭ ۋاسىتىسـى بىـلهن         
 .هىزقىيا پادىشاهقا يهتكۈزۈلگهن

  

  :خاسلىق ئارىسىدىكى خىرىستىيان دىنى ئومۇمىيلىق ۋە - ٦

ــۇ « ــدى    ١٢ب ــداق دەپ تهۋســىيه قىل ــا مۇن : كىشــىنى ئىســا ئهۋەتتــى ۋە ئۇالرغ
ئۈممهتلهرنىڭ يولىغا ماڭماڭالر، سامىرىيلهرنىڭ شـههىرىگه كىـرمهڭالر، بهلكـى    

:  ١٠» مهتتـا «ئىنجىل (» .قويلىرىغا بېرىڭالر وقالغانئىسرائىل ئائىلىسىنىڭ ي
مهن ئىســـرائىل ئائىلىســـىدىن : جـــاۋاب بېرىـــپ مۇنــداق دېـــدى  ئىســا «) ٦ – ٥

يۇقىرىدىكى بـۇ  ) ٢٤:  ١٥» مهتتا«ئىنجىل (» .باشقىسىغا ئهۋەتىلگهن ئهمهسمهن
ئىســا ئهلهيهىسســاالم ئۆزىنىــڭ دەۋىتىنــى پهقهت ئىســرائىل  ا،ئىككــى تېكىســتت

:  ١٦» مـاركوس «ئهممـا ئىنجىـل   . ئهۋالدلىرىغىال مهخسۇس قىلىـپ كۆرسـهتكهن  
دۇنيانىڭ ههممه يېرىگه بېـرىڭالر،  : ئىسا ئۆزىنىڭ مۇرىتلىرىغا«تېكىستته  - ١٥

. دەپ قهيــــت قىلىنغــــان» ئىنجىلنــــى پۈتــــۈن خهلقــــكه يهتكــــۈزۈڭالر، دېــــدى
خىرىســــتىيانالر بــــۇ تېكىســــتنى خىرىســــتىيان دىنىنىــــڭ دۇنيــــاۋى دىــــن  

ۇ بـۇ تېكىسـت  ئۇالرنىـڭ بـ    . ئىكهنلىكىنى ئىسـپاتاليدۇ، دەپ  گۇمـان قىلىشـىدۇ   
. داۋاسىغا ئاساسهن يۇقىرىدىكى ئىككى تېكىستنى ئهمهلـدىن قالـدۇرغان بولىـدۇ   
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چۈنكى ئىسا ئهلهيهىسساالم بۇرۇن ئۆزىنىڭ دىنىنى ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئۈچۈنال 
خاس دىن قىلىپ ئېالن قىلىپ، كېيىن بۇ دىننى پۈتۈن دۇنيا خهلقىگه ئومۇمىي 

سـى جايلىرىغـا بېرىـپ بـۇ دىننـى      دىن قىلىپ ئىپـادىلىگهن ۋە دۇنيانىـڭ ههرقاي  
ئهگهر خىرىسـتىيانالر ئۆزلىرىنىـڭ   . تارقىتىشنى مۇرىتلىرىغا تهۋسـىيه قىلغـان  

شهرىئىتىدە بۇرۇنقى هۆكۈملهرنىـڭ كېيىنكـى هۆكـۈملهر ئـارقىلىق ئهمهلـدىن      
ــڭ      ــدا بهزى هۆكۈملهرنى ــڭ كىتابلىرى ــا، ئۇالرنى ــرار قىلس ــدۇرۇلغانلىقىغا ئىق قال

بىزنىــڭ بــۇ مــاۋزۇدىكى  ،قىنى ئىسپاتالشــتىن ئىبــارەتئهمهلــدىن قالــدۇرۇلغانلى
ئهگهر ئۇالر بۇنىڭغا ئىقرار قىلمىسا ئۇالرنىـڭ   .سۆزىمىزنى كۈچلهندۈرگهن بولىدۇ

ــدۇرمىچىلىقالر بىــلهن تولغــان    ــتلىقالر ۋە ئوي كىتابلىرىنىــڭ ئۆزگهرتىشــلهر، زى
ىنجىـل  توغرىسـى، ئ . كىتابالر ئىكهنلىكىنى ئۆزلىرى ئىسـپاتالپ بهرگهن بولىـدۇ  

 . تىكى يۇقىرىدا ئۆتكهن سۆزلهرنى ئىسا ئهلهيهىسساالم ئېيتمىغان»ماركوس«

يۇقىرىدىكى مىسالالردىن كۆرگىنىمىزدەك، يههـۇدىي ۋە خىرىسـتىيانالرنىڭ   
ههر ئىككــى ئههــدە كىتابلىرىــدىكى ئههكامالرنىــڭ ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلغانلىقى  

كىتــابالردا ئهمهلــدىن  ئۇالرنىــڭ بــۇ   .!شــهك قوبــۇل قىلمايــدىغان ههقىقهتتــۇر   
ئـۇالر  . قالدۇرۇش بولمىغانلىقىنى داۋا قىلىشلىرى شۈبهىسىز خاتا بولۇپ چىقتى

ئىنسانىيهتنىڭ ئېهتىيـاجلىرى ههر زامـان ۋە    .!قانداقمۇ بۇ داۋانى ئاقتۇرالىسۇن؟
بهزى ئههكــامالر مهلــۇم  . ههر ماكاننىــڭ شــارائىتىغا قــاراپ ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ    

بـۇ  . بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن تهقـدىر قىلىنغـان بولىـدۇ      ۋاقىتقىچه كـۈچكه ئىـگه   
ــى        ــى يېڭ ــامالر كېيىنك ــۇ ئههك ــيىن، ب ــدىن كې ــپ كهلگهن ــت يېتى ــۇم ۋاقى مهل

چۈنكى بهزى ئههكامالر مهلۇم ۋاقىـت  . ئههكامالر ئارقىلىق ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ
كېيىنكـى ۋاقىـتالردا   . ئىچىدە كىشىلهرنىڭ ئېهتىياجلىرىغا مۇناسـىپ بولىـدۇ  

ئىنســـانالر ئـــۆزلىرىگه نېمىنىـــڭ پايـــدىلىق . ڭ ئىشـــلىرىغا يارىمايـــدۇئۇالرنىـــ
ــالاله ئۇالرغــا نېمىنىــڭ        ــېكىن ئــۇالرنى ياراتقــان ئ ــى بىلمهيــدۇ، ل ئىكهنلىكىن
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بۇنىڭغـا ئاساسـهن دەيمىزكـى،    . پايدىلىق ئىكهنلىكىنى ئهزەلدىن ئوبدان بىلىـدۇ 
ــرى ۋە    ــل تهۋىللىـ ــڭ باتىـ ــتىيانالرنىڭ ئۆزلىرىنىـ ــۇدىي ۋە خىرىسـ ــان  يههـ يالغـ

ــلهن  ــانلىرى بىــ ــدىكى بهزى    ،گۇمــ ــڭ كىتابلىرىــ ــدىن ئۇالرنىــ ــالاله تهرىپىــ ئــ
يېگـانه  -، يهكـكه ئههكامالرنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى ئىنكار قىلىشلىرى

 .چوڭ ههقسىزلىقتۇر ئالالهنىڭ ههققىدە قىلىنغان
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 ئهسكهرتىشكه تېگىشلىك بولغان مهسىلىلهر

 :بىرىنچى مهسىله

كونا ئههدە كىتابلىرى ئالالهنىڭ بىر ئىكهنلىكىنى، شېرىكى ياكى بالىسـى  
يوق ئىكهنلىكىنى، ههمىشه تىرىك، ههممىگه قادىر ئىكهنلىكىنى ۋە ئـۆز زاتىـدا،   

ئىـاله ئىكهنلىكىنـى   سۈپهتلىرىدە هېچكىمگه ئوخشىمايدىغان تهڭداشسـىز بىـر   
بۇ مهسىله كونا ئههدە كىتابلىرىدا مهشهۇر مهسىله بولغانلىقى ئۈچۈن، . سۆزلهيدۇ

 . ئۇنىڭ دەلىللىرىنى نهقىل كهلتۈرۈشكه هاجهت يوق

 :ئىككىنچى مهسىله

ئالالهتىن باشقىسـىغا ئىبـادەت قىلىـش پۈتـۈن سـاماۋى كىتـابالردا قـاتتىق        
ــتۇر  ــان ئىشـ ــى قىلىنغـ ــ. مهنئـ ــڭ كـ ــڭ تهۋراتنىـ ــتلىرىدە ئۇنىـ ۆپلىگهن تېكىسـ

، -٢٣، - ٥، - ٤، - ٣:  ٢٠» چىقىـش «مهسىلهن، تهۋرات . مىساللىرىنى كۆرەلهيمىز
ــارىلىش تهپســىالتلىرى «، ١٧~١٤:  ٣٤ تېكىســتلهردە  - ٧~٢:  ١٧، ١١~١:  ١٣» ي

ئالالهتىن باشـقا بىرسـىگه ئىبـادەت قىلغـان يـاكى ئۇنىڭغـا تهشـهببۇس قىلغـان         
ــداق كىشــىنى ــۇ پهيغهمــبهر بولســىمۇ  گ ،ههرقان ئۆلتۈرۈشــنىڭ پهرزلىكــى هرچه ئ

 .سۆزلهنگهن

 :ئۈچىنچى مهسىله

تهۋراتتا ئالالهنىڭ ئوخشىشى يوق ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلغـان تېكىسـتلهر   
تېكىســتلهردە  - ١٥~١٢:  ٤» يــارىلىش تهپســىالتلىرى«مهســىلهن، تهۋرات . كــۆپ

ســۆزلىدى، ســىلهر بــۇ رەب ئوتنىــڭ ئوتتۇرىســىدىن ســىلهرگه «: مۇنــداق كهلــگهن
ســۆزلهرنى ئاڭلىــدىڭالر، لــېكىن ســىلهر ئــالالهنى كۆرمىــدىڭالر، بهلكــى ئــاۋازىنى 
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ئۆزۈڭالرغـــا ياخشـــى قـــاراڭالر، چـــۈنكى ســـىلهر رەب ئوتىنىـــڭ      . ئاڭلىـــدىڭالر
يېڭـى ئههـدە   » .ئوتتۇرىسىدىن سىلهرگه سۆزلىگهندە بىـرەر سـۈرەت كۆرمىـدىڭالر   

يادا كۆرۈشـنىڭ مـۇمكىن بولمايـدىغانلىقىنى    كىتابلىرىدا بولسا، ئالالهنى بۇ دۇن
 - ١٨:  ١» مهتتــا«مهســىلهن، ئىنجىــل  . ئىســپاتاليدىغان تېكىســتلهر كۆپتــۇر  

ئىنجىل . دەپ قهيت قىلىنغان» ئالالهنى هېچكىم كۆرگهن ئهمهس«تېكىستته 
ئــالالهنى ئىنســانالردىن هــېچكىم كــۆرگهن    «تېكىســتته  - ٦:  6» ٢پــاۋلۇس«

ئىنجىــل . دەپ قهيــت قىلىنغــان» ۆرۈشــكه قــادىر ئهمهسئهمهس ۋە ئــۇالر ئــۇنى ك
دەپ قهيـت  » ئالالهقا هېچكىم قارىغـان ئهمهس «تېكىستته  - ١٢:  ٤» ١يۇههننا«

يۇقىرىدىكى ئىنجىل تېكىستلىرىدىن ئالالهنىڭ ئوخشىشى يـوق ۋە  . قىلىنغان
چۈنكى كـۆز بىـلهن   . ئۇنى دۇنيادا كۆرۈشنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكى ئىسپاتلىنىدۇ

ئىككــى ئههــدە كىتابلىرىنىــڭ . لگهن بىرســى ههرگىزمــۇ ئىــاله بواللمايــدۇكــۆرۈ
سـۆزى پادىشـاهالرغا، مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمغا،     » ئىاله«كۆپلىگهن تېكىستلىرىدە 

ئىســرائىل ئهۋالدلىرىنىــڭ ئالىملىرىغــا ۋە كامىــل ئىنســانغا، بهلكــى ئــادەتتىكى  
شـــاش ســـۆزلهر چـــۈنكى بۇنىڭغـــا ئوخ. كىشـــىلهرگه ۋە شـــهيتانغا قوللىنىلغـــان

. بۇ سۆزلهر باشقا مهنـاالردا كهلـگهن   ،ئالالهتىن باشقىسىغا قوللىنىلغان ئورۇنالردا
بــۇ  ،بۇنــداق ســۆزلهر قوللىنىلغــان جۈملىلهرنىــڭ ســىياقى ههرقانــداق كىشــىگه 

ههرقانداق ئاقىل . مهنىسىدە كهلمىگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ» ئىاله«سۆزلهرنىڭ 
لىپ تۇرۇپ بهزى كىشىلهرنى ئىـاله يـاكى   كىشىنىڭ بۇنداق سۆزلهرنى دەلىل قى

 . ئهقىل ۋە مهنتىقىگه توغرا كهلمهيدۇ ،ئىالهنىڭ ئوغلى دەپ داۋا قىلىشى

 :تۆتىنچى مهسىله

ــش       ــر گهۋدە قىلىـ ــۈچنى بىـ ــىلهرنى ئـ ــبهر كىشـ ــر پهيغهمـ ــداق بىـ هېچقانـ
ساماۋى كىتابالردىن بىرەر كىتابمۇ بـۇ ئهقىـدىنى   . ئهقىدىسىگه چاقىرغان ئهمهس
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تهۋراتتا بۇنداق بىر داۋانىڭ بولمىغانلىقى بىزنىـڭ بـۇ مهسـىله    . ى يوقسۆزلىگىن
چۈنكى هازىرقى ئۆزگىرىپ كهتتى، . ئۈستىدە توختىلىشىمىزنى بىهاجهت قىلىدۇ

دەپ قارىغــان تهۋراتنــى ئوقۇغــان كىشــىمۇ ئۇنىڭــدىن ئــۈچنى بىــر گهۋدە قىلىــش  
ۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ م. ئهقىدىسىگه دائىر بىرەر بايان ياكى ئىشارەت تاپالمايدۇ

دەۋرىــدىن تــا هــازىرغىچه كهلــگهن هېچبىــر يههــۇدىي ئــالىمى ئــۈچنى بىــر گهۋدە  
مۇنـداق ئهقىـدىنىڭ ئـۆز كىتابلىرىغـا     . قىلىش ئهقىدىسىنى ئېتىراپ قىلمايـدۇ 

ئهگهر ئـۈچنى بىـر گهۋدە قىلىـش    . مهنسۇپ قىلىنىشىنىمۇ قهتئىي رەت قىلىـدۇ 
، مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمدىن باشـالپ ئىسـا     ئهقىدىسى ههق بولىدىغان بولسـا ئىـدى  

ــگهن     ــىدىن كهلــ ــرائىل سۇاللىســ ــۈن ئىســ ــان پۈتــ ــاالمغىچه بولغــ ئهلهيهىسســ
مهزكـۇر پهيغهمبهرلهرنىـڭ   . ئۇنى بايان قىلىشـى كېـرەك ئىـدى    ،پهيغهمبهرلهرنىڭ

ــى تهۋراتتـــا كهلـــگهن بـــارلىق ئههكامالرغـــا ۋە ئۇنىڭـــدىكى ئهقىـــدە        ههممىسـ
خىرىسـتىيانالر ئـۈچنى بىـر گهۋدە    . بۇيرۇلغـان  مهسىلىلىرىگه ئېتىقاد قىلىشـقا 

قىلىش ئېتىقادىنى نىجاتلىقنىڭ ئاساسى، پهيغهمـبهر بولسـۇن يـاكى ئـادەتتىكى     
هېچكىمنىڭ بـۇ ئهقىدىسـىز نىجاتلىققـا ئېرىشىشـى مـۇمكىن       ،ئىنسان بولسۇن

ئهگهر بۇ ئهقىـدە ههق بولىـدىغان بولسـا ئىسـرائىل     . ئهمهس، دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ
پۈتــۈن پهيغهمــبهرلهر  ،دىن كهلــگهن مۇســا ئهلهيهىسســاالمدىن باشــالپ سۇاللىســى

ئـۇالر   ،!قىدىنى قانداقمۇ بايـان قىلمىسـۇن؟  بۇنداق ئاالهىدە مۇهىم بولغان بىر ئه
ــىلىلهرنى     ــادەتتىكى مهسـ ــدىغان ئـ ــا يهتمهيـ ــى بۇنىڭغـ ــك دەرىجىسـ ئههمىيهتلىـ

دا قـايتىالپ بايـان   بهزى ئههكـامالرنى بىـر قـانچه مـاۋزۇالر    . قايتىالپ بايان قىلغان
قىلغــان ۋە بــۇ ئههكامالرغــا خىالپلىــق قىلغۇچىالرنىــڭ ئۆلتۈرۈلۈشــىنى پهرز      

ــاخىرقى  . قىلغــــان ــرائىل سۇاللىســــىنىڭ ئــ ــى شــــۇكى، ئىســ ئهجهبلىنهرلىكــ
پهيغهمبىرى ههزرىتى ئىسا ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ گۇمانىغا كـۆرە ئـۆزى بـۇ ئـۈچ     

وچـۇق بايـان قىلماسـتىن قانـداقمۇ     گهۋدىنىڭ بىرى بولۇپ تۇرۇپ، بۇ ئهقىـدىنى ئ 
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ــى؟  ــپ كهتتـ ــمانغا چىقىـ ــۇ    !.ئاسـ ــدا بـ ــتىيانالرنىڭ قوللىرىـ ــى خىرىسـ توغرىسـ
پهقهت . پاكىـت يوقتـۇر   -ئهقىدىنىڭ ههق ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان دەلىـل  

ئــۇالر ئهقىلــگه ۋە مهنــتىقىگه تــوغرا كهلمهيــدىغان، ههقىقهتــتىن يىــراق بولغــان   
ئۆزلىرىنىـــڭ بـــۇ بـــۇزۇق  ،غـــا قويـــۇش ئـــارقىلىقخىيـــالى پىكىرلهرنـــى ئوتتۇرى

خىرىستىيانالرنىڭ مهشـهۇر ئـالىمى دوكتـور    . ئهقىدىسىنى ئىسپاتالشقا ئۇرۇنىدۇ
ــڭ   ــدر ئۆزىنى ــىرالر ئاچقۇســى «فېن ــۈن    » س ــېمه ئۈچ ــا ن ــىرىدە، ئىس ــاملىق ئهس ن

نـېمه ئۈچـۈن ئـۇ قىسـقىچه      ،ئۆزىنىڭ ئىـاله ئىكهنلىكىنـى ئوچـۇق ئېيتمىغـان؟    
دېـگهن سـوئالالرنى قويـۇپ،     ،دەپ ئېالن قىلمىغان؟» الهتۇرمهنمهن ئال«بولسىمۇ 

ــاۋاب ب  ــا جـ ــۆزى ئۇنىڭغـ ــدىن ئـ ــپ ئانـ ــدۇېرىـ ــداق دەيـ ــا «: مۇنـ ــقهتهن ئىسـ ههقىـ
ئۆلتۈرۈلگهنـــدىن كېـــيىن قايتـــا تىرىلىـــپ تـــۇرۇپ، ئۇنىـــڭ ئاســـمانغا چىقىـــپ 

) يهنــى ئۇنىــڭ ئىالهلىقىنــى  (كېتىشــىدىن بــۇرۇن هــېچكىم بــۇ مهســىلىنى     
دەپ ئـۆزىنى ئـېالن قىلغـان    » مهن ئالالهتۇرمهن«هر ئۇ ئوچۇقال ئهگ. چۈشهنمىگهن

بولسا ئىدى، ئۇالر ئىسانى ئاشۇ ئىنسانىي جىسـمى بىـلهن ئىـاله، دەپ چۈشـىنىپ     
ئۇنىڭ ئۆز مۇرىتلىرىغا ئۆزى توغرىلىق ئېيتقـان  . بۇ توغرا ئهمهس. قالغان بوالتتى

مهن «تېكىسـتته   - ١٢:  ١٦» يۇههننـا «مهسـىلهن، ئىنجىـل   . بهزى سۆزلىرى بـار 
سىلهرگه ئېيتىشـقا تېگىشـلىك بولغـان كـۆپ ئىشـالر بـار، لـېكىن سـىلهر ئـۇنى          

چۈنكى يههۇدىي ئالىملىرى نهچچه قېـتىم  . دېيىلگهن» هازىر چۈشىنهلمهيسىلهر
ئـۇ شـۇ سـهۋەبتىن    . كېسهك قىلىپ ئۆلتۈرۈشنى قـارار قىلغـان  -چالمائۇنى تۇتۇپ 

پهقهت . ۇق ئېيتىشـقا پېتىنالمىغـان  ئۇالرغا ئۆزىنىـڭ ئىـاله ئىكهنلىكىنـى ئوچـ    
 .»ئۇنى بهزى ئىشارەتلهر بىلهنال ئىپادىلىگهن

 : دوكتور فېندىرنىڭ بۇ جاۋابىغا بىز مۇنداق رەددىيه بېرىمىز
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چـۈنكى ئۇنىـڭ   . بۇ جاۋاب ناهايىتى ئاجىز ۋە ئاساسسىز جاۋابتۇر ،بىرىنچىدىن
ــىل   ــىنىش كىشـ ــى چۈشـ ــاله ئىكهنلىكىنـ ــانىڭ ئىـ ــۆرە ئىسـ ــا كـ هرنىڭ گۇمانىغـ

سىلهر «ئىسانىڭ ئۆز مۇرىتلىرىغا ۋە يههۇدىيالرغا . ئىقتىدارىنىڭ سىرتىدا ئىدى
مېنىڭ بۇ جىسـمىم بىـلهن ئىـاله ئىكهنلىكىمنىـڭ ئارىسـىدىكى مۇناسـىۋەتنى       

شۇڭا بۇ توغرىدا ئىزدىنىشنى تهرك ئېتىپ مېنى ئىـاله دەپ  . چۈشىنهلمهيسىلهر
ــمى     ــانى جىس ــۇ پ ــۈنكى مهن ب ــالر، چ ــاد قىلىڭ ــاله   ئېتىق ــلهن ئى ــارى بى م ئېتىب

ئهمهسمهن، بهلكى سىلهرنىڭ ئىدراكىڭالرنىڭ سـىرتىدا بولغـان بىـر بـاغلىنىش     
ــمهن  ــلهن ئىالهــ ــدى  » بىــ ــار ئىــ ــانىيىتى بــ ــقا ئىمكــ ــېكىن . دەپ ئېيتىشــ لــ

يهنى ئىسانىڭ جىسـمى بىـلهن ئۇنىـڭ    (ئهجهبلىنهرلىكى، مهزكۇر باغلىنىشنىڭ 
ــاغلىنىش  ــى ئوتتۇرىســىدىكى ب ــىن) ئىالهلىق ــۇ  مهنىس ــان ب ى چۈشىنىشــكه بولغ

ن كېيىنمــۇ يهنه شــۇ بــويىچه ئــۇ ئاســمانغا چىقىــپ كهتكهنــدى ،ئىقتىدارســىزلىق
هــــازىرغىچه هېچبىــــر خىرىســــتىيان ئــــالىمى بــــۇ . ســــىز قالــــدىىكچۈشىن

ــكه      ــپ بېرىشـ ــان قىلىـ ــاتىنى بايـ ــاكى كهيپىيـ ــىنى يـ ــنىڭ مهنىسـ باغلىنىشـ
رىدە بـۇ ئىشـنىڭ   ئۇالرنىڭ كىتابلىرىنىڭ كۆپلىگهن تېكىستلى. پېتىنالمىغان

ــڭ ســىرتىدا، دەپ ئ   ــش ئهقىلنى ــايه   ســىرىنى بىلى ــلهن كۇپ ــش بى ــراپ قىلى ېتى
ــانقى ــى     . لغـ ــان كىشـ ــنى خالىغـ ــپ بېقىشـ ــۇ ئىزدىنىـ ــىلىدە تېخىمـ ــۇ مهسـ بـ

ــان      ــلهن يېزىلغ ــتىراكى بى ــڭ ئىش ــاقلىق ئالىملىرىنى ــتىيانالرنىڭ ئات خىرىس
 .بولىدۇناملىق ئهسهرگه مۇراجىئهت قىلسا » قامۇسى مۇقهددەس كىتابالر«

ئىككىنچىدىن دەيمىزكى، نېمه ئۈچۈن ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم يههۇدىيالرنىـڭ    
ئۆزىنىــڭ ئىــاله ئىكهنلىكىنــى ئوچــۇق بايــان      ،ئــۇنى ئۆلتۈرۈشــىدىن قورقــۇپ  

ســــىلهر  .قىاللمــــاي، ئۇالرنىــــڭ گۇمــــانىچه ئىشــــارەت بىــــلهن ئىپــــادىلىگهن؟
ــلهن   ــۈپىتىڭالر بى ــتىيانلىق س ــڭ يههۇد  ،خىرىس ــا پهقهت ئۆزىنى ــڭ ئىس ىيالرنى

پۈتــۈن ئىنســانىيهتنىڭ گۇنــاهلىرىنى يۇيــۇش   ،قولىــدا ئۆلتۈرۈلۈشــى ئــارقىلىق
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ــته      ــدىن كىرىســـ ــۇدىيالر تهرىپىـــ ــڭ يههـــ ــۇ ئۆزىنىـــ ــگهن، ئـــ ــۈنال كهلـــ ئۈچـــ
ــىلهر    ــاد قىلىس ــى، دەپ ئېتىق ــق بىلهتت ــدىغانلىقىنى ئېنى ــداقتا، . ئۆلتۈرۈلى ئۇن

مـۇهىم ئهقىـدىنى   گۇمانىڭالرغا كۆرە نىجاتلىقنىڭ ئاساسى نۇقتىسى بولغـان بـۇ   
يههۇدىيالرنىڭ ئۆلتۈرۈشىدىن قورقۇپ بايان ) يهنى ئۆزىنىڭ ئىاله ئىكهنلىكىنى(

 ،ئىــاله دېــگهن كىشــىلهردىن قورقامــدۇ؟ ،قىلماســلىق ئۇنىــڭ شــهنىگه اليىقمــۇ؟
گۇمانىڭالردا ئىاله سانالغان ئىسا ئهلهيهىسساالم قانداقمۇ بۇ دۇنيـادىكى ئـازابتىن   

ــى سۆزلهشــــ  ــۇپ ههقىقهتنــ ــۇن؟قورقــ ــرائىل  ،!تىن چېكىنســ ــالبۇكى، ئىســ هــ
سۇاللىســــىدىن كهلــــگهن بهزى پهيغهمــــبهرلهر ئۇالرغــــا ههقىقهتنــــى قورقمــــاي 

ئىسـا  . قىستاقالر بىـلهن ئۆلتـۈرۈلگهن   -ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈن قاتتىق قىيىن 
ــاي     ــى قورقمـ ــاش ههقىقهتنـ ــبهرلهرگه ئوخشـ ــۇ پهيغهمـ ــاالممۇ ئهنه شـ ئهلهيهىسسـ

 . ىسۆزلهيدىغان پهيغهمبهر ئىد

ــڭ    ــاالم يههۇدىيالرنىــ ــا ئهلهيهىسســ ــى، ئىســ ــتىش كېرەككــ ــۇنىمۇ ئېيــ شــ
كاتىبلىرىنى ۋە ئالىملىرىنى قـاتتىق ئىنكـار قىلىـپ، ئـۇالرنى رىيـاخورالر، ئهمـا       

ــۆككهن  ــالر دەپ سـ ــىي يىالنـ ــاهىلالر، ۋەهشـ ــڭ . يولباشـــچىالر، جـ ــا ئۇالرنىـ ههتتـ
ــ    ــدا، بهزى ــاش قىلغان ــلهن پ ــلهر بى ــى يېتهرلىــك دەلىل ــى قهبىهلىكلىرىن لهر بىزن

ــارازىلىق بىلــدۈرگهن  ، ٥٤~٣٧:  ١١» لۇقــا«ئىنجىــل . (ســۆكتۈڭ، دەپ ئۇنىڭغــا ن
 )٣٧~١٣:  ٢٣» مهتتا«

ئىسا ئهلهيهىسساالم ئۆز ۋاقتىـدا يههـۇدىي ئالىملىرىغـا ئۇالرنىـڭ ههقىقهتـكه      
قارشى چىققۇچىالر ۋە قاتتىق قول كىشـىلهر ئىكهنلىكىنـى هـېچ قورقماسـتىن     

. نىــڭ ئالدىــدا ئــۇالرنى شهپقهتســىزلهر، دەپ ســۆككهن    ئوچــۇق ئېيتقــان ۋە ئۇالر 
ــاس بولغـــان يهردە     ــبهر شـــۇنداق جاســـارەتلىك قورقمـ قانـــداقمۇ ئـــۇنى   ،پهيغهمـ

نىجاتلىقنىڭ ئاساسى بولغان بۇ مۇهىم ئهقىـدىنى يههـۇدىيالردىن قورقـۇپ بايـان     
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بىـز ئىسـا   . ههرگىزمۇ ئۇنـداق ئهمهس  ،!قىاللمىغان، دەپ گۇمان قىلىشقا بولىدۇ؟
 .!هيهىسساالمنى بۇنداق بۇزۇق گۇمانالر بىلهن ئهيىبلهشكه يول قويمايمىزئهل
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ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش ئېتىقادىنىڭ خاتالىقىنىڭ ئهقلى دەلىللهر 
 ئارقىلىق ئىسپاتلىنىشى

ــر       ــڭ بىـ ــۇر، ئالالهنىـ ــش ههقتـ ــر گهۋدە قىلىـ ــۈچنى بىـ ــتىيانالر ئـ خىرىسـ
ههقىقىـي ئۈچلـۈك هاسـىل    لـېكىن  . ئىكهنلىكىمۇ ههقتۇر، دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ

ــۈچنى بىــر گهۋدە . بولغــان يهردە ئىالهنىــڭ بىــردىن كــۆپ بولۇشــى تهبىئىــدۇر   ئ
ئالالهنى بىر دېيىشـتىن   ،قىلىش ۋە ئىالهنىڭ كۆپ بولغانلىقى تېپىلغان يهردە

ــدۇ؟    ــان بولى ــوق بولغ ــك ي ــارەت بىرلى ــر دەپ    ،ئىب ــالالهنى بى ــا ئ ــداق ۋاقىتت بۇن
بىــرىگه زىــت بولغــان  -ۇنــداق بولمىغانــدا بىــر ئهگهر ب. ئىســپاتلىغىلى بولمايــدۇ

يهنــى ئالالهنىــڭ ههقىقهتــته بىــر . ئىككــى ههقىــقهت مهيــدانغا كهلــگهن بولىــدۇ 
ئىكهنلىكى ۋە ههقىقهتته ئۈچ ئىالهنىڭ بىـرى بولغانلىقىـدىن ئىبـارەت ئىككـى     

چـۈنكى بـۇ ۋاقىتتـا ئـالاله     . بۇ مـۇمكىن ئهمهس . زىت ههقىقهت ئوتتۇرىغا چىقىدۇ
ە قىلىــش ئهقىدىســىگه ئــۈچنى بىــر گهۋد. اســتىن كــۆپ بولغــان بولىــدۇبىـر بولم 

ئالالهنى ههقىقهتته بىـر دەپ ئىشـهنمهيدۇ، بهلكـى ئـالالهنى ئـۈچ      ، ئىشهنگۈچىلهر
چــۈنكى ههقىقىــي بىــر كــۆپلىگهن    . ئىالهنىــڭ بىــرى، دەپ ئېتىقــاد قىلىــدۇ   

ــردۇر       ــان بى ــر ههر زام ــى بى ــتۇر، بهلك ــارچه ئهمهس ــر پ ــرلهردىن بى ــۈچ . بى ــۇ ئ كه ئ
ئهگهر ئـۇ پارچىالنسـا ئـۇ بىـر دېيىلمهيـدۇ، بهلكـى ئۈچنىـڭ بىـرى،         . پارچىالنمايدۇ

بـۇ بىـر ئـۈچنى    . ئۈچنىـڭ ئـۈچتىن بىـرى بىـردۇر    . ئهمما ئۈچ بۆلۈنىدۇ. دېيىلىدۇ
ههم  ،بىر نهرسه بىرال ۋاقىتتا ههم ههقىقىـي بىـر  . تهشكىل قىلغان بىر پارچىدۇر

بۇنـداق  . ق بولۇشـىنى قوبـۇل قىلمايـدۇ   ئهقىلمـۇ بۇنـدا  . ههقىقىي ئـۈچ بواللمايـدۇ  
بىر ئالالهنى تهشكىل قىلىشى مۇمكىن  ،بولغانىكهن، ئۈچ ئىالهنىڭ بىرلىشىپ

خىرىستىيانالرنىڭ كىتابلىرىدا ئالالهنى ئۈچ ئىالهنىڭ بىرى دەيدىغان . ئهمهس
ئـــۇنى ئهقىـــل ۋە نهقىـــل   ،ئهقىـــدىگه دااللهت قىلىـــدىغان تېكىســـتلهر ئۇچرىســـا
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ئهقىـل بىـلهن   . سىپ كېلىدىغان شـهكىلدە چۈشـىنىش كېـرەك   گه مۇنا)ۋەهىي(
 . نهقىل ئالالهنىڭ ئۈچ ئىالهنىڭ بىرى بولۇشىنى قهتئىي رەت قىلىدۇ

نهشـر   - ١٨٣٦جىرجىس سېل قۇرئاننى ئىنگلىـز تىلىغـا تهرجىـمه قىلىـپ،     
سـىلهر ئهقىلـگه   «: قىلدۇرغان ۋاقتىدا ئۆز قهۋمىگه مۇنداق دەپ تهۋسىيه قىلغـان 

. غان مهسىلىلهرنى مۇسـۇلمانالرغا ئـۆگىتىمىز، دەپ ئـاۋارە بولمـاڭالر    زىت كېلىدى
ئـۇالر  . چۈنكى مۇسۇلمانالر بۇ مهسـىلىلهرگه ئالدىنىـدىغان ئهخمهقلهردىـن ئهمهس   

ــلهر ئهمهس    ــىز قهۋم ــاش ئهقىلس ــتالرغا ئوخش ــىلىلهرنىڭ   . بۇددىس ــۇ مهس ــۇالر ب ئ
ــدۇ   ــى بىلىـ ــڭ ههقىقىتىنـ ــدى  . كۆپلىرىنىـ ــت كېلىـ ــگه زىـ ــداق ئهقىلـ غان بۇنـ

ــۇالرنى     ــرى ئـ ــڭ هېچبىـ ــان چېركاۋالرنىـ ــا چىقىرىۋالغـ ــىلىلهرنى ئوتتۇرىغـ مهسـ
بـۇ خىرىسـتىيان ئـالىمىمۇ ئۆزىنىـڭ      ؛دېمهك»  .ىرىغا تارتالماي كهلگهنچېركاۋل

. دىنىدا ئهقىلگه زىت كېلىدىغان مهسىلىلهرنىڭ بارلىقىنى ئېتىـراپ قىلماقتـا  
) كـۆپ دەيـدىغان ئهقىـدىگه   يهنى ئالالهنى بىـردىن  (توغرىسى مۇشۇ مهسىلىلهرگه 

يهنى ئالالهقـا  (ئىشىنىدىغان ههرقانداق دىن ئههلىلىرى شهكسىز مۇشرىكالردۇر 
ئىسـالم ئـالىملىرى مۇنـداق    .) باشقا بىرىنى شېرىك قىلىـپ قوشـۇۋالغۇچىالردۇر  

دۇنيادا خىرىستىيان دىنىدەك ئهقىلدىن يىـراق بولغـان   «: دەپ خۇالسه چىقارغان
ــى كۆرم   ــر دىنن ــۇراپىي بى ــۆزلى  خ ــڭ س ــدۇق ۋە ئۇالرنى ــۆزلهرنى  ى ــل س رىدەك باتى

 .»ئاڭلىمىدۇق
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ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش ئهقىدىسىنىڭ ئىسانىڭ سۆزلىرى 
 ئارقىلىق رەت قىلىنىشى

 :بىرىنچى سۆزى

ــگهن    ــداق دې ــاب قىلىــپ مۇن ــا خىت ســېنىڭ «: ئىســا ئهلهيهىسســاالم ئالالهق
ن ئهۋەتــكهن ههق ههقىقىــي يــالغۇز بىــر ئىــاله ئىكهنلىكىڭنــى ۋە ئىســانىڭ ســه 

ــات   ــۇ هاي ــانالر ئۈچــۈن يارىتىلغــان ب ــۈك  ،پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىنــى تونۇغ مهڭگۈل
ئىسا ئهلهيهىسساالم يۇقىرىدىكى سـۆزىدە  ) ٣:  ١٧» يۇههننا«ئىنجىل (» .هاياتتۇر

ــا     ــى ۋە ئىسـ ــر ئىكهنلىكىنـ ــڭ بىـ ــا ئالالهنىـ ــۈك هاياتقـ ــاخىرەتتىكى مهڭگۈلـ ئـ
ق پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى تونـۇپ ئىمـان   ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالاله ئهۋەتكهن هه

ئـــۇ . ئېيـــتىش بىـــلهن ئېرىشـــكىلى بولىـــدىغانلىقىنى ئوچـــۇق بايـــان قىلغـــان
ههرگىزمۇ بۇ مهڭگۈلۈك هاياتقا ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش ئهقىدىسىگه ئىشىنىش 
ۋە ئىسانى ئالالهنىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلىش بىلهن يهتكىلى بولىـدۇ، دېـگهن   

يهىسساالمنىڭ بۇ ۋاقىتتىكى سـۆزى ئالالهقـا قىلغـان خىتـابى     ئىسا ئهله. ئهمهس
بولغــان ئىــكهن، ئۇنىــڭ يههــۇدىيالردىن قورقۇشــىغا هېچقانــداق ئېهتىمــال يــوق  

ئهگهر ئـــۈچنى بىـــر گهۋدە قىلىـــش ۋە ئىســـانى بـــۇ ئـــۈچ ئىالهنىـــڭ       . ئىـــدى
نىجاتلىقنىڭ ۋە مهڭگۈلۈك هاياتنىڭ ئاساسـى   ،ئىككىنچىسى دېيىش ئهقىدىسى

. ولسا ئىـدى، ئـۇ ئهلـۋەتته بـۇ ههقىقهتنـى ئوچـۇق ئـېالن قىلغـان بـوالتتى         بولغان ب
لېكىن نىجاتلىقنىڭ ئاساسى ئـالالهنى بىـر بىلىـپ، ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ      
 ،ئالالهنىڭ پهيغهمبىـرى ۋە بهندىسـى ئىكهنلىكىنـى ئېتىـراپ قىلىـش بولغاچقـا      

ۇنىـڭ ئهكسـىچه   ئېتىقـاد ب . ئىسا ئهلهيهىسساالممۇ يۇقىرىدىكى سۆزىنى ئېيتقان
چۈنكى ئالالهنىـڭ بىـر   . بولغاندا كىشى مهڭگۈلۈك هاالكهتكه دۇچار بولۇپ قالىدۇ

ئىكهنلىكــى ئۇنىــڭ ئــۈچ ئىكهنلىكىنىــڭ زىتــى ۋە ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ       
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) ئـالاله (ئهۋەتكۈچى . پهيغهمبهر ئىكهنلىكى ئۇنىڭ ئىاله ئىكهنلىكىنىڭ زىتىدۇر
 . مهستۇرنىڭ ئۆزى ئه)پهيغهمبهر(ئهۋەتىلگۈچى 

 :ئىككىنچى سۆزى

. كاتىپالردىن بىرى كېلىپ، ئۇالرنىڭ مۇنازىرە قىلىشىۋاتقىنىنى ئاڭلىـدى «
ــدىن    ــۆرۈپ ئۇنىڭ ــانلىقىنى ك ــاۋاب بېرىۋاتق ــا ياخشــى ج قايســى : ئىســانىڭ ئۇالرغ

ئىسـا جـاۋاب    ،ۋەسىيهت ئهڭ بىرىنچـى ۋەسـىيهت بوالاليـدۇ؟ دەپ سـورىدى كاتىـپ     
پۈتـۈن ۋەسـىيهتلهرنىڭ ئهڭ   ! بـدان قـۇالق سـال   ئهي ئىسرائىل ئو: بېرىپ دېدىكى

ئىالهىڭ بولغان رەبنى پۈتۈن . ئاۋۋالقىسى بىزنىڭ ئىالهىمىز بولغان رەب بىردۇر
قهلبىڭ بىلهن ئۆز نهپسىڭدىن، پۈتۈن پىكرىڭدىن، پۈتۈن قۇدرىتىڭـدىن بهكـرەك   

ئـۇ  . ئىككىنچىسـىمۇ ئۇنىڭغـا ئوخشـايدۇ   . بۇ بىرىنچى ۋەسـىيهتتۇر . سۆيىشىڭدۇر
بـۇ ئىككىسـىدىن   . سىمۇ يېقىنلىرىڭنى ئـۆزۈڭنى سـۆيگىنىڭدەك سۆيىسـهن   بول

! كاتىپ ئۇنىڭغا ناهايىتى توغرا ئېيتتىـڭ، ئهي مـۇئهللىم  . چوڭ ۋەسىيهت يوقتۇر
ئۇنىڭـدىن باشـقا ئىـاله    . ههقىقهتنى سۆزلىدىڭ، چۈنكى ههقىقهتته ئالاله بىـردۇر 

ىدىن، پۈتـۈن جانـدىن   ئۇنىڭ مۇههببىتى پۈتۈن قهلبتىن، پۈتۈن چۈشـهنچ . يوقتۇر
ــدۇر  ــۇدرەتتىن چوڭـ ــۈن قـ ــڭ   . ۋە پۈتـ ــا ئۆزۈڭنىـ ــى بولسـ ــڭ سۆيگۈسـ يېقىنالرنىـ

ئۇنىـڭ بـۇ   . ئـۇ پۈتـۈن قۇربـانلىقالردىن ئهۋزەلـدۇر، دېـدى     . سۆيگۈسىگه ئوخشاشـتۇر 
ئاقىالنه جاۋابىنى كۆرگهن ئىسا دېدىكى، سهن ئالالهنىڭ پادىشاهلىقىدىن يىراق 

 )٣٤~٢٨:  ١٢» ماركوس«ئىنجىل (» .ئهمهسسهن

ــى  - ٤٠~٣٤:  ١٢» مـــاركوس«ئىنجىـــل  تېكىســـتلهردىمۇ بۇنىـــڭ ئوخشىشـ
ئىســـــا . تېكىســـــتنىال نهقىـــــل كهلتـــــۈرىمهن - ٤٠مهن پهقهت . ســـــۆزلهنگهن

بۇ ئىككى ۋەسـىيهت پۈتـۈن قانۇنالرغـا ۋە بـارلىق     «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
 ».پهيغهمبهرلهرگه تهئهللۇقتۇر
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ــدىكى تېكىســتلهر تهۋرات ــدا   يۇقىرى ــا ۋە باشــقا پهيغهمبهرلهرنىــڭ كىتابلىرى ت
قىلىنغان ۋەسـىيهتلهرنىڭ ئهڭ ئاۋۋالقىسـى ۋە نىجاتلىقنىـڭ ئاساسـى نۇقتىسـى      
ئالالهنىڭ بىر ئىكهنلىكىگه ۋە ئۇنىڭ شېرىكى يوقلىقىغا ئېتىقـاد قىلىشـتىن   

ئۈچنى بىـر گهۋدە قىلىـش ئهقىدىسـى ههق    . ئىبارەت ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهن
ــدىغان بو ــڭ    بولىـ ــقا پهيغهمبهرلهرنىـ ــاكى باشـ ــا يـ ــۋەتته تهۋراتتـ ــدى، ئهلـ ــا ئىـ لسـ

ــڭ      ــاالممۇ كاتىپنى ــا ئهلهيهىسس ــوالتتى ۋە ئىس ــان ب ــان قىلىنغ ــدا باي كىتابلىرى
ۋەسـىيهتلهرنىڭ ئهڭ ئاۋۋالقىسـى ئالالهنىـڭ ئـۈچ ئىالهنىـڭ      : سورىغان سوئالىغا

بىــرى ئىكهنلىكىــگه ۋە ئىســانىڭ ئىككىنچــى ئىــاله ههم ئالالهنىــڭ ئــوغلى       
ئهممـا ههقىـقهت شـۇكى،    . ئىكهنلىكىـگه ئېتىقـاد قىلىـش، دەپ ئېيتقـان بـوالتتى     

تهۋراتتا، ياكى ئىـنجىلالردا، يـاكى بـۇرۇنقى    . ئىسا ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېمىگهن
ــداق بىــر ئىشــارەت     ــا دائىــر هېچقان ــۇ ئېتىقادق ــدا ب پهيغهمبهرلهرنىــڭ كىتابلىرى

ىـڭ ئاساسـى نۇقتىسـى ئـالالهنى     بهلكى مهزكۇر كىتابالردا نىجاتلىقن. كهلمىگهن
ههقىقىي مهنادا بىر دەپ ئېتىقاد قىلىش ۋە ئۇنى شېرىكتىن، بالىسى بولۇشـتىن  

كونا ئههدە . پاك ۋە ئۈستۈن، دەپ ئېتىقاد قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى قهيت قىلىنغان
ــېالن قىلغــان ئوچــۇق بايــانالر        ــدا ئالالهنىــڭ بىــر ئىكهنلىكىنــى ئ كىتابلىرى

ــۇر  ــايىتى كۆپتـ ــىالتلىرى «رات تهۋ. ناهـ ــارىلىش تهپسـ ، ٥ - ٤:   ٦، ٣٩~٣٥:  ٤» يـ
 .تېكىستلهردە بۇ مهسىله بايان قىلىنغان  - ٩:  ٤٦، ٦ - ٥:  ٤٥» ئىشئىيا«

 :ئۈچىنچى سۆزى

. ئهممــا ئــۇ كــۈننى ۋە شــۇ ســائهتنى ئاتىــدىن باشــقا هــېچكىم بىلمهيــدۇ        «
:  ١٣» كوسمـار «ئىنجىـل  (» .ئاسمانالردىكى پهرىشتىلهرمۇ ۋە ئوغۇلمۇ بىلمهيـدۇ 

ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ تېكىستتىكى سۆزى ئـۈچنى بىـر گهۋدە قىلىـش    ) ٣٣
چـۈنكى  . ۋە ئىسانى ئالاله دېيىش ئېتىقادىنىـڭ خاتـا ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتاليدۇ    
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ــدىغانلىقى       ــان بولىـ ــڭ قاچـ ــتته قىيامهتنىـ ــۇ تېكىسـ ــاالم بـ ــا ئهلهيهىسسـ ئىسـ
ىكىنـى ئـېالن قىلغـان ۋە    ههققىدىكى ئىلىمنىڭ پهقهت ئالالهقىال خـاس ئىكهنل 

قىيامهتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقى ههققىدىكى ئىلىمنـى بىلمهسـلىكته ئـۆزىنى    
ئهگهر ئـۇ ئهمهلىيهتـته ئىـاله    . باشقا بهندىلهر بىلهن ئوخشاش قىلىپ كۆرسهتكهن

ــۇ قىيامهتنىـــــڭ ۋاقتىنـــــى بىلـــــگهن ۋە ئۆزىنىـــــڭ    ــا، ئـــ بولىـــــدىغان بولســـ
 . بىلمهيدىغانلىقىنى ئېيتمىغان بوالتتى

 :تۆتىنچى سۆزى

! ئىالهىـم "سائهت توققۇز ئهتراپىدا ئىدى، ئىسا ناهايىتى يۇقىرى ئاۋاز بىلهن «
ئىسـا  . نېمىشقا مېنى بۇنـداق تهرك ئهتتىـڭ دەپ قـاتتىق ۋارقىرىـدى    !" ئىالهىم

:  ٢٧» مهتتا«ئىنجىل (» .پهرياد قىلغان هالدا جان ئۈزدى -شۇنداق ئاۋازلىق ناله 
٥٠~٤٦( 

از بىـلهن ۋارقىـراپ ئهي ئاتـا سـېنىڭ ئالدىڭـدا جېنىمنـى       ئىسا يـۇقىرى ئـاۋ  «
 )٤٦:  ٢٣» لۇقا«ئىنجىل (» .تاپشۇرىمهن دېدى، ئاندىن جان ئۈزدى

 -ئۇالرنىـڭ گۇمانىغـا كـۆرە   - هىسساالمنىڭ ئـاخىرقى نهپهسـلىرىدە  ئىسا ئهلهي
. ئۇنىڭدىن سادىر بولغان بۇ سۆزلهر ئۇنىـڭ ئىـاله ئىكهنلىكىنـى ئىنكـار قىلىـدۇ     

ئىـاله بولىـدىغان بولسـا، ئـۇ باشـقا بىـر ئىالهـتىن مهدەت سـورىمىغان          چۈنكى ئـۇ 
پهريــاد قىلىــش، چارچــاش، يــاردەم  -ههقىقىــي ئىالهتــا ئــاجىزلىق، نــاله . بــوالتتى

ــدۇ     ــي بولماي ــۈپهتلهر قهتئى ــتهك س ــازابلىنىش ۋە ئۆلتۈرۈلۈش ــوراش، ئ ــۈنكى . س چ
هـېچ  «. ىك زاتتۇرههقىقىي ئىاله دېگهن ههممىگه قادىر، ههمىشه تىرىك، قۇدرەتل

ــڭ ههمـــمه       ــۈك رەب يهر يۈزىنىـ ــدىڭمۇ؟ مهڭگۈلـ ــاكى ئاڭلىمىـ ــدىڭمۇ يـ تونۇمىـ
» ئىشئىيا«تهۋرات (» .تهرەپلىرىنى ياراتقان ۋە هارمايدىغان، چارچىمايدىغان زاتتۇر
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بۇنىڭغا ئوخشاش تېكىستلهر ئىككى ئههدىنىڭ كىتابلىرىدا ناهـايىتى  ) ٢٧:  ٤٠
ــدۇ ــا«، - ٦:  ٤٤» ئىشــئىيا«مهســىلهن، تهۋرات . كــۆپ ئۇچراي ، -١٠:  ١٠» ئىرمىي

تېكىسـتلىرىدە ههقىقىـي    - ١٧:  ١» ٢پـاۋلۇس «، ئىنجىل - ١٢:  ١» ههبهققۇق«
ئىالهنىــــڭ شىرىكســـــىز، تهڭداشســــىز، ههمىشـــــه تىرىــــك، ئۆلمهيـــــدىغان،    

پـانى بولغـۇچى ۋە   . چارچىمايدىغان زات ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان سـۆزلهر بـار  
 .!ى ئىنسان قانداقمۇ ئىاله بواللىسۇن؟ئۆلۈمگه يۈز تۇتقۇچ

ئهي «تېكىســــتنىڭ بــــۇرۇنقى نهشــــرلىرىدە  - ١٢:  ١» ههبهققــــۇق«تهۋرات 
ســهن مېنىــڭ مــۇقهددەس ئىالهىمســهن، ســهن هــېچ      ! مېنىــڭ ئىالهىــم رەب 

ــهن ــرلىرىدە بــۇ      » ئۆلمهيس ــى نهش ــى يېڭ ــا، كېيىنك ــان بولس ــر قىلىنغ دەپ نهش
گه »هـېچ ئـۆلمهيمىز  «هن سـۆزى  دېـگ » هـېچ ئۆلمهيسـهن  «تېكىستنىڭ ئاخىرقى 

بــۇ خىرىســتىيانالرنىڭ كىرىســته ئۆلتــۈرۈلگهن ئىســانىڭ ئــۆزى  . ئــۆزگهرتىلگهن
ئــالاله ئىــدى، دەيــدىغان خاتــا داۋالىرىنــى كــۈچكه ئىــگه قىلىــش ئۈچــۈن قىلغــان  

 . بۇرمىالشلىرى ئىدى

 :بهشىنچى سۆزى

تېكىســــتته ئىســــا ئهلهيهىسســــاالمنىڭ  - ١٧:  ٢٠» يۇههننــــا«ئىنجىــــل 
: دەلىيهلىك مهريهم ئاتلىق بىر ئايالغا مۇنداق دېگهنلىكـى قهيـت قىلىنغـان   مهج

ــا كهتكىـــن « ــهن قېرىنداشـــلىرىمنىڭ يېنىغـ ــا مېنىـــڭ ۋە . لـــېكىن سـ ئۇالرغـ
ســىلهرنىڭ ئاتــاڭالر، مېنىــڭ ۋە ســىلهرنىڭ ئىالهىڭــالر بولغــان زاتنىــڭ يېنىغــا 

ئـۆزى بىـلهن   بـۇ سـۆزىدە ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم     »  .ئۆرلهيدىغانلىقىمنى ئېيـتقىن 
باشقا ئىنسانالرنى ئالالهنىڭ ئۇالرنىڭ ئاتىسى ۋە ئىالهى ئىكهنلىكىـدە ئوخشـاش   

ــهتكهن ــپ كۆرسـ ــوغلى  . قىلىـ ــڭ ئـ ــته ئالالهنىـ ــاالم ههقىقهتـ ــا ئهلهيهىسسـ ئىسـ
ــۇللىرى      ــڭ ئوغ ــته ئالالهنى ــۇ ههقىقهت ــڭ مۇرىتلىرىم ــا ئوخشــاش ئۇنى بولمىغانغ
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ىقىـي مهنىــدە ئهمهس، بهلكــى  ســۆزى ههق» ئاتـا «بهلكــى بـۇ مــاۋزۇدىكى  . ئهمهسـتۇر 
ــان  ــدە قوللىنىلغـ ــازىي مهنىـ ــته  . مهجـ ــاالمنى ههقىقهتـ ــا ئهلهيهىسسـ ئهگهر ئىسـ

ئالالهنىڭ ئوغلى دەپ داۋا قىلىنسا، ئۇنىڭ مـۇرىتلىرىنى ههقىقهتـته ئالالهنىـڭ    
ــدۇ   ــانلىق بولى ــۇللىرى، دەپ داۋا قىلغ ــۇمكىن ئهمهس . ئوغ ــۇ م ــا   . ب ــۆز ئىس ــۇ س ب

ــمانغا چ  ــاالمنىڭ ئاسـ ــانىكهن،   ئهلهيهىسسـ ــدا ئېيتىلغـ ــى ئالدىـ ــپ كېتىشـ ىقىـ
بۇنىڭــدىن شــۇ ههقىــقهت ئىســپاتلىنىدۇكى،  ئىســا ئهلهيهىسســاالم ئۆزىنىــڭ       
ئالالهنىڭ بهندىسى ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ ۋە مۇرىتلىرىنىڭ ئىالهى پهقهت ئالاله 

مانا بـۇ سـۆز ئىسـا    . ئىكهنلىكىنى ئاخىرقى نهپسىگه قهدەر ئېالن قىلىپ كهلگهن
ــاالم ــم «الرنىڭ ئهلهيهىسسـ ــان كهرىـ ــۆزىنى   »قۇرئـ ــۇ سـ ــان مۇنـ ــان قىلىنغـ دە بايـ

ــدۇ ُِّم  ْم لَرْ� ُ  ُدوُِ ﴿: تهكىتلهي ن َوَر ِِ    َب َر
ٌٌ ّمْس  اَِق مٌ  ۗ ظِني اللي ا َ ِِ ا  ََ ــى ﴾ َه   أ : تهرجىمىس

ئۇنىڭغـــا ئىبـــادەت . ههقىــقهتهن مېنىـــڭ ۋە ســـىلهرنىڭ رەبـــبىڭالر ئـــالالهتۇر «
 ].هتئاي -٥١سۈرە ئال ئىمران [ ».قىلىڭالر

ُِّمْم لَرْ� ُُدوُِ ﴿: يهنه بىر ئايهتته ن َوَر ِِ  َب َر
ٌٌ ّمْس اَِق مٌ  ۚ َو�ِني اللي ا َ ِِ ا  ََ : تهرجىمىسـى  ﴾َه أ

ســۈرە  -١٩[ ».ههقىــقهتهن مېنىــڭ رەبــبىم  ۋە ســىلهرنىڭ رەبــبىڭالر ئــالالهتۇر«
  ].ئايهت – ٣٦مهريهم 

ىڭ مــۇرىتلىرى ئـۈچنى بىـر گهۋدە قىلىـش ئېتىقـادى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمن      
بىلهن ۋىدالىشىپ ئاسمانغا چىقىپ كېتىشى ئالدىدا ئېيتقـان ئـاخىرقى سـۆزىگه    

چۈنكى ئـۇ هاياتىنىـڭ ئـاخىرقى شـۇ لههزىلىـرىگىچه ئـالالهنى بىـر دەپ        . زىتتۇر
 . ئېتىقاد قىلىشقا ۋە ئۆزىنى ئالالهنىڭ بهندىسى دەپ بىلىشكه چاقىرغان

 :ئالتىنچى سۆزى
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ــا ئهلهيه ــۇئهللىم ۋە  ئىـــنجىلالردا ئىسـ ــان، مـ ــاالمنىڭ ئۆزىنىـــڭ ئىنسـ ىسسـ
. پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئاشكارا هالدا ئېالن قىلغان سۆزلىرى ناهايىتى كۆپتۇر

، ٢٤:  ١٥، ٥٧:  ١٣، ١٩:  ١١، ٤٠:  ١٠» مهتتــا«مــۇراجىئهت قىلغــۇچىالر ئىنجىــل 
:  ٩» مـاركوس «، ئىنجىل ١٨:  ٢٦، ١٠~٨:  ٢٣، ٤٦~١١: ٢١، ١٦: ١٩، ٢٢~١٢:  ١٧
ــل ٣٥:  ١٠، ٣٨ - ٣٧ ــا«، ئىنجى ، ٤٥، ٢٤:  ٨، ٤٠، -٣٩، -١٦:  ٧، ٥:  ٥، ٤٣:  ٤» لۇق
١٩:  ٢٤، ٤٧: ٢٣، ١٣:  ١٧، ٣٤ -٣٣:  ١٣، ١٣:  ١٢، ١٦: ١٠، ٥٦، - ٣٨، - ٣٣:  ٩ ،

، - ١٤:  ٦، ٣٧ - ٣٦، ٢٤ - ٢٣:  ٥، ٣٤، -٣١، -١٩:  ٤، ٣٨:  ١» يۇههننـــا«ئىنجىـــل 
١٥، - ١١:  ٩، ٤٢، - ٤٠، - ٢٩، - ٢٨، - ٢٦:  ١٧، ١٨:  ٨، ٥٢، -١٨~١٥:  ٧، ٢٥- ،
٢٠، -٢٥، -١٨،-٨، -٣: ١٧، ٢٤: ١٤، ١٤ -١٣:  ١٣، ٥٠، -٤٩، -٤٤:  ١٢، ٤٢: ١١، ١٧ 
 . تېكىستلهرگه قارىسۇن - ٢١، -١٦: 

ــز  ــان قىلىمى ــدە بهزىســىنى باي ــگهن : تۆۋەن ــداق دې : ئىســا ئهلهيهىسســاالم مۇن
مېنــى قوبــۇل  .وبــۇل قىلغــان بولىــدۇســىلهرنى قوبــۇل قىلغــان كىشــى مېنــى ق«

» مهتتـا «ئىنجىل (» .قىلغان كىشى مېنى ئهۋەتكهن زاتنى قوبۇل قىلغان بولىدۇ
٤٠:  ١٠( 

مهن پهقهت ئىســرائىل سۇاللىســىنىڭ : ئىســا جــاۋاب بېرىــپ مۇنــداق دېــدى«
 )٢٤:  ١٥» مهتتا«ئىنجىل (» .يىتكهن قويلىرىغا ئهۋەتىلدىم

ــۇ ناســىرادىن  : كۆپچىلىــك« ــا ب ــۇغ پهيغهمــبهر يهســۇئدۇر،  مان ئهۋەتىلــگهن ئۇل
 )١١:  ٢١» مهتتا«ئىنجىل (» .دېيىشتى

چۈنكى سىلهرنىڭ مـۇئهللىمىڭالر مهسـىه   «ئىسا ئهلهيهىسساالم مۇرىتلىرىغا 
 )١٠، -٨:  ٢٣» مهتتا«ئىنجىل . (دېگهن» .دېگهن بىرال كىشىدۇر
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بېشــارەت قالغــان شــهههرلهردىمۇ ئالالهنىــڭ پادىشــاهلىقىنى : ئىســا ئۇالرغــا«
:  ٤» لۇقـا «ئىنجىل (» .قىلىشىم كېرەك، چۈنكى مهن شۇنىڭ ئۈچۈن ئهۋەتىلدىم

ــيىن،  ) ٤٣ ــدىن كېـ ــۈكنى تىرىلدۈرگهنـ ــاالم ئۆلـ ــا ئهلهيهىسسـ ــى «ئىسـ ههممىسـ
ئــارىمىزدا ئۇلــۇغ : ســانا ئېيتىشــىپ-چقــا چۈشــكهن هالــدا ئالالهقــا ههمــدۇقورقۇن

ــۆز خهلقىــگه نهزەر قىلىپتــ   ــالاله ئ ئىنجىــل (» .ۇ، دېيىشــتىپهيغهمــبهر كهپتــۇ، ئ
 )١٦:  ٧» لۇقا«

سىلهرنى خار كۆرگهن كىشى مېنى . سىلهرنى ئاڭالۋاتقان زات مېنى ئاڭاليدۇ«
مېنــى خــار كــۆرگهن كىشــى مېنــى ئهۋەتــكهن زاتنــى خــار   . خــار كــۆرگهن بولىــدۇ

 )١٦:  ١٠» لۇقا«ئىنجىل (» .كۆرگهنگه ئوخشاش بولىدۇ

ــالهمگه  ئىســا كۆرســهتكهن مــۆجىزىلهرنى كــۆرگهن خهلــ  « ــۇ ئ ق ههقىــقهتهن ب
 )١٤:  ٦» يۇههننا«ئىنجىل (» .ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهردۇر، دېيىشتى

بـۇ ئوقۇمىغـان بىـر ئـادەم تۇرسـا، قانـداق       : يههۇدىيالر ئىسادىن ئهجهبلىنىپ«
ــپ    ــا جــاۋاب بېرى ــۇپ كىتــابالرنى بىلــدى دېيىشــكهندە، ئىســا ئۇالرغ مېنىــڭ : بول

ــائىتتۇر، دېــدى  تهلىمىــم ســاڭا ئائىــت ئهمهس، بهلكــى مېنــى  » .ئهۋەتــكهن زاتقــا ئ
 ) ١٦:  ١٥» يۇههننا«ئىنجىل (

. لـېكىن مېنـى ئهۋەتـكهن زات ههقتـۇر    . مېنى ئهۋەتكهن زات ماڭـا گۇۋاهتـۇر  «
ــۋاتىمهن    ــېالن قىلى ــالهمگه ئ ــانلىرىمنى ئ ــدىن ئاڭلىغ ــى . مهن پهقهت ئۇنىڭ مېن

ق، مېنــى تهرك ئهتكىنــى يــو. ئهۋەتــكهن زات ههمىشــه مېنىــڭ بىــلهن بىرگىــدۇر 
مهن ئــالالهتىن . لــېكىن ســىلهر هــازىر مېنــى ئۆلتــۈرمهكچى بولۇۋاتىســىلهر     

چـۈنكى  . ئاڭلىغان ههقىقهتلهرنى سـىلهرگه سـۆزلهپ بېرىۋاتقـان بىـر ئىنسـانمهن     
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» .مهن ئۆزۈمچه پهيغهمبهر بولۇپ كهلگىـنىم يـوق، بهلكـى مېنـى ئـۇ زات ئهۋەتتـى      
 )٤٢، -٤٠، -٢٩، -٢٦، -١٨:  ٨» يۇههننا«ئىنجىل (

بــۇ ياخشــى، . دەپ چاقىرىۋاتىســىلهر" ئهپهنــدى"، "مــۇئهللىم"هر مېنــى ســىل«
 )١٣:  ١٣» يۇههننا«ئىنجىل (» .چۈنكى مهن شۇنداقمهن

يۇقىرىدىكى تېكىستلهردە ئىسا ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ ئىنسان ۋە مۇئهللىم 
ئىكهنلىكىنــــى، ئۇنىــــڭ پهقهت ئــــالالهتىن ئاڭلىغــــانلىرىنى كىشــــىلهرگه     

ئــالاله  . پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىنــى ئوچــۇق بايــان قىلغــان    يهتكۈزىــدىغان ههق 
مۆجىزىلهرنى ئۇنىڭ ئىنسـانلىق ۋە پهيغهمبهرلىـك سـۈپىتىگه ئاساسـهن ئۇنىـڭ      

 .قولىدا ئهمهلگه ئاشۇرغان

 :يهتتىنچى سۆزى

 ،ئـــۆز ۋاقتىـــدا يهســـۇئ ئـــۇالر بىـــلهن گېتســـهيماني دېـــگهن باغقـــا كېلىـــپ «
لىپ بولغۇچه سىلهر بـۇ يهردە ئولتـۇرۇپ   مهن ئۇ جايغا بېرىپ دۇئا قى: مۇرىتلىرىغا

تۇرۇڭالر، دېدى ۋە زەبدىنىڭ ئىككى ئوغلى بىلهن پېترۇسنى ئـۆز يېنىـدا ئېلىـپ    
مهن ئۆلگۈدەك : ئۇالرغا ئېيتتى. قايغۇغا پاتتى ۋە بىئارام بولدى -قالدى، كۆپ غهم 

ىـر  ئاندىن ئالـدىغا ب . مېنىڭ يېنىمدا ئويغاق تۇرۇڭالر. غهم ئىچىدە قېلىۋاتىمهن
ــا قىلىشــقا باشــلىدى    ــداق دەپ دۇئ ــاز مېڭىــپ يهرگه يىقىلىــپ، مۇن ــا: ئ ! ئهي ئات

ــۇ پىيــاله مهنــدىن ئۆتســۇن   لــېكىن مهن خالىغانــدەك ئهمهس، . مــۇمكىن بولســا ب
ئاندىن مۇرىتلىرىنىڭ يېنىغا قايتىپ كېلىپ، . بهلكى سهن خالىغاندەك بولسۇن

مانـا مېنىـڭ بىـلهن بىـر      :ئۇالرنىڭ ئۇخالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ پېترۇسقا ئېيتتـى 
ــدىڭالرمۇ؟  ــاق تۇرالمىـ ــائهتمۇ ئويغـ ــا     ،سـ ــۇرۇپ دۇئـ ــاق تـ ــدە ئويغـ ــىلهر كېچىـ سـ

روه ئىرادىلىكتـــۇر، ئهممــــا بهدەن  . قىلىڭالركـــى، ســـىناقالرغا دۇچ كهلمهڭــــالر  
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مهن ! ئهي ئاتـا : يهنه ئىككىنچى قېتىم كېتىـپ دۇئـا قىلىـپ ئېيتتـى    . ئاجىزدۇر
سـېنىڭ خـالىغىنىڭچه    ،ۆتمهيـدىغان بولسـا  ئۇنى ئىچمىگىچه بۇ پىياله مهنـدىن ئ 

ــدا كــۆردى   . بولســۇن ــان هال ــۇالرنى ئۇخالۋاتق ــدىن قايتىــپ كېلىــپ ئ چــۈنكى . ئان
يهســۇئ ئــۇالردىن ئايرىلىــپ يهنه ئــۈچىنچى . ئۇالرنىــڭ كــۆزلىرى ئېغىرالشــقانىدى

ئانـدىن  . قېتىم كېتىـپ دۇئـا قىلىـپ بـۇرۇن ئېيتقـان سـۆزلىرىنى تهكرارلىـدى       
مانــا . ئهمــدى ئــۇخالپ راههتلىــنىڭالر: غــا كېلىــپ ئېيتتــىمۇرىتلىرىنىــڭ يېنى

. ئهمدى سائهتمۇ يېقىنالشتى، ئىنسان ئوغلى گۇناهكارالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلىدۇ
» مهتتـا «ئىنجىل (» .مېنى تۇتۇپ بهرگۈچى يېقىنلىشىۋاتىدۇ. تۇرۇڭالر كېتهيلى

 -٤٦~٣٩:  ٢٢» لۇقـــا«بـــۇ تېكىســـتلهرنىڭ ئوخشىشـــى ئىنجىـــل ) ٤٦~٣٦:  ٢٦
بـــۇ تېكىســـتلهردە ئىســـا ئهلهيهىسســـاالم . تېكىســتلىرىدىمۇ بايـــان قىلىنغـــان 

ئۆزىنىڭ پهيغهمبهر ۋە بهندە ئىكهنلىكىنـى ئـېالن قىلغـان ههم ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه      
قايغۇغـــا پاتىـــدىغان، چارچايـــدىغان، دۇئـــا قىلىـــپ يـــاردەم ســـورايدىغان ۋە   -غهم 

 .اندۇرئۆلىدىغان بىر كىشى ئىاله بواللمايدۇ، بهلكى ئۇ ئىنس



 

168 

ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىالهلىقىغا كهلتۈرۈلگهن 
 نهقىللهرنىڭ خاتالىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى

خىرىستىيانالر ئۆزلىرىنىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئىاله دەيدىغان داۋاسىنى 
كۈچكه ئىگه قىلىشلىرى ئۈچۈن ئىنجىلالردا كهلگهن بهزى تېكىستلهرنى دەلىـل  

دا كـۆپ  »يۇههننـا «كىستلهر خۇسۇسـهن ئىنجىـل   بۇنداق تې. قىلىپ كۆرسىتىدۇ
تۆۋەنــدە ئۇالرنىــڭ بــۇ مهســىلىدىكى دەلىللىرىنــى نهقىــل كهلتــۈرۈپ،  . ئۇچرايــدۇ

 :ئۇالرغا رەددىيه بېرىلىدۇ

 :ئۇالرنىڭ بىرىنچى دەلىلى

» ئالالهنىـڭ ئـوغلى  «ئۇالرنىڭ بىرىنچى دەلىلى، ئىسا ئهلهيهىسساالم ئۈچـۈن  
 :پ، بۇ دەلىل ئىككى جهههتتىن خاتادۇردېگهن سۆزنىڭ قوللىنىلىشى بولۇ

ئىبارىسىنىڭ ئىسا ئهلهيهىسسـاالم  » ئالالهنىڭ ئوغلى«ئىنجىلالردىكى  - ١
ئۈچۈن قوللىنىلىشى مهزكۇر ئىنجىلالردىكـى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئـۆزىنى     

ــوغلى «مهن  ــان ئـ ــۇنى  » ئىنسـ ــان ۋە ئـ ــوغلى «دەپ تونۇتقـ ــڭ ئـ ــگهن » داۋۇدنىـ دېـ
دېـگهن  » ئىنسـان ئـوغلى  «سىلهن، ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا   مه. ئىبارىلهرگه زىتتۇر

 ١٩، ١١:  ١٨، -٢٢، -١٣، -٩:  ١٧، ٢٧:  ١٣، ١٦~:  ٩، ٢٠:  ٨» مهتتا«سۆز ئىنجىل 
ــا  - ٦٤، -٤٥، -٢٤:  ٢٦، ٢٧:  ٢٤، -٢٨، -١٨:  ٢٠، ٢٧:  ــتلىرىدە، ئۇنىڭغـــ تېكىســـ
، ٢٢:  ١٥، ٢٣ : ١٢، ٢٧:  ٩» مهتتـا «دېگهن سـۆز يهنه ئىنجىـل   » داۋۇدنىڭ ئوغلى«

 ١٠» مـاركوس «تېكىستلىرىدە، ئىنجىل  - ٤٢:  ٢٢، -١٥، -٩:  ٢١، ٣١ - ٣٠:  ٢٠
تېكىسـتلىرىدە   - ٣٩، - ٣٨:  ١٨» لۇقا«تېكىستلىرىدە ۋە ئىنجىل  - ٤٨، - ٤٧: 

ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ داۋۇد ئهلهيهىسساالمغا، ئاندىن ئىبراهىم . قوللىنىلغان
ياقۇپ ئهلهيهىسساالمغىچه بولغان نهسهب تىزمىسـى  ئهلهيهىسساالمنىڭ نهۋرىسى 
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تېكىســـتلىرىدە بايـــان  - ٣٤~٢٣:  ٣» لۇقـــا«ۋە  - ١٧~١:  ١» مهتتـــا«ئىنجىـــل 
ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ نهســىبى ئىنجىلالرغــا كــۆرە يۇقىرىــدىكى . قىلىنغــان

چـۈنكى  . پهيغهمبهرلهرگه بېرىپ يهتسه شۈبهىسىزكى، ئۇ چوقۇم ئىنسان ئوغلىدۇر
 .ه بولىدىغان بولسا، ئۇنىڭ نهسىبى ئىنسانالرغا تۇتاشمىغان بوالتتىئۇ ئىال

دېـــگهن ســـۆز ههرگىزمـــۇ » ئالالهنىـــڭ ئـــوغلى«ئىـــنجىلالردا كهلـــگهن  - ٢
ســۆزىنىڭ ههقىقىــي » ئوغــۇل«چــۈنكى . ههقىقىــي مهنىــدە قوللىنىلغــان ئهمهس

ــارا         ــڭ ئۆزئ ــلهن ئانىنى ــا بى ــدە ئات ــڭ لۇغهتلىرى ــا ئههلىنى ــۈن دۇني ــى پۈت مهنىس
شـــۇڭا . يېقىنچىلىـــق قىلىشـــى ئـــارقىلىق تـــۆرەلگهن ئىنســـان، دېگهنلىكتـــۇر

دېــــگهن ســــۆزلهرنى ئىســــا   » ئالالهنىــــڭ ئــــوغلى «ئىــــنجىلالردا كهلــــگهن  
ــلهن     ــازىي مهنىســى بى ــدىغان مهج ئهلهيهىسســاالمنىڭ شــهنىگه مۇناســىپ كېلى

ــان« ــرەك» ياخشـــى ئىنسـ ــىنىش كېـ ــى  . دەپ چۈشـ ــۇ مهنىنـ ــۆزمۇ زادى شـ ــۇ سـ بـ
ــدۇ ــوغلى ئا«. ئىپادىلهي ــڭ ئ ــى    » لالهنى ــازىي يهن ــۆزنىڭ مهج ــگهن س ــى «دې ياخش

: مهنىسىدە كهلگهنلىكىنىڭ دەلىللىرى ئىنجىلالردا ناهايىتى كۆپتـۇر » ئىنسان
) ٣٩:  ١٥» مـاركوس «ئىنجىـل  (» .ههقىقهتهن بۇ ئىنسان ئالالهنىـڭ ئوغلىـدۇر  «
ا يۈز بېشى قوماندان بولغان ئىشالرنى كۆرگهندىن كېـيىن، ئالالهقـا ههمـدۇ سـان    «

) ٤٧:  ٢٣» لۇقـا «ئىنجىـل  (» .ههقىقهتهن بۇ ياخشـى ئىنسـاندۇر، دېـدى   : ئېيتىپ
ــتتىكى    ــۇ تېكىس ــڭ ب ــى«لۇقانى ــۆز  » ياخش ــگهن س ــاركوس«دې ــى  »م ــى ئهين تىك

ــتته  ــوغلى «تېكىسـ ــڭ ئـ ــگهن  » ئالالهنىـ ــپ كهلـ ــۆزگه ئۆزگهرتىلىـ ــگهن سـ . دېـ
ل خىرىستىيانالرنىڭ ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنى ئالالهنىـڭ ئـوغلى دەيـدىغان باتىـ      

داۋاســىنى كــۈچكه ئىــگه قىلىشــلىرى ئۈچــۈن داۋاملىــق تــۈردە ئىنجىلالرنــى        
ئۆزگهرتىش، بۇرمىالش قاتارلىق جىنـايهتلىرى تۈپهيلىـدىن كېلىـپ چىققـان بـۇ      
ئىككى لهۋزى ئارىسىدىكى زىتلىقالردىن قهتئىينهزەر هالـدا، بـۇ ئىككـى لهۋزىنـى     

ــر  ــۇ ئىك   -بى ــدىمۇ ب ــت ئهمهس، دەپ پهرەز قىلغان ــرىگه زى ــى بى ــڭ «كىس ئالالهنى
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دېــگهن ســۆزنى ياخشــى، ئادىــل كىشــىلهر ئۈچــۈن قوللىنىشــنىڭ جــائىز » ئــوغلى
خۇسۇســهن يۇقىرىـــدىكى تېكىســتته يــۈز بېشـــى    . ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتاليدۇ  

دەپ تهرىپلىگهنلىكـى ۋە ئۇنىـڭ   » ئىنسـان «قومانداننىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمنى 
لهيهىسســاالمنىڭ ئىنســان بـۇ ســۆزىگه قارشــىلىق بىلــدۈرۈلمىگهنلىكى ئىســا ئه 

دېـگهن سـۆز   » ئالالهنىڭ ئوغلى«ئىنجىلالردا . ئىكهنلىكىگه ئايرىم بىر دەلىلدۇر
ــدەك    ئىســا ئهلهيهىسســاالمدىن باشــقىمۇ ياخشــى كىشــىلهر ئۈچــۈن قوللىنىلغان

. دېگهن سـۆزمۇ يامـان ئىنسـانالرغا قوللىنىلىـپ كهلـگهن     » ئىبلىسنىڭ ئوغلى«
چــۈنكى ئــۇالر ئالالهنىــڭ ! خــتكه ئېرىشســۇنئامــانلىق ئېلىــپ كهلگــۈچىلهر به«

ــا«ئىنجىــل (» .ئوغــۇللىرى، دەپ ئاتىلىــدۇ ئهممــا مهن ســىلهرگه «)  ٩:  ٥» مهتت
ســــىلهرگه لهنهت ئوقۇغــــانالرنى . ئېيتىمهنكــــى، دۈشــــمهنلىرىڭالرنى ســــۆيۈڭالر

شـۇنداق قىلسـاڭالر   . سـىلهرنى قوغلىغـانالر ئۈچـۈن دۇئـا قىلىڭـالر     . تهبرىكلهڭالر
 ٤٤:  ٥» مهتتـا «ئىنجىـل  (» .ى ئاتاڭالرنىڭ ئوغۇللىرى بوالاليسـىلهر ئاسمانالردىك

– ٤٥( 

ئىسا ئهلهيهىسساالم يۇقىرىدىكى تېكىستلهردە ئامـانلىقنى تۇرغۇزغـۇچىالرنى   
ئىسـا  . دەپ ئاتىغـان » ئالالهنىـڭ ئوغـۇللىرى  «ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغۇچىالرنى 

ــاز    ــىدا مۇن ــۇدىيالر ئوتتۇرىس ــلهن يهه ــاالم بى ــانئهلهيهىسس ــڭ بهزى . ىرە بولغ ئۇنى
سـىلهر  ) ئىسا يههۇدىيالرغا دېـدىكى («: تېكىستلىرىنى نهقىل كهلتۈرمهكچىمىز

بىز زىنـادىن  : ئۇالر ئىساغا جاۋاب بېرىپ. ئاتاڭالرنىڭ ئىشلىرىنى قىلىۋاتىسىلهر
بىزنىڭ بىرال ئاتىمىز بار، ئۇ بولسىمۇ ئالالهتۇر دېۋىـدى، ئىسـا   . بولغان ئهمهسمىز

ر ئــالاله ســىلهرنىڭ ئاتــاڭالر بولغــان بولســا ئىــدى، ســىلهر مېنــى   ئهگه: ئېيتتــى
شــهيتانالرنىڭ  (بهلكــى ســىلهرنىڭ ئاتــاڭالر ئىــبلىس    ... ســۆيگهن بــوالتتىڭالر 

ــاۋايى  .  دۇر)ئاتىســـى ــۇ ئاتاڭالرنىـــڭ هـ ههۋەســـلىرىنى ئورۇنالشـــنى  -ســـىلهر شـ
 )٤٤~٤١:  ٨» يۇههننا«ئىنجىل (» .خااليسىلهر
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الهنىڭ ئوغۇللىرى يهنى ئالالهقا ئىتائهت قىلغـۇچى  يههۇدىيالر ئۆزلىرىنى ئال
ياخشــــى كىشــــىلهرمىز دەپ داۋا قىلغانــــدا، ئىســــا ئهلهيهىسســــاالم ئۇالرنىــــڭ  
ئىبلىســـنىڭ ئوغـــۇللىرى يهنـــى ئالـــدامچى ۋە شـــهيتانغا ئىتـــائهت قىلغـــۇچىالر 

ــان  ــى ئېيتقـ ــڭ   . ئىكهنلىكىنـ ــبلىس ئۇالرنىـ ــاكى ئىـ ــالاله يـ ــىزكى، ئـ شۈبهىسـ
بـۇ سـۆزلهر پهقهت مهجـازىي مهنىسـى     . ئاتىسى ئهمهسـتۇر هېچبىرىنىڭ ههقىقىي 

بـۇ مهجـازىي مهنىنـى كۈچلهندۈرىـدىغان سـۆزلهرمۇ      . بىلهن شۇنداق قوللىنىلغـان 
ــا  ــۆپلهپ ئۇچرىماقتـ ــنجىلالردا كـ ــىلهن. ئىـ ــاه « :مهسـ ــۈزگهنگۇنـ ــى  ئۆتكـ كىشـ

ئالالهتىن تۇغۇلغـان  . چۈنكى ئىبلىسمۇ ئهڭ ئاۋۋال گۇناه ئۆتكۈزگهن. ئىبلىستۇر
چــۈنكى ئۇنىــڭ ئــۇرۇقى ئۇنىڭــدا ســابىت . انــداق كىشــى گۇنــاه ئۆتكۈزمهيــدۇههرق

ــاه قىاللمايــدۇ   ــۇ گۇن ــالالهتىن تۇغــۇلغىنى ئۈچــۈن ئ بۇنىــڭ بىــلهن . قالىــدۇ ۋە ئ
ــدۇ   ــدىن پهرقلىنى ــۇللىرى ئىبلىســنىڭ ئوغۇللىرى ــل (» .ئالالهنىــڭ ئوغ ئىنجى

 )١٠~٨:  ٣» ١يۇههننا«

چـــۈنكى مـــۇههببهت   . يلىبىرىمىزنـــى دوســـت تۇتـــا    -ئهي يـــارانالر بىـــر  «
سـۆيگهن ههر كىشـى ئـالالهتىن تۇغۇلغـان بولىـدۇ ۋە ئـۇ ئـالالهنى        . ئالالهتىندۇر

ــدۇ ــل (» .تونۇيـ ــا«ئىنجىـ ــگه  «) ٧:  ٤» ١يۇههننـ ــىه ئىكهنلىكىـ ــانىڭ مهسـ ئىسـ
تۇغقــاننى ســۆيگهن . ئىشــهنگهن ههرقانــداق كىشــى ئــالالهتىن تۇغۇلغــان بولىــدۇ 

شــۇڭا بىــز ئــالالهنى ســۆيۈپ، ئۇنىــڭ  .ههرقانــداق كىشــى تۇغۇلغــاننىمۇ ســۆيىدۇ
ــۆيگهنلىكىمىزنى     ــۇللىرىنى سـ ــڭ ئوغـ ــاق، ئالالهنىـ ــرىگه ئهمهل قىلسـ ئهمرلىـ

 )٢ - ١:  ٥» ١يۇههننا«ئىنجىل (» .شۇنىڭدىن بىلىمىز

ئهيىبسىز، ساپ بولۇپ، بۇزۇق بىـر نهسـىل ئارىسـىدا ئاسـماندىكى نـۇرالردەك      «
شـۇڭالر ئۈچـۈن تېرىكمهسـتىن،    پارقىراپ، ئالالهنىڭ داغسىز ئوغۇللىرىـدىن بولۇ 
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ــدەل  ــالر  -جېـــ ــنى قىلىڭـــ ــتىن ههر ئىشـــ ــاجىرا قىلماســـ ــل (» .مـــ ئىنجىـــ
 )١٥ – ١٤:  ٢» فىلىپىيلىكلهر«

چۈنكى ئالالهنىڭ روهى بىلهن ئىش كۆرگهنلهرنىڭ ههممىسـى ئالالهنىـڭ   «
 )١٤:  ٨» رىملىقالر«ئىنجىل (» .ئوغۇللىرىدۇر

ېلىنغانالرنىـڭ هېچبىـرى   شۈبهىسىزكى يۇقىرىدىكى تېكىستلهردە تىلغـا ئ 
بۇنداق سـۆزلهر ئىككـى ئههـدە    . ههقىقىي مهنىدە ئالالهنىڭ ئوغۇللىرى ئهمهستۇر

تېكىسـتته   - ٣٨:  ٣» لۇقـا «مهسـىلهن، ئىنجىـل   . كىتابلىرىدا كـۆپ تېپىلىـدۇ  
 .دېگهن سۆز ئادەم ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن قوللىنىلغان» ئالالهنىڭ ئوغلى«

دېـگهن  » ئالالهنىڭ بىرىنچى ئـوغلى «تته تېكىس - ٢٢:  ٤» چىقىش«تهۋرات 
 .ئۈچۈن قوللىنىلغان) يهنى ياقۇپ ئهلهيهىسساالم(سۆز ئىسرائىل 

دېـگهن  » ئالالهنىڭ بىرىنچى ئوغلى«تېكىستته  - ٩:  ٣١» ئىرمىيا«تهۋرات 
ــرام ئۈچــۈن ۋە    ــۆز ئهف ــرائىلنىڭ ئاتىســى «س ــالاله ئۈچــۈن    » ئىس ــگهن ســۆز ئ دې

 .قوللىنىلغان

ــۇر«تهۋرات  ــۈن    - ٢٧، - ٢٦:  ٨٩» زەب ــاالم ئۈچ ــتلهردە داۋۇد ئهلهيهىسس تېكىس
» ئۇنىــڭ ئاتىســى«دېــگهن ســۆز ۋە ئــالاله ئۈچــۈن » ئالالهنىــڭ بىرىنچــى ئــوغلى«

 .دېگهن سۆز قوللىنىلغان

تېكىســتته ســۇلهيمان ئهلهيهىسســاالم ئۈچــۈن  - ٩:  ٣١» ٢ســهمۇئىل«تهۋرات 
دېــگهن ســۆزلهر » تىســىســۇلهيماننىڭ ئا«ۋە ئــالاله ئۈچــۈن » ئالالهنىــڭ ئــوغلى«

 .قوللىنىلغان
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ــوغلى «ئهگهر  ــڭ ئ ــۈن    » ئالالهنى ــاالم ئۈچ ــا ئهلهيهىسس ــۆزنىڭ ئىس ــگهن س دې
قوللىنىلغانلىقى ئۇنىـڭ ههقىقهتـته ئالالهنىـڭ ئـوغلى ۋە ئىـاله ئىكهنلىكىنـى       
ــۇلهيمان     ــرام، داۋۇد ۋە ســ ــرائىل، ئهفــ ــادەم، ئىســ ــا، ئــ ــدىغان بولســ ــم قىلىــ الزىــ

چۈنكى ئۇالر . شقا ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن ههقلىقتۇرئهلهيهىسساالمالر ئىاله بولۇ
ئالالهنىـڭ  «چـۈنكى ئـۇالردىن ئـۈچىگه    . ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهجدادلىرىـدۇر 

دېـگهن سـۆز   » ئالالهنىڭ ئوغـۇللىرى «. ئىبارىسى قوللىنىلغان» بىرىنچى ئوغلى
ــۆپ      ــڭ ك ــپ، تهۋراتنى ــۈن قوللىنىلى ــى ئۈچ ــىنىڭ ههممىس ئىســرائىل سۇاللىس

:  ٣٢، ١:  ١٤» يـارىلىش تهپسـىالتلىرى  «تهۋرات : مهسـىلهن . رىدا كهلـگهن ئورۇنلى
 ١٠:  ١» يۇشــهئ«، ٤~٢:  ٦» يــارىتىلىش«، ٨:  ٦٤، ١:  ٣٠، ٢:  ١» ئىشــىئىيا«، ١٩

دېـگهن سـۆز ئـادەم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     » ئالالهنىڭ ئوغـۇللىرى «تېكىستلهردە  -
 - ٨:  ٦٤، ١٦:  ٦٣» ىيائىشـئ «تهۋرات . ئهۋالدلىرى ئۈچۈن قوللىنىلىـپ كهلـگهن  

دېـگهن  » پۈتـۈن ئىسـرائىل ئهۋالدلىرىنىـڭ ئاتىسـى    «تېكىستلهردە ئالاله ئۈچـۈن  
ئالاله ئوغۇللىرىنىـڭ  «تېكىستته  - ٧:  ٣٨» ئهييۇب«تهۋرات . سۆز قوللىنىلغان

تېكىستته  - ٥:  ٦٨» زەبۇر«تهۋرات . دەپ قهيت قىلىنغان» ههممىسى ۋارقىرىدى
 .دەپ قهيت قىلىنغان» ە تۇلالرنىڭ قازىسى ئالالهتۇريېتىملهرنىڭ ئاتىسى ۋ«

يۇقىرىدىكى تېكىستلهرنىڭ ههممىسى مهجازىي مهنىدە قوللىنىلغان بولۇپ، 
ئههلى كىتـابالردىن هېچبىـر كىشـى مهزكـۇر تېكىسـتلهردىكى قوللىنىشـالرنى       

 .ههقىقىي مهنىدە قوللىنىلغان، دەپ ئېتىقاد قىلمايدۇ ۋە داۋامۇ قىاللمايدۇ

ئهلهيهىسســـاالمنى، ئۇنىــڭ ئهۋالدلىرىنـــى، يــاقۇپ ئهلهيهىسســـاالمنى،    ئــادەم 
ئهفرامنــى، داۋۇد ۋە ســۇلهيمان ئهلهيهىسســاالمالرنى، يېتىملهرنــى ۋە ئىســرائىل     
ــك      ــۇللىرى دېيىلگهنلى ــڭ ئوغ ــدە ئالالهنى ــازىي مهنى ــۇالرنى مهج ــى ئ ئهۋالدلىرىن
 ســـــهۋەبتىن ئىـــــاله دەپ ئېتىقـــــاد قىلىـــــش تـــــوغرا بولمىغانـــــدەك، ئىســـــا 
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ــهت قىلىنمىغــان      ــاالمنىمۇ ههقىقىــي مهنىســى مهقس ئالالهنىــڭ «ئهلهيهىسس
دېگهن سۆزنىڭ ئۇنىڭغا قوللىنىلغانلىقى ئۈچۈن، ئىاله دەپ داۋا قىلىـش  » ئوغلى

 .جائىز ئهمهستۇر

 

 :ئۇالرنىڭ ئىككىنچى دەلىلى

ئۇالرنىــڭ ئىككىنچــى دەلىلــى، ئىســا يــۇقىرى ئالهمدىنــدۇر، ئــۇ بــۇ ئالهمــدىن  
» يۇههننـا «سۆزلهرنىڭ ئىنجىلالردا كهلگهنلىكى بولـۇپ، ئىنجىـل    ئهمهس، دېگهن

ــان    - ٢٣:  ٨ ــت قىلىنغ ــۇ ســۆزى قهي : تېكىســتته ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۇن
سـىلهر بـۇ ئالهمـدىن سـىلهر،     . سىلهر تۆۋەندىن، مهن يۇقىرىدىنمهن: ئىسا ئۇالرغا«

 ».ئهمما مهن بۇ ئالهمدىن ئهمهسمهن

ڭ بۇ تېكىستتىكى سـۆزى ئۇنىـڭ بـۇ ئـالهملهرگه     ئۇالر ئىسا ئهلهيهىسساالمنى
چۈشـــكهن بـــاال ئىـــاله ) يهنـــى ئـــالالهتىن(ئائىـــت بولمىغـــان ئاتـــا ئىالهـــتىن  

بـۇ پىكىـر شهكسـىز خاتـا ۋە     . ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ، دەپ گۇمـان قىلىشـىدۇ  
. چۈنكى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم ههقىقهتـته بـۇ ئالهمـدىن ئىـدى      . ههقىقهتكه زىتتۇر

قىرىــدىكى خاتــا پىكىــرىگه ئىككــى جهههتــتىن مۇنــداق دەپ جــاۋاب   ئۇالرنىــڭ يۇ
 :بېرىلىدۇ

بــــۇ تهۋىــــل ئهقلىــــي دەلىلــــلهرگه ۋە ســــاماۋى كىتابالرنىــــڭ ئوچــــۇق  - ١
 .تېكىستلىرىگه زىتتۇر

ئىســا ئهلهيهىسســاالم بۇنىڭغــا ئوخشــاش ســۆزلهرنى مــۇرىتلىرى ئۈچۈنمــۇ   - ٢
غان بولساڭالر ئىـدى، ئهلـۋەتته   ئهگهر سىلهر بۇ ئالهمدىن بول« :مهسىلهن. ئېيتقان
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لـېكىن سـىلهر بـۇ    . بـۇ ئـالهم ئۆزىنىـڭ ئاالهىـدە كىشـىلىرىنى سـۆيگهن بـوالتتى       
ئالهمدىن ئهمهسسىلهر، بهلكى مهن سىلهرنى بۇ ئالهمدىن تاللىدىم، شۇڭا بـۇ ئـالهم   

 )١٩:  ١٥» يۇههننا«ئىنجىل (» .سىلهرگه ئاداۋەت قىلىدۇ

ئالهم ئۇالرنى يامان «: قىدە مۇنداق دېگهنئىسا ئهلهيهىسساالم مۇرىتلىرى ههق
مهن . كۆردى، چۈنكى مهنمۇ بۇ ئالهمدىن بولمىغاندەك، ئۇالرمۇ بـۇ ئالهمـدىن ئهمهس  

ئىنجىـل  (» .بۇ ئالهمگه ئائىت بولمىغاندەك، ئۇالرمۇ بـۇ ئـالهمگه ئائىـت ئهمهسـتۇر    
 )١٦~١٤:  ١٧» يۇههننا«

ــدىكى ۋە باشــقىمۇ تېكى   ــلهن  ئىســا ئهلهيهىسســاالم يۇقىرى ــۆزى بى ســتلهردە ئ
ئــۇالر . مــۇرىتلىرىنى بــۇ ئالهمــدىن ئهمهســلىكته ئوخشــاش قىلىــپ ئىپــادىلىگهن

گۇمان قىلغاندەك،  ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ يۇقىرىدىكى سۆزلىرى ئۇنىڭ ئىـاله  
ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان بولسا، ئۇنىـڭ مۇرىتلىرىنىڭمـۇ ههممىسـى ئىـاله     

. چۈنكى ئۇالرنىمۇ بـۇ ئالهمـدىن ئهمهس، دېـگهن    .بولۇشقا تېگىشلىك بولۇپ قالىدۇ
هالبۇكى خىرىستىيانالر ئىسا مۇرىتلىرىنىـڭ هېچبىرىنـى ئىـاله، دەپ ئېتىقـاد     

ــدۇ ــا    . قىلمايـ ــڭ خاتـ ــۇ پىكىرىنىـ ــتىيانالرنىڭ بـ ــانىكهن خىرىسـ ــداق بولغـ بۇنـ
 . ئىكهنلىكى ئىسپاتالنغان بولىدۇ

زلىرىنىڭ ئهڭ ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ يۇقىرىــدىكى تېكىســتلهردىكى ســۆ 
ئىسا ئهلهيهىسسـاالم ۋە ئۇنىـڭ مـۇرىتلىرى بـۇ دۇنيانىـڭ      : توغرا تهۋىلى مۇنداقتۇر

مهنپهئهتلىرىنـى كۆزلهيـدىغانالردىن ئهمهس، بهلكـى ئـۇالر ئـاخىرەتنى، ئالالهنىـڭ       
ــى       ــۇقىرى دەرىجىلهرن ــاتالرنى ۋە ي ــالىي مۇكاپ ــدىغان ئ ــا بېرىلى ــدا ئۇالرغ دەرگاهى

ۇنــداق مهجـــازالر دۇنيــادىكى ههرقايســـى تىلـــالردا   ب. كۆزلهيــدىغان كىشـــىلهردۇر 
ــا     . مهشــهۇردۇر ــى دۇني ــاتىۋەتكهن تهرك ــۆزلىرىنى ئ ــۈن ئ ــاخىرەت ئۈچ ــىلهن، ئ مهس

 .دېيىلىدۇ» ئۇالر بۇ دۇنيادىن ئهمهس«كىشىلهرنى 
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 :ئۇالرنىڭ ئۈچىنچى دەلىلى

» مهسىه بىلهن ئاتا بىـردۇر «ئۇالرنىڭ ئۈچىنچى دەلىلى، ئىنجىلالردا كهلگهن 
تېكىســـتته ئىســـا   - ٣٠:  ١٠» يۇههننـــا«ســـۆزلهر بولـــۇپ، ئىنجىـــل    دېـــگهن

بـۇ سـۆز   . دېگهن سۆزى قهيت قىلىنغان» مهن ۋە ئاتا بىرمىز«ئهلهيهىسساالمنىڭ 
هلهيهىسسـاالمنىڭ ئهمهلىيهتـته ئـالاله بىـلهن     ئىسا ئ -ۇالرنىڭ گۇمانىغا كۆرە ئ -

ىكىنــــى بىـــر ئىكهنلىكىنـــى ۋە ئۇنىڭمـــۇ ئالالهقـــا ئوخشـــاش ئىـــاله ئىكهنل      
 : بۇ تهۋىلمۇ ئىككى جهههتتىن خاتادۇر. ئىپادىلهرمىش

ۋە ) ئىـاله (خىرىستىيانالرنىڭ نهزىرىدە ئىسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ الهـۇت    - ١
ئـۇالر ئىسـا   . بـاردۇر ) خۇسۇسـىيىتى (دېـگهن ئىككـى تهبىئىتـى    ) ئىنسـان (ناسۇت 

، ئهلهيهىسســاالمنى ئۇنىــڭ ئىنســانلىق خۇسۇســىيىتى ئېتىبــارى بىــلهن ئهمهس
بهلكى ئۇنىڭ ئىالهلىق خۇسۇسىيىتى ئېتىبارى بىلهن ئىاله يهنى ئالاله بىـلهن  

مهسىه دېگهن ئىسىم ئۇالرنىڭ نهزىرىـدە ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    . بىردۇر، دەيدۇ
ــۈن   ــانلىقى ئۈچـ ــاش قوللىنىلغـ ــۇتلىقىغا ئوخشـ ــا ۋە ناسـ ــڭ  ،الهۇتلىقىغـ ئۇالرنىـ

 .يۇقىرىدىكى تهۋىلى شهكسىز خاتادۇر

مهســىلهن، . ا ئوخشــاش ســۆزلهر مــۇرىتالر ههققىــدىمۇ ســۆزلهنگهنبۇنىڭغــ - ٢
سـهن مهنـدە ۋە   ! سېنىڭ مېنى ئهۋەتكىنىڭگه ئـالهم ئىشهنسـۇن ئۈچـۈن ئهي ئاتـا    «

بىز بىر بولغاندەك ئۇالرمـۇ  . مهن سهندە بىر بولغىنىمىزدەك، ئۇالرمۇ بىزدە بولغاي
دۇنيـا  . ئۇالرغا بهردىـم  بىزدە بىر بولسۇن ئۈچۈن، سهن ماڭا ئاتا قىلغان ئۇلۇغلۇقنى

سېنىڭ مېنى ئهۋەتىـپ، مېنـى سـۆيگىنىڭدەك، ئـۇالرنى سـۆيگىنىڭنى بىلسـۇن       
ــاي     ــى تولۇقلىغ ــۇالر بىرلىكن ــدەك ئ ــدە بولغان ــۇالردا ۋە ســهن مهن ــۈن، مهن ئ » !ئۈچ

 )٢٣~٢١:  ١٧» يۇههننا«ئىنجىل (
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ا بىرى بىـلهن ۋە ئىسـ   -بۇ تېكىستته كهلگهن سۆزلهر مۇرىتالرنىڭ ئۆزئارا بىر 
ــدۇ    ــى ئىپادىلهي ــر ئىكهنلىكىن ــلهن بى ــاالم بى ــاالم  . ئهلهيهىسس ــا ئهلهيهىسس ئىس

ــۇرىتلىرى بىــلهن بىــر         ــى ئۇنىــڭ م ــلهن بىــر ئىكهنلىكىن ــڭ ئــالاله بى ئۆزىنى
شــۇ ئېنىقكــى، ئۇالرنىــڭ ئــۆز    . بولغانلىقىغــا ئوخشــاش قىلىــپ ئىپــادىلىگهن   

كى بىرلىـك  بىرى بىلهن بولغان بىرلىكى ههقىقىـي مهنىـدى   -ئارىلىرىدىكى بىر 
. ئهمهس، يهنــى بىرلىشــىپ بىــر نهرســىنى تهشــكىل قىلغــان مهنىــدە ئهمهســتۇر   

شۇنىڭدەك، ئىسا ئهلهيهىسسـاالممۇ ئـالاله بىـلهن ههقىقىـي مهنىـدە بىـر ئهمهس،       
» ئالاله بىلهن بىر«بهلكى . يهنى ئىككىسى بىرلىشىپ مۇرەككهپ بولغان ئهمهس

ىرىگه ئىتائهت قىلىش ۋە ياخشى ئالالهنىڭ ئهمرل: دېگهن سۆزنىڭ توغرا مهنىسى
بۇ مهنىدە ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم بـارلىق مـۇرىتلىرى     . ئىشالرنى قىلىش دېمهكتۇر

ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى   . بىلهن ۋە پۈتـۈن ئههلـى ئىمـان كىشـىلهر بىـلهن بىـردۇر      
ــدۇر   ــاجىزلىق پهرقىـــ ــۇۋۋەت ۋە ئـــ ــرال پهرق قـــ ــا  . بىـــ ــىزكى، ئىســـ شۈبهىســـ

ــ   ان ئىتائهتچــانلىقى ئۇنىــڭ مۇرىتلىرىنىــڭ   ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالالهقــا بولغ
بــۇ تېكىســتلهردىكى بىــرلىكتىن   . ئىتائهتچانلىقىــدىن كۈچلۈكتــۇر، ئهلــۋەتته  

چـۈنكى ئـۇالر   . مهقسهت، ئۇالرنىڭ مۇددىئالىرىنىڭ ۋە ئىشـلىرىنىڭ بىرلىكىـدۇر  
بۇنىڭـدىن  . ئالالهنى سۆيۈشته ۋە ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىشـتا ههممىسـى بىـردۇر     

بىرى بىلهن ياكى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن بىـر      -تىنىڭ بىر مۇرىتالرنىڭ زا
ئىكهنلىكى تهسهۋۋۇر قىلىنمىغاندەك، ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭمۇ زاتىنىڭ ئالاله 

 .بىلهن بىر ئىكهنلىكى تهسهۋۋۇر قىلىنمايدۇ

 

  

 :ئۇالرنىڭ تۆتىنچى دەلىلى
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ى ئىسـا  خىرىستىيانالرنىڭ ئىسـانى كـۆرۈش ئـالالهنى كۆرگهنلىكتـۇر، چـۈنك     
، ئالاله ئىسادىدۇر، دەيدىغان باتىـل داۋاسـى بولـۇپ، ئىنجىـل     )يهنى ئالالهتا(ئاتىدا 

يهسـۇئ  «: تېكىسـتلهردە مۇنـداق دەپ قهيـت قىلىنغـان     - ١٠، - ٩:  ١٤» يۇههننا«
شۇنچه ۋاقىت سىلهر بىلهن بىرگه بولدۇم، سهن ! ئۇنىڭغا ئېيتتى  ئهي فىلېپۇس

سهن . كۆرگهن كىشى ئاتىنى كۆرگهن بولىدۇ مېنى ،مېنى تېخىچه تونۇمىدىڭمۇ؟
سهن مېنىڭ ئاتىدا، ئاتىنىڭ  ،ئاتىنى بىزگه كۆرسهتكىن دەپ قانداق ئېيتىسهن؟

سىلهرگه ئېيتىپ بهرگهن سۆزلىرىمنى  ،مهندە ئىكهنلىكىمىزگه ئىشهنمهمسهن؟
لــېكىن مېنىڭــدە ئــورۇن ئالغــان ئاتــا . مهن ئــۆز خاهىشــىمدىن ئېيتقىــنىم يــوق

ــدىكى تېكىســتلهر ئۇالرنىــڭ گۇمانىغــا كــۆرە » .ىــدۇئىشــالرنى قىل ئىســا  ،يۇقىرى
چـۈنكى ئــۇنى كــۆرۈش  . ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئىــاله ئىكهنلىكىـگه دااللهت قىلىــدۇ  

بــۇ دەلىلمــۇ ئىككــى جهههتــتىن . ئــالالهنى كۆرگهنلىكتــۇر ۋە ئــالاله ئۇنىڭدىــدۇر
 : خاتادۇر

هنى بــۇ دۇنيــادا ئۇالرنىــڭ ئىنجىللىرىنىــڭ دەللىلىــرىگه ئاساســهن ئــالال - ١
كۆرۈش مۇمكىن ئهمهس ۋە ئىسانى كۆرگهنلىك ههقىقهتته ئالالهنى كۆرگهنلىـك  

ــدىكى  . ئهمهس ــۇ ئورۇن ــۇالر ب ــى »كــۆرۈش«ئ ــۇش«ن ــل قىلىــدۇ »تون ــا تهۋى ئىســا . ق
ئهلهيهىسساالمنى ئۇنىڭ جىسمى ئېتىبارى بىلهن تونۇشمۇ ئۇنىـڭ ئـالاله بىـلهن    

رىســى شــۇكى، ئىســا ئهلهيهىسســاالم ئهڭ توغ. بىــر ئىكهنلىكىنــى ئىپادىلىمهيــدۇ
ــا ئالالهنىــڭ ئىشــلىرىنى كــۆرگهن     قىلىۋاتقــان ئىشــالرنى كــۆرگهن كىشــى گوي

چــۈنكى ئىســا ئهلهيهىسســاالم قىلغــان بــۇ ئىشــالر ئالالهنىــڭ ئهمــرى ۋە  . بولىــدۇ
 . ئىرادىسى بىلهن ئهمهلگه ئاشقان
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ئـۇ  « مهسـىلهن، . بۇنىڭغا ئوخشاش سـۆزلهر مـۇرىتالر ههققىـدىمۇ كهلـگهن     - ٢
» .كۈندە مهن ئاتىدا، سىلهر مهنـدە ۋە مهنمـۇ سـىلهردە بـولغىنىمىزنى بىلىسـىلهر     

 )٢٠:  ١٤» يۇههننا«ئىنجىل (

ئهي ئاتا سهن مهندە ۋە مهن سهندە بولغاندەك، ئۇالرنىڭ ههممىسى بىـزدە بىـر   «
 )٢١:  ١٧» يۇههننا«ئىنجىل (» .بولغاي

ــۇق  « ــرىلگهن مـ ــىلهرگه بېـ ــالالهتىن سـ ــڭ ئـ ــڭ بهدىنىڭالرنىـ هددەس روهنىـ
ــىلهر؟   ــى بىلهمسـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــت     ،ههيكىلـ ــا ئائىـ ــىلهر ئۆزۈڭالرغـ ــۇڭا سـ شـ

 )١٩:  ٦» ١كۇرنىتىلىكلهر«ئىنجىل (» .ئهمهسسىلهر

ــىلهر  « ــانلىق ههيكىلىسـ ــڭ جـ ــىلهر ئالالهنىـ ــقهتهن سـ ــل (» .ههقىـ ئىنجىـ
 )١٦:  ٦» ٢كۇرنىتىلىكلهر«

تىدە، ههمـمه  ئۇ ههممىنىـڭ ئۈسـ  . ههممىنىڭ ئاتىسى بولغان ئالاله بىردۇر«
 )٦:  ٤» ئېفۇسۇسلۇقالر«ئىنجىل (» .بىلهن بىلله ۋە ههممىدىدۇر

ــورۇن    يۇقىرىــدىكى تېكىســتلهر ئالالهنىــڭ ههقىقىــي مهنىــدە ئىنســانالردا ئ
ئالغانلىقىنى ۋە ئۇنىـڭ ئىنسـانالر بىـلهن بىـر ئىكهنلىكىنـى ئىپـادىلهپ، ئـالاله        

هرنىڭ ئىاله ئىكهنلىكىنـى  بىلهن بىر بولغان ياكى ئالاله ئۇنىڭدا بولغان كىشىل
ــلۇقالرنىڭ    ــۇرنىتىلىكلهر ۋە ئېفۇسۇســ ــۇرىتالر، كــ ــا، مــ ــپاتاليدىغان بولســ ئىســ

. هالبۇكى، ئۇالر ئىاله ئهمهس. ههممىسى ئىاله بولۇشقا تېگىشلىك بولۇپ قالىدۇ
ئالالهنىـڭ  : بۇنداق بولغانىكهن، يۇقىرىدىكى تېكىستلهرنىڭ ههقىقىي مهنىسـى 

ئالالهتـا بولغـانلىقى، شـۇنىڭدەك، بىـرەر كىشـىنىڭ      بىرەر كىشىدە ياكى ئۇنىـڭ  
ئىسادا ياكى ئىسانىڭ ئۇنىڭدا بولغانلىقى ههقىقىي مهنىـدىكى ئـورۇن ئالغـانلىق    

ــانلىق، دېمهكتــۇر      ــرىگه ئىتــائهت قىلغ ــى ئۇالرنىــڭ ئهمرلى ئىســا . ئهمهس، بهلك
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 ئهلهيهىسساالمنى تونۇش ۋە ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىش ئالالهنى تونۇغانلىقنىـڭ ۋە 
 . ئهمرىگه ئىتائهت قىلغانلىقنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ، دېگهنلىكتۇر

يۇقىرىــدىكى تېكىســتلهرنى خىرىســتىيانالرنىڭ چۈشــهنگىنى بــويىچه تــوغرا 
دەپ پهرەز قىلغان تهقدىردىمۇ، بىز مۇسۇلمانالر بۇ ئىنجىلالردا كهلـگهن سـۆزلهرنى   

دەپ ئېتىقـاد   ههقىقهتته ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ يـاكى مۇرىتالرنىـڭ سـۆزلىرى،   
چــۈنكى بىــز باشــتا بايــان قىلغانــدەك، ئۇالرنىــڭ ئىككــى ئههــدە        . قىلمــايمىز

كىتابلىرىنىڭ هېچبىرى يېتىپ كېلىشـته ئىشـهنچلىك ۋاسـىتىلىرى بىـلهن     
شـــۇڭا بـــۇ كىتابالرنىـــڭ شـــۈبهىلىك بولـــۇپ قالغـــانلىقى       . كهلـــگهن ئهمهس

ز بـويىچه دەيمىزكـى،   بىزنىڭ ئېتىقادىمى. ئىسپاتالنغان ۋە ئۇالرمۇ ئىقرار قىلغان
ئىسا ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ سادىق مـۇرىتلىرى بۇنـداق كـۇفرى ئېتىقـادالردىن     

ئــۇالر ئالالهنىــڭ شــهنىگه اليىــق كهلمهيــدىغان بۇنــداق خاتــا ســۆزلهرنى   . پــاكتۇر
. ئېيتمىغان، پهقهت كېيىنكىلهر بۇ سۆزلهرنى ئۇالرنىڭ نامىغـا توقـۇپ چىقارغـان   

بالىســىز، تهڭداشســىز بىــر ئىكهنلىكىــگه، ئىســا ۋە بىــز ئالالهنىــڭ شېرىكســىز، 
ــرى     ــدىلىرى ۋە ئهلچىلىــ ــڭ بهنــ ــاالمالرنىڭ ئالالهنىــ ــۇههممهد ئهلهيهىسســ مــ
ئىكهنلىكىگه ۋە مۇرىتالرنىڭ ئىسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ههرقايسـى جايالرغـا دىـن     
تارقىتىشــقا ئهۋەتــكهن ئهلچىلىــرى ئىكهنلىكىــگه ئىشــىنىمىز ۋە گۇۋاهلىــق      

 . بېرىمىز
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نىڭ ئالالهنىڭ سۆزى ئىكهنلىكىنى  »قۇرئان كهرىم«
 ئىسپاتاليدىغان دەلىللهر

ئهرەبـلهردە مىسـلى كـۆرۈلمىگهن دەرىجىـدىكى ئهڭ ئۈسـتۈن      » قۇرئان كهرىم«
ــدىن   ــاالغهت ۋە پاســاههت بىــلهن كهلگهن ــاتتىكى  ب كېــيىن، ئهرەبلهرنىــڭ ئهدەبىي

 .ئۈستۈنلۈكلىرى ئۇنىڭ باالغىتى ئالدىدا تىز چۆكۈشكه مهجبۇر بولغان

زىيـادە   -هقسهت قىلىنغان ماۋزۇنى ئۇنىڭغا مۇناسـىپ مهنىـدە كهم   م :باالغهت
 :پاســاههت. قىلماســتىن، ئهڭ ئاجايىــپ تهبىــرلهر بىــلهن ئىپــادىلهش دېمهكتــۇر  

نىنــى ئهڭ چۈشىنىشــلىك ۋە ئهڭ بهدىئىــي ئۇســلۇب ئىپــادىلىمهكچى بولغــان مه
ــۇر  ــرلهش دېمهكت ــلهن تهبى ــۆجىزە. بى ــدىغان   :م ــدىن كهلمهي ئىنســانالرنىڭ قولى

 ).ت( تۇرئىشالر دېمهك) ئادەتتىن تاشقىرى(خارىقى ئادەت 

ــدە    ــۇقىرى دەرىجىــ ــتىن ئهڭ يــ ــاههت جهههتــ ــاالغهت ۋە پاســ ــڭ بــ قۇرئاننىــ
 :ىكلىرىدىن بىلىمىزئىكهنلىكىنى ئۇنىڭ تۆۋەندىكى ئاالهىدىل

ههر قانداق خهلقنىڭ ئهدەبىي پاسـاهىتى  ) ئهرەب بولمىغان(ئهرەب، ئهجهم  - ١
مهيلى ئۇالر شائىر بولسۇن، مهيلى يازغۇچى بولسۇن ئۇالرنىڭ ئـۆزلىرى بىلـگهن ۋە   

بهزىــدە بىــرەر شــائىر يــاكى    . كــۆرگهنلىرىنى تهسۋىرلهشــلىرى بىــلهن بولىــدۇ   
ــ     . اكى ئــايرىم بىــر ئاالهىــدىلىك كۆرۈلىــدۇ   يازغۇچىــدا يېڭــى بىــر ئۇســلۇب، ي

. كېيىنكىلهر كـۆپىنچه هـالالردا بۇرۇنقىالرنىـڭ ئاالهىـدىلىكلىرىگه ئهگىشـىدۇ     
شـۇنداقتىمۇ  . بۇنداق نهرسىلهرنىڭ خۇسۇسـى بايانىـدا بولمىغـان   » قۇرئان كهرىم«

 .ئۇنىڭدا بۇرۇنقى ئهرەبلهردە كۆرۈلۈپ باقمىغان پاساههت ۋە باالغهتلهر بار

ەبلهرنىـــڭ پاســـاهىتى يالغـــانچىلىقتىن خـــالى بواللمىغـــان تۈرلـــۈك ئهر - ٢
شېئىرنىڭ ئهڭ ياخشىسى «غهرەزلهر ۋە ههر خىل ماۋزۇالردا كهلگهن، ههتتا ئۇالردا 
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پۈتــۈن » قۇرئــان كهرىــم«ئهممــا . دەيــدىغان گهپ مهشــهۇر ئىــدى» ئهڭ يالغنىــدۇر
 .ن كهلگهنماۋزۇلىرىدا  ئهڭ چېكىگه يهتكهن پاساههت ۋە راستچىللىق بىله

ههر قانداق شائىر ئۆزىنىڭ پۈتۈن شېئىرلىرى پاسـاههتلىك بولمىسـىمۇ    - ٣
پاســاههتلىك بولغــان بىــر يــاكى ئىككــى بېيىــت شــېئىرى بىــلهن پاســاههتلىك  

ــدۇ  ــائىر، دەپ تونۇلىـ ــا . شـ ــم «ئهممـ ــان كهرىـ ــى  » قۇرئـ ــڭ ههممىسـ ئايهتلىرىنىـ
ــا   ــدۇرارلىق دەرىجىــدىكى پاســاهىتى ۋە ب ــران قال الغىتى بىــلهن كىشــىلهرنى ههي

يۇسۇف سۈرىسىنى ئوبـدان تهپهككـۇر قىلغـان كىشـى ئۇنىـڭ      : مهسىلهن. كهلگهن
شــۇ ئۇزۇنلــۇقى بىــلهن ئهڭ ئۈســتۈن دەرىجىــدە پاســاههت بىــلهن كهلگهنلىكىنــى  

 .كۆرىدۇ

ــدا   - ٤ ــاۋزۇنى تهكرارلىغان ــاپتور بىــرەر م ــاكى ئ ئۇنىــڭ ئىككىنچــى  ،شــائىر ي
ئهممـا  . چىقماسـلىقى مـۇمكىن   قېتىمقـى تهكرارلىشـى بىرىنچىسـىگه ئوخشـاش    

پهيغهمبهرلهرنىـڭ قىسسـىلىرى، يــارىتىلىش ۋە قـايتىش ئههـۋاللىرى، شــهرىئهت     
» قۇرئـان كهرىـم  «ئههكاملىرى، ئېتىقاد مهسىلىلىرى ۋە ئالالهنىـڭ سـۈپهتلىرى   

ئايهتلىرىدە تهكرارلىنىـپ كهلـگهن بولسـىمۇ، بۇالرنىـڭ ههممىسـى ئهڭ ئۈسـتۈن       
هلـگهن، تهكـرارالر ئارىسـىدا بىـرەر ئىخـتىالپ يـاكى       پاساههت ۋە بـاالغهت بىـلهن ك  
 .زىتلىق قهتئىي كۆرۈلمىگهن

ــپالر،      - ٥ ــلهر، پهرز، ۋاجىـ ــۇيرۇقالر، چهكلىمىـ ــان بـ ــان قىلىنغـ ــدا بايـ قۇرئانـ
ئىبادەتلهرنىڭ سىستېمىلىرى، يامان ئىشـالرنىڭ گۇنـاهلىقى، ياخشـى ئىشـالرغا     

دۇنيــا ئىشــلىرىدىن كىشــىلهرنى ئۈندەشــنىڭ پهزىلىتــى، ئــاخىرەت ئىشــلىرىنى  
ئىلگىرى قىلىش مهسىلىسى قاتارلىقالرنىڭ ههممىسى ئهڭ ئۈسـتۈن بـاالغهت ۋە   

ــگهن   ــلهن كهل ــاههت بى ــانى    . پاس ــىلىلهرنىڭ باي ــداق مهس ــادەتته بۇن ــۇمكى، ئ مهل
شۇڭا ههر قانـداق شـائىر يـاكى    . پاساههتنىڭ تۆۋەنلهپ كېتىشىگه سهۋەب بولىدۇ
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ىلىرىنى باالغهتلىـك ههم پاسـاههتلىك   يازغۇچى بهزى ئېتىقـاد ۋە فىقهـى مهسـىل   
 .قىلىپ يېزىپ چىقىشقا ئاجىزلىق قىلىدۇ

ههر قانداق شائىر سۆزىنى بىر پهندە باالغهتلىك ئۇسلۇبتا يازالىسـا، باشـقا    - ٦
كىشـىلهرنى ياخشـى ئىشـالرغا    » قۇرئان كهرىم«ئهمما . پهنلهردە ئۇنداق قىاللمايدۇ

ــالرنىڭ ئاقىۋىت   ــان ئىش ــش، يام ــب قىلى ــىههت  تهرغى ــدۇرۇش، نهس ــدىن ئاگاهالن ى
. قىلىش ۋە باشقا پۈتۈن ماۋزۇالردا ئهڭ يۇقىرى پاساههت ۋە باالغهت بىلهن كهلگهن

 :بۇنىڭغا بهزى مىسالالرنى كهلتۈرىمىز

ةِ ﴿: مۇنداق دەيدۇ تهرغىب ههققىدەئالاله تائاال  ْي ِفَ لَُا م ِمن   اُ حي
ُ
ر أ َّْفٌم مي ََ َ�ْعلَُم  لَ

ْ�ُ�ٍ َجَلاًء 
َ
ئۇالرنىـڭ قىلغـان ئهمهللىـرىگه مۇكاپـات     «: تهرجىمىسـى   ﴾بَِمر َكنُوا َ�ْعَملُونَ أ

بېرىش يۈزىسىدىن ئالالهنىڭ هۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئـۇالرنى خۇشـال قىلىـدىغان    
 ].ئايهت -١٧سۈرە سهجدە [ ».كاتتا نېمهتنى هېچكىم بىلمهيدۇ

ّ ﴿: مۇنداق دەيدۇ ئاگاهالندۇرۇش ههققىدەئالاله تائاال  ِمن  َوَراِِِب َجَانيُم ،  َج يرٍر َىِن دٍ ُُ

رٍء َصِديدٍ  أ ِم  مي ََ ِن َمَكٍن َوَمر ُهَو بَِمِ نٍا ،  َوسُْس
ُُ ُِ ِم   َمْو

ْ
ِ� ِب ال

ْ
 يََمرُ  سُِس ُغُب َو�ََ

َ
حيُىُب َو  ََ َوِم  َوَراِِِب  ۖ َ�اَ

اٌ  َغِل  ٌظ  ََ هپقهتسـىز  هـاالك   ههر بىـر ئۇچىغـا چىققـان تهرسـا، ش    « :تهرجىمىسـى  ﴾َى
ئۇنىڭ ئالدىدا جهههننهم تۇرىدۇ، جهههننهمدە ئۇ يىرىڭ ئارىالش سۇ بىـلهن  . بولدى

ئۇنى يۇتۇمالپ ئېچىپ تهسلىكته يۇتىـدۇ،  ) ئۇنىڭ ئاچچىقلىقىدىن. (سۇغىرىلىدۇ
ــۇنى قورشــىۋالىدۇ  ــۈم ئ ــدۇ، شــۇنىڭدىن كېــيىن   . ئۆل ــۇ ههرگىــز ئۆلمهي ــېكىن ئ ل

 ].ئايهتلهر -١٧-١٦-١٥سۈرە ئىبراهىم [ ».ولىدۇتېخىمۇ قاتتىق ئازابقا دۇچار ب

نِ بِ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ كايىش ههققىدەئالاله تائاال  ََ نَر بِ
َْ َي
َ
ّ أ ُُ نَر َىلَ ِْب  ۖ لَ

ْ
رَْسل

َ
ْ  أ لَِمنُْام مي

ََ َوِم نُْام مي  ْر
َ ْ
ْ  َيَسْفنَر بِ ِب األ َي َْةُة َوِمنُْام مي رُْب ال ََ َي

َ
ْ  أ ْغَحْفنَ رَورِص ًر َوِمنُْام مي

َ
َوَم ر َكَن اللي  ُب  ۚ ْ  أ

نُفَسُاْم َ�ْاِلُمونَ 
َ
َْاِلَمُاْم َولَ أِم  َكنُوا أ ههربىرىنـى  ) بۇ گۇناهكارالرنىڭ(« :تهرجىمىسى  ﴾َِ
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گۇناهى تۈپهيلىـدىن جازالىـدۇق، ئۇالرنىـڭ بهزىسـىگه تـاش ياغـدۇردۇق، ئۇالرنىـڭ        
مـۈلكى بىـلهن    -مـال  (هزىسىنى بهزىسىنى قاتتىق ئاۋاز هاالك قىلدى، ئۇالرنىڭ ب

غهرق قىلدۇق، ئالاله ئۇالرغا ) سۇدا(يهرگه يۇتقۇزدۇق، ئۇالرنىڭ بهزىسىنى ) قوشۇپ
سۈرە ئهنكهبـۇت  [ ».زۇلۇم قىلمىدى، لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى

 ].ئايهت – ٤٠

ابِنَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ نهسىههت ههققىدە -ۋەز ئالاله تائاال  ََ لَِ َع
َ
لُونَ أ َِ يْ َا ،  ر سَْساَْع

َ
لََحأ
َ
أ

ايْعنَرُهْم ِسشِ�َ  ر َكنُوا يُوَىُدونَ ، ظِن مي ْ� َ أ َ� نُْام مي ر َكنُ وا ُ�َمايُع ونَ ،  ُُمي َجرَءُهم مي
َ
 :تهرجىمىسـى  ﴾َمر أ

! ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ بۇرۇنراق كېلىشـىنى تىلهمـدۇ؟ ئېيتىـپ باققىنـا    «
بههـرىمهن قىلسـاق، ئانـدىن    ) نېمهتلىرىمىـزدىن (يىلـالر  ) نۇرغـۇن (ئهگهر ئۇالرنى 

ئۇالرغـا ئاگاهالنـدۇرۇلغان ئـازاب كهلســه، ئۇالرنىـڭ بههـرىمهن بولغـان نېمهتلىــرى       
سـۈرە شـۇئهرا    [ ».هـېچ نهرسـىگه ئهسـقاتمايدۇ   ) ئۇالردىن ئـازابنى دەپئـى قىلىشـتا   (

 ].ئايهتلهر -٢٠٧-٢٠٦-٢٠٥-٢٠٤

ّ ﴿: اق دەيـدۇ دمۇن هققىدەسۈپهتلىرى هتائاال ئۆزىنىڭ  ئالاله ُُ ِْم ُا 
َ
اللي ُب َ�ْعلَُم َمر ْ

رَْو  رُ  َوَم  ر رَ  لَْ ا ُ 
َ ْ
ن  َثأ َوَم  ر رَِغ   ُض األ

ُ
ُِ بِِمْق  َدارٍ  ۖ أ ٍء ِىن  َد ّ َشْ ُُ ــر « :تهرجىمىســى ﴾َو ههر بى
قىزمـۇ،   -يهنـى ئوغۇلمـۇ   (ئايالنىڭ قورسىقىدىكىنى ئالاله بىلىـدۇ  ) هامىلىدار (

ــۇ، ب  ــۇ، كۆپم ــۇ بىرم ــۇ، بهختســىزمۇ، كهمتۈكم ــۇ،  هختلىكم ــۆمرى ئۇزۇنم ــاقمۇ، ئ ، س
بهچچىــــدانالرنىڭ كىچىكــــلهپ ). ههممىســــىنى ئــــالاله بىلىــــدۇ -قىســــقىمۇ

يهنـى بالىنىـڭ مـۇددىتى توشـماي     (كهتكهنلىكى ياكى يوغىناپ كهتكهنلىكىنىمۇ 
ئـالاله  ) (تۇغۇلىدىغانلىقىنى، ياكى مۇددىتى ئېشىپ كېتىپ تۇغۇلىدىغانلىقىنى

-٨سـۈرە رەئـد   [ ».ئالالهنىڭ دەرگاهىـدا ههمـمه نهرسـه ئۆلچهملىكتـۇر    . ىدۇبىل) 
 ].ئايهت
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ــام،    ــلهر ئهڭ ئىخچــ ــان مهنىــ ــهت قىلىنغــ ــايهتلهردە مهقســ ــدىكى ئــ يۇقىرىــ
ــلۇبتا كهم    ــي ئۇســ ــلىك ۋە ئهڭ بهدىئىــ ــتىن   -چۈشىنىشــ ــادە قىلىنماســ زىيــ

 ).ت(ئىپادىلهنگهن 

ــا يۆتكىلىشــنىڭ    - ٧ ــر  ماۋزۇغ ــاۋزۇدىن يهنه بى ــر م ــل  بى ــڭ ههر خى ماۋزۇنى
نهرسىلهرنىڭ بايانلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇشى ئادەتته ماۋزۇالر ئارىسىدىكى 

ــان يهتكۈزىـــدۇ  ــاالغهتكه نۇقسـ ــان . ئهدەبىـــي باغلىنىشـــىنى يوقىتىـــدۇ ۋە بـ قۇرئـ
ــۇيرۇق،      ــۇ ب ــا يۆتكىلىشــىدە ئ ــر ماۋزۇغ ــاۋزۇدىن يهنه باشــقا بى ــر م كهرىمــدىكى بى

ــان قىلىــش،  چهكــلهش، خۇشــخهۋەر، ئاگاهالنــ  دۇرۇش، ئالالهنىــڭ بىرلىكىنــى باي
ــپاتالش،      ــى ئىس ــڭ ههقلىقىن ــپلهش، پهيغهمبهرلهرنى ــۈپهتلىرىنى تهرى ــڭ س ئۇنى
ياخشى ئىشالرغا تهرغىب قىلىـش، ئۆتمۈشـتىكى ئۈممهتلهرنىـڭ ئاقىۋەتلىرىـدىن     
مىسالالرنى بايان قىلىش ۋە باشقا نۇرغۇنلىغان مهسىلىلهرنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان   

نىڭــدا ئهرەبلهرنىــڭ ئهدىبلىــرى ۋە شــائىرلىرى زادى كــۆرۈپ باقمىغــان،  تــۇرۇپ، ئۇ
ههيــران قــاالرلىق ئهدەبىــي باغلىنىشــالر، يــۇقىرى باالغهتلىــك ئــالىي ئۇســلۇبالر   

ههتتا ئـۆز ۋاقتىـدا ئهرەبلهرنىـڭ پاسـاههت ۋە باالغهتلىـك ئهدىبلىـرى،       . مهۋجۇتتۇر
 .ولغاننىڭ بۇ مۆجىزىسىگه قايىل ب»قۇرئان كهرىم«شائىرلىرى 

. لهۋزى قىسقا، مهنىسـى مـول ئىبـارىلهر بىـلهن كهلـگهن     » قۇرئان كهرىم« - ٨
ساد سۈرىسىدە بايـان قىلىنغـان كافىرالرنىـڭ قىلمىشـلىرى، ئـۇالرنى      : مهسىلهن

ئــۇالردىن بۇرۇنقىالرنىــڭ باشــلىرىغا كهلــگهن هــاالكهتلهر بىــلهن ئاگاهالنــدۇرۇش،  
دۈشـــمهنلىكلىرى، مـــۇههممهد ئۇالرنىـــڭ مـــۇههممهد ئهلهيهىسســـاالمغا بولغـــان 

نىـــڭ چۈشـــكهنلىكىگه »قۇرئـــان كهرىـــم«ئهلهيهىسســـاالمغا ئـــالاله تهرىپىـــدىن 
ئهجهپلهنگهنلىكلىرى، ئۇالرنىڭ ههممىسىنىڭ كۇفۇرلۇقتا ئوخشاش ئىكهنلىكـى،  
ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدە ئوتتۇرىغا چىققـان ههسـهتخۇرلۇقالر ۋە كۆرەلمهسـلىكلهرنىڭ    
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 -هقىقهتــكه قايتمىســا دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك ئــازاب  بايــانلىرى، ئۇالرنىــڭ ئهگهر ه
ئۇقۇبهتلهرگه قالىدىغانلىقىنى ئهسلىتىپ ئاگاهالنـدۇرۇلغانلىقى، بـۇرۇنقى شـهقى    
ــاالك     ــهۋەبتىن هـ ــانلىقلىرى سـ ــار قىلغـ ــى ئىنكـ ــۇ پهيغهمبهرلىرىنـ ئۈممهتلهرمـ
بولغـــانلىقى، قـــۇرەيش ئهرەبلىرىنىمـــۇ بـــۇرۇنقى ئۈممهتلهرنىـــڭ هـــاالكهتلىرىگه  

ــا ــبهر    ئوخش ــدۇرۇش، پهيغهم ــلىرىغا كېلىشــىدىن ئاگاهالن ــڭ باش ش هاالكهتلهرنى
ــقا ئۈنــدەش، بــۇرۇنقى       ــا ســهۋرلىك بولۇش ــاالمنى ئۇالرنىــڭ ئازارلىرىغ ئهلهيهىسس

ئۇنىڭغـا تهسـهللى    بىـلهن،  ئهسـلىتىش پهيغهمبهرلهرنىڭ تارتقـان ئهزىيهتلىرىنـى   
ول ئىبـارىلهر  بېرىش قاتـارلىق بايانالرنىـڭ ههممىسـى لهۋزى قىسـقا، مهنىسـى مـ      

 .بىلهن كهلگهن

ََ رِص َو َ رةٌ ﴿: ئالاله تائاالنىڭ بهقهرە سۈرىسىدىكى ِق
ْ
 :تهرجىمىسـى  ﴾َولَُمْم ِف ال

دېگهن بۇ سۆزىنىڭ لهۋزى شۇنچىلىك قىسـقا،  » بار لىقسىلهرگه قىساستا هايات«
بۇ ئايهت ئۆزىنىڭ يۇقىرى باالغىتى ۋە پاساهىتى . ئهمما مهنىسى ناهايىتى مولدۇر

بىـرىگه زىـت ئىككـى مهنىنىـڭ      -هن قىسـاس ۋە هايـاتلىقتىن ئىبـارەت بىـر     بىل
بــۇ ئــايهت  . ئوتتۇرىســىدىكى ئاالهىــدە باغلىنىشــنى ئــۆزىگه مۇجهسســهملىگهن    

قاتىللىقنى مهنئى قىلىش ههققىدە ئهرەبلهردە مهشـهۇر بولغـان بـارلىق ئهدەبىـي     
چـۈنكى ئـۇالر   . رسۆزلهرنىڭ ههممىسىدىن ئۈستۈن باالغهتكه ۋە پاساههتكه ئىگىدۇ

ئۆلتۈرۈش ههمـمه كىشـىنىڭ هايـاتىنى    ) يهنى قاتىلالرنى(بهزىلهرنى «بۇ مهنىنى 
قاتىلالرنى كـۆپ ئۆلتـۈرۈڭالر ۋە    ،ساقلىغانلىقتۇر، قاتىللىقنىڭ ئازىيىشى ئۈچۈن

» قاتىلالرنى ئۆلتۈرۈش ئۇالرنىـڭ يهنه باشـقىالرنى ئۆلتۈرۈشـنىڭ ئالـدىنى ئالىـدۇ     
ئــاخىرقى ســۆز . ســۆزلهر بىــلهن ئىپــادىلهپ كهلــگهن قاتــارلىق قىســقا لهۋزىلىــك

لـېكىن  . ئهرەبلهرنىڭ نهزىرىدە ئهڭ ئىخچام ۋە ئهڭ ئهدەبىي سـۆز بولـۇپ تالالنغـان   
نىڭ بۇ ماۋزۇنى ئىپادىلىگهن ئايىتى ئۇالرنىڭ يۇقىرىدىكى پۈتـۈن  »قۇرئان كهرىم«
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. ئىـدى  سۆزلىرىدىن پاسـاههت ۋە بـاالغهتته ئهڭ ئهدەبىـي ههم ئهڭ ئىخچـام ئـايهت     
 :تۆۋەندە ئۇنىڭ قىسقىچه بايانى كېلىدۇ

دىكى بۇ قىساس ئـايىتى ئۇالرنىـڭ ئىخچـام هېسـابالنغان     »قۇرئان كهرىم« - ١
 .بارلىق سۆزلىرىدىن ئهلۋەتته تېخىمۇ ئىخچام ههم مهزمۇنلۇقتۇر

ئهرەبلهرنىڭ تالالنغان ئاخىرقى سـۆزى بىـر نهرسـىنىڭ يـوق قىلىنىشـى       - ٢
ئهممـا  . ىنىـڭ سـهۋەبچى ئىكهنلىكىنـى تهقهززا قىلىـدۇ    ئۈچۈن ئـۇ نهرسـىنىڭ ئۆز  

ــم« ــان كهرى ــدىن بولغــان    »قۇرئ ــايىتى ئۆلتۈرۈشــنىڭ تۈرلىرى ــۇ قىســاس ئ نىــڭ ب
ســـهۋەب  ) يهنـــى باشـــقىالرنىڭ هايـــات قېلىشـــىغا   (قىساســـنىڭ هاياتلىققـــا  

 .بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلىگهن

ــاخىرقى     - ٣ ــانالغان ئـ ــي سـ ــام ۋە ئهڭ ئهدەبىـ ــڭ ئهڭ ئىخچـ ــۆزىدە ئۇالرنىـ سـ
چـۈنكى ههر قانـداق ئهسـهردىكى    . سۆزى تهكرارالنغان) ئۆلتۈرۈش(يهنى » القتل«

ــدۇ   ــادە تهكرارلىــق ئۇنىــڭ ئهدەبىــيلىكىگه نۇقســان يهتكۈزى ــا . زىي ــان «ئهمم قۇرئ
 .دىكى بۇ ئايهتته تهكرار بولمىغان»كهرىم

ــاخىرقى ئهڭ ئىخچــام ۋە ئهدەبىــي هېســابالنغان ســۆزى پهقهت    - ٤ ئۇالرنىــڭ ئ
نىـڭ بـۇ   »قۇرئـان كهرىـم  «ئهممـا  . لىقتىن مهنئى قىلىشـنىال ئىپـادىلىگهن  قاتىل

ــى    ــىلهرنى مهنئـ ــتىن كىشـ ــدار قىلىشـ ــاتىللىقتىن ۋە يارىـ ــايىتى قـ قىســـاس ئـ
ــادىلىگهن ق ــنى ئىپ ــاس . ىلىش ــۈنكى قىس ــدار   ؛چ ــۈرۈش ۋە يارى ــۈرگهننى ئۆلت ئۆلت

قىسـاس   بۇنداق بولغان ئىكهن، بۇ ئـايهتتىكى . قىلغاننى يارىدار قىلىش دېمهكتۇر
 .سۆزى ههر ئىككىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىدۇ

ئۇالرنىڭ بۇ ئهڭ ئىخچام ۋە ئهدەبىي سانالغان ئاخىرقى سۆزى بۇ ماۋزۇنىـڭ   - ٥
ئاساســلىق مهقســىتى بولغــان هايــاتلىقنى قاتىللىقنىــڭ ئالــدىنى ئېلىشــقا       
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نىـــڭ ئـــايىتى قـــاتىلنى »قۇرئـــان كهرىـــم«ئهممـــا . يانداشـــتۇرۇپ ئىپـــادىلىگهن
رۈشــكه تــۈرتكه بولغــان ۋە ماۋزۇنىــڭ ئهســلى مهقســىتى بولغــان هايــاتلىقنى ئۆلتۈ

 .ئهسلى مهقسهت قىلىپ ئۇچۇق بايان قىلغان

ــۆزىدىكى      - ٦ ــاخىرقى س ــانالغان ئ ــي س ــام ۋە ئهڭ ئهدەبى ــڭ ئهڭ ئىخچ ئۇالرنى
ــۈرۈش« ــانلىقىنى    » ئۆلتـ ــهت قىلىنغـ ــنىڭ مهقسـ ــاتىلنىال ئۆلتۈرۈشـ ــۆزى قـ سـ

مىي مهنىسى بىلهن ههقسىز هالـدا ئۆلتۈرۈشـنىمۇ   چۈنكى بۇ ئومۇ. ئىپادىلىمهيدۇ
قۇرئــان «ئهممــا . ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ، يهنــى قىســاس مهنىســىنى ئىپادىلىمهيــدۇ 

نىــڭ ئــايىتى ههقســىز ئۆلتۈرۈشــلهرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالماســتىن، بهلكــى  »كهرىــم
شۇڭا قىسـاس سـۆزى بـۇ    . قاتىلنىال ئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت قىساسنى ئىپادىلهيدۇ

نىڭ بۇ قىساس »قۇرئان كهرىم«بۇنداق بولغان ئىكهن، . ۇچۇق ئېيتىلغانئايهتته ئ
ئــايىتى ئۇالرنىــڭ بــارلىق ســۆزلىرىدىن ئهڭ ئىخچــام ۋە ئهڭ ئهدەبىــي شــهكىلدە،  

ئهممـا ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرى    . مهقسهت قىلىنغان مهنىنى ئهڭ تـوغرا ئىپـادىلىگهن  
االغهت جهههتــته مهقسـهت قىلىنغــان مهنىنــى تــوغرا ئىپادىلهشـته ۋە پاســاههت، بــ  

دېگهن سـۆزى قىساسـنى   » ئۆلتۈرۈش«چۈنكى ئۇالرنىڭ . خېلى كۆپ يېتهرسىزدۇر
هالبۇكى، . ئىپادىلىمهستىن، بهلكى ئۆلتۈرۈشنىڭ  پۈتۈن تۈرلىرىنى ئىپادىلهيدۇ

ئۇالرنىــڭ بــۇ ســۆزلىرى ئــارقىلىق ئىپــادىلىمهكچى بولغــان مۇددىئاســى قىســاس 
 .ئىدى

بىـــــرىگه زىـــــت  -ئىككىســـــى بىـــــر  »زۇبهجهزاله ۋە ئه«بـــــاالغهتتىكى  - ٩
بـۇ سـۈپهتلهرنىڭ جـۈملىلهردە ئىككىسـى بىـرگه كېلىشـى مهزكـۇر        . سۈپهتلهردۇر

بۇنـــــداق كـــــېلىش  . جۈملىلهرنىـــــڭ پاســـــاهىتىگه نۇقســـــان يهتكۈزىـــــدۇ   
ئهممــا بــۇ ئىككــى ســۈپهتنىڭ  . باالغهتشۇناســالرنىڭ ئــادىتىگىمۇ خىــالپ ئىشــتۇر 

ا بىــرگه كهلگهنلىكــى ۋە قۇرئاننىــڭ نىــڭ ههر بىــر ماۋزۇلىرىــد»قۇرئــان كهرىــم«
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نىـڭ ئـادەتتىن تاشـقىرى هالـدا     »قۇرئان كهرىم«پاساهىتىنى هېچ بۇزمىغانلىقى 
 .پاساههت ۋە باالغهتلىك بىر كىتاب ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقتا

. باالغهت پهنلىرىنىڭ ههممىسىنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان  » قۇرئان كهرىم« - ١٠
لىق ئهدىـــبلهر، شـــائىرالر ۋە باالغهتشۇناســـالرمۇ ئهرەبلهردىـــن چىققـــان ئهڭ ئاتـــاق

دىكــى بــاالغهت پهنلىرىــدىن پهقهت بىــر يــاكى ئىككــى تــۈرىنىال  »قۇرئــان كهرىــم«
باشقىسىنى كهلتۈرۈشـكه ئورۇنغىنىـدا سـۆزنىڭ بـاالغهت ئۇسـلۇبى      . كهلتۈرەلهيدۇ

باالغهت پهنلىرىنىڭ ههممىسـىنى ئهڭ  » قۇرئان كهرىم«ئهمما . نۇقسانغا ئۇچرايدۇ
 .امىل ۋە ئهڭ ئهدەبىي شهكىلدە ئۆز ئىچىگه ئالغانك

مهسىله قۇرئاننىـڭ بـاالغهت ۋە پاسـاههت جهههتـته ئـادەتتىن       ١٠يۇقىرىدىكى 
ئهرەب تىلىنـى ۋە ئۇنىـڭ   . تاشقىرى هالدا يۇقىرى ئىكهنلىكىگه دااللهت قىلماقتا

قۇرئـــان «بــاالغهت، پاســـاههت پهنلىرىنــى قانچىلىـــك ياخشـــى بىلــگهن كىشـــى    
ــم ــادەت  ن»كهرى ــارىقى ئ ــڭ خ ــقىرى (ى ــادەتتىن تاش ــتۈنلۈكىنى ۋە  ) ئ ــي ئۈس ئهدەبى

 .ههقىقىي مۆجىزە ئىكهنلىكىنى شۇنچىلىك ياخشى چۈشىنهلهيدۇ

ئايهتلىرىنىــڭ تهركىبلىنىشــىدىكى ئاجــايىپلىقى، ئۇنىــڭ » قۇرئــان كهرىــم«
ئۇســلۇبى، ئىــنچىكه بايــانلىرى ۋە باشــقىالر ئهرەبلهرنىــڭ ئاتــاقلىق ئهدىــب ۋە       

نىـڭ ئهرەبلهرنىـڭ ئىپـادىلهش    »قۇرئـان كهرىـم  «. نى ههيران قالـدۇردى شائىرلىرى
ئۇســــلۇبلىرىغا ئوخشــــىمىغانلىقىنىڭ هېكمىتــــى شــــۇكى، مۇتهئهسســــىپ     

ئالدىــدا ئۆزلىرىنىــڭ ئــاجىزلىقىنى ئېتىــراپ    » قۇرئــان كهرىــم «ئهرەبلهرنىــڭ 
قىلىشـــى، ئۇنىـــڭ ئۇســـلۇبلىرىنى تهقلىـــد يـــاكى ئىنســـان ســـۆزى دەپ گۇمـــان 

نىڭ ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرىدىن ئاالهىـدە پهرقلىـق ۋە     »قۇرئان كهرىم«قىلماسلىقى، 
چـۈنكى ههر  . ئۈستۈن مۆجىزە ئىكهنلىكىنىڭ ئوتتۇرىغـا چىقىشـى ئۈچـۈن ئىـدى    

قانــداق شــائىر يــاكى ئــاپتور ئۆزىنىــڭ ئهســىرىدە كۈچىنىــڭ يېتىشــىچه ئــۆزىنى 
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ــقا      ــا چىقىرىشـ ــدە ئوتتۇرىغـ ــل دەرىجىـ ــىرىنى ئهڭ كامىـ ــكه ۋە ئهسـ كۆرسىتىشـ
ئۇالر ئۆز ئهسهرلىرىنىڭ بىر قىسـىم يهرلىرىـدە كىشـىلهر تهرىپىـدىن     . ىدۇتىرىش

ههر قانـداق شـائىر يـاكى    . ماختانسا، يهنه باشـقا يهرلىرىـدە تهنقىـدلهرگه ئۇچرايـدۇ    
يازغۇچى بهزى مـاۋزۇالرنى ئهڭ ياخشـى ئىپـادە قىاللىسـىمۇ، يهنه باشـقا مـاۋزۇالرنى       

الرنىڭ ئۇسـلۇبىنى ئـۆزىگه مهنسـۇپ    شۇنداق ئىپادە قىاللمىغانلىقى، يـاكى باشـقى  
. قىلىۋالغانلىقى ۋە باشقا سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن گاهىدا ئهيىبلىنىشـكه ئۇچرايـدۇ  

ئهرەبلهرنىڭ ئاتاقلىق ئهدىبلىرى ئۆزلىرىنىڭ باالغهت، پاساههت ئىلىملىرىدىكى 
ئۈستۈنلىكى ۋە ئىسالم دىنىغا شـۇنچىلىك قـاتتىق ئـۆچمهنلىكى بىـلهن تـۇرۇپ،      

ــان كهرىــمقۇر«ئــۇالر  نىــڭ ئۈســلۇبلىرىدىن بىــرەر كهمچىلىــك يــاكى نۇقســان   »ئ
نىــڭ شــائىر ســۆزى يــاكى، ئهدىبنىــڭ »قۇرئــان كهرىــم«بهلكــى ئــۇالر . تاپالمىغــان

قۇرئـان  «ئـۇالر  . ئهسىرى، ياكى ناتىقنىڭ نۇتقى ئهمهسـلىكىنى ئېتىـراپ قىلغـان   
ه نىــڭ ئهدەبىــيىلىكىگه ههيــران قالغــانلىقتىن ئــۇنى گــاه ســېهىر، گــا  »كهرىــم

. جىنالرنىڭ ياردىمى بىـلهن يېزىلغـان كىتـاب، دەپ تـۆهمهت قىلىشـقا باشـاليدۇ      
ي َ  ﴿: ئۇالرنىڭ سـۆزلىرىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ     » قۇرئان كهرىم« ِ

ي
َواَ رَل اَ

َِ ِب لََعليُم ْم َ�ْغِل ُ ونَ  َغْوا 
ْ
ُقْحتِن َوال

ْ
ا ال ََ  ََْسَمُعوا لَِا أ

َ
بـۇ  «: ركـافىرال «: تهرجىمىسـى  ﴾َ�َفُحوا  

ــىڭالر       ــبه قىلىش ــىلهر غهلى ــتۇرۇۋېتىڭالر، س ــالماڭالر، ئېلىش ــۇالق س ــا ق قۇرئانغ
 ].ئايهت -٢٦سۈرە فۇسسىلهت [ .»دەيدۇ ،مۇمكىن

ئالدىــدا يېڭىلغانلىقىنىــڭ جــانلىق   » قۇرئــان كهرىــم «مانــا بــۇ ئۇالرنىــڭ   
ــان كهرىـــم«ئـــۇالر. ئىپادىســـىدۇر ــهۋەبىدىن، »قۇرئـ گه تهڭ كېلهلمىگهنلىكـــى سـ

قۇرئــان  «چــۈنكى  . ى ئــۇنى ئاڭالشــتىن مهنئــى قىلىشــقا تىرىشــقان     باشــقىالرن
نىڭ ئۆزىگه خاس ئاجايىپ ئۇسـلۇبى ههممىنـى قايىـل قىلغـان ۋە جهلـپ      »كهرىم

 .قىلغان
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ئهرەبلهرنىڭ بـاالغهت ۋە پاسـاههتته ئاالهىـدە تونۇلغـان مهشـهۇر كىشـىلىرىمۇ       
ئۇالرنىـــڭ ههممىســـى ئۆزلىرىنىـــڭ بۇددىســـتلىق    . ناهـــايىتى كـــۆپ ئىـــدى  

ئهقىدىسىنى قوغداش ۋە قهبىلىۋازلىق قىلىـش غايىسـى بىـلهن ئۆزئـارا مۇنـازىرە      
ــۈرۈش    ــابرۇيىنى كۆت قىلىشــىش، پهخىــرلىنىش ۋە ئۇنــدىن باشــقا جهمهتىنىــڭ ئ

ئـۇالر  . مۇددىئالىرىنى ههمىشه ئهدەبىي مۇنـازىرىلهر ئـارقىلىق ئوتتۇرىغـا قويـاتتى    
بىلىلهر ئارىسىدا شـۆهرەت  ئهدەبىياتقا شۇنچىلىك كۆپ ئههمىيهت بېرەتتىكى، قه

تېپىش ياكى ئهيىبلىنىش ئىشلىرىنىڭ ههممىسى پهقهت ئۇالرنىـڭ ئهدەبىيـاتى   
ئهدەبىيات بىلهن كۆتۈرۈلهتتى نىڭ ئابرۇيى قىسقىسى ئۇالر. لهن قىياسلىناتتىبى

ئۇالر ئهدەبىياتتا باشـقىالرنى يېڭىشـقا شـۇنچىلىك    . ۋە ئهدەبىيات بىلهن چۈشهتتى
دىكـى  »قۇرئان كهرىم«سۇلمانالرغا رەددىيه بېرىشته ئۇالرنىڭ هېرىسمهن تۇرۇپ، مۇ

بىــرەر ســۈرىنىڭ ئوخشىشــىنى ئىجــاد قىلىشــتىن ئىبــارەت جــان كهتمهيــدىغان   
ئىشنى قويۇپ ئۇرۇشـنى، جـان ۋە مـالنى پىـدا قىلىشـنى تاللىغـانلىقى ئۇالرنىـڭ        

ــته  ــم «ئهمهلىيهت ــان كهرى ــا ته  » قۇرئ ــڭ ۋە ئۇنىڭغ ــاجىز قالغانلىقىنى ــدا ئ ڭ ئالدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـۇالرنى   . كېلهلمىگهنلىكىنىڭ ئىسپاتلىنىشى بولدى

نىڭ ئوخشىشىنى ئىجاد قىلىپ بېقىشـقا  »قۇرئان كهرىم«ئۇرۇشقا ئهمهس، بهلكى 
چاقىرىپ، ئالالهنىڭ تۆۋەنـدىكى سـۆزلىرى بىـلهن ئۇالرغـا مۇنـداق دۇئېـل ئـېالن        

ر نَلي ﴿: قىلغـان  مي ثِْلِب َواْ ُىوا ُشَاَداَءُ�م ِمن   ُ وِن َو�ِن ُتناُْم ِف َر�ٍْب ِمن رُوا �ُِسوَرةٍ ِمن  ِمن
ْ
أ َ� ِْدنَر لََ َ َٰ َر 

ْ
َ

ََ رَرةُ ، اللي ِب ظِن ُتناُْم َصرِ ِف�َ  ِ
ْ
َي رُس َوال َيرَر اليِو َواُوُ َهر ا ِْ  ۖ لَ ِن ليْم َ�ْفَعلُوا َولَ  َ�ْفَعلُوا لَر�يُقوا ا ِى دي

ُ
أ

َكلِِح� َ 
ْ
گه بىـز نازىـل قىلغـان قۇرئانـدىن     )مـۇههممهد ( بهنـدىمىز «: تهرجىمىسى ﴾لِل

شهكلهنســهڭالر، قۇرئانغــا ئوخشــاش بىــرەر ســۈرىنى مهيــدانغا چىقىرىــپ بــېقىڭالر 
ــالالهتىن باشــقا ياردەمچىڭالرنىــڭ ههممىســىنى  ) قۇرئانغــا تهئهررۇز قىلىشــتا( ئ
راسـتچىل  ) پىڭالرداقۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى، دېگهن گېـ (چاقىرىڭالر، ) ياردەمگه(

كــافىرالر  -ههرگىزغــۇ قىاللمايسـىلهر  -ئهگهر مۇنــداق قىاللمىسـاڭالر . الربولسـاڭ 
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 ».ئۈچۈن تهييارالنغان، ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولغان دوزاخـتىن سـاقلىنىڭالر  
 ].ئايهتلهر -٢٤-٢٣سۈرە بهقهرە [

ُِ ﴿: يهنه بىر ئايهتته ا ََْتَ ْ  َ�ُقولُوَن ا
َ
رُو ۖ أ

ْ
ثِْلِب َواْ ُىوا َمِ  اْس اََطْعاُم ِمن   ُ وِن اُْا لََ ا �ُِسوَرةٍ ِمن

 ِب ظِن ُتناُْم َصرِ ِف�َ 
 ،قۇرئاننى مۇههممهد ئۆزى توقۇپ چىققـان : ئۇالر«: تهرجىمىسى ﴾اللي

راسـتچىل بولسـاڭالر، ئـالالهتىن    ) بۇ سۆزۈڭالردا(دېيىشهمدۇ؟ ئېيتقىنكى، ئهگهر 
كى كىشـىڭالرنى چاقىرىـپ، قۇرئانغـا ئوخشـاش     چاقىرااليـدىغانلى ) ياردەمگه(باشقا 

 ].ئايهت -٣٨سۈرە يۇنۇس [» .بىرەر سۈرىنى كهلتۈرۈپ بېقىڭالر

نــى ئوتتۇرىغــا »قۇرئــان كهرىــم«ئهگهر ئهرەبــلهر مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمنى 
چىقىرىشتا باشقىسىدىن ياردەم ئالغـان، دەپ گۇمـان قىلىـدىغان بولسـا، ئهلـۋەتته      

ــۇلمانالر ب  ــۇ مۇس ــۈن     ئۇالرم ــش ئۈچ ــات قىلى ــۇالرنى م ــىش ۋە ئ ــلهن مۇنازىرىلىش ى
بولسىمۇ، باشقىالردىن ياردەم سوراشـقا تىرىشـاتتى، چـۈنكى ئـۇالر ئهرەب تىلىنىـڭ      
ــۇههممهد       ــتا مـ ــۈرئهت قىلىشـ ــقا جـ ــاردەم سوراشـ ــته ۋە يـ ــاتىنى بىلىشـ ئهدەبىيـ

ــدى   ــۈك ئى ــاالمدىن كۈچل ــۇالر . ئهلهيهىسس ــم «ئ ــان كهرى ــرەر  »قۇرئ ــڭ بى گه ئۇنى
ئوخشىشــىنى ئىجــاد قىلىــش ئــارقىلىق تاقابىــل تۇرۇشــقا كــۈچى    سۈرىســىنىڭ

يهتمىگهندىن كېيىن، تىل بىلهن قارشىلىق كۆرسىتىشنىڭ ئورنىغا تىغ بىلهن 
ــدى       ــولىنى تاللى ــىتىش ي ــىلىق كۆرس ــلهن قارش ــزىلهر بى ــچ ۋە نهي ــى قىلى . يهن

نىــڭ بــاالغىتى ئۇالرنىــڭ نهزىرىــدىمۇ »كهرىــم قۇرئــان«بۇنىڭــدىن ئىســپاتالندىكى 
نهتىجىدە ئهرەبـلهر ئىككـى چـوڭ    . سلىسىز دەرىجىدە يۇقىرى ۋە ئۈستۈن ئىدىمى

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ههق پهيغهمبهر : گۇرۇهقا ئايرىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى
نىـڭ ئۇنىڭغـا ئـالاله تهرىپىـدىن     »قۇرئان كهرىم«ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرۈپ، 

نىـڭ  »قۇرئان كهرىـم «: ه بىرىكهلگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغۇچى مۇسۇلمانالر، يهن
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ــدىن ۋاز    ــۇرۇپ، ئۆزلىرىنىـــڭ باتىـــل دىنلىرىـ ــان تـ ــران قالغـ مۆجىزىســـىگه ههيـ
 .كېچهلمىگهن تهرسا مۇشرىكالر ئىدى

 

 

 

 

 

 

 نىڭ خهۋەرلىرىنىڭ راستلىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى»قۇرئان كهرىم«

ــم « ــان كهرى ــق بهرگهن    »قۇرئ ــالر توغرىلى ــدىغان ئىش ــته بولى ــڭ كېلهچهك نى
ــويىچه ئهمهلــگه ئاشــقانلىقىنىڭ      خهۋەرلىرىن ــڭ كېيىــنچه خهۋەر بېــرىلگهن ب ى

 .دەلىللىرى كۆپ

َِقن ﴿ - ١
ْ
�َر بِرل ْْ ُ الّح

َ
ََحاَ  ظِن َشرَء اللي  ُب تِمِن َ� ُ�َِلنِق َ�  ۖ ليَقْد َصَدَا اللي ُب رَُسوُ

ْ
َد ال َِ َمْس

ْ
َْدُيلُ ي ال ََ

َرلُونَ 
َ
 ت

َ
   َ� ِ

اًْةر اَِح� ًرََ  ۖ رُُءوَسُمْم َوُمَقِ ن ََ  ََ ِ ل
أ
َعَا ِم  ُ وِن َذ ََ : تهرجىمىسـى  ﴾َعِلَم َمر لَْم َ�ْعلَُموا لَ

ئــى . (ئــالاله پهيغهمبىــرىگه، ههق رەۋىشــته، ههقىقىــي راســت چــۈش كۆرســهتتى «
ئهمىـن بولغـان،   ) دۈشـمهندىن (خـۇدا خالىسـا   ) سـهن ۋە سـاهابىلىرىڭ  ! مۇههممهد

ــدا، ) بهزىلىــرىڭالر(ۋە باشــلىرىڭالرنى چۈشــۈرگهن ) بهزىلىــرىڭالر( قىرقىغــان هال
  ].ئايهت -٢٧سۈرە فهتىه [ ».قورقماي چوقۇم مهسجىدى ههرامغا كىرىسىلهر
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 ههممىـگه مهلـۇم   ،بۇ ئىش ئهمهلىيهتته خهۋەر بهرگهن بويىچه ئهمهلـگه ئاشـقان  
 .بىر ههقىقهتتۇر

٢ - ﴿ ِِ َي رِلَر يَ  تَمنُوا ِمنُمْم وََىِملُوا ال ِ
ي
َِ َتَم ر اْس اَْخلََف  وََىَد اللي ُب اَ ْر

َ ْ
لََْْس اَْخِلَفنيُاْم ِف األ

ي  ِ
ي
ي لَُاْم ِ ينَُاُم اَ َّ َُمِكن

ََ يَ  ِم  َف ِْلِاْم َو ِ
ي
ْمنً ر اْرَتَضـٰى اَ

َ
ََْع ِد َي ْولِِاْم أ يُام ِمن   

ََ ُ َِدن
ََ   ۚ لَُاْم َو

َ
َ�ْع ُ ُدونَِ�  

وَن ِب َش  ْْئًر ُُ ََْع  دَ  ۚ سُْ ِ   َفرِس  ُقونَ  َوَم    َ�َف  َح 
ْ
ََ ُه  ُم ال ئِ ولَ   أ

ُ
ََ لََ لِ  

أ
ئــالاله «: تهرجىمىســى ﴾َذ

ــىلهرگه،       ــان كىش ــى قىلغ ــى ئهمهللهرن ــان ۋە ياخش ــان ئېيتق ــى ئىم ئىچىڭالردىك
ئــۇالردىن بــۇرۇن ئــۆتكهنلهرنى زېمىنــدا هۆكــۈمران قىلغانــدەك، ئۇالرنىمــۇ چوقــۇم  

كهم قىلىـپ  هۆكۈمران قىلىشنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغـان دىننـى چوقـۇم مۇسـتهه    
بېرىشــنى ۋە ئۇالرنىــڭ قورقۇنچىســىنى ئامانلىققــا ئايالنــدۇرۇپ بېرىشــنى ۋەدە      

  ].ئايهت - ٥٥سۈرە نۇر [ ».قىلدى

ئالاله بۇ ۋەدىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ هايـات ۋاقتىـدىال ئهمهلـگه     
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن ههزرىتـى    . ئاشۇرۇشقا باشلىدى

بهكرىنىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدە بۇ ۋەدىنىـڭ ئهمهلـگه ئېشىشـى نهتىجىسـىدە     ئهبۇ 
ــاكىمىيهت   بهزى شـــهههرلهر فهتهـــى قىلىنىـــپ، ئىســـالم خهلىپىلىكىنىـــڭ هـ
دائىرىســى ئىچىــگه كىــردى، كېــيىن ئىككىنچــى خهلىــپه ههرزىتــى ئۆمهرنىــڭ    
ــۈچىنچى خهلىــپه ههزرىتــى      ــدىن ئ ــدى، ئان ــۇ فهتىهــلهر تېخىمــۇ كېڭهي ــدە ب دەۋرى

اننىڭ دەۋرىدە فهتهـى كېڭىيىـپ شـهرق ۋە غهرب مهملىكهتلىرىـدە ئىسـالم      ئوسم
شـۇنداق قىلىـپ پهيغهمـبهر    . دىنىنىڭ نۇرى رەسمىي رەۋىشته پارالشقا  باشلىدى

ئالالهنىـڭ بـۇ ههق    ال،ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىـدىن چـارەك ئهسـىر ئۆتمهسـتىن    
رمۇ ئالالهنىــڭ مۇســۇلمانال. دىنــى پۈتــۈن دىنالرنىــڭ ئۈســتىدىن غهلىــبه قىلــدى

 .ۋەدىسى بويىچه قورقۇنچسىز هالدا ئالالهقا ئىبادەت قىلىدىغان بولدى
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ْو سُْس ِلُمونَ ﴿ - ٣
َ
َُّاْم أ ٍس َشِديٍد ُ�َق ررِلُو

ْ
وِ� بََ

ُ
أ اَْوٍ  أ

َ
سـىلهر  «: تهرجىمىسـى  ﴾ َساُْدَىْوَن ظِل

) ىزالئۇرۇشسـ (چاقىرىلىسىلهر، ياكى ئۇالر ) ئۇرۇشۇشقا(جهڭگىۋار بىر قهۋم بىلهن 
بـۇ ئىشـمۇ خهۋەر   ]. ئايهتنىڭ بىـر قىسـىمى   -١٦فهتىه سۈرە [ ».مۇسۇلمان بولىدۇ

 .بېرىلگهن بويىچه ئهمهلگه ئاشقان

َفاْحُ ﴿ - ٤
ْ
لَْواًجر.  ظَِذا َجرَء نَْ ُ اللي ِب َوال

َ
َيرَس يَْدُيلُوَن ِف ِ يِ  اللي ِب أ يَْا ا

َ
ََ  ، َوَرأ ْح ِبَْمِد َرِِن 

لََسِ ن

ابًر ۚ ِفْحُِ َواْساَغْ  ئالالهنىڭ ياردىمى ۋە غهلىبىسـى كهلـگهن ۋە   «: تهرجىمىسى ﴾ظِنيُب َكَن رَوي
توپ بولۇپ كىرگهنلىكىنى كۆرگىنىڭدە،  -ئالالهنىڭ دىنىغا كىشىلهرنىڭ توپ 

 ».رەببىڭگه تهسبىه ئېيتقىن، ههمد ئېيتقىن ۋە ئۇنىڭدىن مهغپىرەت تىلىگىـن 
  ].ئايهتلهر -٣-٢-١نهسر سۈرە [

 - ٨مۇسـۇلمانالر هىجرىيهنىـڭ    ،خۇشـخهۋەر ئهمهلىيهتـته ئهمهلـگه ئېشـىپ     بۇ
بۇ ۋاقىتتا كىشىلهر ئالالهنىڭ دىنىغا توپ ـ توپ  . يىلى مهككىنى فهتهى قىلدى

 .بولۇپ كىردى

َيرِس  ﴿ - ٥ ََ ِمَ  ا ُم َِ  ُب َ�ْع
ئـالاله سـېنى   !) ئـى مـۇههممهد  (« : تهرجىمىسـى  ﴾َواللي

نىــڭ ئايهت -٦٧ســۈرە مائىــدە  -٥( ».ىن ســاقاليدۇكىشــىلهرنىڭ زىيانكهشــلىكىد
  ].بىرقىسمى

مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمغا قهســت . بــۇ ۋەدىمــۇ ئهمهلىيهتــته ئىشــقا ئاشــتى 
قىلماقچى بولغانالر شۇنچىلىك كۆپ بولغـان بولسـىمۇ، ئـالاله ئـۇنى سـاقلىدى ۋە      

 .هېچبىر سۇيىقهستكه ئۇچرىماستىن، ئالالهنىڭ هۇزۇرىغا ئۇالشتى

ََْعِد َغلَِ ِاْم َس َْغِل ُونَ ،  ِل َِا الّحو ُ غُ ﴿ - ٦ َِ وَُهم ِمن   ْر
َ ْ
ْ َ� األ

َ
ْمُح ِم   ۗ ِف بِْضِو ِسشِ�َ ،  ِف أ

َ ْ
لِلي ِب األ

ََْعدُ  ُمْؤِمنُونَ  ۚ َف ُْا َوِم  
ْ
ٍَ َ�ْفَحُح ال ــِه ،  َو�َْوَمئِ َعِل�ُل الحي  ۖ يَنُ ُ َم  سََ رءُ  ۚ ِبَنْصـِر الل�

ْ
  ۖ ِو ُم ، وَْىَد اللي  بِ وَُهَو ال

َ
 

 َ�ْعلَُم ونَ 
َ
َيرِس   َ ا ََ

ْ
ث
َ
ُِ َولَ أِم ي أ رۇملـۇقالر يـېقىن بىـر    « :تهرجىمىسـى  ﴾ُفِْلُف اللي ُب وَْىَد
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جايدا يېڭىلدى، ئـۇالر يېڭىلگهنـدىن كېـيىن بىـر قـانچه يىـل ئىچىـدە يېڭىـدۇ،         
مىنلهر ۆبۇ كۈندە م ئىلگىرى ۋە كېيىن ههممه ئىش ئالالهنىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر،

ئالالهنىڭ بهرگهن ياردىمى بىلهن خۇشال بولىدۇ، ئالاله خالىغان كىشىگه يـاردەم  
ئـۇالرنى  (ئـالاله  . ناهـايىتى مېهرىبانـدۇر  ) مىنلهرگهۆمـ (بېرىدۇ، ئـالاله غـالىبتۇر،   
ئـالاله ۋەدىسـىگه خىالپلىـق قىلمايـدۇ،     . ۋەدە قىلـدى ) غالىب قىلىـدىغانلىقىنى 
 -٦-٥-٤-٣-٢ســۈرە رۇم  [ ».بىلمهيــدۇ) بــۇنى (تولىســى لــېكىن كىشــىلهرنىڭ  

 ].ئايهتلهر

قالر بــــۇ ۋەدە خــــۇددى خهۋەر بېــــرىلگهن بــــويىچه ئهمهلــــگه ئاشــــتى، رۇملــــۇ
 .كېيىن، ئۇالرنى يهڭدى دىنيهتته يىل ىپئىرانلىقالرغا يېڭىل

َرلُِاونَ ﴿ - ٧
َ
ُ ل
َ
َح َو�ِنير ُ

ْ
ت َِن َر ا

ْ
َ ُْ  نَلي

َ
ۇرئـاننى ههقىـقهتهن بىـز    ق« :تهرجىمىسـى  ﴾ظِنير ن

  ].ئايهت - ٩سۈرە هىجر [ ».چۈشۈردۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز

كىشـــىلهرنىڭ  قىيـــامهتكه قهدەر نـــى»قۇرئـــان كهرىـــم«بـــۇ ئـــايهتته ئـــالاله 
زىيادە قىلىۋېلىشىدىن سـاقاليدىغانلىقىغا   -بۇزۇشىدىن، ئۆزگهرتىشىدىن ۋە كهم 

بـۇ ۋەدىسـى تـا بۈگـۈنگىچه ئهمهلـگه       ۋەدە قىلغان بولـۇپ، ئهمهلىيهتـته ئالالهنىـڭ   
 .بۇنىڭغا پۈتۈن دۇنيا ئىقراردۇر. ئېشىپ كهلمهكته

اُر ﴿: ئالاله تائاال يههۇدىيالر توغرىلىق مۇنداق دېـگهن  – ٨ اُ ْا ظِن َكنَ ْا لَُم ُم الي

َِ ظِن ُتناُْم  َمْو
ْ
اََمنيُوا ال ََ َيرِس  ًة ِمن  ُ وِن ا ََ ِ  ِب َيرل

ِيَحُة ِىنَد اللي
ْ
َمْا .  َصرِ ِف�َ ار بًَدا بَِمر اَ دي

َ
ُِ أ َولَ  َ�اََمنيْو

يِْديِامْ 
َ
يهنـى  (ئهگهر ئـاخىرەت يـۇرتى   : ئۇالرغـا « :تهرجىمىسـى  ﴾َواللي ُب َىِل  ٌم بِرلاي رلِِم�َ  ۗ أ

ــنهت ــدەك (ئالالهنىــڭ قېشــىدا ) جهن باشــقىالرغا ئهمهس، ) ســىلهر گۇمــان قىلغان
ئۆلۈمنى ئارزۇ ) ى جهننهتكه ئۇالشتۇرىدىغانسىلهرن(يالغۇز سىلهرگىال خاس بولسا، 

راســتچىل  ) جهنــنهت بىــزگىال خــاس دېــگهن ســۆزۈڭالردا     ! (قىلىــپ بــېقىڭالر  
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ئۇالر قىلغان يامان ئهمهللىرى سهۋەبلىك، ئۆلۈمنى ههرگىزمـۇ  . دېگىن ،بولساڭالر
 -٩٥ -٩٤سـۈرە بهقهرە  [ ».ئـالاله زالىمالرنـى ئوبـدان بىلگۈچىـدۇر    . ئارزۇ قىلمايـدۇ 

  ].تلهرئايه

ّ�َا ر ﴿: بايان قىلىنىدۇ ئايهتنىڭ ئوخشىشىيهنه بىر ئايهتتىمۇ يۇقىرىقى 
َ
اُْا يَر َ

َِ ظِن ُتناُْم َصرِ فِ  َمْو
ْ
اََمنيُوا ال ََ َيرِس  َرُء لِلي ِب ِم  ُ وِن ا َِ ْو

َ
نيُمْم أ

َ
يَ  َهرُ وا ظِن َزَ�ْماُْم َ ِ

ي
 َ�اََمنيْونَُب .  �َ اَ

َ
َو 

بًَدا بَِمر اَ 
َ
يِْديِامْ أ

َ
َمْا أ رلِِم�َ  ۚ دي ئېيتقىنكى، ئى ! ئى مۇههممهد«: تهرجىمىسى ﴾َواللي ُب َىِل ٌم بِرلاي
نىـــڭ ئالالهئهگهر ســـىلهر باشـــقىالرنى ئهمهس، پهقهت ئـــۆزۈڭالرنىال ! يههـــۇدىيالر

ئاخىرەتنىـــڭ راهىــتىگه تېـــزرەك  (دوســتلىرى دەپ دەۋا قىلىـــدىغان بولســاڭالر،   
راسـتچىل  ) بۇ دەۋايىڭـالردا (ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالر، ئهگهر  ئۆلۈمنى) يېتىش ئۈچۈن

ئۇالر قىلغان گۇناهلىرى تۈپهيلىدىن، ئۆلۈمنى ههرگىز ئارزۇ قىلمايـدۇ،  . بولساڭالر
 ].ئايهتلهر-٧-٦سۈرە جۇمۇئه [» .زالىمالرنى بىلگۈچىدۇر ئالاله

 شۈبهىسىزكى، يههۇدىيالر مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالمغا ئهڭ دۈشـمهن بولغـان    
ــدى  ــۇقالر ئىـ ــقا     . مهخلـ ــتا باشـ ــار قىلىشـ ــاالمنى ئىنكـ ــۇههممهد ئهلهيهىسسـ مـ

شـۇنداق تـۇرۇپ ئـۇالردىن بىـرەر     . كافىرالردىن بهك هېرىس ۋە بهك جىددىي ئىـدى 
كىشى ئۇنى يالغانغـا چىقىـرىش يۈزىسـىدىن بولسـىمۇ ئۆزىنىـڭ ئۆلـۈمىنى ئـارزۇ        

ۇنداق قىلىشـقا  چـۈنكى بـۇ ئـايهت ئـۇالرنى شـ     . قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقـان ئهمهس 
 .چاقىرغان ئىدى

ثِْلِب َواْ ُىوا ُش َاَداَءُ�م ِمن    ُ ﴿ - ٩ رُوا �ُِسوَرةٍ ِمن  ِمن
ْ
أ َ� ِْدنَر لََ َ َٰ َر 

ْ
َ ر نَلي مي وِن َو�ِن ُتناُْم ِف َر�ٍْب ِمن

َيررَ .  اللي ِب ظِن ُتناُْم َصرِ ِف�َ  ََ رَرةُ  لَ ِن ليْم َ�ْفَعلُوا َولَ  َ�ْفَعلُوا لَر�يُقوا ا ِ
ْ
َيرُس َوال ِْ  ۖ اليِو َواُوُ َهر ا ِى دي

ُ
أ

َكلِ  ِح� َ 
ْ
كه بىــز نازىــل قىلغــان قۇرئانــدىن )مــۇههممهد(بهنــدىمىز «: تهرجىمىســى ﴾لِل

شهكلهنســهڭالر، قۇرئانغــا ئوخشــاش بىــرەر ســۈرىنى مهيــدانغا چىقىرىــپ بــېقىڭالر 
ــالالهتىن باشــقا ياردەمچىڭال) قۇرئانغــا تهئهررۇز قىلىشــتا( رنىــڭ ههممىســىنى ئ
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راسـتچىل  ) قۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى دېـگهن گېـپىڭالردا  (چاقىرىڭالر، ) ياردەمگه(
كـاپىرالر   -ههرگىزغـۇ قىاللمايسـىلهر   -ئهگهر مۇنـداق قىاللمىسـاڭالر   . بولساڭالر

 ».ئۈچۈن تهييارالنغان، ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولغان دوزاخـتىن سـاقلىنىڭالر  
 ].ئايهتلهر -٢٤-٢٣بهقهرە سۈرىسى [

ــافىر      ــۈنىمىزگىچه ك ــالپ ك ــدىن باش ــاالمنىڭ زامانى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
دىـــن بىـــرەر »قۇرئـــان كهرىـــم«ئهرەبـــلهر ئىســـالم دەۋىتىنـــى يـــوق قىلىشـــقا ۋە 

ئۆزلىرىنى ههقلىق كۆرسىتىشكه شـۇنچىلىك هېرىسـلىق    ،كهمچىلىك تېپىپ
ۈرە ئىجـاد قىلىـپ   گه ئوخشاش بىرەر سـ »قۇرئان كهرىم«تۇرۇپ، ئۇالردىن بىرەرسى 

. گه تاقابىـل تۇرۇشــقا جــۈرئهت قىاللىغىنــى يــوق »قۇرئــان كهرىــم«ئۇنىـڭ بىــلهن  
قۇرئـان  «نىڭ باشـقىمۇ خهۋەرلىـرى   »قۇرئان كهرىم«يۇقىرىدا بايان قىلىنغانالر ۋە 

چۈنكى . نىڭ ئالاله تائاالنىڭ سۆزى ئىكهنلىكىگه ئۇچۇق دااللهت قىلماقتا»كهرىم
ئهزەلــدىن شــۇنداق جــارى بولــۇپ كهلگهنكــى، يالغانــدىن  ئــالاله تائاالنىــڭ قــانۇنى 

پهيغهمبهرلىــك داۋاســى قىلغانالرنىــڭ ئالالهنىــڭ نامىــدىن ئېيتقــان يالغــان       
خهۋەرلىـرى هېچبىــر  زامــان تــوغرا چىققــان ئهمهس، بهلكــى ئــالاله ئــۇالرنى رەســۋا  

 .قىلىپ، ئۇالرنىڭ يالغانچىلىقلىرىنى خهلقى ئالهمگه پاش قىلغان

دە بۇرۇنقى ئۈممهتلهرنىڭ ئىشلىرى ۋە ئۇالرنىڭ هـاالكهتلىرى  »مقۇرئان كهرى«
شـۇ ههقىــقهت ههممىـگه مهلــۇمكى، مـۇههممهد ئهلهيهىسســاالم    . بايـان قىلىنغــان 

يېزىشنى ياكى ئوقۇشنى ئۈگهنمىگهن، ئالىمالر بىلهنمۇ ههمسـۆهبهتته بولمىغـان   
رىپهتتىن يىـراق  مه -ئۇ بۇتالرغا چوقۇنىدىغان، ئىلىم . ساۋاتسىز پهيغهمبهر ئىدى

بولغــان، ههتتــا بىــرەر كىتــابنىمۇ تونۇمايــدىغان ۋە ئهقلىــي ئىلىملهردىــن بىــرەر   
ئــۇ . ئىلىمگىمــۇ ئىــگه بولمىغــان جاهىــل قهۋمنىــڭ ئارىســىدا ئۆســۈپ يېتىلــدى

قهۋمىـــدىن  ،ئىلگىرىكـــى هاياتىـــدا باشـــقىالردىن تهلىـــم ئالغۇچىلىـــك ۋاقىـــت 



 

200 

ــانمۇ ئهمهس ــڭ كىتابلى . ئايرىلغ ــى كىتابنى ــىلهرنىڭ  ئههل ــدىكى بهزى قىسس رى
گه خىــالپ كېلىشــى بولســا، ئههلــى كىتابالرنىــڭ ههقىقهتنــى  »قۇرئــان كهرىــم«

ئــۆز كىتــابلىرىنى قهســتهن ئۆزگهرتىــۋەتكهنلىكى ســهۋەبتىن   ،يوشــۇرۇش ئۈچــۈن
ــۇ كىتابالرنىــڭ ئهســلى    . ئىــدى ــدا بايــان قىلغانــدەك، ئ ــۇالر بىــز يۇقىرى چــۈنكى ئ

غان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ قولىـدىكى هـازىرقى     نۇسخىسىنى ئاللىبۇرۇن يوقىتىپ قوي
ــتىكى    ــڭ چىــــن يېتىــــپ كېلىشــ ــابلىرى ئۆزلىرىنىــ ــدە كىتــ ــى ئههــ ئىككــ
ــامىيلىق     ــاكى ئىلهـ ــك، يـ ــابالر ۋەهىيلىـ ــۇ كىتـ ــا، بـ ــىتىلىرىنى يوقاتقاچقـ ۋاسـ

أ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ تائاال بۇ ههقته ئالاله. سۈپهتلهردىن يىراقتۇر َ َٰ ُقْحتَن َ�ُقّ  
ْ
ا ال ََ ظِني َه أ

َِ ِب َفْاَِلُفونَ بَ  ي ُهْم  ِ
ي
َ اَ ََ

ْ
ث
َ
اِ� َا أ بۇ قۇرئان ههقىقهتهن ئىسـرائىل  «: تهرجىمىسى ﴾ِ� ظِْسَ

ــتىالپ   ــڭ ئىخ ــا ئۇالرنى ــان    ئهۋالدلىرىغ ــۆپىنى باي ــىلىرىنىڭ ك ــقان نهرس قىلىش
 .]ئايهت -٧٦سۈرە نهمل [ ».قىلىپ بېرىدۇ

ــم « ــان كهرىــ ــاپىقالر »قۇرئــ ــپ، د  (دە مۇنــ ــان ئېيتىــ ــدا ئىمــ ــدا تىلىــ ىلىــ
ئـۇالر مهخپىـي هالـدا    . نىڭ تۈرلۈك سـىرلىرى پـاش قىلىنغـان   )ئىشهنمىگۈچىلهر

ههر تۈرلۈك هىيله ـ مېكىـرلهر بىـلهن مۇسـۇلمانالرنىڭ زىيىنىغـا ئىـش ئېلىـپ        
ــاراتتى ــۇ ئههــۋاللىرىنى بىــر   . ب ــالاله مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمغا ئۇالرنىــڭ ب  -ئ

نىـڭ بـۇ خهۋەرلىرىنـى    »ان كهرىـم قۇرئـ «مۇنـاپىقالرمۇ  . بىرلهپ بىلدۈرۈپ تـۇراتتى 
ــى ــراپ قىالتتـــ ــم«. ئېتىـــ ــان كهرىـــ ــۇرۇن  » قۇرئـــ ــڭ يوشـــ يهنه يههۇدىيالرنىـــ

ــۇ   ــۇراتتى، ئۇالرمـ ــۇ »قۇرئـــان كهرىـــم«ئههۋاللىرىـــدىنمۇ خهۋەر بېرىـــپ تـ نىـــڭ بـ
 .خهۋەرلىرىنى ئىنكار قىاللمىغان

دە ئهرەبلهر كۆرۈپ باقمىغان ئومۇمىي ۋە خۇسۇسىي ئىلىمـلهر  »قۇرئان كهرىم«
ــ ــدا. گهنكهل ــا    : ئۇنىڭ ــرى، ئازغۇنالرغ ــات ئىلىملى ــرى، ئهقلىي ــهرىئهت ئىلىملى ش

نهســىههت، هــېكمهتلهر، ئــاخىرەت ئــالىمىگه مۇناســىۋەتلىك   -رەددىــيه، تــارىخ، ۋەز 
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ئهخالق ۋە باشقىالر بار بولۇپ، هازىرقى كۆپلىگهن ئههمىيهتلىـك  -خهۋەرلهر، ئهدەپ
ڭ مۇهىملىرى ئهقىدە، شهرىئهت دىن ئېلىنغان، ئۇالرنى»قۇرئان كهرىم«ئىلىملهر 

 .ئههكاملىرى، ئهخالق ئۆلچهملىرى ۋە باشقىالردۇر

كۆپلىگهن ئىلىملهرنى ۋە مهسىلىلهرنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان   » قۇرئان كهرىم«
چــوڭ بىــر كىتــاب تــۇرۇپ، ههرخىــل ئىخــتىالپالردىن ۋە زىــتلىقالردىن پۈتــۈنلهي  

لغـان بولسـا ئىـدى، ئهلـۋەتته     ئهگهر ئۇ ئالالهتىن باشقىسىنىڭ سـۆزى بو . خالىدۇر
ــوالتتى    ــان ب ــالىقالر تېپىلغ ــتلىقالر ۋە خات ــۆپلىگهن زى چــۈنكى چــوڭ  . ئۇنىڭــدا ك

ــدۇ    ــداق ئىشــالردىن خــالىي بواللماي ــادەتته بۇن ــابالر ئ ــان «. ههجىملىــك كىت قۇرئ
ئۇنىـڭ چوقـۇم ئالالهنىـڭ سـۆزى      ،دە ئـازراقمۇ ئىخـتىالپ كـۆرۈلمىگهچكه   »كهرىـم 

ََ ﴿: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنـداق دەيـدۇ  . يوقتۇر ئىكهنلىكىگه هېچ شۈبهىمىز لَ 
َ
أ

ُقْحتنَ 
ْ
لً ر َتِث ً�ا ۚ َ�اََدبيُحوَن ال ََ َِ  ِب اْيِا  ِب لَوََجُدوا 

ئـۇالر  «: تهرجىمىسـى  ﴾َولَْو َكَن ِمْ  ِىنِد َ�ْ�ِ اللي
مۇشرىكالر بىلهن مۇنـاپىقالر  (قۇرئان ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزمهمدۇ؟ ئهگهر قۇرئان 

ئــالالهتىن غهيرىنىــڭ تهرىپىــدىن بولغــان بولســا، ئهلــۋەتته،  ) ۇمــان قىلغانــدەكگ
 ].ئايهت -٨٢سۈرە نىسا [ ».ئۇنىڭدىن نۇرغۇن زىددىيهتلهرنى تاپقان بوالتتى

نىڭ فۇرقان »قۇرئان كهرىم«ئالاله تائاال يۇقىرىدا بايان قىلىنغان بۇ ئاالمهتكه 
ن﴿: سۈرىسىدە مۇنداق ئىشارەت قىلىدۇ

َ
َِ اُْا أ ْر

َ ْ
ِِ َواأل ي  ِف السي َمرَوا َِن ي َ�ْعلَُم ال ِ

ي
ُ اَ

َ
ظِني ُب  ۚ َلُ

ئېيتقىنكـى، ئـۇنى ئاسـمانالردىكى ۋە زېمىنـدىكى      «: تهرجىمىسـى  ﴾َكَن َ�ُفوًرا ريِو ًمر
  ].ئايهت -٦سۈرە فۇرقان [ ».سىرنى بىلىپ تۇرىدىغان ئالاله چۈشۈردى

ــد  ــاالغىتى ۋە چـــۈنكى ئۆزىنىـــڭ ئاجايىـــپ ئۇســـلۇبى، ههممىـ ىن ئۈســـتۈن بـ
ــۆز ئىچىــگه    ــى ئ پاســاهىتى، غهيىــپلهردىن خهۋەر بېرىشــى، كــۆپلىگهن ئىلىملهرن
ــلهن    ــى بىـ ــالىي بولۇشـ ــتلىقالردىن خـ ــتىالپالردىن، زىـ ــى ۋە ئىخـ ــان بولۇشـ  ،ئالغـ
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پهقهت  ،ههجىملىك بىـر كىتـاب  چوڭ ئىنسانالرنى ههيرانلىقتا قالدۇرغان بۇنداق 
 .!تهرىپىدىنال كېلىدۇ) ئالاله(لىك بىر زات ههممىنى ئوبدان بىلگۈچى، قۇدرەت

ئۇنىـڭ مۆجىزىسـى   . مهڭگۈلۈك داۋام قىلىدىغان مۆجىزىـدۇر » قۇرئان كهرىم«
ــدا جــارى بولغۇچىــدۇر   ــۇرۇنقى  . دۇنيانىــڭ ههمــمه جايلىرى ــاال ب ــالاله تائ چــۈنكى ئ

نـى ئـۆزى ساقالشـقا    »قۇرئان كهرىم«پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرىنىڭ ئهكسىچه 
بــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىــڭ مــۆجىزىلىرى ئۇالرنىــڭ هايــات . قىلغــانكېپىللىــك 

ــدىغان     ــدىن كېــيىن توختاي ــۇالر ئالهمــدىن ئۆتكهن ۋاقتىــدىال جــارى بولىــدىغان، ئ
نىڭ مۆجىزىسى ئـالالهتىن  »قۇرئان كهرىم«لېكىن . ۋاقىتلىق مۆجىزىلهر ئىدى

هرمهس ۋە ئـۆزگ  ،چۈشكهن ۋاقىتتىن تا هازىرغىچه بىر خىل داۋام قىلىپ كهلگهن
ئۇنىڭ ئېالن قىلغان دۇئېلى هازىرغىچه كۈچىنى ساقالپ . مهڭگۈلۈك مۆجىزىدۇر

ــته ــن ۋە     . كهلمهك ــل دى ــىزالر ۋە ههر خى ــايلىرى خۇداس ــى ج ــڭ ههر قايس دۇنيانى
مهزههپلهردىن بولغـان ئىسـالم دۈشـمهنلىرى بىـلهن تولغـان مۇشـۇ دەۋرىمىزدىمـۇ        

ــان كهرىــم«ئۇالرنىــڭ هېچبىــرى  دىن بىــرەر ســۈرە ئىجــاد  نىــڭ ئوخشىشــى»قۇرئ
ــپ،  ــم «قىلى ــان كهرى ــارقىلىق     »قۇرئ ــۇ ئ ــقا ۋە ش ــل تۇرۇش ــا تاقابى ــڭ دۇئېلىغ نى

بۇندىن كېيىنمۇ ئـۇالر  . مۇسۇلمانالرنى مات قىلىشقا جۈرئهت قىاللماي كهلمهكته
چۈنكى بۇ مـۆجىزە ئالالهنىـڭ ۋەدىسـىگه    . ههرگىزمۇ بۇ ئىشقا جۈرئهت قىاللمايدۇ

 .نداق داۋام قىلىدۇئاساسهن تا قىيامهتكىچه شۇ

ئـۇنى  . نى ئوقۇغان كىشـى قهتئىـي چارچـاش هـېس قىلمايـدۇ     »قۇرئان كهرىم«
ــدۇ     ــېس قىلماي ــرىكىش ه ــدىن زې ــىمۇ ئۇنىڭ ــىغان كىش ــى . تىڭش ــان «بهلك قۇرئ

قايتا، تهكرار ئوقـۇش ئۇنىڭغـا بولغـان مـۇههببهت ۋە ئىخالسـنى       -نى قايتا »كهرىم
ىكى ئهسـهرلهر قانچىلىـك ئهدەبىـي ۋە    دىن باشـقا ئـادەتت  »قۇرئان كهرىم«. ئاشۇرىدۇ

قانچىلىك قىزىقارلىق بولسىمۇ ئۇنى قايتىالپ ئوقۇش كىشـىدە زېـرىكىش پهيـدا    



 

203 

ئۇنى ئوقۇغۇچىنى ۋە ئاڭلىغۇچىنى هۇزۇر، هاالۋەت » قۇرئان كهرىم«ئهمما . قىلىدۇ
-نىڭ بۇ هـۇزۇر »قۇرئان كهرىم«. بىلهن ئۆزىگه تېخىمۇ يېقىنالشتۇرىدۇ ۋە تارتىدۇ

نىڭ مهنىسىنى بىلمهيدىغان، بهلكى ئهرەب تىلىـدىن  »قۇرئان كهرىم«ىتىنى هاالۋ
مانا بۇ ئۇنىڭ ئىالهىي كـاالم  . هېچ نهرسه بىلمهيدىغان كىشىلهرمۇ هېس قىلىدۇ

يېقىنقـى زامانـدا قهشـقهردە ياشـىغان     : مهسـىلهن . (ئىكهنلىكىنىڭ ئىپادىسـىدۇر 
مىــڭ قېتىمــدىن  ١٠نــى »قۇرئــان كهرىــم«دىنــى ئۆلىمــا ئابدۇرېشــىت قارىهــاجى 

 ].ئىلىندى جۇڭگو مۇسۇلمانلىرى ژۇرنىلىدىن[. ئارتۇق ئوقۇپ تاماملىغان

ئـالاله تائـاال بـۇ    . نىڭ ئايهتلىرىنى يادالش ناهـايىتى ئاسـاندۇر  »قۇرئان كهرىم«
ــى  ــڭ   -٥٤ههقىقهتنــ ــۈرە قهمهرنىــ ــدە  -٤٠، -٣٢، -٢٢، -١٧ســ ــز ﴿ئايهتلىرىــ بىــ

 ﴾قىلــدۇق، ئىبــرەت ئــالغۇچى بــارمۇ؟ ههقىــقهتهن قۇرئــاننى يــادالش ئۈچــۈن ئاســان
نـى يـادالش كىچىـك بـالىالر     »قۇرئـان كهرىـم  «. دېگهن سۆزى بىلهن ئېالن قىلغان

قۇرئـان  «. ئۇالر قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئۇنى يادالپ بولىـدۇ . ئۈچۈن تېخىمۇ ئوڭايدۇر
ــم ــۆپ      »كهرى ــدا ك ــى جايلىرى ــڭ ههر قايس ــارىيالر دۇنيانى ــان ق ــۇق يادلىغ ــى تول ن

ــدۇ ــى ئۇال. تېپىلىـ ــڭ كۆپىنچىسـ ــم«رنىـ ــان كهرىـ ــارە ۋە  »قۇرئـ ــڭ ئىبـ ــى ئۇنىـ نـ
ههرەكهلىرىنىــڭ هېچبىرىــدە خاتالىقســىز، كامىــل هالــدا يېزىــپ چىقىشــقا       

ئهمما خىرىستىيانالر دۇنياسىدا ئىككـى ئههـدە كىتابلىرىنىـڭ    . ئىقتىدارلىقتۇر
ههممىنى ئهمهس، بهلكى ئىنجىلالردىن بىرەرسىنى يادلىغان بىرەر كىشى ئهسـال  

نىڭ بۇنداق يادالشـقا ئوڭـاي بولغـانلىقى ئالالهنىـڭ     »قۇرئان كهرىم«. لمايدۇتېپى
مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممهتلىرى ئۈچۈن ئاتا قىلغـان كاتتـا نېمىتـى ۋە    

نىڭ ئۆزگهرتىشلهردىن ساقلىنىپ قېلىشىنىڭ بىر ۋاسىتىسـى  »قۇرئان كهرىم«
 .ئىدى
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 ئۈچ سوئال ۋە ئۇنىڭ جاۋابلىرى

ــاالغهت  : البىرىنچــى ســوئ ــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۆجىزىســىنىڭ ب م
 .نۇقتىسىدىن بولغانلىقىنىڭ سهۋەبى نېمه؟

بهزى مـۆجىزىلهر ههرقاچـان شـۇ زامـان كىشـىلىرىدە دەۋر سـۈرگهن ۋە       : جاۋاب
چـۈنكى ئـۇالر   . مهشهۇر بولۇپ ئۇچىغا چىققان نهرسىلهرنىڭ جىنسـىدىن كېلىـدۇ  

ن بولـۇپ، شـۇ زامانـدىكى ئىنسـانىيهتنىڭ     شـۇ نهرسـىلهردە ئهڭ بىرىنچـى سـانالغا    
ــكهن بولىــدۇ   ــۇقىرى پهللىــگه يهت ــكهن ئهڭ ي ــداق كىشــىلهر . ئىقتىــدارى يهت مۇن

ئۇنىـڭ   ،ئۆزلىرىنىڭ تاقهت، ئىقتىدارىنىڭ سـىرتىدا بولغـان ئىشـالرنى كۆرگهنـدە    
. كهلگهن خارىقى ئادەت ئىش ئىكهنلىكىگه قايىل بولىـدۇ  چوقۇم ئالاله تهرىپىدىن

ۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدىكى پىرئهۋننىـڭ سـېهىرگهرلىرى      م: مهسىلهن
ــدىن     ــانلىقىنى كۆرگهن ــا ئايالنغ ــىنىڭ يىالنغ ــاالمنىڭ هاسىس ــا ئهلهيهىسس مۇس
كېيىن، بۇ ئىشنىڭ سـېهىر دائىرىسـى ئىچىـدىكى بىـر ئىـش ئهمهسـلىكىنى ۋە       
ئۇنىـــڭ ئـــالاله تائـــاال تهرىپىـــدىن مۇســـا ئهلهيهىسســـاالمغا بېـــرىلگهن مـــۆجىزە 

 .هنلىكىنى شۇ هامان بىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇئىك

ئىلمــى ئهڭ يۈكســهك دەرىجىــدە  تىبــابهتئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانىــدا 
بـــۇ زامـــان ئههلىلىـــرى ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ . تهرەققىـــي قىلغـــان ئىـــدى

بـۇ   ،ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرگهنلىكىنى، كورالرنىڭ كۆزلىرىنى ئاچقانلىقىنى كۆرۈپ
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رنىڭ دوختۇرلۇق ئىلمىگه ئائىت ئىلىملهردىن ئهمهس، بهلكـى ئـالاله تائـاال    ئىشال
تهرىپىدىن ئىسا ئهلهيهىسساالمغا بېرىلگهن بىر مۆجىزە ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ ۋە 

 .ئۇنىڭ دىنىغا ئهگىشىدۇ

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا بولسا، ئىلمى بـاالغهت ساههسـى دەۋر   
قۇرئـان  «مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالم بـۇ    . تـكهن ئىـدى  سۈرۈپ، ئۇ ئهڭ چېكىگه يه

ئۇالرنىـڭ پۈتـۈن ئاتـاقلىق     »قۇرئان كهرىـم «بىلهن كهلگهندىن كېيىن،  »كهرىم
تــاڭ قالــدۇردى ۋە تهبىئىــي هالــدا ئۇنىــڭ ئــالاله -ئهدىــب ۋە شــائىرلىرىنى هــاڭ

ئۇنىڭغــا ئىمــان . تهرىپىــدىن كهلــگهن مــۆجىزە ئىكهنلىكــى ئوتتۇرىغــا چىقتــى  
ــۈرگهن ــتى   كهلت ــتكه ئېرىش ــۇپ، بهخ ــۇلمان بول ــا،  . لهر مۇس ــا پهقهت تهرس ئۇنىڭغ

 .مۇتهكهببۇر ۋە جاهىلالر ئىمان ئېيتمىدى

-نىـڭ بىـراقال چۈشۈرۈلمهسـتىن پـارچه    »قۇرئـان كهرىـم  «: ئىككىنچى سوئال
 .پارچه چۈشۈرۈلگهنلىكىنىڭ هېكمىتى نېمه؟

هتلىرى پارچه چۈشۈرۈلگهنلىكىنىڭ هېكم-نىڭ پارچه»قۇرئان كهرىم«: جاۋاب
 :كۆپتۇر

مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىلمهيدىغان ساۋاتسىز بىر  - ١
ئۇنىڭغـا بىـراقال   » قۇرئـان كهرىـم  «. مىللهتنىڭ ئىچىدىن چىققـان پهيغهمـبهردۇر  

ئـازدىن،  -ئۇنىڭ ئاز. چۈشۈرۈلگهن بولسا، ئۇالرغا ئۇنى يادالش قېيىن بولغان بوالتتى
. ئۇالرنىـڭ ئههۋالىغـا ناهـايىتى مۇناسـىپ ئىـدى      ،كىپـارچه چۈشـۈرۈلگهنلى  -پارچه

. نـى تهدرىجىيـي هالـدا ئـۆگهنگهن ۋە يادلىغـان     »قۇرئان كهرىـم «چۈنكى ساهابىلهر 
 .نى يادالش ئىشى بۇ ئۈممهتته شۇ بويىچه جارى بولۇپ كهلمهكته»قۇرئان كهرىم«
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نىـڭ كـۆپ ئـايهتلىرى مـۇئهييهن هادىسـه ۋە ۋەقهلىكـلهر       »قۇرئان كهرىـم « - ٢
هققىدە بىرەر مۈشكۈلنى ههل قىلىش، ياكى سوئالغا جاۋاب بېرىش، يـاكى بىـرەر   ه

ــكهن  ــىتىدە چۈشـ ــتۇرۇش مهقسـ ــۈمنى ئوچۇقالشـ ــم«ئهگهر . هۆكـ ــان كهرىـ » قۇرئـ
مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمغا بىــرال ۋاقىتتــا بىــراقال چۈشــكهن بولســا، ئۇنىــڭ        

ــوالتتى   ــارچه . چۈشۈشــىدىكى مهقســهت ئوچۇقالشــمىغان ب ــڭ پ ــۇڭا ئۇنى ــارچه -ش پ
چۈشۈرۈلگهنلىكى قهلبلهردە ئهڭ تهسىرلىك ۋە مهقسهتنى ئايدىڭالشتۇرۇشـتا ئهڭ  

 .كۈچلۈك بولغان

ــاال  – ٣ ــالاله تائ ــم«ئ ــان كهرى ــى بىــر قېتىمــدىال  چۈشــۈرگهن بولســا،   »قۇرئ ن
شــهرىئهت ئههكــاملىرى ۋە باشــقا بۇيرۇقالرنىــڭ ههممىســى مۇســۇلمانالرغا بىــرال  

بىـلهن ئۇالرغـا بۇالرنىـڭ ههممىسـىگه بىـراقال       ۋاقىتتا چۈشـكهن بـوالتتى، بۇنىـڭ   
-ئـاز » قۇرئـان كهرىـم  «لېكىن . ئهمهل قىلىشنى باشالش قىيىن كهلگهن بوالتتى

كۆرســهتمىلهر -ۋە بــۇيرۇق پــارچه چۈشــۈرۈلگهچكه، ئههكــامالر   -ئــازدىن، پــارچه  
ئازدىن بۇيرۇلغان بولدى، نهتىجىدە ئـۇالرنى قوبـۇل قىلىشـمۇ     -هالدا ئاز  تهدرىجىي

 .شىلهرگه ناهايىتى يېنىك تۇيۇلدىكى

ــم « - ٤ ــان كهرىـ ــاز  »قۇرئـ ــڭ ئـ ــڭ   -نىـ ــى پهيغهمبهرنىـ ــازدىن چۈشۈرۈلۈشـ ئـ
چـــۈنكى . ئارقىـــدىن كـــۆرۈپ تۇرۇشـــىنى تهقهززا قىلىـــدۇ -جىبرىئىلنـــى ئارقـــا 

پهيغهمبهرنىڭ قهلبى جىبرىئىل پهرىشتىنىڭ ئالالهنىڭ ئىزنـى بىـلهن بهرگهن   
ــارقىلىق   ــرى ئ ــى مهدەتلى ــى د ،روه ــا   دىنن ــڭ ئازارلىرىغ ــش ۋە قهۋمنى ەۋەت قىلى

 . سهۋرلىك بولۇشقا كۈچلىنىپ تۇراتتى

تهۋهىــــد مهسىلىســــىنىڭ، قىيــــامهت ئههۋالىنىــــڭ، : ئــــۈچىنچى ســــوئال
 .پهيغهمبهرلهر قىسسىلىرىنىڭ تهكرارلىنىشىنىڭ سهۋەبى نېمه؟
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 :دىكى تهكرارالرنىڭ كۆپلىگهن پايدىلىرى بار»قۇرئان كهرىم«: جاۋاب

كىتنى ئىپادىلهيدۇ، يهنى بىر مهسـىلىنىڭ كـۆپ قېـتىم بايـان     تهكرار ته - ١
 .قىلىنىشى بۇ مهسىلىنىڭ ئههمىيهتلىك ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

نىــڭ ئۈســتۈنلۈكى ئۇنىــڭ بــاالغىتى ئېتىبــارى بىــلهن  »قۇرئــان كهرىــم« - ٢
. ئهرەبـلهرگه بـۇ ئېتىبـار بىـلهن دۇئېـل ئـېالن قىلغـان       » قۇرئان كهرىم«بولغاچقا، 

رنىڭ ۋە باشـــقا مهســـىلىلهرنىڭ تهكرارلىنىـــپ كېلىشـــى ئۆزىنىـــڭ قىسســـىله
ئۈستۈنلۈكىنى ساقالپ قالغان هالدا ههر قېتىمدا ئوخشاش بولمىغان بىلـدۈرۈش  

 .چۈنكى باالغهتشۇناسالر ئۇنىڭ خارىقى ئادەت ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ. ئۈچۈن ئىدى

ههمىشـه  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆڭلى قهۋمىنىڭ ئازارلىرىـدىن   - ٣
ََ يَِض  ُق َص ْدرَُك بَِم ر ﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. سىقىالتتى ني 

َ
َّْعلَ ُم َ َولََق ْد 

بىـــــز ئۇالرنىـــــڭ ســـــۆزلىرىدىن يۈرىكىڭنىـــــڭ « :تهرجىمىســـــى ﴾َ�ُقولُ     ونَ 
  ].ئايهت -٩٧سۈرە هىجر [ ».سىقىلىۋاتقانلىقىنى ئوبدان بىلىمىز

بــــۇرۇنقى  ،تىغا ماسالشــــقان هالــــدائــــالاله ئۇنىــــڭ ئههۋالىغــــا ۋە شــــارائى 
ــارقىلىق    ــرىش ئ ــپ بې ــان قىلى ــىلىرىدىن باي ــڭ قىسس ــڭ  ،پهيغهمبهرلهرنى ئۇنى

ن َرِء الّحُسِا َم ر نُثَِ ن ُا بِ ِب ﴿: ىپ مۇنداق دەيـدۇ كۆڭلىگه تهسهللى بېر
َ
ََ ِمْ  أ ّيُقّ  َىلَ ْ  

ّ
َوُ 

َ  ّق َوَموِْىَا  ةٌ  ۚ لُ  َؤاَ كَ 
ْ
ِِ ال َِ ُم  ْؤِمِن�َ  وََج  رَءَك ِف َه   أ

ْ
  َح أ لِل

ْ
كۆڭلــۈڭنى « :تهرجىمىســى ﴾وَِذت

خاتىرجهم قىلىش ئۈچۈن، ساڭا پهيغهمبهرلهرنىڭ قىسسـىلىرىنى بايـان قىلىـپ    
ــۆز  -بېرىمىــز، بــۇ قىسســىلهر ههقىقهتنــى، مــۇئمىنلهر ئۈچــۈن ۋەز   نهســىههتنى ئ

 ].ئايهت-١٢٠سۈرە هۇد [ ».ئىچىگه ئالىدۇ

باشـلىغان ۋاقىـتالردا، مۇسـۇلمانالرغا     كىشىلهر ئىسالم دىنىغا كىرىشـكه  - ٤
ئـــالاله ئـــۇالرنى . كـــافىرالر تهرىپىـــدىن ههمىشـــه ئهزىـــيهتلهر كېلىـــپ تـــۇراتتى
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دىن ههر بىر ئههۋالغا مۇناسىپ »قۇرئان كهرىم«سهۋرىچانلىققا يېتهكلهش ئۈچۈن 
چـــۈنكى بـــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـــڭ . هالـــدا قىسســـىلهرنى چۈشـــۈرۈپ تـــۇراتتى

 ،كۈلپهتلهر ۋە ئۇالرنىڭ بۇ كۈلپهتلهر ئالدىدا تىـز پۈكمهسـتىن  باشلىرىغا كهلگهن 
ــدىغانلىقى كېيىنكىلهرنىــڭ مۇســتههكهم بولۇشــلىرى   ئــۆز ۋەزىپىلىرىنــى ئورۇن

 .ئۈچۈن چوڭ ئىبرەت ئىدى

 

 

 



 

 

 

 

 تۆتىنچى باب

 

 مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر 

 ىئكەنلىكىنىڭ ىئسپاتلىنىشى
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پهيغهمبهرلىكىنى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 
 ئىسپاتاليدىغان ئالته ههقىقهتنىڭ بايانى

 :بىرىنچى ههقىقهت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ قولىـدا مهيـدانغا چىققـان مـۆجىزىلهر بولـۇپ،       
 :بۇالر ئىككى تۈرگه بۆلۈنىدۇ

ــۈرى ــدە    : بىرىنچــى ت ــان ئىشــالر ههققى ئۆتمــۈش ۋە كــېلهچهككه ئائىــت بولغ
مهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئۆتمۈشـته بولـۇپ ئـۆتكهن     بېرىلگهن خهۋەر بولۇپ، مۇههم

ــۇر    ــايىتى كۆپتـ ــرى ناهـ ــن بهرگهن خهۋەرلىـ ــاب   . ۋەقهلىكلهردىـ ــرەر كىتـ ــۇ بىـ ئـ
ئوقۇماســتىن، يــاكى بىــرەر كىشــىدىن تهلىــم ئالماســتىن تــۇرۇپ، ئۆتمۈشــتىكى   
ئۈممهتلهرنىــــڭ ۋەقهلىكلىــــرى، ئــــۇ زامــــانالردا بولــــۇپ ئــــۆتكهن هادىســــىلهر،  

لىرى ۋە پهيغهمبهرلهرنـــى ئىنكـــار قىلغانالرنىـــڭ    پهيغهمبهرلهرنىـــڭ قىسســـى 
بـۇ ههقـته   . ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلىرى ههققىـدە ئىبرەتلىـك بايـانالرنى قىلغـان    

ََ ﴿: ئالاله مۇنداق دەيـدۇ  ْ
َ
َغ ِْب نُوِو َار ظَِ

ْ
ن َرِء ال

َ
ََ ِمْ  أ

ْ
ََ ِم    ۖ رِل  اَْوُم 

َ
ن َا َو 

َ
َمر ُتنَا َ�ْعلَُمَار أ

ا ََ غهيــبكه ئائىــت ) قىسســه(شــۇ  ئهنه!) ئــى مــۇههممهد(«: ســىتهرجىمى ﴾َف ْ  ِا َه   أ
خهۋەرلهردىندۇر، ساڭا ئۇنى ۋەهىي قىلدۇق، سـهن ۋە سـېنىڭ قهۋمىـڭ بۇنىڭـدىن     

  ].ئايهت -٤٩سۈرە هۇد [ ».ئىلگىرى ئۇنى بىلمهيتتى

بىــلهن ئههلــى كىتابالرنىــڭ » قۇرئــان كهرىــم«بهزى قىسســىلهرنىڭ بايانىــدا 
ئۇالرنىـڭ ئـۆز كىتـابلىرىنى     ،هزى ئوخشاشماسلىقالركىتابلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ب

ئۇالرنىــڭ . ههر زامــان قهســتهن ئۆزگهرتىــپ كهلگهنلىكىنىــڭ نهتىجىســى ئىــدى 
نىـــڭ ئـــۇالردىكى »قۇرئـــان كهرىـــم«كىتابلىرىنىـــڭ ســـاغالم ئهمهســـلىكىنى ۋە 

ُق ْحتنَ ﴿: خاتالىقالرنى تۈزىتىدىغانلىقى ههققىدە ئالاله مۇنداق دەيدۇ
ْ
ا ال ََ َ�ُق ّ   ظِني َه أ
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َِ   ِب َفْاَِلُف  ونَ  ي ُه  ْم  ِ
ي
َ اَ ََ   

ْ
ث
َ
اِ�   َا أ أ بَ  ِ� ظِْسَ

َ بــۇ قۇرئــان ههقىــقهتهن « :تهرجىمىســى ﴾َٰ
ئىسرائىل ئهۋالدىغا ئۇالرنىڭ ئىخـتىالپ قىلغـان نهرسـىلىرىنىڭ كـۆپىنى بايـان      

 ].ئايهت -٧٦سۈرە نهمل [ ».قىلىپ بېرىدۇ

 

 

قىدە كهلگهن ههدىسـلهرمۇ ناهـايىتى   كېلهچهككه ئائىت بولغان خهۋەرلهر ههق
 :كۆپتۇر

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ســـاهابىلىرىغا مهككىنىـــڭ، قۇددۇســـنىڭ،   - ١
يهمهننىڭ، شام ۋە ئىراقنىڭ فهتهى قىلىنىدىغانلىقى، خهيبهرنىڭ ههزرىتى ئهلى 

ــرانلىقالر     ــۇلمانالرنىڭ ئى ــدىغانلىقى، مۇس ــى قىلىنى ــدىن فهته ــالر(تهرىپى ) پارس
ــلهن رۇملۇق ــىدىغانلىقى،    بىـ ــپ ئۆلۈشـ ــمهت ئېلىـ ــايلىقلىرىنى غهنىـ ــڭ بـ الرنىـ

ئىرانلىقالرنىــڭ قىزلىرىنىــڭ مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن خىزمهتچــى بولىــدىغانلىقى،   
يهنـى رىملىـق پىـرەنىكلهر ۋە    (ئىرانلىقالرنىڭ مهغلۇپ بولىدىغانلىقى، رۇملۇقالر 

ىغانلىقى نىڭ ئارقا ئارقىـدىن مهغلـۇپ بولـۇپ هـاالك بولىـد     )باشقا خىرىستىيانالر
توغرىسىدا ئالدىن خهۋەر بهرگهن، بۇ ئىشالر ئهمهلىيهتته شۇ بويىچه ساهابىالرنىڭ 

 .هايات ۋاقتىدىال ئهمهلگه ئاشقان

ــاالم پىتنىنىـــــڭ   - ٢ ــبهر ئهلهيهىسســـ ــۇلمانالنىڭ (پهيغهمـــ ــى مۇســـ يهنـــ
ههزرىتـى ئـۆمهر ئۆلمهســتىن بـاش كۆتۈرمهيـدىغانلىقى ههققىــدە     ) بۆلۈنىشـىنىڭ 

ئهمهلىيهتته ههزرىتى ئۆمهرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنال پىتـنه  . رگهنئالدىن خهۋەر به
 .باشالنغان
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ئوقـۇپ ئولتۇرغـان يېرىـدە شـههىد     » قۇرئان كهرىـم «ههزرىتى ئوسماننىڭ  - ٣
ــدىغانلىقى،       ــرى ئۆلتۈرى ــهقىيلهردىن بى ــى ش ــى ئهلىن ــدىغانلىقى، ههزرىت قىلىنى

ــدىغانلىقى ههقق   ــڭ ئۆلتۈرىـ ــيانكار گۇرۇهالرنىـ ــارنى ئىسـ ــبهر  ئهممـ ــدە پهيغهمـ ىـ
ئهلهيهىسساالم ئالدىن خهۋەر بهرگهن بولۇپ، بۇ ئۈچ ساهابه خهۋەر بېرىلگهن بويىچه 

 .شههىد قىلىنغان

ــدامچىنىڭ     - ٤ ــر ئال ــبهر ئهلهيهىسســاالم ســهقىف قهبىلىســىدىن بى پهيغهم
پهيغهمبهرلىــك داۋاســى قىلىــپ چىقىــدىغانلىقى ۋە هاالكهتلىــك بىــر ئادەمنىــڭ 

ئهمهلىيهتـــــته ســـــهقىف . ە ئالـــــدىن خهۋەر بهرگهنچىقىــــدىغانلىقى ههققىـــــد 
 ،قهبىلىسىدىن بۇ قهبىلىنىڭ كاتتىسى پهيغهمبهرلىك داۋاسـى قىلىـپ چىقىـپ   

كىشــىلهرنى ئازدۇرۇشــقا تىرىشــقاندا ئــۇنى بهســرە شــههىرىنىڭ ئهمــرى مۇســئهب  
ــى زۇبهيــر هىجرىيهنىــڭ    كــۇفه ) يىلــى - ٦٨٧مىالدىيهنىــڭ (يىلــى  - ٦٧ئىبن

يىلـى   - ٩٥ئهممـا هاالكهتلىـك ئـادەم بولسـا، هىجرىيهنىـڭ       .شههىرىدە ئۆلتۈرىدۇ
. ئۆلگهن ههججاج ئىبنى يۇسۇف ئهسسـهقهفىي ئىـدى  ) يىلى - ٧١٤مىالدىيهنىڭ (
ئۇ ئىراققـا ۋالىـي   . بۇ ئادەم مۇسۇلمانالر ئارىسىدىن چىققان زالىم هۆكۈمدار ئىدى(

» زالىم ههججـاج «شۇڭا ئۇ تارىختا . بولغان ۋاقتىدا ناههق هالدا كۆپ قان تۆككهن
 )ت_ . دەپ ئاتىلىپ كهلمهكته

ــا    - ٥ ــدىن كېــيىن ۋاب پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم قــۇددۇس فهتهــى قىلىنغان
ههزرىتــــى ئۆمهرنىــــڭ . كېســــىلى تارقىلىــــدىغانلىقى ههققىــــدە خهۋەر بهرگهن

خهلىپىلىك دەۋرىدە قۇددۇس فهتهـى قىلىنىـدۇ ۋە ئارىـدىن ئـۈچ يىـل ئۆتكهنـدىن       
كىلــومېتىر يىراقلىقتــا بولغــان ئهمــۋاس     ٢٠ىدىن كېــيىن قــۇددۇس شــههىر  

بــۇ ئىســالم . مىــڭ ئــادەم هــاالك بولىــدۇ  ٧٠يېزىســىدا ۋابــا كېســىلى تارقىلىــپ  
 .تارىخىدا بىرىنچى قېتىم تارقالغان ۋابا ئىدى
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 ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهلهان ئهنسـارىنىڭ قىـزى ئۇممـۇ ههرامنىـڭ     - ٦
لاله يولىدا جىهاد قىلىـش ئۈچـۈن كېمىـدە    باشقا مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته ئا

ئهمهلىيهتته ئۇ جورىسى ئۇبادە ئىبنى سامىت ۋە . يۈرىدىغانلىقىدىن خهۋەر بهرگهن
ــارىلىنى فهتهــى     مۇســۇلمانالردىن كــۆپ كىشــىلهر بىــلهن بىــرلىكته قىبــرىس ئ

ئـۇ دېڭىـزدىن چىقىـپ ئۇالغقـا مىـنىش ئالدىـدا       . قىلىش يولىدا دېڭىزغا كىرىـدۇ 
ــۇپ  ــات بول ــدۇ  ۋاپ ــنه قىلىنى ــا دەف ــۇ جايغ ــڭ  . ، ش ــۇ ۋەقه هىجرىيهنى ــى  - ٢٧ب يىل

ئــالاله ئۇنىڭــدىن رازى (ئوســمان رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ ) يىلــى - ٦٤٧مىالدىيهنىــڭ (
 .نىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدە مۇئاۋىيهنىڭ باشچىلىقىدا بولغان ئىدى) بولسۇن

هنهانىـڭ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىـڭ قىـزى فـاتىمه رەزىيهلالهـۇ ئ     - ٧
ــاۋۋال    ــاالمغا ئهڭ ئـــ ــبهر ئهلهيهىسســـ ــدىن پهيغهمـــ ــىدىكىلهر ئىچىـــ ئائىلىســـ

ئـاي   ٦دېگهندەك ئـۇ ئاتىسـىنىڭ ۋاپاتىـدىن    . يېتىشىدىغانلىقىدىن خهۋەر بهرگهن
رامىــزان ) يىلــى - ٦٣٢مىالدىيهنىــڭ (يىلــى  - ١١كېــيىن يهنــى هىجرىيهنىــڭ 

 .ئېيىدا ۋاپات بولغان

ــى   - ٨ ــى ئهل ــهن ئىبن ــبه(ههس ــى پهيغهم ــاالمنىڭ نهۋرىس ــڭ )ر ئهلهيهىسس نى
ئالاله ئىككى چوڭ گۇرۇهنىڭ ئارىسىنى ئىساله قىلىدۇ، دەپ  ،ۋاسىتىسى بىلهن

ــاالم خهۋەر بهرگهن  ــبهر ئهلهيهىسسـ ــهن  . پهيغهمـ ــى ههسـ ــۇ ههزرىتـ ئهمهلىيهتتىمـ
ــڭ   ــيىن هىجرىيهنىـ ــدىن كېـ ــىنىڭ ۋاپاتىـ ــۇپ   - ٤٠ئاتىسـ ــپه بولـ ــى خهلىـ يىلـ

ــارا   ٧ئـــۇ خهلىـــپه بولـــۇپ . ســـايلىنىدۇ ئايـــدىن كېـــيىن، مۇســـۇلمانالنىڭ ئۆزئـ
، ئورنىنى ئىستىپا بېرىپغانلىقى ئۈچۈن خهلىپىلىكتىن ئۇرۇشلىرىنى ياقتۇرمى

بۇنىــڭ بىــلهن شــام ۋە ئىــراق ئههلىنىــڭ ئۆزئــارا  . مۇئــاۋىيهگه ئۆتكــۈزۈپ بېرىــدۇ
» بىرلىك«بۇ يىل . زىددىيهتلىرىنى ئالاله ئىساله قىلىپ، ئۇالرنى بىرلهشتۈرىدۇ

 .ەپ ئاتىلىپ، تارىخقا يېزىلىدۇيىلى د
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هۈســهيىن رەزىيهلالهــۇ ) ئۆزىنىــڭ نهۋرىســى(پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  - ٩
ۋە كـۇفه شـههىرىنىڭ    فۇرات دەرياسىنىڭ ئهتراپىغـا جايالشـقان  (ئهنهۇنىڭ تهففى 

دا ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىـدىن  )، هـازىر كهربـاال دەپ ئاتىلىـدىغان جـاي    بىر ناهىيهسى
 .مهلىيهتتىمۇ بۇ ئىش خهۋەر بېرىلگهن بويىچه بولغانئه. خهۋەر بهرگهن

زېمىنىــدىن بىــر ئوتنىــڭ ) مهكــكه(پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم هىجــاز  - ١٠
چىقىــدىغانلىقى ۋە بـــۇ ئوتنىــڭ شولىســـى بهســرە شـــههىرىدىكى تۆگىلهرنىـــڭ    

يىلـى   - ٦٥٤هىجرىيهنىڭ . بويۇنلىرىنى يۇرۇتىدىغانلىقى ههققىدە خهۋەر بهرگهن
دا مهدىـنىگه يـېقىن بولغـان بىـر جايـدا چـوڭ       )ئـاي  -٦قهمهرىيه (ئاخىر جامادىيهل

بـۇ ئوتنىـڭ چوڭلۇقىـدىن مهدىـنه خهلقـى ئـۆزلىرىنى       . كۆلهملىك بىر ئوت يانىدۇ
ــاخىرى رەجهب  . هــاالك بولــدۇق، دەپ گۇمــان قىلىشــىدۇ  ــوت ئ ــۇ ئ ــيه (ب  -٧قهمهرى

رىــدا قهيــت بــۇ ئوتنىــڭ ۋەقهلىكــى تــارىخ كىتابلى. كــۈنى ئۆچىــدۇ - ٢٧نىــڭ )ئــاي
بۇخارى ۋە مۇسـلىمالر بـۇ   . بۇ ماۋزۇدا مهخسۇس كىتابالرمۇ يېزىلغان. قىلىنغاندۇر

يىل بۇرۇن ئـۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ههدىسـىگه      ٤٠٠ۋەقه بولۇشتىن 
 .ئاساسلىنىپ، ئۆز ئهسهرلىرىدە قهيت قىلغان

 :ئىككىنچى تۈرى

خـارىقى  (ان مـۆجىزىلهر  پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ قولىـدا ئهمهلـگه ئاشـق    
دىـن ئـارتۇق،    ١٠٠بـۇ ئىشـالرنىڭ سـانىنى    تارىخىـدا  بولۇپ، ئىسالم ) ئادەت ئىشالر

 : تۆۋەندە ئۇنىڭ بهزىسىنى بايان قىلىمىز. دەپ قهيت قىلغان

 :ئىسرا ۋە مىئراج - ١
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ئالالهنىڭ كېچىدە مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى مهسجىدى ههرامدىن : ئىسرا
ئاسـمانغا   رەسۇلۇلالهنى ئۇ يهردىن :مىئراج، ىپ بارغانلىقىمهسجىدى ئهقساغا ئېل

 )ت. (يهنه قايتۇرۇپ كهلگهنلىكى دېمهكتۇر ،ئېلىپ چىقىپ

ًَ ِمن َ  ﴿: دە مۇنداق دەيدۇ»قۇرئان كهرىم«ئالاله تائاال   ْ
ََ ْسَ أ بَِع ْ ِدِِ 

َ
ي أ ِ

ي
ُس  َْةرَن اَ

اَْص 
َ ْ
ِد األ َِ َمْس

ْ
 ال
َ
ََحاِ  ظِل

ْ
ِد ال َِ َمْس

ْ
�َُب ِمْ  تيَررِنَ ر ال  ِلُ�ِ

ُ نَر َوْوَُ
ْ
ي بَرَرُ ِ

ي
ئـالاله  « :تهرجىمىسـى  ﴾اَ

ــۇ ) بــارچه نۇقســاندىن( قۇدرىتىمىزنىــڭ ) مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمغا(پــاكتۇر، ئ
) يهنى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى(دەلىللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن، بهندىسىنى 

ىكهتلىـك قىلغـان مهسـجىدى    بىر كېچىـدە مهسـجىدى ههرامـدىن ئهتراپىنـى بهر    
  ]ئايهتنىڭ بىر قىسىمى-١سۈرە ئىسرا [ ».ئهقساغا ئېلىپ كهلدى

شۈبهىســـىزكى، ئىســـرا ۋە مىئراجـــدىن ئىبـــارەت بـــۇ ۋەقهلىـــك پهيغهمـــبهر  
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئويغاق هالىتىدە جىسمى ۋە روهى بىلهن بىرلىكته ئهمهلـگه  

ۋە روه ئىككىســىنىڭ  ســۆزى جىســىم» بهنــدىمىز«چــۈنكى ئــايهتتىكى . ئاشــقان
شـۇڭا كـافىرالر بـۇ ئىشـنى ئېهتىمالـدىن يىـراق       . بىرلهشكىنىگه قوللىنىلىـدۇ 

ئهگهر بـۇ ئىـش جىسـىم بىـلهن روهنىـڭ      . سانىغانلىقتىن ئـۇنى ئىنكـار قىلغـان   
بىــــرلىكته ۋە ئۇنىــــڭ ئويغــــاق هالىتىــــدە بولمىغــــان بولســــا، كافىرالرنىــــڭ 

چۈنكى چۈشته كۆرگهن . بوالتتىئېهتىمالدىن يىراق سانىشىغا سهۋەب بولمىغان 
ئــادەتته بىـر كىشــى چۈشــىدە  . ئىشـالر يىــراق سـانالمايدۇ ۋە ئىنكــار قىلىنمايـدۇ   

. شهرق بىلهن غهربلهردە ئۇچقانلىقىنى داۋا قىلسا ئۇنى هېچكىم ئىنكار قىلمايدۇ
ئىســـرا ۋە مىئراجنىـــڭ مـــۇههممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئويغاقلىقىـــدا ئۇنىـــڭ  

ــلهن   ــى بى ــلهر   جىســمى ۋە روه ــي دەلىل ــي ۋە نهقلى ــانلىقى ئهقلى ــرلىكته بولغ بى
ئهقلىــي جهههتــتىن شــۇڭا ئــۇنى مــۆجىزە  . ئــارقىلىق ئىســپاتالنغان مهســىلىدۇر

چــۈنكى مــۆجىزە ئــادەتته كىشــىلهرنىڭ ئــادىتىگه خىــالپ هالــدا ئىشــقا   . دەيمىــز
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ــۋەتته   . ئاشــقان ئاجايىــپ ئىشــالردۇر  ــداق مــۆجىزىلهرنى يارىتىشــقا ئهل ــالاله بۇن ئ
ــادىرد ــتىن، جىســىمنىڭ ئاســمانغا چىقىشــى يىــراق    . ۇرق ــا نهقلىــي جهههت ئهمم

سانىلىدىغان ئىش ئهمهس، چـۈنكى ئههلـى كىتابالرنىـڭ كىتابلىرىـدىمۇ بۇنـداق      
ئـالاله بىـلهن   ) يهنى ئىـدرىس پهيغهمـبهر  (ئهخنۇخ «: مهسىلهن. خهۋەرلهر ئۇچرايدۇ

تهۋرات (» .نيــۈردى، ئانــدىن ئــۇ كۆرۈنمىــدى، چــۈنكى ئــالاله ئــۇنى ئېلىــپ كهتــكه  
بۇ تېكىست ئىدرىس ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاسـمانغا تىرىـك   ) ٢٤:  ٥» يارىتىلىش«

ــدۇ    ــى ئىپادىلهيـ ــپ كهتكهنلىكىنـ ــدە چىقىـ ــا  . هالىتىـ ــتىيانالرمۇ ئىسـ خىرىسـ
ئهلهيهىسساالم  ههققىدە، ئىسا ئۆلتۈرۈلۈپ دەفنه قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇ 

غا چىقىپ ئاتىسىنىڭ يېنىدا ئـورۇن  قهبرىسىدىن تىرىلىپ تۇردى، ئاندىن ئاسمان
ئۇالرنىـڭ مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئىسـرا ۋە     . ئالدى، دەپ ئېتىقـاد قىلىـدۇ  

مىئراجىغا ئهقلىي ۋە نهقلىي جهههتتىن هېچبىر ئىنكار قىلىشـىغا ههرگىزمـۇ   
 .ئورۇن يوقتۇر

 :ـ ئاينىڭ يېرىلغانلىق مۆجىزىسى ٢

َقَم حُ ﴿: دەيـدۇ دە مۇنـداق  »قۇرئـان كهرىـم  «ئـالاله تائـاال   
ْ
َِ ِا السي رَىُة َواشَ  قي ال  ﴾اْفَتَ

  ].ئايهت-١سۈرە قهمهر [ ».قىيامهت يېقىنالشتى، ئاي يېرىلدى« :تهرجىمىسى

 ،مـــــۇههممهد ئهلهيهىسســـــاالم ئۈچـــــۈنئاينىـــــڭ ســـــههىه ههدىســـــلهرمۇ 
ۋە » قۇرئان كهرىم«بۇ هادىسىنىڭ بولغانلىقى  ؛دېمهك. يېرىلغانلىقىنى سۆزلهيدۇ

خىرىسـتىيان ئالىملىرىنىـڭ بـۇ    . لهر ئـارقىلىق ئىسـپاتالنغان  »شهرىفههدىس «
ــۇ هادىســه    هادىســه توغرىلىــق قىلغــان ئهڭ كۈچلــۈك شۈبهىســى شــۇكى، ئهگهر ب
ئهمهلىيهتته بولغان بولسا، ئۇنىڭ بولغانلىقىنى يهر شارى ئههلى بىلگهن بـوالتتى  

ــوالتتى    ــرگهن ب ــا كى ــادىكى ئاجايىــپ ئىشــالر تارىخىغ ــۇ . ۋە دۇني بىزنىــڭ  ىــشئب
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ئۇنىــڭ . نهزىرىمىــزدە هېچقانــداق كــۈچكه ئىــگه بولمىغــان بىــر شــۈبههدۇر، دەيــدۇ
 :جاۋابى مۇنداق

ــان باالســىمۇ ئاالهىــدە     - ١ ــۈز بهرگهن تۇپ ــدە ي ــۇه ئهلهيهىسســاالمنىڭ دەۋرى ن
تۇپـان باالسـى دۇنيانىـڭ ههمـمه جايلىرىـدا      . مهشهۇر ۋە چوڭ بىر ۋەقهلىـك ئىـدى  

» يــارىتىلىش«نىــڭ بايانىــدىن بۇرۇنمــۇ تهۋرات »هرىــمقۇرئــان ك«. ئورتــاق بولغــان
لـېكىن هىندىسـتان، پــارس،   . بابلىرىـدا تۇپـان باالسـى بايـان قىلىنغـان      -٨١~٧١

ۋە كالكۇتتــا بۇددىســتلىرى بــۇ هادىسـىنىڭ بولغــانلىقىنى پۈتــۈن جېنــى   خىتـاي 
غهرب خىرىستىيانلىرىمۇ بۇ هادىسىنى ئىنكار قىلىـدۇ ۋە  . بىلهن ئىنكار قىلىدۇ

خىرىستىيان ئـالىملىرى شـهرق   . نى بايان قىلغانالرغا مهسخىرە بىلهن كۈلىدۇئۇ
بۇددىســتلىرىنىڭ تۇپــان باالســىنى ئىنكــار قىلىشــلىرىغا، ئــۆز دىنداشــلىرىدىن  
بولغان غهرب خىرىستىيانلىرىنىڭ بۇ ۋەقهلىكـكه مهسـخىرە بىـلهن قاراشـلىرىغا     

 .رازى بوالمدۇ؟

 ١٢:  ١٠» يۇشـهئ «تۇتۇلغانلىقى تهۋرات يۇشهئ  ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن كۈن  - ٢
ــان   - ١٣، - ــت قىلىنغـ ــتلهردە قهيـ ــارىخچىلىرى ۋە   . تېكىسـ ــاب تـ ــى كىتـ ئههلـ

بـۇ  . سائهت كۈن تۇتۇلغـانلىقىنى بايـان قىلىـدۇ    ٢٤مۇپهسسىرلىرى يۇشهئ ئۈچۈن 
بۇنداق چوڭ هادىسـىنى  . يىلى بولغان - ١٤٥٠چوڭ هادىسه مىالدىيهدىن بۇرۇنقى 

چـۈنكى كـۈن تۇتۇلغانـدا كۈنـدۈز     . نىڭ كۆرۈشـى كېـرەك ئىـدى   پۈتۈن دۇنيا ئههلى
بولغــان بهلــۋاغالردا ئاســماننىڭ بۇلۇتلــۇق بولۇشــىمۇ كىشــىلهرنى بــۇ هادىســىنى  

شــۇنىڭدەك، كــۈن تۇتۇلغــان ۋاقىتتــا كــېچه بولغــان      . كۆرۈشــتىن تۇســالمايدۇ 
ســائهت ئۇزارغىنىــدىن بــۇ هادىســىنى  ٢٤بهلــۋاغالردىكى كىشــىلهرمۇ كېچىنىــڭ 

ــمهي ــدۇ بىلـ ــارس ۋە  . قالمايـ ــتان، پـ ــۇرۇپ هىندىسـ ــۇنداق تـ ــۋال شـ ــايئههـ  خىتـ
ئۇالرنىـڭ تـارىخلىرىمۇ بـۇنى بايـان     . بۇددىستلىرى بۇ هادىسـىنى ئىنكـار قىلىـدۇ   
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ياۋروپــالىقالر بولســا بــۇ ۋەقهلىكنــى بولغــان دەپ ئىشــهنگۈچىلهرگه      . قىلمايــدۇ
ىنغـان بـۇ   خىرىسـتىيانالر ئـۆز كىتابلىرىـدا قهيـت قىل    . مهسخىرە بىلهن كۈلىدۇ

هادىسىگه شهرق بۇددىستلىرىنىڭ ئىنكار قىلىشىغا ۋە ئـۆز قهۋملىرىنىـڭ ئـۇنى    
 .مهسخىرە قىلىشىغا رازى بولۇپ تۇرامدۇ؟

، ئۇالرنىـڭ گۇمانىغـا كـۆرە    تېكىستلهردە  -٥٣~٥١:  ٢٧» مهتتا«ئىنجىل  - ٣
ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ كىرىســتا ئۆلتۈرۈلگىنىــدىن كېيىــنال يــۈز بهرگهن      

بۇ هادىسىلهردىن ئىبادەتخانىنىڭ يېرىلغانلىقى، يهر . هرنى بايان قىلغانهادىسىل
تهۋرىگهنلىكـــى، تاشـــالرنىڭ پارچىالنغـــانلىقى، قهبرىلهرنىـــڭ ئېچىلغــــانلىقى،     
ئۇلۇغالرنىڭ قهبىرلىرىدىن چىققانلىقى، ئۇالرنىڭ قۇددۇسقا كىرگهنلىكى، ئۇالرنى 

ــارلىق    ــۆرگهنلىكى قات ــىلهرنىڭ ك ــۆپ كىش ــىل (ك ــۇ هادىس ــى ب هرنىڭغۇ ههممىس
بهلكــى . هادىســىلهر رىملىقالرنىـڭ ۋە يههۇدىيالرنىــڭ كىتابلىرىـدا يــوق   )يالغـان 

الردا پهقهت »لۇقـا «ۋە» مـاركوس «ئهممـا ئىنجىـل   . دىمـۇ يـوق  »يۇههننـا «ئىنجىل 
شـۇڭا بهزى خىرىسـتىيانالر بـۇ    . ئىبادەتخانىنىڭ يېرىلغانلىقىال قهيت قىلىنغان

بهلكى مهتتا چۈشىدە شۇنداق كۆرگهن «ر قىلىپ ۋەقهلهرنىڭ بولغانلىقىنى ئىنكا
دىكــى تېكىســتتىن  »لۇقــا«. دەپ ئــۇنى مهســخىرە قىلغــان  » بولۇشــى كېــرەك 

ئىسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئۆلۈمىـدىن بـۇرۇن     ،ئىبادەتخانىنىڭ يېرىلغانلىقىنىڭ
نىڭ تېكىسـتلىرىدىن بـۇ   »ماركوس«ۋە » مهتتا«ئهمما . بولغانلىقى مهلۇم بولىدۇ

ا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئۆلۈمىــدىن كېــيىن بولغــانلىقى مهلــۇم  هادىســىنىڭ ئىســ
ــدۇ ــلهن ههل      . بولى ــول بى ــداق ي ــى قان ــۇ زىتلىقالرن ــالىملىرى ب ــتىيان ئ خىرىس

 .!قىالاليدۇ؟

 ٢١:  ٣» لۇقـا «، ١١، - ١٠:  ١» مـاركوس «، ١٧، - ١٦:  ٣» مهتتا«ئىنجىل  - ٤
ــا  - ٢٢، - ــدۈرگۈچى يههيـ ــتلىرىدە چۈمۈلـ ــوردۇن د  ،تېكىسـ ــانى ئـ ــىدا ئىسـ ەرياسـ
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ئىسا سۇدىن چىققان ۋاقتىدا ئاسمان يېرىلدى ۋە ئېچىلدى، ئۇنىڭغا . چۈمۈلدۈردى
ئانـدىن ئاسـماندىن بىـر ئـاۋاز     . مۇقهددەس روه كهپـتهر سـۈرىتىدە كېلىـپ قونـدى    

دېيىلــدى، دەپ قهيــت » بــۇ مېنــى شــاه قىلغــان ئۇلــۇغ زاتنىــڭ ئــوغلى«كېلىــپ 
غانلىقى كۈندۈزدە بولغـان ئىـكهن،   ئاسماننىڭ يېرىلغانلىقى ۋە ئېچىل. قىلىنغان

شـۇنىڭدەك، ئاسـماندىن كهلـگهن    . ئۇنى پۈتۈن دۇنيا ئههلى كۆرۈشى كېرەك ئىـدى 
ئاۋازنى ئاڭالش ئۇ يهردىكى كىشىلهردىن بىرسىگه خاس بولماستىن، بهلكـى كـۆپ   
كىشىلهرنىڭ بۇ ئاۋازنى ئاڭلىشـى مـۇمكىن ئىـدى ۋە تـارىخالردا يېزىلىشـى زۆرۈر      

ــى   هــالبۇكى شــ. ئىــدى ــۇ ۋەقهن ــدىن هېچبىــر كىشــى ب ۇ زاماننىــڭ تارىخچىلىرى
شــــۇڭا بــــۇ ئىــــش . پهقهت ئــــۈچ ئىنجىلــــدىال بــــۇ ۋەقه يېزىلغــــان. يازمىغــــان

ئاســماندىن چۈشــكهن كهپــتهر يهنه : ياۋروپالىقالرنىــڭ كۈلكىســىگه قالغــان، ئــۇالر
ــانمۇ؟      ــى تۇتۇۋالغ ــۇنى بىرس ــۇ؟ يــاكى ئ ــپ كهتكهنم ــمانغا قايتى ئاســماننىڭ  ،ئاس

 ،بۇ ئىشنى پۈتۈن ئىنسانالر كۆرگهنمـۇ؟  ،ىقى قانچه ۋاقىت داۋام قىلغان؟يېرىلغانل
. بـۇ ئىشـنى بايـان قىلمىغـان؟ دېـگهن سـوئالالرنى قويغـان       » مهتتـا «نـېمه ئۈچـۈن   

بۇنـداق بولغـان    ،خىرىستىيان ئـالىملىرى بۇنىڭغـا نـېمه دەپ جـاۋاب بېرەلهيـدۇ؟     
مۆجىزىسـىنى ئىنكـار    ئىكهن، مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا ئاينىڭ يېرىلغـانلىق 

 .قىلىش ههقسىزلىقتۇر

 :ـ ئاز سۇنىڭ كۆپهيگهنلىك مۆجىزىسى ٣

ئاز سۇنىڭ كۆپىيىشىدىن ئىبارەت بۇ مۆجىزە پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن   
ئهنهس ئىبنـى مالىـك رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت      . كۆپ قېتىم سادىر بولغان

ــدا ئىــد «: قىلىنىــدۇكى ۇق، نامــاز ئهســىرنىڭ ۋاقتــى  بىــز مهدىنىنىــڭ بازارلىرى
كىــردى، كىشــىلهر تاهــارەت ئــېلىش ئۈچــۈن ســۇ ئىــزدەپ تاپالمىــدى، بــۇ ۋاقىتتــا 
ــولىنى        ــا ق ــر قاچىغ ــان بى ــۇ بولغ ــازراق س ــدە ئ ــاالم ئىچى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
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تىقىۋىدى، بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇ ئېتىلىـپ چىقىشـقا باشـلىدى، ئانـدىن     
 ]بۇخارى رىۋايىتى[» .ىدىن تاهارەت ئېلىشتىكىشىلهر بۇ سۇدىن ئارقا ـ ئارق

كىشــىلهر هــۇدەيبىيه «جــابىر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، 
پهيغهمـبهر  . كۈنى قاتتىق ئۇسساپ كېتىشـتى، ئۇالرنىـڭ يېنىـدا سـۇ يـوق ئىـدى      

ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا كىچىك بىر قاچىدا ئازراق سۇ قالغان بولۇپ، ئۇنىڭغـا  
ــبهر ــڭ      پهيغهم ــڭ بارماقلىرىنى ــۇالر ئۇنى ــدى، س ــولىنى تىقىۋى ــاالم ق ئهلهيهىسس

ئارىسىدىن بـوالقتهك ئېتىلىـپ چىقىشـقا باشـلىدى، ههمـمه كىشـى شـۇ سـۇدىن         
  ]بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[» .كىشى ئىدى ١٤٠٠ئىچىشتى، ئۇالرنىڭ سانى 

شـىلهر  بهۋات غازىتىدا كى«جابىر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 
سۇســىز قالــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا بىــر قاچــا كهلتۈرۈلــدى، پهيغهمــبهر 
ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا قولىنى سېلىپ تۇرۇپ ههممىمىزنـى ئۇنىڭـدىن تاهـارەت    
ئېلىشــقا ۋە ئىچىشــكه بۇيرىــدى، ئۇنىڭـــدىن چىققــان ســۇدىن ههمــمه كىشـــى       

ــدىن      ــدى، ئانـ ــىز قالمىـ ــى سۇسـ ــۇ كىشـ ــا بىرمـ ــدى، ههتتـ پهيغهمـــبهر  پايدىالنـ
» .ئهلهيهىسســاالم قــولىنى قاچىــدىن تارتىۋىــدى، قاچــا يهنه تولغــان هالــدا قالــدى  

  ].بۇخارى رىۋايىتى[

ئىبنــى هۈســهيىن دىن باشــقا مۇئــاز، ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب ۋە ئــۇمران  ىڭــئۇن
 .الرمۇ بۇ ماۋزۇدا ههدىسلهرنى رىۋايهت قىلغانرەزىيهلالهۇ ئهنهۇ

  :تۇيغۇزغانلىق مۆجىزىسىئاز تاماقنىڭ كۆپ كىشىنى  - ٤

ــدۇكى،     ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلاله ــى مالى مهن «ئهنهس ئىبن
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بىر قانچه تال ئارپىنى ئېلىپ كېلىۋىدىم، پهيغهمبهر 

  ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .كىشىنى تويغۇزدى ٨٠ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ بىلهن 
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خهنـدەك غـازىتى بولغـان    «رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   جابىر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن
ئارپىنى ئهزدىم ۋە كىچىـك بىـر قـوزىنى سـويۇپ     ) كىلو ٣يهنى (كۈنى مهن بىرسا 

ــا     ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغ ــۇالرنى پهيغهم ــدىن ب ــدا پۇشــۇردۇم، ئان بىــر قازان
ىلهن ئېلىپ كېلىۋىدىم، ئۇ ئارپىغا ۋە قازانغا بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلدى، بۇنىڭ ب

ــدىن     ــى ئۇنىڭ ــۆپ كىش ــدىن ك ــۇپ مىڭ ــدىغىزاالتويۇن ــلىم  [» .ن ــارى ۋە مۇس بۇخ
  ].رىۋايىتى

ــدۇكى،    ــۋايهت قىلىنىـــ ــۇدىن رىـــ ــۇ ئهنهـــ ــبهر «ئهنهس رەزىيهلالهـــ پهيغهمـــ
ئهلهيهىسســـاالم زەيـــنهپكه ئـــۆيلهنگهن كـــۈنى مېنىـــڭ كىشـــىلهرنى زىيـــاپهتكه  

هيغهمـــبهر چاقىرىشـــىمنى بۇيرىـــدى، ههتتـــا بـــۇ ئـــۆي ئـــادەمگه لىـــق تولـــدى، پ  
ئهلهيهىسســاالم ئۇالرغــا كىچىــك بىــر قــاچىنى ئېلىــپ كهلــدى، ئۇنىــڭ ئىچىــدە    
ئــازراق خورمــا بــار ئىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ قاچىنىــڭ ئــاغزىنى ئــۈچ  
بارمىقى بىلهن تۇتۇپ تـۇردى ۋە كىشـىلهر ئۇنىڭـدىن تويغـۇچه غىزاالنـدى، ئانـدىن       

مۇسـلىم  [» .هـالىتى بـويىچه قالـدى   قولىنى قاچىـدىن تارتىۋىـدى، قاچـا بـۇرۇنقى     
 ].رىۋايىتى

ــدۇكى،     ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇب ئهنســارى رەزىيهلاله ــۇ ئهيي مهن «ئهب
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ئهبــۇ بهكــرىگه يهتكــۈدەك تامــاق تهييــارالپ بــۇ   
ئىككىســـىنى چاقىرغـــان ئىـــدىم، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئهنســـارالرنىڭ      

ــدىن  ــدى، ئــۇالر كېلىــپ       ٣٠كاتتىلىرى ــرگه چاقىرىشــىمنى بۇيرى كىشــىنى بى
غىزالىنىپ چىقىپ كهتكهندىن كېيىن، يهنه ئـاتمىش كىشـىنى چاقىرىشـىمنى    

ئانـدىن  . ئېيتتى، ئۇالرنىمۇ چاقىردىم، ئۇالرمۇ كېلىپ غىزالىنىپ چىقىپ كهتتى
يهنه بىــر قــانچه . يهنه يهتمىــش ئــادەمنى چــاقىردۇق، ئۇالرمــۇ غىزالىنىــپ كهتتــى 

ىنى چاقىردۇق، ئۇالرمۇ غىزالىنىـپ چىقىـپ كهتتـى، نهتىجىـدە مېنىـڭ بـۇ       كىش
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بۇخــارى ۋە مۇســلىم [» .كىشــى غىزاالنــدى ١٨٠ئىككــى كىشــىلىك تامىقىمــدىن 
  ].رىۋايىتى

دىن باشقا بۇ ماۋزۇدا سهمۇرە ئىبنـى جۈنـدۇب، ئابـدۇرەهمان ئىبنـى ئهبـۇ      ىڭئۇن
الردىنمـۇ ههدىسـلهر   الهـۇ ئهنهۇ ئهبـۇ هـۇرەيرە رەزىيهل   بهكرى، سهلمه ئىبنى ئهكۋان،

 .رىۋايهت قىلىنغان

 دەرەخلهرنىـــڭ ســـۆزلىگهنلىكى ۋە مـــۇههممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ههق - ٥
 :ئىكهنلىكىگه گۇۋاهلىق بهرگهنلىكى مۆجىزىسى پهيغهمبهر

بىر ئهرابى ئىمانغـا  «ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 
سـېنىڭ دېگهنلىرىڭنىـڭ   : "يغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن  دەۋەت قىلىنغاندا، ئۇ په

ــدۇ؟   ــۇۋاه بوالاليــ ــم گــ ــگه كىــ ــبهر  " ههق ئىكهنلىكىــ ــورىغاندا، پهيغهمــ دەپ ســ
دېۋىدى، هېلىقى دەرەخ ئهرابىنىڭ يېنىغا " بۇ دەرەخ گۇۋاه بولىدۇ"ئهلهيهىسساالم 

" مهن ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىـگه گۇۋاهلىـق بېـرىمهن   "يۆتكىلىپ كېلىپ، 
ئۈچ قېتىم قـايتىالپ گۇۋاهلىـق بهردى ۋە ئانـدىن قايتىـپ يهنه ئـۆز ئورنىغـا        دەپ

 ].بۇخارى رىۋايىتى[» .كېلىپ تۇردى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «جابىر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 
بىر كۈنى هاجىتى ئۈچۈن بىـر خـالى جايغـا بـاردى ۋە ئـۆزىنى دالـدا قىلىشـقا بىـر         

مىـدى، بــۇ ۋاقىتتـا ۋادىنىــڭ بويىـدىكى ئىككــى دەرەخنىـڭ شــېخىنى     نهرسـه تاپال 
ــا ئالالهنىـــڭ ئىزنـــى بىـــلهن بويســـۇنۇڭالر "تۇتـــۇپ تـــۇرۇپ  ــۇ !" ماڭـ دېۋىـــدى، بـ

ــىنىڭ     ــۆز ئىگىسـ ــۆگه ئـ ــۇددى تـ ــىدىن خـ ــڭ ئارقىسـ ــرى ئۇنىـ ــڭ بىـ دەرەخلهرنىـ
پهيغهمبهر . ئارقىسىدىن يۈرگهندەك مېڭىپ كهلدى، باشقا بىرىمۇ شۇنداق كهلدى

دېـدى ۋە  " ىغا ئىلىڭالرئالالهنىڭ ئىزنى بىلهن مېنى دالد"هىسساالم ئۇالرغا ئهلهي



 

223 

ــدى  ــى ئورىۋالـ ــاالمنىڭ ئهتراپىنـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۇالر پهيغهمـ ــاجىتىنى . ئـ ــۇ هـ ئـ
» .تۈگهتكهندىن كېيىن بۇ ئىككى دەرەخ قايتىپ ئۆز ئورنىغا بېرىپ ئـورۇن ئالـدى  

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[

ــاهابىنىڭ بىـــردەك رىۋايىت مهدىنىـــدىكى «ىـــدە مۇنـــداق كهلـــگهن، ئـــون سـ
پهيغهمبهر مهسـجىدىنىڭ ئۈسـتى خورمـا ياغـاچلىرى بىـلهن تۇرغۇزۇلغـان ئىـدى،        
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خۇتبه ئوقۇغاندا بۇ ياغاچالردىن بىرىگه يۆلىنىپ تـۇرۇپ  
خـــۇتبه ئوقـــۇيتتى، مهســـجىدكه مـــۇنبهر ياســـالغاندىن كېـــيىن، پهيغهمـــبهر       

پهيغهمــــبهر . ە تــــۇرۇپ خــــۇتبه ئوقۇيــــدىغان بولــــدى ئهلهيهىسســــاالم مــــۇنبهرد
ــۈنى    ــر ك ــان بى ــۇتبه ئوقۇۋاتق ــۇنبهردە خ ــاالم م ــۇددى    ،ئهلهيهىسس ــاچتىن خ ــۇ ياغ ب

. تۆگىنىڭ ئاۋازىغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر خىل يىغا ئاۋازى چىقىشـقا باشـلىدى  
مهسجىدتىكى سـاهابىلهرمۇ بـۇنى ئـاڭالش    . بۇ ياغاچ ئهمهلىيهتته يىغلىغان ئىدى

ئاخىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ  . زارە قىلىشىپ كهتتى-ن قاتتىق يىغابىله
ياغاچقــا قــولىنى قويغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ يىغىســى توختىــدى ۋە پهيغهمــبهر   

بۇ ياغاچ ئۇنىڭغا يۆلىنىپ تۇرۇپ ئوقۇلىدىغان ئالالهنىڭ : ئهلهيهىسساالم دېدىكى
هنىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهم     زىكرىدىن مههرۇم قالغانلىقى ئۈچۈن يىغلىـدى، ئالال 

. قىلىمهنكى، ئهگهر مهن ئـۇنى تۇتمىغـان بولسـام، ئـۇ تـا قىيـامهتكىچه يىغاليتتـى       
ــۇ ياغــاچنى مۇنبهرنىــڭ ئاســتىغا كۆمۈشــ   كه ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ب

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[» .قىلدى ۋە شۇنداق قىلىندىبۇيرۇق 

 

 :ىسىبۇتالرنىڭ ئۆرۈلگهنلىك مۆجىز - ٦
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كهبىنىـڭ ئىچىـدە   «ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇ،  
بۇت بار ئىدى، مهككه فهتهـى قىلىنغـان يىلـى پهيغهمـبهر      ٣٦٠تاشتىن ياسالغان 

ئهلهيهىسســاالم كهبىــگه كىرىــپ، قولىــدىكى هاسىســى بىــلهن ئىشــارەت قىلغــان 
باتىـل  . يوقالـدى ) كـۇفرى  يهنـى (كهلـدى، باتىـل   ) يهنى ئىسـالم (ههقىقهت : "هالدا

دېگهن ئايهتنى ئوقۇشقا باشلىدى، هاسا قايسى بۇتقـا  ." ههقىقهتهن ئوڭاي يوقىلىدۇ
ئاخىرى شۇنداق قىلىپ ههمـمه  . قارىتىلسا شۇ بۇت دومىالپ چۈشۈشكه باشلىدى

بۇتالر يۈزىچه يهرگه چۈشۈپ تۈگىدى، ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ بـۇتالرنى  
 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[» .قىلدى ىېتىشكه ئهمرئېلىپ چىقىپ ك

  :كېسهللهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قولىدا شىپا تاپقانلىقى - ٧

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     ــۇ ۋەققــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رى ســهئىد ئىبنــى ئهب
پهيغهمــبهر . قهتــادە ئىبنــى نهماننىــڭ كــۆزى ئۇهــۇد غازىتىــدا يارىالنغــان ئىــدى  «

هيهىسسـاالم ئۇنىـڭ كـۆزىنى مۇبـارەك قــولى بىـلهن سـىلىۋىدى، ئۇنىـڭ كــۆزى        ئهل
ــۇ  ــدى ۋە ئـ ــىلىگه كهلـ ــدىغان    ،ئهسـ ــى كۆرىـ ــدىنمۇ ياخشـ ــڭ بۇرۇنقىـ ــۇ كۆزىنىـ بـ

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .بولغانلىقىنى ئېيتتى

بىـر  «ئوسمان ئىبنى جۇنهيـف رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      
! يــا رەســۇلۇلاله"هيهىسســاالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ، ئهمــا كىشــى پهيغهمــبهر ئهل

ــۇن     ــۆزۈم ئېچىلس ــڭ ك ــل، مېنى ــا قى ــا دۇئ ــبهر  " ئالالهق ــدا، پهيغهم دەپ يالۋۇرغان
ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا قىلىنىـدىغان دۇئـاالرنى ئـۆگهتتى ۋە ئـۇ ئـادەم قايتقانـدىن       

 ]مۇسلىم رىۋايىتى[» .كېيىن ئۇنىڭ كۆزى ئىچىلدى

خهسـئهم قهبىلىسـىدىن بىـر    «لغان بىر ههدىسته كۆپ ساهابىلهر رىۋايهت قى
ئايــال پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغــا تىلســىز بىــر بالىســىنى ئېلىــپ   
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كهلدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ بالىنىـڭ ئېغىزىنـى ۋە ئىككـى قـولىنى سـۇ      
بىلهن يۇيۇپ، بۇ سۇدىن ئانىسـىغا بهردى، ئانىسـى سـۇنى بالىسـىغا ئىچكۈزۈۋىـدى،      

ــدىن    ئۇنىــڭ ت ــادەتتىكى كىشــىلهرنىڭ ئهقلى ــدى ۋە ئهقلىمــۇ ئ ىلــى ســۆزگه كهل
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .ئاالهىدە ئاشتى

 :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئاسىنىڭ هامان ئىجابهت بولغانلىقى - ٨

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنـداق    
مۈلكۈمنىـڭ ۋە پهرزەنتلىرىمنىـڭ   -االم ماڭـا مـال  پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـ «: دەيدۇ

كــۆپ بولۇشــىغا دۇئــا قىلغــان ئىــدى، ئهمهلىيهتــته مــال دۇنيــالىرىم ههسســىلهپ  
» .كۆپهيــدى، بــالىلىرىم ۋە نهۋرىلىــرىم بولــۇپ، ههممىســى هــازىر يــۈزدىن ئاشــىدۇ

  ].بۇخارى رىۋايىتى[

لغـــان كىســـرا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئۇنىـــڭ ئىســـالمغا دەۋەت قى 
مهكتـــــۇپىنى يىرتقانـــــدىن كېـــــيىن، پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىسســـــاالم ئۇنىـــــڭ 
هاكىمىيىتىنىــڭ زاۋال تېپىشــىغا دۇئــا قىلغــان ئىــدى، ئــۇزۇن ئــۆتمهي ئۇنىــڭ   

 .كېسىل يوقالدى-هاكىمىيىتى مۇسۇلمانالرنىڭ قولى بىلهن يهر يۈزىدىن ئۈزۈل

بىر جـۈمه  «، ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى
كۈنلۈكته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مهسـجىدته خـۇتبه ئوقۇۋاتـاتتى، بىـر ئهرابـى        
مهسجىدكه كىرىپ  قۇرغاقچىلىقتىن شـىكايهت قىلـدى، بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر      

تىلهپ دۇئا قىلـدى ۋە شـۇ هامـان قـاتتىق يـامغۇر يېغىـپ        يامغۇرئهلهيهىسساالم 
ۈمهگىچه يـامغۇر توختىمىغـانلىقتىن   كهتتى، ههتتا بـۇ جـۈمهدىن كېلىـدىغان جـ    

كــۈننى كۆرگىلىمــۇ بولمىــدى، كېيىنكــى جــۈمه پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه  
خۇتبىگه چىققاندا هېلىقى ئهرابى يامغۇرنىڭ كۆپلىكىدىن شىكايهت قىلىۋىـدى،  
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بۇخـارى ۋە  [» .يامغۇر توختىـدى  ن تهڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئاسى بىله
  ].مۇسلىم رىۋايىتى

ــۆرە   ــۋايهتلىرىگه كـ ــاهابىلهرنىڭ رىـ ــۆپلىگهن سـ ــدى  : يهنه كـ ــابىغه ئهلجهئـ نـ
ئىسىملىك بىر شائىر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىـدا شـېئىر ئوقۇۋىـدى،    

ئـالاله سـېنىڭ   «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىـڭ شـېئىرىدىن مهمنـۇن بولـۇپ،     
ياشـتا ئـۆلگهن ۋە    ١٢٠دەم دەپ دۇئا قىلغان ئىدى، بۇ ئـا » !ئاغزىڭغا دەرد بهرمىسۇن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كـۈنى  . شۇ ۋاقىتقىچه بىر تالمۇ چىشى چۈشمىگهن
» !ئوڭ قولـۇڭ بىـلهن يـېگىن   «: سول قولى بىلهن بىر نهرسه يهۋاتقان بىر ئادەمگه

دېـدى،  " مهن ئوڭ قولۇم بىلهن يېيهلمهيمهن: "دېۋىدى، ئۇ ئادەم ئۆزىنى چوڭ تۇتۇپ
دېدى ۋە ئۇ ئادەم » يېيهلمىگهيسهن«: غهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغابۇ ۋاقىتتا پهي

ئالالهنىــڭ ئۇنـدىن باشــقا  . قـولىنى ئاغزىغــا هـېچ ئاپىرالمايــدىغان بولـۇپ قالــدى   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قولىدا مهيدانغا كهلـگهن مـۆجىزىلهر   ئىزنى بىلهن 

ا بايـــان يۇقىرىـــد ، بىـــزبـــۇ ههقـــته بولمىغاچقـــا ئهســـهربـــۇ . ناهـــايىتى كۆپتـــۈر
ئىزدەنگـۈچىلهر بولسـا مـۆجىزە ههققىـدە     . ىلىنىمىزبىلهن كۇپاي قىلغانلىرىمىز

يېزىلغـــان مهخســـۇس كىتابالرغـــا، تـــارىخ ۋە ههدىـــس كىتابلىرىغـــا مـــۇراجىئهت 
 .قىلسۇن

 :ئىككىنچى ههقىقهت 

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدا ئېسىل سۈپهتلهر، گۈزەل ئهخالقالرنـى ئىلمىـي ۋە   
امالهتلهر ۋە ئۇندىن باشقا پهيغهمـبهرلهردە بولۇشـقا تېگىشـلىك بولغـان     ئهمهلىي ك

پهزىلهتلهرنىڭ ههممىسى بولغانلىقى بولۇپ، بۇالر مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   
ــدۇر  ــدىن بىرىـــ ــڭ دەلىللىرىـــ ــبهر ئىكهنلىكىنىـــ ــبهر . ههق پهيغهمـــ پهيغهمـــ
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پهزىلهتلىـرىگه   ئهلهيهىسساالمغا دۈشمهنلىك مهۋقهسىدە بولۇۋاتقانالرمۇ ئۇنىڭ بـۇ 
 .ئىقرار قىلماي قالمىغان

 :ئۈچىنچى ههقىقهت

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا كهلــگهن ئىســالم شــهرىئىتى ئېتىقــاد، ئىبــادەت، 
. ئهخالق ۋە هېكمهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغانجازا ۋە مۇكاپات، مۇئامىله، سىياسهت، 

بۇنىـڭ پهقهت   ،ىۈزەللىكلهرگه نهزەر سـالغان كىشـ  بۇ شهرىئهتتىكى كامالهت ۋە گـ 
ــالال ــاال تهرىپىــدىن كهلگهنلىكــى ئ ــالاله   ه تائ ۋە مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئ

 .هنمهي تۇرالمايدۇئهلچى ئىكهنلىكىگه قانائهتلتهرىپىدىن ئهۋەتىلىگهن ههق 

 :تۆتىنچى ههقىقهت

مـــۇههممهد ئهلهيهىسســـاالم كىتـــابتىن، يـــاكى هېكمهتـــتىن هـــېچ نهرســـه  
هن جاهىل بىر قهۋمنىڭ ئىچىدىن چىقتى ۋە ئۇالرغا ئاڭلىمىغان، ياكى ئۆگهنمىگ

نــى، هېكمهتلهرنــى ئېلىــپ كهلــدى، ئــۇالرنى  ئىمــان ۋە  )قۇرئــان(نۇرلــۇق كىتــاب 
قۇدرىتىنىڭ يېتهرسىزلىكىگه  -ئهمهلگه چاقىردى، ئۇ ياردەمچىلىرىنىڭ ۋە كۈچ 

 .پۈتۈن دۇنيانىڭ زالىملىرىغـا قارشـى هالـدا ئـۆز دىنىنـى ئـېالن قىلـدى        ،قارىماي
بۇنىــڭ بىــلهن ئۇالرنىــڭ كــۈچلىرى، هــاكىمىيهتلىرى تارمــار قىلىنىــپ، قىســقا  
ۋاقىـت ئىچىــدە ئۇنىـڭ دىنــى دۇنيانىـڭ شــهرق ۋە غهرب ههممىـال جايلىرىــدا نــۇر     

زاماننىـڭ  . بۇ دىن بارلىق دىنالر ئۈستىدىن غهلىـبه قىلـدى  . چېچىشقا باشلىدى
. نىشـى تېزلهشـتى  ئىلگىرىلىشى بىلهن ئىسالم دىنىنىـڭ تارقىلىشـى ۋە گۈللى  

ئههلى كىتابتىن، مۇشرىكالردىن، بۇددىسـتالردىن ۋە خۇداسـىزالردىن بولـۇپ، بىـر     
يۈرۈش دۈشمهننىڭ بۇ دىننى يهر شارىدىن يوق قىلىـۋېتىش ئۈچـۈن كۆرسـهتكهن    

ئۇنىـڭ   .چىقتـى بولـۇپ  تىرىشچانلىقىلىرى ۋە مېهنهتلىـرى پۈتـۈنلهي پايدىسـىز    
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كىشىلهرنىڭ ههممىسـىنى ئـۆزىگه جهلـپ    ئىسالم دىنى ئهقلى ساغالم  ،ئهكسىچه
بۇالرنىــڭ ههممىســى . قىلىــپ كهلمهكــته، ئۇنىــڭ نــۇرى بارغانســېرى پارلىماقتــا 

مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ  ،ئالالهنىــڭ ياردىمىنىــڭ نهتىجىســى ئهمهســمۇ؟ 
 .!ههق ئىكهنلىكىنىڭ بىر ئاالمىتى ئهمهسمۇ؟

يهىسساالمنىڭ ههق يههۇدىي، خىرىستىيانالرنىڭ كىتابلىرى مۇههممهد ئهله
تېكىستته  ١:  ٦» زەبۇر«تهۋرات : مهسىلهن. پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه گۇۋاهچىدۇر

ــان     « ــولى هام ــڭ ي ــا يامانالرنى ــدۇ، ئهمم ــولىنى بىلى ــۈنكى رەب ياخشــىالرنىڭ ي چ
تېكىســتته  -٥:  ٦» زەبــۇر«تهۋرات . دەپ قهيــت قىلىنغــان» .هــاالكهتكه ئۇچرايــدۇ

ــ  « ــۇچىالر ه ــدىن داۋا قىلغ ــدۇيالغان ــىنى رەب   . االك بولى ــدامچى كىش ــانخور، ئال ق
ــدۇ ــۇر«، تهۋرات ».ياقتۇرمايــــ ــتلهردە  - ٢٠~١٧:  ٣٧» زەبــــ ــۈنكى «تېكىســــ چــــ

. ئالدامچىالرنىڭ داۋاسى هامان تۈگىشـىدۇ، رەب راسـتچىلالرنىڭ ياردەمچىسـىدۇر   
رەبنىــڭ دۈشــمهنلىرى تۈتۈنــدەكال يوقىلىــپ . چــۈنكى يالغــانچىالر هــاالك بولىــدۇ

رەب يامان «تېكىستته  -٣٤:  ١٦» زەبۇر«تهۋرات . قهيت قىلىنغاندەپ » .كېتىدۇ
ــۈنلهي يــوق قىلىــش ئۈچــۈن    ئىــش قىلغۇچىالرنىــڭ تهســىرىنى يهر يۈزىــدىن پۈت

 .دەپ قهيت قىلىنغان» .ههمىشه تهيياردۇر

ــل  ــلىرى «ئىنجى ــڭ ئىش ــتلهردە  - ٣٩~٣٥:  ٥»ئهلچىلهرنى ــدىن «تېكىس ئان
شــۇ ئىنســانالرغا ئالــدىنىپ كېتىشــتىن   !ئهي ئىســرائىللىقالر: ئۇالرغــا دېــدىكى

ئۆزۈڭالرغا دىققهت قىلىڭالر، چۈنكى بۇندىن بۇرۇن سـۇداس دېـگهن بىرسـى يالغـان     
گه يـېقىن ئـادەم ئهگهشـكهن ئىـدى،      ٤٠٠مهيدانغا چىققـان ۋە ئۇنىڭغـا    ،داۋا بىلهن

ــدى      ــوق بول ــدىن ي ــكهنلهرمۇ يهر يۈزى ــا ئهگهش ــدى ۋە ئۇنىڭغ ــۇ ئۆلتۈرۈل ــدىن ئ . ئان
كېـيىن يههـۇزا يالغـان داۋا بىـلهن ئـۆزىنى ئـېالن قىلىـپ چىقىۋىـدى،          ئۇنىڭدىن

ئۇنىڭغا كۆپ كىشىلهر ئهگهشتى، ئاندىن ئۇمـۇ هـاالك بولـدى، ئهگهشـكۈچىلىرىمۇ     
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هازىر مهن سىلهرگه دەيمهنكى، سىلهر ئۇنداق كىشىلهردىن يىـراق  . توزۇپ كهتتى
نىـڭ داۋا قىلغـان نهرسىسـى    تۇرۇڭالر، ئۇالرنى ئۆز هالىغا قۇيـۇۋېتىڭالر، ئهگهر ئۇالر 

ــان        ــۇ هام ــا، ئ ــان بولس ــرلهر بولغ ــان پىكى ــاد قىلىنغ ــدىن ئىج ــانالر تهرىپى ئىنس
ئۆزلۈكىدىن تۈگىشىدۇ، ئهگهر ئۇ ئـالالهتىن كهلـگهن بولسـا سـىلهرمۇ ئـۇنى يـوق       

 .»سىلهرقىاللماي

يۇقىرىــدىكى تېكىســتلهرگه ئاساســالنغاندا، ئهگهر مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالم  
هامان ئـۇنى  ) يهنى ئالاله(زىنى پهيغهمبهر دەپ داۋا قىلغان بولسا، رەب يالغاندىن ئۆ

هاالك قىلغان بوالتتى، ئۇنىڭ تهسىرىنى يهر يۈزىـدىن يـوق قىلىـۋەتكهن بـوالتتى،     
ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىمۇ ئاللىبۇرۇن تۈگهشكهن بوالتتى ۋە ئۇنىـڭ دىنـى خـۇددى    

يۈزىـدىن يوقالغـان بـوالتتى،     بىر ئازدىن كېيىن يوقىلىپ كهتكهن تۈتۈنـدەكال يهر 
مــــۇههممهد  ئــــالالهلــــېكىن ئۇنــــداق بولمىــــدى، بهلكــــى ئۇنىــــڭ ئهكســــىچه 

ئهلهيهىسساالمغا ئۆزىنىڭ ياردىمىنى هېچبىر زامـان ئايىمىـدى، ئۇنىـڭ دىنىنـى     
ــۇههممهد     ــدى، مــ ــان قىلــ ــلهن يهكســ ــمهنلىرىنى يهر بىــ ــدۈردى، دۈشــ كۈچلهنــ

دا مهدهىيهلىنىــدىغان، ئۇنىــڭ ئهلهيهىسسـاالمنى دۇنيانىــڭ ههر قايســى جايلىرىــ 
نامى، شۆهرىتى ۋە ههق دىنى تا قىيامهتكىچه ئهزىزلىنىدىغان، هېچ زاۋاللىققا يۈز 

شۇنىڭدىن ئىسـپاتالندىكى، يههـۇدىي ۋە خىرىسـتىيانالرنىڭ    . تۇتمايدىغان قىلدى
ئهڭ ئـــاۋۋال ئۆزلىرىنىـــڭ  ،مــۇههممهد ئهلهيهىسســـاالمنى ئىنكـــار قىلىشـــلىرى 

مـۇههممهد   ،چـۈنكى ئۇالرنىـڭ كىتابلىرىـدا   . ر قىلغانلىقىـدۇر كىتابلىرىغا ئىنكـا 
ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئـــاخىر زامانـــدا چىققـــانلىقى ههقىقهتـــته ئالالهقـــا قارشـــى 

ُْطِفئُ وا نُ وَر اللي  ِب ﴿: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنـداق دەيـدۇ  . چىققانلىقى ئىدى َِ يُِح� ُدوَن 

 ُب ُمِاّم نُورِِِ 
لَْواِهِاْم َواللي

َ
َكلُِحونَ  بَِ

ْ
َِ ال يهنى (ئۇالر ئالالهنىڭ نۇرىنى « :تهرجىمىسى ﴾َولَْو َتِح

ــهرىئىتىنى   ــۇق شـ ــى ۋە نۇرلـ ــۇق دىنىنـ ــڭ نۇرلـ ــلهن ) ئالالهنىـ ــرى بىـ ئېغىزلىـ
ئۆچـۈرۈۋەتمهكچى بولىـدۇ، كـافىرالر يامـان كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ، ئـالاله ئۆزىنىــڭ        
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 -٨سۈرە سهف [ ».ۇچىدۇرقىلغ) يهنى ئۆزىنىڭ دىنىنى ئاشكارا(نۇرىنى مۇكهممهل 
 ].ئايهت

 

 :بهشىنچى ههقىقهت

پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئىنسانىيهت ئۆزلىرىنى توغرا يولغا 
باشـاليدىغان، ههق دىنغــا چاقىرىــدىغان بىـرەر كىشــىگه قــاتتىق ئېهتىيــاجلىق   

ــته ئهۋەتىلــدى  ــا، پارســالر ئىككــى ئىالهقــ  . بولغــان بىــر ۋەزىيهت ــلهر بۇتالرغ ا، ئهرەب
هىندىســـتانلىقالر كالىغـــا ۋە دەرەخـــكه، يههـــۇدىيالر يههـــۇدىي دىنىنـــى بۇزغـــان 

ئۇندىن باشـقا خهلقلهرمـۇ   . ماددىزمچىالرغا، خىرىستىيانالر ئۈچ ئىالهقا چوقۇناتتى
ئالالهنىــڭ چهكســىز هېكمىتــى ۋە . ههرخىــل زااللهتلهرنىــڭ پاتقاقلىرىــدا ئىــدى

ئـارقىلىق يهر شـارى ئههلىنـى ئـۆز     ئىلمى بۇ ۋاقىتتا بىـرەر پهيغهمـبهر ئهۋەتىـش    
كىشـىلهرنى ئـازغۇنلۇقالردىن   . رەهمىتىدىن بههرىمهن قىلىشنى تهقهززا قىلـدى 

ــى        ــۇغ ۋەزىپىن ــۇ ئۇل ــارەت ب ــتىن ئىب ــا يېتهكلهش ــوغرا دىنغ ــۇالرنى ت ــۇزۇپ، ئ قۇتق
مـــۇههممهد ئهلهيهىسســـاالمدىن باشـــقا بىرســـى ئورۇنلىغـــان ئهمهس، مـــۇههممهد 

ئهمرى ۋە يـاردىمى بىـلهن كۇفرىنىـڭ ۋە شـېرىكىنىڭ     ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ 
قاراڭغۇلۇقلىرىنى تهۋهىد نۇرى بىلهن يورۇتتى، يهر شارىغا ههقىقهت مهشئىلىنى 

ِكاَ رِ  اَ ْد ﴿: ئالاله تائاال بۇنىڭغـا ئىشـارەت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ     . ياقتى
ْ
ْه َا ال

َ
يَ ر أ

ةٍ  ْتَ ََ أ  َ َٰ ُ لَُمْم  َر يَُِِ�ن َُ يحٍ  َجرَءُ�ْم رَُسو َِ  نَ 
َ
ن َ�ُقولُوا َمر َجرَءنَر ِم  �َِ ٍ� َو 

َ
َ  الّحُسِا أ َق ْد َج رَءُ�م  ۖ ِمن ََ

يحٌ  َِ خـۇش خهۋەر  ) ساۋاب بىلهن(بىزگه ! ئى ئههلى كىتاب« :تهرجىمىسى ﴾�َِ ٌ� َونَ
ــۈچى،  ــازابتىن(بهرگـ ــۈن،  ) ئـ ــلىكىڭالر ئۈچـ ــدى دېمهسـ ــدۇرغۇچى كهلمىـ ئاگاهالنـ

شــهرىئهتنى ۋە ئۇنىــڭ  (ن بىــر زامانــدا ســىلهرگه   پهيغهمــبهرلهر ئۈزۈلــۈپ قالغــا  
بايــان قىلىــپ بېرىــدىغان  رەســۇلىمىز كهلــدى، ههقىــقهتهن      ) ئههكــاملىرىنى
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ــدۇرغۇچى    ــۈچى ۋە ئاگاهالنــ ــۇش خهۋەر بهرگــ ــىلهرگه خــ ــ(ســ ــۇههممهد يهنــ ى مــ
-١٩ســۈرە مائىــدە [ ».ئهمــدى ســىلهرگه ئــۆزرە قالمىــدى، كهلــدى) ئهلهيهىسســاالم

 ].ئايهت

 :هتئالتىنچى ههقىق

ــاالمنىڭ    ــۇههممهد ئهلهيهىسسـ ــدا مـ ــڭ كىتابلىرىـ ــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـ بـ
ئـــاخىرقى زامـــان پهيغهمبىـــرى بولـــۇپ كېلىـــدىغانلىقى ههققىـــدە بېشـــارەتلهر  

ــدىكى ئىشــالر    . بېــرىلگهن ــاۋۋال تۆۋەن ــۇ بېشــارەتلهرنى بايــان قىلىشــتىن ئ بىــز ب
 :ئهسكهرتىلىدۇ

ر بۇختهنهسسـهر، قـۇريىش،   ئىسرائىل سۇاللىسىدىن كهلگهن پهيغهمـبهرله  - ١
ئالېكســاندىر هادىســىلىرى، ئهدۋەم زېمىنىــدا، مىســىردا بولىــدىغان ۋەقهلىكــلهر،  
بابىل ئهسىرلىكى ۋە باشقىالر قاتارلىق كۆپلىگهن هادىسىلهر ۋە ۋەقهلىكلهردىـن  

ــدىن خهۋەر بهرگهن ــۇههممهد  . ئال ــبهرلهردىن بىرەرســىنىڭ م ــدىكى پهيغهم يۇقىرى
ئوچۇق بىر بېشـارەت بهرمهسـلىكى    دىغانلىقى ههققىدەئهلهيهىسساالمنىڭ كېلى

ــى ۋە      ــا كېلىش ــاالمنىڭ دۇنياغ ــۇههممهد ئهلهيهىسس ــۈنكى م ــۇمكىن ئهمهس، چ م
ئۇنىـڭ  . ئۇنىڭ دىنى دۇنيا تارىخىدا ناهايىتى چوڭ ئۆزگىرىشـلهرنى پهيـدا قىلـدى   

دىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە شهرق ۋە غهرب ئهللىرىگه تېز سـۈرئهتته تارقالغانـدىن   
ئۇنىــڭ دىنــى   . كېــيىن، ئــۇ جــايالردىكى بــارلىق دىــنالر زاۋاللىققــا يۈزلهنــدى      

ــارس ۋە رۇم      ــدىغان پـــ ــپ تۇرىـــ ــانى تىترىتىـــ ــيىن دۇنيـــ ــدىن كېـــ تارقالغانـــ
. ئىمپېراتورلۇقىــدىن ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ ئىمپېراتورلــۇق تهختــتىن چۈشــتى

بۇنداق  .ئىسالم دىنى پۈتۈن ئىسرائىل پهيغهمبهرلىرىنىڭ دىيارلىرىدا نۇر چاچتى
ــدىن خهۋەر بهرگهن بـــارلىق       ــۇرۇنقى پهيغهمـــبهرلهر ئالـ ــوڭ  هادىســـه بـ ــر چـ بىـ
. هادىسىلهردىن ۋە ۋەقهلىكلهردىن ئهلۋەتته چوڭ ۋە ئههمىيهتلىك بىر هادىسىدۇر
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ئــۇالر بۇنچىلىــك ئههمىيهتلىــك ۋە چــوڭ بولمىغــان ئــاددى هادىســىلهردىن خهۋەر  
ڭ ۋە ئههمىيهتلىـــك بىـــر پۈتـــۈن دۇنياغـــا ئومـــۇم بولغـــان بۇنـــداق چـــو ،بېرىـــپ

 .!هادىسىدىن نېمىشقا خهۋەر بهرمهيدۇ؟

بــۇرۇنقى پهيغهمبهرنىــڭ كېــيىن كېلىــدىغان بىــر پهيغهمــبهر ههققىــدە    - ٢
ئۇنىڭ تهپسىلىي سۆزلىشى شهرت ئهمهس، بهلكى بۇنداق  ،بېشارەت بېرىشى ئۈچۈن

الىمالر بېشارەتلهر كۆپىنچه ئىجمالىي بولۇپ، ئاۋام خهلقلهر ئۈچـۈن مهخپىـي ۋە ئـ   
ــدۇ  ــق بولىـ ــۈن ئېنىـ ــالىم   . ئۈچـ ــداق ئـ ــارەتلهرنى ههر قانـ ــداق بېشـ ــدا بۇنـ گاهىـ

ــۇ    چۈشــىنهلمهيدۇ، ئهممــا بېشــارەت بېــرىلگهن پهيغهمــبهر كهلگهنــدىن كېــيىن ئ
بـــۇ بېشـــارەتلهرنى تهســـتىقاليدۇ ۋە  ،ئېلىـــپ كهلـــگهن مـــۆجىزىلهر ۋە ئـــاالمهتلهر

ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم   شـۇنىڭ ئۈچـۈن   . ئۇالرنىڭ چۈشـهنچىلىرىمۇ ئايدىڭلىشـىدۇ  
سىلهرگه ئهي دىن ئىگىلىرى، ! ۋاي«: يههۇدىي ئالىملىرىغا كايىپ مۇنداق دېگهن

چۈنكى سىلهر مهرىپهتنىڭ ئاچقۇچىنى ئالدىڭالر، ئهمما ئـۆزۈڭالر كىرمىـدىڭالر ۋە   
 )٥٢:  ١١» لۇقا«ئىنجىل (» .كىرىدىغانالرنىمۇ ئۇنىڭدىن توستۇڭالر

ــد  ــداق دەيـ ــالىرى مۇنـ ــالم ئۆلىمـ ــرى  : ۇئىسـ ــڭ هېچبىـ ــاماۋى كىتابالرنىـ سـ
مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ كېلىــدىغانلىقى ههققىــدە بېشارەتســىز كهلــگهن 
ئهمهس، بۇ بېشارەتلهر ئاۋام خهلقلهر ئۈچۈن تهپسىلىي بولغان بولسا ئىـدى، ئههلـى   
كىتــــاب ئــــالىملىرى ئــــۇنى يوشــــۇرالمىغان بــــوالتتى ۋە ئۇالرمــــۇ ههقىقهتنــــى 

 .هن ئهيىبلهنمىگهن بوالتتىيوشۇرغانلىق گۇناهى بىل

يههۇدىيالر ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن باشقا بىر پهيغهمبهرنىڭ كېلىشىنى  - ٣
ــۈتهتتى ــبهردىن  «. ك ــا پهيغهم ــالىملىرى يههي ــۇدىي ئ ــىهمۇ؟ دەپ  : يهه ــهن مهس س

سورىدى، ئۇ يـاق، دەپ جـاۋاب بهرگهنـدىن كېـيىن، سـهن ئىلىيـامۇ؟ دەپ سـورىدى،        
بهرگهنــدىن كېــيىن، ســهن ئۇنــداقتا مۇســا بېشــارەت يــاق، دەپ جــاۋاب : يههيــا يهنه
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ــورىدى   ــۇ؟ دەپ سـ ــۇ پهيغهمبهرمـ ــل (» .بهرگهن شـ ــا«ئىنجىـ ) ٢٥:  ١٩» ١يۇههننـ
ئۇالر كۈتۈۋاتقـان پهيغهمـبهر مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالم      ،دىكىمهلۇم بولبۇنىڭدىن 

ــدى ــۇرۇن    . ئىــ ــاالمدىن بــ ــا ئهلهيهىسســ ــڭ ئىســ ــۇ پهيغهمبهرنىــ ــۈلگهن بــ كۈتــ
پاتالنغان ئىـكهن، ئۇنىـڭ ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمدىن كېـيىن      كهلمىگهنلىكى ئىسـ 

 .كهلگهن پهيغهمبهر مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئىكهنلىكىدە هېچ شۈبهه قالمىدى

كۆرۈنۈشـى قـوي سـۈرىتىدە، ئىچـى بـۆرە      «: ئىسا ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ئىنجىـــل (» .ســـۈرەتلىك بولغـــان يالغـــانچى پهيغهمـــبهرلهردىن ههزەر قىلىڭـــالر

ــۇ تېكىســتنى تۇتقــا قىلىــپ مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ   ) ١٥:  ٧» مهتتــا« ب
چـۈنكى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم     . پهيغهمبهرلىكىنى ئىنكار قىلىش قهتئىي خاتـادۇر 

پهيغهمبهرلىك داۋاسـى قىلىـپ چىققـان ههر قانـداق كىشـىدىن ههزەر قىلىڭـالر       
ــبهرلهردىن ههزەر قىل  ــانچى پهيغهم ــگهن ئهمهس، بهلكــى يالغ ــگهن دې ــۇ . ىڭــالر، دې ب

. تېكىست راستچىل پهيغهمبهرلهردىنمۇ ههزەر قىلىش مهنىسىنى ئىپادىلىمهيدۇ
بهلكى ئۇنىڭدىن كېيىن بىر پهيغهمـبهر كېلىـدىغانلىقى ۋە ئـۇنى تونـۇش ئۈچـۈن      
ــۋەتته    ــدۇ، ئهل ــى ئىپادىلهي ــنىڭ الزىملىقىن ــانچىالردىن ههزەر قىلىش ــقا يالغ . باش

يهىسسـاالمنىڭ ئۆلۈمىـدىن كېـيىن ئىسـرائىل     ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا ئىسـا ئهله 
ــدىغان      ــپ چىقى ــى قىلى ــك داۋاس ــدىن پهيغهمبهرلى ــدىن يالغان ــرى ئىچى ئهۋالدلى

 - ١ئهمهلىيهتتىمـۇ مىالدىيهنىـڭ   . كاززاپالرنىڭ چىقىدىغانلىقى بايان قىلىنغان
. ئهسىرىدە كۆپلىگهن يالغانچىالر پهيغهمبهرلىك داۋاسى قىلىپ مهيدانغا چىققـان 

 . لهيهىسساالم ئهنه ئاشۇ يالغانچىالردىن ههزەر قىلىشقا بۇيرۇغان ئىسا ئه

ئۇالرنىڭ مېۋىلىرى ئـارقىلىق  «: ئۇ يۇقىرىدىكى سۆزىگه ئۇالپ مۇنداق دېگهن
ئۇالر يانتاقتىن ئۈزۈم، تىكهندىن ئهنجـۈر ئاالمـدۇ؟ شـۇنىڭغا ئوخشـاش     . تونۇيسىلهر

كىن يامـان دەرەخ يامـان   ههر قانداق ياخشى دەرەخ ياخشـى مېـۋىلهرنى بېرىـدۇ، لـې    
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ياخشى دەرەخ يامان مېۋە بهرمىگهندەك، يامان دەرەخمـۇ ياخشـى   . مېۋىلهرنى بېرىدۇ
ياخشى مېۋىلهرنى بهرمهيدىغان ههر قانـداق دەرەخ كېسـىپ ئوتـۇن    . مېۋە بهرمهيدۇ

ــدۇ ــىلهر   . قىلىنى ــارقىلىق تونۇيس ــۋىلىرى ئ ــىلهر مې ــۇالرنى س ــى، ئ » .بىلىڭالرك
 )٢٠~١٦:  ٧» مهتتا«ئىنجىل (

ــۇههممهد ئهلهيهىسســاالم   ــۋىلىرى  -شۈبهىســىزكى، م ئۇنىــڭ دەۋىتىنىــڭ مې
كافىرالرنىـڭ  . ههقىقىـي راسـتچىل پهيغهمـبهرلهردىن ئىـدى     -دااللهت قىلغاندەك

ــىزدۇر   ــلىرى ئىناۋەتســ ــار قىلىشــ ــۇنى ئىنكــ ــا   . ئــ ــۇدىيالر ئىســ ــۈنكى يههــ چــ
چۈن دۇنيـادا  يههۇدىيالر ئۈ. ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ
شــــۇنىڭدەك، ياۋروپانىــــڭ . ئىســــا ئهلهيهىسســــاالمدىن يامــــان ئــــادەم يوقتــــۇر 

ههتتـــا ئۇنىـــڭ   . دىنســـىزلىرىمۇ ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنى ئىنكـــار قىلىـــدۇ    
ئـۇالر بـۇ ههقـته    . قىسسىلىرىنى ئاڭلىغانلىرىدا ئۇنى مهسـخىرە قىلىـپ كۈلىـدۇ   

يالرنىـڭ ۋە ياۋروپـالىق   يههۇدى. كۆپ كىتابالرنى نهشـر قىلىـپ دۇنياغـا تارقاتقـان    
دىنسىزالرنىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئىنكـار قىلىشـلىرى خىرىسـتىيانالرنىڭ    

مـــۇههممهد  ىالرنىڭتســـىز بولغانـــدەك، خىرىســتىيانالر ۋە باشـــق نهزىرىــدە ئىناۋە 
 .بىزنىڭ نهزىرىمىزدە ئىناۋەتسىزدۇر ،ئهلهيهىسساالمنى ئىنكار قىلىشلىرىمۇ

دىن تا هازىرغىچه داۋام قىلىپ كهلگهن ئـادىتى  ئههلى كىتابالرنىڭ ئهزەل - ٤
ــدا    ــمه قىلغانـ ــا تهرجىـ ــقا تىلالرغـ ــابلىرىنى باشـ ــۇقهددەس كىتـ ــۇالر مـ ــۇكى، ئـ شـ
ئىسىمالرنىمۇ تهرجىـمه قىلىـپ، بـۇ ئىسـىمالرنىڭ شـۇ تىلـدىكى مهنىلىـرىنىال        

بۇ كىتابالرنىڭ تېكىستلىرىنى تهپسىر يوللىرى بىلهن گـاه زىيـادە، گـاه    . يازىدۇ
بۇالرنىڭ گۇمانلىرىغا كـۆرە ئـالاله سـۆزلىرى    . ش ئارقىلىق ئۆزگهرتىدۇكهم قىلى

ئۇالرنىـڭ ههر قايسـى   . هېسابلىنىدىغان بـۇ ئىشـالر ئـۇالردا ئـادەتتىكى ئىشـالردۇر     
تىلالرغا تهرجىمه قىلىنغـان كىتـابلىرىنى ئوقـۇپ كـۆرگهن كىشـى بـۇنى هامـان        
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قىـدە كهلـگهن ئوچـۇق    شۇڭا ئۇالرنى مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالم ههق  . پهرق ئېتىدۇ
بېشارەتلهرنى ئۆزگهرتىۋەتكهن، ياكى ئوچۇق بېشـارەتنى مهجهـۇل قىلىـپ قويغـان     

چۈنكى بۇنداق ئىشالرنىڭ ئۇالردىن سادىر بولۇشى تهبىئىي . دېسهكمۇ ههقلىقمىز
ــالهتتۇر ــاالمنىڭ   . هــ ــۇههممهد ئهلهيهىسســ ــدا مــ ــڭ كىتابلىرىــ ــۇڭا ئۇالرنىــ شــ

دېگهن ئىسىمالرنىڭ ئوچۇق لهۋزى » هدئههم«ياكى » مۇههممهد«ئىسىملىرىدىن 
ــتىن       ــادىتى ئۆزگهرتىش ــڭ ئ ــۈنكى ئۇالرنى ــدۇ، چ ــى تهلهپ قىلىنماي ــلهن بولۇش بى

 .ئىبارەت بولغان
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تهۋراتنىڭ مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ههققىدىكى 
 بېشارەتلىرى

ــرىلگهن    ــدە بېــ ــاالم ههققىــ ــۇههممهد ئهلهيهىسســ ــى مــ ــدە تهۋراتتىكــ تۆۋەنــ
 : زبېشارەتلهرنى نهقىل قىلىمى

 :بىرىنچى بېشارەت

تېكىســــتلهردە مۇســــا   -٢٠~١٨:  ١٧» يــــارىلىش تهپســــىالتلىرى «تهۋرات 
رەب ماڭـــا دېـــدىكى،  «: ئهلهيهىسســـاالمنىڭ مۇنـــۇ ســـۆزى قهيـــت قىلىنغـــان    

ــرىڭالر  ــى بىجىــ ــۆزلىگهنلىرىڭالرنى ياخشــ ــڭ  ! ســ ــۈن ئۇالرنىــ ــۇالر ئۈچــ مهن ئــ
ــ    ــاش بىـ ــاڭا ئوخشـ ــىدا سـ ــلىرى ئوتتۇرىسـ ــبهر ئهۋقېرىنداشـ ــمهنر پهيغهمـ . ەتىـ

يىمهن، ئـۇ ئۇالرغـا مېنىـڭ تهۋسـىيهلىرىم بـويىچه      وسۆزلىرىمنى ئۇنىڭ ئاغزىغا ق
مېنىـڭ سـۆزلىرىمنى ئاڭلىمىغـان     دە،ئۇ مېنىڭ نامىمدىن سۆزلىگهن. يدۇسۆزله

ــالىمهن  ــۇ بېشــارەتته ۋەدە قىلىنغــان پهيغهمــبهر  » .كىشــىدىن مهن ئىنتىقــام ئ ب
ــدەك،   ــاكى  )يۇشــهئ( يۇشــهئيههــۇدىيالر گۇمــان قىلغان ئهلهيهىسســاالممۇ ئهمهس، ي

ــۇ    ــدەك ئىســا ئهلهيهىسســاالممۇ ئهمهس، بهلكــى ئ ــان قىلغان  ،خىرىســتىيانالر گۇم
 :بۇنىڭ بايانى تۆۋەندىكىچه. مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدۇر

ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ زامانىـــدىكى يههـــۇدىيالر تهۋراتتـــا بېشـــارەت  - ١
ئۇالرنىڭ بۇ كۈتۈشى بېشارەت . ىبېرىلگهن بىر پهيغهمبهرنىڭ كېلىشىنى كۈتهتت

ياكى  يۇشهئبېرىلگهن بۇ پهيغهمبهرنىڭ مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا ئۆتكهن 
ئۇالر بىلهن زامانداش بولۇپ تۇرغـان ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم ئهمهسـلىكىگه قهتئىـي      

 .دەلىلدۇر
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دېـگهن سـۆز مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالمغا     » سـاڭا ئوخشـاش  «بۇ بېشارەتته  - ٢
تېكىســتتىكى  - ٣٤: ١٠» يــارىلىش تهپســىالتلىرى«چــۈنكى تهۋرات . رەتتۇرئىشــا

» رەب مۇساغا ئوخشاش بىر پهيغهمبهرنـى ئىسـرائىل سۇاللىسـىدىن چىقارمىـدى    «
بىــلهن ئىســا  يۇشــهئدېــگهن هۆكــۈمگه كــۆرە، ئىســرائىل سۇاللىســىدىن چىققــان  

ــىمايدۇ  ــاالمغا ئوخشـ ــا ئهلهيهىسسـ ــاالم مۇسـ ــۈنكى . ئهلهيهىسسـ ــهئچـ ــا م يۇشـ ۇسـ
ئهلهيهىسساالمنىڭ هايات ۋاقتىدا ئۇنىڭ يېنىـدا بولغـان ۋە ئۇنىـڭ شـهرىئىتىگه     

ئۇنىڭغا مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمغا كهلگهنـدەك،    . ئهگىشىدىغان بىر پهيغهمبهر ئىدى
ــى  ــۇيرۇق ۋە چهكلىمىلهرن ــااللب ــڭ چهك -، ه ــازا  -هارامنى ــى، ج ۋە  چېگىرالىرىن

ه ئالغـان مۇسـتهقىل بىـر شـهرىئهت     ، تاهارەت ۋە باشقىالرنى ئـۆز ئىچىـگ  مۇكاپاتنى
ئىسا ئهلهيهىسساالممۇ مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىدىكى . كهلگهن ئهمهس

يههۇدىيالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقلىرىنى ئىساله قىلىـش ئۈچـۈن كهلـگهن پهيغهمـبهر     
بولــۇپ، ئۇنىڭغــا كهلــگهن ئىنجىلمــۇ يۇقىرىــدىكى شــهرىئهت هۆكۈملىرىــدىن       

ــدۇر  ــۈنلهي خالىـ ــداق . پۈتـ ــا    بۇنـ ــبهر مۇسـ ــى پهيغهمـ ــۇ ئىككـ ــكهن بـ ــان ئىـ بولغـ
ــهت    ــارەتته مهقسـ ــرى بېشـ ــڭ هېچبىـ ــىمايدۇ ۋە بۇالرنىـ ــاالمغا ئوخشـ ئهلهيهىسسـ

 .قىلىنغان پهيغهمبهر ئهمهستۇر

دېـگهن  » ئۇالرنىـڭ قېرىنداشـلىرىنىڭ ئوتتۇرىسـىدىن   «بۇ بېشـارەتتىكى   - ٣
 ١٢ىسىنىڭ چۈنكى ئىسرائىل سۇالل. سۆز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىشارەتتۇر

قهبىلىسىنىڭ ههممىسى شۇ ۋاقىتتا مۇسا ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه مهۋجۇت 
بېشارەتتىن مهقسهت قىلىنغان پهيغهمبهر ئهگهر ئىسرائىل سۇاللىسىدىن . ئىدى

ئۇالرنىــڭ قېرىنداشــلىرىنىڭ «بولغـان بولســا ئىــدى، ئهلــۋەتته بـۇ تېكىســتتىكى   
ــىدىن ــا  » ئوتتۇرىسـ ــڭ ئورنىغـ ــگهن ئىبارىنىـ ــۇالردىن«دېـ ــاكى » ئـ ــڭ «يـ ئۇالرنىـ

دېــگهن » ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىن«يــاكى » ئۇالرنىــڭ كهينىــدىن«يــاكى » ئىچىــدىن
يۇشـهئ بىـلهن ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     . ئىبارىلهردىن بىرەرسى كهلگهن بوالتتى
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نهســــــىبى ئىبــــــراهىم ئهلهيهىسســــــاالمنىڭ ئوغۇللىرىــــــدىن ئىســــــهاق     
. ئهلهيهىسسـاالمغا تۇتىشـىدۇ  ) ىليهنى ئىسـرائ (ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغلى ياقۇپ 

يۇشهئ بىلهن ئىسـا ئىسـرائىل ئهۋالدلىرىـدىن چىققـان پهيغهمـبهرلهر بولغاچقـا بـۇ        
بهلكى بۇ بېشارەتتىن مهقسهت ئىبراهىم . بېشارەتتىن ئۇالر مهقسهت قىلىنمايدۇ

ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئـــوغلى ۋە ئىســـهاقنىڭ قېرىندىشـــى بولغـــان ئىســـمائىل  
ــدۇرئهلهيهىسســاالمنىڭ ئوغ تهۋراتتىمــۇ ئىســهاق بىــلهن ئىســمائىلنىڭ  . ۇللىرى

:  ١٦» يارىتىلىش«: مهسىلهن. ئهۋالدلىرى ئۈچۈن قېرىنداش لهۋزى قوللىنىلغان
ئـــــۇ بـــــارلىق «تېكىســـــتته ئىســـــمائىل ئهلهيهىسســـــاالم توغرىلىـــــق  - ١٢

ئىسمائىل ئوغۇللىرى ئىسهاق . دەپ قهيت قىلىنغان» ....قېرىنداشلىرى ئالدىدا
ئىســـمائىل ئوغـــۇللىرى ئىچىـــدىن يـــالغۇز . ىـــڭ قېرىنداشـــلىرىدۇرئوغۇللىرىن

ئهمدى بۇ مـاۋزۇدا  . مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدىن باشقا هېچ پهيغهمبهر كهلمىگهن
ئىسرائىل ئوغۇللىرىنىڭ قېرىنداشـلىرى  : مۇنداق بىر سوئال كېلىشى مۇمكىن

نىڭ ئـوغلى  يالغۇز ئىسمائىل ئوغۇللىرى بىلهنال تۈگهپ قالمايدۇ، چۈنكى ئىسـهاق 
 .ئىسهۋ ئوغۇللىرىمۇ ئىسرائىل ئوغۇللىرىنىڭ قېرىنداشلىرى ئهمهسمۇ؟

ئىســهۋ ئوغــۇللىرى ئىچىــدىن پهيغهمــبهر كهلــگهن ئهمهس ههمــدە      : جــاۋاب
ــالاله     ــان ئهمهس، بهلكــى ئ ــوغلى ئىســهۋ ههققىــدە ۋەدە قىلغ ــالالهمۇ ئىســهاق ئ ئ

نىــڭ سۇاللىســى تهۋراتنىــڭ كــۆپ ئورۇنلىرىــدا ئىبــراهىم ئــوغلى ئىســمائىل ۋە ئۇ
 .ههققىدە ۋەدە بهرگهن

دېـگهن ئىبـارە،   » سۆزلىرىمنى ئۇنىڭ ئاغزىغـا قـويىمهن  «بۇ بېشارەتتىكى  - ٤
بېشـــارەتته مهقســـهت قىلىنغـــان پهيغهمـــبهرگه ئـــالاله تهرىپىـــدىن كىتـــاب       
بېرىلىدىغانلىقىغا، ئۇنىڭ ئوقۇشنى يـاكى يېزىشـنى بىلمهيـدىغان، پهقهت ئـالاله     

ن ســۆزلهرنىال ســۆزلهيدىغان پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىــگه ئۇنىــڭ قهلــبىگه چۈشــۈرگه
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پهيغهمـبهرلهرگه مۇۋاپىـق كهلمهيـدۇ،     يۇشـهئ بۇ ئىبـارە ئىسـا ۋە   . ئىشارەت قىلىدۇ
ــۇههممهد      ــارە مـ ــۇ ئىشـ ــۇڭا بـ ــى، شـ ــنى بىلهتتـ ــزىش ۋە ئوقۇشـ ــۇالر يېـ ــۈنكى ئـ چـ

 .ئهلهيهىسساالمغا مۇۋاپىق كېلىدۇ

ىغان زامـان پېئىلـى يۇشـهئ    دېـگهن كېلىـد  » ئهۋەتىـمهن «بۇ بېشارەتتىكى  - ٥
ئهلهيهىسساالمغا ماسالشمايدۇ، چۈنكى يۇشـهئ مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدا     

 .ئۇنىڭ يېنىدا بار ئىدى

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىكى يههـۇدىي ئالىملىرىـدىن كـۆپ     - ٦
ساندىكى كىشـىلهر بـۇ تېكىسـتتىكى بېشـارەتته ۋەدە قىلىنغـان پهيغهمبهرنىـڭ       

ــۇهه ــان    م ــۇلمان بولغ ــپ مۇس ــرار قىلى ــى ئىق ــاالم ئىكهنلىكىن . ممهد ئهلهيهىسس
ــدۇلاله ئىبنــى ســاالم، كهئــب ئىبنــى     ــق، ئاب ئۇالرنىــڭ مهشــهۇرلىرىدىن مهخيهرى

ئابــدۇلاله ئىبنــى ســۇرىيا، ههيــيه ئىبنــى ئهخــتهب ۋە      . ئههبــار ۋە باشــقىالردۇر 
تىكى قېرىندىشــى ياســىر ئىبنــى ئهخــتهب قاتــارلىق يههــۇدىيالر بــۇ بېشــارەت       

پهيغهمبهرنىڭ مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئىكهنلىكىنى ئېتىـراپ قىلغـان، ئهممـا    
بۇ ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس، چۈنكى ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ . مۇسۇلمان بولمىغان

زامانىــدىكى يههــۇدىي ئــالىملىرىمۇ ئۇنىــڭ كۆرســهتكهن مۆجىزىلىرىــدىن ئۇنىــڭ 
ۇپ، ئـۇنى كافىرلىققـا هۆكـۈم    ههق پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ تۇر

 ) ٢٤~١:  ١٨، ٧٥~٤٥:  ١١» يۇههننا«ئىنجىل . (قىلغان ۋە ئۇنى ئۆلتۈرگهن

ــۇههممهد  : ئهســكهرتىش ــلهن م ــا ئهلهيهىسســاالم بى ئهلهيهىسســاالمنىڭ  مۇس
 : مهۋجۇدبهزى ئوخشاشلىقالر ا تۆۋەندىكىدەك ئوتتۇرىسىد

بىــرى، مۇســتهقىل ئۇالرنىــڭ ههر ئىككىســى ئالالهنىــڭ بهندىســى ۋە پهيغهم 
شهرىئهت ساهىبى، ئۆيلهنگهن ۋە پهرزەنتلىك بولغان، جىهـاد قىلىشـقا بۇيرۇلغـان    
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ۋە مۇشـرىكالرنى، بۇددىسـتالرنى ئۆلتـۈرگهن، زىنـا قىلغـاننى جازاالشـقا بۇيرۇلغــان،       
ــارەتنى، بهدەننىـــڭ ۋە    شـــهرىئهتنى ئىجـــرا قىلىشـــتا كۈچلـــۈك، شـــهرىئىتى تاهـ

ى هــارام قىلىشــنى، شــهرىئهت بــويىچه    نجــازانىكىيىمنىــڭ پــاك بولۇشــىنى،   
بوغۇزالنمىغان مالنىڭ هاراملىقىنى ۋە قىساسنىڭ بۇيرۇلغانلىقىنى ئۆز ئىچىگه 
ــان ۋە     ــان، بۇالرنىــڭ ههر ئىككىســى دۈشــمهنلىرى ئۈســتىدىن غهلىــبه قىلغ ئالغ

 .نورمال ئۆلۈمدە ئۆلگهن ۋە دەپنه قىلىنغان

 :ئىككىنچى بېشارەت

ــىالتلىر«تهۋرات  ــارىلىش تهپسـ ــتلهردە  - ٢، - ١:  ٣٣» ىيـ ــۇ  «تېكىسـ ــا بـ مانـ
ــا       ــرائىل ئهۋالدلىرىغ ــۇرۇن ئىس ــىدىن ب ــا ئۈلۈش ــان مۇس ــادىمى بولغ ــڭ ئ ئالالهنى

رەب سـىنادىن كهلـدى،   : ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   . تهۋەررۈك قىلىپ كهتكهن سـۆزلهردۇر 
ئۇ مىڭـالرچه مۇقهددەسـلهر   . ئۇالرغا سائىردىن كۆرۈندى ۋە فازان تاغلىرىدا پارلىدى

» ە كهلدى ۋە ئۇالر ئۈچـۈن ئۇنىـڭ ئـوڭ تهرىپىـدە ئوتلـۇق پهرمانـا بـار ئىـدى        ئىچىد
رەبنىــڭ ســـىنادىن كهلگهنلىكـــى مۇســـا ئهلهيهىسســاالمغا ئـــۇ جايـــدا تهۋراتنـــى   
بهرگهنلىكى، ئۇنىڭ سائىردىن كۆرۈنگهنلىكى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا ئىنجىلنـى    

نــى »قۇرئــان كهرىــم«ئاتــا قىلغــانلىقى ۋە ئۇنىــڭ فــاران تاغلىرىــدا پارلىغــانلىقى  
ــۈرگهنلىكىدۇر  ــاالمغا چۈشـــ ــۇههممهد ئهلهيهىسســـ ــا . مـــ ــۈنكى تهۋرات مۇســـ چـــ

ســــائىر ئىســــا . ئهلهيهىسســـاالمغا مىســــردىكى تۇرســـىنا تېغىــــدا بېـــرىلگهن   
ــدىكى    ئهلهيهىسســاالم دۇنياغــا كهلــگهن ناســىرا شــههىرىگه قاراشــلىق بىــر يېزى

ككىنىــڭ بــۇرۇنقى فــاران تېغــى مه. تاغنىــڭ ئىســمى بولــۇپ، ئــۇ پهلهســتىندىدۇر 
فـاران تېغىنىـڭ   . ئىسمى بولۇپ، مهكـكه تـاغلىرى فـاران تـاغلىرى دەپ ئاتىلىـدۇ     

مهككىـدە ئىكهنلىكىنـى تهۋراتمـۇ سـۆزلهيدۇ، تهۋراتتـا ئىسـمائىل ئهلهيهىسســاالم       
ئالاله بۇ بالىغا ههمراه ئىدى، ئۇ چـوڭ بولـدى، ئـۇ    «: توغرىلىق مۇنداق دېيىلگهن
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نى ئۆگهندى، ئۇ فاران چۆلىدە ياشىدى، ئاندىن ئـۇنى  چۆلگه يهرلهشتى، ئوقيا ئېتىش
ــدۈردى   ــىردىن ئۆيلهن ــى مىس ــارىتىلىش«تهۋرات (» .ئانىس ــۇ )  ٢١ – ٢٠:  ٢١» ي ب

فاراننىـڭ   ،يىلـى نهشـر قىلىنغـان سـامىرىيه نۇسخىسـىدا      - ١٨٥١تېكىستنىڭ 
دە ئىكهنلىكى ئوچۇق لهۋزى بىلهن بايان قىلىنىـپ مۇنـداق   )يهنى مهككه(هىجاز 
 ».ئىسمائىل هىجازدىكى فاران چۆلىدە مۇقىمالشتى«: قىلىنغانقهيت 

شۈبهىسىزكى، ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ يهرلهشكهن جايى مهككه ئىدى، 
مهككىدە ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ نهۋرىسى مۇههممهد ئهلهيهىسسـاالمدىن باشـقا   

رىــدا بۇنىڭــدىن ئاشــكارىالندىكى، ئالالهنىــڭ فــاران تاغلى. پهيغهمــبهر كهلمىــگهن
قۇرئــان «پارلىغــانلىقى مهككىــدە مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمغا ۋەهىينىــڭ يهنــى 

ــم ــلىغانلىقىدۇر  »كهرىـ ــكه باشـ ــڭ چۈشۈشـ ــاالمغا تهۋرات  . نىـ ــا ئهلهيهىسسـ مۇسـ
ــدەك، ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا ئىنجىــل     ــدا بېرىلگهن مىســىردىكى تۇرســىنا تېغى

ۇ مهككىــدىكى مــ»قۇرئــان كهرىــم«پهلهســتىندىكى ســائىر تېغىــدا بېرىلگهنــدەك، 
چۈشـكهن ئـايهت    ئـاۋۋال دىن ئهڭ »قۇرئان كهرىم«. فاران تېغىدا ۋەهىي قىلىنغان

يۇقىرىـدىكى  . فاران تېغىنىڭ ئهڭ چوققىسىغا ئورۇنالشقان هىرا غارىدا چۈشـكهن 
ئۇ مىڭالرچه  ئىچىدە كهلدى ۋە ئـۇالر ئۈچـۈن ئۇنىـڭ ئـوڭ     «تهۋرات تېكىستىدىكى 

دېـگهن ئىبـارە، مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالمغا     » تهرىپىدە ئوتلۇق پهرمـان بـار ئىـدى   
ــڭ         ــولىنى ئۇنى ــاد ي ــان، جىه ــدە بولغ ــتا ياردەم ــات يايدۇرۇش ــى قان ــالم دىنىن ئىس
ــدۇ     ــارەت قىلى ــكىن ئىش ــاهابىلىرىغا كهس ــۇرغان س ــگه ئاش ــچىلىقىدا ئهمهل . باش

ههر . دۇرتـ ىسـالم دىنىـدا پهرز قىلىنغـان جىها   ئ "ئوتلـۇق پارمـان  "تېكىستتىكى 
ادەم بــۇ تېكىســتنى تهپهككــۇر قىلىــدىكهن، فــاران تاغلىرىــدىن  قانــداق ئاقىــل ئــ

ــاالم     ــۇههممهد ئهلهيهىسسـ ــىز مـ ــڭ شۈبهىسـ ــۇر پهيغهمبهرنىـ ــگهن مهزكـ ئهۋەتىلـ
الرنىــڭ )پــاك ۋە ئۇلــۇغ(ئىكهنلىكىنــى، ئۇنىــڭ يېنىــدىكى مىڭــالرچه مــۇقهددەس  

ســاهابىلهر ئىكهنلىكىنــى ۋە مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمغا بېــرىلگهن ئوتلــۇق       
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نىـــڭ ئىســـالم دىنىـــدا پهرز قىلىنغـــان جىهـــاد ئىكهنلىكىنـــى ئهلـــۋەتته  پهرمان
ئۇنىـڭ يېنىـدا   «يىلىدىكى نهشرىدە  - ١٨٤٤تهۋراتنىڭ بۇ تېكىستى . چۈشىنىدۇ

ــدى       ــار ئى ــاب ب ــۇق كىت ــدا ئوتل ــڭ قولى ــىالر، ئۇنى ــالرچه ياخش ــت »مىڭ ، دەپ قهي
پ كېيىنكــى نهشــرلهردە بولســا بــۇ ئىبــارىلهر تېكىســتتىن چىقىرىــ . قىلىنغــان

ئهممــا بــۇرۇنقى نهشـرلهرنىڭ ههممىســىدە بــۇ  . تاشـالنغان هالــدا نهشــر قىلىنغـان  
 .تېكىست تولۇق قهيت قىلىنغان

يۇقىرىدىكى بېشارەت مۇسا، ئىسا ۋە مۇههممهد ئهلهيهىسسـاالم قاتـارلىق ئـۈچ    
يهنـى پهلهسـتىن، تۇرسـىنا ۋە فـاران     (پهيغهمبهرگه ۋە ئۇالرغا بۇ ئۈچ مۇبارەك جايـدا  

دىـن ئىبـارەت ئـۈچ    »قۇرئان كهرىـم «ىي قىلىنغان تهۋرات، ئىنجىل ۋە ۋەه) تېغىدا
دىكـى مۇنـۇ ئـايهتكه    »قۇرئـان كهرىـم  «بۇ بېشـارەت  . كىتابقا ئوچۇق دااللهت قىلىدۇ

�ْاُونِ ﴿: مۇجهسسهملهشكهن َِنِ� َواللي ِم �ِ ،  َوُط وِر ِس ِْن�َ ،  َوا
َ ْ
َ َ�ِ األ

ْ
ا اْ ََ : تهرجمىسـى  ﴾وََه  أ

يتۇن بىلهن قهسهمكى، سىنا تېغى بىـلهن قهسـهمكى، بـۇ تىـنچ     ئهنجۈر بىلهن، زە«
  ].ئايهتلهر -٣-٢ -١سۈرە تىن [» بىلهن قهسهمكى) يهنى مهككه مۇكهررەمه(شهههر 

بۇ ئايهت يۇقىرىدىكى ئۈچ پهيغهمبهرنىڭ ئهۋەتىلىـدىغان جايلىرىغـا ئىشـارەت    
ا ئىسـا  چـۈنكى پهلهسـتىندە ئهنجـۈر بىـلهن زەيتـۇن كـۆپ چىقىـدۇ، شـۇڭ        . قىلىدۇ

ئهلهيهىسساالم پهيغهمـبهر بولـۇپ ئهۋەتىلـگهن پهلهسـتىن ئهنجـۈر بىـلهن زەيتـۇن        
ــادىلهنگهن ــارقىلىق ئىپ ــا ئهلهيهىسســاالمغا پهيغهمبهرلىــك   . ئ ســىنا تېغــى مۇس

مهككه بولسا مۇههممهد ئهلهيهىسساالم . كهلگهن ۋە ئۇنىڭغا تهۋرات بېرىلگهن جاي
نىڭ بـۇ ئىشـارىتىدە تۆۋەنـدىن    »ن كهرىمقۇرئا«. پهيغهمبهر بولۇپ ئهۋەتىلگهن جاي

ــاۋۋال پهلهســتىن،     ــانلىقى ئۈچــۈن، ئ ــا تهدرىجىييلىــك مهقســهت قىلىنغ يۇقىرىغ
مۇســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ . ئانـــدىن ســـىنا، ئانـــدىن مهكـــكه بايـــان قىلىنغـــان

، مـۇههممهد  بولغانـدەك  شهرىئىتى ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ شـهرىئىتىدىن كاتتـا  
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ــهرىئ ــاالمنىڭ شـ ــهرىئىتىدىن   مۇىتىئهلهيهىسسـ ــاالمنىڭ شـ ــا ئهلهيهىسسـ مۇسـ
شۇنىڭدەك، مهككه مۇكهررەمه پهلهستىن بىلهن سىنادىن ئۇلۇغ ۋە ئهڭ . كاتتىدۇر

تهۋراتتىكـى بـۇ بېشـارەتتىن مهقسـهت تـارىخىي ۋەقهلىكـنىال بايـان        . مۇقهددەستۇر
قىلىشــتىن ئىبــارەت بولغاچقــا، ئۇنىڭــدا بــۇ ئــۈچ پهيغهمبهرنىــڭ ئهۋەتىلىــدىغان   

مۇســا : مهســىلهن. ئۇالرنىــڭ ئهۋەتىلىــش زامانىغــا كــۆرە تهرتىــپلهنگهن ،ىرىجــايل
ئهلهيهىسســـــــاالمنىڭ ئهۋەتىلىشـــــــى تاڭنىـــــــڭ ئاقارغانلىقىغـــــــا، ئىســـــــا 
ئهلهيهىسســــاالمنىڭ ئهۋەتىلىشــــى قۇياشــــنىڭ چىققانلىقىغــــا، مــــۇههممهد     
ــماننىڭ دەل ئوتتۇرىســـىدا      ــنىڭ ئاسـ ــى قۇياشـ ــاالمنىڭ ئهۋەتىلىشـ ئهلهيهىسسـ

ــىتىلغان پارلىغانلىق ــا ئوخش ــدىن   . ىغ ــىدا پارلىغان ــماننىڭ ئوتتۇرىس ــاش ئاس قۇي
دۇنيادا هېچقانداق بىـردىن يـاكى   . كېيىن، ئۇنىڭ نۇرى كىشىلهرگه ئومۇم بولىدۇ

قۇرئـان  «بىرەر كىتاب مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئېلىپ كهلـگهن ئىسـالم بىـلهن    
رىنى بۇنـداق  دەك پارالپ، نۇر چېچىپ شېرىك ۋە كۇفرىنىڭ قـاراڭغۇلۇقلى »كهرىم

 .تېز يورۇتقان ئهمهس، ئهلۋەتته

 :ئۈچىنچى بېشارەت

ئهممــا ســېنىڭ ئىســمائىل   «: تېكىســتته - ٢٠:  ١٧» يــارىتىلىش«تهۋرات 
توغرىلىق قىلغان دۇئايىڭنى قوبۇل قىلدىم، ئۇنىڭغا بهرىكهت ئاتا قىلىمهن، ئۇنى 

ى رەئىـس  ئۇنىڭدىن ئون ئىككـ . كۆكلىتىمهن، ئۇنى ناهايىتى كۆپكه كۆپهيتىمهن
 ».دۇنياغا كېلىدۇ، ئۇنى چوڭ بىر ئۈممهتكه ئايالندۇرىمهن

ئىسـمائىل توغرىلىـق دۇئـايىڭنى    «يىلىدىكى نهشـرىدە   - ١٨٤٤بۇ تېكىست 
ئىجابهت قىلدىم، ئۇنىڭغا مهن بهرىـكهت ئاتـا قىلىـمهن، ئـۇنى چوڭـايتىمهن، ئـۇنى       

ئـۇنى چـوڭ    .ناهايىتى كۆپكه كۆپهيتىمهن، ئۇنىڭدىن ئون ئىككى رەئىس چىقىـدۇ 
 .»بىر ئۈممهتنىڭ ئاتىسى قىلىمهن
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يۇقىرىـدىكى  : ناملىق ئهسـىرىدە مۇنـداق يازىـدۇ   » شىفا«قازى ئىياز ئۆزىنىڭ 
دېـگهن ئىبـارە    » ئۇنى چـوڭ بىـر ئـۈممهتكه ئايالنـدۇرىمهن    «تهۋرات تېكىستىدىكى 

چــۈنكى ئىســمائىل . مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالم ههققىــدە بېــرىلگهن بېشــارەتتۇر 
االمنىڭ سۇاللىسىدىن ئۇنىڭ نهۋرىسى مۇههممهد ئهلهيهىسسـاالمدىن  ئهلهيهىسس

ــۈممهتكه ســهردار بولغــان ئهمهس      ــقا بىرســى چــوڭ ئ ــا بــۇ ئىبــراهىم ۋە   . باش مان
. ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمالرنىڭ ئالالهقا قىلغان دۇئاسىنىڭ نهتىجىسـى ئىـدى  

َْ ﴿ :بۇ دۇئانى مۇنداق بايان قىلىدۇ» قۇرئان كهرىم« ِينَر َوا  ِمن نُْاْم َ�اْلُ و َر
ً
َِ  ِاْم رَُس و  َع ْث 

ُِن ِامْ  ِْكَم َة َو�ُ َل
ْ
ِكاَرَ  َوال

ْ
ََ َو�َُعِلنُمُاُم ال َِك  مُ  ۚ َىلَ ِْاْم تيَررِ

ْ
َعِل� ُل ال

ْ
ن َا ال

َ
ََ أ  :تهرجىمىسـى  ﴾ظِني 

ــايهتلىرىڭنى ئۇالرغــا تىــالۋەت قىلىــپ   ! پهرۋەردىگــارىمىز« ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن ئ
ئۇالرغـا  ) يهنى پاك سۈننهتنى(، هېكمهتنى )يهنى قۇرئاننى(ى بېرىدىغان، كىتابىڭن

پــاك قىلىــدىغان بىــر    ) مۇشــرىكلىك ۋە گۇنــاهالردىن (ئۆگىتىــدىغان، ئــۇالرنى  
پهيغهمــبهر ئهۋەتكىــن، ههقىــقهتهن ســهن غالىبســهن، هــېكمهت بىــلهن ئىــش        

 ].ئايهت -١٢٩سۈرە بهقهرە [ ».قىلغۇچىسهن

» دىنىدىكى پاساتچىلىقالرنىڭ بايـانى خىرىستىيان «ئىمام قۇرتۇبى ئۆزىنىڭ 
ــدۇ  ــداق دەپ يازىـ ــىرىدە مۇنـ ــاملىق ئهسـ ــدىكى  : نـ ــۆز ئارىلىرىـ يههۇدىيالرنىـــڭ ئـ

ــۆرە،    ــارقىلىق مهنـــا ئىپـــادىلهش ئۇســـۇلىغا كـ ههرپلهردىـــن ســـان چىقىـــرىش ئـ
ــۇههممهد      ــدىن مــ ــى جايــ ــتلىرىدىكى ئىككــ ــارەت تېكىســ ــدىكى بېشــ يۇقىرىــ

ئـۇنى ناهـايىتى   «ۇ تېكىسـتتىكى  چـۈنكى بـ  . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسمى چىقىدۇ
دېـگهن ئىبارىنىـڭ ئهسـلى ئىبرانـى تىلىـدىكى تېكىسـتى       » كۆپكه كـۆپهيتىمهن 

دېـگهن ئىبارىنىـڭ ئهسـلى    » ئۇنى چوڭ بىر ئۈممهتكه ئايالنـدۇرىمهن «، »بماد ماد«
بـۇ ئىبــرانىيچه ســۆزلهردىكى  . دۇر»لجــوي جــدول«ئىبرانـى تىلىــدىكى تېكىسـتى   

ىــڭ ههرپلهردىــن ســان چىقىــرىش ئۇســۇلى بــويىچه،  ههرپلهرنىــڭ تــوپلىمى ئۇالرن
بـۇ بولسـىمۇ   . دېگهن ئىسىمدىكى ههرپلهرنىڭ توپلىمىغـا بـاراۋەردۇر  » مۇههممهد«
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ئۇنىـڭ يۇقىرىـدىكى هېسـابالش ئۇسـۇلىغا كـۆرە بايـانى       . توقسان ئىككى ههرپتـۇر 
 :مۇنداق

 )محمد= (م        ح        م      د  

٩٢=  ٤+  ٤٠+     ٨+     ٤٠ 

 )بماد ماد= (م        ا     د     م       ا     د     ب  

٩٢=  ٤+  ١+  ٤٠+   ٤+ ١+    ٤٠+    ٢ 

 )لجۋي جدول= (ل        ج    و     ي    ج     د      و      ل 

٩٢=  ٣٠+   ٦+   ٤+   ٣+  ١٠+  ٦+  ٣+    ٣٠ 

يههـۇدىي  مۇسۇلمان بولغان ) ئهسىردە - ١٦مىالدىيه (ئهسىردە  - ١٠هىجرىيه 
ــېالن قىلغىنىــدىن     ــانلىقىنى ئ ــالىمى ئابدۇسســاالم، ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمان بولغ ئ

يېزىـپ چىقىـدۇ، ئابدۇسـاالم بـۇ      ئهسـهر ناملىق بىـر  » هىدايهت كىتابى«كېيىن، 
ــى      ــارقىلىق مهنىلهرن ــرىش ئ ــان چىقى ــن س ــڭ ههرپلهردى ــدا يههۇدىيالرنى كىتابى

ــابىت بول   ــدە سـ ــڭ ئادىتىـ ــۇلىنىڭ ئۇالرنىـ ــادىلهش ئۇسـ ــۇل  ئىپـ ــر ئۇسـ ــان بىـ غـ
ــارقىلىق      ــۇل ئـ ــۇ ئۇسـ ــى بـ ــۆپلىگهن ههقىقهتلهرنـ ــڭ كـ ــى، ئۇالرنىـ ئىكهنلىكىنـ

بولغــان  بهلــگهئىپادىلهيــدىغانلىقىنى، مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىســمىغا 
سۆزىنىڭ ئۇالرنىـڭ ههرپلهردىـن سـان چىقىـرىش ئۇسـۇلىغا توپتـوغرا       » بماد ماد«

ەلـــدىن ئـــۆز كىتابلىرىـــدىكى كېلىـــدىغانلىقىنى، ئهممـــا ئۇالرنىـــڭ ئـــادىتى ئهز
ئۆزلىرىنىڭ خاهىشـىغا مۇۋاپىـق كهلمىـگهن ههقىقهتلهرنـى ئـۆزگهرتىش، تهۋىـل       
قىلىش ۋە ئىنكـار قىلىشـتىن ئىبـارەت بولغـانلىقتىن، ئۇالرنىـڭ بـۇ بېشـارەتنى        

 .يوشۇرغانلىقىنى بايان قىلغان ۋە ئۇالرغا كۈچلۈك رەددىيه بهرگهن
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هـــاجهرگه ) ئۇنىـــڭ ئايـــالى(ىـــلهن ئالالهنىـــڭ ئىبـــراهىم ئهلهيهىسســـاالم ب
چـــوڭ بىـــر ئـــۈممهتكه  ،ئىســـمائىل ئهلهيهىسســـاالمنىڭ نهســـلىنى كۆپهيتىـــپ

ئايالندۇرىدىغانلىقى ههققىدىكى ۋەدىسى ههقىقهتته ئىسمائىل  ئهلهيهىسسـاالمغا  
چـۈنكى ئۇنىڭغـا   . ئاتا قىلىنىدىغان مهڭگۈلۈك مهدهىيه ۋە شـهرەپنى ئىپادىلهيـدۇ  

هىيه پهقهت ئۇنىڭ نهسلىنىڭ كۆپ بولغانلىقى ئۈچـۈن  كېلىدىغان شهرەپ ۋە مهد
ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ نهسلىنىڭ تهۋهىد ۋە ئىماننى ئاساس قىلغان بىـر نهسـىل   

ئىسـمائىل ئهلهيهىسسـاالمدىن كېـيىن مهككىـدە     . بولىدىغانلىقى ئۈچـۈن ئىـدى  
ئۇنىڭ نهسلىدىن مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغىچه كىشىلهرنى تهۋهىـد ۋە ئىمانغـا   

رىـــــــدىغان بىـــــــرەر پهيغهمبهرنىـــــــڭ كهلمىگهنلىكـــــــى، ئىســـــــمائىل چاقى
ــوڭ بىـــر ئۈممهتنىـــڭ ئاتىســـى بولغانلىقىنىـــڭ پهقهت   ئهلهيهىسســـاالمنىڭ چـ
ــگه ئاشـــقانلىقىنى       ــال ئهمهلـ ــاالمنىڭ كېلىشـــى بىلهنـ ــۇههممهد ئهلهيهىسسـ مـ

ــۇ بېشــارەتنىڭ ههقلىقىنــى ئىنكــار قىلىــدىغان كىشــى بىــزگه    . ئىســپاتاليدۇ ب
ــمائىل ئهلهيهىس ــاالمنىڭ   ئىسـ ــۇههممهد ئهلهيهىسسـ ــلىدىن مـ ــاالمنىڭ نهسـ سـ

ــدانغا كهلگهنلىكىنــى ئېيتىــپ     ئۈممىتىــدىن باشــقا چــوڭ ئۈممهتنىــڭ نهدە مهي
 .!بهرسۇن؟

 :تۆتىنچى بېشارەت

ــىالتلىرى«تهۋرات  ــارىلىش تهپسـ ــانالردا    - ٢١:  ٣٢» يـ ــر زامـ ــتته بىـ تېكىسـ
: لىق مۇنداق دېيىلگهنئالالهتىن يۈز ئۆرۈپ، بۇتالرغا چوقۇنغان يههۇدىيالر توغرى

ــدۇردى،   « ــۇرۇش بىــلهن مېنــى قىزغان ئــۇالر ئىــاله بولمىغــان نهرســىلهرگه بــاش ئ
مهنمۇ مىلـلهت سـانالمايدىغان نهرسـىلهر    . باتىللىرى بىلهن مېنى غهزەپلهندۈردى

جاهىـل بىـر مىلـلهت بىـلهن ئۇالرنىـڭ ئىچىنـى       . بىلهن ئۇالرنى قىزغانـدۇرىمهن 
 ».ئېچىشتۇرىمهن
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ئـۇالر مېنـى   «: يىلىدىكى نهشـرىدە مۇنـداق كهلـگهن    - ١٨٤٤بۇ تېكىستنىڭ 
ئىاله بولمىغان نهرسىلهر بىلهن قىزغانـدۇردى، باتىـل ئىالهلىـرى بىـلهن مېنـى      

مهنمۇ ئۇالرنى مىللهت بولمىغان بىرلىرى بىلهن قىزغانـدۇرىمهن،  . غهزەپلهندۈردى
 .»جاهىل بىر مىللهت بىلهن غهزەپلهندۈرىمهن

. تتىكى جاهىـل مىللهتـتىن مهقسـهت ئهرەبـلهردۇر    شۈبهىسىزكى، بۇ تېكىسـ 
. چــۈنكى ئــۇالر جاهــالهت ۋە زااللهتنىــڭ پاتقاقلىرىغــا پاتقــان بىــر مىلــلهت ئىــدى  

مۇههممهد ئهلهيهىسساالم كېلىشتىن بۇرۇن ئۇالر بۇتالرغا چوقۇنۇشـتىن ئىبـارەت   
داق ئالاله بۇ ههقـته مۇنـ  . ئازغۇنلۇقالردىن هېچبىر زامان يىراق بواللىغان ئهمهس

ُِن ﴿: دەيدۇ نُفِس ِاْم َ�اْلُ و َىلَ  ِْاْم تيَررِ ِب َو�ُ َل
َ
 ِمن ْ  أ

ً
َِ ِاْم رَُسو  َََعَث  ُمْؤِمِنَ� ظِْذ 

ْ
َ ال َٰ  ِاْم لََقْد َم ي اللي ُب 

ٍل ّمِ   �ٍ  ََ   ََ ِْكَم  َة َو�ِن َكنُ  وا ِم    َف ْ  ُا لَ  ِف 
ْ
ِكاَ  رَ  َوال

ْ
ئــالاله «: تهرجىمىســى ﴾َو�َُعِلنُمُا  ُم ال

) گۇنـاهالردىن (ئمىنلهرگه ئالالهنىڭ ئايهتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان، ئـۇالرنى  مۇ
) يهنـى قۇرئـان بىـلهن سـۈننهتنى    (پاك قىلىدىغان، ئۇالرغا كىتابنى ۋە هېكمهتنى 

ئۆگىتىدىغان، ئۆزلىرىدىن بولغان بىر پهيغهمبهر ئهۋەتىـپ، ئۇالرغـا چـوڭ ئېهسـان     
سـۈرە ئـال ئىمـران    [ ».اهلىقتـا ئىـدى  هالبۇكى، ئۇالر بـۇرۇن ئوچـۇق گۇمر   .قىلدى

 ].ئايهت – ١٦٤

ــازغۇن قهۋم ۋە   ــالالهنى تونۇمايـــدىغان ئـ يههـــۇدىيالر ئهرەبلهرنـــى ئۇالرنىـــڭ ئـ
ئىبــراهىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ چۆرىســى هاجهرنىــڭ ئهۋالدلىرىــدىن بولغــانلىقى  

ــۈن ــارەنىڭ       ،ئۈچ ــال س ــۆر ئاي ــڭ ه ــۆرەتتى ۋە ئۆزلىرىنى ــار ك ــر ۋە خ ــۇ ههقى تولىم
ــ ــانلىقىئهۋالدلى ــى    ،رى بولغ ــڭ كهلگهنلىك ــىدىن پهيغهمبهرلهرنى ــڭ ئارىس ئۇالرنى

لـېكىن  . بىلهن پهخىرلىنىپ ئۆزلىرىنى ئهرەبلهردىـن ئاالهىـدە ئۈسـتۈن تۇتـاتتى    
ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنىڭ ئالالهقا قىلغـان ئىسـيانلىرى، پهيغهمبهرلهرنـى نـاههق     

بـاش ئۇرغـانلىقلىرى،    ئۆلتۈرۈشلىرى، تهۋهىد ۋە ئىماندىن ئۇزاقلىشـىپ، بۇتالرغـا  
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ــالالهنى     ــانلىقلىرى ئــــــ ــاپ قىلغــــــ ــا ئاتــــــ ــانلىقلىرىنى بۇتالرغــــــ قۇربــــــ
غهزەپلهنـــدۈرگهنلىكتىن، ئـــالاله پهيغهمبهرلىـــك نـــۆۋىتىنى ئـــۇالردىن ئېلىـــپ، 
ئۇالرنىڭ نهزىرىدە ئهڭ ههقىـر ۋە ئهڭ جاهىـل مىلـلهت سـانىلىدىغان ئهرەبـلهرگه      

مــۇههممهد . ى ئېچىشــتۇردىئــۇالرنى قىزغانــدۇردى ۋە ئىچىنــ ،بېــرىش ئــارقىلىق
ــۈك      ــا مهڭگۈل ــى، ئۇنىڭغ ــدىن ئهۋەتكهنلىك ــڭ ئىچى ــاالمنى ئهرەبلهرنى ئهلهيهىسس

نـى چۈشـۈرگهنلىكى ۋە ئهرەبلهرنـى ئىسـالمنىڭ     »قۇرئـان كهرىـم  «مۆجىزە بولغـان  
شهرىپى بىلهن ئهزىز قىلغانلىقى ههقىقهتته ئالالهنىڭ ئىسـرائىل ئهۋالدلىرىنـى   

 .ى ئىدىئهڭ قاتتىق قىزغاندۇرغانلىق

بىز يههۇدىيالرنىڭ تارىخىنى كۆزدىن كهچۈرىدىغان بولسـاق، يههـۇدىيالر ئهڭ   
مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالم ئهۋەتىلگهنــدىن كېيىنكــى   ،ياقتۇرمايــدىغان مىلــلهت

چـۈنكى پارسـلىقالر بىـلهن رۇملـۇقالر     . ئهرەب مىللىتى ئىكهنلىكىنـى بايقـايمىز  
گـــۇمران قىلىـــپ، ئـــۇالرنى  بـــۇرۇن يههۇدىيالرنىـــڭ پهلهســـتىندىكى دۆلىتىنـــى

ئهسىرگه ئالغان بولسـىمۇ، پارسـلىقالرنىڭ يـاكى رۇملۇقالرنىـڭ ئىچىـدىن مۇسـا       
ــۈن،    ــى ئۈچـ ــبهر كهلمىگهنلىكـ ــر پهيغهمـ ــدىغان بىـ ــاالمغا تهڭ كېلىـ ئهلهيهىسسـ
يههۇدىيالر ئۇالرغا ئهرەبلهرگه قىلغاندەك ههسـهت قىلمايـدۇ ۋە ئـۇالرنى ئهرەبلهرنـى     

ئهمما مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتى . ۆرمهيدۇيامان كۆرگهندەك يامان ك
چـــۈنكى ئـــالاله . يههۇدىيالرنىـــڭ ئۈســـتۈنلۈكىنى يهر بىـــلهن يهكســـان قىلـــدى

 !.ئېلىپ ئهرەبلهرگه بهردى ئهمهسمۇ پهيغهمبهرلىك نۆۋىتىنى ئۇالردىن

يۇقىرىدىكى بۇ بېشارەتنى ئىسا ئهلهيهىسسـاالم، دەپ تهپسـىر قىلغـان كىشـى     
شقان بولىدۇ، چۈنكى بـۇ بېشـارەت ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا ههرگىزمـۇ      چوقۇم خاتاال

 :مۇۋاپىق كهلمهيدۇ
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ــگهن    ــىدىن كهلـ ــرائىل سۇاللىسـ ــاالم ئىسـ ــا ئهلهيهىسسـ ــدىن، ئىسـ بىرىنچىـ
. ئىنسان ئـۆز ئهۋالدىغـا ههسـهت قىلمايـدۇ، ئۇنىڭـدىن قىزغانمايـدۇ      . پهيغهمبهردۇر

نداشلىرىنىڭ  ئهۋالدلىرىغا، ههسهت ۋە قىزغىنىش نورمال ئههۋالدا ئۆزىنىڭ قېرى
يــاكى تاغىلىرىنىــڭ ئهۋالدلىرىغــا، خۇسۇســهن ئۆزىنىــڭ نهزىرىــدە ههقىــر ۋە خــار   

 .كۆرۈلگهن بىرسىگه كهلگهن ئامهت ئۈچۈن قىلىنىدۇ

ئهسىرگىچه ئهرەبلهردىن باشقا هېچقانـداق   - ٦ئىككىنچىدىن، مىالدىيهنىڭ 
چــۈنكى ئــۇ زامــانالردا  .بىــر مىلــلهت جاهىــل مىلــلهت، دەپ ســۈپهتلهنگهن ئهمهس

ئهرەبلهردىن باشقا مىللهتلهرنىڭ ههممىسىدە ئوقۇش، يېزىش ۋە باشـقا مائـارىپالر   
بۇنىڭدىن ئېنىقالندىكى بۇ بېشارەتنىڭ مۇههممهد ئهلهيهىسساالم . مهۋجۇت ئىدى

 .ۋە ئۇنىڭ قهۋمى ههققىدە كهلگهنلىكى هېچ شۈبهىسىز ههقىقهتتۇر

ــدا   ــڭ كىتابلىرى ــى كىتابالرنى ــۇر ئههل ــارەتلهر كۆپت ــگهن بېش ــڭ . كهل ئۇالرنى
بهزىســى مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالم توغرىلىــق بولســا، بهزىســى ئۇنىــڭ ئــۈممىتى  

ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭمۇ بــۇ ههقــته بهزى بېشــارەتلهرنى     . توغرىلىــق ئىــدى 
 .بهرگهنلىكى ئىنجىلالردا قهيت قىلىنغان
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تهرجىماننىڭ ( قوشۇمچه پايدىلىنىش ماتېرىيالى
 )سىئىالۋى

 يههۇدىي دىنى

ئوغلىنىڭ بىرى بولغان يههۇزانىڭ  ١٢يههۇد ياقۇب ئهلهيهىسساالمنىڭ 
ئىسىمى بولۇپ، كېيىنچه يههۇدىي دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانالر ئۈچۈن 

ئهلهيهىسساالم ) ئىسرائىل(ياقۇپ . ئىشلىتىلىدىغان ئاتالغۇغا ئايالنغان
ىق سهۋەبلىك زېمىنىدىكى قورغاقچىل) هازىرقى پهلهستىن(كهنئان

ئهسىردە، ئائىلىسىدىكىلىرىنى باشالپ مىسىرغا -١٧مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
نىڭ ۋەزىرى بولۇپ تۇرغان )پادىشاهى(ئۇالرنى مىسىر پىرئهۋنى. كۆچۈپ بارغان

ئوغلى يۈسۈپ ئهلهيهىسساالم كۈتىۋالغان ۋە مىسىرنىڭ شهرقىيه رايونىدىكى 
كىشى ئىكهنلىكى  ٧٠شۇ ۋاقىتتا  ئۇالرنىڭ . دېگهن جايدا تۇرغۇزغان» گاسان«

  )1F٢(.سۆزلىنىدۇ

بالىسىدىن كۆپهيگهن ئهۋالدلىرى مىسىردا تۆت  ١٢ياقۇب ئهلهيهىسساالمنىڭ 
قهبىلىگه ئايرىلغان ۋە ئۇالرنىڭ ههممىسى  ١٢ئهسىر تۇرۇش جهريانىدا، بۆلۈنۈپ 
ئهسىر  ١٤ياكى  ١٣مىالدىيىدىن تهخمىنهن . ئىسرائىل ئهۋالدى دەپ تونۇلغان

ىلگىرى مۇسا ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ ئىچىدىن پهيغهمبهر بولۇپ چىقىپ، ئ
ئۇالرنى ۋە مىسىر پىرئهۋنىنى ئىمانغا دەۋەت قىلغاندا، ئىسرائىل ئهۋالدىدىن ئازال 

. شۇنداق قىلىپ  يههۇدىي دىنى مىسىردا يىلتىز تارتقان. كىشى ئىمان ئېيتقان
لهن ئىسرائىل ئهۋالدلىرى بۇ سهۋەبلىك پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى بى

 شۇ سهۋەبتىن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى. ئوتتۇرىسىدا جىددىي زىددىيهت پهيدا بولغان

                                                           
 .تېكىست-١١باب، -٤٧تهۋراتنىڭ تهكۋىن بۆلۈمى،  )٢(
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ئىسرائىل ئهۋالدى  ،نى ئىككىنچى رەمسىس زامانىداىيىلى مىسىر پىرئهۋ-١٢٨٠
 )2F٣(.مىسىردىن چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغان

كېيىن، مۇسا ئىسرائىل ئهۋالدى مىسىردىن سىنا چۆلىگه چىققاندىن 
ئهلهيهىسساالم شۇ چۆلدە ئالهمدىن ئۆتىدۇ، ئۇنىڭ ئورۇنباسارى بولغان يۇشهنىڭ 
. باشچىلىقىدا ئىسرائىل ئهۋالدى كهنئان زېمىنىگه بېسىپ كىرىپ يهرلىشىدۇ

يىللىرىغا كهلگهندە، ئۇالرنىڭ پهيغهمبىرى سۇاليمان -٩٢٢مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
كېيىن، ئۇالرنىڭ ئىلگىرى داۋۇد ئهلهيهىسساالم ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندىن 

يىلالردا قۇرغان مهملىكىتى ئىككىگه بۆلۈنۈپ -٩٩٠مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
كېيىنچه . شىمالدا ئىسرائىل، جهنۇبتا يههۇزا مهملىكىتى بارلىققا كېلىدۇ

(بابىل مهملىكىتىنىڭ پادىشاهى بۇختهنهسسهر
3F

يههۇدىيالرغا هۇجۇم قىلغانغا  )٤
 .ۇ ئىككى مهملىكهت ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇشالر داۋام قىلىدۇقهدەر ب

 :يههۇدىيالرنىڭ قۇللۇق دەۋرى 

يىلى -٥٨٧يىلى ۋە -٥٩٦بۇختهنهسسهر پهلهستىنگه مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 
ئىككى قېتىم هۇجۇم قىلغان بولۇپ، يههۇدىيالرنىڭ كۆپ سانلىقىنى بابىلغا 

يىلدىن  ٥٠يههۇدىيالر بابىل ئهسىرلىكىدە . ئهسىر قىلىپ ئېلىپ كهتكهن
يىلى ئىران دۆلىتىنىڭ پادىشاهى -٥٣٨مىالدىيىدىن بۇرۇنقى . كۆپرەك تۇرغان

كۇرش بابىل مهملىكىتىنى مهغلۇب قىلغاندا، بابىلدىكى يههۇدىي ئهسىرلهر 
قويۇپ بېرىلگهن ۋە ئۇالر پهلهستىنگه قايتىپ كېلىپ، مۇستهقىل دۆلىتى 

                                                           
ئايهتلىرىدە، تهۋراتنىڭ -٨٨ۋە -٧٧ئايهتلىرىدە، تاها سۈرىسىنىڭ -٥٠-٤٩رە سۈرىسىنىڭ بهقه)٣(

 .تېكىستلىرىدە بۇ ۋەقهلىك بايان قىلىنغان-١٤-١٣چىقىش بۆلۈمى
) هازىرقى ئىراق(يىلىغا قهدەر بابىل-٥٦٣يىلىدىن  -٦٠٥مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -بۇختهنهسسهر)٤(

تاكتىكىسىنىڭ يۇقىرىلىقى جهههتته  ولتۇرغان ۋە ئۇرۇشمهملىكىتىنىڭ پادىشاهلىق تهختىدە ئ
بۇختهنهسسهر شام رايونىغا هۇجۇم . دۇنيا تارىخىدا تونۇلغان ئهڭ مهشهۇر قوماندانالردىن سانىلىدۇ

 .قىلىپ كۆپلىگهن دۆلهتلهرنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، ئۆزىگه قارام قىلغان شهخس
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ىرانلىقالرغا قارام بولۇپ، كېيىنچه رىم ئىمپېرىيىسىگه بولمىغان هالدا ئ
بۇ ئهسنادا يههۇدىيالرنىڭ كۆپ سانلىقى . بويسۇنۇپ هايات كهچۈرگهن

. پهلهستىندىن ئايرىلىپ، ئاسىيا ۋە ياۋروپا قىتئهلىرىگه تارقىلىپ كهتكهن
يىلى رىملىقالر ئىمپېراتور ههدرياننىڭ زامانىسىدا،  -١٣٥مىالدىيىنىڭ 

الرنىڭ پهلهستىندە قوزغىغان ئىنقىالبىنى باستۇرۇپ، سۇاليمان يههۇدىي
ئهلهيهىسساالمنىڭ ههيكىلىنى چېقىپ تاشلىغان ۋە يههۇدىيالرنى پهلهستىن 

نىڭ شۇ ۋاقىتتىكى سانى تهخمىنهن ريههۇدىيال. زېمىنىدىن قوغالپ چىقارغان
ر شۇنىڭدىن باشالپ يههۇدىيال. مىڭ ئهتراپىدا ئىكهنلىكى سۆزلىنىدۇ ٥٠

ياۋروپالىق  .بۆلۈنۈشكه باشالپ، ياۋروپاغا بارغانالر شۇ جايالردا يهرلهشكهن
يههۇدىيالرنىڭ بىر . بۇددىستالر ئارىسىدا يههۇدىي دىنىنى تارقىتىشقا كىرىشكهن

قهدەر  خىتايغابۆلىكى كاۋكاز يولى بىلهن ئىران،  هىندىستان، تۈركىستان، 
ىمالىي ئافرىقا، ئهرەب يېرىم ئارىلى، يهنه بىر بۆلىكى ئىراق، مىسىر، ش. يهتكهن

. ئىسپانىيه، پورتۇگالىيه ۋە قارا ئافرىقا قاتارلىق دۆلهتلهرگىچه يېتىپ بارغان
يههۇدىيالر بارغان جايلىرىدا يههۇدىي دىنىنى تهشۋىق قىلىش بىلهن 

 .شۇغۇللىنىش نهتىجىسىدە، كۆپلىگهن مىللهتلهر يههۇدىي دىنىغا كىرگهن

 :ت قۇرۇشىيههۇدىيالرنىڭ دۆله

يههۇدىيالر يۇقىرىقى چوڭ بۆلۈنۈشتىن ئىلگىرى ۋە كېيىن، ياشىغان 
جهمئىيهتلىرىنىڭ ههممىسىدە شۇ جهمئىيهت كىشىلىرىنىڭ ئهڭ تۆۋەن 
تهبىقه ئادەملىرى سۈپىتىدە، سىياسهتتىن، ههر قانداق بىر مهنسهپتىن يىراق 

 ،ىسادقا بېغىشالپئۇالر بارلىق هىممىتىنى ئىقت. هالدا هايات كهچۈرۈپ كهلگهن
 . بازار سودىسىنى قولىغا ئېلىشقا تىرىشىپ كهلگهن
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ئهسىرگه كهلگهندە، ياۋروپادىكى يههۇدىيالردا ئۆزلىرىگه خاس بىر دۆلهت -١٩
سىياسىي  ،قۇرۇش پىكرى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، سىياسهتتىن يىراق هاياتتىن

لى يى-١٨٩٧شۇنداق قىلىپ ئۇالر . هاياتقا كۆچۈش ئارزۇسى كۈچىيىدۇ
غهرپ  .شىۋىتسارىيىدە چوڭ قۇرۇلتاي چاقىرىپ بۇ ئارزۇنى قارارالشتۇرىدۇ

يىلى پهلهستىننى بېسىۋېلىپ، ئۇ جايدا -١٩٤٨ئهللىرىنىڭ قوللىشى ئاستىدا 
 .ئىسرائىلىيه دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىدۇ

 :يههۇدىيالرنىڭ دىنىي مهنبهلىرى

بولۇپ، » )مئههدە قهدى(تهۋرات «يههۇدىيالرنىڭ ئهڭ مۆتىۋەر كىتابى 
 ٣٩بۆلۈم ۋە  ٤دىن ئىبارەت »سانالر«ۋە» مهدهىيه«، »چىقىش«،»يارىتىلىش«

بۆلۈمىدە »چىقىش«بۆلۈمىدە دۇنيا تارىخى، »يارىتىلىش«. بابتىن تهركىب تاپقان
يههۇدىيالرنىڭ مىسىردىكى هاياتى ۋە مىسىردىن چىققاندىن كېيىنكى 

ى ئىبادەت سىستېمىلىرى، ئىتىدىكبۆلۈمىدە يههۇدىي شهرى»مهدهىيه«ئههۋالى،
-بۆلۈمىدە يههۇدىي قهبىلىلىرىنىڭ، ئهسكهرلىرىنىڭ ۋە مال»سانالر«

 . دۇنياسىنىڭ سانى سۆزلىنىدۇ

ئهلهيهىسساالمدىن  ناملىق كىتابى مۇسا »تهلمۇد«ئهمما يههۇدىيالرنىڭ 
بولۇپ،  ئهسهريېتىپ كهلگهن ئاغزاكى رىۋايهتلهرنىڭ شهرهلىرىدىن توپالنغان 

. بىرى پهلهستىندە، يهنه بىرى بابىلدا يېزىلغان. ىمدىن ئىبارەتئىككى قىس
(يههۇدىيالر كۆپلىگهن مهزههپ ۋە پىرقىالرغا بۆلۈنىدۇ

4F

٥(. 

 

                                                           
مىي ئىشالر ئالىي ئىسال«مىسىر ۋەقىپ ئىشلىرى مىنىستىرلىقىنىڭ  (٥)

 .دىن»ئومۇمىي ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى«تهرىپىدىن هازىرالنغان»كېڭىشى
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 خىرىستىيان دىنى

خىرىستىيان دىنى مهريهم ئوغلى ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇممهتلىرى 
نصارى «ىدا خىرىستىيانالر ئهرەب تىل. بولغان خىرىستىيانالرغا قويۇلغان ئىسىم

 . دەپ ئاتىلىدۇ» )ناسارا(

خىرىستىيانالرنىڭ پهيغهمبىرى ئىسا ئهلهيهىسساالم پادىشاه هىرودۇسنىڭ 
زامانىدا، هازىرقى پهلهستىننىڭ بهيتىلههم شههىرىدە دۇنياغا كهلگهن بولۇپ، 
كېيىنچه ئانىسى ههزرىتى مهريهم خهلىل شههىرىنىڭ ناسىرە يېزىسىغا كۆچۈپ 

 .شقانبېرىپ ئولتۇراقال

بۇ ۋاقىتتا يههۇدىيال يهر يۈزىدە سۈرگۈنلۈك هاياتىدا ياشايتتى، ئۇالر رىم  
ئىمپېراتورلىقىنىڭ هاكىمىيىتى ئاستىدا بولۇپ، ئۇنىڭ زۇلمىدىن قۇتۇلۇشنى 

ى مهيدانغا كهلگهندە، ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ دىنىي دەۋىت. بهكمۇ ئارزۇ قىالتتى
يالرنى قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئهسلىدىكى ئهلهيهىسساالمنى يههۇدى ائۇالر ئىس

 ،پادىشاهلىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرىدىغان بىردىنبىر شهخس دېگهن ئېتىقاد بىلهن
. بهزىسى ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ئىمان ئېيتىپ ئۇنىڭ دىنىغا كىرگهن نىڭئۇالر

نهپهر مۇرىدى بولۇپ، ئۇالرنى يههۇدىيالر ئىچىدە دىن  ١٢ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ 
 .تارقىتىشقا ئهۋەتكهن

ئىسا ئهلهيهىسساالم يههۇدىيالنىڭ دىنىنى ئىساله قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ئىاله 
ههققىدىكى خاتا چۈشهنچىلىرىنى تۈزىتىش ئۈچۈن كهلگهن بولۇپ، ئۇنىڭ دىن 
دەۋىتى ئالاله تائاالنىڭ بىرلىكىگه ئېتىقاد قىلىشنى تهشهببۇس قىلىدىغان ۋە 

قۇرئان كهرىم ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ شۇ . ىدىيههۇدىيالغا مهخسۇس دەۋەت ئ
َُْ  َمْح�ََم يَر بَِ� ﴿ :ۋاقىتتىكى سۆزىنى هېكايه قىلىپ مۇنداق دەيدۇ َو�ِْذ اَرَل ِىَْ  ا
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ُْمم
َ
 ِب ظَِ

ن رَُسوُل اللي ِّ اِ� َا ظِ ئى " مهريهم ئوغلى ئىسا ئۆز ۋاقتىدا«: تهرجىمىسى  ﴾ظِْسَ
( دېدى »نىڭ سىلهرگه ئهۋەتكهن ئهلچىسىمهنمهن ئالاله! ئىسرائىل ئهۋالدى

5F

٦( 

 :خىرىستىيانالرنىڭ دىنىي مهنبهلىرى

خىرىستىيانالرنىڭ دىنىي مهنبهلىرى تهۋرات بىلهن ئىنجىل بولۇپ، ئىنجىل 
دەپ ئىككىگه »يېڭى ئههدە«،»كونا ئههدە«دەپ ئاتىلىدۇ ۋە »مۇقهددەس كىتاب«

مهتتا «ئىنجىل هازىرقى خىرىستىيانالرنىڭ قولىدىكى . بۆلۈنىدۇ
دەپ تۆت »يۇههننا ئىنجىلى«ۋە » ، لۇقا ئىنجىلى»ماركۇس ئىنجىلى«،»ئىنجىلى

ئىنجىلدىن تهركىپ تاپقان بولۇپ، ههر بىرى ئاپتورلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلهن 
پهيغهمبهرلهرنىڭ « نىڭ يهنه بۇ ئىنجىلالردىن باشقائۇالر. شۇنداق ئاتالغان

تىلىدىغان كىتابلىرىمۇ بار بولۇپ، بۇالرنى دەپ ئا »دەۋەت رىسالىسى« ،»ئىشلىرى
(پاۋلۇس

6F

 .يېزىپ چىققان )٧

                                                           
 ئايهت-٦سهف سۈرىسى )٦(

خرىستىئان دىنى تارىخىدا ئىككىنچى چوڭ شهخسىيهت بولۇپ، ئىسا  -پاۋلۇس )٧(
 يىلى-٥پاۋلۇس مىالدىيىنىڭ . ئهلهيهىسساالمدىن قالسا ئهڭ مۆتىۋەر دىن ئادىمى سانىلىدۇ

يىللىرى ئارىسىدا هازىرقى تۈركىيىنىڭ تارسۇس دېگهن يېرىدە بىر يههۇدى -١٠بىلهن 
ئائىلىسىدە دۇنياغا كهلگهن بولۇپ، چېدىر تىكىش كهسپى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان بولۇپ، 

پاۋلۇس كېيىنچه، ئېرۇسالىمغا  . يههۇدىي شهرىئىتىنى ئۆگىنىشكه زور ئههمىيهت بېرەتتى
. شۇ ۋاقىتتىكى ئهڭ كاتتا ئۇستازى گاماالئىل دېگهن كىشىدە ئوقۇغان بېرىپ، يههۇدىيالرنىڭ

پهيغهمبهرلهرنىڭ «پاۋلۇس ئۆزى يازغان. ئۇنىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمنى كۆرمىگهنلىكى مهلۇم
تېكىستلىرىدە بايان قىلىشىچه، ئۇ چۈشىدە -١١-٦باب، -٢٢دېگهن كىتابىنىڭ »ئىشلىرى

ىن، خرىستىئان دىنىغا كىرىپ، بۇ دىننىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمنى كۆرگهندىن كېي
پاۋلۇس شۇنىڭدىن كېيىن خرىستىئان دىنىنى ئاسىيا ۋە ياۋروپا . مۇخلىسلىرىغا ئايلىنىدۇ

قىتئهلىرىدە تارقىتىش ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان، كۆپلىگهن ئهسهرلهرنى يازغان ۋە ئىسا 
 . هنئهلهيهىسساالمنىڭ تهلىماتلىرىدىن كۆپلىرىنى ئۆزگهرتىۋەتك
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 :خىرىستىيانالرنىڭ مهزههپلىرى

ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش «ۋە » تهۋهىد زامانى«خىرىستىيانالرنىڭ دەۋىتى 
 .دەپ ئىككى چوڭ زامانغا بۆلۈنىدۇ»زامانى

هدەر ئۆتكهن يىلىغا ق-٣٢٥ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىن مىالدىيه ) ١(
يىلى چاقىرىلغان -٣٢٥چۈنكى ئۇالر . زامان تهۋهىد زامانى دەپ ئاتىلىدۇ

قۇرۇلتىيىغا قهدەر ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئالاله تائاالنىڭ بهندىسى ۋە »نىقىيه«
 .پهيغهمبىرى، ئالاله تائاالنى بىر دەپ ئېتىقاد قىالتتى

الر ئۈچىنچى ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش دەۋىتى بولۇپ، خىرىستىيان) ٢(
ئهسىرنىڭ يېرىمىدىن كېيىن، ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئالاله تائاالنىڭ ئوغلى، ئۇ 
ئالاله، ئىسا ۋە مۇقهددەس روهتىن تهركىب تاپقان ئۈچ ئىالهنىڭ بىرى دەپ 

 . ئېتىقاد قىلىشقا ئۆتكهن

كاتۇلىك، ئورتۇدۇكس ۋە : خىرىستىيانالرنىڭ هازىرقى مهشهۇر مهزههپلىرى
 .مهزههپلىرىدۇرپروتىستانت 

رىم چىركاۋلىرى ئېتىقاد قىلىدىغان مهزههپ بولۇپ،  -كاتۇلىك مهزهىبى)١(
ئۇالر ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئىنسانلىق ۋە ئىالهلىقتىن ئىبارەت ئىككى 

 .تهبىئىتى بار ئېتىقاد قىلىدۇ

بۇالە شهرق چېركاۋلىرى ئېتىقاد قىلىدىغان  -ئورتۇدوكس مهزهىبى) ٢(
الر ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ بىرال تهبىئىتى بارلىقىغا ئېتىقاد مهزههپ بولۇپ، ئۇ

 .قىلىدۇ

ئىنجىل «ئۇالر چېركاۋلىرىنى  -مهزهىبى پىروتېستانت) ٣(
 . چۈنكى ئۇالر ئىنجىلغىال ئېتىقاد قىلىدۇ. دەپ ئاتايدۇ»چېركاۋلىرى
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 ﴿ ئىسالم دىنى مهيدانغا كهلگهندىن كېيىن، قۇرئان كهرىمنىڭ
ْ
ْهَا ال

َ
ِكاَرِ  اُْا يَر أ

 َ� 
َ
 شُْ َِك بِِب َشْْئًر َو 

َ
 اللي َب َو 

ي
َّْع َُد ظِ   

ي
 
َ
َِمٍة َسَواٍء بَْْنَنَر َوَِْْنَُمْم َ َِ أ 

َ
ْرَِربًر َ�َعرلَْوا ظِل

َ
ََْعًضر أ ََْعُضنَر   ََ ايِخ

نير ُمْسِلُمونَ  ۚ ِمن  ُ وِن اللي بِ 
َ
ََُقولُوا اْشَاُدوا بَِ ! ئى ئههلى كىتاب« :جىمىسىتهر ﴾لَ ِن رََوليْوا 

نهرسىنى شېرىك دەت قىلىش، ئالالهقا هېچپهقهت ئالالهقىال ئىبا! كېلىڭالر
كهلتۈرمهسلىك، ئالالهنى قويۇپ بىر ـ بىرىمىزنى ئىاله قىلىۋالماسلىقتهك 

( ،دېگىن» !ههممىمىزگه ئورتاق بولغان بىرخىل ئهقىدىگه كېلهيلى
7F

دېگهن  )٨
نالر بىلهن خىرىستىيانالر ۋە يههۇدىيالر چاقىرىقىغا ئاساسهن، مۇسۇلما

 .ئوتتۇرىسىدا دىنىي مۇنازىرە باشالنغان

ئىسالم، خىرىستىيان ۋە يههۇدىي دىنلىرىدىن ئىبارەت ساماۋىي دىنالرنىڭ 
ئهسلىدىكى ئهقىدىسى بىر خىل بولۇپ، پهقهت شهرىئهت ئههكاملىرىال پهرقلىق 

وَْو ْنَر َشَ ﴿: ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. بولغان
َ
ي أ ِ

ي
أ بِِب نُوًور َواَ ٰي يِ  َمر َو َ  اِلن َ� لَُمم ِمن

ََ َوَمر وَصي ْنَر بِِب ظِبَْحاِه َم َوُموَسأ وَِىَْ أ  ْ
ََ
سىلهرگه دىندىن  ئالاله« :تهرجىمىسى ﴾ظِ

) يهنى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا(نۇهقا تهۋسىيه قىلغان نهرسىنى، ساڭا 
سىنى، ئىبراهىمغا، مۇساغا ۋە ئىساغا بىز تهۋسىيه بىز ۋەهىي قىلغان نهر

 . )8F٩( .قىلغان نهرسىنى بايان قىلدى

خىرىستىيان دىنىنىڭ مهنبهلىرىدە مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاخىر 
بۇ . زامان پهيغهمبىرى بولۇپ كېلىدىغانلىقى ههققىدە بىشارەتلهر بېرىلگهن

ُْمم َو�ِْذ اَرَل ىِ ﴿: ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ ََ
 ِب ظِ

ن رَُسوُل اللي ِّ اِ� َا ظِ َُْ  َمْح�ََم يَر بَِ� ظِْسَ َْ  ا

ْنَدُ 
َ
ََْعِدي اْسُمُب أ ِِ ِم  

ْ
ا بِحَُسوٍل يََ ً َيْوَراةِ َوُمَِِ ن ََْ�َ يََديي ِمَ  ا َمر 

ن
ِ اًر ل ِدن ََ ئۆز : تهرجىمىسى ﴾ّم

مهن سىلهرگه  !ئى ئىسرائىل ئهۋالدى«: ۋاقتىدا مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسا
ههقىقهتهن ئالاله ئهۋەتكهن، مهندىن بۇرۇن كهلگهن تهۋراتنى تهستىق قىلغۇچى، 
                                                           

 ئايهت-٦٤سۈرىسىئال ئىمران  )٨(
 ئايهت-١٣شۇرا سۈرىسى )٩(
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مهندىن كېيىن كېلىدىغان ئههمهد ئىسىملىك پهيغهمبهر بىلهن خۇش خهۋەر 
   )9F١٠(.دېدى» بهرگۈچى پهيغهمبهرمهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مۇقهددەس كىتابالر

ن تهرەپلهرنى ئىساله پهيغهمبهرلهر ئىنسانالرنىڭ ئهخالقىدىكى بۇزۇلغا
قىلىپ، ئۇالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك سائادەت يوللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن 

ئالالهنىڭ مهزكۇر پهيغهمبهرلىرى . ئالاله تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ئهلچىلهردۇر
هېچ ۋاقىت ئۆز خاهىشلىرىغا كۆرە ئىش كۆرگهن ئهمهس، بهلكى ئۇالر ئالالهنىڭ 

بۇ مۇناسىۋەت . انالرغا شۇ بويىچه تولۇق يهتكۈزەتتىئهمر ـ پهرمانلىرىنى ئىنس
بىلهن ئۇالرغا ئالالهتىن كهلگهن ۋەهيىلهر ئارقىلىق مۇقهددەس كىتابالر 
                                                           

 ئايهت-٦سهف سۈرىسى )١٠(
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بهزى پهيغهمبهرلهرگه كىچىك ههجىملىك كىتابالر . ئوتتۇرىغا چىقتى
ئۇالرنىڭ . چۈشۈرۈلگهن بولسا، بهزىلىرىگه چوڭ ههجىملىك كىتابالر چۈشۈرۈلگهن

 :ىرى تۆۋەندىكىچهمهشهۇرل

 .، مۇسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن)كونا ئههدە(تهۋرات.١

 .، ئىسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن)يېڭى ئههدە(ئىنجىل. ٢

، داۋۇد ئهلهيهىسساالمغا )دۇئا كىتابى بولۇپ تهۋراتتىن ئورۇن ئالغان(زەبۇر. ٣
 .چۈشۈرۈلگهن

 .ساالمغا چۈشۈرۈلگهنقۇرئان كهرىم، ههزرىتى مۇههممهد ئهلهيهىس. ٤

 :ۋە تهۋرات بۇيرۇقمۇسا ئهلهيهىسساالم ئون 

مۇسا ئهلهيهىسساالم ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئۈچۈن پهيغهمبهر بولۇپ 
. ئىسرائىل ئهۋالدلىرىمۇ ئاۋالقى زامانالردا تهۋراتقا ئهمهل قىالتتى. ئهۋەتىلگهن

مغا مۇسا ئهلهيهىسساال ،قۇرئان كهرىمنىڭ بىزگه بىلدۈرگىنىگه كۆرە
تۆۋەندىكىدىن چۈشكهن بولۇپ، ئۇالر  بۇيرۇقدا ئون “ تۇر تېغى”مىسىردىكى 

 :بىز ئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئهۋالدلىرىدىن: ئىبارەت

 .ئالالهتىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلماڭالر.١

 .ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر.٢

 .تۇغقانالرغا سىله ـ رەهىم قىلىڭالر -ئۇرۇق.٣

 .ىمالرغا ياخشىلىق قىلىڭالريېت. ٤

 .كهمبهغهل، يوقسۇلالرغا ياردەم قىلىڭالر.٥

 .ىدە بولۇڭالرخشى سۆز قىلىڭالر، ئادىل مۇئامىلئىنسانالرغا يا.٦
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 .نامازنى تولۇق ئادا قىلىڭالر.٧

 .زاكاتنى ئادا قىلىڭالر.٨

 .بىر ـ بىرىڭالرنىڭ قېنىنى تۆكمهڭالر.٩

ماڭالر، دەپ ئههدە دىن قوغالپ چىقاربىر ـ بىرىڭالرنى ئۆز مهملىكىتى.١٠
: مۇنداق دەيدۇبايان قىلىپ ئالاله تائاال بۇ ههقته قۇرئان كهرىمدە  .ئالغان ئىدۇق

ُقْحَ�أ ﴿
ْ
يِْ  ظِْوَسرنًر وَِذي ال َواِلَ

ْ
 اللي َب َوِِرل

ي
 َ�ْع ُُدوَن ظِ 

َ
اِ� َا   نَر ِم ثَرَا بَِ� ظِْسَ َْ َي

َ
َاَرَ�أ َواَو�ِْذ أ

ْ
َمَسرِتِ� َواَ

ْ
ل

ناُم مّ 
َ
نُمْم َوأ ًَ ِمن  اَِل 

ي
ْاُْم ظِ 

ي
ُُمي رََوَ َكَة  َة َوترُوا اللي ََ َي ِف ُموا ال

َ
ونَ َواُولُوا لِلنيرِس ُوْسنًر َوأ َُ نَر ،  ْعِح َْ َي

َ
َو�ِْذ أ

ْم  ُُ نُفَسُمم ِمن  ِ يَرِر
َ
ْحُِجوَن أ

ُ
 ت

َ
 ََْسِفُكوَن ِ َمرَءُ�ْم َو 

َ
ناُْم ََْ َاُدونَ ِم ثَراَُمْم  

َ
اَْحْرُ�ْم َوأ

َ
 ﴾ُُمي أ

تىن باشقىغا ئالالهئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئهۋالدىدىن «: تهرجىمىسى
ئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه،  -ئانىغا، خىش  -ئىبادەت قىلماسلىققا، ئاتا 

مىسكىنلهرگه ياخشىلىق قىلىشقا، كىشىلهرگه ياخشى سۆز قىلىشقا، 
ئاراڭالردىكى ئازغىنا . بېرىشكه ئههدە ئالدۇقناماز ئۆتهشكه، زاكات 

كىشىدىن باشقىڭالر ئههدىدىن يېنىۋالدىڭالر، سىلهر ههمىشه 
رنىڭ قېنىنى بىرىڭال-ئۆز ۋاقتىدا بىر .يېنىۋالىسىلهر) ئههدەڭالردىن(

بىرىڭالرنى يۇرتلىرىڭالردىن ههيدەپ چىقارماسلىققا، -تۆكمهسلىككه، بىر
) يهنى ئههدىنى(كېيىن بۇنى . ىدۇقسىلهردىن چىن ئههدە ئالغان ئ

بهقهرە [ .»ئېتىراپ قىلغان ئىدىڭالر، بۇنىڭغا ئۆزۈڭالر گۇۋاهسىلهر
 ].ـ ئايهتلهر ٨٤ـ ٨٣سۈرىسى 

مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋرىدە ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىلىدىغانالر يوق 
ىتى بۇ سهۋەبتىن تهۋراتنى ئوقۇشنى بىلىدىغانالرنىڭ سانى ناهاي. دىيهرلىك ئىدى

ئۇنىڭ ئۈستىگه تهۋرات بىرال ۋاقىتتا چۈشۈرۈلگهن چوڭ ههجىملىك . ئاز بولغان
مۇسا . ئۇنى يادلىۋېلىشقا ئهسال ئىمكانىيهت يوق ئىدى ،كىتاب بولغانلىقتىن
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ههتتا ئىسرائىل . بولۇپ ئۆتتى ئۇرۇشالرئهلهيهىسساالمدىن كېيىن كۆپلىگهن 
ن بېرىپ قويۇپ، ئهسىرلهر بويى ئهۋالدلىرى ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىللىقىنى قولدى

ئۇالر بۇ ئاسارەت . باشقا مهملىكهتلهرنىڭ مۇستهملىكىسى ئاستىدا ئۆمۈر سۈردى
دەۋرلىرىدە ئۆزلىرىنىڭ مۇقهددەس كىتابى بولغان تهۋراتنى قوغداپ قااللمىغان 

شۇ سهۋەبتىن مۇسا ئهلهيهىسساالمغا ئالالهتىن چۈشۈرۈلگهن ئهسلى . ئىدى
زامانىمىزدىكى . ال يهر يۈزىدىن يوقىلىپ بولغان ئىدىتهۋرات ئاللىبۇرۇن

ـ ٦٢٢يههۇدىيالر ۋە خىرىستىئانالرنىڭ قوللىرىدىكى تهۋرات مىالدىيهدىن بۇرۇنقى 
يىل كېيىن يېزىلغان  ٧٥٠يىلى يهنى مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن 

 .ىدىبولۇپ، رىۋايهتلهرگه كۆرە، ئۇنىڭ ئاپتورى ئهزرا ئىسىملىك بىر كاهىن ئ

مۇسا ئهلهيهىسساالمغا ئالاله تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن ئهسلى تهۋرات مۇسا 
چۈنكى ئالاله . ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلى بولغان ئىبرانىيه تىلىدا چۈشكهن ئىدى

. تائاال  ئهزەلدىن ههر  پهيغهمبهرگه شۇ پهيغهمبهرنىڭ تىلىدا كىتاب چۈشۈرگهن
هسلىسى ئارامىيه تىلىدا يېزىلغان زامانىمىزدىكى تهۋرات نۇسخىلىرى بولسا، ئ

 . بولۇپ، كېيىنچه ئىبرانىيه تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان تهرجىمه نۇسخىسىدۇر

 :ئىسا ئهلهيهىسساالم ۋە ئىنجىل 

ئىنجىل ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ئالاله تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن ئىالهىي 
هلگهن ئهسلى ئىنجىلمۇ خۇددى تهۋراتقا ئوخشاش ئالاله تهرىپىدىن ك. كىتابتۇر

خىرىستىئانالرنىڭ بېشىغىمۇ، بۇرۇنقى يههۇدىيالرنىڭ . بويىچه قوغدىنالمىغان
بېشىغا كهلگهنلهرنىڭ ئهينىسى كهلگهن بولۇپ، ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن كېيىن 
ئۇنىڭ مۇرىتلىرى خىرىستىئان دىنىنى رىملىقالر ئارىسىدا تهشۋىق قىلىشقا 

لىرى بارغانال يېرىدە قهتلىئامالرغا باشلىغان بولسىمۇ، خىرىستىئان دىندار
بۇ سهۋەبتىن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مۇقهددەس كىتابى بولغان . ئۇچراپ كهلگهن
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ـ ئهسىرنىڭ بېشىدا  ٤پهقهت مىالدىيه . ئهسلىي ئىنجىلنى ساقالپ قااللمىغان
نىڭ خىرىستىئان دىنىنى )Konstantin(شهرقىي رىم ئېمپىراتورى كونستانتېن 

هن بۇ دىن راۋاجلىنىشقا باشاليدۇ ۋە خىرىستىئان دىنى رىمدا قوبۇل قىلىشى بىل
كېيىنچه بۇ دىننىڭ . تۇنجى قېتىم دۆلهت دىنى بولۇپ بهلگىلىنىدۇ

دىن كۆپرەك ئىنجىلنىڭ بارلىقى ئوتتۇرىغا ١٠٠كىتابلىرىنى تهتقىق قىلغاندا 
 ـ يىلى ٣٢٥شۇنىڭ بىلهن رىم ئېمپىراتورى كونستانتېن مىالدىيهنىڭ . چىقىدۇ

دېگهن يېرىدە مىڭدىن كۆپرەك خىرىستىئان » ئىزنىك«هازىرقى تۈركىيهنىڭ 
قۇرۇلتاينىڭ قارارى بويىچه، . دىنى ئالىمىنى يىغىپ بىر چوڭ قۇرۇلتاي ئاچىدۇ

بىر ـ بىرىگه زىت كېلىدىغان ۋە هېچ يېقىنالشمايدىغان مهزكۇر ئىنجىلالرنىڭ 
مۇقهددەس كىتاب دەپ  ئىنجىلنى ٤ئىچىدىن ئاپتورلىرى مهشهۇرراق بولغان 

بۈگۈن خىرىستىئانالرنىڭ . دەپ ئاتايدۇ» يېڭى ئههدە«تونۇپ ئېالن قىلىدۇ ۋە 
ئاپتورنىڭ  ٤ئىنجىل ئايرىم  ٤قوللىرىدا مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان مهزكۇر 

ئهسهرلىرى بولۇپ، بۇالرنىڭ هېچبىرى ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ئالالهتىن 
ۇر ئىنجىلالر ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن مهزك. چۈشكهن ئهسلىي ئىنجىل ئهمهستۇر

 . يېرىم ئهسىر كېيىن يېزىلغان كىتابالردۇر

 :تۆت ئىنجىل 

مهتتا ئىسىملىك بىر كىشى تهرىپىدىن تهخمىنهن : مهتتا ئىنجىلى.١
مهتتا «ـ يىلى پهلهستىندە بىر ئىنجىل يېزىلىپ، ئۇنىڭ  ٤١مىالدىيهنىڭ 

ئىنجىلنىڭ ئهسلىي نۇسخىسى  ئهمما شۇ. دەپ ئاتالغانلىقى ئېنىق» ئىنجىلى
يوقالغان بولۇپ، كېيىن ئۇنىڭ گرېكچه تهرجىمه نۇسخىسى ئوتتۇرىغا چىققان 
بولسىمۇ، بۇ تهرجىمىنىڭ قاچان ۋە كىم تهرىپىدىن تهرجىمه قىلىنغانلىقى تا 

 .هازىرغىچه مهلۇم ئهمهس
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ماركوس ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇرىتلىرىدىن : ماركوس ئىنجىلى. ٢
ماركوس ئىنجىلىنىڭ قاچان يېزىلغانلىقى . ڭ ئوقۇغۇچىسى ئىدىپېتروسنى

بۇ كىتابتا ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالى قىسقىچه . ئېنىق ئهمهس
 .سۆزلهنگهن ۋە يههۇدىيالرنىڭ ئادەتلىرىمۇ سۆزلهنگهن

لۇقا ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇرىتى پاۋلۇسنىڭ : لۇقا ئىنجىلى. ٣
تاب ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن يېرىم ئهسىر كېيىن ئوقۇغۇچىسى بولۇپ، بۇ كى

بۇ كىتابتا ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالى كۆپرەك . يېزىلغان
 .سۆزلىنىدۇ

يۇههننانىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇرىتلىرىدىن : يۇههننا ئىنجىلى.٤
ئهمما خىرىستىئان ئالىملىرىنىڭ كۈپىنچىسى بۇنداق . ئىكهنلىكى سۆزلىنىدۇ

يۇههننا . ىكىنى، بهلكى پاۋلۇسنىڭ شاگىرتى ئىكهنلىكىنى سۆزلهيدۇئهمهسل
يىل كېيىن يېزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا  ٨٠ئىنجىلى ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن 

 .ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئالالهنىڭ ئوغلى دەيدىغان دەۋا كۆپرەك سۆزلىنىدۇ

 ههزرىتى مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ۋە قۇرئان كهرىم

ئالاله تائاال  ،ىڭ ئهڭ مۆتىۋەر دەستۇرى بولغان قۇرئان كهرىممۇسۇلمانالرن
هرىشتىنىڭ جىبرىل ئىسىملىك پ ،لهيهىسساالمغامۇههممهد ئهتهرىپىدىن 

يىلدا ئاز ـ ئازدىن تهدرىجىيي  ٢٣ۋاسىتىسى بىلهن ۋەهيى يولى ئارقىلىق تولۇق 
 . چۈشۈرۈلگهن

ىلىۋاتقان هاياتنىڭ پارچه ـ پارچه چۈشۈرۈلگهن ئايهت ۋە سۈرىلهر داۋام ق
يېڭى مهسىلىلىرى ۋە مۈشكىالتلىرىنى ههل  ـ ئوتتۇرىغا چىقىرىپ تۇرغان يېڭى

 ،قىلغان، ۋەقهلىكلهر ۋە هادىسىلهرنى ئۆز ۋاقتىدا جاۋابالندۈرۈش ئارقىلىق
ئهگهر قۇرئان كهرىم ـ . كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه جهلپ قىلغان ئىدى
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شاش ـ ههممىسى بىرال ۋاقىتتا چۈشۈرۈلگهن بۇرۇنقى ساماۋىي كىتابالرغا ئوخ
 ،بولسا ئىدى، مۇسۇلمانالرنى بىر ئاندا چوڭ بىر مهسئۇلىيهتكه كىرگۈزۈش ئىشى

ئاز ـ  بۇيرۇق ۋە چهكلىمىلىرىئىسالم دىنىنىڭ . ئۇالر ئۈچۈن ئېغىر كېلهتتى
بۇالر مۇسۇلمانالرنى پىسخىكىي تهرەپتىنمۇ  ،ئازدىن تهدرىجىيي بۇيرۇلغانلىقتىن

 .اخشى تهييارلىغاني

ۋەهيى يولى بىلهن پارچه ـ پارچه، ئاز ـ ئازدىن كهلگهن ئايهت ۋە سۈرىلهرنى 
 .يادالش ۋە مۇهاپىزە قىلىش ئىشى ئۇڭاي بولىدۇ

 :قۇرئان كهرىمنىڭ ئاۋۋالقى رەتلىنىشى ۋە توپلىنىشى

قۇرئان كهرىم هازىرقى شهكلى بويىچه رەتلىنىشته بۇرۇنقى ساماۋىي كىتابالر 
ئۇ، پهيغهمبىرىمىز . شهلمىگهن ئاالهىدە ئىمتىيازغا ئېرىشكهن ئىدىئېرى

ئۇ . ههزرىتى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ هايات ۋاقتىدىال رەتلىنىپ بولغان
 :مۇنداق بولغان

ۋەهيى يولى بىلهن چۈشكهن ئايهت ۋە سۈرىلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ١
 . قهتئىي ئونۇتمايتتىئۇ يادلىغانلىرىنى . پىششىق يادلىۋاالتتى

ههر قېتىم ۋەهيى چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ٢
. غا هامان يازدۇراتتى)ۋەهيى كاتىپلىرى(ئۆزىنىڭ يېنىدىكى كۇتتابۇلۋەهيى 

تىن ئارتۇق مهخسۇسس ۋەهيى كاتىپلىرى ٤٠ۋەهيىلهرنى يېزىشقا تهيىنلهنگهن 
 .بار ئىدى

پهيغهمبهر  ،ېزىلغان ئايهت ۋە سۈرىلهركاتىپالر تهرىپىدىن ي. ٣
 .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆز ئۆيىدە مهخسۇس جايدا ساقلىناتتى
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ۋەهيىلهر يېزىلىپ ساقلىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا ساهابىيالر، خۇسۇسهن . ٤
قۇرئاننى تۇلۇق يادلىغان قارىيالرنىڭ سانى . ئۆسمۈر بالىالر يادقا ئالدۇرىالتتى

هقهت بىرال يهمامه ئۇرۇشىدا شېهىد بولغان شۇنچىلىك كۆپ بولغانكى، پ
بىزگه شۇ ۋاقىتالردا قۇرئاننى تۇلۇق  ،تىن كۆپ بولغانلىقى٧٠قارىيالرنىڭ سانى 

 .يادقا ئالغان قارىيالرنىڭ ئاز ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ههزرىتى  ئهلهيهىسساالم ههر يىلى رامازان ئېيىدا پهرىشته جىبرائىل. ٥
شۇ چاغقىچه چۈشۈپ بولغان  ،ڭ يېنىغا كېلىپمۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى

 .بارلىق سۈرىلهرنى ئۇنىڭدىن بىر ـ بىرلهپ تىڭشايتتى

قۇرئاننىڭ رەتلىنىشىدە قوللىنىلغان يۇقىرىقى پىرېنسىپالر قۇرئاندىن ئهڭ 
 . ئاخىرى چۈشكهن ئايهتكه قهدەر شۇنداق داۋام قىلغان

 :قۇرئان كهرىمنىڭ توپلىنىشى

هيهىسساالمنىڭ هايات ۋاقتىدا قۇرئان كهرىم هازىرقى ههزرىتى مۇههممهد ئهل
تهرتىپى بويىچه رەتلىنىپ بولغان بولسىمۇ، ئۇ تېخى كىتاب شهكلىدە توپلىنىپ 

چۈنكى ئۇنىڭ هاياتىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىگىچه قۇرئان كهرىم . بولمىغان ئىدى
يىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندىن كې. ئايهتلىرى چۈشۈپ تۇرغان

بىرىنچى خهلىپه ههزرىتى ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ ئهمرى بىلهن 
بۇ كومىتېتنىڭ ئهزالىرى ئۆز ۋاقتىدا . قۇرۇلىدۇ» قۇرئاننى توپالش كومىتېتى«

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئېغىزىدىن قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى يازغان 
ەئىسى زەيد ئىبنى سابىت كومىتېتنىڭ ر. كۇتتابۇلۋەهيىلهرنىڭ ئۆزى ئىدى

كومىتېت ئىنتايىن ئېهتىياتچانلىق ۋە هۇشيارلىق . رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ئىدى
قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى يېزىلغان ۋە ئىشهنچلىك ئورۇندا ساقالنغان  ،بىلهن

توپالنغان بۇ ئايهت ۋە سۈرىلهر قارىيالرنىڭ . قۇرئان كهرىم ۋاراقلىرىنى توپاليدۇ
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ئاندىن  پهيغهمبىرىمىز ههزرىتى مۇههممهد . لىشتۇرۇلىدۇيادلىغانلىرىغا سې
ئهلهيهىسساالم كۆرسىتىپ بهرگهن تهرتىپ بويىچه توپلىنىپ خهلىپه ئهبۇ 

 .بهكرىگه تاپشۇرۇلىدۇ

 :قۇرئان كهرىمنىڭ كۆپهيتىلىشى

ههزرىتى ئوسماننىڭ خهلىپىلىك قىلىۋاتقان زامانىدا ئىسالم دىنى تېخىمۇ 
. لىكهتلهرگه ئوقتهك تېز تارقىلىشقا باشاليدۇههر قايسى مهم ،كېڭىيىپ

ئوخشاش بولمىغان مهملىكهت ۋە شهههرلهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىرىدىمۇ 
چۈنكى يادقا ئوقۇلغان . قۇرئان كهرىم نۇسخىلىرىدىن بولۇشقا تېگىشلىك ئىدى

ئايهت ۋە سۈرىلهردە ئوتتۇرىغا چىقىپ تۇرىدىغان ئاز توال خاتالىقالرنى تۈزىتىش 
بۇ .  ئۈچۈن قۇرئان كهرىمنىڭ ئهسلىسىگه مۇراجىئهت قىلىشقا توغرا كېلهتتى

. قۇرئان كهرىم نۇسخىلىرىنى كۆپهيتىشكه قارار بېرىلىدۇ ،ئېهتىياج يۈزىسىدىن
قۇرئاننى «ههزرىتى ئوسمان رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ بۇيرۇقى بىلهن قۇرۇلغان 

. زەيد ئىبنى سابىت ئىدىنىڭ رەئىسى يهنه » نۇسخىالرغا كۆپهيتىش كومىتېتى
كومىتېت ئهزالىرىنىڭ ههممىسى قۇرئان سۈرىلىرىنى ئهسلىي نۇسخىدىن 
. كۆچۈرۈپ يېزىش ئىشىدا ئاالهىدە يېتىشكهن مۇتهخهسسىسلهر ئىدى

نۇسخىسى كۆچۈرۇلۈپ  ٦كومىتېتنىڭ ئهمگىكى بىلهن قۇرئان كهرىمنىڭ 
ئان كهرىم خهلىپه ئوسماننىڭ بۇيرۇقى بىلهن مهزكۇر قۇر. چىقىلىدۇ

نۇسخىلىرى مهككه، مىسىر، شام، بههرەين، يهمهن قاتارلىق ئىسالم 
مهملىكهتلىرىگه بىر نۇسخىدىن ئهۋەتىپ بېرىلىدۇ ۋە بىر نۇسخىسى مهدىنىدە 

 .قالدۇرىلىدۇ
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مۇنداق ئۆز پېتى ساقلىنىپ كهرىمنىڭ  قۇرئان
 نېمه؟ ئاساسلىق ئامىل قېلىشىغا تۈرتكه بولغان

، ئۆزى ال ساماۋىي كىتابالرنىڭ ئاخىرقىسى بولغان قۇرئان كهرىمنىئالاله تائا
مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا چۈشكهن  هىمايه قىلىشقا ۋەدە قىلغاندىن سىرت،

. شارئىتلىرىنى ۋە سهۋەبلىرىنى تولۇقالپ بهرگهن-پېتى ساقالشنىڭ پۈتۈن شهرت
مۇسۇلمانالرغا  مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئۇنى چۈشكهن پېتى ساقالپ، ئاۋۋالقى

شۇڭا قۇرئان كهرىم ههر قانداق بىر ئۆزگهرتىش، . ساالمهت يهتكۈزگهن
، بىزلهرگىچه ئۆز پېتى بىلهن خالىئالماشتۇرۇش ۋە بورمىالشالردىن پۈتۈنلهي 

 .يېتىپ كهلگهن يېگانه كىتاب

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ساهابىالرنىڭ قۇرئان كهرىمنى چۈشكهن 
 ،ىدىكى هوشيارلىقى ۋە چېكىگه يهتكهن ئېهتىياتچانلىقىپېتى ساقالش ئىش

، ئهمهس الرالبۇنىڭغا مۇسۇلمان. دۇنيا تارىخىدا مىسلى كۆرۈلمىگهن بىر ئههۋال
 .ىلىم ئههلىلىرىمۇ گۇۋاهغهيرى دىندىكى ب بهلكى

 :قۇرئان كهرىمنىڭ ئۆز پېتى ساقلىنىپ كهلگهنلىكىدىكى سىر  

ىپ قالدۇرۇشتىن ئىبارەت ئىككى يول قۇرئان كهرىم يادقا ئېلىش ۋە يېز
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇرئان كهرىمدىن چۈشۈپ . بىلهن ساقلىنىپ كهلگهن

تۇرغان ئايهت ۋە سۈرىلهرنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ساهابىالرغا يادقا ئالدۇرۇش ۋە 
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 .تېرىلهرگه، خورما يوپۇرماقلىرىغا يازدۇرۇش ئارقىلىق ساقالپ كهلگهن

لهيهىسساالم ئايهتلهرنى چۈشىۋاتقان پهيتىدە يادقا ئېلىۋېلىشقا پهيغهمبهر ئه
ناهايىتى زور ئههمىيهت بېرەتتى، ههتتا جىبرىل ئۇنىڭغا ئوقۇپ بېرىۋاتقان 
ئايهتلهرنى ئۇنتۇپ قېلىشتىن ئهنسىرەپ شۇ لههزىنىڭ ئۆزىدە يادلىۋېلىشقا 

ئهلهيهىسساالمنى شۇڭا ئالاله تائاال پهيغهمبهر . ئالدىراپ تىلىنى مىدىرلىتاتتى
ئۇنىڭ قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقى ۋە ئۇالرنى ئۇنىڭغا 

ئۇنىڭ كۆڭلىنى مۇنۇ ئايهت  ،تولۇق ئۆگىتىپ توپالپ بېرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ
َا بِِب ﴿: بىلهن خاتىرجهم قىلغان ََ َْع َِ  ََ َِحنْك بِِب لَِسرنَ

ُ
ْ 

َ
ُِ لَرريِ ْو ،  َواُْحتنَبُ  ظِني َىلَ ْنَر َجَْعبُ ،   نَر

ْ
لَ َِذا اََحأ

ئۇنى توپالش ۋە ئوقۇپ بېرىش . ئالدىراپ تىلىڭنى مىدىرالتما«: تهرجىمىسى ﴾اُْحتنَبُ 
ساڭا ئۇنى ئوقۇپ بهرگىنىمىزدە، ئۇنىڭ . بىزنىڭ مهسئۇلىيىتىمىزدۇر

 )10F١١( .»ئوقۇلىشىغا ئهگهشكىن

ئهلهيهىسساالمغا قۇرئان  مۇندىن باشقا جىبرىل ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
بولغان پۈتۈن ئايهتلهر ۋە سۈرىلهرنى ههر يىلى رامىزان ئېيىدا  نازىلكهرىمدىن 

پهيغهمبهر . بىر قېتىم باشتىن ئوقۇپ بېرىپ، ئاندىن يهنه ئۇنىڭدىن تىڭشايتتى
ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولۇشى ئالدىدىكى رامىزاندا جىبرىل قۇرئان كهرىمنى 

 .خىر ئىككى قېتىم ئوقۇپ بېرىپ، يهنه تىڭشىغانئۇنىڭغا باشتىن ئا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پۈتۈن ئهقلىنى ۋە ۋاقتىنىڭ كۆپرەكىنى قۇرئان 
كهرىمنى تهكرارالشقا ۋە ئۇنى پىششىق يادلىۋېلىپ، ئۆز پېتى ساقالش ئىشىغا 

، كېچىلهردىكى تهههججۇدلىرىدا، شۇڭا بهش ۋاخ نامازلىرى. ن ئىدىئاتىغا
 .دە، ههتتا ئۇرۇش ئهسناسىدا ئاغزىدىن قۇرئان كهرىم چۈشمهيتتىسهپهرلىرى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىدىن چۈشكهنلىرىنى ئۆز  
ۋاقتىدىال ساهابىالرغا يادقا ئالدۇراتتى، ئۇالرغا قۇرئان كهرىمدىن ساۋاق بېرەتتى ۋە 

قۇرئان كهرىمنى يادالش  قانداق يادالش ئۇسۇللىرىنى ئۆگىتهتتى، ساهابىالرمۇ
ئىشىغا پهۋقۇلئاددە زور ئههمىيهت بهرگهنلىكتىن، ههمىشه پهيغهمبهر 

                                                           
 .ئايهتلهر -١٩-١٦قىيامهت سۈرىسى )١١(
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ئازدىن چۈشۈپ تۇرغان ئايهتلهرنى -ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدىن ئايرىلماي، ئاز
تىزال يادلىۋاالتتى ۋە يادلىغان ئايهتلهرنىڭ كۆرسهتمىلىرىنى كۈندىلىك 

ئۇالر . لىرىدە ئهمهلىيلهشتۈرۈپ ماڭاتتىتۇرمۇشىدا ۋە هاياتنىڭ ههممه ساهه
قۇرئان كهرىمنى يادالشتا ئۆزئارا بهسلىشهتتى، كېچىلىرى مهسجىدلهرگه 

بهسته قۇرئان ياداليتتى، يادالپ بولغانلىرىنى تهكراراليتتى، -كىرىۋېلىپ بهس
ههتتا كېچىلىرى مهدىنه مۇنهۋۋەرە شههىرىدىكى مهسجىدلهردىن قۇرئان كهرىم 

 .سىلىپ تۇراتتىتىالۋىتى يۈك

 :قۇرئان كهرىمدىن باشقا ساماۋىي كىتابالر يادقا ئېلىنمىغان

ئالاله تائاال ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرگه كۆپلىگهن كىتابالرنى چۈشۈرگهن 
ههتتا ئۆتمۈشلهردە . بولسىمۇ، ئۇالردىن بىرىنىمۇ كىشىلهر يادالپ باققان ئهمهس

ۋام ئوقۇيالمايتتى، پهقهت دىن تهۋرات بىلهن ئىنجىلالرنى ههر قانداق بىر ئا
چۈنكى ئۇ ۋاقىتالردا يادالش . ئادەملىرىال ئوقۇپ مهنىسىنى چۈشهندۈرۇپ بېرەتتى

ئۇياقتا تۇرسۇن، ئالىمالردىن باشقا خهت ئوقۇشنى بىلىدىغانالرمۇ يوق دېيهرلىك 
ئهمما قۇرئان كهرىمنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن باشالپ . ئىدى

 . ق كۆپ سانلىقى يادىسىغا بىلهتتىساهابىالرنىڭ مۇتله

دۇنيا تارىخىدا قۇرئان كهرىمدىن باشقا بىرەر كىتابنى بۇنچىلىك زور 
ئههمىيهت بېرىپ يادقا ئېلىش ئۆتمۈشلهردە ياكى هازىردا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر 

بۇنىڭدىكى سهۋەب شۇكى، ئالاله تائاال قۇرئان . بۇنىڭغا پۈتۈن دۇنيا گۇۋاه. ئىش
ىيامهتكىچه ئۆزى مۇهاپىزەت قىلىپ قوغداشنى ئۆز ئۈستىگه كهرىمنى تاق

ۋە  رئان كهرىمنى ساقالشنىڭ سهۋەبئېلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا بۇ قۇ
ئۇ بولسىمۇ، قۇرئان كهرىمنى يادالشنى ئهڭ . تۈرتكىلىرىنى يارىتىپ بهرگهن

ى شهرەپلىك ئىبادەت قاتارىدىن ساناپ، مۇسۇلمانالرنىڭ دىلىدا ئۇنى يادالش ئوتىن
ههمدە ئۆز ۋاقتىدا  ،ياندۇرغانلىقى ۋە ئۇنى يادالشنى ئاسانالشتۇرۇپ بهرگهنلىكى

 . يېزىپ ساقالشنىڭ پۈتۈن ئىمكانىيهتلىرىنى يارىتىپ بهرگهنلىكى ئىدى

ِتحٍ ﴿: بۇ ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ َاْا ِم  ّمدي ََ ِح 
ْ
ت ِّن ِ ُقْحتَن ل

ْ
نَر ال ْ َي َ : تهرجىمىسى ﴾َولََقْد س
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قىقهتهن قۇرئاننى يادالش ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بىز هه«
 )11F١٢( »بارمۇ؟

مهلۇمكى، قۇرئان كهرىمدىن باشقا هېچقاندا بىر ساماۋىي كىتابنى ياكى 
ههدىسنى يادلىغانغا ياكى ئوقۇغانغا ساۋاب بېرىش ۋەدە قىلىنغان ئهمهس، بهلكى 

غهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پهي. ئهمهل قىلغانغىال ساۋاب بېرىش ۋەدە قىلىنغان
زامانىدىن تا هازىرغىچه دۇنيادا قارىيالر ئۈزۈلۈپ قالمىغانلىقى ئۈچۈن هېچكىم 

قۇرئان . قۇرئان كهرىمگه بىرەر ههرپ چاغلىق ئۆزگهرتىش كىرگۈزەلمهيدۇ
كهرىمنى هازىر مۇسۇلمان ئهمهس خهلقلهرمۇ مۇسۇلمان ئهمهس دۆلهتلهردە ههر 

ن نهشىر قىلىپ تارقىتىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، خىل مهنپهئهتلهر يۈزىسىدى
 .ئۇنىڭغا بىرەر ههرپكه چاغلىق ئۆزگهرتىش كىرگۈزەلمىگهن

. ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىلىدىغان ساهابىالر ئىنتايىن كۆپ ئىدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۇففار ئهرەبلهردىن ئهسىرگه چۈشكهنلهر ئىچىدىن 

دىن مۇسۇلمان بالىسىغا ئوقۇش ۋە ١٠ر بىرىنى خهت بىلىدىغانلىرىدىن هه
يېزىشنى ئۆگىتىپ قويۇشى شهرتى بىلهن قويۇپ بېرىش سىياسىتىنى 

دىكى ، خۇسۇسهن شۇ ۋاقىتتىكى ياشالرقوللىنىش ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى
 .ئومۇمى ساۋاتسىزلىقالرنى تۇگهتكهن

ۈرىلهرنى ئۆز ئايهت ۋە س نازىل بولغانههر ۋاقىت  مبهر ئهلهيهىسساالمپهيغه
پهيغهمبهر . مهخسۇس ۋەهيى كاتىپلىرىغا بۇيرۇپ يازدۇرۇپ ماڭاتتى ،ۋاقتىدىال

ئهلهيهىسساالم ئىلگىرىكى ساماۋىي كىتابالرنىڭ پهيغهمبهر ئالهمدىن ئۆتكهندىن 
كېيىن، ههر خىل ئۆزگهرتىلىش ۋە يهڭگۈشلىنىشلهرگه ئۇچراش نهتىجىسىدە 

بىلگهنلىكى ئۈچۈن، قۇرئان كهرىمنىڭ تا ئۆز ئهسلىنى يوقاتقانلىقىنى ئوبدان 
بار  ، ئالالهنىڭ ئىلهامى بىلهنقىيامهتكىچه ئۆز پېتىچه ساقلىنىشى يولىدا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ . تهدبىرلهرنىڭ ههممىسىنى قولالنغان -چارە
قۇرئان كهرىمنى يادقا ئالدۇرۇپ، شۇ زامانالردا قهغهزنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان 

                                                           
 .ئايهت  -٢٢قهمهر سۈرىسى  )١٢(
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قۇرئان كهرىمنىڭ  ،يازدۇرۇپ ساقالشتىن ئىبارەت بۇ ئۇسۇلىنهرسىلهرگه 
مهڭگۈگه چۈشكهن پېتى ساقلىنىپ قېلىشىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك ئامىللىرىدىن 

 .بىرى بولغان ئىدى

 :كهلتۈرۈلىشى شهكلىگهقۇرئان كهرىمنىڭ كىتاب 

قۇرئان كهرىم بىرىنچى خهلىپه ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ 
يغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىغا بىر يىلمۇ توشماستىن، دەۋرىدە، په

يهمامه ئۇرۇشىدىن كېيىنال، رەسمىي ) مىالدى-٦٣١(يىلى -١٢هىجرىيىنىڭ
ئوت قۇرئان كهرىمنى كىتاب هالىدا توپالش پىكرىنى . كىتاب شهكلىدە توپالنغان

تۇرىغا ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ تۇنجى بولۇپ ئوت هيۈرەك ساهاب
قويغان، ئاندىن ساهابىالرنىڭ ئۆلىمالىرى قۇرئان كهرىمنى توپالش پىكرىگه 

ئاندىن قۇرئان كهرىمنى كىتاب شهكلىدە . ههممه بىردەك ئىتتىپاققا كهلگهن
» كۇتتابۇلۋەهيى«توپالپ چىقىش ئىشىنى زەيد ئىبنى سابىت باشچىلىقىدىكى 

 .كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى ئۈستىگه ئالغان

 :نى سابىتزەيد ئىب

زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهخسۇس 
كومىتېتىنىڭ رەئىسى بولۇپ، قارىيالرنىڭ ئهڭ » كۇتتابۇلۋەهيى«كاتىپى ۋە 

سهرخىلى، پهۋقۇلئاددە زېرەك، هۇشيار ۋە ئهسته تۇتۇش قابىلىيىتى ئاالهىدە 
يغهمبهر ئهلهيهىسساالم، كېيىن شۇ سهۋەبتىن ئاۋۋال په. يۇقىرى كىشى ئىدى

 . تهيىنلىگهنخهلىپىلهر ئۇنى ئۆزلىرى ئۈچۈن مهخسۇس كاتىپ قىلىپ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا  ئهلهيهىسساالم جىبرىل ،زەيد ئىبنى سابىت
قۇرئان كهرىمنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم باشتىن ئاخىر ئوقۇپ بېرىپ، يهنه 

ىسساالمنىڭ يېنىدا هازىر بولۇش پهيغهمبهر ئهلهيه ،ئۇنىڭدىن تىڭشىغاندا
شهرەپىگه نائىل بولغان، ئىشهنچلىكلىكى، ئېهتىياتچانلىقى ۋە تهقۋالىقى بىلهن 

 .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قايىل قىلغان ساهابىالرنىڭ بىرى ئىدى

قۇرئان كهرىمنى توپالشتا  نىڭكومىتېتى» كۇتتابۇلۋەهيى«
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 :قولالنغان ئۇسۇلى

كومىتېتى » كۇتتابۇلۋەهيى«اسهتچىلىكىدىكىزەيد ئىبنى سابىت رىئ
ئهزالىرى قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنى توپالپ، كىتاب شهكلىگه 
كىرگۈزۈشته دۇنيادا مىسلى كۆرۈلمىگهن ئهڭ ئىلغار ۋە ئهڭ ئىشهنچلىك 

 . مېتودنى قولالنغان

كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى تېرىلهرگه، » كۇتتابۇلۋەهيى«: بۇ مۇنداق بولغان
سىلىق تاشالرغا، خورما دەرىخىنىڭ قوۋزاقلىرىغا ۋە بهزى يوپۇرماقلىرىغا، 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىدە  ،شۇنداقال تۈز سۈڭهكلهرگه يېزىلىپ
ساقالنغان قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنى شۇ ۋاقىتتىكى قارىيالرنىڭ 

رىيدىن تىڭشىغان بىرىلهپ سېلىشتۇرۇپ، ههر بىر قا-يادلىغانلىرىغا بىر
ئايهتلهردىن ههر بىر ئايهتنىڭ توغرىلىقىغا ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
ئۆيىدە يېزىپ ساقالنغان ئايهتلهردىن ههر بىر ئايهتنىڭ پهيغهمبهر 
ئهلهيهىسساالمنىڭ هۇزۇرىدا يېزىلغانلىقىغا ئىككى گۇۋاهچىنىڭ گۇۋاهلىقىنى 

يهت ئۈستىدە ئاالهىدە توختىلىپ ئۇالر ههر بىر ئا. ئېلىشنى شهرت قىلغان
ئۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هۇزۇرىدا، ئۇنىڭ دەپ بېرىشى بىلهن 
يېزىلغانلىقىغا ئهڭ ئاز ئىككى گۇۋاهچىنى قهسهم قىلدۇراتتى، ئاندىن شۇ 
ئايهتنىڭ ئۆزىنى قارىيالردىن تىڭشاپ كۆرەتتى، قارىيالرنىڭ ئوقۇغىنى بىلهن 

نهن چىقسا، ئاندىن ئۇنى رەسمى قۇرئان كهرىم قاتارىدىن يېزىلىپ ساقالنغىنى ئهي
 .ساناپ خاتىرىلهپ ماڭاتتى

پهيغهمبهر  ،شۇنداق قىلىپ، ئۇالر قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنى
ئهلهيهىسساالم ئۆز ۋاقتىدا رەتلهپ قويغان تهرتىپ بويىچه ئىنتايىن 

هازىرقى كىتاب هالىغا ئېهتىياتچانلىق بىلهن تىزىپ چىقىپ، قۇرئان كهرىمنى 
 .كهلتۈرگهن

قۇرئان كهرىم ئالاله تائاالنىڭ سۆزى، ئۇنى ئالاله تائاالدىن چۈشكهن ۋە   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن تاپشۇرۇپ ئالغان پېتى مۇسۇلمانالرغا يهتكۈزۈش 
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قۇرئان كهرىمنى . ۋەزىپىسى ههم شهرەپلىك ههم خهتهرلىك چوڭ بىر ۋەزىپه ئىدى
كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى بۇنى ناهايىتى ياخشى » تابۇلۋەهيىكۇت«توپلىغان
ئۇالر بۇ ئىشتا قىلچه سهۋەنلىك ئۆتكۈزۈشنىڭ ئالاله تائاالغا ۋە . بىلهتتى

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا قىلىنغان كهچۈرۈلمهس چوڭ خىيانهت 
هېسابلىنىدىغانلىقىنى، ناۋادا قىلچىلىك سهۋەنلىك ئۆتۈلسه، ئۆزلىرىنىڭ 

ئۆزلىرىنىڭ  ،گىرىكى يههۇدىي، خىرىستىيان ئالىملىرىغا ئوخشاشخۇددى ئىل
ئىالهىي كىتابلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىپ تا قىيامهتكىچه ئالالهنىڭ ۋە خهلقنىڭ 
ئالدىدا لهنهتكهردى بولۇپ قېلىش خهۋپىنى ئهلۋەتته هېس قىالتتى ۋە ياخشى 

 .بىلهتتى

پ قالدۇرۇشقا ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاقتىدا ۋەهيىلهرنى يېزى
» كۇتتابۇلۋەهيى«كېيىنچه قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى توپالشقا بهلگىلهنگهن 

كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى ساهابىالرنىڭ ئهڭ مۇكهممهل قارىيلىرىدىن تالالپ 
چىقىرىلغان ئهڭ تهقۋادار، ئهڭ ئالىم، ئهڭ هوشيار ۋە چېكىگه يهتكهن 

قۇرئان كهرىمنىڭ . ۇپپا ئىدىئېهتىياتچان شهخسلهردىن تهشكىللهنگهن گۇر
پۈتۈن ئايهتلىرىنى جهملهپ، ئۇالرنى كىتاب هالىغا كهلتۈرۈش ئىشى ئۈچۈن ساق 

 .بىر يىل ۋاقىت كهتكهن

  :قۇرئان كهرىمنى كىتاب شهكلىدە توپالشقا تۈرتكه بولغان سهۋەب

. ساهابىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ سانلىقى قۇرئان كهرىمنى يادىسىغا بىلهتتى
ئۆز ۋاقتىدا قۇرئان كهرىمنى كىتاب شهكلىدە توپالپ ئوقۇشقا زور شۇڭا ئۇالر 

ئېغىزغا يۆتكىلىپ يۈرگهن -چۈنكى ئېغىزدىن. ئېهتىياجلىق ئهمهس ئىدى
قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى ههتتا ئۇنى يادقا ئالمىغان ساهابىالر ئۈچۈنمۇ تونۇشلۇق 

نىنى يوق قىلىش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغان يىلى ئىسالم دى. ئىدى
ئهرەب ) ئىسالمدىن يېنىۋالغان(پىالنى بىلهن ئوتتۇرىغا چىققان مۇرتهد 

دەپ ئاتالغان ئۇرۇشتا » يهمامه ئۇرۇشى«قهبىلىلىرى بىلهن بولغان، تارىختا
ساهابىالردىن كۆپ كىشىنىڭ شېهىد بولغانلىقى، ههتتا قارىيالردىن بۇ بىر 

 ،شېهىد بولغانلىقى سهۋەبلىكتىن كۆپرەك كىشىنىڭ ٧٠قېتىملىق ئۇرۇشتا 



 

274 

ئۇنىڭ بهزى  ،مۇسۇلمانالر قۇرئان كهرىمنى يادلىغان قارىيالر تۈگهپ كهتسه
شۇنداق . ئايهتلىرىنىڭ قهلبلهردىن ئۆچۈرۈلۈپ كېتىش خهۋپىنى هېس قىلغان

قىلىپ ساهابىالر قارىيالرنىڭ تۆگهپ كېتىشى بىلهن قۇرئان كهرىمنىڭ 
ئهنسىرەپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزى  قهلبلهردىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىدىن

رەتلهپ قويغان ئايهت ۋە سۈرىلهرنى شۇ تهرتىپى بويىچه كىتاب هالىغا كهلتۈرۈپ 
 .توپالش قارارىغا كهلگهن

 :قۇرئان كهرىمنىڭ توپلىنىشىدىكى خۇسۇسىيهتلهر

قۇرئان كهرىمنىڭ تۇنجى قېتىم قهغهز يۈزىگه توپلىنىپ كىتاب هالىغا 
 :ىكى خۇسۇسىيهتلهر تۆۋەندىكىلهركهلتۈرۈلىشىد

قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنى بىر تومغا توپالپ كىتاب هالىغا .١
كهلتۈرۈش پىكرىگه ساهابىالرنىڭ پۈتۈن ئۆلىمالىرى ههممه بىردەك ئىتتىپاققا 

 .كهلگهن

تىالۋىتى ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىغان ئايهتلهرنىال توپلىغان، تىالۋىتى . ٢
لدۇرۇلغانلىقى سهۋەبلىك پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رەتلىگهن ئهمهلدىن قا

 .تهرتىپتىن ئورۇن ئالمىغانلىرىنى قۇرئان كهرىم توپلىمىغا كىرگۈزمىگهن

خىل ئهرەب شىۋىسى بىلهن  ٧قۇرئان كهرىمنى قۇرئان كهرىم چۈشكهن .٣
 .توپالپ چىققان

ىپ بويىچه ئايهت ۋە سۈرىلهرنىڭ تهرتىپى بىز هازىر ئوقۇۋاتقان تهرت. ٤
 .تىزىلغان

 :قۇرئان كهرىمنىڭ نۇسخىالرغا كۆپهيتىلىشى

ئۈچىنچى خهلىپه ) مىالدى-٦٤٥(يىلى -٢٥قۇرئان كهرىم هىجرىيىنىڭ 
ئوسمان ئىبنى ئاففان رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ دەۋرىدە، ئۇنىڭ مهخسۇس پهرمانى 

قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇپ . بىلهن نۇسخىالندۇرۇپ كۆپهيتىلگهن
هيتىش پىكرىنى قارىيالرنىڭ پېشىۋاسى هۇزەيفه ئىبنى يهمان رەزىيهلالهۇ كۆپ
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ئهنهۇ ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، بۇ پىكىرنى خهلىپىدىن باشالپ پۈتۈن ئۆلىماالر 
 .قوللىغان

 :قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇشقا تۈرتكه بولغان سهۋەب

ۋىدە ئوقۇشى ۋە قۇرئان كهرىمنى ههر بىر قارىينىڭ ئۆزى مهنسۇب بولغان شى
ههر بىرى قارىينىڭ ئۆزى ئوقۇغان شىۋىنى ههممىدىن ئهۋزەل سانىشى 
نهتىجىسىدە چىققان ئىختىالپنى يوق قىلىپ، قۇرئان كهرىمنى ههممه بىر خىل 
قىرائهت ۋە بىر خىل شىۋىدە ئوقۇشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش مهقسىتى بىلهن 

ۇرۇپ، ههر قايسى ئىسالم قۇرئان كهرىمنى بىرال قۇرەيش شىۋىسىدە نۇسخىالند
 .ئهللىرىگه بىر نۇسخىدىن ئهۋەتكهن

كومىتېتىنىڭ » كۇتتابۇلۋەهيى«قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇش ئىشىنى 
رەئىسى زەيد ئىبنى سابىت، ئابدۇلال ئىبنى زۇبهير، سهئىد ئىنبى ئاس، 

 قۇرئان. ئابدۇراهمان ئىبنى هارىس قاتارلىق قارىي ساهابىالر ئۈستىگه ئالغان
كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇشقا بهلگىلهنگهنلهر بىرىنچى خهلىپه ئهبۇ بهكرى 

پهيغهمبهر  ،رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ زامانىدا توپالنغان قۇرئان كهرىم نۇسخىسىنى
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى ههفسه رەزىيهلالهۇ ئهنهانىڭ ئۆيىدىن سوراپ ئېلىپ 

ىغا ئاساسلىنىپ كېلىپ، نۇسخىالرنى قۇرئان كهرىمنىڭ مۇشۇ نۇسخىس
نۇسخىالندۇرغان، ئاندىن ئهسلى نۇسخىنى يهنه ههفسه رەزىيهلالهۇ ئهنهاغا 
قايتۇرۇپ بېرىپ، يېڭى نۇسخىالردىن بىرىنى خهلىپه ئوسمان رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ 

قالغانلىرىنى ئىسالم ئهللىرىدىن ههر بىرىگه بىر  ،ئۆز يېنىدا ئېلىپ قېلىپ
قارى بىلهن قوشۇپ ئهۋەتىپ بهرگهن ۋە ههر نۇسخىدىن قۇرئان كهرىمنى بىردىن 

جايدا قۇرئان كهرىمنىڭ مۇشۇ نۇسخىسىنى ئوقۇش توغرۇلۇق مهخسۇس پهرمان 
كهرىم ئاندىن مۇشۇ قېتىم نۇسخىالندۇرغاندىن باشقا قۇرئان . چىقارغان

 .ههممىسىنى كۆيدۈرۈپ تاشلىغان نۇسخىلىرىنىڭ

هۇ ئهنهۇنىڭ زامانىدا ئۈچىنچى خهلىپه ئوسمان ئىبنى ئاففان رەزىيهلال
نۇسخىالندۇرغان قۇرئان كهرىم زامانىمىزدا دۇنيانىڭ ههر قايسى جايلىرىدا 
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ئوسمانىي (» مۇسههف ئوسمانى«بۇ نۇسخا . ئوقۇلىۋاتقان قۇرئان كهرىمنىڭ ئۆزىدۇر
 .دەپ ئاتىلىپ كهلمهكته) قۇرئان

 :قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇشنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى

نۇسخىالندۇرۇپ كۆپهيتىش ئىشىدىكى خۇسۇسىيهتلهر قۇرئان كهرىمنى 
 :تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت

قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنىڭ تهرتىپى هازىر بىز ئوقۇۋاتقان .١
 .تهرتىپنىڭ ئۆزى ئىدى

قۇرئان كهرىم نۇسخىالرغا كۆپهيتىلگهندە ههرپلهر چېكىت ۋە پهشلهردىن .٢
 .خالى ئىدى

 .ىدە ئوقۇغىلى بولىدىغان شهكىلدە پۈتۈلگهنشىۋ٧قۇرئان كهرىم .٣

نىال هېساب » مۇسههف ئوسمانىي«خهلىپىنىڭ پهرمانى بىلهن ساهابىالر . ٤
 .قىلىپ، قالغانلىرىنىڭ ههممىسىنى كۆيدۈرۈپ تاشلىغان

ئوسمان ئىبنى ئاففان رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ زامانىدا كۆپهيتىلگهن قۇرئان 
ئهمما خهلىپه . ئىدى، دېگهنلهرمۇ بار ٦هرمۇ ۋە ئىدى، دېگهنل ٥كهرىم نۇسخىلىرى 

ئوسمان رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ مىسىر، بههرەين، يهمهن، مهككه، بهسرە قاتارلىق 
شهههرلهرگه بىردىن قۇرئان كهرىمنى بىردىن قارى بىلهن قوشۇپ ئهۋەتكهنلىكى 

 .ئېنىق

ههزرىتى ئوسمان زامانىدىكى قۇرئاننىڭ قوليازما نۇسخىلىرى 
 .نهدە؟هازىر 

ههزرىتى ئوسمان زامانىدا توپلىنىپ ۋە ههر قايسى ئىسالم شهههرلىرىگه 
ئهۋەتىلگهن قۇرئان كهرىمنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئهسلى نۇسخىلىرىنىڭ 

ئهمما شۇ ۋاقىتتىكى . زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن يوقاپ كهتكهن ،كۆپىنچىسى
يهنه بىرى قوليازما نۇسخىالردىن بىرى هازىر مهدىنه مۇنهۋۋەرە شههىرىدە، 

مۇقهددەس ئامانهتلهر «تۈركىيىنىڭ ئىستانبۇل شههىرىدىكى توپقاپى سارىيى 
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مۇسۇلمانالر «دا، يهنه بىر نۇسخىسى ئۆزبېكىستان جۇمهۇرىيىتى » مۇزىيى
نىڭ كۇتۇبخانىسىدا، تامغا ئورنىتىلغان مهخسۇس ئهينهك جىهازنىڭ »ئىدارىسى

 .ئىچىدە ساقلىنىۋاتقانلىقى سۆزلىنىدۇ

رئان كهرىم ئايهتلىرىگه ئوقۇش قائىدىلىرى ۋە قۇ     
 بهلگىلىرىنىڭ قويۇلىشى

، )ب،ت،ث،ي،ن: (مهسىلهن. ئىلگىرى ئهرەب ههرپلىرى چېكىتسىز يېزىالتتى
قاتارلىق ههرپلهرنى ) ف،ق(، )ط، ظ(، )ع،غ(،)ص، ض(، )س، ش(، )ر،ز(، )د،ذ(، )ج،ح،خ(

لېكىن ئهرەبلهر ئادىتى . بىرىدىن ئايرىپ تۇرىدىغان چېكىتلهر يوق ئىدى-بىر
ۋە ) ت(، قايسىسى )ب(بويىچه بۇ چېكىتسىز ههرپلهرنىڭ قايسىسى 

ئاخىرىغا قاراپال، هېچبىر -ئىكهنلىكىنى سۆزنىڭ باش) ث(قايسىسى
شۇڭا . قىيىنچىلىق هېس قىلماستىن بىلىۋاالتتى ۋە توغرا ئوقۇيتتى

رىنىڭ ئوقۇش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا قۇرئان كهرىم ئايهتلى
 .بهلگىلىرىنى بېكىتىشكه هاجهت يوق ئىدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالهمدىن ئۆتۈپ قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال، ئىسالم   
ههر خىل . دىنى ئهرەب ئهمهس قهۋملهر ئارىسىغا كهڭ تارقىلىشقا باشلىغان

قا مىللهتلهرنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرىشى بىلهن ئۇالرنىڭ قۇرئان كهرىمنى ئوقۇش
بولغان زور ئېهتىياجى ئهرەب ئهمهس قهۋملهرنىڭ ئهرەب تىلىنى توغرا ئوقۇشى 

چۈنكى ئهرەبلهر ئۆز . مهخسۇس قائىدە بهلگىلهشنى تهقهززا قىلغان ئىدى ،ئۈچۈن
بىرىدىن پهرقلهندۈرۈپ، -تىلىدا چۈشكهن بۇ قۇرئان كهرىمنىڭ ههرپلىرىنى بىر

مىللهتلهر ئۇنى ئهرەپلهردەك توغرا ئوقۇپ كېتهلىگهن بىلهن، ئهرەب ئهمهس 
 .ئوقۇيالمايتتى

ئهرەب تىلىنىڭ گرامماتىكا قائىدىسىنى ۋە قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنىڭ   
ساهابىالرنى (ئوقۇلۇش بهلگىلىرىنى تۇنجى قېتىم تۈزۈپ چىققان ئادەم تابىئىن 

) م٦٨٨-٦٠٦(ئۆلىمالىرىدىن ئهبۇلئهسۋەد دۇئلى ) كۆرگهن ئىككىنچى ئهۋالد
-٦٠١(شى بولۇپ، ئۇ تۆتىنچى خهلىپه ههزرىتى ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب دېگهن كى
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، ) ــِ (، كهسرە ) ــَ (نىڭ ئهمرى بىلهن بۇ ئىشنى باشالپ، ههرپلهرنىڭ فهتهه )م٦٦٠
فهتهه ئاالمىتىنى . قاتارلىق ههرىكهتلىرىنى بېكىتىپ چىققان)  ــُ (داممه 

ئاالمىتىنى ههرپنىڭ  ههرپنىڭ ئۈستىگه بىر چېكىت قويۇش بىلهن، كهسرە
ئاستىغا بىر چېكىت قويۇش بىلهن، داممه ئاالمىتىنى ههرپنىڭ ئوتتۇرىسىغا 
بىر چېكىت قويۇش بىلهن، سۇكۇن ئاالمىتىنى ئىككى چېكىت بىلهن 

 .ئايرىۋالغىلى بولىدىغان قائىدىنى تۈزۈپ چىققان

 كېيىن خهلىل ئىبنى ئههمهد ئهلفهراهىيدىي كېلىپ چىكىتلهرنىڭ ئورنىغا
بهلگىلىرىنى قويۇپ تېخىمۇ روشهن، )  ــُ (، ۋە پىش ) ــِ (، زىۋەر ) ـَ (هازىرقى زىر

 .تېخىمۇ پۇختا ئۇسۇلنى ئىجاد قىلغان

ئهرەب ههرپلىرىنىڭ چېكىتلىرى ۋە بهلگىلىرىنى تۇنجى بولۇپ ئىجاد 
دېگهن كىشى ) م٧٩٠-٧١٨(قىلغان ئالىم خهلىل ئىبنى ئههمهد ئهل فهراهىدى 

كېيىنچه ئهرەب . هنه ههمزە، شهددە ۋە باشقا بهلگىلهرنى تۈزۈپ چىققانبولۇپ، ئۇ ي
شۇنىڭدىن كېيىن ئهرەب . تىلىنىڭ سىنتاكسىس قائىدىسىنى تۈزۈپ چىققان

تىلىنىڭ ئوقۇش قائىدىلىرى، ههرپلهرنىڭ بهلگىلىرى، ههرىكهتلىرى 
كۈنگه -مۇقىملىشىپ، قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنىڭ خهت ئۇسلۇبى كۈندىن

ئهڭ ، ، تهدرىجىي هالدا تهرەققىي قىلىپهم ۋە چىرايلىق هالغا كېلىپكۆرك
قۇرئان كهرىمنىڭ هازىر بىز ئوقۇۋاتقان شهكلى . ئاخىرقى كامالىغا يهتكهن

شۇنىڭدىن بىرى قۇرئان كهرىمنىڭ . ئهسىردە بارلىققا كهلگهن -٣هىجرىيه 
 .شهكلى بىر خىل بولۇپ كهلمهكته

، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسلىرى، قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىدېمهك؛ 
، ئىسپاتلىرى، ئىنساپ ئىگىلىرىنىڭ گۇۋاهلىقلىرى -كائىناتنىڭ دەلىل 

 -پهرياتلىرى، تۆهمهتخورالرنىڭ سۆز -قورقۇنچاق ههسهتخورالرنىڭ دەرد
» كىلىچهكنىڭ ئىسالمغا مهنسۇپ«چۆچهكلىرى بىزنى شهكسىزكى، 

جانابى ئالاله ههممىمىزنى  .گه باشاليدۇئىكهنلىكىدىن ئىبارەت بىرال نهتىجى
 . ياخشىلىققا يىتهكلهپ، دۇنيا ۋە ئاخىرەتته رەهمىتىگه مۇيهسسهر قىلسۇن
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 .وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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