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 :سوئال

ئالالھ تائاال ئىنجىلنى ئىسا  مهلۇمكى، بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئېتىقادىدا  

لېكىن مهسىه ھهققىدىكى بهزى نهرسىلهرنى . ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرگهن

ئوقۇغىنىمدا، ئىنجىل ئىسا ئهلهيهىسساالمغا كهلمىگهن، بهلكى ئۇنى ئۇنىڭ 

بىز بۇ ئىككى سۆزنىڭ . مۇرىتلىرى كېيىنچه يېزىپ چىققان دېيىلىدۇ

  ئارىسىنى قانداق مۇۋاپىقالشتۇرىمىز؟

  : جاۋاب

سهۋەب ئىككى . بۇ ئىككى سۆز ئارىسىدا زىتلىق ياكى ئىختىالپ يوق

ھهر ئىككىسى .  بىرىگه ئارىالشتۇرۇپ قويغانلىقىمىزدا-ئىشنى بىر 

  .توغرىدۇر

نىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشكهنلىكى بىرىنچى مهسىله ئىنجىل

چۈنكى ھهقىقى . مهسىلىسىگه كهلسهك، بۇنىڭغا ئىمان كهلتۈرۈش پهرزدۇر

ئالالھنىڭ پۈتۈن . ئىنجىلنى ئالالھ ئىسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرگهن

ئالالھ .كىتابلىرىغا ئىمان ئېيتىش ئىماننىڭ شهرتلىرىدىن بىرىدۇر

ىگارى تهرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل پهيغهمبهر پهرۋەرد« :مۇنداق دېگهن

قىلىنغان كىتابقا ئىمان كهلتۈردى، مۆمىنلهرمۇ ئىمان كهلتۈردى، ئۇالرنىڭ 

نىڭ پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغا ۋە هللا غا ۋە اهللا ھهممىسى ا
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نىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ هللا ا« ) ئۇالر. (پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان كهلتۈردى

ىڭ بهزىسىگه ئىمان ئېيتىپ، يهنى ئۇالرن(ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمهيمىز 

) دەۋىتىڭنى(بىز « : ئۇالر. دەيدۇ» )بهزىسىگه ئىمان ئېيتماي قالمايمىز

ئىتائهت قىلدۇق، پهرۋەردىگارىمىز، مهغپىرىتىڭنى ) ئهمرىڭگه(ئاڭلىدۇق ۋە 

بهقهرە (»دەيدۇ» يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر تىلهيمىز، ئاخىر 

  ). ئايهت-٢٨٥سۈرىسى 

بهر ئهلهيهىسساالم جىبرىلنىڭ ئىمان ھهققىدىكى سوئالىغا پهيغهم

 ئالالھقا، ئۇنىڭ پهرىشتىلىرىگه، پهيغهمبهرلىرىگه، -ئىمان« :جاۋاب بېرىپ

 يامانلىق ئالالھنىڭ -كىتابلىرىغا، قىيامهت كۈنىگه ۋە ياخشىلىق 

. دەپ كۆرسهتكهن» تهقدىرى بىلهن بولىدىغانلىقىغا چىن ئىشىنىش

  )لىم رىۋايىتىبۇخارىي ۋە مۇس(

شۇنىڭدەك يۇقىرىقىالرغا ئىنكار قىلىش ياكى شهك كهلتۈرۈش 

نىڭ هللا غا، اهللا ا! ئى مۆمىنلهر« . ئوپئوچۇق ئازغۇنلۇق ۋە كۇپرىلىقتۇر

ۋە ) يهنى قۇرئانغا(ئۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا هللا پهيغهمبىرىگه ۋە ا

ى نازىل يهنى قۇرئاندىن ئىلگىر(نازىل قىلغان كىتابالرغا هللا ئىلگىرى ا

نىڭ هللا نى، اهللا كىمكى ا. ئىمان كهلتۈرۈڭالر) قىلىنغان ساماۋى كىتابالرغا

پهرىشتىلىرىنى، كىتابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى  

  ). ئايهت-١٣٦نىسا سۈرىسى (»ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ

نىڭ نى ۋە ئۇهللا شۈبهىسىزكى، ا« :ئالالھ يهنه مۇنداق دېگهن

بىلهن ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ هللا پهيغهمبهرلىرىنى ئىنكار قىلغانالر، ا

) غا ئىشىنىپ پهيغهمبهرلىرىگه ئىشهنمهيمىز دېيىش بىلهنهللا ا(ئارىسىنى 

بهزىسىگه ئىشىنىمىز، ) پهيغهمبهرلهرنىڭ(ئاجرىتىۋەتمهكچى بولغانالر، 
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)  كۇپرىنىڭيهنى ئىمان بىلهن( ئۇنىڭ -بهزىسىگه ئىشهنمهيمىز دېگۈچىلهر 

ئىماننى دەۋا قىلغان (ئهنه شۇالر . يول تۇتماقچى بولغانالر) ئوتتۇرا(ئارىسىدا 

راستىنال كاپىرالردۇر، كاپىرالرغا خورلىغۇچى ئازاب تهييارلىدۇق )تهقدىردىمۇ

  ). ئايهتلهر-١٥١ -١٥٠نىسا سۈرىسى ( »

ئهمدى ئىككىنچى مهسىله، ھازىر كىشىلهرنىڭ قوللىرىدا بولىۋاتقان 

ىنجىلالرغا كهلسهك، بىزنىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ئالالھ تهرىپىدىن ئ

بېرىلگهن ئهسلى ئىنجىلغا ئىمانىمىز كامىل بولسىمۇ، ھازىرقى 

. ئىنجىلالرنىڭ ھېچقايسىسى ئالالھ چۈشۈرگهن ھهقىقىي ئىنجىل ئهمهس

پهقهت قۇرئان كهرىمدىن باشقا ساماۋىي كىتابالرنىڭ ھېچبىرى ئالالھ 

بهلكى خرىستىئانالرمۇ قوللىرىدىكى . ېتى ساقالنغان ئهمهسچۈشۈرگهن پ

ئۇالر بۇ . ئىنجىلالرنى ئالالھتىن چۈشكهن ئىنجىلالر دېيهلمهيدۇ

دېيهلىسه . ئىنجىلالرنى ئىسا ئهلهيهىسساالم يازغان دەپمۇ دەۋا قىاللمايدۇ

بىز « :ئىبنى جهرىر مۇنداق دېگهن. ئىسا زامانىدا يېزىلغان دەيدۇ

ىڭ قولىدىكى ساختا تهۋراتنىڭ ئالالھ چۈشۈرگهن ھهقىقىي يهھۇدىيالرن

 ئىسپات كهلتۈرۈشكه -تهۋرات ئهمهسلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن دەلىل 

ھاجهت بولغىنىمىز بىلهن خرىستىئانالرنىڭ قوللىرىدىكى ئىنجىلالرنىڭ 

الالھ تهرەپتىن ياكى ئىسا ئهلهيهىسساالم تهرىپىدىن كهلمىگهنلىكىگه ئ

چۈنكى يهھۇدىيالرنىڭ .  ئىسپات كهلتۈرۈشكه ھاجهت ئهمهسمىز-دەلىل 

ئومۇمىسى قوللىرىدىكى تهۋراتنى ئالالھ تهرىپىدىن مۇسا ئهلهيهىسساالمغا 

رىغا شۇڭا بىز ئۇالرنىڭ بۇ گۇمانلى. چۈشكهن تهۋرات دەپ گۇمان قىلىشىدۇ

.  ئىسپات كهلتۈرۈشىمىزگه توغرا كېلىدۇ-رەددىيه بېرىش ئۈچۈن دەلىلى 

چۈنكى ئۇالر . ئهمما خرىستىئانالر بىزنى بۇ جاپادىن بىهاجهت قىلدى
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. قوللىرىدىكى ئىنجىلالرنى ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهن دەپ دەۋا قىلمايدۇ

 ٤ر بۇ مهشهۇر ئۇال. ھهتتا ئىسا ئهلهيهىسساالم يازغان دەپمۇ دەۋا قىلمايدۇ

 شهخسنىڭ ئىسا ٤ئىنجىلنى ئىسىملىرى مهنسۇپ قىلىنغان 

. ئهلهيهىسساالمدىن خېلى كېيىن يازغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

بىرىنچىسىنى مهتتا ئىسىملىك بىرى ئىسا ئهلهيهىسساالم ئاسمانغا 

 يىل كېيىن يهھۇزانىڭ يۇرتىدا ئىبرانى تىلىدا ٩چىقىپ كهتكهندىن 

.  ۋاراق ئىدى٢٨ھهجمى ئوتتۇرا خهت بىلهن . تارىخ كىتابيېزىپ چىققان 

 ٢٢ئىككىنچىسىنى شهمئۇننىڭ مۇرىتى ماركوس ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن 

ئۇنى ھازىرقى تۈركىيهنىڭ . يىل كېيىن يېزىپ چىققان تارىخ كىتاب

بهزىلهر بۇ ئىنجىلنى . ئانتاكىيه شهھىرىدە يۇنان تىلىدا يېزىپ چىققان

غان كېيىن ئۆز ئىسمىنى ئۆچۈرۈپ مۇرىدى ماركوسقا ئهسلى شهمئۇن ياز

.  ۋاراق ئىدى٢٤بۇ ئىنجىلنىڭ ھهجمى . مهنسۇپ قىلغان دەيدۇ

ئۈچىنچىسىنى ئانتاكىيهلىك دوختۇر ۋە شهمئۇننىڭ مۇرىدى لۇقا دېگهن  

تۆتىنچىسى . كىشى يېزىپ چىققان تارىخ كىتاب بولۇپ، يۇنان تىلىدا يازغان

ۇرىدى يۇھهننا ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن ئاتمىش ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ م

ھهجمى . نهچچه يىل كېيىن يۇنان تىلىدا يېزىپ چىققان تارىخ كىتابتۇر

  . ۋاراق ئىدى٢٤بىلهن  ئوتتۇرھال خهت 

خرىستىئانالرنىڭ قوللىرىدىكى : ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ

ئۇالر لۇقا . لدۇر ئىنجى٤ئىنجىلالر مهتتا، لۇقا، ماركوس ۋە يۇھهننا قاتارلىق 

بىلهن ماركوسنىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمنى كۆرۈپ باقمىغانلىقىغا 

پهقهت مهتتا بىلهن يۇھهننا ئىككىسىال ئىسا . ئىتتىپاقتۇر

ئۇالر . بۇ ماقالىالرنى ئۇالر ئىنجىل دەپ ئاتىغان. ئهلهيهىسساالمنى كۆرگهن
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بۇالر . ارىمايدۇبۇالرنى ئالالھ تهرىپىدىن ياكى ئىسادىن كهلگهن كىتاب دەپ ق

پهقهت ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتى ۋە مۆجىزىلىرىنى سۆزلىگهن 

  .كىتابالردۇر

مۇندىن باشقا يهنه ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن كېيىن يېزىلغان بۇ 

چۈنكى تۇنجى نۇسخىسى يوقىلىپ . ئىنجىلالرمۇ يېزىلغان پېتى قالمىغان

  . كېتىپ، كېيىنچه بىلگهنچه توپالنغان

ئهمما خرىستىئانالر ئوتتۇرىسىدا پهقهت : م مۇنداق دېگهنئىبنى ھهز

ئىختىالپ يوق مهسىله شۇكى، ئىسا ئهلهيهىسساالم ھايات ۋاقتىدا ئۇنىڭغا 

ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ئىمان ئېيتقان كىشىلهر .  كىشى ئهگهشكهن١٢٠پهقهت 

چۈنكى يهھۇدىيالر بىلىپ قالغانلىرىنى . ئىمانىنى يوشۇرۇپ يۈرەتتى

ئۇالر مۇشۇنداق زور قىيىنچىلىقتا ئىسا . راتتىئۆلتۈرۈپ تۇ

بۇ ئارىدا ئىسا .  يىل داۋام قىلدى٣٠٠ئهلهيهىسساالمدىن كېيىن 

ئهلهيهىسساالمغا ئالالھ تهرىپىدىن نازىل بولغان ھهقىقىي ئىنجىل يوقاپ 

ئالال بۇ ئاز قىسىمنى . پهقهت ئاز قىسمىال ساقلىنىپ قالدى. كهتتى

. ىلىش ئۈچۈن ساقالپ قويغان بولىشى مۇمكىنئۇالرنىڭ زىتتىغا دەلىل ق

قۇستىنتېن پادىشاھ خرىستىئان دىنىغا كىرگهنگه قهدەر خرىستىئانالر 

مۇنداق بىر تارىخىي جهرياننى باشتىن . دىنىنى يوشۇرۇپ كهلگهن ئىدى

كهچۈرگهن بىر دىننىڭ مهنبهلىرىگه ئىشىنىش ۋە ئۇنىڭ سۆزلىرىگه 

  . مهسئىشىنىپ نهقىل كهلتۈرۈش توغرا ئه

مۇندىن باشقا يهنه ئىككى ئهسىردىن كۆپرەك ۋاقىت يوقىلىپ كېتىپ، 

كېيىنچه ئاغزاكى رىۋايهتلهر ئارقىلىق قايتا توپالنغان، ھهم ئۇنىڭ ئۈستىگه 

ئهسلى يېزىلغان تىلىدىكى ھالىتى بىلهن قالماستىن باشقا تىلالرغا 
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ابالرغا قىلىنغان تهرجىمه نۇسخىلىرىال قېلىپ قالغان مۇنداق بىر كىت

 ئىنجىلنى ئهسلى ٤مهزكۇر ! قانداق ئىشهنچ قىلغىلى بولسۇن

. نۇسخىسىدىن تهرجىمه قىلغان تهرجىمانالرمۇ خرىستىئانالرغا نامهلۇمدۇر

شۇڭا دەيمىزكى خرىستىئانالرنىڭ قولىدىكى . ئۇالرمۇ ئېيتىپ بېرەلمهيدۇ

غا ھازىرقى ئىنجىلالرنىڭ ھېچبىرى ئالالھ تائاال ئىسا ئهلهيهىسساالم

 - ٨٢ئالالھ تائاال نىسا سۈرىسىنىڭ . چۈشۈرگهن ئهسلى ئىنجىل ئهمهس

ئۇالر قۇرئان ئۈستىدە پىكىر « قۇرئان كهرىمنى تهرىپلهپ ئايىتىدە 

مۇشرىكالر بىلهن مۇناپىقالر گۇمان (يۈرگۈزمهمدۇ؟ ئهگهر قۇرئان 

 دىن غهيرىنىڭ تهرىپىدىن بولغان بولسا، ئهلۋەتته، ئۇنىڭدىنهللا ا) قىلغاندەك

 ئالالھتىن كهلگهن كىتابتا  .دېگهن» نۇرغۇن زىددىيهتلهرنى تاپقان بوالتتى

  .ئىختىالپ ۋە ئۆزگهرتىش بولمايدۇ

  

 


