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 تەرجىماندىن
ىل يېقىنقىىىىى يىلالردىىىىىن بۇيىىىىانقى ئوتتىىىىۇرا ئاسىىىىىيادىكى يېڭىىىىىدىن مۇسىىىىتهق

بولغىىىىىان مۇسىىىىىۇلمان مهملىكهتىىىىىلهردە يۈرگىىىىىۈزۈلگهن ئېتىقىىىىىاد ئهركىنلىكىىىىىى 

سىياسىىىىىتىنىڭ كهىچىلىكىىىىى ئاسىىىىتىدا ئىسىىىىالم دىنىىىىى قايتىىىىىدىن نىىىىۇر چېچىىىىىپ، 

گهن مۇسىىۇلمان خهلقىمىىىز ئۆزلىرىنىىىڭ مىىىڭ يىلىىدىن بېىىرى ئېتىقىىاد قىلىىىپ كهلىى

بىىىىۇ  ئىسىىىالمىي ئېتىقىىىادلىرىنى يېڭىىىىىدىن راۋاجالنىىىدۇرۇۋاتقان مۇشىىىىۇ پهيتىىىته،

ايونالرغىىىىىا دۇنيانىىىىىىڭ ھهرقايسىىىىىىى جايلىرىىىىىىدىن كهلىىىىىگهن خىرىسىىىىىىتىيان ، ر

-يهھىىىىىۇدىي ۋە باشىىىىىقا دىنالرغىىىىىا تهرغىىىىىىە قىلىىىىىىدىغان دەۋەتچىىىىىىلهر تهرەپ

تهرەپىىىىىىلهردە ئۆزلىرىنىىىىىىىڭ دىنلىرىنىىىىىىىى تارقىتىىىىىىىپ، مۇسىىىىىىۇلمان خهلقنىىىىىىىىڭ 

ش ئىسىىىالمىي ئېتىقىىىادىنى سۇسالشىىىتۇرۇپ، ئىىىۇالرنى مۇسىىىۇلمانلىقتىن چىقىىىىرى

ر يىلىىدىن كىىۆپرەق ۋاقىىىت دەۋ 70ئۈچىىۈن بىىارلىق كىىۈچى بىىىلهن تىرىشىىماقتا. 

 سىىىۈرگهن كوممۇنىسىىىتىك رڭجىمنىىىىڭ بېسىىىىمى ئاسىىىتىدا ئىسىىىالم دىنىنىىىىڭ دىنىىىى

نداقال د پىرىنسىىىىپلىرىنى ئىىىۆگىنىش ۋە ئۆگىتىشىىىتىن مهھىىىرۇم قالغىىىان، شىىىۇئېتىقىىىا

ېمه دىنىىىى چۈشىىىهنچىدىن يىراقلىشىىىىپ قالغىىىانلىقتىن قايسىسىىىىغا ئهگىشىىىىش ۋە نىىى

ىىىلهر، قىلىشىىلىرىنى بىلهلىىمهي قىىايمۇقۇپ قالغىىان بىىۇ خهلقلهرنىىى چىرايلىىىق ۋەد

مىىىىاددىي يىىىىاردەملهر ۋە مهخسىىىىۇس تىىىىاكتىكىالر بىىىىىلهن ئىىىىۆزلىرىگه جهلىىىىپ 

ۇپ، قىلىىىىش، ئانىىىدىن بىىىۇالرنى ئىسىىىالمىي ئېتىقىىىادتىن پۈتىىىۈنلهي يىراقالشىىىتۇر

يېىىىىىىرىم يولىىىىىىدا تاشىىىىىىالپ قويۇشىىىىىىتىن ئىبىىىىىىارەت سىياسىىىىىىهتلىرىنى ئهمهلىىىىىىگه 

ئاشۇرۇشىىىلىرى ئۈچىىىۈن ۋاقىتنىىىى پۇرسىىىهت بىلىىىگهن ھهرقايسىىىى دىنالرغىىىا، 

تىىىىل خۇسۇسىىهن خىرىسىىىتىيان دىنىغىىا چاقىرىىىىدىغان دەۋەتچىىىلهر ئۆزلىرىنىىىىڭ با

كىشىىىىىىلهرنى تهرغىىىىىىە قىلىىىىىىدىغان بىىىىىارلىق ۋاسىىىىىىته ۋە چىىىىىارىلىرىنى دىنىغىىىىىا 

قولالنماقتىىىىىىىىىىا ۋە مۇسىىىىىىىىىىۇلمانالرنى،  بولۇپمىىىىىىىىىىۇ يىىىىىىىىىىاش ئهۋالدالرنىىىىىىىىىىى 

مۇسىىىىىۇلمانلىقتىن چىقىرىىىىىىپ، ئىىىىىۆز دىنلىرىغىىىىىا چوقۇنىىىىىدۇرغىنىغا ئوخشىىىىىاش 

از ئىىىىبهزى نهتىجىلهرنىمىىىىۇ قازانماقتىىىىا. ئانىىىىا ۋەتهنىىىىدىمۇ ئۇالرنىىىىىڭ تهسىىىىىرى 

 ئوتتىىىۇرا ئاسىىىىيادىكى مۇسىىىۇلمان خهلقىىىلهر ئۈچىىىۈن،ئهمهس. ھهقىىىىقهتهن بىىىۇ 

 شۇنداقال پۈتۈن ئىسالم دۇنياسى ئۈچۈن ئېچىنىشلىق بىر ئىشتۇر.

شىىىىۇنىمۇ ئېنىىىىىق بىلىىىىىش كېرەككىىىىى، مۇسىىىىۇلمانالرنى ھهرقايسىىىىى باتىىىىىل 

دىنالرغىىىىا چاقىرىۋاتقانالرنىىىىىڭ ئورتىىىىاق غايىسىىىىى بىىىىۇ خهلقلهرنىىىىى ئۆزىنىىىىىڭ 
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ئهلىىۋەتته. بهلكىىى ئىىۇ دۈشىىمهنلهرنىڭ  دىنىىىي قېرىنداشىىلىرىدىن قىلىىىش ئهمهس،

بىرلهشىىكهن غايىسىىى ۋە ئورتىىاق مۇددىۇاسىىى شىىۇكى مۇسىىۇلمانالرنى پىكىىىىر 

ۋە ئېتىقادىىىىدا يېىىىتىم قالىىىدۇرۇش ئىىىارقىلىق ئىىىۇالرنى ئىىىۆزلىرىگه بېقىنىىىدۇرۇش، 

بىىىۇ ئىىىارقىلىق چاقمىىىاق تېزلىكىىىىدە راۋاجلىنىۋاتقىىىان ۋە كۈچلىنىۋاتقىىىان ئىسىىىالم 

دۇنيىىا خهلقىنىىىڭ ئورتىىاق دىنىغىىا ئايلىنىىىپ قېلىشىىىنىڭ دىنىنىىىڭ كېلهچهكىىته پۈتىىۈن 

ئالىىىىدىنى ئېلىشىىىىتىن ئىبىىىىارەت. شىىىىۇىا ئۇالرنىىىىىڭ دەۋەتلىىىىىرى مۇسىىىىتهملىكىچى 

چىىود دۆلهتلهرنىىىڭ پىالنلىشىىى ۋە تهمىنلىشىىى بىىىلهن ئېلىىىپ بېرىلماقتىىا. چىىۈنكى 

ھىىىىىازىر ئهد تېىىىىىز تارقىلىۋاتقىىىىىان ۋە پۈتىىىىىۈن دۇنيىىىىىا ئىنسىىىىىانلىرىنى ئۆزىنىىىىىىڭ 

هقىىىىل مهنىىىتىقىگه ئۇيغۇنلىىىۇقى بىىىىلهن قايىىىىل قىلغىىىان دىىىىن بىىىىرال ھهقلىقىىىى ۋە ئ

كىىۈنگه ئاشىىماقتا. ئىسىىالم  –ئىسىىالم دىنىىىدۇر. مۇسىىۇلمانالرنىڭ سىىانى كۈنىىدىن 

دىنىنىىىىڭ كۈنسىىىېرى راۋاجلىنىۋاتقىىىانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغىىىا ئېتىقىىىاد قىلغۇچىالرنىىىىڭ 

ېخىمىىىىىۇ پهن تهرەققىىىىىي قىلغىىىىان مهملىكهتىىىىلهردە ت –كۆپىيىۋاتقىىىىانلىقىنى ئىلىىىىىم 

ئېنىىىىق كىىىۆرگىلى بولىىىىدۇ. مانىىىا بۇنىىىداق ۋەزىىىىيهت ئىسىىىالم دىنىغىىىا دۈشىىىمهنلىك 

مهۋقهسىىىىىدە بولغىىىىان بىىىىارلىق باتىىىىىىل دىنىىىىدىكىلهرنى ۋەھىمىىىىىگه سىىىىىالماقتا ۋە 

ئۇالرنىىىىىڭ دىققىتىنىىىىى قوزغىماقتىىىىا. شىىىىۇىا ئىىىىۇالر بىىىىۇ ئېقىمنىىىىى تىىىىىزگىنلهش 

رغا قارشىىى ئۈچىىۈن ھهرخىىىل نىقىىابالر ئاسىىتىدا ئىسىىالم دىنىغىىا ۋە مۇسىىۇلمانال

سۇيىقهسىىىتلىرىنى يۈرگۈزۈشىىىمهكته. لىىىېكىن ئىىىۇالر بىىىۇ سۇيىقهسىىىتلىرى بىىىىلهن 

ئىسىىىىالم دىنىنىىىىىڭ پۈتىىىىۈن ئىنسىىىىانىيهت ئورتىىىىاق ئېتىقىىىىاد قىلىىىىىدىغان ھهق دىىىىىن 

. ئىىىىىىىىىۇالر پهقهت بىىىىىىىىىىر قىسىىىىىىىىىىم زىيىىىىىىىىىان يهتكۈزەلمهيىىىىىىىىىدۇئىكهنلىكىىىىىىىىىىگه 

 مۇسۇلمانالرنى ئالداپ، ئۇالرنى ۋاقىتلىق قايمۇقتۇرىدۇ، خاالس.

سىىىىۇلمانلىرىمىزنىڭ ئۇالرنىىىىىڭ بىىىىۇ سىىىىىرلىق تۇزاقلىرىىىىىدىن قۇتۇلىىىىۇپ مۇ

قېلىشىىىىغا ۋە ئۆزلىرىنىىىىڭ ئىسىىىالمىي ئېتىقادلىرىنىىىىڭ نهقهدەر ئېسىىىىل ھهم ھهق 

ئىكهنلىكىنىىىىىى بىلىۋڭلىشىىىىىىغا بىىىىىىر ۋاسىىىىىىته بولىىىىىۇپ قىىىىىاالر دڭىىىىىگهن ئۈمىىىىىىدته 

دڭىىىىگهن مىىىىاۋزۇدا بىىىىىر كىتىىىىاب يېزىىىىىپ  «خىرىسىىىىتىيانلىقمۇسىىىىۇلمانلىق ۋە »

ن قېرىنداشىىىىلىرىمىزغا تهقىىىىدىم قىلىىىىىش ئۈچىىىىۈن كىىىىۆپ ئىزدەنىىىىدىم. مۇسىىىىۇلما

خىرىسىىىتىيانالرنىڭ ۋە يهھۇدىيالرنىىىىڭ ھهرقايسىىىى تىلالرغىىىا تهرجىىىىمه قىلىىىىپ 

الرنىىىىىىىىڭ «ئىنجىىىىىىىىل»ۋە « تهۋرات»تارقاتقىىىىىىىان كىتىىىىىىىابلىرىنى، جۈملىىىىىىىىدىن 

ئهرەبىىىىىىچه، تىىىىىىۈركچه ۋە باشىىىىىىقا يهرلىىىىىىىك تىلالرغىىىىىىا تهرجىىىىىىىمه قىلىنغىىىىىىان 
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ىقىىىتىم. يازمىىىاقچى بولغىىىان كىتابىمغىىىا مهنىىىبه ئىىىىزدەپ نۇسىىىخىلىرىنى ئوقىىىۇپ چ

ئىسىىالمىي كىتىىابالردىن خېلىىى كىتابالرغىىا مىىۇراجىۇهت قىلىىدىم. شىىۇ جهريانىىدا 

ھىندىسىىىتانلىق ئاتىىىاقلىق ئىسىىىالم ئىىىالىمى ئهلىىىالمه رەھمهتىىىۇلالھ ھىنىىىدىينىڭ بىىىۇ 

قىممهتلىىىك ئهسىىىرى بىىىلهن تونۇشىىتۇم. مېنىىىڭ ئىزدىگهنلىرىمنىىىڭ ھهممىسىىىنى 

هردە تىىاپتىم. شىىۇنىڭ بىىىلهن بىىۇ ئهسىىهرنى ھىىازىرقى زامىىان ئۇيغىىۇر مۇشىۇ ئهسىى

تىلىغىىا تهرجىىىمه قىلىشىىقا بهل باغلىىىدىم، بىىۇ ئىشىىقا مېنىىى مۇيهسسىىهر قىلغىىانلىقى 

 ئۈچۈن جانابى ئالالھقا چهكسىز شۈكۈر ئېيتىمهن. 

بىىىۇ ئهسىىىهر ئهسىىىلىدە تىىىۆت جىلىىىدتىن تهركىىىىە تاپقىىىان چىىىود ھهجىملىىىىك 

هئۇدى ئهرەبىسىىىىىتاندا نهشىىىىىر قىلىنىىىىىىپ يىلىىىىىى سىىىىى – 1989ئهسىىىىىهر بولىىىىىۇپ، 

يىلىىىىىىى سىىىىىىهئۇدى ئهرەبىسىىىىىىتاننىڭ پىىىىىىايتهختى رىيىىىىىىاد  – 1994تارقىتىلغىىىىىىان. 

دوكتىىىىور ئۇسىىىتازى  نىىىىىڭ« ئۇنىۋڭرسىىىىتېتىپادىشىىىاھ سىىىىهئۇد »شىىىهھىرىدىكى 

دقا مهلكاۋىينىىىىڭ قهلىمىىىى بىىىىلهن بىىىۇ ئهسىىىهر بىىىىر جىلىىى مىىىۇھهممهد ئابىىىدۇلقادىر

كهتلىىىىىىك ئىسىىىىىالمىي ۋەقىىىىىىف، مهملى»ئىخچاملىنىىىىىىپ، سىىىىىهئۇدى ئهرەبىسىىىىىتان 

ۇ بىىىىتهرىپىىىىىدىن نهشىىىىر قىلىنغىىىىان. « دەۋەت ۋە پهتىىىىىۋا ئىشىىىىالر مىنىسىىىىتىرلىكى

ت ئهسىىهرنىڭ بىىۇ قېتىمقىىى ئىخچامالنغانىىدىن كېيىنكىىى نهشىىرى تۆۋەنىىدىكى تىىۆ

 بابنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ: 

ۋە يېڭىىىىىىى ئهھىىىىىىدە كىتابلىرىنىىىىىىىڭ ئىسىىىىىىىملىرى ۋە ئۇالرنىىىىىىىڭ  كونىىىىىىا- 1

 ئهمهلدىن قالغانلىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى ئۆزگهرتىلگهنلىكى ھهم 

 شى بىر گهۋدە قىلىش ئېتىقادىنىڭ خاتالىقىنىڭ ئىسپاتلىنى ئۈچنى- 2

 نىشى ئالالھنىڭ سۆزى ۋە مۆجىزە ئىكهنلىكىنىڭ ئىسپاتلى قۇرئاننىڭ- 3

ئهلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىڭ ھهق پهيغهمىىىىىىىبهر ئىكهنلىكىنىىىىىىىىىڭ  مىىىىىىىۇھهممهد- 4

 ئىسپاتلىنىشى

« ھهقىقهتنىىىى ئاشىىىكارىالشق ھهقىقهتنىىىى ئىىىېچىش»بىىىۇ ئهسىىىهرنىڭ نىىىامى 

 دەپ ئېلىندى.« ھهقىقهتنىڭ ئېالنى»بولۇپ، بۇ تهرجىمىدە 

بىىۇ ئهسىىىهرنىڭ يېىىىزىلىش تهرتىپىىىى بىىىويىچه، ئالىىىدى بىىىىلهن كونىىىا ۋە يېڭىىىى 

ئهھىىىىىدە كىتابلىرىنىىىىىىڭ قهسىىىىىتهن ئۆزگهرتىلىشىىىىىلهرگه ئورىشىىىىىى نهتىجىسىىىىىىدە 

لىكىىىىىى ھهتتىىىىا ئىىىىىادەتتىكى ئىالھىىىىى كىتىىىىابلىق خۇسۇسىىىىىىيهتتىن چىقىىىىىپ كهتكهن

كىتابالرغىىىا ئوخشىىىاش بىىىىر كىتىىىاب بولىىىۇپ قالغىىىانلىقى توغرىلىىىىق توختىلىىىىدۇ. 
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ئانىىىىىدىن تهۋرات ۋە ئىىىىىىنجىلالر قانچىلىىىىىىك كىىىىىۆپ بىىىىىۇرمىلىنىش ۋە قهسىىىىىتهن 

ئۆزگهرتىلىشىىىىىىلهرگه ئۇچرىغىىىىىىان بولسىىىىىىىمۇ يهنىىىىىىىال بهزى ھهقىقهتلهرنىىىىىىىڭ 

قالغىىىان سىىىۆزلهرنى  سىىىاقلىنىپ قالغىىىانلىقى يۈزىسىىىىدىن بىىىۇ كىتىىىابالردىكى قهپ

يهنىىى ئۆزگهرتىلىشىىتىن سىىىاقلىنىپ قالغىىان ئىىاز سىىىاندىكى ئىبىىارىلهرنى قۇرئىىىان 

كهرىمنىىىىىڭ ھهق كىتىىىىاب ۋە مىىىىۇھهممهد ئهلهيھىسسىىىىاالمنىڭ ھهق پهيغهمىىىىبهر 

 ئىكهنلىكى ئۈچۈن دەلىل ئورنىدا نهقىل قىلىدۇ. 

ى بىىۇ ئهسىىهرنى ھىىازىرقى زامىىان ئۇيغىىۇر تىلىغىىا تهرجىىىمه قىلىىىش جهريىىان

ككهپ جهريىىىان بولىىىدى. بىىىۇ كىتابتىىىا نهقىىىىل كهلتىىىۈرۈلگهن تهۋرات ۋە مىىىۇرە

ە ۋئىنجىىىىىل تېكىسىىىىتلىرىنى ھهرقايسىىىىى تىلالرغىىىىا تهرجىىىىىمه قىلىنغىىىىان تهۋرات 

ئىنجىلالرغىىىا مىىىۇراجىۇهت قىلىىىىش ئىىىارقىلىق ئهسىىىلىگه سېلىشىىىتۇرۇپ چىقىىىىپ 

ە ئانىىىىىىدىن تهرجىىىىىىىمه قىلىىىىىىدىم. تهۋرات ۋە ئىنجىلالردىكىىىىىىى كىتابچىالرنىىىىىىىڭ ۋ

نىڭ ئىسىىىىىىملىرىنىمۇ ھهرقايسىىىىىى تىلالرغىىىىىا تهرجىىىىىىمه قىلىنغىىىىىىان شهخسىىىىىلهر

تهۋرات ۋە ئىنجىلالردىكىىىىىىىىى ئىسىىىىىىىىمالرغا مۇۋاپىقالشىىىىىىىىتۇردۇم. تىىىىىىىىۈركىي 

تىلالرغىىىىىىىا تهرجىىىىىىىىمه قىلىنغىىىىىىىىان تهۋرات ۋە ئىنجىلالرنىىىىىىىىڭ تېكىسىىىىىىىىتلىرى 

 دەپ تهرجىىىىىمه قىلىنغىىىىان، ئهممىىىىا مهن تهۋرات ۋە ئىنجىلالرنىىىىىڭ« ئىىىىايهت»

سىىىىۆزى پهقهت « ئىىىايهت»دەپ يىىىازدىم. چىىىىۈنكى  «تېكىسىىىىت»تېكىسىىىتلىرىنى 

ىنجىىىىل ئالالھنىىىڭ سىىىۆزلىرىگىال قوللىنىلىىىىدۇ. ھىىالبۇكى ھىىىازىرقى تهۋرات ۋە ئ

تېكىسىىىىىىىتلىرىنىڭ كۆپىنچىسىىىىىىىىنى ئالالھنىىىىىىىىڭ سىىىىىىىۆزى دەپ پهرەز قىلىشىىىىىىىقا 

دىىىىم. ئىچىىىىدە ئىزاھىىىات بهر )(بولمايىىىدۇ. زۆرۈر تېپىلغىىىان جايالرغىىىا تىرنىىىاق 

رنىىىىىىىىڭ ئاخىرىغىىىىىىا )ت( ئىشىىىىىىىارىتى قويىىىىىىىۇش بهزى جىىىىىىايالردىكى ئىزاھاتال

ئىىىىىىىىارقىلىق ئۇنىىىىىىىىىڭ تهرجىماننىىىىىىىىىڭ ئىزاھىىىىىىىىاتى ئىكهنلىكىنىىىىىىىىى ئىپادىلىىىىىىىىىدىم. 

ىي كىتابخانالرغىىا تېخىمىىۇ چۈشىنىشىىلىك بولسىىۇن ئۈچىىۈن بىىۇ ئهسىىهردە ئىجمىىال

بېىىىىىىىرىلگهن تىىىىىىىارىخىي ۋەقهلىكلهرنىىىىىىىى ئىشىىىىىىىهنچلىك تىىىىىىىارى  كىتابلىرىغىىىىىىىا 

ىلىىىش ىڭ ئىىۆز ئهينىنىىى تهرجىىىمه قئاساسىىالنغان ھالىىدا كېڭهيتىىتىم. بىىۇ ئهسىىهرن

تىن ئۈچىىىۈن دىقىىىقهت ۋە ئېھتىياتچىىىانلىق بىىىىلهن ئىىىىش كىىىۆردۈم. جانىىىابى ئىىىالالھ

بىىىىىۇ ئهسىىىىىهرنىڭ مۇسىىىىىۇلمانالرغا مهنپهئهتلىىىىىىك بولۇشىىىىىىنى ۋە مېھنىتىمنىىىىىىڭ 

 خالىس ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن بولۇپ، قوبۇل قىلىنىشىنى سورايمهن.

 __ مۇھهممهد يۈسۈپ                  
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 مۇقەددىمە
 ئهسكهرتىش زۆرۈر بولغان بهزى مهسىلىلهر: 

دىنىىىىىىىىىى پىروتېسىىىىىىىىىتانت مهزھىپىىىىىىىىىى ئالىملىرىنىىىىىىىىىىڭ  خىرىسىىىىىىىىىتىيان- 1

مهس، كىتابلىرىىىىىدىن ئېلىنغىىىىان نهقىلىىىىلهر كىىىىۆپىنچه ئېتىقىىىىاد مهنىسىىىىى بىىىىىلهن ئه

 بهلكىىى بىىۇيرۇق مهنىسىىى بىىىلهن كهلىىگهن. )خىرىسىىتىيانالرنىڭ ئهد چىىىود ۋە

مهشىىىھۇر مهزھهپلىىىىىرى ئىىىىۈچ بولىىىۇپ، ئىىىىۇالر: ئورتىىىىودوكس، كاتولىىىىىك ۋە 

 .ت(پىروتېستانتالردۇر __ 

ش، ئىىۆز كىتىىابلىرىنى مهزمىىۇن جهھهتىىته قىسىىقارتى ىروتېسىىتانتچىالرپ- 2

ئويىىىدۇرۇش ۋە ئىىىۆزگهرتىش ئىىىارقىلىق يىىىېڭىالپ تۇرىىىىدۇ. شىىىۇىا ئۇالرنىىىىڭ 

سىىىدا كىتابلىرىنىىىڭ بىىۇرۇنقى نهشىىرىلىرى بىىىلهن كېيىنكىىى نهشىىرىلىرى ئوتتۇرى

ناھىىىىايىتى چىىىىود ئوخشاشماسىىىىلىقالر ۋە زىىىىىتلىقالر مهۋجىىىىۇت. كىتابخىىىىانالر 

 دىققهت قىلىشى كېرەق. بۇنىڭغا 

كىتابالرنىىىىىىىڭ ئىچىىىىىىىدىكى پهيغهمىىىىىىبهرلهر ھهققىىىىىىىدە توقۇلغىىىىىىان  بىىىىىىۇ- 3

قىسسىىىىىلهرنى خاتىىىىا يىىىىاكى ئويىىىىدۇرما دەپ قىىىىاراش جىىىىائىزدۇر. چىىىىۈنكى بىىىىۇ 

ر. ئوپۇوچىىۇق ئويىىدۇرمىالردۇ كىتابقىىا كىرگۈزۈۋڭلىنغىىانقىسسىىىلهر سىىاماۋى 

 نكىىار قىلىىىشئىىۇالر ئالالھنىىىڭ سىىۆزى ئهمهس، شىىۇىا بۇنىىداق قىسسىىىلهرنى ئى

 ياخشىدۇر. 

ئالىملىرىنىىىىڭ ئىىىادىتى شىىىۇكى، ئىىىۇالر ئىسىىىالمدىكى بهزى  خىرىسىىتىيان- 4

مهزھهپ ئالىملىرىنىىىىىىڭ كىتابلىرىىىىىىدىن كۈچسىىىىىىز، ئېتىبارسىىىىىىز تهبىرلهرنىىىىىى 

نهقىىىل قىلىىىپ ئوتتۇرىغىىا چىقىرىىىپ، ئانىىدىن ئۇنىڭغىىا رەددىىىيه بېرىىىدۇ. بۇنىىىىڭ 

ۇسىىىىۇلمان ئالىملىرىنىىىىىىڭ بىىىىىلهن ئۇالرنىىىىىڭ كىتىىىىىابلىرىنى ئوقۇغىىىىان كىشىىىىىى م

ئهسىىىىىهرلىرىنى كۈچسىىىىىىز، يېتهرسىىىىىىز دەلىلىىىىىلهرگه تولغىىىىىان كىتىىىىىابالر دەپ 

چۈشىىىىنىپ قالىىىىدۇ. ھىىىالبۇكى ئىىىۇالر مۇسىىىۇلمان ئالىملىرىنىىىىڭ كىتابلىرىىىىدىكى 

مۇسىىىىۇلمانالرنىڭ نهزىرىىىىىىدە ئېتىبىىىىارلىق بولغىىىىىان ئىبىىىىارىلهر ۋە دەلىللهرنىىىىىى 

غىزلىرىغىمىىىۇ ئالمايىىىدۇ، قايرىىىىپ قويىىىىدۇ. مۇنىىىداق ھهق سىىىۆزلهرنى ئىىىۇالر ئې

ئىشىىىىىىارەتمۇ قىلمايىىىىىىىدۇ. ئۇالرنىىىىىىىىڭ بهزىلىىىىىىىرى مۇسىىىىىىىۇلمان ئالىملىرىنىىىىىىىىڭ 

ئېتىبىىىىىىارلىق ئهسىىىىىىهرلىرىدىن نهقىىىىىىىل ئالغانىىىىىىدىمۇ ئىىىىىىۇالر بىىىىىىۇ نهقىللهرنىىىىىىى 

ئىىىىىۆزگهرتىش يىىىىىاكى قىسىىىىىقارتىش ئىىىىىارقىلىق خىيىىىىىانهت قىلمىىىىىاي قالمايىىىىىدۇ. 
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قهبىىىىھ ئىىىادەتتۇر قىاللمايىىىدىغان ئهد  ئۆزلىرىمىىىۇ ئىنكىىىارئۇالرنىىىىڭ بىىىۇ ئىىىادىتى 

ۋە قارشىىىى تهرەپنىىىىڭ پىكىرلىرىنىىىى نهقىىىىل قىلىشىىىتىكى ئىلمىىىى ئامىىىانهتچىلىككه 

ھهم زىتتىىىىۇر. خىرىسىىىىتىيان دوكتىىىىور شېنىىىىدىر ئهنه شىىىىۇالرنىڭ بىرىىىىىدۇر. ئىىىىۇ 

يىلىىىىىدىكى ئهلىىىىىالمه رەھمهتىىىىىۇلالھ ھىنىىىىىدىي )مهزكىىىىىۇر  – 1854ئۆزىنىىىىىىڭ 

يىىىىىىۈز -كىتابنىىىىىىىڭ ئىىىىىىاپتورى( بىىىىىىىلهن ئۆتكىىىىىىۈزگهن مۇنازىرىسىىىىىىىنى يىىىىىىۈزدە

ئىىىۆزگهرتىش بىىىىلهن ئىنگلىىىىز تىلىىىىدا نهشىىىر قىلىىىدۇرغان. دوكتىىىور شېنىىىدىر يهنه 

باشىىىقا ئهسىىىهرلىرىدە قۇرئاننىىىىڭ ئىىىايهتلىرىنى ئىىىۆز خاھىشىىىىغا كىىىۆرە تهپسىىىىر 

قىلغىىان، ئانىىدىن ئۇنىڭغىىا يهنه ئىىۆزى قارشىىى چىقىىىپ رەددىىىيه بهرگهن. ئۇنىىىڭ 

مهس، نهزىرىىىىىىدە ئهد تىىىىىىوغرا تهپسىىىىىىر مۇسىىىىىىۇلمانالرنىڭ تهپسىىىىىىىرلىرى ئه

بهلكىىىىىى يىىىىىالغۇز ئۆزىنىىىىىىڭ تهپسىىىىىىرىدۇر. ھىىىىىالبۇكى ئىىىىىۇ ئهرەب تىلىنىىىىىى ۋە 

قۇرئاننىىىڭ تهپسىىىر ئىلىملىرىنىىى بىلمهيىىدىغان جاھىلىىدۇر. شىىۇىا ئىىۇ ئېتىبارسىىىز 

تهپسىىىىرلهرنى نهقىىىىل قىلىىىىپ ئېلىىىىپ، مۇسىىىۇلمان مۇپهسسىىىىرلىرىنىڭ ئورتىىىاق 

ىبارغىىىا ئىتتىپىىىاقى بىىىىلهن كىىىۈچكه ئىىىىگه قىلىنغىىىان مهشىىىھۇر تهپسىىىىرلهرنى ئېت

 ئالمايدۇ.
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 كىتابلىرىنىڭ ئىسىملىرى ۋە سانى خىرىستىيانالرنىڭ

 

: ۇرىلىىىدئاي ۈرگهقىلىىىدىغان كىتىىابلىرى ئىككىىى تىى ېتىقىىادئ خىرىسىىتىيانالرنىڭ

 هلهيھىسسىىىىاالمدىنئىسىىىىا ئ هبىىىىويىچ ېتىقىىىىادىئ ۇالرنىىىىىڭئ―  ۈرىبىرىنچىىىىى تىىىى

 ۇپ،كىتىىىابالر بولىىى ېزىلغىىىاني هنىتىسىىىى بىىىىلۋاس هيغهمبهرلهرنىىىىڭپ ۇرۇنقىبىى

 ىۈر. ئىككىنچىىى تىىۇئاتايىىد ەپد« (هۋراتت هنىىى)ي هھىىدەكونىىا ئ» ۇالرئىى ۇنىئىى

 ۇنىىىىىىڭئ ېىىىىىيىن،ك هلهيھىسسىىىىىاالمدىنئ كىىىىىۆرە ئىسىىىىىا ېتىقادىغىىىىىائ ۇالرنىىىىىىڭئ― 

 تىىابالركى ېزىلغىىاني هن( ئىلھىىام بىىىلهلىىگهن)ئىىالالھتىن ك هرىپىىىدىنت ۇرىتلىرىمىى

 ئىىىۇالر. ۇئاتايىىىد ەپد« ئىنجىىىىل( هنىىىى)ي هھىىىدەئ ېڭىىىىي» ۇالرئىىى ۇنىئىىى ۇپ،بولىىى

« ېبىىىلب»كىتىىابلىرىنى  يىىۈرۈشبىىىر  بىىۇ ئىبىىارەت ئهھدىىىدىن يېڭىىى ۋەكونىىا 

(Bibleد )هنىسىىىىم ۇنىىىىڭئ ۇپ،بولىىى ۆزسىىى گىىىىرڭكچه ېبىىىىل. بۇئاتايىىىد ەپ 

ئالغىىىان  ئىىۆزئىچىگه ئهھىىدىنىئىككىىىى  ھهر ئىىىۇالر. ڭگهنلىكتىىۇرد« كىتىىاب»

ر . )خىرىسىىتىياناليازىىىدۇ دەپ« كىتىىاب مىىۇقهددەس»مۇقاۋىسىىىغا  توپالمنىىىڭ

 راتقىىاهۋت هھىىۇدىيالري ۇ،قىلىىىد ېتىقىىادئ هممىسىىىگهھ ڭئىنجىلالرنىىى ۋە هۋراتت

لىرى قىلمىغىىىىىانلىق ېتىىىىىىراپئ هلهيھىسسىىىىىاالمنىئىسىىىىىا ئ ۇالرئىىىىى ۇ،قىلىىىىىىد ېتىقىىىىىادئ

 ت(. – ۇئىنكار قىلىد ۋە ۇقىلمايد ېتىراپئىنجىلالرنى ئ ۈچۈنئ

 : دۇئۆزئىچىگهئالىكىتابنى  39 تۆۋەندىكى( هۋراتت هنى)ي هھدەكونا ئ

 يارىتىلىشى  دۇنيانىڭ- 1

  چىقىش- 2

 )ئالىمالر(  الۋىيالر- 3

  سانالر- 4

 ئۈلگه- 5

 ۇسىىىىانىڭم» هھىىىىۇدىيالري ۋەكىتىىىىابنى خىرىسىىىىتىيانالر  هشب ۇقىرىىىىىدىكىي

 هۋراتئاتىغىىىىىىان. ت ەپد «هۋراتت» ۇالرنىبىلىىىىىىپ، ئىىىىى ەپد« كىتىىىىىابى هشب

 .ۈرىىىىدۇبىلد لهرنىىىىىمهن ڭىىىگهند «هلىمىىىاتت ۇن،قىىىان»ئىبرانىىىى تىلىىىىدا  ۆزىسىىى

 ۇنىىىىىىىىىڭئ ۆۋەنىىىىىىىىدىكىت ۋەكىتىىىىىىىىابنى  هشب ۇقىرىىىىىىىىىدىكىھىىىىىىىىازىر ي ۇالرئىىىىىىىى

 . ۇئاتايد ەپد «هۋراتت» ۇپقوش هنبىل ۇمچىلىرىقوش



 20 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 (  ۇشهئ)ي يهشۇئ- 6

  ھاكىمالر- 7

 رائۇس- 8

  1 سهمۇئىل- 9

  2 سهمۇئىل- 10

  1 پادىشاھالر- 11

  2 پادىشاھالر- 12

  1تارىخى  كۈنلهر- 13

  2تارىخى  كۈنلهر- 14

  1 ئهزرا- 15

  2 ئهزرا- 16

 ئېستېر- 17

 ئهييۇب- 18

 زەبۇر- 19

 ېكايىلىرىھ سۇلهيمان- 20

  توپالم- 21

 غهزەەللر- 22

  ئىشۇىيا- 23

  ئىرمىيا- 24

 مىراسى  ئىرمىيا- 25

  ھىزقىيا- 26

  دانىيال- 27

 يۇشهئ- 28

 يۇئىل- 29

 ئامۇس- 30

 ئۇيهديا- 31

 ( ۇنۇس)ي يۇنان- 32

  مىخا- 33
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 ئاھۇم- 34

 ھهبهققۇق- 35

 سهشهنيا- 36

 ھهججهي- 37

 زەكهرىيا- 38

 ېلىشىىىىىىتىنك ۇنياغىىىىىىاد ئهلهيھىسسىىىىىىاالمئىسىىىىىىا  – هالخىىىىىىى)م مهالخىىىىىىى- 39

 ئىدى.( هيغهمبهرياشىغان پ ۇرۇنيىل ب 420 هخمىنهنت

ب كىتىىىا هشقىلىنغىىان ب هنسىىىۇپم ئهلهيھىسسىىاالمغا ۇسىىىام هرسىىامىرىيىلىكل

. ۇقىلىىىىىد ېتىىىىىراپكىتىىىىابنىال ئ هتىىىىتهھىىىىاكىمالر قاتىىىىارلىق ي ۋە هشىىىىۇئي هنبىىىىىل

 تهۋراتنىىىىىڭقولىىىىىدىكى  هھۇدىيالرنىىىىىڭي ۇسخىسىىىىىن هسىىىىامىرىيىچ هۋراتنىىىىىڭت

 گىىىىىىىرڭكچه ۇنىىىىىىڭئ هنهئىككىسىىىىىى ي ۇ. بىىىىىىۇرزىتتىىىىى ۇسخىسىىىىىىغان هئىبىىىىىرانىيچ

 الرۇ. ئىىۇقتۇركىتىىاب ئىىارت هتىىتهي ۇسخىسىىىدىنن هئىبىىرانىيچ ۇنىىىڭئ ۇسخىسىىىدان

ى ئىسىىىىملىكلىر ۇالرنىىىىڭ. ئۇئاتايىىىد ەپد« هرىىىىفك هبىىىۇئ»كىتىىىابنى  تههتىىىي ۇبىىى

 :ۆۋەندىكىچهت

 بارۇخ- 1

 تۇبىيا- 2

 يهھۇدەت- 3

 ( ېكمهتلىرىھ ۇلهيمان)س ۋەزدەم- 4

 ( هشۇئ)سىراج ئوغلى ي ئىكلىزىياستېكىس- 5

 ( 1كابىن  ه)م 1 مىكا- 6

 (2كابىن  ه)م 2 مىكا- 7

 ۆزكىتىىابنى ئىى 46جهمۇىىىي ۇسخىسىىىن گىىىرڭكچه هۋراتنىىىڭت هنبىىىل ۇنىىىڭب

 .ۇئالغان بولىد هئىچىگ

بولغىىىان  ۈرىئىككىنچىىىى تىىى نىىىىڭ« كىتىىىابالر ۇقهددەسمىىى – ېبىىىىلب» هممىىىائ

 الرۇ. ئىىۇئالىىىد هئىچىىىگ ۆزكىتىىابنى ئىى 27ھىىازىر  ئىنجىىىل( هنىىى)ي هھىىدەئ ېڭىىىي

 :ۆۋەندىكىچهت

 هتتام ئىنجىل- 1

 ماركوس ئىنجىل- 2



 22 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 ۇقال ئىنجىل- 3

 ۇھهنناي ئىنجىل- 4

قىبتىىىىىى  ۋە« ۇسئىنكلىيىىىىى»تىلىىىىىىدىكى  گىرڭىىىىك هسىىىىىلىدەئ ۆزىئىنجىىىىىل سىىىىى

 ۇزۇپتىلىىىىىىىىدا بىىىىىىى هرەبئ ۆزلهرنىڭسىىىىىىى ڭىىىىىىىگهند« ۇنئىنكلىيىىىىىىى»تىلىىىىىىىىدىكى 

 .ردڭگهنلىكتۇ« تهلىمات ېشارەت،ب» هنىسىم ۇنىڭقوللىنىلىشى ئىدى. ئ

 «ئىنجىىىىل ۆتتىىى»تىىىوپلىمىنى  ڭكىتابنىىىى ۆتتىىى ۇقىرىىىىدىكىخىرىسىىىتىيانالر ي

 كىتىىىىابقىال تىىىىۆت يۇقىرىىىىىدىكى ئاتالغۇسىىىىى« ئىنجىىىىىل» ئهسىىىىلىدە. ۇئاتايىىىىد ەپد

 پۈتىىىۈن باشىىىقىمۇكىتىىىابتىن  تىىىۆت بىىىۇھىىىازىر  ئىىىۇالر ئهممىىىائىىىىدى.  مهخسىىىۇس

. ئاتايىىىىىىىىدۇ دەپ« ئىنجىىىىىىىىىل» ھهممىسىىىىىىىىىنى كىتابلىرىنىىىىىىىىىڭ ئهھىىىىىىىىدە يېڭىىىىىىىىى

 :ئۇالرتۆۋەندىكىچه

 ئىشلىرى ئهلچىلهرنىڭ- 5

  رىملىقالر- 6

 1كۇرنىتلىكلهر- 7

 2كۇرنىتلىكلهر- 8

 گاالتىيالىقالر- 9

 ئېفۇسۇسلۇقالر- 10

 شىلىپىنلىكلهر- 11

 كۇلۇسىيلىقالر- 12

 1تهسالۇنىكىلىكلهر- 13

 2تهسالۇنىكىلىكلهر- 14

 1تىمۇساۋۇسلىقالر- 15

 2 تىمۇساۋۇسلىقالر- 16

 تىتۇس- 17

 شليمۇن- 18

 ئىبرانىيلهر- 19

 مهكتۇپىياقۇبنىڭ - 20

 1 پېترۇس- 21

 2 پېترۇس- 22
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 1 يۇھهننا- 23

 2 يۇھهننا- 24

 3 يۇھهننا- 25

 يهھۇزا- 26

 ۈشىچ يۇھهننانىڭ- 27

 ۇقهددەسمىىىىىى – ېبىىىىىىلب»قولىىىىىىدىكى  خىرىسىىىىىىتىيانالرنىڭ هنبىىىىىىل ۇنىىىىىىڭب

 :ۇچىقىد ۇپبول ۆۋەندىكىچهسانى ت ۇمىيئوم ڭنى «كىتاب

 : هنئاساس ۇسخىسىغان هئىبرانىيچ هۋراتنىڭت

 كىتاب. 66=  27 هھدەئ ېڭى+ ي 39 هھدەكونا ئ

 : هنئاساس ۇسخىسىغان گىرڭكچه هۋراتنىڭت

 كىتاب. 73=  27 هھدەئ ېڭى+ ي 46 هھدەكونا ئ

رىىىىىم  هرقىيشىىىى يىلىىىىى- 325 هنىىىىىڭمىالدىي ېرەككىىىىى،بىلىىىىىش ك ۇنىمۇشىىىى

خىرىسىىىىتىيان  ۈتىىىىۈنپ هنبىىىىىل همىىىىرىئ نىىىىىڭ« 1 ۇسىىىىتهنتىنق»ئىمپېراتىىىىورى 

ش قىلىىىىى هرەپكىتىىىىابالرنى بىىىىىر ت ۈبھىلىكشىىىى هنئىشىىىىتىراكى بىىىىىل ڭئالىملىرىنىىىىى

. ۆتكىىۈزۈلگهنئ ۇرۇلتىىايق ۇمىيئومىى دبىىىر چىىو هھىرىدەشىى« هنىقىىىي» ۈچىىۈنئ

سىىىىم قارالغىىىان بىىىىر قى ەپد ۈبھىلىكشىى ڭخىرىسىىىتىيان دىنىنىىىى هھلىىىىئ ۇرۇلتىىايق

ردىن كىتىىىابال ۇبىىى ېىىىيىن،قىلىىىىپ چىققانىىىدىن ك هتقىىىىقت هپكىتىىىابلىرىنى ئىىىىنچىكىل

 ۇرمادكىتىىابنى ئويىى 14قىلىىىپ، باشىىقا  ېتىىىراپنىىاملىق كىتىىابنىال ئ« هھىىۇدەتي»

 ۇپ، بىىىقىىىارار قىلىىىى ەپد ۇقىلىشىىىقا بولمايىىىد ېتىقىىىادكىتابالرغىىىا ئ ۇكىتىىىابالر، بىىى

كىتىىىىىىىابالر  ۇقىىىىىىىارارىنى ئالغىىىىىىىان. بىىىىىىى ۇرۇشقالىىىىىىىد همهلىىىىىىىدىنكىتىىىىىىىابالرنى ئ

 : ۆۋەندىكىچهت

 ئهستىر- 1

 مهكتۇپى ۇبنىڭياق – 2

 2 پېترۇس- 3

 2 يۇھهننا- 4

 3 يۇھهننا- 5

 هھۇزاي – 6

 ئىبرانىيلهر- 7



 24 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 ۇبىيات – 8

 ۋەزدەم – 9

 ۇخبار – 10

 ېكىسئىكلىزىياست – 11

 1 مىكا- 12

 2 مىكا- 13

 (ۋەھىلهر) يۇھهننانىڭ چۈشى- 14

 ڭبولغان(نىىىىىىى ۋاپىىىىىىاتيىلىىىىىىى  –420 ه)مىالدىىىىىىىي ۇمجىيىىىىىىر ۇۋەقهلىىىىىىىكب

 .هنگهنئىپادىل ۇقتول ۇقهددىمىسىدەكىتابىغا يازغان م هھۇدەتي

 يىلىىىىىىىى- 364 هنىىىىىىىىڭمىالدىي ېىىىىىىىيىنك ۆتكهنىىىىىىىدىنيىىىىىىىىل ئ 39ئارىىىىىىىىدىن 

 تىىايۇرۇلق دبىىىر چىىو هھىرىدە( شىىه)الزىقىىىي ۇدىسىىىيهخىرىسىىتىيان ئىىالىملىرى ل

 اۇرۇلتايىىىىدق ېچىلغىىىانئ هھىرىدە( شىىىىه)نىقىىىىي ۇرۇنبىىى ۇرۇلتايىىىىداق ئېچىىىىپ، بىىىۇ

 بولغىىىىىىانلىرىنى هتىىىىىىتىگىچهكىتىىىىىىابالردىن بىىىىىىردىن ي ۇرۇلغانقالىىىىىىد همهلىىىىىدىنئ

 ىهتتىسىىىىىنقالغىىىىان ي هنلىكىنىىىىى،ئىكۆرۈرز ڭقىلىشىىىنى ۇلقىلىىىىىپ، قوبىىىى ېتىىىىراپئ

 ۇرۇشىىىىىىنىڭقالد همهلىىىىىىدىنقىلىىىىىىىپ، ئ ېتىبارسىىىىىىىزئ ەپد ۇرمائويىىىىىىد ۋەخاتىىىىىىا 

 قارار قىلغان. ۇھىملىقىنىم

 يىلىىىىىى- 397 هنىىىىىىڭمىالدىي ېىىىىىيىنك ۆتكهنىىىىىدىنيىىىىىىل ئ 33 هنهئارىىىىىىدىن ي

جايالشىىىىقان  قولتۇقىغىىىىا ۇنىس)ھىىىىازىرقى تىىىى ېجخىرىسىىىىتىيان ئىىىىالىملىرى كىىىىارت

 ۇرۇنقىبىىى ۇنىڭىىىدائ ېچىىىىپ،ئ ۇرۇلتىىىايق دبىىىىر چىىىو هنهي هھىرىدە( شىىىۇرتىىىاجهق

 انۇرۇلغقالىىىد همهلىىىدىنئ ەپد ۇرماخاتىىىا، ئويىىىد ۇرۇلتايىىىداق ېتىملىىىىقئىككىىىى ق

رار قىىىا ەپد ۆرۈرقىلىىىىش ز ېتىقىىىادئ ۇنىڭغىىاكىتىىىابنى تىىىوغرا، ئ هتىىىتهئىىاخىرقى ي

 .ۇقىلىد

 قىۇرۇنبىىىى ۇرۇلتىىىىايق ېتىملىىىىىقق ۈچىنچىئىىىى ۇبىىىى هھىرىدىكىشىىىى ۇرتىىىىاجهق

 ۇرمائويىىد ۈبھىلىك،شىى ۋە ۇزىىىدۇقىىارارلىرىنى ب ۇرۇلتاينىىىڭق ېتىملىىىقئىككىىى ق

كىتىىىابالر  ۇقىلىىىىش الزىىىىم، بىىى ېتىقىىىادئ هممىسىىىىگهھ ڭقارالغىىىان كىتابالرنىىىى ەپد

 ۆكىىىىىۈمنىھ ڭىىىىىگهن، دهقبۇلىىىىىدۇرم هزىرىىىىىىدەن خىرىسىىىىىتىيانالرنىڭ ۇمىيئومىىىىى

 ۇرىلىرىىىىىىىىدىكىئوتت ئهسىىىىىىىىرنىڭ- 16 همىالدىىىىىىىىي ۆكىىىىىىىۈمھ ۇ. بىىىىىىىۇچىقىرىىىىىىىىد

 هبىىويىچ ۇشىى هسىىىرئ 12ۋاقىىتقىچه هلىىگهنبارلىققىىا ك مهزھىپىنىىىڭ پىروتېسىىتانت
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، ۇخ، بىىىىىارۇبىيىىىىىا، تۋەزدەم، هھىىىىىۇدەتي مهزھهپ ۇ. بىىىىىېلىىىىىىدۇقىلىىىىىىپ ك ۋامدا

 هممىسىىىىىىنىھ ڭقاتىىىىىارلىق كىتابالرنىىىىىى 2، مىكىىىىىا 1، مىكىىىىىا هرئىكلىزىياسىىىىىتىكل

 هركىىىىەبىىىابتىن ت 16كىتىىىابى  هسىىىتىرئ ۋە ۇرىىىىدۇقالد همهلىىىدىنئىنكىىىار قىلىىىىپ، ئ

- 3 بابنىىىىڭ- 10 بىىىابتىن- 1 هنىىىىبىىىابنى ي ۇزتوققىىى ۇنىڭىىىدىنئ ۇپ،تاپقىىىان بولىىى

- 4 بابنىىىڭ- 10 هنىىىقىلىىىپ، باشقىسىىىنى ي ۇلبولغىىانلىرىنى قوبىى تېكىسىىتىگىچه

 مهزھهپ ۇ. بىىىۇرىىىىدۇقالد همهلىىىدىنبولغىىىانلىرىنى ئ بىىىابىغىچه- 16 تېكىسىىىتىدىن

 هۋەبلىرىنىسىىىىىى ۇرغانلىقلىرىنىڭقالىىىىىىد همهلىىىىىىدىنكىتىىىىىىابالرنى ئ ۇقىرىىىىىىىدىكىي

 :چۈشهندۈرگهن ۇنداقم

 ېىىىىيىنيوقالغىىىىان. ك ۇسىىىىخىلىرىن هسىىىىلىئ هئىبىىىىرانىيچ ڭكىتابالرنىىىىى بىىىۇ- 1

 ئىدى. هرجىمىسىت ۇنىڭئ هقهتپ ېپىلغىنىت

 .ۇقىلمايد ېتىراپكىتابالرنى ئ ۇب هھۇدىيالري ئىبرانىيلىق- 2

 ەتر هرىپىىىىىىدىنخىرىسىىىىتىيان ئىىىىالىملىرى ت ۆپلىگهنكىتىىىىابالر كىىىى بىىىىۇ- 3

 بىىىىىىىرلىككه الرمۇقىغا خىرىسىىىىىىتىيانۇرۇسىىىىىىلۇد ڭكىتابالرنىىىىىىى ۇقىلىنغىىىىىىان. بىىىىىى

 .كهلمىگهن

 ۋەقىىىىارار قىلىىىىىش  هسىىىىىلىلهرنىكىتىىىىابالر دىنىىىىىي م ۇبىىىى» ۇنجىيىىىىر – 4

 .ڭگهند «همهسئ ېتهرلىكئىسپاتالشقا ي

 ەپد «هرزىمهيىىىىدۇئ ۇشىىىىقائوق ېچبىىىىىرىھ ڭكىتابالرنىىىىى ۇبىىىى» كلىىىىۇس- 5

 قىلغان.  ېالنئ

 هممىسىىىىىىھ ڭكىتابالرنىىىىىى ۇبىىىىى»بىىىىىىيس  ۇسىىىىىىئىىىىىالىم ي تارىخشىىىىىۇناس- 6

 ەپد «ۇرمىىىىىىدۇرئويد ۇق" ئوپۇوچىىىىى1"مىكىىىىىا  ۇسۇسىىىىىهن. خۇرمىىىىىىدۇرئويد

 جاكارلىغان. 

ئارقىسىىىىىدا يوقالغىىىىانلىق  ۆزگهرتىلىشىىىىلهرئ هرخىىىىىلھ ۇسخىسىىىىىن هسىىىىلىئ

 قىىىادېتىئ هنبىىىىل ېڭىشىىىىك ەقبىىىىرد ڭخىرىسىىىتىيان ئالىمىنىىىى ڭلىغىىىانمى هۋەبتىنسىىى

 لهقبىىىىۇم هزىرىىىىىدىمۇن هھۇدىيالرنىىىىىڭي ۋە ۇرۇلغانقالىىىىد همهلىىىىدىنقىلىنىشىىىىى ئ

 ىېزىلغىىىىانلىقىني هنيىىىاكى ئىلھىىىام بىىىىل ۋەھىىىىىي ۆزىنىىىىڭئ همىىىدەھ ۆرۈلمىگهنكىىى

ىلىىىىپ ققانىىىداق  هزىرىىىىدەن ېيىنكىلهرنىىىىڭك ڭكىتابالرنىىىى ۇئىسىىىپات قىاللمىغىىىان بىىى

بىىىىىر  هجهبلىنهرلىىىىىكئ هقىىىىىقهتهنقالغىىىىانلىقى ھ ۇپقىلىشىىىىقا اليىىىىىق بولىىىى ېتىقىىىىادئ

 .ۇرئىشت
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ئىككىىىىى  ۇرۇنقىبىىىى ۇھىىىىازىرم مهزھىپىىىىىكاتولىىىىىك  ڭخىرىسىىىىتىيان دىنىنىىىىى

 انۇرۇلغقالىىىىد همهلىىىىدىنئ ەپد ۇرمائويىىىىد ۋە ۈبھىلىكشىىىى ۇرۇلتايىىىىداق ېتىملىىىىىقق

 ۇرتىىىىىىاجىيهق ېيىنكىىىىىىىك هممىسىىىىىىىنىھ ڭكىتابلىرىنىىىىىىى هھىىىىىىدەئ ېڭىىىىىىىي ۋەكونىىىىىىا 

 رۇرۇنقىال. بىىىىهلمهكىىىىتهقىلىىىىپ ك ېتىىىىىراپئ هگىشىىىىپقارارىغىىىىا ئ ۇرۇلتىيىنىىىىڭق

ش ئىسىىىپاتال هنلىكىنىىىىئىك ۇرمائويىىىد هتىجىسىىىىدەن هكشىىىۈرۈشىلىىىىپ، تق هتقىىىىقت

 ۋەز ئاساسسىىىى ېيىنكىلهرنىىىىڭكىتىىىابالرنى ك ۇبىىى ۇرغانقالىىىد همهلىىىدىنئىىىارقىلىق ئ

! ۇنسىىقىممىتىىى بول ېمهنىى ڭقىلىشىىلىرىنى هئىىىگ ۈچكهھالىىدا كىى ئىسپاتسىىىز- ەلىىىلد

سىىتىن قىلما هتقىىىققىىارارلىرىنى ت ۇرۇلتايالرنىىىڭق ۇقىرىىىدىكىئىىىش ي بىىۇ هلكىىىب

 پدەۋا قىلىىىىى هنلىكىنىىىىىئىك هقھ ۋەتىىىىوغرا  ڭكىتابلىرىنىىىىى ۆزئىىىى ۇالرچهقىىىىارىغ

 .ۇرتېتهرلىكي ېرىشكهب ەددىيهخىرىستىيانالرغا ر ېلىۋاتقانك

  



خىرىستىيانالردا قولىدىكى كونا ۋە يېڭى ئەھدە  يەھۇدىيالر ۋە

توغرا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان دەلىل،  كىتابلىرىدىن ھېچبىرىنىڭ

 پاكىت يوقلۇقىنىڭ بايانى

 

( گهنهلىىك هرىپىىىدىنئىىالالھ ت)سىىاماۋى بولغىىان  ېگىشىىلىكقىلىشىىقا ت ېتىقىىادئ

 ۋە ېزىلغىىىىىىاني هنىتىسىىىىىىى بىىىىىىلۋاس بىرەرسىىىىىىنىڭ پهيغهمىىىىىىبهرلهردىنكىتىىىىىاب 

 هبىىىىىويىچ هسىىىىىلىئ ۆز، سىىىىىاختا قىلىنماسىىىىتىن ئىىىىىۆزگهرتىلمهسىىىىىتىنئ هرگهبىىىىىزل

 هئىلمىىىىى ئاساسىىىىقا ئىىىىىگ هممىىىىا. ئېىىىىرەقك ۇشىىىىىكىتىىىىاب بول هلىىىىگهنك ېتىىىىىپي

 غىىىانېزىلي هنئىلھىىىامى بىىىىل ڭكىشىىىىنى ەربىىىىر هنىىىالبىل ۇمىىىانبولمىغىىىان ھالىىىدا گ

پاتالپ ئىسىىىى ۇيازغىىىىانلىقىنىم ڭكىشىىىىىنى ۇئىىىى همهلىيهتىىىىتهئ ۋەقىلىنغىىىىان  ۋادا ەپد

 ىشىىىكههگىشئ ۇنىڭغىىىائ ۋەقىلىنىشىىىقا  ېتىقىىىادبىىىىر كىتىىىاب ئ ۇنىىىداقم ېىىىرەلمىگهنب

 ەپد هقھ مهزھهپىىىىلهر ۆپيىىىىاكى كىىى مهزھهپ ەربىىىىر هتتىىىىا. ھهمهساليىىىىق ئ

 كونىىىا ىهلىىىۇمك. مهرزىمهيىىدۇقىلىنىشىىىقا ئ ېتىقىىىادكىتىىاب ئ ۇنىىىداقم ۇقىلسىىىم ۋادا

، هزراغىىىىىىىائ هلهيھىسسىىىىىىىاالمغا،ئ ۇسىىىىىىىام ۆپلىرىكىتابلىرىىىىىىىىدىن كىىىىىىى هھىىىىىىىدەئ

 هنسىىىۇپم هلهيھىسسىىىاالمغائ ھهبهققۇققىىىا ۋە سىىىۇلهيمانئىشىىىۇىياغا، ئىرمىياغىىىا، 

بولغىىىىىان  ۆرۈرز ېلىشىىىىىىكىتابالرغىىىىىا باغلىنىىىىىىپ ك ۇبىىىىى ۇ،قىلىنغىىىىىان بولسىىىىىىم

 غىىىىاۇالركىتىىىىابالرنى ئ ۇبىىىى ۈچىىىىۈنبولمىغىىىىانلىقى ئ ۋاسىىىىىتىلىرىنىڭئىسىىىىپاتالش 

 .ۇريوقت ئىسپات- ەلىلد ەرمۇقىلىدىغان بىر هنسۇپم

 هريهمئىسىىىىىىىىىىىىىا، م ۇكىتىىىىىىىىىىىىىابلىرىم هھىىىىىىىىىىىىىدەئ ېڭىىىىىىىىىىىىىىي ۇنىڭدەق،شىىىىىىىىىىىىى

 ۇقئىىىىارت هتمىشىىىىتىني ېيىىىىىنكىلهردىنك ۋە ۇرىتالرغىىىىا، مهلهيھىسسىىىىاالمالرغائ

 ڭخىرىسىىىىىتىيان ئالىملىرىنىىىىىىۇالرئ ۇ،قىلىنغىىىىىان بولسىىىىىىم هنسىىىىىۇپم هكىشىىىىىىگ

 ۈگىىىىىىۈنكىقارالغاچقىىىىىىا، ب ەپد هتلهرئاساسسىىىىىىىز، يالغىىىىىىان نىسىىىىىىب هزىرىىىىىىىدەن

 هنسىىىىىۇپم ۇقىرىىىىىىدىكىلهرگهكىتىىىىىابالرنى ي ۇلىىىىىىرى بىىىىىهزھهپخىرىسىىىىىتىيان م

كىتىىىىىىابلىرى « هرىىىىىىىفك هبىىىىىىۇئ»باشىىىىىىقا  ۇنىڭىىىىىىدىن. بۇقىلىىىىىىىد ەتقىلىشىىىىىىنى ر

 ېگىشىىىلىكقىلىشىىىقا ت ېتىقىىىادئ ۆرەكىىى مهزھىىىىپىگهكاتولىىىىك  ڭخىرىسىىىتىيان دىنىنىىىى

 پىروتېسىىىىىتانتكىتىىىىىابالر  ۇبىىىىى هممىىىىىا. ئۇسىىىىىانىلىد ەپكىتىىىىىابالر د ۇقهددەسمىىىىى

. ۇرقىلىنىىىىىىدىغان كىتىىىىىابالرد ەتر هزىرىىىىىىدەن هھۇدىيالرنىىىىىىڭي ۋە ڭنىىىىىهزھىپم
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 هبىىىىرىگ ۇرىتلىرىنىىىىڭيىىىاكى م هيغهمىىىبهرگهپ ەربىىىىر ڭكىتابنىىىى ەربىىىىر ڭىىىمهق،د

 ېزىلغىىىانلىقىنىي هنئىلھىىام بىىىل ڭكىتابنىىىى ۇقىلىنىشىىى بىى هنسىىىۇپھالىىدا م ەلىلسىىىزد

 . هيدۇئىپادىلىم هنلىكىنىئىك ۆرۈرز ڭقىلىشنى ېتىقادئ ۇنىڭغاياكى ئ

ىرىنى خىرىسىىتىيان ئىىىالىمل ۆزۋاقتىىىىداھىنىىدىي ئ ئىىالىم رەھمهتىىىۇلالھ ۈيىىۈقب

 ۆلۈمنىىىىىىىڭب ەربىىىىىىىر ۆلۈملىرىىىىىىىدىنب كىتابلىرىنىىىىىىىڭئهھىىىىىىدە  ېڭىىىىىىىي ۋەكونىىىىىىا 

 ىىىىدەهققبايىىىانى ھ هلگهنلىكىنىىىىڭك ېتىىىىپي هنبىىىىل ۋاسىىىىتىالرئىلمىىىى  ئىشىىىهنچلىك

 ،ۇولسىىىمقىلغىىان ب هكلىىپت ېىىتىمق هبىىر قىىانچ ېرىشىىقاب ېلىىىپئ ۇنىازىرەئىىارا م-ئىۆز

 ۋە ېسىىىىىىمالريىللىىىىىىق ب 313 هلىىىىىگهنباشىىىىىلىرىغا ك خىرىسىىىىىتىيانالرنىڭ ۇالرئىىىىى

يدىغان تىىىىوغرىلىقىنى ئىسىىىىپاتال ڭكىتابالرنىىىىى ۇبىىىى ۈپهيلىىىىىدىنت هتلهرئىىىىاپ بىىىىااليى

 ەۇنىىىىازىرقىلىىىىىپ م باھىىىىانه هتكهنلىكىنىىىىىيوقىلىىىىىپ ك ۋاسىىىىىتىالرنىڭ ېرەكلىىىىىكك

 قىلغان. ەتر ۆتكۈزۈشنىئ

 ۋە هھىىىىىىىۇدىيي هنىىىىىىىىكىتىىىىىىىاب )ي هھلىىىىىىىىئىسىىىىىىىپاتالندىكى، ئ ۇنىڭدىنشىىىىىىى

 ۇقىرىىىىىىىىىدىكىكىتىىىىىىىىابلىرىنى ي ۇقهددەسمىىىىىىىى ۆزلىرىنىىىىىىىىىڭخىرىسىىىىىىىىتىيانالر( ئ

ئىىىىىىش  هنىىىىىالخىيىىىىىال بىل ۋە ۇمىىىىىانگ هقهتقىلىشىىىىىتا پ هنسىىىىىۇپئاپتورالرغىىىىىا م

 ۆلۈمىنىىىىىڭب ەربىىىىىر ڭكىتابلىرىنىىىىى هھىىىىدەئىككىىىىى ئ هرھ ۇالرنىىىىىڭ. ئۆرگهنكىىىى

، قىاللمىغىىىانلىقى ۈرئهتجىىى ېرىشىىىكهقىلىىىىپ ئىسىىىپاتالپ ب هسىىىكىنئىىىاپتورىنى ك

 رۇالئىىىىى هگهر. ئۆرسىىىىىىتىدۇك هلگهنلىكىنىىىىىىئىسپاتالشىىىىىقا ئىىىىىاجىز ك ۇالرنىىىىىىڭئ

 ېچھىىى ۆرسىتىشىىىتىنك ۆزلىرىنىقىلىىىىپ ئىىى ۇنىىىازىرەئىسىىىپات قىاللىسىىىا ئىىىىدى، م

دىغان قىلىىى ېتىقىىادئ ەپد ۇقهددەسمىى ۇالرنىىىڭئ ۇ،بىىوالتتى. مانىىا بىى ېكىىىنمىگهنچ

 همهسئ ئاپتورالرغىىىىىىىا ئائىىىىىىىىتقىلغىىىىىىىان  هنسىىىىىىىۇپم ۇالرئىىىىىىى ڭكىتابلىرىنىىىىىىىى

 .ەلىلىدۇربىر د هنلىكىنىڭئىك

 :ۆۋەندىكىچهبايانى ت ڭكىتابلىرىنى هزىب ۇالرنىڭئ

 



 تەۋرات

 

 ۇسىىىىام هۋراتقىلىنغىىىىان ھىىىىازىرقى ت هنسىىىىۇپم هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇسىىىىام

. هسهمئ هۋراتت ېىىرىلگهنب ۇنىڭغىىايازغىىان يىىاكى ئىىالالھتىن ئ هلهيھىسسىىاالمئ

 :كۈچلهندۈرىدۇ ھۆكۈمنى بۇ دەلىللهر تۆۋەندىكى

 يىلىىى- 638 ۇرۇنقىبىى هدىنمىالدىىىي ۇسخىسىىىن هسىىلىئ هۋراتنىىىڭت بىىۇ- 1

 ېلىىىزامانىىىدىن خ ۇشىىىيانىڭئىىوغلى ي ۇنئىىام ۇرغىىانئولت پادىشىىاھلىق تهخىىتىگه

 هخىىىىىىتىگهپادىشىىىىىىاھلىق ت ۇشىىىىىىىيانىڭي ۇپ،بولىىىىىى هتىىىىىىكهنيوقىىىىىىاپ ك ۇرۇنالبىىىىىى

ئىسىىىىىملىك بىىىىىر كىتىىىىاب  هۋراتت ېىىىىيىنك ۆتكهنىىىىدىنيىىىىىل ئ 18 ۇرغىنىىىىىدىنئولت

 هقىقىىىىيبولغىىىان ھ هنسىىىۇپم هلهيھىسسىىىاالمغائ ۇسىىىام ۇچىققىىىان. بىىى ۇرىغىىىائوتت

 ڭكىتىىابنى ھىلقىيىىا ئىسىىىملىك بىىىر كاھىننىىىى ۇبىى ۈنكىئىىىدى. چىى همهسئ هۋراتت

 هدىنمىالدىىىىىىىي ڭمۇكىتىىىىىىابنى ۇچىقارغىىىىىىانلىقى ئىسىىىىىىپاتالنغان. بىىىىىى ۇرۇپئويىىىىىىد

 ۇرۇنالقىلىشىىىتىن بىىى ېالئىسىىىت هلهسىىىتىننىپ ۇختهنهسسىىىهرب يىلىىىى- 587بىىۇرۇنقى

قىلغىىىىان  هرەزپ ەپيوقالمىغىىىىان د ۇنىئىىىى هگهرئ. هلىىىىۇميوقىلىىىىىپ بولغىىىىانلىقى م

 ۋە هۋراتت ۋاقتىىىىداقىلغىىىان  ېالئىسىىىت هلهسىىىتىننىپ ۇختهنهسسىىىهرب هقىىىدىردىمۇ،ت

 ۇيىىىوق قىلغىىىان. بىىى ۆيىىىدۈرۈپك هممىسىىىىنىھ ڭكىتابلىرىنىىىى هھىىىدەباشىىىقا كونىىىا ئ

بابىىىىىىل  هزرانىىىىىىڭئ ۇالر. ئىىىىىهلىىىىىۇمقالمىغىىىىىانلىقى م ەرسىىىىىىمۇكىتىىىىىابالردىن بىر

. ۇقىلىشىىىىىد ۇمىىىىانيازغىىىىانلىقىنى گ ۆلىىىىۈملىرىنىب هزىب هۋراتنىىىىىڭت هھىرىدەشىىىى

 ۇئىى ۋاقتىىىدائىشىىغال قىلغىىان  هلهسىىتىننىپ هنتۇنىيىىۇسئ ۇ،يازغىىان بولسىىىم هگهرئ

 هدىنمىالدىىىىي هلهسىىىتىندەپ ۇرىياسىىى ۈنكى. چىىىۇئاللىقاچىىىان يىىىوق قىلىنغىىىان بولىىىىد

 ۆكۈمرانلىىىىىىقئارىسىىىىىىدا ئىككىىىىىى يىىىىىىل ھ يىلىىىىىالر- 173 ۋە- 175 ۇرۇنقىبىىىىى

يىىىىوق  ۈتىىىۈنلهيپ ۈزىىىىىدىني هردىنىنىىىى ي هھىىىىۇدىيي ۇ،ئىىى هسىىىىنادائ ۇقىلغىىىان. بىىى

 هننىيىتىىى بىىىل ۆزگهرتىشئىى هرەپىىدارلىرىغات« هھىلىنىىىي» هلهسىىتىننىپ ۋەقىلىىىش 

 هھىىىۇدىيالردىني ېتىۋالىدۇ،سىىى هنبىىىىل ۇلكاتتىىىا ئىىىالىملىرىنى پىىى هھۇدىيالرنىىىىڭي

 هھۇدىيالرنىىىىىىڭ)ي هيىىىىىكهلھ ۆلتۈرىىىىىىدۇ،ئ ەمئىىىىىاد ڭغىىىىىىچهمى 80دىن ڭىىىىىمى 40

-تىىاالن  ۈلىىۈكلىرىنىبىىارلىق م ڭنىىى (ەتخانىسىىىئىباد ۇقهددەسمىى هلهسىىتىندىكىپ

 ۋەچوشىىىىىقىالرنى  ېىىىىىرىگهي ۆلتىىىىىۈرۈلگهنئ هھۇدىيالرنىىىىىىڭ. يۇقىلىىىىىىد تىىىىىاراج
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 هھىرىنىشىىىى ۇددۇسقىىىى هسىىىىكهرنىئ ڭمىىىىى 20. ېلىىىىىدۇك ېلىىىىىپئ ېقىلغىىىىۇالرنىي

 هھۇدىيالرنىىىىىڭبولغاچقىىىا ي ۈنلىىىۈقك هنبهشىىى ۇۋاقىىىىت. بۇيرۇيىىىدۇقورشاشىىىقا ب

 ۆتىىۈپئ ۇجۇمغىىاھ ۇالرئىى ۇۋاقىتتاشىى ەلئىىىدى. د ۇرغىىاننامازغىىا ت هممىسىىىھ

ئايرىماسىىتىن،  ەپ. كىچىىىك بىىالىالر، ئايىىالالر دۇئىىوت قويىىىد ۆيلهرگهئىى ۈتىىۈنپ

تاغالرغىىىىىىىا  ۈنىىىىىىىدەك ۇ. بىىىىىىىۇقىىىىىىىىرغىن قىلىىىىىىىىد هھلىنىىىىىىىىئ هھهرشىىىىىىى ۈتىىىىىىىۈنپ

 ېچكىمباشىىىىقا ھىىىى ۇرنىۋالغانالردىنيوشىىىى ۆىكىىىىۈرلهرگهئ ۋە ېچىۋالغىىىىانالردىنق

 .ۇھايات قالمايد

 ەكهرىيىىىىىىىىىىىاز ۋە هجىىىىىىىىىىىجهيھ هنبىىىىىىىىىىىىل هۋراتت ھىىىىىىىىىىىازىرقى- 2

« 1 ۈنلهركى»چىققىان  ېزىىپي هزرائ هنياردىمى بىىل هلهيھىسساالمالرنىڭئ

 ۋەئىخىىىتىالپالر  هرگهنب ۈزيىىى ۇرىسىىىىداكىتىىىابلىرى ئوتت« 2 ۈنلهركىىى» ۋە

نىىاقىس  هزرانىىىڭكىتىىاب ئىىالىملىرى ئ هھلىىى. ئىىىدۇرزىىتلىقالر ناھىىايىتى چو

تىزمىسىىدىكى  هسىهبن هتىجىسىىدەئاساسلىنىپ خاتاالشقانلىقى ن ۋاراقالرغا

... ېيتىىىىىىدۇئ بىىىىالىلىرىنى ئايرىيالمىغىىىىىانلىقىنى ڭبالىالرنىىىىىى هنبىىىىالىالر بىىىىىىل

ئىىىىدى.  هركىشىىىىل هگىشىىىىدىغانئ هۋراتقىىىات هيغهمىىىبهرپ ۈچئىىى ۇقىرىىىىدىكىي

 هۋراتىىىت هسىىلىئ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۇسىىام هقىقهتىىتهھ هۋراتھىىازىرقى ت

ئىخىتىالپالر بولمىغىان  ۇنچىلىىكئارىسىىدا م ۇالرنىىڭبولغان بولسا ئىىدى، ئ

 دچىىىىو ۇنىىىداقئاساسىىىلىنىپ ب ۋاراقالرغىىىىانىىىاقىس  ۇالرمىىىۇئ ۋەبىىىوالتتى 

 هۋراتيازغىىىىان ت هزرائ همىىىدەھ ئۆتكىىىۈزمىگهن بىىىوالتتىخاتىىىالىقالرنى 

بىر كىتىاب بولغىان  ېزىلغاني هنئىلھام بىل ەققىلىشقاند ۇمانگ ۇالرئ هگهرئ

كىتىىىابلىرى « 2 ۈنلهركىىى» ۋە« 1 ۈنلهركىىى» هنبىىىىل ۇنىىىىڭلسىىىا ئىىىىدى، ئبو

ئىسىىپاتالندىكى  ۇنىڭدىنزىىىتلىقالر بولمىغىىان بىىوالتتى. شىى ۇنىىداقئارىسىىىدا ب

 ېزىلغىانزامانىىدا ي هلهيھىسساالمنىڭئ ۇسام هرگىزمۇھ هۋراتھازىرقى ت

 هلكىىىىىىىىب همهس،ئ هۋراتمىىىىىىىۇيازغىىىىىىىان ت هزرائ ۇ،. ئىىىىىىىهمهسئ هۋراتت

تارقالغىىىان  هدئارىسىىىىدا ك هھىىۇدىيالري هۋراتھىىىازىرقى ت ۈبھىسىىىزكىش

 هھىىىۇدىي. يۇربىىىىر توپالمىىىد هپسىىىانىلهردىنئ ۋە ۋايهتلهررىىىى هر،قىسسىىىىل

 هتقىىىقت ۋايهتلهرنىرىىى ه،قىسسىى ۋە هپسىىانىلهرنىئ ۇقىرىىىدىكىئىىالىملىرى ي

 «هھىىىدەكونىىىا ئ» ۇنىڭغىىىاتىىىوپالپ بىىىىر تىىىوم قىلىىىىپ ئ ۇالرنىقىلماسىىىتىنال ئىىى
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 ېرمىىىانىيهگ ۇسۇسىىىهن، خياۋروپىىىاپىكىىىىر ھىىىازىرقى  ۇ. بىىىهرگهننىىىامىنى ب

 .كۆزقاراشتۇر هشھۇرتارالغان م هدئالىملىرى ئارىسىدا ك

ھىزقىيىىىىىا  هنبىىىىىىل ۆلىىىىىۈملىرىب هۋراتنىىىىىىڭھىىىىىازىرقى ت ھۆكىىىىىۈملهردە- 3

. رهسىىىىىكىندۇزىىىىىىتلىقالر ناھىىىىىايىتى ك ۋەئارىسىىىىىىدىكى ئىخىىىىىتىالپالر  ڭكىتابىنىىىىىى

 هقىقىىىىىىىيھ هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىىام هۋراتت هشىىىىىىھۇرھىىىىىىازىرقى م هگهرئ

 هلمىىىىگهنزىىىىت ك ۇنىڭغىىىاكىتىىىابى ئ ڭبولىىىىدىغان بولسىىىا، ھىزقىيانىىىى هۋراتىىىىت

 بوالتتى.

 ىهھىىىۋالىنئ ۆزئىىى ڭئاپتورىنىىىى ۆلۈمىىىىدەب ېچبىىىىرھ هۋراتنىىىىڭت ھىىىازىرقى- 4

. ۆرۈلمهيىىىىدۇئىشىىىىالرنى يازغىىىىانلىقى ك ۆرگهنكىىىى هنبىىىىىل ۆزىكىىىى ۆزيىىىىاكى ئىىىى

 مهلهيھىسسىىاالئ ۇسىىام ڭئاپتورىنىىى ۇنىىىڭئ ۆزىئىى هۋراتنىىىڭھىىازىرقى ت هلكىىىب

 هھىىىىىۇدىيالرئىىىىىاپتورى ي هۋراتنىىىىىىڭ. ھىىىىىازىرقى تۇۋاھتىىىىىۇرگ همهسىىىىىلىكىگهئ

 ۆزتىىىوپالپ چىقىىىىپ، ئىىى هرنىقىسسىىىىل هپسىىىانهۋەبولغىىىان ئ هشىىىھۇرئارىسىىىىدا م

 «دىڭىىد ۇنىىداقئىىالالھ م»قارالغىىانلىرىنى  ەپد ۆزلىرىسىى ڭئالالھنىىى ۇمانىىىداگ

 ەپد ۆزلىرىسىىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىائاسىىىتىغا ئالغىىىان. م ۋزۇمىىىا ڭىىىگهند

ئاسىىىىتىغا ئالغىىىىان.  ۋزۇمىىىىا ڭىىىىگهند «ڭىىىىدىد ۇنىىىىداقم ۇسىىىىام»قارالغىىىىانلىرىنى 

 ىئهھىىىۋالىن هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام يېرىىىىدە ھهمىىىمه هۋراتنىىىىڭت بىىىۇئىىىاپتور 

 ۇسىىىىىام»: هسىىىىىىلهنبايىىىىىان قىلغىىىىىان. م هنبىىىىىىل هكلىشىىىىى هخسشىىىىى ۈچىنچىئىىىىى

 هگهرئوخشىىىاش. ئ ڭگهنىىىلهرگهد «ڭىىدىد ۇنىىىداقم ەبر ۇسىىىاغام»، «ۆرلىىىدىئ

 يازغىىىان يىىىاكى ۆزىئىىى هلهيھىسسىىىاالمئ ۇسىىىام همهلىيهتىىىتهئ هۋراتھىىىازىرقى ت

 ۈچىىىىۈنئ ۆزىئىىىى ۇئىىىى هلىىىىۋەتتهبولغىىىىان بولسىىىىا ئىىىىىدى، ئ هۋراتت ۇرغىىىىانيازد

ئوخشىىىىىاش  ۇقىرىىىىىىدىكىگه، يهپئىپىىىىىادىل هنبىىىىىىل هكلىشىىىىى هخسبىرىنچىىىىىى شىىىىى

 ەپد «ڭىىىىىىىدىد ۇنىىىىىىىداقم ىىىىىىىىاما ەبر»، «ۆرلىىىىىىىىدىمئ هنم» ېكىسىىىىىىىتلهرنىت

 ئىپىىىادىلهش هنبىىىىل هكلىشىىى هخسبىرىنچىىىى شىىى ۈنكىبىىىوالتتى. چىىى هنگئىپىىىادىلى

 ۆزىالئىىىىى ۇالرنىىىىىىڭ. مانىىىىىا بۈرىىىىىىدۇبىلد هنلىكىنىىىىىىئىك هھمىيهتلىىىىىىكئ ڭئىشىىىىىنى

 تهۋرات هسىىلىئائىىىت بولغىىان ئ هلهيھىسسىىاالمغائ ۇسىىام هۋراتنىىىڭھىىازىرقى ت

 .ەلىلدۇرد ېتهرلىكي همهسلىكىگهئ
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 ېىىدىسك هندەرخىرىسىىتىيان ئىىالىمى دوكتىىور سىىك هشىىھۇرم ئىشىىهنچلىك- 5

 قېنىىىىئ ۆزىگهئىى هسىىىىلىنىڭم ۈچئىى ۆۋەنىىدىكىت ۇقهددىمىسىىىىدەم هھىىدىنىڭئ ېڭىىىي

 :ۇئىسپاتالنغانلىقىنى يازىد

 .همهسئ هۋراتيازغان ت هلهيھىسساالمئ ۇسام هۋرات( ھازىرقى ت1

 ۇسىىىىىىىىىىىىام ۇ. ئىىىىىىىىىىىېزىلغىىىىىىىىىىىىاني هلهسىىىىىىىىىىىتىندەپ هۋرات( ھىىىىىىىىىىىازىرقى ت2

 هرسىىىانس ۆلىىىىدەسىىىىنا چ هۋالدلىىىىرىئىسىىىرائىل ئ ەۋرىىىىدەد هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

 . همهسئ ېزىلغاني ۋاقىتلىرىدابولغان 

يىىىىاكى  ئهسىىىىىردە- 10 ۇرۇنقىبىىىى هدىنمىالدىىىىىي هۋراتنىىىىىڭ( ھىىىىازىرقى ت3

 ۇالسىىىىىىه،. خۇرقتىىىىىىېنىئ ېزىلغىىىىىىانلىقىي ئهسىىىىىىىردە- 8 ۇرۇنقىبىىىىىى هدىنمىالدىىىىىىىي

 ىڭهلهيھىسسىىىاالمنئ ۇسىىىام هنتىىىارىخى بىىىىل ېزىلغىىىانلىقي هۋراتنىىىىڭھىىىازىرقى ت

 .ۆتكهنئ ۋاقىت ۇقراقيىلدىن ئارت 500 ۇرىسىدائوتت ۋاپاتى

 ڭزاماننىىىىى ەق،بولغىنىىىىىد هلىىىىۇمم هنبىىىىىل هكىىىىۈنلىرىي تهجرىبىلهرنىىىىىڭ- 6

 هنىىىلتىىىل زامىىان ب هرقانىىداق. ھۇبولىىىد ۆزگىرىشىىلهرئ ۇتىلىىدىم هنبىىىل ۆتۈشىىىئ

ى ئىنگلىىىز تىلىى ۇرۇنقىيىىىل بىى ۈزيىى ۆت: تىىمهسىىىلهن. ۇرغىىانت ۆزگىرىىىپئ بىلىىله

 هرقىىىلهرپ دچىىىو ېلىىىىخ ۇرىسىىىىداھىىىازىرقى زامىىىان ئىنگلىىىىز تىلىىىى ئوتت هنبىىىىل

 ېنئالىملىرىىىىىىدىن دوكتىىىىىور نىىىىىورت هشىىىىىھۇرم ڭ. خىرىسىىىىىتىيانالرنىهۋجىىىىىۇتم

 دىنهسىىىرلىكىبابىىىل ئ هۋالدلىىىرىئىسىىرائىل ئ هنبىىىل هۋراتت»: ەيىىدۇد ۇنىىداقم

 ڭرىنىىىىتابلىك هھىىدەقىلىنغىىان باشىىقا كونىىا ئ ۋادا ېزىلغىىانلىقىي ېىىيىنك ۇتۇلغانىىدىنق

 ۇسىىىىىىام هلىىىىىىۇمكى،. مۇريوقتىىىىىى هرقىىىىىىىتىىىىىىىل پ ۇدەقئارىسىىىىىىىدا تىلغىىىىىىا ئىىىىىىالغ

بابىىىىىىىىىل  هۋالدلىرىنىىىىىىىىىڭئىسىىىىىىىىرائىل ئ هنبىىىىىىىىىل ۋاپىىىىىىىىاتى هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىڭئ

 راتهۋ. تۆتكهنيىىىل ئىى 900 هخمىىىنهنئارىسىىىدا ت ۇتۇلغىىانلىقىق هسىىىرلىكىدىنئ

 رقهپ ۇدەقتىلغىىىىا ئىىىىالغ ۇسىىىىلۇبىدائ ڭكىتابلىرىنىىىىى هھىىىىدەباشىىىىقا كونىىىىا ئ هنبىىىىىل

ئىىىىىىالىم  ۇلغىىىىىانتون هنئىبرانىىىىىى تىلىغىىىىىا مىىىىىىاھىرلىقى بىىىىىىل ۆرۈلمىگهنلىكتىنكىىىىى

 ەپد ېزىلغىىىىىىاني ۋاقىتتىىىىىىابىىىىىىىرال  هممىسىىىىىىىھ ڭكىتابالرنىىىىىىى ۇبىىىىىى ۇسىىىىىىېدڭنلي

 «.هكۈنلهيدۇي

 ۈچىىىىۈنئ ڭئىالھىىىىى» تېكىسىىىىتلىرىدە- 8~5 :27 «ۈلگهئىىىى» تهۋراتنىىىىىڭ- 7

 ۇتاشىىقا بىىى»، «هتمىگىنئىشىىىل ۆمىىۈرت ۇنىڭغىىىاياسىىىغىن، ئ ۇشىىىخاناتاشىىتىن بىىىر ق

 ەپد« يىىىازغىن هنبىىىىل هقىىىىشچىرايلىىىىق ن ۇنىيهتلىرىنىقىىىان ۈتىىىۈنپ ڭكائىناتنىىىى
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 تېكىسىىىىىىتلىرىدە- 32~30 :8« هشىىىىىىۇئي» هۋراتقىلىنغىىىىىىان بولسىىىىىا، ت هيىىىىىتق

 ېغىغىىائىبىىال ت ۈچىىۈنئ ەبئىالھىىى بولغىىان ر ڭئىسىىرائىلنى هشىىۇئي ۆزۋاقتىىىدائ»

ئىسىىىىىىىرائىل  ۇسىىىىىىانىڭم هردەي ۇئىىىىىى هشىىىىىىىۇئي»، «ياسىىىىىىىدى ۇشىىىىىىخانابىىىىىىىر ق

 هيىىىتق ەپد« تاشىىقا يىىازدى هۋراتنىىىئالدىىىدا يازغىىان ت ۆزىكىى هۋالدلىرىنىىىڭئ

 قىلىنغان.

 نىىىىهۋراتتاشىىىلىرى ت ۇشىىىخانىنىڭردىن بىلىنىىىدىكى، قېكىسىىىتلهت ۇقىرىىىىدىكىي

 ىهسىىىلئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام هگهرئىىىىدى. ئ ېتهرلىىىىكي ېزىشىىىقاي ۇنىڭغىىىائ

بىىىىر  هجىملىىىىكھ چىىىودئالغىىىان  هئىچىگۆزكىتىىىابنى ئىىى هشھىىىازىرقى ب هۋراتىىىىت

 ېزىشىىىىىقاتاشىىىىىلىرىغا ي ۇشىىىىىخانىنىڭق ۇنىكىتىىىىىاب بولغىىىىىان بولسىىىىىا ئىىىىىىدى، ئىىىىى

 سىغمايتتى.

ئارىسىىىىىىىدىكى  ۆلىىىىىىۈملىرىب ۋەخاتىىىىىىالىقالر  هۋراتتىكىىىىىىىت ھىىىىىىازىرقى- 8

 هرىپىىىىىىىدىنئىىىىىالالھ ت هلهيھىسسىىىىىىاالمغائ ۇسىىىىىام ۇنىىىىىىىڭزىىىىىىتلىقالر ئ ئۆزئىىىىىارا

تىن ئىىىالالھ ۈنكىئىسىىىپاتلىماقتا. چىىى همهسىىىلىكىنىئ هۋراتت هقىقىىىىيھ ېىىىرىلگهنب

 ۇنىىىىداقئىالھىىىىىي كىتىىىىاب م هقىقىىىىىيقىلىنغىىىىان ھ ۋەھىىىىىي هيغهمىىىىبهرگهپ ەربىىىىىر

 .ۇپاق بولىد ۋەخالىي  هلۋەتتهزىتلىقالردىن ئ

 



 يەشۇئنىڭ كىتابى

 

 ۇپتونىىىى هۋراتنىىىىىبولغىىىىان ت ەسىىىىتۇرىئاساسىىىىلىق د ڭئىسىىىىرائىل مىللىتىنىىىىى

 ىڭهشىىىۇئني ۇرىىىىدىغانت ۇنىىىداقالسىىىا بىرىنچىىىى ئور هۋراتىىىتىنت ېىىىيىن،ك ۆتكهنىىىدىنئ

 نىڭهشىىۇئي» هكىتىىاب ئالىملىرىغىىا ھىىازىرغىچ هھلىىى.  ئۆتهيلىئىى ۇپكىتىىابىنى تونىى

 نېزىلغىىىاي ۋەئىىىاپتورى  هقىقىىىىيھ ڭكىتابنىىىى ۇبىىى هلىىىگهنئاتىلىىىىپ ك ەپد« كىتىىىابى

 ماقتا: خىل قاراشتا بول هشب ۋزۇداما ۇب ۇالربولمىغان. ئ هلۇمم ېنىقئ ۋاقتى

ئىىوغلى  ۇھنىىىڭن هنىىى)ي هشىىۇئيىگىتىىى ي هيغهمبهرنىىىڭپ ۇسىىام ئىىۇنى- 1

 ( يازغان.ۇشهئي

 ئوغلى ئازار يازغان. هيغهمبهرنىڭپ ۇنھار ئۇنى- 2

 شىنھاس يازغان. هۋرىسىن هيغهمبهرنىڭپ ۇنھار ئۇنى- 3

 يازغان. هيغهمبهرپ همۇئىلس ئۇنى- 4

 يازغان. هيغهمبهرئىرمىيا پ ئۇنى- 5

 ۇبىى. ئهسىىىر ۋاقىىىت ئىىۆتكهن هككىزئارىسىىىدا سىى ڭئىرمىيانىىى هنبىىىل هشىىۇئي 

ىقىشىىى چ ېلىىىپك ڭكىتابنىىى ۇبىى هزىرىىىدەن ڭكىتىىاب ئالىملىرىنىىى هھلىىىزىىىتلىقالر ئ

 .ەلىلدۇرد هنلىكىگهبولمىغان، ئاساسسىز بىر كىتاب ئىك هلۇمم

 ۇشىىىىىبول يهشىىىىۇئنىڭ سىىىىۆزىكىتابتىىىىا  ۇقىلىنغىىىىان بىىىى هنسىىىىۇپم هشىىىىۇئقاي

بىىىاركى،  ېكىسىىىتلهرت هزىب هنهي ۇنىڭىىىدابىىىار. ئ ۆزلهربولمايىىىدىغان سىىى مكىنۇمىىى

 هنبىىىىىىىل هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۋۇددا ڭئاپتورىنىىىىىىى ڭكىتابنىىىىىىى ۇبىىىىىى ېكىسىىىىىىتلهرت ۇبىىىىىى

ئائىىىىىىىت  هشىىىىىىۇئقاي ڭكىتابنىىىىىىى ۇبىىىىىى ۆرسىىىىىىىتىدۇۋەك هنلىكىنىىىىىىىزامانىىىىىىداش ئىك

كىتىىىابى  هشىىىۇئي هنبىىىىل هۋرات. ھىىىازىرقى تۇئىسىىىپاتاليد ېنىىىىقئ همهسىىىلىكىنىئ

 ەقغانىىىدئويلىكىتىىىاب  هھلىىىىئ هگهرزىىىىتلىقالر بىىىار. ئ ۇقئوپۇوچىىى ۇرىسىىىىدائوتت

 ۋەبولغىىىان بولسىىىا  هۋراتيازغىىىان ت هلهيھىسسىىىاالمئ ۇسىىىام هۋراتھىىىازىرقى ت

كىتىىابى بولغىىان  هشىىۇئنىڭي همهلىيهتىىتهكىتىىاب ئ ۇقىلىنغىىان بىى هنسىىۇپم هشىىۇئقاي

بىىىىوالتتى،  هلمىىىىىگهنك هيىىىىدانغازىىىىىتلىقالر م ۇرىسىىىىىدائوتت ۇالرنىىىىىڭبولسىىىىا، ب

 هلهيھىسسىىىىىىىىىاالمغائ ۇسىىىىىىىىىام هھكىىىىىىىىىامالردائ هزىب هشىىىىىىىىىۇئنىڭ. يهلىىىىىىىىىۋەتتهئ

 ۇسىىىىىىام ۇئىىىىىى ۈنكىيىىىىىىىراق. چىىىىىى هسىىىىىىهۋۋۇردىنقىلىشىىىىىىى ت ۇخالىپهتچىلىىىىىىىكم
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 ۇسىىام ۇقانىىداقم ۇشىىاگىرتى ئىىىدى. ئىى ۋەئىىادىمى  ېقىنيىى هدئ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

 ېىىىىيىنك هھكىىىىامالرنىئ هلىىىىگهنقىلىنىىىىىپ ك همهلھاياتىىىىىدا ئ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

 ؟!ۆزگهرتسۇنئ ۆزىچهئ

ئىىىادىمى  ېقىنيىىى ۋەئىىىىز باسىىارى  هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۇسىىىام هنبىىىل هۋراتت

 ېنىىىىقئىخىىىتىالپالر ئ ۋەزىىىىتلىقالر  ۇكىتىىىابى ئارىسىىىىدىكى بىىى هشىىىۇئنىڭبولغىىىان ي

ئارىسىىىىدىكى زىىىىىتلىقالر  ڭكىتابلىرىنىىىى هھىىىىدەباشىىىقا كونىىىا ئ هردەي ۆرۈلگهنكىىى

 هھىىدەئىىالىمالر كونىىا ئ هتقىقىىاتچىت هزىب هلكىىى. بۆپتىىۇرك ۋە ىىىدۇرچو هلىىۋەتتهئ

 ۋە هپسىىىىىانهئ ۇالرنىئىىىىى ۋەسىىىىىانىمىغان  ېتىبىىىىىارلىقئ ېچبىرىنىىىىىىھ ڭكىتابلىرىنىىىىىى

 هھىىىدەكونىىا ئ ۇرۇنقىالربىىى ۈنكىقىلغىىىان. چىى ۆكىىۈمھ ەپتىىىوپلىمى د ۋايهتلهررىىى

كىتىاب  هھلىىئ بىۇالر. ۈزگهنكىرگى ۇرمىالرنىئويىد ۆپكىتابلىرىغا ناھايىتى كى

- ەلىىىلئىسپاتالشىىقا د هسىلىيلىكىنىئ ۋە هقلىقىنىىىھ ڭكىتابلىرىنىى ۆزئىى ڭئالىملىرىنىى

 ۇالر. ئىىۇرردەلىلىىلهد ېتهرلىىىكي ۈچىىۈنئىسىىپاتالش ئ هنلىكىنىىىيىىوق ئىك ئىسىىپاتى

ئاپتورالرغىىىىا  هزكىىىىۇركىتىىىىابالرنى م ۇبىىىى هنىىىىالخىيىىىىال بىل ۋە ۇمىىىىانگ هقهتپ

- ەلىىىلد هزىرىىىدەن ڭكىتابالرنىىى هھلىىىخىيىىال ئ هنبىىىل ۇمىىان. گۇقىلىىىد هنسىىۇپم

 مهنسىىۇپ بىرسىىىگهكىتىىابنى ئىلھىىام ئىگىسىىى بولغىىان  بىىىرەر. ۇسىىانىلىد پاكىىىت

 .قالمايدۇ بولۇپكىتاب ئىالھىي كىتاب  ئۇ بىلهنقىلىش 



 ئەھۋالى ئىنجىلالرنىڭ

 

 ئىنجىل مەتتا

 

 ڭھىىىازىرقى خىرىسىىىتىيانالرنى ۋە هممىسىىىىھ ڭخىرىسىىىتىيانالرنى هدىمكىىىىق

 ڭنىىىىى«هتتىىىىائىنجىىىىىل م» هسىىىىلىدىكىبولغىىىىان ئ هنسىىىىۇپم هتتاغىىىىام ۆپىنچىسىىىىىك

 لىقلىرىۇزغىىىۇنچىب ڭىنىىىىهزھىپخىرىسىىىتىيان م ۋە ېزىلغانلىقىغىىىائىبرانىىىى تىلىىىىدا ي

- هپىتىىىىىن هلىىىىگهنباشىىىىىلىرىغا ك ۇالرنىىىىىڭئ هسىىىىىىردەئ ۈچئىىىى ۋۋالقىئىىىىىا همىىىىدەھ

 ەقدبىىىىر هتكهنلىكىىىىگهيوقىلىىىىپ ك ڭئىنجىلنىىىى ۇبىىى  هنبىىىىل هۋەبىسىىى ڭپاسىىىاتالرنى

كىتىىىىاب  ڭىىىىگهند« هتتىىىىائىنجىىىىىل م».  ھىىىىازىرقى ئىبرانىىىىى تىلىىىىىدىكى قايىلىىىىدۇر

قىلغىىىىىان  هرجىىىىىىمهت ۇنى. بىىىىىنۇسخىسىىىىىىدۇرقىلىنغىىىىىان  هرجىىىىىىمهچىىىىىىدىن تڭكگر

 ەق،قىلغانىىىد ېتىىىىراپئ ۇمجىيىىىر ۇددى. خىىىهمهسىىىتۇرئ هلىىىۇمم ۇالرغىىىائ ۇكىشىىىىم

ىنى ئىسىىىم هرجىماننىىىىڭقىلغىىان ت هرجىىىىمهكىتىىىابنى ت ۇخىرىسىىتىيان ئىىىالىملىرى بىى

نى پىىاال هلكىىىب» هنبىىىل هخمىىىنت ۋە ۇمىىانگ ۇالر. ئىىهيىىدۇبىلم هھىىۋالىنىئ يىىاكى

 ەربىىىىر هنبىىىىل ۇمىىىانگ مۇ. قانىىىداقەيىىىدۇد «ۇمكىنمىىى ۇشىىىىقىلغىىىان بول هرجىىىىمهت

 ؟ ۇنقىلغىلى بولس هنسۇپم هبىرسىگ هسهرنىئ

 هنئىتتىپىىىىاقى بىىىىىل ەقبىىىىىرد ڭخىرىسىىىىتىيان ئالىمىنىىىىى ۇقدىىىىىن ئىىىىارت 500

« مهتتىىىائىنجىىىىل »ھېسىىىابالنغان  هدىمكىسىىىىق ۋە ۆتىىىىۋىرىم هدئ ڭئىنجىلالرنىىىى

 ۈنكىقىلىنغىىىىىان. چىىىىى ېالنئىىىىى ۇقئوچىىىىى همهسىىىىىلىكىئ هنسىىىىىۇپم هتتاغىىىىىام نىىىىىىڭ

 هھىىىىدەئ ېڭىىىىباشىىىىقا ي هكتۇبىىىىدىنم« ئىبىىىرانىيلىقالر» هنبىىىىىل« هتتىىىائىنجىىىىل م»

 هسىىلىئ ۆزىنىىىڭئ هتتىىا. مېزىلغىىاني هنتىلىىى بىىىل گىرڭىىك هممىسىىىھ ڭكىتابلىرىنىىى

بىىىىىىىر  هسىىىىىىىللىرىدىنن هلهيھىسسىىىىىىاالمالرنىڭئ ۋۇددا ۋەئىنجىلىنىىىىىىى ئىبىىىىىىراھىم 

 هھىىىۇدىيلىرىئىبرانىىىى ي ۇرۇۋاتقىىىانت هنبىىىىل ېتىقىىىادئ ڭىىىگهند ۇچىقىىىىد هخسشىىى

 ۇبىىىى ۆزىنىىىىىڭئ هتتىىىىام هممىىىىائىبرانىىىىى تىلىىىىىدا يازغىىىىان. ئ هلهسىىىىتىندەپ ۈچىىىىۈنئ

 هلۇمنىىام ېىىيىنك هلكىىى. بهمهسقىلغىىان ئ هرجىىىمهت ۆزىئىى هچىگڭكئىنجىلىنىىى گىىر

كىىىم ئىىىدى؟  هرجىمىىانت ۇقىلىنغىىان. زادى بىى هرجىىىمهت هرىپىىىدىنت هخسبىىىر شىى
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 گىرڭىىك. باشىىقا ئىىىنجىلالر بولسىىا، ېپىلمىغىىانت ۋابجىىا هسىىوئالغا ھىىازىرغىچ ۇبىى

يازغىىىان،  هنتىلىىىى بىىىىل گىرڭىىىكئىنجىلىنىىىى  ۆزئىىى هتتىىىا. ھېزىلغىىىاني هنتىلىىىى بىىىىل

 دچىىىىو ېنئىىىىالىم نىىىىورت هتقىقىىىىاتچى. تۇريالغانچىىىىىد ۇقكىشىىىىى ئوپۇوچىىىى ڭىىىىگهند

 هۋراتنىىىىڭھىىىازىرقى ت ۇرۇلغان: ئويىىىدۇنىڭىىىدائ ېزىىىىپبىىىىر كىتىىىاب ي هجىملىىىىكھ

 ۇئىنجىلالرغىمىىىىىىىى ۋە همهسىىىىىىىىلىكىنىئ هنسىىىىىىىىۇپم هلهيھىسسىىىىىىىىاالمغائ ۇسىىىىىىىىام

 ېنئىسىىىىپاتلىغان. نىىىىورت ۈزۈلگهنلىكىنىكىرگىىىى ۆزگهرتىشىىىىلهرنىڭئ ۆپلىگهنكىىىى

 ۇقئوچىى ڭيازغانلىقىنىىى هنئىنجىلىنىىى ئىبرانىىى تىلىىى بىىىل ۆزئىى هتتانىىىڭكىتابىىىدا، م

 ڭخىرىسىىىتىيانالرنى هدىمكىىىىق ۈنكىبايىىىان قىلغىىىان. چىىى هنلىكىنىىىىئىك هقىىىىقهتھ

 هپىكىىىىىرگ ۇبىىى ېچبىىىىىرىھ ۇالرنىىىىڭئىىىىدى. ئ ەقتىكى قاراشىىىلىرى بىىىىىردۇھهقبىىى

 هلكىىىىى. بهقبۇلىىىىدۇرم ۇۋاھلىقىگىىىى ۇبىىىى ۇالرنىىىىىڭقىلمىغىىىىان. ئ ۇخالىپهتچىلىىىىىكم

 هۋمىىىىىدىنق هھىىىىۇدىيي ۇسخىسىىىىىئىبرانىىىىى ن هتتانىىىىىڭئىنجىىىىىل م» هدىمكىىىىىلهرق

 ۇمنىىىىىىڭجىير ۇسىىىىىخان ۇقولىىىىىىدا بىىىىىار ئىىىىىىدى. بىىىىى ڭبولغىىىىىان خىرىسىىىىىتىيانالرنى

 ۇسخىسىىىىىىھىىىىىازىرقى ن هتتانىىىىىىڭئىىىىىىدى. ئىنجىىىىىىل م هۋجىىىىىۇتم هزامىىىىىانىغىچ

 ۇۋاھلىىىىىىقگ ەپد «ۇسخىسىىىىىىدۇرن هرجىىىىىىمهبىىىىىىر ت هنبىلىىىىىىنمىگ هرجىمىىىىىانىت

 ۇرىتلىرىىىىىدىنم ڭئىسىىىىانى هتتىىىىام» هدىمكىلهرنىىىىىڭكىتابىىىىىدا ق ېن. نىىىىورتېرىىىىىدۇب

 ۇلىقىقىى ۆرگهن،كىى هنبىىىل ۆزىكىى ۆزئىى هھىىۋاللىرىنىئ ۆپكىى ڭئىسىىانى ۇئىىىدى. ئىى

 هقىقىىىيھ ڭئىنجىلنىىى ۇقىلىنغىىان بىى هنسىىۇپم ۆزىگهئىى ۇئىى هگهر. ئىلىغىىانئا هنبىىىل

 ۇنىىىڭئ ۇبولسىىىم ۇنىىدائور ەربىىىر ۆزىدىنسىى ۇنىىىڭئىىاپتورى بولىىىدىغان بولسىىا، ئ

يازغىىىىانلىقى نامايىىىان بىىىىوالتتى،  هھىىىۋالالرنىئ ۆرگهنكىىى هنبىىىىىل ۆزىكىىى ۆزئىىى

 ۆزىئىىى ڭكىتابنىىىى ه،بىىىويىچ ەتئىىىاد نهلىىىگهقىلىىىىپ ك ۋامتارتىىىىپ دا هدىمىىىدىنق

 ۈچىىىىىۈنئ ۆزىئىىىىى ۋەئىزھىىىىىار قىلغىىىىىان بىىىىىوالتتى  ېزىلغىىىىىانلىقىنىي هرىپىىىىىىدىنت

ئىنجىىىىل  ۇبىىى ېنىقكىىىىبىىىوالتتى. ئ ۈرگهنسىىى ەئىبىىىار هكلىدەشىىى هخسبىرىنچىىىى شىىى

 . ۈچلهندۈرگهنك ۆزلىرىنىس ڭگهند «همهسئ هنسۇپم هتتاغام

رىىىدىن ئاتىىاقلىق ئالىملى ڭىنىىىهزھىپىىىدىن مىىانىكىز مهزھىپخىرىسىىتىيان م

 ۇنىىىىىڭ. ئۇريالغانىىىىد ۈتىىىىۈنلهيئىنجىىىىىل پ ۇبىىىى»: ەيىىىىدۇد ۇنىىىىداقم ېسشاسىىىت

 ەلىرىىىىدهزھهپم ۇنيتېرىن، يىىهبىيىىۇن، ئۇنئىككىىى بىىابى مارسىىىىي ۋۋالقىئىىا

 ۇقئوپۇوچىىىى ۇئىىىى هزىرىىىىىدىمۇن ۋەلىمىسىىىىىنىڭپىىىىوپ  ۋە ۇئىنكىىىىار قىلىنىىىىىد

 «.ۇرمىدۇرئويد
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ئىنجىلىىىىدىكى  ۇبىىىى ۋەئىككىىىىى بىىىىابنى  هزكىىىىۇرم ېنئىىىىالىم نىىىىورت هتقىقىىىىاتچىت

 ىۇرۇنقبىى»: ڭىىگهند ۇنىىداقم ۇم. جىيىىرۇئىنكىىار قىلىىىد ۋزۇالرنىمىىا ۆپلىگهنكىى

 ابابقىىى- 16ئىىىاخىرقى بابلىرىىىىدىن بولغىىىان  نىىىىڭ« مىىىاركوسئىنجىىىىل »ئىىىالىمالر 

 ۋە ابابلىرىغىىى- 2، - 1 نىىىىڭ« لۇقىىىائىنجىىىىل ».  مۇئىىىامىله قىالتتىىىى هنبىىىىل هقشىىى

 بىىىابالر- 2، - 1 ۈنكى،قىالتتىىىى. چىىى هقشىىى ۋزۇلىرىغىىىاما هزىب بابىنىىىىڭ- 22

 «ئىنجىلدا يوق ئىدى. ۋاتقانقىلى همهلئ مهزھىپى ۇنمارسىي

- 9 بابىنىىىىىىڭ- 16 ڭئىنجىىىىىىل ماركوسىىىىىىنى»: ەيىىىىىدۇد ۇنىىىىىداقم ېننىىىىىورت

 ۇۋڭلىنغانقوشىىى ېىىىيىنلىرى كهزمىىىۇنبولغىىىان م تېكىسىىىتىگىچه- 22 تېكىسىىىتىدىن

 ۆزئىىىى هئىىىىادىتى بىىىىويىچ ڭ. ئىنجىلالرنىىىىى يازغىىىىان ئاپتورالرنىىىىىېكىسىىىىتالردۇرت

ناھىىىىايىتى  ۈزۈشكىرگىىىى هرنىئىبىىىىارىل ۋە ۋزۇالرنىخالىغىىىىان مىىىىا هرىپىىىىىدىنت

 «ئىش ئىدى. ېرىسلىقتارقالغان بىر ھ هدك

 ئىنجىل يۇھەننا

 

ئىسىىىىىىا  ڭئىنجىلنىىىىىىى ۇبىىىىىى هلىىىىىىگهنئاتىلىىىىىىىپ ك ەپد« ۇھهننىىىىىىائىنجىىىىىىىل ي»

 هرىپىىىىىىىىىىىىدىنت هننىىىىىىىىىىىاھۇبولغىىىىىىىىىىىان ي ۇرىتلىرىىىىىىىىىىىىدىنم هلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمنىڭئ

 :دىنۇالر. ئۆپتۇرناھايىتى ك ەلىللهرئىسپاتاليدىغان د ېزىلمىغانلىقىنىي

 نهبىىىل ۆزىكىى ۆزئىى ڭئاپتورىنىىى ۇنىىىڭئ ېرىىىدەي ېچبىىىرھ ڭئىنجىلنىىى بىىۇ- 1

 هرگهنب ۈزھاياتىىىىىىىىدا يىىىىىىى ۆزئىىىىىىى ۋە ىلىغىىىىىىىانئا هنبىىىىىىىىل ۇلىقىقىىىىىىى ۆرگهن،كىىىىىى

رى ئىبىىىارىلى ڭئىنجىلنىىىى ۇبىىى هلكىىىى. بهمهسئ هلىىىۇميازغىىىانلىقى م هھىىىۋالالرنىئ

 ۇ. بىىۇئىسىىپاتاليد همهسىىلىكىنىئ ۇھهننىىابولغىىان ي ۇرىتىمىى ڭئىسىىانى ڭئاپتورىنىىى

 نىىىىڭۇرىتم ۇئىىى ۇالربىى»تامامالنغىىىان:  هنبىىىىل ەئىبىىار ۇئىىىاخىرى مونىىى ڭئىنجىلنىىى

 هقھ ۇۋاھلىقىنىگىىىى ۇنىىىىىڭ، بىىىىىز ئۇركىبولغانلىرىىىىىد ۇۋاھگىىىى ۋەيازغىىىىانلىرى 

 هننىىاۇھي ېكىسىىتته،ت ۇ( ئىىاپتور بىى24 :21« ۇھهننىىاي»)ئىنجىىىل « بىلىمىىىز. ەپد

 ڭىىگهند «ۇئىى» ۇنىڭغىىائ ۈرۈپ،سىى ەئىبىىار هكلىدەشىى هخسشىى ۈچىنچىئىى ۈچىىۈنئ

 ەئىبىىىار هكلىدەشىىى هخسبىرىنچىىىى شىىى ۈچىىىۈنئ ۆزىئىىى ۋەئالماشىىىنى قولالنغىىىان 

كى بىلىنىىدى ۇنىڭىىدىنئالماشىىنى قولالنغىىان. ب ڭىىگهند« بىىىز بىلىمىىىز» ۈرۈپ،سىى

 .همهستۇرئ ۇھهننابولغان ي ۇرىتىم ڭئاپتورى ئىسانى ڭئىنجىلنى ۇب
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كىشىىىىىىى  ڭىىىىىگهند هرنىيىىىىىۇسياشىىىىىىىغان ئ ئهسىىىىىرىدە- 2 مىالدىيهنىىىىىىڭ- 2

 ۇرىتىمىىى ۇھهننانىىىڭي ۇرىىىتئىىىدى. بولىكىىارىف بولسىىا م ۇرىىىتبولىكارىفقىىا م

 ىىىتۇرم ڭئىنجىلنىىى ۇبىى هتبىىىر تىىوپ جامىائ ۋاقتىىداھايىىات  هرنىيۇسىىنىڭئىىدى. ئ

 ۇالرغىىىىائ هرنىيىىىىۇسقىلغانىىىىدا، ئ ېالنئىىىى همهسىىىىلىكىنىئ هنسىىىىۇپم ۇھهنناغىىىىاي

 ۇپهنسىىم ۇھهنناغىاي ۇرىىىتم همهلىيهتىتهئىنجىىىل ئ ۇ. بىۈرمىگهنقارشىىلىق بىلىىد

 هنبولىكىىارىف ئىىارقىلىق بىلىىگ ۇسىىتازىئ ۆزئىى هرنىيىىۇسئ ۇنىبولغىىان بولسىىا، بىى

قارشىىىىىى  ڭگىىىىىۈچىلهرگه، دهمهسئ هنسىىىىىۇپم ۇھهنناغىىىىىاي ۇنىئىىىىى ۋەبىىىىىوالتتى 

قىلىشىىىتا  ۋايهترىىىى هرنىقىسسىىىىل هرنىيىىىۇسئ ېنىقكىىىىئ ۇچىققىىىان بىىىوالتتى. شىىى

 ۆپلىگهنبولىكىىىىارىفتىن كىىىى ۇسىىىىتازىئ ۇ،ئاتىىىىاقلىق ئىىىىالىم ئىىىىىدى. ئىىىى ۇلغىىىىانتون

، «ۇقىىىال»، «هتتىىىام» ئهسىىىىردە- 2 هرنىيىىىۇسقىلغىىىان. ئ ۋايهترىىىى هرنىقىسسىىىىل

 ۇ. ئىىىۇرقىلغىىان بىرىنچىىى كىشىىىد ېالنئىنجىلنىىى ئىى ۈچقاتىىارلىق ئىى« مىىاركوس»

 ىپهگىشىىىئ ۇنىڭغىىىائ ېىىىيىنك ۇنىڭىىىدىنتىلغىىىا ئالمىغىىىان. ئ ىنىىى« يۇھهننىىىائىنجىىىىل »

ئىنجىلنىىىى  ۈچئىىى ۇكىشىىىى بىىى ڭىىىگهند ۇسيىىىان ېكسىىىاندىرئال يىلىىىى- 216 همىالدىىىىي

 ەۋچىسىىى ئىككىن ڭقىلغانالرنىىى ېالنئىنجىلنىىى ئىى ۈچئىى ېكسىىاندىرقىلغىىان. ئال ېالنئىى

نجىىىل ئى». ېسىىابلىنىدۇھ ۇپبىرىنچىسىىى بولىى ڭقىلغانالرنىىى ېالنئىنجىلنىىى ئىى ۆتتىى

 ېتىقىىىىىادئ ەپيازغىىىىىان د ۇھهننىىىىابولغىىىىىان ي ۇرىتىمىىىىى ڭئىسىىىىانى ىنىىىىى« يۇھهننىىىىا

 هئىىىگ ۈچكهكىى ۋالىرىنىىىدا ۇئالدىىىدا بىى ۇچىالرئىنكىىار قىلغىى ۇنىڭغىىائ ۇچىالرقىلغىى

 ۇبىىىى هرنىيۇسىىىىمۇ. ئهلتىىىۈرەلمىگهنك ئىسىىىىپات- ەلىىىىىلد ەربىىىىر ۈچىىىىۈنقىلىىىىش ئ

 بولمىغان. ۇۋاھچىگ ۇرۇسلىقىغاد ۋانىڭدا

ر قىلىشىىنى ئىنكىىا هنسىىۇپم ۇھهنناغىىاي ۇرىىىتنىىى م «ۇھهننىىائىنجىىىل ي»- 3

باشىىىىىقا  هلكىىىىىىب همهس،خىىىىىاس بولغىىىىىان ئىىىىىىش ئ هھلىگىىىىىىالقىلىىىىىىش ئىسىىىىىالم ئ

 : ۇئىنكار قىلىد هرمۇدىندىكىل

 ئهسىىىىردە- 4 ېسشاسىىىت پېشۋاسىىىى ڭىنىىىىهزھىپ( خىرىسىىىتىيان مىىىانىكىز م1

 ۇنىىىىىڭئىنجىىىىىل( ئىسىىىىا يىىىىاكى ئ ۆتتىىىى هنىىىىىكىتىىىىابلىرى )ي هھىىىىدەئ ېڭىىىىىي ۇبىىىى»

كىتىىىىابالر  ۇبىىىى هلكىىىىىب همهس،يازغىىىىان كىتىىىىابالر ئ ەرسىىىىىبىر ۇرىتلىرىىىىىدىنم

قايىىىىىل  هرنىكىشىىىىىل ۇالر. ئانىىىىدىن ئىىىىېزىلغىىىىاني هرىپىىىىىدىنت هركىشىىىىىل هلۇمنىىىىام

كىتىىىابلىرىنى  ۇبىىى ۈچىىىۈنقىلىىىىش ئ هئىىىىگ هتىىىكهكىتىىىابلىرىنى قىمم ۋە ۇرۇشقىلىىىد

 هنقىلمىشىىلىرى بىىىل ۇبىى ۇالرقىلغىىان. ئىى هنسىىۇپنامىغىىا م ۇرىتلىرىنىىىڭم ڭئىسىىانى
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 ۇبىىى ۈنكىقىلىىىدى. چىىى تىىىۆھمهت ەرىجىىىىدەد ېغىىىىرناھىىىايىتى ئ رىتلىرىغىىىاۇئىسىىىا م

 ەپد« خاتىىىالىقالر بىىىىار ۆپلىگهنكىىىى ۋەزىىىىتلىقالر  دكىتىىىابالردا ناھىىىايىتى چىىىىو

 جاكارلىغان.  ۇقئوچ

خىرىسىىىىىىىىتىيانالر » ئهسىىىىىىىىردە- 2 هلسىىىىىىىۇسئىىىىىىىالىمى س ۇددىسىىىىىىىت( ب2

 ۇالرنىىىىىىىىڭئىىىىىىارقىلىق ئ ۆزگهرتىشىىىىىىىلىرىئ قېتىملىىىىىىىق- 4، - 3ئىنجىللىرىنىىىىىىى 

 . قىلغان ېالنئ ەپد« قويغان ۇرۇپئايالند هرسىگهباشقا ن هزمۇنلىرىنىم

 ئىسىىىىىىكهندىرىيهئىىىىىىاپتورى  ۇھهننانىىىىىىىڭئىنجىىىىىىىل ي» ېن( ئىىىىىىالىم سىىىىىىتادل3

 ەپد «هقىىىىقهتھ هكسىىىىزش ۇبىىىىرى ئىىىىدى. بىىى ۇغۇچىلىرىىىىدىنئوق هدرىسىىىىنىڭم

 يازغان. 

شىىقا با ۋەئىنجىىىل  ۇبىى»: ڭىىگهند ۇنىىداقم ېدرئىىالىم برتىشىىن هتقىقىىاتچى( ت4

 ىىىڭۇھهنناني ۇرىىىتم ېچبىىىرىھ هكتۇبالرنىىىڭم ېزىلغىىاني هننىىامى بىىىل ۇھهننىىاي

 «  .ېزىلغانباشلىرىدا ي ئهسىرنىڭ- 2ئىنجىل  ۇ. بهمهسئ هسهرلىرىئ

 :ڭگهند ۇنداقم ېسقاتچى ئالىم كروتهتقىت هشھۇر( م5

 بىىىىابنى- 21 ۇھهنناغىىىائىنجىىىىل ي هرەپىىىدارلىرىت چېركاۋىنىىىىڭ هشسىىىېسئ»

 «  .ۋالغانقوشى

 ىنىىى« يۇھهننىىائىنجىىىل » ئهسىىىردە- 2مهزھىپىىى هلىىۇگېن( خىرىسىىتىيان ئ6

 ۋەقىلغىىىىىان  ەتر هسىىىىىهرلهرنىئ ۈتىىىىىۈنقىلىنغىىىىىان پ هنسىىىىىۇپم ۇھهنناغىىىىىاي ۋە

 ئىنكار قىلغان. ۇشىنىبول هنسۇپم ۇھهنناغاي ۇرىتم ۇالرنىڭب

 هنخاتىمىسىىىىىىى بىىىىىىىل ۇنىىىىىىۇم ۇرڭننىىىىىىىڭھ ۆزۈمنىسىىىىىى ۋزۇدىكىمىىىىىىا ۇبىىىىىى

 ېزىلغىىاني ڭئىنجىلالرنىىى ۇتارىخچىلىرىىىدىن بىى چېركىىاۋ هدىمكىىىق»: ۈگىتىمهنتىى

 ۇرۇنقىالربىىىى ۈنكىيىىىىوق. چىىىى هلۇمىىىىاتم ئىشىىىىهنچلىكتوغرىلىىىىىق  ۋاقىتلىىىىىرى

 ېرىىىىىىپ،ب ېتىبىىىىىارئ هرگهقىسسىىىىىىل ۇرمائويىىىىىد ۋە ۋايهتلهرگهرىىىىىى ئىشهنچسىىىىىىز

 ېىىيىنك ۇالردىن. ئىىۈزگهنكىرگىى هممىنىىىكىتابلىرىغىىا ھ ۆزئىشىىىنىپ ئىى ۇالرغىىائ

قىلغىىىان.  همهلبىلىىىىپ ئ ۇقهددەسيازغىىىانلىرىنى مىىى ۇرۇنقىالرنىىىىڭب هلگهنىىىلهرك

بىىىر كىىاتىپتىن  ۋايهتلهررىىى ۋە هرقىسسىىىل ۈرلىىۈقت هرھ يالغىىان-ئانىىدىن راسىىت 

 ېتىلمهسىىىىىتىنئ هرقپ خاتىىىىىالىرى-تىىىىىوغرا  ېلىشىىىىىتهك ېتىىىىىىپبىىىىىىر كاتىپقىىىىىا ي هنهي

تىىىىىىارىخى  ڭكىتابالرنىىىىىىى ۇبىىىىىى ۋە ۆتكهنسىىىىىىېرىزامىىىىىىان ئ هتتىىىىىىا. ھهلىىىىىىگهنك
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قىلىىىىش ئىشىىىى  هتقىىىىقت يالغىىىانلىرىنى-راسىىىت  ۇالرنىىىىڭئ هدىمىيلهشكهنسىىىېرىق

 «قالغان. ۇپئىمكانسىز بول

ئىختىالپالرنىىىىىى  هققىىىىىدىكىتىىىىارىخى ھ ېىىىىىزىلىشي ڭئىنجىلالرنىىىىى ۇرڭنھىىىى

 هققىىىىىىدە،تىىىىىارىخى ھ ېزىلغىىىىىاني هتتانىىىىىىڭ: ئىنجىىىىىىل مۇبايىىىىىان قىلىىىىىىد مۇنىىىىىداق

 61، يىلىىىى- 48، يىلىىىى- 43، يىلىىىى- 41، يىلىىىى- 38، يىلىىىى- 37 هنىىىىڭمىالدىي

 خىىىىل هرھ ەيىىىدىغاند ېزىلغىىىاني يىلىىىى- 64 ۋە يىلىىىى- 63، يىلىىىى- 62، يىلىىىى-

 .هۋجۇتم ۋايهتلهررى

- 56 هنىىىىىڭمىالدىي هققىىىىىدە،تىىىىارىخى ھ ېزىلغىىىىاني ڭئىنجىىىىىل ماركوسىىىىنى

 .هۋجۇتم ۋايهتلهرخىل رى هرھ ەيدىغاند ېزىلغاني يىلى- 65، يىلى

 63، يىلىىى- 53 هنىىىڭمىالدىي هققىىىدە،تىىارىخى ھ ېزىلغىىاني ۇقانىىىڭئىنجىىىل ل

 . هۋجۇتم ۋايهتلهرخىل رى هرھ ەيدىغاند ېزىلغاني يىلى- 64، يىلى-

، ىلىىىي- 68 هنىىىڭمىالدىي هققىىىدە،تىىارىخى ھ ېزىلغىىاني ۇھهننانىىىڭئىنجىىىل ي

 ەيىىىىىىدىغاند ېزىلغىىىىىىاني يىلىىىىىىى- 98 ۋە يىلىىىىىىى- 97، يىلىىىىىىى- 70، يىلىىىىىىى- 69

 بار. ۋايهتلهررى

 هھىىىىۋالىئ ڭئىنجىلنىىىىى ۆتتىىىى هشىىىىھۇرم ۇقولىىىىىدىكى بىىىى ڭخىرىسىىىىتىيانالرنى

 الردىنۇبىى هھىىۋالىئ ڭكىتابلىرىنىىى هھىىدەئ ېڭىىىباشىىقا ي هردە،بولغىىان ي ۇنچىلىىىكب

 .همهسئ هجهبلىنهرلىكبولغانلىقى ئ ئىشهنچسىز ۋە ۈبھىلىكش ېخىمۇت

دىكى، ئايىىان بولىى هئىگىسىىىگ هقىىىلئ هرقانىىداقھ هتىجىسىىىدەن هتقىقىىاتالرت ۇبىى

 هھىىىىىدەئ ېڭىىىىىىي ۋەخىرىسىىىىىتىيانالر( كونىىىىىا  هھىىىىىۇدىي،كىتىىىىىابالردا )ي هھلىىىىىىئ

 ىىىىىپېتئىىىارقىلىق سىىىىاغالم ي ۋاسىىىىىتىالر ئىشىىىهنچلىك ېچبىرىنىىىىىڭكىتابلىرىىىىدىن ھ

غىىىىان بول ۇنىىىىداق. بۇريوقتىىىى پىىىىاكىتلىرى- ەلىىىىىلئىسىىىىپاتاليدىغان د هلگهنلىكىنىىىىىك

 هنيىىىىاكى ئىلھىىىىام بىىىىىل ۋەھىىىىىيكىتىىىىابلىرىنى  ۇبىىىى ڭكىتابالرنىىىىى هھلىىىىىئ هن،ئىىىىىك

 پەد ۇنىىىداقب ۈنكىچىىى .ۇريوقتىىى ۇنئىىىور ېچقىلىشىىىلىرىغا ھىىى ۋادا ەپد ېزىلغىىىاني

 لهرەلىلىىىىد ۇنىىىىۇخاتالىقىغىىىىا م ۋاالرنىىىىىڭدا ۇنىىىىداق. بۇرقىلىشىىىىلىرى خاتىىىىاد ۋادا

 :ېرەقبولسا ك ېتهرلىكي

 هيبىلىىىىىىىىم-بىلىىىىىىىىىپ ۋەكىتىىىىىىىىابالر سانسىىىىىىىىىزلىغان خاتىىىىىىىىالىقالر  بىىىىىىىىۇ- 1

 همىىىىىمهھ ڭكىتابالرنىىىىىى ۇ. بىىىىىۇرتولغىىىىىان كىتىىىىىابالرد هنبىىىىىىل ۆزگهرتىشىىىىىلهرئ

كىتىىاب  هھلىىىزىىىتلىقالر ئ هھهتتىكىىىج هنىىام ۇرغىىانت ۆرۈنىىۈپك ۇنلىرىىىدائور
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 هتتىىىىىا. ھۆپتىىىىىۇرناھىىىىىايىتى ك ەرىجىىىىىىدەئىنكىىىىىار قىاللمايىىىىىدىغان د ۇئىىىىىالىملىرىم

 ۇبىىىىىى ۇپهسسىىىىىىىرلىرىمۇم ۋەئىىىىىىالىملىرى  هتقىقىىىىىىاتچىت هشىىىىىىھۇرم ۇالرنىىىىىىىڭئ

قىلغىىىان  ېتىىىىراپئ ۆزگهرتىشىىىلهرنىئ هسىىىتهنق ۋەكىتىىىابالردىكى خاتىىىالىقالرنى 

بىرسىىىىنى تىىىوغرا  ۇالردىنقىلىىىىپ، ئىىى ېتىىىىراپزىتلىقالرنىىىى ئ هردىكىئىبىىارىل ۋە

 ۇقهددەسمىىى ۆزلىرىنىىىىڭئ ۇالرقىىىارار قىلغىىىان. ئىىى ەپد ۇرماقالغىىىانلىرىنى ئويىىىد

قىاللمايىىىىدىغان  ۇلقوبىىىى هقىىىىىلزىتلىقالرغىىىا ئ ۋەخاتىىىىالىقالر  ۇكىتابلىرىىىىدىكى بىىىى

ئىلھىىام  هلىىگهنئىىالالھتىن ك ۈنكى. چىىۆرسىىهتكهنك باھىىانىلهرنى هزىب هكىلدەشىى

بولماسىىىىلىقى  هۋجىىىىۇتزىىىىىتلىقالر م ۋەكىتابتىىىىا خاتىىىىالىق  ېزىلغىىىىانئىىىىارقىلىق ي

 ۆزگهرتىلگهنىىدىنئ هرىپىىىدىنئىالھىىىي كىتىىاب ئىنسىىانالر ت هرقانىىداق. ھېىىرەقك

 هتىىىىكهنھالىىىىىدىن ھامىىىىان چىقىىىىىپ ك ۋەھىيلىىىىىكئىلھىىىىامىيلىق يىىىىاكى  ۇئىىىى ېىىىىيىن،ك

 . ۇبولىد

ى ئىىىاپتورلىر ڭئىنجىلالرنىىىى»: ۇيازىىىىد ەپد ۇنىىىداقم ېننىىىورت هتقىقىىىاتچىت

 ۆزئىىىىىىى ۋە ېرلىرىگهخىىىىىىىاراكت ۋە ەتئىىىىىىىاد ۆزلىرىنىىىىىىىىڭئىنجىلالرنىىىىىىىى ئ ۇبىىىىىىى

 هربىىىىىىىىريازغىىىىىىىان ھ ۇالرنىىىىىىىىڭئاساسىىىىىىىلىنىپ يازغىىىىىىىان. ئ ۈشىىىىىىىهنچىلىرىگهچ

 ەپئىلھىىىىىىىام قىلىنىىىىىىىاتتى د ۆكۈملىرىىىىىىىىدەيىىىىىىىاكى چىقارغىىىىىىىان ھ هسىىىىىىىىلىلىرىدەم

 «.ۇقىلىنمايد هسهۋۋۇرت

 ڭيازغانلىرىنىىىىىى هيغهمبهرنىىىىىىڭپ»تهپسىىىىىىرلىرىدە: ئىسىىىىىكات  ۋە ېنىىىىىرىھ

 ىىىيههنگلئ». ۇيازىىىد ەپد« ناتىىايىن ۇشىىىبول ۇنلۇقئىلھىىام يىىاكى قىىان هممىسىىىھ

لىىىىرى پىكىر ڭخىرىسىىىتىيان ئالىملىرىنىىىى ۆپلىگهننىىىاملىق كىتابتىىىا كىىى« مائىىىارىپى

 قىلىنغان:  هيتق ەپد ۇنداقم

كى كىتىىىابالردى ۇ. بىىىهمهسئىلھىىىام ئىىىارقىلىق بولغىىىان ئ هتقانىىىداق ھىىىال هرھ

 ۇبىىىى ۇچىالرقىلغىىىى ۋادا ەپد ېزىلغىىىىانئىلھىىىىام ئىىىىارقىلىق ي ۆزلهرنىسىىىى ۈتىىىىۈنپ

 «.ئىسپاتلىيالمايدۇ ۋالىرىنىدا

نىىاملىق « رىىىس مائىىارىپى»چىققىىان  يېزىىىپ هئىىالىمالر بىىىرلىكت هتقىقىىاتچىت

 ڭكىتابالرنىىىىىىى ۇبىىىىىى هقىىىىىىىقهتهنھ»قىلىنغىىىىىىان:  هيىىىىىىتق ەپد ۇنىىىىىىداقكىتابتىىىىىىا م

 بىرىنىىىىىىى-بىىىىىىىر  ۋەخاتىىىىىىالىقالر  ۆزلىرىدەسىىىىىى ۋەقىلىقلىرىىىىىىىدا  ڭئاپتورلىرىنىىىىىىى

 ۋە ۋەھىىىىي هزىلىرىنىىىىب هزىلىىىىرىب ۇرىتالرنىىىىڭزىىىىتلىقالر بىىىار. م ۇزىىىىدىغانب

 ۇرىتالرنىخىرىسىىىىىىتىيانالر مىىىىىى هدىمكىىىىىىى. قدەپ بىلهتتىىىىىىىئىلھىىىىىىام ئىگىسىىىىىىى 
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 ۇالرنىىىىىىىڭئ چىىىىىىۈنكىقىلمىىىىىىايتتى.  ېتىقىىىىىىادئ ەپخاتىىىىىىالىقالردىن سىىىىىىاقالنغان د

. ۇرۇالتتىتىىى كۆرسىىىىتىلىپگاھىىىىدا قارشىىىىلىقالر  هرىكهتلىىىىرىگهھ ۋەئىشىىلىرىغا 

"ئىنجىىىىل  هنيازغىىىان "ئىنجىىىىل مىىىاركوس" بىىىىل ۇرىتلىرىمىىى ۇرىتالرنىىىىڭم ۇئىىى

 ېزىلغىىىىىاني هنئىلھىىىىىام بىىىىىىل ڭئىككىسىىىىىىنى ۇ. ئىىىىىالىمالر بىىىىىۇنداقتۇرشىىىىى ۇ"مۇقىىىىال

 .ۇقىلىشىد هقش هنلىكىگهكىتابالر ئىك

 ىېڭىىىي هتقىقىىىاتچىلىرىت ۋەئىىىالىملىرى  ۈيىىىۈقب ڭىنىىىىهزھىپم پىروتېسىىىتانت

 ۇقوچىىىئ همهسىىىلىكىنىكىتىىىابالر ئ ېزىلغىىىاني هنئىلھىىىام بىىىىل ڭكىتابلىرىنىىىى هھىىىدەئ

 «.ۇئىقرار قىلىد ۇخاتالىقلىرىنىم ۇرىتالرنىڭم ۋە ۇقىلىد ېالنئ

 هكھارىننىىىىڭئىىىالىمى ئ هشىىىھۇرم نىڭخىرىسىىىتىيان ېننىىىورت تهتقىقىىىاتچى- 2

 هقىىىىىىىقهتهن،ھ»: ەيىىىىىدۇد ۇنىىىىىداققىلىىىىىىپ م هقىىىىىىلن ۆزلىرىنىسىىىىى ۆۋەنىىىىىدىكىت

بايىىان قىلغىىان بىىىر  هھىىۋالىنىئ ڭئىسىىانى ەۋرىىىدەد ۋۋالقىئىىا ڭخىرىسىىتىيان دىنىنىىى

ئىسىىىانى  ۇ،بوالتتى. ئىىىدڭيىشىىىكه« ئىنجىىىىل هسىىىلىئ» ۇنىكىتىىىاب بىىىار ئىىىىدى. ئىىى

 ېزىلغىىاني ۈچىىۈنئ ۇرىتالرمىى ېيىنكىىىك ىلىيالمىغىىانئا ۆزلىرىنىسىى ۆرمىگهن،كىى

 ۆپهيگهنكىى هسىىىرلهردەئىككىنچىىى ئ ۋەكىتىىاب بىرىنچىىى  ۇبىىىر كىتىىاب ئىىىدى. بىى

 ېزىلىشىىىىي ڭئىنجىلالرنىىىى ۈتىىىۈنباشىىىقا پ ۋە« مىىىاركوس»، «ۇقىىىال»، «هتتىىىام»

 ۆزگهرتىىىىىپ،ئىىىىىنجىلالر ئ ۇبىىىى ېكىنبولغىىىىان ئىىىىىدى. لىىىى هنىىىىبهبىىىىىر م ۈچىىىىۈنئ

ي تهدرىجىيىىى ۇالرنىىىىڭئ ېىىىيىن،ك چۈشىىىكهندىنقوللىرىغىىىا  ۇۋالغۇچىالرنىڭقوشىىى

گاھىىىدا قىسىىىقارتىپ،  ۇرۇپ،ئويىىد هرسىىىلهرنىخاھىشىىلىرىدىن بىىىر نۆزھالىىدا ئ

 هزمىىىىۇنلىرىم ڭئىنجىلالرنىىىىى ۇبىىىى هريانىىىىىداج ۈرۈشىىىىلىرىي ۇپگاھىىىىىدا قوشىىىى

 ۇرمايالغىىىان، ئويىىىد هنبىىىىل هھىىىۋالالرئ ھهقىقىىىىي هتىجىىىىدە. نهتىىىكهنك ۆپىيىىىىپك

ئىىىنجىلالر  ۇبىى هنبىىىل ۇنىڭ.  شىىهتىىكهنئارىلىشىىىپ ك هرقىسسىىىل ۋە ۋايهتلهررىىى

توپلىمىغىىىا ئايلىنىىىىپ قالغىىىانلىقتىن،  ېكىىىايىلهرھ ۋە ۋايهتلهررىىىى هجىملىىىىكھ دچىىىو

 ېغىزىىىىدىنئ ڭبىرىنىىىى ۋايهتلهررىىىى ۋە ېكىىىايهھ ۇ. بىىىۆزگهرگهنئىىى هكلىشىىى ۇنىىىڭئ

 ۆزگىرىىىىىىپئ ېخىمىىىىىۇت هريانىىىىىىداج ېىىىىىرىشب ېتىىىىىىپي ېغىزىغىىىىىائ ڭبىرىنىىىىىى هنهي

 همىالدىىىىي چېركىىىاۋلىرىخىرىسىىىتىيان  هتتىىىايوقاتقىىىان. ھ ۈتىىىۈنلهيپ ېتىبىىىارىنىئ

 ەۋرباشىىىىىلىرىدا د هسىىىىىىرنىڭئ ۈچىنچىئىىىىى ۋەئىىىىىاخىرى  هسىىىىىىرنىڭئىككىنچىىىىىى ئ

قالغىىىانلىرىنى  تاللىۋڭلىىىىپ،ئىنجىلىىىنىال  4ن ئىنجىلىىىدى ۇقدىىىىن ئىىىارت 70 ۈرگهنسىىى

 ۇۋاقىتتاشىىىىى چېركىىىىىاۋالر هگهربولغىىىىىان. ئ هجبىىىىىۇرتاشالشىىىىىقا م ۆيىىىىىدۈرۈپك
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سانسىىىىىىز ئىىىىىىنجىلالردىن  ۇرۇلغانئويىىىىىد ۇنىئىىىىى ېپىىىىىىپ،ئىنجىلنىىىىىى ت هسىىىىىلىئ

 ۇرمائويىىىد ېكىنياخشىىىى بىىىوالتتى، لىىىۇئهلۋەتتهبولسىىىا ئىىىىدى، ب ۋااللىغىىىانئايرى

 هرنىڭقىسسىىىىل ۋە هپسىىىانهئ ۈزۈلگهنئىنجىلالرغىىىا كىرگىىى ۇبىىى ۋە ڭئىنجىلالرنىىىى

بىىىىر  ېچقانىىىداقھ ڭقىىىىيىن ئىىىىدى. ئىنجىلنىىىى هقىىىىقهتهنئىىىىش ھ ۇكىىىىدىن بىىىۆپلۈك

خىىىىىىالىي  ېكىىىىىىايىلهردىنھ ۋە ۋايهتلهردىنرىىىىىىى ياۋىىىىىىىداق-يالغىىىىىىان  ۇسخىسىىىىىىىن

 ۋڭلىشىىىىمۇئايرى ئويىىىىدۇرمىالرنى هنبىىىىىل هسلىسىىىىىئ هتتىىىىا. ھهمهسبواللىغىىىىان ئ

 هدىمكىىىىلهرق ۇىا. شىىىهكىللهنگهنىدىشىىى ۋەزىىىىيهتبولمايىىىدىغان بىىىىر  ۇمكىنمىىى

راسىىىتنى يالغانىىىدىن  ۇالرئىىى ۈنكى. چىىىيهيتتىىىى ۋايىىىىم ۆپلىكىىىىدىنك ڭئىنجىلالرنىىىى

زامىىىىىانالردا  ۇزادى قىىىىىادىر بواللمىغانىىىىىىدى. ئىىىىى هرقلهندۈرۈشىىىىىكهئايرىىىىىىپ پ

 ۆچىىىۈرۈپك ۇسىىىخىغان ۇسىىىخىدىنئىنجىلالرنىىىى ن ۇبولمىغىىىانلىقتىن بىىى هتىىىبهئهم

خالىغىىىىىىان  ۇسخىسىىىىىىىغان ۆچىىىىىىۈرگهنك ۆزىبىىىىىىىرى ئىىىىىى هرھ ڭرنىىىىىىىيازغانال

 ۇسىىىخىدىن. بىىىىر نۈزۈۋاالتتىكىرگىىى ۋايهتلهرنىرىىىى هپسىىىانه،ئ ۋە ېكىىىايىلهرنىھ

 ۇبىىىىى ېىىىىىيىن،ئارىسىىىىىىغا تارقالغانىىىىىدىن ك هركىشىىىىىىل ۇسىىىىىخىالرن ۆپهيتىلگهنكىىىىى

 همهسىىىمۇ؟يىىىاكى ئ ۆزلىرىمۇسىىى ڭئاپتورنىىىى هممىسىىىىھ ۇسىىىخىالردىكىلهرنىڭن

قالغانىىىىدى.  ۈشىىىۈپچ ەرىجىىىىگهبولمايىىىدىغان د ۇمكىنمىىى ۇقىلىشىىىم هتقىىىىقت ەپد

دىنىىىىىىىي  ۆزلىرىنىىىىىىىڭئ ەۋەتچىلىىىىىىىرىد ۋەىمىىىىىىالىرى ۆلخىرىسىىىىىىتىيان ئ هتتىىىىىىاھ

 ېلىۋاتقانلىقىغىىىاك ېڭىلىنىىىىپي ۆزگهرتىلىىىىپ،ئ هدەپتوختىماسىىىتىن ھ ڭكىتابلىرىنىىىى

كىتىىابالر  ۇبىى ۇچىالرقىلىىىپ چىققىى ۇسىىخان ۆچىىۈرۈپئىنجىلالرنىىى ك» ېچىنىىىپئ

 ۇرىتلىرىمىى هيتاننىڭ. شىىۆزگهرتىىىۋەتتىئ ۇالرنىئىى مهيالۆتئىى ۇزۇنئىى ېزىلىىىپي

 ۆزچىقىرىىىىىىپ تاشىىىىىالپ، ئىىىىى هقىقهتلهرنىىىىىىكىتىىىىىابالردىكى ھ ۇقهددەسمىىىىى ۇبىىىىى

 ۇئىىىىىارقىلىق بىىىىى ۈزۈۋڭلىشكىرگىىىىى هپسىىىىىانىلهرنىئ ۆپلىگهنخاھىشىىىىىلىرىدىن كىىىىى

كىتىىىىىىابلىرىمىز  ۇقهددەسمىىىىىى .بۇلغىىىىىىىۋەتتى هنبىىىىىىىل هتلهركىتىىىىىىابالرنى نىجاسىىىىىى

ئاللىقاچىىىان يوققىىىا  ۈپىتىمۇئىالھىيلىىىىق سىى ڭكىتابالرنىىىى ۇ. بىىېلىنمىىىىدىسىىاقلىنىپ ق

 ۇقهددەسبولغىىىىىىىان. مىىىىىىى ېيتىىىىىىىىدىغانئ ۋەز هنبىىىىىىىىل ۋايسىىىىىىىاش ەپد« چىقتىىىىىىىى

 ۇالرنىئىىىىىىىارقىلىق ئىىىىىىى ۇشقوشىىىىىىى ۋەقىسىىىىىىىقارتىش  هكىتىىىىىىىابالرنى خالىغىىىىىىىانچ

 ېقىمئايلىنىىىپ قالغىىان بىىىر ئىى ەتكهنورمىىال ئىىاد ۇۋاقىتالردائىشىىى شىى ۆزگهرتىشئىى

ئىىىىىىىاپتورالر يازغىىىىىىىان  ۇۋاقىتالردىكىئىىىىىىى ۇكى،شىىىىىىى ەلىلىىىىىىىىد هنلىكىنىىىىىىىىڭئىك

 هنهتئىىىىالالھ ل هكىشىىىىىگ ۆزگهرتكهنكىتىىىىابنى ئىىىى ۇبىىىى»ئاخىرىىىىىدا  ڭكىتابلىرىنىىىى
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قىىىىىىىىىىاتتىق  ۆزگهرتكىىىىىىىىىىۈچىلهرنىئىىىىىىىىىىارقىلىق ئ ېىىىىىىىىىىزىشي ەپد« !ۇنقىلسىىىىىىىىىى

 ۋامئىشىىىىلىرى دا ۆزگهرتىشئىىىى هنهي ۇنداقتىمۇبولغىىىىان. شىىىى ۇرىىىىىدىغانئاگاھالند

 هرجىمىھىىىىىىىىىىالىغىمۇت نىڭهلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمئىسىىىىىىىىىىا ئ هتتىىىىىىىىىىا. ھۋەرگهنقىلىىىىىىىىىىى

 ڭئالىمىنىىى ۇددىسىىتبىىىر ب ۇىا. شىىئېنىقتىىۇر ۈزۈلگهنلىكىكىرگىى ۆزگهرتىشىىلهرئ

« يازغىىىان ۆزگهرتىىىىپئ ېىىىتىمق 4~  3ئىنجىللىرىنىىىى  ۇالرئىىى»خىرىسىىىتىيانالرنى 

 هنراسىىىىىىت بىىىىىىىل ۈنكى. چىىىىىىهمهسئ هجهبلىنهرلىىىىىىىكئ هيىبلىگهنلىكىمىىىىىىۇئ ەپد

 هركىشىىىىىىىل هتمىىىىىىىگهني هۋىيهسىىىىىىىس هرقلهندۈرۈشىىىىىىكهيالغىىىىىىاننى ئايرىىىىىىىپ پ

 ڭئىنجىلالرنىىىى ۇبىىى ېىىىرىب ۋاقىىىىتالردىنچىقىشىىىقا باشىىىلىغان  هيىىىدانغائىىىىنجىلالر م

 ېغىىىىىىىىىزخالىغىىىىىىىىان ئ ۋەياقمىغىىىىىىىىان جىىىىىىىىايلىرىنى قىسىىىىىىىىقارتىش  ۆزلىرىگهئىىىىىىىى

 ۇالر. ئىىىىۇغۇلالنغانشىىىى ۆپكىىىى هنبىىىىىل ۈزۈشكىرگىىىى ۇنىڭغىىىىائ ۋايهتلىرىنىرىىىىى

 هنهي ۆزلىرىنىسىىىىىى ېكىسىىىىىىتلهرنىڭت هلىىىىىىگهنقىلىنىىىىىىىپ ك هيىىىىىىتئىىىىىىىنجىلالردا ق

يىىىىازاتتى.  هنبىىىىىل ۆزگهرتىشئىىىى ۆزلهرگهباشىىىىقا سىىىى ۈرىىىىىدىغانبىلد ۇمهنىنىشىىىى

ھايىىىىاتى توغرىلىىىىىق  هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ نهسىىىىىھهتلهر ۋە– ۋەز ۇالرئىىىى

 ەۋىشىىىىىىىتهخالىغىىىىىىىان ر ۆزلىرىئىبىىىىىىىارىلىرىنى ئىىىىىىى ېكىسىىىىىىىتلهرنىڭت هلىىىىىىىگهنك

يىىىازاتتى.  هنبىىىىل هرباشىىىقا ئىبىىىارىل ۈرىىىىدىغانبىلد ۇمهنىنىشىىى هنهي ۆزگهرتىىىىپئ

 ۆزگهرتىش،ئىىىىىى ۇخىرىسىىىىىىتىيانلىرى يولغىىىىىىا قويغىىىىىىان بىىىىىى هسىىىىىىىربىرىنچىىىىىىى ئ

 ەتتهقىلغىىىان. ئىىىاد ۋامدا هئىىىاخىرىغىچ هسىىىىرنىڭئ ۈچىنچىئىىىادىتى ئىىى ۇرۇشئويىىىد

 ەتنىئىىىاد ۇبىىى هرمۇبولغىىان كىشىىىىل هۋقهسىىىىدەم ۈشىىىمهنلىكخىرىسىىتىيان دىنىغىىىا د

 ڭياشىىىغان ئىنسىىانالرنى ئهسىىىردە-2» ۇسيىىان ئالېكسىىاندر. ۋالغىىانقىلى هسىىىپك

 .ەيدۇد« بولغان ەتئىبار ۆزگهرتىشتىنئىنجىلالرنى ئ هسپىك

 ۇنىىىداقم هگهشىىىتۈرۈپئ ۆزلىرىگهسىىى ۇقىرىىىىدىكىي هكھارىننىىىىڭئ ېننىىىورت

 ۇبىىى هلكىىىى. بهمهسپىكىىىرى ئ هكھىىىارىننىڭالئ ۇزيىىىالغ ۇقىرىىىىدىكىلهري»: ەيىىىدۇد

ئىنجىلالرنىىى  ېننىىورت« .ۇرئورتىىاق پىكرىىىد ڭخىرىسىىتىيان ئالىمىنىىى ۆپلىگهنكىى

 ۇرۇپ،تىى ۇپبىىىرى بولىى هرنىڭكىشىىىل ۇلغىىانئاقالشىىتا تون ۋەقىلىشىىتا  ۇداپىۇهمىى

بايىىىان قىلىىىىپ بولغانىىىدىن  تهپسىىىىلىي ۋزۇنىمىىىا هتىىىتهئىنجىلىىىدىكى ي ۆتتىىى ۇبىىى ۇئىى

 ۇرۇلغانئويىىىىد هلكىىىىىب همهسىىىىلىكىنى،ئىنجىلىىىىدىن ئ ۋزۇالرنىىىىىڭما ۇبىىىى ېىىىىيىن،ك

 ۋە هرنىڭلغىىىىان قىسسىىىىىليا هنهي ۇ. ئىىىۇقىلىىىىىد ېتىىىىراپئ هنلىكىنىىىىىئىك ۋزۇالرمىىىا

ئارىلىشىىىىىىىىپ  ۇبايىىىىىىىانلىرىغىم ۆجىزىلهرئىنجىلالردىكىىىىىىىى مىىىىىىى هپسىىىىىىىانىلهرنىڭئ
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 يالغىىىىاننى-ئىىىىىنجىلالردىن راسىىىىت  ۇھىىىىازىرقى زامانىىىىدا بىىىى ۋە هتكهنلىكىنىىىىىك

 . ۇئىقرار قىلىد همهسلىكىنىئ ۇمكىنم ۋڭلىشنىڭئايرى

بىىىىر كىتىىىاب ئىلھىىىام  هتىىىكهنئارىلىشىىىىپ ك ۆزلهريالغىىىان سىىى هنراسىىىت بىىىىل

 !ۇ؟ئىلھامى كىتاب بوالالمد ېزىلغاني هنبىل

 ۇالرغىىىىىىاكىتابلىرىىىىىىىدىن يىىىىىىاكى ئ هھىىىىىىدەئىككىىىىىىى ئ ڭكىتابالرنىىىىىىى هھلىىىىىىىئ

 كىتىىاب ېزىلغىىاني هنئىلھىىام بىىىل ڭكىتابچىلىرىىىدىن قايسىىى بىرىنىىى ۇۋڭلىنغانقوشىى

 ۇنداقشىى ۇسىىۇلمانالربىىىز م ۇ؟قىلىشىىلىرىغا ئىمكىىانلىرى بىىارم ۋادا هنلىكىنىىىئىك

 هنېىىىىرىلگب هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇسىىىىام هرىپىىىىىدىنقىلىمىزكىىىىى، ئىىىىالالھ ت ېتىقىىىىادئ

ئىنجىىىىىىىل  هسىىىىىىلىئ ېىىىىىىرىلگهنب هلهيھىسسىىىىىىاالمغائىسىىىىىىا ئ ۋە هۋراتت هسىىىىىىلىئ

 ېلىشىىىىىتىنك ۇنياغىىىىىاد هلهيھىسسىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىى هزرىتىىىىىىھ هيغهمبىرىمىىىىىزپ

 هنلئىنجىىىل نىىامى بىىى ۋە هۋراتيوقىلىىىپ بولغانىىىدى. ھىىازىر ت ۇرۇنالبىى ېلىىىخ

 هر،يالغىىىىىىان قىسسىىىىىىىل ۋەكىتىىىىىىابالر راسىىىىىىت  ۇرغىىىىىىانت ۇپبولىىىىىى هۋجىىىىىىۇتم

. بىىىىىىز ۇرتوپلىمىىىىىىد ېكىىىىىايهبىىىىىىر ھ ەتئىبىىىىىار هپسىىىىىانىلهردىنئ ۋە ۋايهتلهررىىىىىى

 ۇھهممهدمىىىى ۆزگهرتىلمهسىىىىتىنئ هھىىىىالى بىىىىويىچ ۆزئىنجىىىىىل ئىىىى هنبىىىىىل هۋراتت

 كىتابالرغىىىىا ئىسىىىىالم دىنىىىىى ۇبىىىى ،بىىىىار ئىىىىىدى ەۋرىگىىىىىچهد هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

 ڭمهيمىىىىىىز،د ۈزۈلگهنكىرگىىىىى ۆزگهرتىشىىىىىلهرئ ېىىىىىيىنك هلگهنىىىىىدىنك ۇنياغىىىىىاد

 .ڭيهلمهيدۇد ۇنداقب ۇسۇلمانبىر م ېچقانداقھ

 ەتر هكتىىىىىۇبلىرىم ئىىىىىالىمى( نىىىىىىڭخىرىسىىىىىتىيان  هدىمكىىىىىى)ق ۋلۇسپىىىىىا

 ېتىبارغىىائ ۇئىى ۇىاشىى همهس،ئ هئىىىگ هتىىكهئىلمىىى قىمم ېچقانىىداقھ ۇ. ئىىۇقىلىنىىىد

بىىىىىىز  هلسىىىىىهق،ك ۇرىتلىرىغىىىىىام هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىا ئ هممىىىىىا. ئېلىنمايىىىىىدۇئ

 ۇرىتلىرىنىمىىىىىىىىى هنئىخالسىىىىىىىىىم هلهيھىسسىىىىىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىىىىىا ئ ۇسىىىىىىىىىۇلمانالرم

قىلمىىىىىايمىز.  ېتىقىىىىىادئ ەپد هيغهمىىىىىبهرلهرپ ۇالرنىئىىىىى ېكىن. لىىىىىهيمىىىىىىزلهدھىيهم

توغرىلىىىىىىىق  همخاتىىىىىىالىق ھ هزىرىمىىىىىىىزدەن ڭبىزنىىىىىىى ۆزلىرىسىىىىىى ۇالرنىىىىىىىڭئ

 ئىىىىالىملىرى( نىىىىىڭ ۇنشىىىىۇناس)ئىسىىىىالم قان ۇجتهھىىىىىدالربولغىىىىان م ېھتىمىىىىالىئ

ئىككىىىى  ۋۋالقىئىىىا ۇسخىسىىىىنىڭن هسىىىلىئ ڭ. ئىنجىلنىىىىۇرئوخشاشىىىت ۆزلىرىگهسىىى

 هنچنىڭبولغىىىان ئىشىىى ۇرىتلىرىغىىىائىچىىىىدىال يوقىلىىىىپ بولغىىىانلىقى ئىسىىىا م هسىىىىرئ

ھىىىىالالردا ئىسىىىىىا  ۆپكىىىى ۇالرئىىىى ۇسۇسىىىىهن،بولىىىىدى. خ هۋەبيوقىلىشىىىىىغا سىىىى

. ۈشىىىىىىنهلمهيتتىچ هقسىىىىىهتنىئاساسىىىىىىي م ۆزلىرىدىكىسىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ



  يهھۇدى ۋە خىرىستىيانالرنىڭ كىتابلىرى 47

 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ ۈنكى. چىىىىۇئىسىىىىپاتاليد ۇنىئىىىىىنجىلالر بىىىىھىىىىازىرقى 

 ۆپكىىى ۆزلهرقىىىىيىن بولىىىىدىغان ئىجمىىىالى سىىى ۈشىنىشىىىكهچ ەرھىىىالد ۆزلىرىدەسىىى

 ئىدى. 

 ۋە ئىنجىل لۇقا ئىنجىل ماركوس

. همهسئ ۇرىتلىرىىىىىدىنم هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ۇقىىىال هنمىىىاركوس بىىىىل

 اكىىىىتپ- ەلىىىىلد ەربىىىىر هققىىىىدىمۇئىلھىىىام ئىگىلىرىىىىدىن بولغىىىانلىقى ھ ۇالرنىىىىڭئ

 كهۆرۈشىىك هلهيھىسسىىاالمنىئىسىىا ئ ۇبولسىىىم ېىىتىمق ەربىىىر ۇالرئىى هلكىىىيىىوق. ب

 بولغىىان هنسىىۇپم هئىككىسىىىگ ۇبىى ۇىا. شىىهردۇربواللمىغىىان كىشىىىل ۇيهسسىىهرم

 يوق.  هتتوختىلىشقا ھاج هققىدەئىككى ئىنجىل ھ ۇب

 ۇسىىىىىىىىىىىام هۋراتت هبىىىىىىىىىىىويىچ ېتىقىىىىىىىىىىىادىئ ۇسىىىىىىىىىىىۇلمانالرنىڭبىىىىىىىىىىىىز م

 هرىپىىىىىىىىدىنئىىىىىىىالالھ ت هلهيھىسسىىىىىىىاالمغائىنجىىىىىىىىل ئىسىىىىىىىا ئ هلهيھىسسىىىىىىىاالمغا،ئ

 هرنىڭئىچىىىىدىكىل ڭئىككىىىى كىتابنىىىى ۇ. بىىۇركىتىىىابالرد ۋىسىىىاما ۈشىىۈرۈلگهنچ

 ۆزگهرتىشىىىىكه،ئ ۇالرنى. بىىىرسىىىىۆزلىرى( دۇ ڭئالالھنىىىى)ۋەھىىىىىي  هممىسىىىىھ

 هتلهردەئىىىاي ۆۋەنىىىدىكى. تۇيىىىاكى قىسقارتىشىىىقا بولمايىىىد ۇشىىىقاقوش ۋە ۇزۇشىىىقاب

 ۈپهتلىگهنلىكىنىئىنجىلنىىى سىى هنبىىىل هۋراتتهسىىلىدىكىئ نىىىڭ« كهرىىىم ۇرئىىانق»

، ئىىىىايهت- 110 ۇدھىىىى سىىىىۈرە-10، ئىىىىايهت- 87 هقهرەب سىىىىۈرە-2: ۆرىمىزكىىىى

-28، ئىىىايهت- 35 ۇرقىىىانش سىىىۈرە-25، ئىىىايهت- 49 ۇنئمىنىىىۇم ۈرەسىىى – 23

سىىىۈرە -41، ئىىىايهت- 23 هجدەسىىى سىىىۈرە-32، ئىىىايهت- 43 سىىىۈرە قهسىىىهس

تَىاَب  ﴿ :ئىالالھ تائىاال ئىايهتلهردە- 45 ۇسسىلهتش وَسىى ال كا  ﴾َولَقَىد  ََتَي نَىا مس

 ﴾ قىلىىىدۇق( ئاتىىىا هۋراتنىىىىت هنىىىىكىتىىىاب )ي ۇسىىىاغام هقىىىىقهتهنھ بىىىىز ﴿ يهنىىىى

 ئىىىىايهتلهردە- 27 سىىىىۈرە ھهدىىىىىد-57، ئىىىىايهت- 46 سىىىىۈرە مائىىىىىدە-5. دەيىىىىدۇ

يىىَل  ﴿ :هققىىىدەھ هلهيھىسسىىاالمئىىالالھ تائىىاال ئىسىىا ئ ن جا ا  ِ  ﴿ يهنىىى ﴾َوََتَي نَىىا س ا

 ېنىىىىىقئ ۇنىمۇ. شىىىىدەيىىىىدۇ ﴾ قىلىىىىدۇقئىسىىىىاغا( ئىنجىلنىىىىى ئاتىىىىا  هنىىىىى)ي ئۇنىڭغىىىىا

 ۇقهددەسنامىىىدىن مىى هھىىدەئ ېڭىىىي ۋە هھىىدەكونىىا ئ ېرەككىىى،ك هرقلهنىىدۈرۈشپ

 هنبىىىل هپسىىانىلهرئ ۋە ۋايهترىىى هر،ئاتالغىىان ھىىازىرقى قىسسىىىل ەپكىتىىابالر د

ئىنجىىىىل  هۋرات،بايىىىان قىلىنغىىىان ت دە« كهرىىىىم ۇرئىىىانق»كىتىىىابالر  ۇتولغىىىان بىىى

. هرزىمهيىىىىىدۇئ ڭيىشىىىىىكهكىتىىىىىابالرنى ئىالھىىىىىىي كىتىىىىىابالر د ۇ. بىىىىىهمهسىىىىىتۇرئ
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 ەپد ۇرۇسقىلىىىىىش يىىىىاكى د ېتىقىىىىادئ ەپد ېزىلغىىىىاني هنئىلھىىىىام بىىىىىل ۇالرنىبىىىى

 ۋايهتلهردىنكىتابلىرىىىىىدىكى رىىىىى هھىىىىدەئىككىىىىى ئ ۇبىىىى هممىىىىا. ئۇربىلىىىىىش خاتىىىىاد

 ۇلقوبىى هسىىتىقالپت ۇبىزمىى هسىىتىقلىغانلىرىنىت ەپتىىوغرا د« هرىىىمك ۇرئىىانق»

ئىنكىىىار  ۇقىلغىىىانلىرىنى بىزمىىى ەتر ەپيالغىىىان د« هرىىىىمك ۇرئىىىانق»قىلىمىىىىز، 

 هققىىىىدەراسىىىت يىىىاكى يالغىىىانلىقى ھ «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» ۇنىڭدەق،قىلىمىىىىز. شىىى

 ەتقىلىىىىش يىىىاكى ر ۇلبىىىىز قوبىىى ۋزۇالرنىمىىىا هرمىىىىگهنب هلۇمىىىاتم هبىىىىزگ

 ەمائىىىىىد نىىىىىڭ« كهرىىىىىم ۇرئىىىىانق»قىلىمىىىىىز. ئىىىىالالھ تائىىىىاال  ۈكۈتقىلىشىىىىتىن سىىىى

 ۆزىىىىىىدىنئ ىا!( بىىىىىىز سىىىىىاۇھهممهدئىىىىىى مىىىىى):﴿ ەيىىىىىدۇد ۇنىىىىىداقم ۈرىسىىىىىىدەس

شىىىىىاھىت ۇالرغائ ۇچىىىىىۋەقىلغ ېتىىىىىىراپ( كىتىىىىابالرنى ئۋىئىلگىرىكىىىىى )سىىىىىاما

( 5/48، مائىىىىدە)﴾ .چۈشىىىۈردۇق( ۇرئىىىاننىق هنىىىىكىتىىىابنى )ي هقھ ۇچىبولغىىى

 هبىىىىزگ هقىقهتلهرنىىىىكىتىىىابالردىكى ھ ۋىسىىىاما ۇرۇنقىبىىى «هرىىىىمك ۇرئىىىانق»

 هيالغىىىانالرنى بىىىىزگ ۇنىڭىىدىكىئ ۋە ۇقىلىىىىد هئىىىىگ ۈچكهكىى ۇنىبايىىان قىلىىىىپ، ئىىى

 .ېرىدۇب ەددىيهر ۇنىڭغابايان قىلىپ، ئ

رغىىىىا كىتابال ۇئاتالغىىىان بىىى ەپئىنجىىىىل د ۋە هۋراتت ڭئىسىىىالم ئالىملىرىنىىىى

ش پىىىا هپسىىىانىلهرنىئ ۋەئىچىىىىدىكى يالغىىىانالرنى  ۇالرنىىىىڭئ ېرىىىىپ،ب ەددىىىىيهر

 االمالرغهلهيھىسسىىىائىسىىىا ئ ۋە ۇسىىىائىىىالالھ تائىىىاالدىن م همهلىيهتىىىتهقىلغىىىانلىقى ئ

 هككىىىىىۈزگهنلىكىئىنجىلغىىىىىا تىىىىىىل ت هنبىىىىىىل هۋراتت هقىقىىىىىىيھ ۈشىىىىىۈرۈلگهنچ

كىتىىىىابلىرى نامىىىىىدىن  هھىىىىدەئىككىىىىى ئ ېىىىىرىب هسىىىىىرلهردىنئ هلكىىىىىب همهس،ئ

 ۋەھىىىىىي ۇالرنىبىىىى ۋە هپسىىىىانىلهرگهئ ۋە ېكىىىىايهھ ه،توپالنغىىىىان يالغىىىىان قىسسىىىى

 ېرىىىىىىپ،ب ەددىىىىىىيهر ۇچىالرغىىىىىاقىلغ ۇمىىىىىانگ ەپيىىىىىاكى ئىلھىىىىىام كىتىىىىىابلىرى د

 . ەتتۇرئىبار ۆرسىتىشتىنك هقىقهتنىھ

:﴿ ۇەيىىدد ۇنىىداقم ۈرىسىىىدەس هقهرەب نىىىڭ« كهرىىىم ۇرئىىانق»ئىىالالھ تائىىاال 

 انىىىڭۇنيد هنىىى)ي ېتىشسىى ۇلغىىائىىاز پ ۇنىئىى ېزىىىپي هنقىىوللىرى بىىىل ۆزئىى كىتىىابنى

 ۈشىىىىىۈرۈلگهنچ هرىپىىىىىىدىنئىىىىىالالھ ت ۇبىىىىى ۈچىىىىىۈن،( ئمهنپهئهتىىىىىى ئىىىىىازغىنه

 هنبىىىىىىىل هۋراتت هنىىىىىىىيازغىىىىىىانلىرى )ي بىىىىىىىلهن! قىىىىىىولى ۋاي ڭگىىىىىىۈچىلهرگهد

( هنبىىىىىىل ۇنىىىىىىڭ! )بۋاي ئۇالرغىىىىىا ئۈچىىىىىۈن( ۆزگهرتكهنلىكلىرىئىنجىلنىىىىىى ئىىىىى

 (2/79 هقهرە،ب)﴾ !ۋاي ئۇالرغا ئۈچۈن نهرسىلىرى)ھارام(  ئېرىشكهن
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 ڭئالالھنىىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمئ ۇسىىىىىام هۋراتت هقىقىىىىىىيھ هھلىىىىىىئىسىىىىىالم ئ

 ۋە هنلىكىىىىىگهئىك هۋراتت ۆزلىگهنئىىىىارقىلىق سىىىى ۋەھىيسىىىىىقىلغىىىىان  ۇنىڭغىىىىائ

 يسىىىىۋەھىقىلغىىىان  ۇنىڭغىىىائ ڭئالالھنىىىى هلهيھىسسىىىاالمئىنجىىىىل ئىسىىىا ئ ھهقىقىىىىي

 ۋەھىىىازىرقى كونىىىا  ۇنىڭدەق،شىىى هنلىكىىىىگه،ئىنجىىىىل ئىك ۆزلىگهنئىىىارقىلىق سىىى

ال ئىىىالالھ تائىىىا ڭبولغىىىان كىتابالرنىىىى هشىىىھۇرم هننىىىاملىرى بىىىىل هھىىىدەئ ېڭىىىىي

ئىىىىىىىىىنجىلالر  هۋراتت هقىقىىىىىىىىىيبايىىىىىىىىان قىلغىىىىىىىىان ھ دە« كهرىىىىىىىىىم ۇرئىىىىىىىىانق»

 هننىىىىامى بىىىىىل هۋراتھىىىىازىر ت ۈنكى. چىىىىپىكىردىىىىىدۇر ەقبىىىىىرد همهسىىىلىكىگهئ

 هنىىىلكىتىىاب بىىار. ئىنجىىىل نىىامى ب ۈچئوخشىىىمايدىغان ئىى بىىىرىگه-ئاتىلىىىپ بىىىر 

 ۇسىىام كىتىىاب بىىار. ئىىالالھ تائىىاال ۆتئوخشىىىمايدىغان تىى بىىىرىگه-ئاتىلىىىپ بىىىر 

نجىىىىل بىىىىرال ئى هلهيھىسسىىىاالمغىمۇئىسىىىا ئ ۋە هۋراتبىىىىرال ت هلهيھىسسىىىاالمغائ

ا ئىنجىلغىىى هنبىىىىل هۋراتبايىىىان قىلىنغىىىان ت دە« كهرىىىىم ۇرئىىىانق». ۈشىىىۈرگهنچ

 ۇرۇنقىبىىى مۇسىىىۇلمانالربىىىىز  ۈنكى. )چىىىۇئىنكىىىار قىلغىىىان كىشىىىى كىىىاشىر بولىىىىد

 ۇيرۇلىىدۇقب هلتۈرۈشىىكهئىمىىان ك هممىسىىىگهھ ڭكىتابالرنىىى ۋىماسىىا هقىقىىىيھ

 ت(. –

 يالغىىىىىىان-راسىىىىىىت  هننىىىىىىامى بىىىىىىل« كىتىىىىىابالر ۇقهددەسمىىىىىى»ھىىىىىازىرقى 

، تىىىىارىخىي يىىىىاكى ۆھمهتلهردىنقىلىنغىىىىان تىىىى هيغهمىىىىبهرلهرگه، پهردىنقىسسىىىىل

توپالنغىىىىىىان  هپسىىىىىىانىلهردىنئ ېكىىىىىىايىلهردىن،ئىلمىىىىىىىي ئاساسىىىىىىى بولمىغىىىىىىان ھ

ئىنكىىىار قىلغىىىان  نىكىتىىىابلىرى هھىىدەئىككىىىى ئ ۇبىىى ڭىىىيىلگهند« ئىنجىىىل هۋرات،ت»

 ۇرمائويىىد ۇالرنىىىڭئىنكىىار قىلىىىپ، ب ۇالرنىبىى هلكىىى. بۇكىشىىى كىىاشىر بولمايىىد

. ۇرچىىىىىىدۇرب مىىىىۇقهددەس ڭبايىىىىان قىلىىىىىش ئىسىىىىىالم ئالىملىرىنىىىىى هنلىكىنىىىىىئىك

خاتىىىالىقالر  ۇالردىكى. ئىىىۇرزىتتىى بىىىىرىگه-بىىىىر  هۋراتخىىىل ت ۈچھىىازىرقى ئىىى

 هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام هۋراتىىىالردات ۇ. بىىىۆپتىىىۇرزىىىىتلىقالر ناھىىىايىتى ك ۋە

قىلىنغىىانلىقى بايىىان قىلىنغىىان.  ەپىىنهجايغىىا د ڭىىگهند ۇئىىابم ۋەبولغىىانلىقى  ۋاپىىات

 هسىىىىىكىن! كۇن؟بواللىسىىىىى ۆزىسىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىام ۇقانىىىىىداقم ۇئىىىىى

 هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇسىىىىام ېچبىىىىىرىھ هۋراتالرنىىىىىڭھىىىىازىرقى ت ېيتىمىزكىىىىى،ئ

 ۆتتىىىىىىى هشىىىىىىىھۇر. ھىىىىىىازىرقى مهمهسئ هۋراتت هقىقىىىىىىىىيھ ۈشىىىىىىۈرۈلگهنچ

 ۋەئارىسىىىىىىدىكى زىىىىىىتلىقالر  ئىىىىىۇالر. ۇئوخشىىىىىىمايد بىىىىىىرىگه-بىىىىىىر  ۇئىنجىلمىىىىى

 ۇالرنىىىىڭ)ئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىىىىنجىلالردا ئىسىىىا ئ ۇ. بىىىۆپكىىى هقخاتىىىالىقالر ب
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قىلىنىىىىپ، قىسسىسىىىى بايىىىان  ۆلتۈرۈلگهنلىىىىكئ ېسىىىىپ( دارغىىىا ئۆرەكىىى ۇمانىغىىاگ

قىلىنىىىدى،  ەپىىنهد هبىىرىگهق ۋە ۆلتۈرۈلىىدىئ ېسىىىپدارغىىا ئ ۈنىئىسىىا پىىاالنى كىى

 ۆزىسىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىىا ئ ۇقانىىىىىىداقم ۇقىلىنغىىىىىىان. بىىىىىى هيىىىىىىتق ەپد

 ۆتتىىىىىى هشىىىىىىھۇرھىىىىىازىرقى م ېيتىمىزكىىىىىىى،ئ ېسىىىىىىپك ۇىا! شىىىىىىۇن؟بواللىسىىىىى

ئىنجىىىل  هقىقىىىيھ ۈشىىۈرۈلگهنچ هلهيھىسسىىاالمغائىسىىا ئ ېچبىىىرىھ ڭئىنجىلنىىى

 .سهمهئ

 



 مۇقەددەس كىتابالردىكى بەزى زىتلىقالر

 

سىىىىىىىانى  ۇالرنىىىىىىىىڭئ ۋەئىسىىىىىىىىملىرى  هۋالدلىرىنىىىىىىىىڭئ بۇنيامىننىىىىىىىىڭ- 1

 زىتلىقالر  هققىدىكىھ

، هر، بىىىىاكهئبىىىىال ۇنيامىننىىىىىڭب» تېكىسىىىىتىدە- 6 :7« 1 ۈنلهركىىىى» هۋراتت

قىلىنغىىىان بولسىىىا،  هيىىىتق ەپد« بالىسىىىى بىىىار ئىىىىدى ۈچقاتىىىارلىق ئىىى هدىۇهئىىىىلب

بىرىنچىىىى بالىسىىىى  ۇنيامىننىىىىڭب» تېكىسىىىتىدە- 2، -1 :8« 1 ۈنلهركىىى» هۋراتت

 ۆتىنچى، تىىىهخىىىرەجبالىسىىىى ئ ۈچىنچى، ئىىىهشىىىبىل، ئىككىنچىىىى بالىسىىىى ئهئبىىىال

 هۋراتقىلىنغىىان. ت هيىىتق ەپد« ئىىىدى رأشىىابالىسىىى  هشىىىنچى، بۇھهبالىسىىى نىى

، هر، بىىىىاكهئبىىىىالىلىرى: بىىىىال ۇنيامىننىىىىىڭب»: ېكىسىىىىتتهت 21 :46« تىلىشىيىىىىار»

 هردئ ۋە ۇشفىم، ھىىىىىىىىۇشفىم، مىىىىىىىىۇش، جىىىىىىىىىرا، ئىھيىىىىىىىىا، رهمىىىىىىىىان، نهشىىىىىىىىبىلئ

 هنئاساسىىىىىى ېكىسىىىىىىتكهقىلىنغىىىىىىان. بىرىنچىىىىىىى ت هيىىىىىىتق ەپد «ۇرقاتىىىىىىارلىقالرد

بىىىالىلىرى  ۇنىىىىڭئ هنئاساسىىى ېكىسىىىتكهئىككىنچىىىى ت ۈچ،بىىىالىلىرى ئىىى ۇنيامىننىىىىڭب

 هنئىسىىىىىملىرى بىىىىىل ڭبالىالرنىىىىى ېكىسىىىىتئىككىىىىى ت ۇ. بىىىىۇچىقىىىىىد ۇپبولىىىى هشب

ئىسىىمىدىال  هئنىىىڭبال هقهتئىككىسىىى پ ۇ. بىىهلىىگهنك بىىىرىگه زىىىت-سىىانىدا بىىىر 

 ۇ. بىىۇرسىىانى ئونىىد ڭبالىالرنىىى هنئاساسىى ېكىسىىتكهت ۈچىنچى. ئىىهلىگهنبىرلىشىى

سىىىانى  هنئىسىىىىملىرى بىىىىل ڭبالىالرنىىىى ېكىسىىىتكهئىككىىىى ت ۇقىرىىىىدىكىي ېكىسىىىتت

بىىىالىالردىن  هنبىىىىل ېكىسىىىتبىرىنچىىىى ت ېكىسىىىتت ۇ. بىىىېلىىىىدۇزىىىىت ك هھهتىىىتهج

باشىىىقا  هنهي ۇالردىنئىىى هنبىىىىل ېكىسىىىت، ئىككىنچىىىى تەئىسىىىىملىرىد ڭئىككىسىىىىنى

ئىسىىىمىدىن  هئنىىىىڭبال ېكىسىىىتت ۈچئىىى ۇ. بىىىهشىىىكهنبىرل ەئىسىىىىملىرىد ڭئىككىسىىىىنى

 ېكىسىىىتلهرئىككىنچىىىى ت ۋەبىرىنچىىىى  ۇقىرىىىىدىكى. يهلمىگهنباشقىسىىىىدا بىرلىشىىى

ئىىىىاپتورى  ېكىسىىىىتنىڭئىككىىىىى ت ۇبىىىى .ېكىسىىىىتلهردۇرئىچىىىىىدىكى ت ڭبىىىىىر كىتابنىىىىى

 ۈزيىى ەبىىر كىتىىابى ئىچىىد شىۇ ۇنىڭمىىۇزىتلىىق ئ ۇ. بىهزرائ ۇبولسىىىم ۇ. ئىۇربىىرد

 ۋەزىىىىىتلىقالر  ۇنىىىىداقب ۇكىتابىىىىىدىم« يىىىىارىتىلىش»يازغىىىىان  ئىىىىۇ يهنه. هرگهنب

 ۋەئىخىىىىىتىالپالر  ۇكىتىىىىىاب ئىىىىىالىملىرى بىىىىى هھلىىىىىى. ئهۋجۇتتىىىىىۇرخاتىىىىىالىقالر م

 هنسىىىىۇپم هزراغىىىىاخاتىىىىالىقالرنى ئ ۇبىىىى ۋە ېلىشىىىىتىق هيىىىىرانزىىىىىتلىقالردىن ھ

قىلىىىىپ  هقىىىىلن هزرائ»: ېرىشىىىتىب ۋابجىىىا ۇنىىىداقم ۇپ،بولىىى هجبىىىۇرقىلىشىىىقا م
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 هنبىىىالىلىرى بىىىىل ۇنيامىننىىىىڭب ۇنىىىاقىس ئىىىىدى. ئىىى ۋاراقلىىىىرى هسىىىهبيازغىىىان ن

 «  .هرقلهندۈرەلمىگهنئارىسىنى پ هۋرىلىرىنىڭن

 هققىىىىىىىىدىكىسىىىىىىىانى ھ هسىىىىىىىكهرلىرىنىڭئ هھۇزانىىىىىىىىڭي ۋە ئىسىىىىىىىرائىل- 2

 زىتلىقالر 

 هلقنىىىىىڭخ ۇمئومىىىى ۇئىىىىابي» تېكىسىىىىتىدە- 9 :24« 2 همۇئىلسىىىى» هۋراتت

قىلىچلىىىىىىق  ڭمىىىىىى 800 هرەپىىىىىته. ئىسىىىىىرائىل تۈردىسىىىىىانىنى پادىشىىىىىاھقا بىلىىىىىد

 ەپد« بىىار ئىىىدى هسىىكهرئ ڭمىىى 500 هرەپىىتهت هھىىۇزابىىار ئىىىدى. ي هۋەنىىدازچ

 ۇئىىىىابي» تېكىسىىىىتىدە- 5 :21« 1 ۈنلهركىىىى» هۋراتقىلىنغىىىىان بولسىىىىا، ت هيىىىتق

 سىىىانى هسىىىكهرلىرىنىڭ. ئىسىىىرائىل ئۈردىبىلىىىد ۋۇدقىىىاسىىىانىنى دا هلىىىقخ ۇمئومىىى

 هھۇزانىىىىىىڭئىىىىىىدى. ي هۋەنىىىىىدازقىلىچلىىىىىىق چ ڭمىىىىىى ۈزبىىىىىىر مىليىىىىىون بىىىىىىر يىىىىى

قىلىنغىىىىان. بىرىنچىىىىى  هيىىىىتق ەپد« ئىىىىىدى ڭمىىىىى 470سىىىىانى  هسىىىىكهرلىرىنىڭئ

 هھۇزانىىىىڭي ڭ،مىىىى 800سىىىانى  هسىىىكهرئىسىىىرائىلدىكى ئ هنئاساسىىى ېكىسىىىتكهت

 هنئاساسىىىىىىى ېكىسىىىىىىىتكه. ئىككىنچىىىىىىىى تڭمىىىىىىىى 500سىىىىىىىانى  هسىىىىىىىكهرلىرىنىڭئ

 هھۇزانىىىىىڭي ڭ،مىىىىى ۈزسىىىىانى بىىىىىر مىليىىىىون بىىىىىر يىىىى هسىىىىكهرئىسىىىىرائىلدىكى ئ

 ېكىسىىىتئىككىىىى ت ۇبىىى ۆتكىنىمىزدەق،ئىىى ۆرۈپ. كىىىڭمىىىى 470سىىىانى  هسىىىكهرئ

 دەهپسىىىىرىت ۆزىنىىىىڭئ ئىىىادام كىىىىالرق. ىىىىدۇرئارىسىىىدىكى زىتلىىىىق ناھىىىايىتى چو

اننى سىىئىچىىىدىن تىىوغرا  ېكىسىىتنىڭئىككىىى ت ۇزىتلىقالرغىىا ئىقىىرار قىلىىىپ، بىى ۇبىى

تىىىىىارى   ۈنكىقىلغىىىىىان. چىىىىى ېتىىىىىىراپئ هنلىكىنىىىىىىقىىىىىىيىن ئىك ڭئىسىىىىپات قىلىشىىىىىنى

بولغىىىان. تىىىوغرا سىىىىاننى  ۆپكىىىى ۆزگهرتىشىىىلهرئ ۈزۈلگهنكىتابلىرىغىىىا كىرگىىى

 ۇياخشىسىىىىىى بىىىىى هد. ئۇدىلىكتىىىىىۇرقىلىىىىىىش بىھ هتقىىىىىىقت ۈچىىىىىۈنئ هلگىىىىىىلهشب

ر ئىنكىىىىا ۇبىىىى ۈنكى. چىىىىۇرقىلىشىىىت ېتىىىىىراپئ ۆزگهرتىلگهنلىكىنىئىىىى ڭكىتابالرنىىىى

ىىىپ قىل ۇسىىخاكىتىىابالرنى ن ۇ. بىىهسىىىلىدۇربولمايىىدىغان بىىىر م ۇمكىنقىلىىىش مىى

 ئىدى.  همهسئىلھام ئىگىلىرى ئ ۆچۈرگهنلهرمۇك

 زىتلىقالر  هققىدىكىھ هۋىرىخ جادنىڭ- 3

 ېنىغىىىىاي ۋۇدنىىىىىڭجىىىىاد دا» تېكىسىىىىتىدە- 13 :24« 2 همۇئىلسىىىى» هۋراتت

يىللىىىىىىىىق  هتىىىىىىىتهي ىا: سىىىىىىىاهردىب هۋەرخ ەپد ۇنىىىىىىىداقم ۇنىڭغىىىىىىىائ ېلىىىىىىىىپ،ك

 ۈچئالدىىىىدا ئىىى ۈشىىىمهنلىرىڭيىىىاكى د ۇياخشىىىىم هلگىنىىىىئاچىىىارچىلىق زامىىىانى ك

 ەپد «ۇ؟ياخشىىىىىم ۈرسىىىىهقىىىىوغالپ ي ېنىسىىىى ۇالر، ئىىىىهتسىىىىهدك ېچىىىىىپئىىىىاي ق
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 تېكىسىىىتلىرىدە- 12، - 11 :21« 1 ۈنلهركىىى» هۋراتقىلىنغىىىان بولسىىىا، ت هيىىىتق

 ڭىىىىدىكى: ئىىىىالالھ دڭىىىىدىد ۇنىىىىداقم ۇنىڭغىىىىائ ېلىىىىىپ،ك ېنىغىىىىاي ۋۇدنىىىىىڭجىىىىاد دا»

 ېچىىىپئىىاي ق ۈچيىىاكى ئىى ۇيىللىىىق ئاچىىارچىلىقنىم ۈچ: ئىىهنقىلىسىى ۇلقايسىىىنى قوبىى

قىلىنغىىىان.  هيىىىتق ەپد« ؟ۇتۇلىشىىىىڭنىمۇقىلىچىغىىىا ئىىىاخىرى ت ۈشىىىمهنلىرىڭنىڭد

ئاچىىىارچىلىق زامىىىانى توغرىلىىىىق زىتلىىىىق  ۇرىسىىىىدائوتت ېكىسىىىتنىڭئىككىىىى ت ۇبىىى

. ڭىىيىلگهنيىىىل د ۈچئىى ېكىسىىتته، ئىككىنچىىى تيىىىل هتىىتهي ېكىسىىتتهبىىار. بىرىنچىىى ت

خاتىىىىىىا  ېكىسىىىىىتنىڭبىرىنچىىىىىى ت ۇپهسسىىىىىىىرلىرىم ۋەخىرىسىىىىىتىيان ئىىىىىالىملىرى 

. ۇرتوغرىىىىد ېكىسىىتئىككىنچىىى ت ۇ. ئىىىادام كالركمىىۇئىقىىرار قىلىىىد هنلىكىنىىىئىك

 . ەيدۇد ېلىدۇ،ك ۇيغۇنئ ۇسخىسىغانچه ۇگىرڭكئ ۈنكىچ

 ېشىىىىىىىي ۋاقتىىىىىىىدىكى ۇرغىىىىىىانئولت هخىىىىىىتكهت هخزىيانىىىىىىىڭئ پادىشىىىىىىاھ- 4

 زىتلىقالر  هققىدىكىھ

 هخىىىىىىىىتكهت هخزىيىىىىىىىائ» تېكىسىىىىىىىىتىدە- 26 :8« 2پادىشىىىىىىىاھالر » هۋراتت

ىشىىىاھ بىىىىر يىىىىل پاد ېرۇسىىىالىمدائ ۇياشىىىتا ئىىىىدى. ئىىى 22 ۇئىىى ۋاقتىىىىدا ۇرغىىىانئولت

- 2 :22« 2 ۈنلهركىىىىىى» هۋراتقىلىنغىىىىىىان بولسىىىىىىا، ت هيىىىىىىتق ەپد« بولىىىىىىدى

ئىىىدى.  ياشىىتا 42 ۇئىى ۋاقتىىىدا ۇرغىىانئولت هخىىتكهت هخزىيىىاپادىشىىاھ ئ» تېكىسىىتىدە

 دىكىۇقىرىىىقىلىنغىىان. ي هيىىتق ەپد« بىىىر يىىىل پادىشىىاھ بولىىدى ېرۇسىىالىمدائ ۇئىى

 كىۈبھىسىىىزيىىىل مىقىىدارى زىتلىىىق بىىار. ش 20 ۇرىسىىىدائوتت ېكىسىىتنىڭئىككىىى ت

 ېشىىىىداي 40 هھىىىۇرامدادىسىىىى ي ۇنىىىىڭئ ۈنكى. چىىىۇرخاتىىىاد ېكىسىىىتئىككىنچىىىى ت

ئانىىىىىىىدىن پادىشىىىىىىىاھلىققا  ېىىىىىىيىننىىىىىىىدىن كلگهۆدادىسىىىىىىى ئ هخزىيىىىىىىىان. ئلگهۆئىىىىىى

 هگهرئ (2، - 1 :22 ۋە 20 :20« 2 ۈنلهركىىىىىىىىىىىى» هۋرات. )تۇرغىىىىىىىىىىىىانئولت

 دودادىسىىىدىن ئىككىىى يىىاش چىى هخزىيىىائ ڭمىگهنىىدەخاتىىا د ېكىسىىتنىئىككىنچىىى ت

 ۆزئىسىىىىىكاتالر ئىىىىىى ېنرىىىىىىىۋە، ھڭنھىىىىىور كىىىىىىىالرق،. ئىىىىىادام ۇبولغىىىىىان بولىىىىىىىد

 نىىىهنلىكىهلگك هيىىدانغاخاتالىقىىىدىن م ڭكاتىپنىىى ڭزىتلىقالرنىىى ۇبىى هپسىىىرلىرىدەت

 قىلغان.  ېتىراپئ

 ېشىىىىىىىي ۋاقتىىىىىىىدىكى ۇرغىىىىىىانئولت هخىىىىىىتكهت هھۇياكىننىىىىىىىڭي پادىشىىىىىىاھ- 5

 زىتلىقالر   هققىدىكىھ

 هھۇيىىىىىىىاكىني» تېكىسىىىىىىىتلىرىدە- 9، - 8 :24« 2پادىشىىىىىىىاھالر » هۋراتت

ئىىىىاي  ۈچئىىىى ېرۇسىىىىالىمدائ ۇياشىىىىتا ئىىىىدى. ئىىىى 18 ۋاقتىىىىىدا ۇرغىىىىانئولت هخىىىتكهت
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 9 :36« 2 ۈنلهركىىى» هۋراتقىلىنغىىىان بولسىىىا، ت هيىىىتق ەپد« پادىشىىاھ بولىىىدى

 هككىزسىىى ۋاقتىىىىدا ۇرغىىىانئولت هخىىىتىگهپادىشىىىاھلىق ت هھۇيىىىاكىني» تېكىسىىىتىدە-

 ەبنىىىڭر ۇپ،پادىشىىاھ بولىى ۈنئىىاي ئىىون كىى ۈچئىى ېرۇسىىالىمدائ ۇياشىىتا ئىىىدى. ئىى

 ۇبىى ۆرگىنىمىزدەق،قىلىنغىىان. كىى هيىىتق ەپد« ئالدىىىدا يامىىان ئىىىش قىلىىدى ۆزىكىى

 ۇالرنىىىىڭئىىىون يىىىىل مىقىىىدارى زىتلىىىىق بىىىار. ئ ۇرىسىىىىدائوتت ېكىسىىىتنىڭئىككىىىى ت

ئىقىىىىىرار  هنلىكىنىىىىىىخاتىىىىىا ئىك ېنىىىىىىقئ ېكىسىىىىىتنىڭئىككىنچىىىىىى ت ۇپهسسىىىىىىرلىرىم

 ۈچئىىىاران ئىىى ۋاقتىىىى ۇرغىىىانئولت هتتهھىىىاكىمىي هھۇياكىننىىىىڭي ۈنكىقىلغىىىان. چىىى

 هنئايىىىاللىرى بىىىىل ۇئىىىبىىىاردى.  ۇپبولىىى هسىىىىربابىلغىىىا ئ ۇئىىىاي ئىىىىدى. ئانىىىدىن ئىىى

 ۇشىىىىىئايىىىىاللىرى بول ڭياشىىىىلىق بالىنىىىىى هككىزن. سىىىىلگهۆئىىىى ۈرمىىىىىدەت هبىىىىىرگ

 ڭيىشىىىىىكىمۇد ئۆتكىىىىىۈزدى،بىىىىىالىنى خاتىىىىىالىق  ۇنىىىىىداقب ۋە ۇسىىىىىىغمايد هقىلىىىىىگهئ

 ۋابكىىىىىاربىىىىىالىم بولمىغاچقىىىىىا قىلمىشىىىىىىدىن جا ېخىىىىىىت ۇئىىىىى ۈنكى. )چىىىىىۇبولمايىىىىد

 ەپ، دۇرمىىىىىدۇرئويد ۇمچوقىىىى ېكىسىىىىتت ۇئىىىىادام كىىىىىالرق بىىىى ۇىا(. شىىىىهمهسئ

 قىلغان. ېالنئ

 ۆلتىىىىۈرگهنئ ۋاقىتتىىىىابىىىىىرال  ڭبىرىنىىىىى هۋەندازلىرىىىىىدىنچ ۋۇدنىىىىىڭدا – 6

 زىتلىقالر هققىدىكىسانى ھ ۆلۈكلهرنىڭئ

قىلىچىنىىىىىىىى بىىىىىىىىر  ۇئىىىىىىى» تېكىسىىىىىىىتىدە- 8 :23« 2 همۇئىلسىىىىىىى» هۋراتت

 هيىىىىتق ەپد «ۆلتىىىىۈردىكىشىىىىىنى ئ 800 ۋاقىتتىىىىابىىىىىرال  هنبىىىىىل ۆتۈرۈشىىىىىك

ى قىلىچىنىىى ۇئىىى» تېكىسىىىتىدە- 11 :11« 2 ۈنلهركىىى» هۋراتقىلىنغىىىان بولسىىىا، ت

 هيىىتق ەپد «ۆلتىىۈردىكىشىىىنى ئ 300 ۋاقىتتىىابىىىرال  هنبىىىل ۆتۈرۈشىىىبىىىر ك

 دوچىى ۈچئىى ېكىسىىتلهردەت ۇكىىات: بىى ېنىىىدوكتىىور ك ۋەقىلىنغىىان. ئىىادام كىىىالرق 

 ئىقرار قىلغان.  ەپ، دهرگهنب ۈزي ۆزگهرتىشئ

سىىىىىىانى  ڭئالغىىىىىىان جانلىقالرنىىىىىىى ېمىسىىىىىىىگهك هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۇھنىىىىىى – 7

 زىتلىقالر  هققىدىكىھ

 هرقانىىىىىىىىىداقھ» تېكىسىىىىىىىىىتلىرىدە- 20، - 19 :6« يىىىىىىىىىارىتىلىش» هۋراتت

سىىىىالغىنكى،  ېمىگهكىىىى ېلىىىىىپجىسىىىىىملىق جىىىىانلىقالردىن ئىككىىىىىدىن ئ ۋەتىرىىىىىك 

.  ۇنچىشىىى ئىىارىالش بولسىىى ۋە هركهقئ ۇالر. ئىىۇنقالسىىى هنبىىىل ېنىڭسىى ۇالرئىى

سىىالغىن.  ېمىگهكىى ېلىىىپجىنسىىتىن ئىككىىىدىن ئ هرھ ۋانالردىنھىىاي ۇشىىالردىن،ق

 تهۋراتقىلىنغىىىىىان بولسىىىىىىا،  تدەپ قهيىىىىى« قالسىىىىىىۇن هنبىىىىىىل ېنىڭسىىىىى ۇالرئىىىىى
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 ۋانالردىن،ناپىىىىىىاق ھىىىىىىاي ۋەپىىىىىىاق » تېكىسىىىىىىتلىرىدە- 9، -8 :7« يىىىىىىارىتىلىش»

 چىشىىىىىىى- هركهقجىىىىىىانلىقالردىن ئ ۈتىىىىىىۈنپ ۈزىىىىىىىدىكىي هري ۋە ۇشىىىىىىالردىنق

 هيىىتق ەپد« كىىىردى هقىلغىىان بىىويىچ همىىرئىىالالھ ئ ېمىسىىىگهك ۇھنىىىڭن ۇپ،بولىى

 ۈتىىىىىىۈنپ» تېكىسىىىىىتلىرىدە- 3، - 2 :7« يىىىىىىارىتىلىش» هۋراتت هنهقىلىنغىىىىىان. ي

 هتتىىىىىدىني هتتىىىىىدىن،ي ۇرۇپئارىالشىىىىت چىشىىىىى- هركهقئ ۋانالردىنپىىىىاق ھىىىىاي

بولغىىىىان ھالىىىىدا ئىككىىىىىدىن،  چىشىىىىى- هركهقئ ۋانالردىن. ناپىىىىاق ھىىىىايېلىىىىىۋالئ

 ۇرۇپئارىالشىىىىىىت چىشىىىىىىى- هركهقئ همھ ۇشىىىىىىالردىن. قېلىىىىىىىۋالئىككىىىىىىىدىن ئ

 «ۇنقىلسىى ۋامدا هسىىىلن ۈزىىىدەي هري هنبىىىل ۇنىىىڭ. بېلىىىۋالئ هتتىىىدىني هتتىىىدىن،ي

 ڭبىىىىىىىر كىتابنىىىىىىى ېكىسىىىىىىتت ۈچئىىىىىى ۇبىىىىىى ۇقىرىىىىىىىدىكىقىلىنغىىىىىىان. ي هيىىىىىىتق ەپد

 ۇھنىى ڭئالالھنىىى ېكىسىىتلهردىنئىككىنچىىى ت ۋەبىرىنچىىى  ۇپ،بولىى ېكىسىىتلىرىدىنت

 ەتلهردىنھاشىىىىىىار ۋە ۇشىىىىىىالردىنق ۋانالردىن،ھىىىىىىاي ۈتىىىىىىۈنپ هلهيھىسسىىىىىىاالمئ

 ېمىگهكىىىى هبىلىىىل هنبىىىىىل ۆزىقىلىىىىىپ ئىككىىىىدىن، ئىككىىىىىدىن ئىىى چىشىىىى- هركهقئ

 ۇبىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھنىىىى همهلىيهتىىىىتهئ ۋەقىلغىىىىانلىقى  همىىىىرئ ېلىۋڭلىشىىىىىنىئ

 ېكىسىىىىىتتىنت ۈچىنچىئىىىىى هممىىىىىا. ئۇبولىىىىىىد هلىىىىىۇمم ئورۇنىىىىىدىغانلىقى همرنىىىىىىئ

 ۈتىىىىىۈنپ ۋە ۋانالردىنپىىىىىاق ھىىىىىاي ۈتىىىىىۈنپ هلهيھىسسىىىىىاالمغائ ۇھنىىىىى ڭئالالھنىىىىىى

 ۋانالردىنناپىىىىاق ھىىىىىاي ۋە هتتىىىىىدىنچىشىىىىى قىلىىىىىىپ ي ۋە هركهقئ ۇشىىىىالردىنق

قىلغىىانلىقى  همىىرئ ېلىۋڭلىشىىنىئ ېمىسىىىگهچىشىىى قىلىىىپ ئىككىىىدىن ك ۋە هركهقئ

 هققىىىدەبايىىانى ھ هتتىنىىىڭي ېكىسىىتلهردەئىككىنچىىى ت ۋە. بىرىنچىىى ۇبولىىىد هلىىۇمم

 ۋانالردىنبولسىىىىىا، ناپىىىىىاق ھىىىىىاي هېكىسىىىىىتتت ۈچىنچىيىىىىىوق. ئىىىىى هرسىىىىىهن ېچھىىىىى

 ېلىۋڭلىشىىىىىىىغائ هتتىىىىىىىدىني ۇشىىىىىىالردىنق ۋە ۋانالردىنئىككىىىىىىىدىن، پىىىىىىاق ھىىىىىىاي

 . ۇرزىتت هنتامام ېكىستكهئىككى ت ۇقىرىدىكىي ېكىستت ۇ. مانا بۇيرۇلغانب

سىىىىىىىانى  هسىىىىىىىىرلهرنىڭئالغىىىىىىىان ئ هسىىىىىىىىرگهئ هلهيھىسسىىىىىىىاالمئ داۋۇد- 8

 زىتلىقالر هققىدىكىھ

 1700 ۇالردىنئىىىىىىىى ۋۇددا» تېكىسىىىىىىىىتته- 4 :7« 2همۇئىلسىىىىىىىى» هۋراتت

قىلىنغىىىان  هيىىىتق ەپد« ئالغىىىان هسىىىرگهئ ۇننىقوشىىى ەپىيىىىاد ڭمىىىى 20 ۋەئىىاتلىق 

 ۋەقهلىىىىكزامانىىىدىكى  هينىىىىئ تېكىسىىىتته- 4: 18« 1 ۈنلهركىىى» هۋراتبولسىىىا، ت

 ڭمىىىىى 20 ۋەئىىىىاتلىق  7000 ۋىلىق،ھىىىىار 1000 ۇالردىنئىىىى ۋۇددا» هققىىىىىدەھ
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ئىككىىىىىى  ۇقىلىنغىىىىىان. بىىىىى هيىىىىىتق ەپد« ئالغىىىىىان هسىىىىىىرگهئ ۇننىقوشىىىىى ەپىيىىىىىاد

 بولغان. دزىتلىق چو ۇرىسىدىكىئوتت ېكىستنىڭت

 ىىىىڭئۆلۈكلهرن ۆلتىىىۈرگهنئىىىاراملىقالردىن ئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ داۋۇد- 9

 زىتلىقالر هققىدىكىسانى ھ

ئىىىىىىاراملىقالردىن  ۋۇددا» تېكىسىىىىىىتته- 18 :10« 2 همۇئىلسىىىىىى» هۋراتت

 هيىىىىىتق ەپد «ۆلتىىىىۈرگهنئ ۇننىئىىىىىاتلىق قوشىىىى ڭمىىىىى 40 ۋە ۋىلىقھىىىىار 700

 ۋۇددا» تېكىسىىىىىىىىتته- 18 :19« 1سىىىىىىىىهمۇئىل» هۋراتقىلىنغىىىىىىىىان بولسىىىىىىىىا، ت

 «ۆلتىىۈرگهنئ ۇننىقوشىى ەپىيىىاد ڭمىىى 40 ۋە ۋىلىقھىىار 7000ئىىاراملىقالردىن 

 غىىانېزىلي ەزىيىىاد ھىىارۋىلىق 6300 ېكىسىىتتهقىلىنغىىان. ئىككىنچىىى ت هيىىتق ەپد

 . ېزىلغاني ئالماشتۇرۇلۇپ ەپد ەئاتلىقالر پىياد ۋە

سىىىىىانى توغرىسىىىىىىدىكى  ڭئاتلىرىنىىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ سىىىىىۇلهيمان- 10

 زىتلىقالر

 ڭمىىىىىى 40 ۇلهيماننىڭسىىىىى» تېكىسىىىىىتته- 26 :4« 1پادىشىىىىىاھالر» هۋراتت

قىلىنغىىىان  هيىىىتق ەپد« بىىىار ئىىىىدى ېتىىىىئ ۇقسىىىىزجابد ڭمىىىى 12 ۋە ۇلغانجابىىىد

 ڭمىىىىىىى 4 ۇلهيماننىڭسىىىىىى» تېكىسىىىىىتته- 25 :9« 2ۈنلهركىىىىىى» هۋراتبولسىىىىىا، ت

 قىلىنغىىىان. هيىىىتق ەپد« بىىىار ئىىىىدى ېتىىىىئ ۇقسىىىىزجابد ڭمىىىى 12 ۋە ۇلغانجابىىىد

 هشىىىھۇر. مېزىلغىىىاني ۇقئىىىات ئىىىارت ۇلغانجابىىىد ڭمىىىى 36 ېكىسىىىتتهبىرىنچىىىى ت

 ېكىسىىىتلىرىدىكىت هۋراتنىىىىڭياخشىسىىىى ت هدئ»ئىىىادام كىىىىالرق  هپسىرشىىىۇناست

 «ېىىىرەقشىىىىمىز كقىلى ېتىىىىراپئ ەپ، دهرگهنب ۈزيىىى ۆزگهرتىشىىىلهرسىىىانالردا ئ

 قىلغان.  ېالنئ ەپد

 زىتلىقالر هققىدىكىھ هسىبىن هلهيھىسساالمنىڭئ ئىسا- 11

 ئىنجىىىىىل ۋە- 17 :1« هتتىىىام»ئىنجىىىىل  هسىىىىىبىن هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ

ىكى ئىككىىىى ئىنجىلىىىد ۇبايىىىان قىلىنغىىىان. بىىى تېكىسىىىتلىرىدە- 28~23 :3 «ۇقىىىال»

ئىخىىىتىالپ  دچىىو هئىىىالت ەرھىىالكىشىىى د ۆرگهنكىىى ېلىشىىتۇرۇپس هسىىهبلهرنىن

 :ۆۋەندىكىچهت ۇالر. ئۆرەلهيدۇزىتلىقنى ك ۋە

 هريهمنىىىىىڭئانىسىىىىى م تېكىسىىىىتته ئىسىىىىانىڭ- 16 :1« هتتىىىىام»( ئىنجىىىىىل 1)

قىلىنغىىان بولسىىا، ئىنجىىىل  هيىىتق ئىىىدى، دەپ ۇسىىۇ ئىىوغلى ي يىىاقۇپجورىسىىى 
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 ۇسىىىۇ جورىسىىىى ھىىىالى ئىىىوغلى ي هريهمنىىىىڭم» تېكىسىىىتته- 23: 3« لۇقىىىا»

 قىلىنغان. هيتق ەپد« ئىدى

ئىىىىىىىىىوغلى  ۋۇدئىسىىىىىىىىىا دا» تېكىسىىىىىىىىىتته- 6 :1« هتتىىىىىىىىىام»( ئىنجىىىىىىىىىىل 2)

« الۇقىىى»قىلىنغىىىان بولسىىا، ئىنجىىىىل  هيىىىتق ەپد« ئىىىدى هسىىىلىدىنن ۇلهيماننىڭسىى

 ەپد« ئىىىىىدى هسىىىىلىدىنن ڭئىىىىوغلى ناسىىىىاننى ۋۇدئىسىىىىا دا» تېكىسىىىىتته- 31 :3

 قىلىنغان. هيتق

ئىسىىىىىىىىا  ۆرە،كىىىىىىىى تېكىسىىىىىىىىتلىرىگه- 11~6 :1« هتتىىىىىىىىام»( ئىنجىىىىىىىىىل 3)

ىچه ئهسىىىىرلىكىگباشىىىالپ بابىىىىل  هلهيھىسسىىىاالمدىنئ ۋۇددا هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

. ۇچىقىىىىىد ۇپپادىشىىىىاھالر بولىىىى هشىىىىھۇرم هممىسىىىىىھ هجىىىىدادلىرىنىڭئ بولغىىىىان

 ىڭهلهيھىسسىىىاالمنئىسىىىا ئ ۆرە،كىىى تېكىسىىىتلىرىگه- 31~27 :3« لۇقىىىا»ئىنجىىىىل 

ئىىىىىىوغلى ناسىىىىىىاندىن  ۇنىىىىىىىڭئ هنبىىىىىىىل هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۋۇددا هجدادلىرىىىىىىىدىنئ

 هلكىىىىىب همهس،ئ هشىىىىھۇرمۇم همهس،ئ ۇپادىشىىىىاھم ېچبىىىىىرىھ ڭباشىىىىقىلىرىنى

 .ۇچىقىد ۇپبول هركىشىل ەتتىكىئاد

 هكنىيانىىىىىىىىڭي هئهلتېلشىىىىىىى»تېكىسىىىىىىىتته - 12 :1« هتتىىىىىىىام»( ئىنجىىىىىىىىل 4)

ه تېكىسىىىتت- 27 :3« ۇقىىىال»قىلىنغىىىان بولسىىىا، ئىنجىىىىل  هيىىىتق ەپد« ۇرئوغلىىىىد

 قىلىنغان. هيتق ەپد «ۇرئوغلىد ڭنىرىنى هئهلتېلش»

 ڭئوغلىنىىىىىىى ەرۇببابىلنىىىىىىىڭز» تېكىسىىىىىىتته- 3 :1« هتتىىىىىىام»( ئىنجىىىىىىىل 5)

- 27 :3« ۇقىىىال»قىلىنغىىىان بولسىىا، ئىنجىىىىل  هيىىتق ەپد« هبىھىىىۇددۇرئىسىىمى ئ

 ان.قىلىنغ هيتق ەپد« ۇرئىسمى رىساد ڭئوغلىنى ەرۇببابىلنىڭز» تېكىستته

ئىسىىىىىىملىكى  ۇللىرىنىىىىىىڭئوغ ەرۇببابىلنىىىىىىڭز ۇكى،شىىىىى هجهبلىنهرلىكىىىىىىئ

 ەچىىىدئىسىىىمالر ئى ۇبايىىان قىلىنغىىان. بىى تېكىسىىتته- 19 :3« 1ۈنلهركىى» هۋراتت

 بىر ئىسىم يوق. ەيدىغانياكى رىسا د هبىھۇدئ

 ۋۇددا تېكىسىىىىىىىىىىىىىىىىىتلىرىدىن- 17~6 :1« هتتىىىىىىىىىىىىىىىىىام»( ئىنجىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 6)

 26 ەبولغىىىىىان زامىىىىىان ئىچىىىىىىد هلهيھىسسىىىىىاالمغىچهئىسىىىىىا ئ هلهيھىسسىىىىىاالمدىنئ

 هنئىسىىا بىىىل تېكىسىىتلىرىدىن- 31~23 :3« لۇقىىا»ئىنجىىىل  ۆتكهنلىكى،ئىى هسىىىلن

 هسىىىىىىىلن 41ئارىلىقىىىىىىىدا  هيغهمبهرنىىىىىىىڭئىككىىىىىىى پ ۇبىىىىىى ەتئىبىىىىىىار ۋۇدتىىىىىىىندا

ئىككىىىىىى ئىنجىىىىىىل  ۇبىىىىى ئهسىىىىىردە- 3 ه. مىالدىىىىىىيۇبولىىىىىىد ۇملىىىىىهم ۆتكهنلىكىئىىىىى

 ۋەزامانىىىىدىكى خىرىسىىىىتىيان ئىىىىالىملىرى  ۇشىىىى ېىىىىيىن،چىققانىىىىدىن ك ۇرىغىىىىائوتت
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 ۇالرئىىى ېلىشىىىقان،ق هيىىىرانئىنجىلالردىكىىىى زىىىىتلىقالردىن ھ ۇبىىى هتقىقىىىاتچىلىرىت

 ۆتۈشىىىئ ڭزاماننىىى ۋە ېتىنالمىغىىانزىتلىقالرنىىى كىتابلىرىىىدىن يىىوق قىلىشىىقا پ ۇبىى

 ۇالرنىىىىڭئ ېكىنقىلىشىىىقان. لىىى ۈمىىىىدئ ېلىشىىىىنىك هبىىىىرلىكك ڭزىتلىقالرنىىىى هنبىىىىل

 ېيىنكىلهرنىىىىىزىىىىىتلىقالر ك ۇبىىىى هسىىىىهبتىكىئاشىىىىمىغان. ن همهلىىىىگهئ ۈمىىىىىدلىرىئ

 .هلمهكتهقىلىپ ك ۋامدا هھالدا تا ھازىرغىچ ۇرغانقالد هيرانھ

نى سىىىا ڭقولىىىىدا شىىىىپا تاپقىىىان ئاغرىقالرنىىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ئىسىىىا- 12

 زىتلىقالر  هققىدىكىھ

 همانىىىىڭئارىسىىىىدا ئىككىىىى ئ تېكىسىىىتلىرى- 34~29 :20« هتتىىىام»ئىنجىىىىل 

 هقىىىىىلبىىىىىر قانچىسىىىىىنى ن ېكىسىىىىتلهردىنت ۇبىىىى هنقىسسىسىىىىى بايىىىىان قىلىنغىىىىان. م

 تقانىىداۋاچىقى هرىھىىادىنئ ۇالرئىى تېكىسىىتته- 29: هنقىلىىىم ۇپىىايهك هنقىلىىىش بىىىل

 تېكىسىىىىتته يىىىىول- 30 هگهشىىىىتى،ئ هركىشىىىىىل ۆپئىسىىىىاغا( كىىىى هنىىىىى)ي ۇنىڭغىىىىائ

ئىىىىىچ  ۇالرغىىىىائىسىىىىا ئ» تېكىسىىىىتته- 34، ۇراتتىئولتىىىى همىىىىائىككىىىىى ئ ۈسىىىىتىدەئ

 ۆزلىرىكىىىىىى ۇالرنىىىىىىىڭئ ەرھىىىىىىالد ،دە-سىىىىىىىلىدى  ۆزلىرىنىكىىىىىى ۋەئىىىىىىاغرىتتى 

قىلىنغىىىىىان. ئىنجىىىىىىل  هيىىىىىتق ەپد «ىىىىىىدىما هگىشىىىىىىپئ ۇنىڭغىىىىىائ ۋە ېچىلىىىىىدىئ

قىسسىسىىىىى بايىىىىان  هجنۇننىىىىىڭئىككىىىىى م تېكىسىىىىتلىرىدە- 34~28 :8« هتتىىىىام»

ئىسىىىا  .هنقىلىىىىم ۇپىىىايهك هنقىلىىىىش بىىىىل هقىىىىلن تېكىسىىىتتىنال- 28 هنقىلىنغىىىان. م

 ۇنىئىىى هجنىىىۇنچىققىىىان ئىككىىىى م هبرىىىىدىنق هلگهنىىىدەك ېنىغىىىاي ڭجىرجىسىىىىالرنى

 قارشى ئالدى. 

الر بايىىىان قىلىنغىىىان ېكىسىىىتىدەئىككىىىى ت ۇقىرىىىىدىكىي ڭنىىىى«هتتىىىام»ئىنجىىىىل 

 ئىدى. همائىككى ئ

- 52~46 :10« مىىىاركوس»ئىنجىىىىل  هينىىىىئ ۆزئىىى ڭبىرىنچىىىى قىسسىىىىنى

 ۈسىىىىىتىدەيىىىىىول ئ ېكىسىىىىىتلهردەت ۇبايىىىىىان قىلىنغىىىىىان. بىىىىىىراق بىىىىى تېكىسىىىىىتلىرىدە

 هيىىىتق هنلىكىىىىئىك ۋسئىسىىىمى پارتمىىىا ۇنىىىىڭبىىىىر كىشىىىى، ئ همىىىائ ۇرغىىىانئولت

- 20~1 :5« مىىىاركوس»ئىنجىىىىل  هينىسىىىىئ ڭقىلىنغىىىان. ئىككىنچىىىى قىسسىىىىنى

غىىىىان. بايىىىىان قىلىن تېكىسىىىىتلىرىدە- 39~26 :8 «ۇقىىىىال»ئىنجىىىىىل  ،تېكىسىىىىتلىرىدە

 ىىىىڭهجنۇننقارشىىىى ئالغىىان م هلهيھىسسىىاالمنىئىسىىا ئ ېكىسىىىتلهردىنت ۇبىىىراق بىى

 .ۇبولىد هلۇمم لىكىهنئىك ەمبىر ئاد
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قىلغىىىىىان ھاسىىىىىا  هۋسىىىىىىيهت ۇرىتىغىىىىىام 12 هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ئىسىىىىىا- 13

 توغرىسىدىكى زىتلىقالر 

 ۇن،ئىىىالت هلۋڭغىڭالرغىىىاب» تېكىسىىىتلىرىدە- 10، - 9 :10« هتتىىىام»ئىنجىىىىل 

 ۇقئايىىىاب، بىىىىردىن ئىىىارت ۇق،ئىىىوز هپهرگه. سىىىىالرمىىىىس قويمىىىا ۋە ۆمىىىۈشك

نجىىىل ئى ۆزىئىى هۋسىىىيهنىڭت ۇقىلىنغىىان. بىى هيىىتق ەپد« ھاسىىا ئالمىىاىالركىىىيىم، 

 ېچھىىى ۈچىىىۈنئ هپهرسىىى ېيتتىكىىىى،ئ ۇالرغىىىائىسىىىا ئ» تېكىسىىىتىدە- 3 :9 «ۇقىىىال»

بىىىىر كىشىىىى ئىككىىىى  ىالر،ئالمىىىا ۆمىىىۈشنىىىان، ك ۇق،: ئىىىوزىالرئالمىىىا هرسىىىهن

- 9، - 8 :6« مىىىىاركوس»قىلىنغىىىان. ئىنجىىىىل  هيىىىىتق ەپد «ۇنكىىىىيىم ئالمىسىىى

 هرسىىىهن ېچبىىىىر ھاسىىىىدىن باشىىىقا ھىىى ۈچىىىۈنئ هپهرسىىى ۇالرغىىىائ» تېكىسىىىتلىرىدە

 ۇقلىىىىۇق،ئوز هلۋاغلىرىغىىىىاب ۇالرنىئىىىى هتتىىىىاقىلىىىىدى. ھ ۋەسىىىىىيهتئالماسىىىىلىقنى 

اب بىىىىردىن ئايىىى هلكىىىىقىلىىىدى. ب هنۇىىىىم ېلىشىىىتىنئ ۇنىىىان، مىىىىس قاتىىىارلىقالرنىم

نغىىان. قىلى هيىىتق دەپ« قىلىىدى هۋسىىىيهئىككىىى كىىىيىم ئالماسىىلىقنى ت ۋە ېلىشىىنىئ

ئىككىنچىسىىىىىىى ئىسىىىىىىا  هنبىرىنچىسىىىىىىى بىىىىىىىل ېكىسىىىىىىتنىڭت ۈچئىىىىىى ۇقىرىىىىىىىدىكىي

يىراقالرغىىىىىىا  ۈچىىىىىىۈندىىىىىىىن تىىىىىىارقىتىش ئ ۇرىتىنىمىىىىىى 12 هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ

 ەربىىىىر هتتىىىاھ ېلىشىىىتىن،ئ هرسىىىهبىىىىر ن ۈچىىىۈنئ هپهرسىىى ۇالرنىئىىى هۋەتكىنىىىىدەئ

 ېكىسىىتت ۈچىنچىئىى هممىىا. ئهيىىدۇقىلغىىانلىقىنى ئىپادىل هنۇىىىم ېلىشىىتىنئ ۇھاسىىىم

ىنى قىلغىىىانلىق ۇخسىىىهتر ېلىۋڭلىشىىىقااسىىىا ئھ ۇالرغىىىائ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ

 . هيدۇئىپادىل

 ۇۋاھلىقىگىىىىىى هرگهنب ۈچىىىىىىۈنئ ۆزىئىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ ئىسىىىىىىا- 14

 زىتلىقالر  هققىدىكىھ

 ۇشىىىۇم هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ تېكىسىىىتىدە ئىسىىىا- 31 :5« يۇھهننىىىا»ئىنجىىىىل 

بولىىىىدىغان  ۇۋاھچىگىىى ۈچىىۈنئ ۆزۈمئىىى هنم هگهرئ»قىلىنغىىان:  هيىىىتق ۆزىسىى

- 14 :8« يۇھهننىىىا»ئىنجىىىىل « .همهسىىىتۇرئ هقھ ۇۋاھلىقىمگىىى ېنىىىىڭبولسىىىام م

 ڭگهنلىكىىىىد ۇنىىىداقم ۈچىىىۈنئ ۆزىئىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ هنهي تېكىسىىىتىدە

بولسىىىام  ېرىىىىدىغانب ۇۋاھلىىىىقگ ۈچىىىۈنئ ۆزۈمئىىى هنم هگهرئ»قىلىنغىىىان:  هيىىىتق

 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ ېكىسىىىىتبىرىنچىىىىى ت« .هقتىىىىۇرھ ۇۋاھلىقىمگىىىى ېنىىىىىڭم

 ېلىنمايىىىىىىىىدىغانلىقىنىئ ېتىبارغىىىىىىىائ ۇۋاھلىقىنىىىىىىىىىڭگ هرگهنب ۈچىىىىىىىۈنئ ۆزىئىىىىىىى



 60 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 ۇۋاھلىقىنىىىڭگ هرگهنب ۈچىىۈنئ ۆزىئىى ۇنىىىڭئ ېكىسىىتئىككىنچىىى ت ه،ئىپادىلىسىى

 .هيدۇئىپادىل هكسىنىئ ڭبىرىنچىسىنى هنىي ېلىنىدىغانلىقىنىئ ېتىبارغائ

 زىتلىقالر  هققىدىكىھ ۆتۈرگۈچىك كىرىسنى- 15

 نلىىىىقهيرەۋاق ۋاتقىنىىىىداچىقى ۇالرئىى» تېكىسىىىتته- 32 :27« هتتىىىام»ئىنجىىىل 

كىرىسىىنى  ۇنىئىى ۇالرئىسىىمى سىىىمۇان ئىىىدى. ئىى ۇنىىىڭ. ئۆردىكىى ەمنىبىىىر ئىىاد

ل قىلىنغىىان بولسىىا، ئىنجىىى هيىىتق ەپد« هلتىىۈردىك ۇلمىىاق ېڭىشىىقام ۆتىىۈرۈپك

 ېڭىۋڭتىىىىىىىىپم ېلىىىىىىىىپكىرىسىىىىىىىنى ئ ۇالرئىىىىىىى» تېكىسىىىىىىىتته- 26 :23 «ۇقىىىىىىىال»

 ىنېتىىىىىزلىقتئ ۇ. ئىىىىتۇتۇۋالىىىىدى ەمنىسىىىىىمۇان ئىسىىىىىملىك بىىىىىر ئىىىىاد هيرەۋانلىىىىىقق

ئارقىسىىىىىدىن  ڭئىسىىىانى ۆتۈرگىىىۈزۈپكىرىسىىىنى ك ۇنىڭغىىىائىىىىدى. ئ ېلىۋاتقىىىانك

 تېكىسىىىىتته- 17: 19« يۇھهننىىىىا»ئىنجىىىىىل  ۋەقىلىنغىىىىان  هيىىىىتق ەپد« ىىىىىدىما

 ۇمجىىۇمهج ۆتىىۈرۈپك ۆزىئىسىىا كىرىسىىنى ئىى ىىىدى،ما ېلىىىپئىسىىانى ئ ۇالرئىى»

 ن. قىلىنغا هيتق ەپد« ئاتالغان جايغا باردى ەپ( دۇلجۇسهج ه)ئىبرانىيچ

 هنىىىىىئىككىنچىسىىىىى ي هنبىرىنچىسىىىىى بىىىىىل ېكىسىىىىتنىڭت ۈچئىىىى ۇقىرىىىىىدىكىي

 ەمنىىىىىڭئاد ۆتىىىۈرگهنكىرىسىىىنى ك ېكىسىىىتلهردىكىىىىى ت«هتتىىىام» هنبىىىىل« ۇقىىىال»

كىىى دى«ۇھهننىىاي» هنىىىي ېكىسىىتت ۈچىنچىئىى هنلىكىنىىى،سىىىمۇان ئىك هيرەۋانلىىىقق

 هلهيھىسسىىىىىىاالمئىسىىىىىا ئ ڭكىشىىىىىىىنى ۆتىىىىىۈرگهنبولسىىىىىا كىرىسىىىىىىنى ك ېكىسىىىىىتت

 .هيدۇئىپادىل هنلىكىنىئىك

 ۇنىىىىىڭيىىىىاكى ئ هلگۈچىمىىىىۇك ېلىىىىىپئامىىىىانلىق ئ هلهيھىسسىىىىاالمئ ئىسىىىىا- 16

 ؟هكسىمۇئ

 هخىىتكهب هلگىىۈچىلهرك ېلىىىپئامىىانلىق ئ» تېكىسىىتته- 9 :5« مهتتىىا»ئىنجىىىل 

 ەپد« ۇئاتىلىىىىىد ەپ" دۇللىرىئوغىىى ڭ"ئالالھنىىىى ۇالرئىىى ۈنكى! چىىىېرىشسىىىۇنئ

ئىنسىىان ئىىوغلى  ۈنكىچىى» تېكىسىىتته- 56 :9 «ۇقىىال»قىلىنغىىان، ئىنجىىىل  هيىىتق

 ۇالرنىئىىى هلكىىىىب همهس،ئ ۈچىىىۈنھىىىاالق قىلىىىىش ئ هرنىئىسىىىا( كىشىىىىل هنىىىى)ي

قىلىنغىىىىان بولسىىىىا،  هيىىىىتق ەپد« هلىىىىگهنك ۈچىىىىۈنئ ېرىشىىىىتۈرۈشنىجاتلىققىىىىا ئ

ئامىىىانلىق  ۈزىگهيىىى هري ېنىىىىم هرسىىىىل» تېكىسىىىتته- 34: 10« مهتتىىىا»ئىنجىىىىل 

ئامىىىىىانلىق  هن. مىالرقىلىشىىىىىما ۇمىىىىىانگ ەپ، دهلىىىىىدىك ۈچىىىىىۈنئاتىىىىىا قىلىىىىىىش ئ

- 51~ 49: 12« لۇقىىىا»ئىنجىىىىل  ۋە« هلىىىدىمك ېلىىىىپقىلىىىىچ ئ هلكىىىىب همهس،ئ

 ڭئوتنىىىى ۇ. بىىىهلىىىدىمك ۈچىىىۈنئ ېچىشئىىىوت ئىىى ۈزىگهيىىى هري هنم» تېكىسىىىتلهردە
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ئامىىانلىق  ۈزىگهيىى هري ېنىىى. مهنقىلىىىم ۇئىىارز ۆپكىى ۇنچىلىكشىى ۇتۇشىشىىىنىت

 همهس،ئ ۇنىىىىداقئ هرگىزمىىىىۇھ هر؟قىلىشامسىىىىىل ۇمىىىىانگ ەپ، دهلىىىىدىك ېلىىىىىپئ

 ۈچىىىىىۈنبىرلىكنىىىىىى پىىىىىارچىالش ئ هنم ېيتىمهنكىىىىىى،ئ هرگهسىىىىىىل هنم هلكىىىىىىب

 قىلىنغان. هيتق ەپد« .هلدىمك

. بىرىنچىىىى ۇقتىىىۇرزىىىىتلىقالر ناھىىىايىتى ئوچ ېكىسىىىتلهردىكىت ۇقىرىىىىدىكىي

 ېلىىىىىىىىىپئامىىىىىىىىانلىق ئ هلهيھىسسىىىىىىىىاالمئىسىىىىىىىىا ئ ېكىسىىىىىىىىتلهردەئىككىنچىىىىىىىىى ت ۋە

 ۆزىنىىىىىىىىڭئ ۋە ۇماختايىىىىىىىد ەپد« !ېرىشسىىىىىىىۇنئ هخىىىىىىىتكهب» هلگىىىىىىىۈچىلهرنىك

 ۇ،بايىىىان قىلىىىىد هلگهنلىكىنىىىىك ۈچىىىۈنئ ېرىشىىىتۈرۈشنىجاتلىققىىىا ئ هرنىكىشىىىىل

 هلگهنلىكىنىىىىك ېلىىىىپئامىىىانلىق ئ ۆزىنىىىىڭئ ېكىسىىىتلهردەت ۆتىنچىتىىى ۋە ۈچىنچىئىىى

 ھهم بىرلىكنىىىىىى ېچىشئىىىىىوت ئىىىىى ۈزىگهيىىىىى هري ۆزىنىىىىىىڭئ ۋە ۇئىنكىىىىىار قىلىىىىىىد

 . ۇقىلىد ېالنئ هلگهنلىكىنىك ۈچۈنپارچىالش ئ



 مۇقەددەس كىتابالردىكى بەزى خاتالىقالر

 

. ۇايدبايىىىان قىلىنغانالرغىىىا ئوخشىىىىم ۇقىرىىىىداخاتىىىالىقالر ي ۋزۇدىكىمىىىا ۇبىىى

 ېكىسىىىىىىىىىىتلهرت ۋە هرجىمىىىىىىىىىىىلهرت ،يۇقىرىىىىىىىىىىىدىكىلهر نۇسىىىىىىىىىخىالر ۈنكىچىىىىىىىىى

 ۇبىىىىى هممىىىىىابايىىىىىانى ئىىىىىىدى. ئ ڭئىختىالپالرنىىىىىى ۋەزىىىىىىتلىقالر  ۇرىسىىىىىىدىكىئوتت

يىىىاكى  هقىلىىىگه،يىىىاكى ئ ،بولغىىىانلىرىمىز ئهمهلىىىيهتكهبايىىىان قىلمىىىاقچى  ۋزۇدامىىا

 هتىىىكههقىقبىىىىر ئىلمىىىىي ھ هرقانىىىداقيىىىاكى تىىىارىخىي چىنلىققىىىا، يىىىاكى ھ ەتكه،ئىىىاد

 بايانىدۇر. ڭخاتالىقالرنى ۇقئوپۇوچ هلمهيدىغانك ۇيغۇنئ

 هققىىىىىىىىدىكىھ ۇرغىىىىىىىانۋاقتىمىسىىىىىىىىردا ت هۋالدلىرىنىىىىىىىىڭئ ئىسىىىىىىىرائىل- 1

 خاتالىقالر

ئىسىىىىىىرائىل » تېكىسىىىىىىتلهردە- 41 :12« چىقىىىىىىىش» هئىبىىىىىىرانىيچ هۋراتت

 ۈنىيىىىىل توشىىىقان كىىى 430 ۇق. تولىىىۇرغىىىانيىىىىل ت 430مىسىىىىردا  هۋالدلىىىىرىئ

 هيىىىتق ەپد «هنتىىىكهمىسىىىىردىن چىقىىىىپ ك هممىسىىىىھ ەملىرىنىىىىڭئاد ەبنىىىىڭر

مىسىىىىىىىردا  هۋالدلىرىنىىىىىىىڭئىسىىىىىىرائىل ئ ۈنكى. چىىىىىىۇرخاتىىىىىىاد ۇقىلىنغىىىىىىان. بىىىىىى

 ە(دهلهسىىىتىن)پ ڭمىنىىىىز هنۇىىانك ۇالرنىىىىڭئ هممىىا. ئۇريىلىىىد 215 ۇرغىىانۋاقتىت

ئىبىىىراھىم  ۈنكى. چىىىۇريىلىىىد 430 ۇمىسىىىىئوم ۋاقتىنىىىىڭ ۇرغىىىانمىسىىىىردا ت ۋە

ئىىىىىوغلى  ۇنىىىىىىڭئ ۋاقتىىىىىىدىنبارغىىىىىان  ڭمىنىغىىىىىاز هنۇىىىىىانك هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ

 ڭيىىىل. ئىسىىھاقنى 25ئىىاران  ۇددەتبولغىىان مىى ۋاقىىتىغىچه ۇغۇلغىىانت ڭئىسىىھاقنى

 يىىىىاقۇپيىىىىىل.  60 ۋاقىىىىىت ۆتكهنئىىىى ۇغىىىىۇلغىنىغىچهت ياقۇپنىىىىىڭ ۇغۇلغىنىىىىىدىنت

 هتىجىىىدەياشىىتا ئىىىدى. ن 130 ۋاقتىىىدا هنكىىىرگ ڭمىنىغىىامىسىىىر ز هلهيھىسسىىاالمئ

 ۇنىىىىىڭئ اقتىىىىىدىنۋ هنكىىىىىرگ ڭمىنىغىىىىاز هنۇىىىىانك هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىبىىىىراھىم ئ

 ۋاقىىىىتىغىچه هنكىىىىىرگ ڭمىنغىىىاز ئهلهيھىسسىىىاالمنىڭ مىسىىىىىر يىىىىاقۇپ هۋرىسىىىىن

 هنىىىىىىىى. يۇچىقىىىىىىىد ۇپيىىىىىىىىل بولىىىىىى 215ئومۇمىيسىىىىىىى ۇددەتنىىىىىىىڭم ۆتكهنئىىىىىى

 ۇرغىىىىانت ڭمىنىىىىىدامىسىىىىىر ز هۋالدلىرىنىىىىىڭئىسىىىىرائىل ئ 130+60+25=215

 ۇالرنىىىىڭمىسىىىىرغا كىرگىنىىىىدىن باشىىىالپ، ئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ يىىىاقۇپ ۋاقتىىىى

 ۇپ،بولىى ۋاقىىتىغىچهمىسىىىردىن ئايرىلغىىان  هبىىىرگ هنبىىىل هلهيھىسسىىاالمئ ۇسىىام

 ۇرغىىىىانت ڭمىنلىرىىىىىدامىسىىىىىر ز ۋە هنۇىىىىانك ۇالرنىىىىىڭ. ئۇريىلىىىىد 215 همھ ۇبىىىى
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 ۋەكىتىىىىاب تىىىىارىخچىلىرى  هھلىىىىى. ئۇيىىىىىل بولىىىىىد 430 هممىسىىىىىھ ۋاقتىنىىىىىڭ

 ئىبىىىرانىيچه هۋراتنىىىىڭئىىىالىمالر ت ۇميۈزلىىىۈقبولغىىىان ئوم ۇپهسسىىىىرلىرىدىنم

 ۇالسىىىىهخ ەپد ۇنىىىىداقم ۋەقىلغىىىىان  ېتىىىىىراپخاتىىىىالىقنى ئ ۇبىىىى ۇسخىسىىىىىدىكىن

 هۋالدلىرىنىىىىڭئىسىىىرائىل ئ ۇسخىسىىىىدىكىن هسىىىامىرىي هۋراتنىىىىڭت»چىقارغىىىان: 

. ۇرتوغرىىىد ېكىسىىتلهرتوپلىغىىان ت ۇددىتىنىمىى ئومىىۇمىي ۇرغىىانئىككىىى جايىىدا ت

 هۋراتت« .ېتهرلىىىىكقىلىشىىىقا ي ەتخاتىىىالىقالرنى ر ۇسىىىخىالردىكىباشىىىقا ن ۇبىىى

 ۇالرنىىىىڭئ ۋە هۋالدىئىسىىىرائىل ئ» تېكىسىىىتته- 40: 12« چىقىىىىش» هسىىىامىرىي

 430 ۋاقتىىىىىىى ۇرغىىىىىىانت ڭمىنلىرىىىىىىىدامىسىىىىىىىر ز ۋە هنۇىىىىىىانك هجىىىىىىدادلىرىنىڭئ

 ۇبىىىى ۇسخىسىىىىىدىمۇن گىىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىىڭقىلىنغىىىىان. ت هيىىىىتق ەپد« ،ۇريىلىىىىد

 هتقىقاتچىلىرىنىىىىىڭقىلىنغىىىىان. خىرىسىىىىتىيان ت هيىىىىتق هكىلدەشىىىى هينىىىىىئ ېكىسىىىىتت

 ۇغىىىۇچىالركىتىىىابالرنى ئوق ۇقهددەسمىىى»سىىىانالغان  ېتىبىىىارلىقئ هدئ هزىرىىىىدەن

 ۇ،يازىىىىىىىد ەپد ۇنىىىىىىداقئىىىىىىاپتورى م ڭنىىىىىىاملىق كىتابنىىىىىىى «ەھىىىىىىبهرر ۈچىىىىىىۈنئ

 هلىىىگهنك ۇنياغىىاد ڭئىسىىانى ۋاقتىىىدىنباشىىىلىغان  ۇرۇشىىقامىسىىىردا ت ياقۇپنىىىڭ»

 ڭڭىىىىزدىند هۋالدلىرىنىىىىڭيىىىىل. ئىسىىىرائىل ئ 1706مىىىۇددەت  ۆتكهنئىىىۋاقتىغىچه

 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ ۋاقتىىىىىدىنبولغىىىىان  هرقغ هۋننىىىىىڭپىرئ ۋە ۆتكهنئىىىى

 ۇ. بىىىىىز بىىىىۇريىلىىىىد 1491 ۇددەتمىىىى ۆتكهنئىىىى ۋاقىىىىتىغىچه هلىىىىگهنك ۇنياغىىىىاد

 ۇپبولىىىىىىى 1706-1491=215چىققىنىمىىىىىىىىزدا،  ھېسىىىىىىىابالپ ۇددەتلهرنىمىىىىىىى

 ۇسىىىىانىڭباشىىىىالپ م هنىىىىدىنمىسىىىىىرغا كىرگ يىىىىاقۇپ ۇددەتمىىىى ۇ. بىىىىۇچىقىىىىىد

 ياقۇپنىىىڭ. بىىىز ۆزىىىدۇرئ ۇددەتنىىىڭبولغىىان م ۋاقىىتىغىچهمىسىىىردىن ئايرىلغىىان 

ئىىىىوغلى، ئىمىىىىران  ڭئىمراننىىىىى ۇسىىىىام هنىىىىى)ي هنلىكىنىىىىىئىك بىىىىوۋا- 4 ۇسىىىىاغام

ئىىىىىوغلى  ياقۇپنىىىىىىڭ ېىىىىىۋىئىىىىىوغلى، ل ېۋىينىىىىىىڭل هھىىىىىاتئىىىىىوغلى، ق هھاتنىىىىىىڭق

 ۋاقتىىى ۇرغىىانمىسىىىردا ت هۋالدلىرىنىىىڭئىسىىرائىل ئ ە( بىلگىنىمىىىزدهنلىكىنىىىئىك

 همهسئ ۇمكىنمىىىىىى ۇشىىىىىىىبول ۇقئىىىىىىارت ۇنىىىىىىدىنب ۋە هنلىكىىىىىىىيىىىىىىىل ئىك 215

 ۇددەتمىىى ۇمانىىىا بىىى« ھاسىىىىل قىلغىىىان بىىىولىمىز. هتقانىىىائ ۇقتولىىى هنلىكىىىىگهئىك

 ۋە ۇپهسسىىىىىىىرلهرم هتقىقىىىىىىاتچىالر،كىتىىىىىىاب ئالىملىرىىىىىىىدىن بولغىىىىىان ت هھلىىىىىىئ

 هۋراتنىىىىىىڭت ۇالر. ئىىىىىهكۈنىىىىىىدۇري هلىىىىىگهنك لىككهبىىىىىىر ۇناسىىىىىالرنىڭتارىخش

مىسىىىىىردىال  ۇزيىىىىالغ هۋالدلىرىنىىىىىڭئىسىىىىرائىل ئ» ۇسخىسىىىىىدىكىن ئىبىىىىرانىيچه

پىىاش  هنلىكىنىىىخاتىىا ئىك ېكىسىىتنىڭت ڭىىگهند« يىىىل ئىىىدى 430 ۋاقتىىى ۇرغىىانت
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: ۇيازىىىىىد ەپد ۇنىىىىداقم ئۆزىنىىىىىڭ تهپسىىىىىرىدەئىىىىادام كىىىىىالرق  ۇىاقىلغىىىىان. شىىىى

 ڭقىلىنغىىىىىانالردا خاتالىقالرنىىىىىى هيىىىىىتق ۇسخىسىىىىىىدان ئىبىىىىىرانىيچه هۋراتنىىىىىىڭت»

 هشب ۇسىىىىىانىڭم ۇسخىسىىىىىىدىكىن هسىىىىىامىرىي گه،هنلىكىىىىىىئىك ۆپناھىىىىىايىتى كىىىىى

 ۇنىتىىىىىارى  بىىىىى ۋە هنلىكىىىىىىگهباشىىىىىقىلىرىغا قارىغانىىىىىدا تىىىىىوغرا ئىك ڭكىتابىنىىىىىى

 ۋە ھېنىىىىىىرى« كۆزقاراشىىىىىىتىدۇر ەقبىىىىىىىرد همىىىىىىمهھ ۈچلهندۈرىىىىىىىدىغانلىقىغاك

 ۇسخىسىىىىىىن هسىىىىىامىرىي»: ېزىلغىىىىىاني ەپد ۇنىىىىىداقم هپسىىىىىىرلىرىدەئىسىىىىىكات ت

 «.ۇقىلىد هلباشقىسىدىكى زىتلىقالرنى ھ ۇ. ئۇرتوغرىد

 ئىبىىىىىرانىيچه هۋراتنىىىىىىڭكىتىىىىىاب ئىىىىىالىملىرى ت هھلىىىىىىبولىىىىىدىكى، ئ هلىىىىىۇمم

 ېتىىىىىىىىراپخاتىىىىىىىالىقالرنى ئ تېكىسىىىىىىىتتىكى- 40 :12« چىقىىىىىىىىش» ۇسخىسىىىىىىىىن

 قىلىشتىن باش تارتالمىغان. 

چىقىىىىىىپ  هبىىىىىىرگ هنبىىىىىىل هلهيھىسسىىىىىاالمئ ۇسىىىىىام ڭمىنىىىىىىدىنز مىسىىىىىىر- 2

 خاتالىقالر  هققىدىكىسانى ھ هۋالدلىرىنىڭئىسرائىل ئ هتكهنك

 هيىىىىىىتق ەپد ۇنىىىىىىداقم تېكىسىىىىىىتلهردە- 47~45 :1« سىىىىىىانالر» هۋراتت

... سىىىىىاناپ چىقتىىىىىى ۇنھىىىىىار هنبىىىىىىل ۇسىىىىىاسىىىىىانىنى م ۇالرنىىىىىىڭئ»قىلىنغىىىىىان: 

 ۇشىىىىىىىىقاسوق ۆيلىرىىىىىىىىىدىنئ ڭئاتىلىرىنىىىىىىىىى ۆزئىىىىىىىى هۋالدلىرىىىىىىىىىدىنئىسىىىىىىىىرائىل ئ

سىىىىىانى  ۇالرنىىىىىىڭئىىىىىىدى. ئ ۈسىىىىىتىدەئ ڭياشىىىىىنى 20 هممىسىىىىىىھ ڭچىققانالرنىىىىىى

 هممىىىىائىىىىىدى. ئ نهپهر( هللىىىىىكئ ۈزيىىىى هشب ڭمىىىىى ۈچئىىىى ۈزيىىىى ه)ئىىىىالت 603550

ئىچىىىىىىدىن  ڭسىىىىىاننى ۇبىىىىى هنبىىىىىىل ېتىبىىىىىارىئ هسىىىىىىبىن ڭئاتىلىرىنىىىىىى ۋىىىىىىيالرال

 نۇھىىار ۇسىىاۋەمىسىىىردىن م ۆرە،كىى ېكىسىىتلهرگهت ۇقىرىىىدىكىي« سىىانالمايتتى.

 ڭياشىىىىىنى 20 هۋالدلىرىىىىىىدىنچىققىىىىىان ئىسىىىىىرائىل ئ هنبىىىىىىل هلهيھىسسىىىىىاالمالرئ

 ۇبىىى ۋىىىىيالر. الۇركىشىىىىد 603550سىىىانى  ۇمىيئومىىى ڭبولغانلىرىنىىىى ۈسىىىتىدەئ

 ۋە ئايىىىاللىرى هۋالدلىرىنىىىىڭئىسىىىرائىل ئ ۇنىڭدەق،سىىىىرتىدا ئىىىىدى. شىىى ڭسىىىاننى

سىىىىىانغا  ۇسىىىىىىرتىدا ئىىىىىىدى. بىىىىى ڭسىىىىىاننى ۇياشىىىىىقا توشىىىىىمىغان بىىىىىالىلىرى بىىىىى 20

 ۇالرنىىىىڭئ ابلىغاندىمۇېسىىىھ ۇپسىىىانغا قوشىىى ۇبىىى هممىسىىىىنىھ هنلهرنىىىىڭكىرمىگ

 نىىىڭۇ. بۇرخاتىىاد ۇبىى ۇ،بولمايىىد هممىليونىىدىن ك ېىىرىمسىىانى ئىككىىى ي ۇمىيئومىى

 : ۇنداقم هۋەبلىرىس
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- 5: 1« چىقىىىىىىىىش» ،تېكىسىىىىىىىتته- 27 :46« يىىىىىىىارىتىلىش» هۋرات( ت1)

مىسىىىىىىرغا  ڭئائىلىسىىىىىىنى پتېكىسىىىىىتته، يىىىىىاقۇ- 22: 10« ۈلگهئىىىىى» ېكىسىىىىىتته،ت

 قىلىنغان. هيتق ەپكىشى ئىدى، د 70سانى  ۇمىيئوم ۋاقتىدىكىبارغان 

 يىل ئىدى. 215 ۋاقتى ۇرغانمىسىردا ت هۋالدىنىڭ( ئىسرائىل ئ2) 

ئىسىىىىىىىىىىرائىل » تېكىسىىىىىىىىىىتلىرىدە- 22~15 :1« چىقىىىىىىىىىىىش» هۋرات( ت3) 

 يىىىىىل 80ئالدىىىىىدىكى  ېتىشىىىىىنىڭچىقىىىىىپ ك ڭمىنىىىىىدىنمىسىىىىىر ز هۋالدلىرىنىىىىىڭئ

قىزلىىىىىىرى سىىىىىاق  ۆلتۈرۈلىىىىىۈپ،بىىىىىالىلىرى ئ ۇلئوغىىىىى ۇالرنىىىىىىڭئ هريانىىىىىىداج

 مهسىىىىىلىنى ئىىىىۈچ يۇقىرىىىىىدىكىقىلىنغىىىىان. سىىىىىز  تدەپ قهيىىىى« قالىىىىدۇرۇالتتى

 ىنىىىهنلىكخاتىىا ئىك ۇمچوقىى ڭسىىاننى 603550 ۇبىى زكېىىيىن، ئهقلىڭىىى تونۇغانىىدىن

 هنۆلتىىۈرۈلگھامىىان ئغىىان تۇغۇلمىسىىىردا  ۇالردىنبىىىز ئىى هلكىىى. بهكىتلهيىىدۇت

ىىىىىر يىلىىىىدا ب 25 هرسىىىىانىنى ھ ۇالرنىىىىىڭئ ۋەئالمىغانىىىىدا  ېسىىىىابقاھ ۋاقالرنىبىىىىو

يىىىىىل  215كىشىىىىىلىك سىىىىان  70 ۇقىلغانىىىىدىم هرەزپ ەپد ۆپهيگهنكىىىى هسسىىىىهھ

دىىىىىن  36000ئىىىىاخىرقى سىىىىان  ۆپىيىىىىىپك هسسىىىىىلهپھ ېىىىىتىمق ۇزتوققىىىى ەئىچىىىىىد

 ڭياشىىىىىىنى 20 ۇالردىنئىىىىىى ۇقانىىىىىىداقم ۇرسىىىىىىا،ت ۇنىىىىىىداقب هھىىىىىىۋال. ئۇئاشىىىىىىمايد

 20 ۇالردىنئىىىى هگهر!؟ ئۇنكىشىىىىى بولسىىى 603550سىىىانى  ۈسىىىتىدىكىلهرنىڭئ

ا، بولىىىىدىغان بولسىىى ۆپمىليونىىىدىن كىىى ېىىىرىمسىىىانى ي ۈسىىىتىدىكىلهرنىڭئ ڭياشىىىنى

ئىىاز  مىليونىىدىن ېىىرىمسىىانى ئىككىىى ي ۇمىيئومىى هۋالدلىرىنىىىڭئىسىىرائىل ئ ۈتىىۈنپ

 .همهسئ ۇمكىنم ۇشىبول ۇنداق. بېلىدۇبولماسلىقى الزىم ك

 هسىىىىىىىرىنىڭتىىىىىىارى  ئ ۆزىنىىىىىىىڭئ هلىىىىىىدۇنئىىىىىىالىم ئىبنىىىىىىى خ هتقىقىىىىىىاتچىت

 ۇپيىىاق ۈنكىبولغىىان. چىى هۋقهسىىىدەسىىاننى ئىنكىىار قىلىىىش م ۇبىى هددىمىسىىىدەۇقم

اتىىىا ئ ۈچئىىى هقهتئارىلىقىىىىدا پ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام هنبىىىىل هلهيھىسسىىىاالمئ

 ۋە ېكىسىىتلىرىدەت– 20~17 :6« چىقىىىش» ۇبىىار ئىىىدى. بىى هسىىىلن ۆتتىى هنىىىي

 ۇ،دئاساسىىىلىنى هرگهئىبىىىارىل ۇنىىىۇقىلىنغىىىان م هيىىىتق ېكىسىىىتلىرىدەت- 19~17: 3

 ېۋىنىىىىىڭل هھتىىىىانئىىىىوغلى، ق هھتاننىىىىىڭئىىىىوغلى، ئىمىىىىران ق ڭئىمراننىىىىى ۇسىىىىام»

 ۆتتىىىى ڭكىشىىىىىلىك بىىىىىر ئائىلىنىىىىى 70« .ۇرئوغلىىىىىد اقۇپنىىىىىڭي ېىىىىۋىيئىىىىوغلى، ل

 هقىلمىىىۇ. ئهمهسئ ۇمكىنمىى ېتىشىىىىسىىانغا ي ۆپكىى ۇنچىلىىىىكب هريانىىىداج هسىىىلن

 . ۇقىلمايد ۇلقوب ۇنىئ

 : ۇيدئىسپاتال هنلىكىنىخاتا ئىك ڭساننى ۇب ۋەقهلىكمۇئىككى  ۆۋەندىكىت
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 ۇسىىىىىىىىىىىىىام تېكىسىىىىىىىىىىىىىتلىرىدە- 42~38 :12« چىقىىىىىىىىىىىىىىش» هۋرات( ت1)

ال سىىاندىكى قىىوي، كىىا ۆپكىى هنبىىىل هۋالدلىىىرىئىسىىرائىل ئ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

 ىنڭڭىىىىزدد ۇالرنىىىىڭمىسىىىىردىن چىققىىىانلىقى، ئ ېلىىىىپئ ۋىلىرىنىباشىىىقا چىىىار ۋە

 كىىى،هنلىئىلگىرىلىگ ۈنىكىى هرھ ۇالرنىىىڭئ هتكهنلىكىىى،ك ۆتىىۈپئ ېچىىىدىالبىىىر ك

 هىتۋاسىىىىىبى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىام ۈچىىىىىۈنئ هشىىىىىلىرىئىلگىرىل ۇالرنىىىىىىڭئ

 نڭڭىىىىزدىد هۋالدلىىىىرىئىسىىىرائىل ئ هنلىكىىىى،ئىك ېتهرلىىىىكي ۇيرۇقىئىىىاغزاكى بىىى

 غىىىاېنىي ۇالقنىىىىڭسىىىىنا بويىىىىدىكى ئىىىون ئىككىىىى ب تىىىۇر ېىىىيىنبولغانىىىدىن ك ۆتىىۈپئ

 ەقدلىنغانىىبايىىان قى ۇقىرىىىداسىىانى ي ۇالرنىىىڭبايىىان قىلىنغىىان. ئ ۇنالشىىقانلىقىئور

ر بىىى هبىىىرلىكت هنبىىىل ۋىلىرى، چىىارۆزلىرىئىى ۇالرنىىىڭبولغىىان بولسىىا، ئ ۆپكىى

 ۇالرنىىىىڭئ همىىىدە، ھهمهسئ ۇمكىنمىىى ۇشىىىىبول ۆتىىىۈپئ ڭڭىىىىزدىند ېچىىىىدىالك

ئىىىىىاغزاكى  هىتۋاسىىىىىبى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىام ۈچىىىىىۈنئ هشىىىىىلىرىئىلگىرىل

 تىىىۇر ۈسىىىتىگهئ ۇنىىىىڭ. ئهمهسئ ۇمكىنقىلىشىىىى مىىى ۇپىىىايهك همرىنىىىىڭئ ېيتقىىىانئ

 ڭۋىلىرىنىىىىىچار ۋە ۆزلىرىنىىىىىڭئ ۇالرنىىىىىڭجايالرغىىىىا ئ هتراپىىىىىدىكىئ ڭسىىىىىنانى

 .همهسئ ۇمكىنسىغىشى م هنبىل ۆپلۈكىك

ئىسىىىىىىىىرائىل » ېكىسىىىىىىىىتلىرىدەت- 22، - 15: 1« چىقىىىىىىىىىش» هۋرات( ت2) 

ئىشىىىىىىلىرىغا  ۇغىىىىىىۇتت ڭئاياللىرىنىىىىىىى ۇالرنىىىىىىىڭمىسىىىىىىىردا ئ ۈچىىىىىىۈنئ هۋالدىئ

 ىېڭىىىىي هئىككىسىىىىىگ ۇبولغىىىىانلىقى، بىىىى ڭئايالنىىىىى ۇرقارايىىىىدىغان ئىككىىىىىال دوختىىىى

 ۇيرۇقىبىىىىىىى ۆلتىىىىىىىۈرۈشئ هممىسىىىىىىىىنىھ ڭبالىالرنىىىىىىىى ۇلئوغىىىىىىى ۇغۇلغىىىىىىىانت

ھى پادىشىىا ۇۋاقىتتىكىشىى ڭمىسىىىرنى ۈنكىقىلىنغىىان. )چىى هيىىتق« ېرىلگهنلىكىىىب

 ۇلوغىىبىىىر ئ هۋالدلىرىىىدىنپىىالچىلىرى ئىسىىرائىل ئ ېنىىىدىكىي ۇنىىىڭئ پىىىرئهۋنگه

 ۇشىىىىىىىغابول ۇمرانگىىىىىى هلتهنىتىنىڭسىىىىىى هۋننىىىىىىىڭپىرئ ۇئىىىىىى ۋە ۇغۇلىىىىىىىدىغانلىقىت

 هۋنپىىىىىرئ ېىىىىيىن،ك هرگهنىىىىدىنب ېشىىىىارەتب هققىىىىىدەبولىىىىىدىغانلىقى ھ هۋەبسىىىى

 ۋاقلىرىنىبىىىىىىىو ۇغۇلغىىىىىىىانت ۇلئوغىىىىىىى هۋالدلىرىنىىىىىىىىڭئىسىىىىىىىرائىل ئ ۈتىىىىىىىۈنپ

 ت(-چىقارغان  هرمانپ ۆلتۈرۈشكهئ

 ەق،بايىىىىىان قىلىنغانىىىىىد ۇقىرىىىىىىداسىىىىىانى ي هۋالدلىرىنىىىىىىڭئىسىىىىىرائىل ئ هگهرئ

 ۇغۇتالرغىىىات ۈتىىىۈنپ ۇرنىىىىڭسىىىان بولغىىىان بولسىىىا، ئىككىىىى ئايىىىال دوخت دچىىىو

 ۇغىىىۇتت ڭىىىالرچهمى ۋەزىىىىيهت ۇنىىداقب هلكىىىى، بئهمهس مىىىۇمكىنقارىيالىشىىى 

ئىسىىىىىىىىىرائىل  ۈبھىسىىىىىىىىىىزكى. شۇقىلىىىىىىىىىىد هقهززات ۇشىىىىىىىىىىنىبول ڭئاياللىرىنىىىىىىىىىى
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كىشىىىىىىىىدىن  70 ەيىىىىىىىىل ئىچىىىىىىىىد 215سىىىىىىىانى  ۇۋاقىتتىكىشىىىىىىى هۋالدلىرىنىىىىىىىىڭئ

 ۇغىىىىىۇتت ۇالرنىىىىىىڭبولغانىىىىىدىال ئ ۇنداقمىقدارىىىىىىدا ئىىىىىىدى. شىىىىى هسىىىىىىللىنىشن

 ۋىلىرىچىىىىار ۈتىىىىۈنپ ۇالرنىىىىڭ. ئۇبولىىىىىد ېتهرلىىىىىكئىشىىىلىرىغا ئىككىىىىى ئايىىىال ي

 ېتهرلىىىكي ېچهبىىىر كىى ۈچىىۈنئ ۇشىىىچىقىىىپ بول ڭمىنىغىىامىسىىىردىن سىىىنا ز هنبىىىل

 ۇسىىىام ۈنۈچىىىئىلگىرىلىشىىىى ئ ۈنىكىىى هرھ هرنىڭسىىىاندىكى كىشىىىىل ۇ. بىىىۇبولىىىىد

 ۇرسىىىىىىىنات ۋە ۇبولىىىىىىىد ېتهرلىىىىىىىكي ۇيرۇقىئىىىىىىاغزاكى بىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ

 ۇنلىشىشىىىىئور ۋىلىرىنىىىىڭبىىىارلىق چار ۋە ۇالرنىىىىڭئ ۇجىىىايالرم هتراپىىىىدىكىئ

 هۋراتت ېيتىمىزكىىىى،ئ ېسىىىىپھالىىىدا ك ۈبھىسىىىز. شۇسىىىانىلىد ېتهرلىىىىكي ۈچىىۈنئ

 20 هۋالدلىرىىىىىىدىنئىسىىىىىرائىل ئ» تېكىسىىىىىتلىرىدىكى- 47~  44 :1« سىىىىىانالر»

 ڭىىىىگهند« كىشىىىىى ئىىىىىدى 603550سىىىىانى  ڭبولغانلىرىنىىىىى ۈسىىىىتىدەئ ڭياشىىىىنى

 .ۇرخاتاد هرئىبارىل

شىىىىنى ئىنكىىىىار قىلى هنلىكىنىىىىىئىك هيغهمىىىىبهرپ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ داۋۇد- 3

 قىلىدىغان خاتالىق  ېرەقك

 هجامىىائىتىگ ەبنىىىڭزىنىىا بالىسىىى ر» تېكىسىىتته- 2 :23« ئىىۈلگه» هۋراتت

 هجامىىىائىتىگ ەبنىىىىڭر ېچبىىىىرىھ هۋالدىغىىىىچهئىىىونىنچى ئ ۇنىىىىڭ. ئەلمهيىىىدۇكىر

 ۇبىىىى ۈنكى. چىىىىۇرخاتىىىىاد ېكىسىىىىتت ۇقىلىنغىىىىان. بىىىى هيىىىىتق ەپد «ەلمهيىىىىدۇكىر

 ۋە ەلمهيىىىىدۇكىر هجامىىىىائىتىگ ەبنىىىىىڭر هلهيھىسسىىىىاالمئ ۋۇددا ۆرەكىىىى ېكىسىىىتكهت

 30~  12 :38« يىىىىارىتىلىش» هۋراتت ۈنكى،. چىىىىۇسىىىىانالمايد هيغهمبهرمىىىىۇپ

دادىسىىى  ڭ. شارىسىىنىۇرشىىارىس زىنىىا بالىسىىىد ه،بايىىان قىلىنىشىىىچ تېكىسىىتلىرىدە-

 ۇنىىىڭئ هتىجىسىىىدەزىنىىا قىلغىىانلىق ن هنسىىامار ئىسىىىملىك بىىىر ئايىىال بىىىل هھىىۇزاي

- 9 ڭشارىسىىىىىىىىىنى هلهيھىسسىىىىىىىىىاالمئ ۋۇد. داۇغۇلغىىىىىىىىىانئىىىىىىىىىوغلى شىىىىىىىىىارىس ت

~  1 :1« هتتىىىىام»ئىنجىىىىىل  هسىىىىهبىن هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۋۇد. دانهۋرىسىىىىىدۇر

بايىىىىىان  ېكىسىىىىىتلهردەت- 33~  31: 3 «ۇقىىىىىال»ئىنجىىىىىىل  ۋە ېكىسىىىىىتلهردەت – 6

 ۇبېىىىىىىدنىڭئ هسسىىىىىىائىىىىىىوغلى، ي هسسىىىىىىانىڭي ۋۇددا»: ۇنىىىىىىداقتۇرم هقىلىنىشىىىىىىىچ

 هلمۇنئىىىىوغلى، سىىىى هلمۇننىڭسىىىى ۇئهزئىىىىوغلى، بىىىى ۇئهزنىىىىىڭب ۇبېىىىىدئىىىىوغلى، ئ

 ڭئارامنىىىى هممىنىىادابئىىوغلى، ئ هممىنادابنىىىڭئ هھشىىۇنئىىوغلى، ن هھشىىۇننىڭن

ئىىىوغلى، شىىىارىس  ڭشارىسىىىنى هسىىىرۇنئىىىوغلى، ھ هسىىىرۇننىڭئىىىوغلى، ئىىىارام ھ

ئىىىوغلى،  ڭئىسىىىھاقنى يىىىاقۇپئىىىوغلى،  ياقۇپنىىىىڭ هھىىىۇزائىىىوغلى، ي هھۇزانىىىىڭي
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- 27، - 26 :89 «ەبىىىىىۇرز» هۋراتت«. ۇرئوغلىىىىىىد ڭئىسىىىىىھاق ئىبراھىمنىىىىىى

 ۋە ەئىسىىىىىر هسىىىىىنىڭجامائ ەبر هلهيھىسسىىىىاالمئ ۋۇددا ۆرەكىىىى تېكىسىىىىتلىرىگه

 ېسىىىىىپك ۇىا. شىىىىۇكاتتىسىىىىى سىىىىانىلىد ڭپادىشىىىىاھالرنى ۈتىىىىۈنپ ۈزىىىىىدىكىي هري

 يىلىىىىى- 1825. ۇرخاتىىىىاد تېكىسىىىىت- 2 :23« ۈلگهئىىىى» هۋراتت ېيتىمىزكىىىىى،ئ

دىكىىىى  «ۇقىىىال»قىلىنغىىىان ئىنجىىىىل  نهشىىىر ۇتتىىىاداكالك يىلىىىى- 1826 ۋەلوندونىىىدا 

 هنئىىىىىارام بىىىىىىل هجدادلىرىىىىىىدىنئ ۇنىىىىىىڭئ هسىىىىىهبىن هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۋۇددا

قىلىىىىىىش  ەبىىىىىر ئىسىىىىىىمنى زىيىىىىىاد ڭىىىىىگهند ۇراميىىىىى ۇرىسىىىىىىغائوتت هسىىىىرۇننىڭھ

 ۋۇدزىيىىىىىىىادىنى دا ۇبىىىىىىى ۇالرقىلىنغىىىىىىىان. ئىىىىىىى نهشىىىىىىىر ۆپهيتىىىىىىىىپئىىىىىىىارقىلىق ك

 نهۋرىسىىىىى- 11 ڭشارىسىىىىنى ۇنىئىىىى ۆپهيتىىىىىپك هسىىىىهبىنىن هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

ئىنجىىىىىل  ۇرمىچىالرئويىىىىد ۇبىىىى ېكىنقىلغىىىىان. لىىىى ۈچىىىىۈنئ ۆرسىىىىىتىشقىلىىىىىپ ك

ئىسىىىمنى  ۇبىى ڭىىگهند ۇراميىى هسىىهبىگهن هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۋۇددىكىىى دا«ۇقىىال»

دىكىىى «هتتىىام»بىىار بولغىىان  ەئىچىىىد هشىىرىنىڭئىككىىى ن ۇبىى ۋاقتىىىداقىلغىىان  ەزىيىىاد

 هنبىىىىىل ۇنىىىىىڭ. بۇنۇتقىىىىانقىلىشىىىىنى ئ ەئىسىىىىىمنى زىيىىىىاد ۇبىىىى ۇبىىىىابىغىم هسىىىىهبن

 ۋاقىتتىىا هينىىىقالغىىان. ئ ېچىلىىىپئ هشىرىسىىىب هپتىىىئ ۇرمىچىلىقئويىىد ۇالرنىىىڭئ

 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۋۇددا ۇرىسىىىىىدائىككىىىىى ئىنجىىىىىل ئوتت ۇقىلىنغىىىىان بىىىى نهشىىىىر

 ۇالرقىلماقتىىىىا. ئىىىى ۋامدا هبىىىىويىچ ۇشىىىى ۇھىىىىازىرم ئىخىىىىتىالپ- همك هسىىىهبىدىكىن

 يىلىىدىكى- 1844 ڭئىنجىلنىىى هزكىىۇرئىسىىىم م ۇبىى ڭىىگهند ۇرامقىلغىىان يىى ەزىيىىاد

 ۇالردىنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق. ئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى نهشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرلىرىدە يىلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدىكى- 1865 ۋە

– 2: 23« ۈلگهئىىىىىىىىى»تهۋرات. توغرىسىىىىىىىىىى، ۇريوقتېيىنكىنهشىىىىىىىىىرلىرىدىمۇك

 هنسىىىىامار بىىىىىل هھۇزانىىىىىڭي ۇنىڭىىىىدىكى. ئۇرمىىىىىدۇرئويد تېكىسىىىىت ئهسىىىىلىدىنال

ئاتىىىىىىاقلىق  ڭكىتابنىىىىىىى هھلىىىىىىى. ئۆھمهتتىىىىىىۇرت ۇزىنىىىىىىا قىلغىىىىىىانلىق قىسسىسىىىىىىىم

 ەبنىىىىىىىڭر ېچبىىىىىىىرىھ هسىىىىىىىلگىچهئىىىىىىونىنچى ن»... ۇھارسىىىىىىليم ۇپهسسىىىىىىىرىم

 ېچبىىىىىرھ ۇنىىىىىڭ. ئۇرمىىىىىدۇرئويد ەئىبىىىىار ڭىىىىگهند «ەلمهيىىىىدۇكىر هجامىىىىائىتىگ

 قىلغان. ۆكۈمھ ەپ، دۇرئاساسى يوقت

 هققىىىىىىىدىكىسىىىىىىانى ھ ۆلتۈرۈلگهنلهرنىىىىىىىڭئ هھلىىىىىىىدىنئ پېيتهشىىىىىىمىس- 4

 خاتالىق

 ېيتهشىىىىىىىىىمىسپ» تېكىسىىىىىىىىىتلىرىدە- 19~13 :6« 1همۇئىلسىىىىىىىىى» هۋراتت

 ۇقىرىغىىىاي ۆتىىىۈرۈپباشىىىلىرىنى ك ۇالر. ئىىىۋاتىىىاتتىئورا ۇغىىىدايب هھلىۋادىىىىدائ
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 ەب. رۇشىىىتىبول ۇشىىىالخ ۇنىڭىىىدىنب ۋە ۆردىكىىى ۇقنى، بىىىىر سىىىاندۋڭىىىدىقارى

 ۇقىغاسىىىاند ەبنىىىىڭر ۇالرئىىى ۈنكى. چىىىۇردىئىىى هھلىنىىىىئ ېيتهشىىىمىسپ ۇۋاقىتتىىىاب

( كىشىىىىىى هتمىىىىىشي ڭمىىىىىى هللىىىىىك)ئ نهپهر 70 ڭمىىىىىى 50 ۇالردىنقارىىىىىدى. ئىىىى

قىىىاتتىق  هلقىىىكهخ ۇبىىى ەبر ۈنكىيىغالشىىىقا باشىىىلىدى. چىىى هلىىىق. خۆلتۈرۈلىىىدىئ

 هۋەرخ ۇبىىىىى ۈبھىسىىىىىىزكى،قىلىنغىىىىىان. ش هيىىىىىتق ەپد« ئىىىىىىدى هرگهنب ەربهز

 ئىبىىىرانىيچه هۋراتنىىىڭت»: ەيىىىدۇد ۇنىىداقم هقىىىتهھ ۇ. ئىىادام كىىىىالرق بىىۇرخاتىىاد

، يىىىىىاكى ۇچرىغىىىىىانئ ۆزگهرتىشىىىىىكهئ ۇمچوقىىىىى ېكىسىىىىىتت ۇبىىىىى ۇسخىسىىىىىىدىكىن

 ڭمىىى 50 بىلىىمهي-قالغىىان، يىىاكى بىلىىىپ  ۈشىىۈپچ هرئىبىىارىل هزىب ۇنىڭىىدىنئ

. ېنىقتىىۇرناھىىايىتى ئ ۇشىىىقويغىىان بول ۇپقوشىى هۋزىنىىىل ڭىىگهن( دڭمىىى هللىىىك)ئ

ناتىىايىن.  ۇشىىىبول ڭسىىاندىكى ئىنسىىاننى ۇبىى ېزىىىداكىچىىىك بىىىر ي ۇنىىداقب ۈنكىچىى

 ۋاقىتتىىىابىىىىرال  هممىسىىىىنىڭھ ۇالرنىىىىڭئ هقىىىدىردىمۇقىلغىىىان ت هرەزپ ەپبىىىار د

 ڭمىىى هللىىىكئ ۈسىىتىگهئ ۇنىىىڭ. ئۇسىىىغمايد هقىلىىگهئورمىىا ئىىورىغىلى چىققىىانلىقى ئ

 ۋاقىتتىىىابىىىىرال  ۇقنىبىىىىر سىىىاند ۇلغىىىانقوي ۇرىسىىىىغائوتت ېتىزلىقنىىىىڭئ ڭكىشىىىىنى

 «   .همهسئ ۇمكىنم ېخىمۇت ۆرەلىشىك

 50 ۋە ەئىىىىسر نهپهر 70» ەئىبىىىار ۇبىىى ۇسخىسىىىىدان تهۋراتنىىىىڭ التىىىىنچه

 گىىىىرڭكچهقىلىنغىىىان،  هيىىىتق ەپد «ۆلتىىىۈرۈلگهنئ هلىىىق( خڭمىىىى هللىىىىك)ئ مىىىىڭ

 70( ڭمىىى هللىىىك)ئ مىىىڭ 50»ئوخشىىاش  ۇسخىسىىىغان ئىبىىرانىيچه ۇسىىخىدىمۇن

 ۋە ۈريانىچهسىىىىى هۋراتنىىىىىىڭت هممىىىىىاقىلىنغىىىىىان. ئ هيىىىىىتق ەپد« ئىنسىىىىىان نهپهر

« ئىنسىىىىىان نهپهر( هتمىىىىىىشي ڭمىىىىىى هش)ب 5070» هرجىمىلىرىىىىىىدەت هرەبىىىىىچهئ

يازغىىىان.  ەپد« كىشىىىى 70» ۇسىىىىفىسي ۇناسقىلىنغىىىان. تارىخشىىى هيىىىتق ەپد

يازغىىىىان.  ەقهملهرنىىىىىخىىىىىل ر هرباشىىىىقا ئىىىىالىملىرى ھ هنهي ڭكىتابنىىىىى هھلىىىىىئ

 ەقهمنىىىىىىڭبايىىىىان قىلىنغىىىىان ر ۋەزىىىىىىتلىقالر  ۇبىىىى ۇسىىىىخىلىرىدىكىن هۋراتنىىىىىڭت

 ۇشيىىاكى قوشىى ېمهيىىتىشك مهزمىىۇنالرنى ۋزۇدامىىا ۇبىى هئىمكانسىىىزلىقى بىىىزگ

ھاسىىىىىىىل  هتقانىىىىىىائ ۇقتولىىىىىى ۈزۈلگهنلىكىگهكىرگىىىىىى ۆزگهرتىشئىىىىىىارقىلىق ئىىىىىى

 هرنىڭئىشىىىقا كىشىىىىل ۇنچىلىىىىكب هپسىىىىرلىرىدەئىسىىىكات ت ۋە ھېنىىىرى. ۇرىىىىدۇقىلد

خىىىىىل  ۇبىىىى ېزىىىىىداكىچىىىىىك بىىىىىر ي ۇنىىىىداقب ۋەسانىلىشىىىىىنى  ۇپبولىىىى ۇناھكىىىىارگ

 ڭھادىسىىىىنى ۇبىىى ۋەيىىىىراق سىىىانىغان  ېھتىمالىىىدىنبولغىىىانلىقىنى ئ ۆلتۈرۈشىىىنىڭئ

 ڭبىىىر ھادىسىىىنى ۇنىىداقتارىختىىا ب ۇ. باشىىقا ئىىالىمالرمهكلهنگهنبولغانلىقىىىدىن شىى
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قىلىىىىپ،  ئىنكىىىار هۋەرنىىىىخ ۇبىىى ۋەيىىىىراق سىىىانىغان  ېھتىمالىىىدىنبولغىىىانلىقىنى ئ

 ئىقرار قىلغان. ۇرۇلغانلىقىغائويد ېكىستلىرىنىڭت ۇب هۋراتنىڭت

 ېگىزلىكىىىىىىىئ ۋاقنىىىىىىىڭبىنىىىىىىا قىلغىىىىىىان را هلهيھىسسىىىىىىاالمئ سىىىىىىۇلهيمان- 5

 خاتالىق  هققىدىكىھ

 ۆينىىىىڭئ ۇزۇنلىىىۇقىئ ۋاقنىىىىڭرا» تېكىسىىىتته- 4 :3« 2 ۈنلهركىىى» هۋراتت

قىلىنغىىىىىان.  هيىىىىىتق ەپد« ئىىىىىىدى هزگ 120 ېگىزلىكىىىىىىئ هز،گ 20 هىلىكىىىىىىدەك

 ىىىىڭۆينبىنىىىا قىلغىىىان ئ ۇلهيمانسىىى» تېكىسىىىتته- 2 :6« 1پادىشىىىاھالر » هۋراتت

 30 ېگىزلىكىىىئ ۆينىىىڭئ ۇقىلىنغىىان. بىى هيىىتق ەپد« ئىىىدى هزگ 30 ېگىزلىكىىىئ

 ! ۇن؟بولس هزگ 120 ۇقانداقم ېگىزلىكىئ ۋاقنىڭبولغان بولسا، را هزگ

 تېكىسىىىىىتته- 4 :3« 2 ۈنلهركىىىىى» هپسىىىىىىرىدەت ۆزىنىىىىىىڭئىىىىىادام كىىىىىىالرق ئ

 ۋە ەبهرئ ېكىسىىتنىت ۇبىى ۇىاقىلغىىان. شىى ېتىىىراپخاتىىالىق بولغىىانلىقىنى ئ ۇمچوقىى

 ېلىىىىپنىىىى ئ1دىكى ەقهمىىىر ڭىىىگهند 120قىلغىىىانالر  هرجىىىىمهتىللىرىغىىىا ت گىرڭىىىك

 ۇنىڭغىىىىىايازغىىىىان. ب دەپ« ئىىىىىدى هزگ 20 ېگىزلىكىىىىىئ ۋاقنىىىىىڭرا»تاشىىىىالپ 

 ،ۈزۈتۈلىىىۈپخاتىىالىق ت ۇبىى هشىىرىدەن يىلىىىدىكى- 1844 ۇسىىخىنىڭن ۇبىى هنبىنىىائ

 هز،گ 20 ۇزۇنلۇقىىىىىدائ ۆينىىىىىڭئ ۇزۇنلىىىىۇقىئ ۋاقنىىىىىڭئالدىىىىىدىكى را ۆينىىىىىڭئ»

 .ېزىلغاني ەپد« ئىدى هزگ 20 همھ ېگىزلىكىئ

 ق خاتالى هققىدىكىسانى ھ هسكهرلىرىنىڭئ هربىۇامنىڭي ئهبىيا ۋە– 6

 ڭمىىىىىى 400 هبىيىىىىىائ» تېكىسىىىىىتلهردە- 17~3 :13« 2ۈنلهركىىىىى» هۋراتت

 هربىۇىىىىامباشىىىىلىدى. ي ۇرۇشىىىىنىئ هنبىىىىىل هۋەنىىىىدازلىرىكىشىىىىىلىك تالالنغىىىىان چ

تاللىىىىىدى.  هۋەنىىىىدازالرنىكىشىىىىىلىك قايتمىىىىاس چ ڭمىىىىى 800 ۇرۇشىىىىقابولسىىىىا ئ

كىشىىىى  ڭمىىى 500 هرەپىىتىن. ئىسىىىرائىل تهردىب ەربهقىىاتتىق ز ۇالرغىىائ هبىيىىائ

 ۇبىىىى ۇپهسسىىىىرلىرىم ڭكىتابنىىىى هھلىىىىقىلىنغىىىان. ئ هيىىىتق ەپد «ۆلتۈرۈلىىىدىئ

 ۈنكىئىقىىىرار قىلغىىىان. چىىى هنلىكىنىىىىخاتىىىا ئىك ڭسىىىانالرنى ېكىسىىىتتىكىئىككىىىى ت

 هقىلىىىگهسىىىان ئ ۇسىىىانىغا قىيىىىاس قىلغانىىىدا بىىى ەمئىىىاد ڭپادىشىىىاھالرنى ۇۋاقىتتىكىئىىى

 ۇالرنىىىىىىىىڭئازلىقىىىىىىىىدىن ئ ڭسىىىىىىىانىنى ۇالرنىىىىىىىىڭئ ۇۋاقىتالردا. ئىىىىىىىۇسىىىىىىىىغمايد

التىنچىغىىىا  هۋراتنىىىىڭت ۇىا. شىىىهتمهيتتىىىىسىىىانغا ي ۇبىىى ۇتوپلىغانىىىدىم هممىسىىىىنىھ

 40سىىىان  ئۆزگهرتىلىىىىپ بىرىنچىىىىسىىىان  ۇبىىى هرجىمىلىرىىىىدەت ۆپقىلىنغىىىان كىىى

. ېزىلغىىىاني ەپد ڭمىىىى 50سىىىان  ۈچىنچىئىىى ڭ،مىىىى 80ئىككىنچىىىى سىىىان  ڭ،مىىىى
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نىىىىىىىارازىلىق  ۆزگهرتىشىىىىىىىلهرگهئ ۇبىىىىىىى ۇپهسسىىىىىىىىرلىرىمۇكىتىىىىىىىاب م هھلىىىىىىىىئ

 قوللىغان.  هلكىب ۈرمىگهن،بىلد

 توغرىسىىىىدىكى ېشىىىىي ۇنىىىىڭئ ۋە ەرەخد ېگهنيىىى هلهيھىسسىىىاالمئ ئىىىادەم- 7

 خاتالىق

 يامىىىىانلىقنى هنياخشىىىىىلىق بىىىىىل» تېكىسىىىىتته- 7 :2« يىىىىارىتىلىش» هۋراتت

 «ۆلىسىىىهنئ ۈنىىىۈدك ېگهنيىىى ۇنىئىىى هنسىىى ۈنكى. چىىىېمهيىىى ەرىخىىىىدىند ۇشتونىىى

 ۇبىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمئ ەمئىىىىىاد ۈنكى. چىىىىىۇرخاتىىىىىاد ۇقىلىنغىىىىىان. بىىىىى هيىىىىىتق ەپد

 900 ېىىىيىنك ۇنىڭىىىدىنئ هلكىىىىب ۆلمىگهن،ئىىى ۈنىكىىى ۇئىىى ۋە ېگهنيىىى ەرەخىىىتىند

 تېكىسىىىتته- 3 :6« يىىىارىتىلىش» هۋرات. تۆرگهنكىىى ۆمىىىۈرئ ۆپرەقيىلىىىدىن كىىى

 رىۇنلۇقلىئىىىازغ ۇنىىىىڭئىنسىىىانغا ئاتىىىا قىلغىىىان روھىىىىم ئ ېنىىىىڭ: مڭىىىدىكىد ەبر»

 مرىۆئىى ۇنىىىڭئ ۇر،ئىنسىىاند هرىبىىىرب ۇ. ئىىۇقىلمايىىد ۋامدا هىگىىۈگهم هۋەبتىنسىى

 ىۈنك. چىىىۇرئىنتىىىايىن خاتىىىاد ۇمىىىۇقىلىنغىىىان. ب هيىىىتق ەپد« .ۇيىىىىل بولىىىىد 120

بولغىىىىان.  ۆپناھىىىىايىتى كىىىى ۆمىىىىۈرلىرىئ ڭزامانىىىىدىكى ئىنسىىىىانالرنى هدىمكىىىىىق

 ەم: ئىىىىىىىىىىىىادۆرەكىىىىىىىىىىىى تېكىسىىىىىىىىىىىىتلهرگه- 31~1 :5« يىىىىىىىىىىىىارىتىلىش» هۋراتت

 910يىىىىل، قىنىىىان  905 هنىىىۇشيىىىىل، ئ 912شىىىىس  يىىىىل، 930 هلهيھىسسىىىاالمئ

)ئىىىىىىىىدرىس  هخنىىىىىىىۇخيىىىىىىىىل، ئ 962يىىىىىىىىل، يىىىىىىىارد  895 هھهلۇىىىىىىىىليىىىىىىىىل، م

ان. يىىىل ياشىىىغ 777يىىىل، المىىىك  969 ۇتهشىىالىھيىىىل، م 365( هلهيھىسسىىاالمئ

 950 هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھ: نىىىۆرەكىىى تېكىسىىىتكه- 29 :9« يىىىارىتىلىش» هۋراتت

غىىىىا يىل 120 ېشىىىىىنىي ڭ، ئىنسىىىىانالرنىېنىقالنىىىىدىكىئ ۇنىڭدىنيىىىىىل ياشىىىىىغان. شىىىى

 .هلۋەتتهئ ۇر،توختىتىش خاتاد

سىىىىانىدىكى  هسىىىىىللهرن هلىىىىگهنك هسىىىىهبىدەن هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ئىسىىىىا- 8

 خاتالىق 

 هسىىىهبىبولغىىىان ن هلهيھىسسىىىاالمغىچهئىبىىىراھىم ئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ

بايىىىىىىىان قىلىنغىىىىىىىان:  ۇنىىىىىىىداقم تېكىسىىىىىىىتلهردە- 17~1 :1« هتتىىىىىىىام»ئىنجىىىىىىىىل 

. هسىىىىلدۇرن 14 هممىسىىىىھ هسىىىىللهرنىڭبولغىىىان ن ۋۇدقىىىىچهئىبراھىمىىىدىن دا»

. بابىىىىىل لدۇرهسىىىىىن 14 بولغىىىىان نهسىىىىىللهر هسىىىىىرلىكىگىچهبابىىىىىل ئ ۋۇدتىىىىىندا

 ېكىسىىىتتىنت ۇبىىى« .هسىىىىلدۇرن 14 هسىىىىللهربولغىىىان ن هئىسىىىاغىچ هسىىىىرلىكىدىنئ

 هلهيھىسسىىىىىاالمغىچهئىبىىىىىراھىم ئ هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭبولىىىىىدىكى، ئىسىىىىىا ئ هلىىىىىۇمم
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 هئىچىىىگ ۆزئىى هۋالدنىىىئ 14 ەۋرد هربىىىرھ ۋە ەۋرنىىىد ۈچئىى هسىىهبىبولغىىان ن

 هلهيھىسسىىىىىاالمغىچهئىبىىىىىراھىم ئ هلهيھىسسىىىىىاالمدىنئىسىىىىىا ئ هتىجىىىىىىدە. نۇئالىىىىىىد

. ۇرخاتىىىاد ۇ. بىىىۇچىقىىىىد ۇپبولىىى هسىىىىلن 42ئومۇمىيسىىىى هسىىىىللهرنىڭبولغىىىان ن

 ەۋرئىىىدى.  بىرىنچىىى د هسىىىلن 41سىىانى  ئومىىۇمىي هسىىىللهرنىڭن ۇبىى ۈنكىچىى

بولغىىىىىىان  هلهيھىسسىىىىىىاالمغىچهئ ۋۇددا هلهيھىسسىىىىىىاالمدىنئىبىىىىىىراھىم ئ هنىىىىىىىي

 ۇلهيمانسىىىى هنىىىىىي ەۋرد ىنهسىىىىىل، ئىككىنچىىىى 14 ۇنىڭىىىىدائ ۇپ،بولىىىى هسىىىىهبن

 14 ۇنىڭىىىىىداب ۇپ،بولىىىىى هسىىىىىهببولغىىىىىان ن هكنىيىىىىىاغىچهي هلهيھىسسىىىىىاالمدىنئ

بولغىىان  هلهيھىسسىىاالمغىچهئىسىىا ئ هئهلتېلدىنشىى هنىىىي ەۋرد ۈچىنچىئىى هسىىىل،ن

 ۈچىنچىئىىىىى هنىىىىىىڭ. مىالدىيۆتكهنئىىىىى هسىىىىىىلن 13 ۇنىڭىىىىىداب ۇپ،بولىىىىى هسىىىىىهبن

 ،ۇخاتالىققىىىا قارشىىىى چىققىىىان بولسىىىىم ۇبىىى ۇرشېرىئىىىالىم بىىى ۆتكهنئىىى هسىىىرىدەئ

 تاپالمىغان. ۋابجا ۇنىڭغاب

بارغىىىىىىىىىىانلىقى  ېنىغىىىىىىىىىىاي ڭكاھىنالرنىىىىىىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمنىڭئ داۋۇد- 9

 خاتالىق  هققىدىكىھ

 هر: سىىىىلېيتتىىىىئ ۇالرغىىىائ» تېكىسىىىتلهردە- 4، - 3 :12« هتتىىىام»ئىنجىىىىل 

ئىىىىىىاچ قالغانىىىىىىدا قانىىىىىىداق قىلغىىىىىىانلىقىنى  ېنىىىىىىىدىكىلىرىي ۋە ۆزىئىىىىىى ۋۇدنىىىىىىىڭدا

 ۇنىڭغىىاكىرىىىپ كىىاھىنالردىن باشىىقا ئ هيىىتىگهب ڭئالالھنىىى ۇ؟ ئىىۇمىىىدىڭالرمۇئوق

ئىنجىىىىىل « .ېىىىىدىھىىىىاالل بولمىغىىىىان نىىىىاننى قانىىىىداق ي ېىىىىيىشي ېنىىىىىدىكىلهرگهي ۋە

قىلىنغىىىان. ئىنجىىىىل  هيىىىتق ەپد ۇنداقشىىى تېكىسىىىتلهردىمۇ- 4، - 3 :6 «ۇقىىىال»

ئىىىىىاچ  ۋۇد: داېيتتىىىىىىئ ۇالرغىىىىىائ» تېكىسىىىىىتلهردە- 26، - 25 :2« مىىىىىاركوس»

 ېچقىلغىىىىىىىانلىقىنى ھىىىىىىى ېمهنىىىىىىى ېنىىىىىىىىدىكىلهرنىڭي ۋەن ۇنىڭئىىىىىىى ۋاقتىىىىىىىىداقالغىىىىىىىان 

 ەۋرىىىىىىىدەد هبىۇهسىىىىىارنىڭكاتتىسىىىىىى ئ ڭكاھىنالرنىىىىىىى ۇ؟  ئىىىىىۇمىىىىىىدىڭالرمۇئوق

ھىىىاالل  ېىىيىشكىىاھىنالردىن باشقىسىىىغا ي ۋەقانىىداق كىىىردى  هيىىتىگهب ڭئالالھنىىى

 ۇقىلىنغىىان. بىى هيىىتق ەپد «هردىب ېنىىىدىكىلهرگىمۇي ۋە ېىىدىبولمىغىىان نىىاننى ي

 ۇنىىىىڭئ» ۋە« يېنىىىىدىكىلهرگه ۇنىىىىڭئ»، «ېنىىىىدىكىلهري ۇنىىىىڭئ» ېكىسىىىتلهردىكىت

 ۋۇددا ۈنكى. چىىىىۇرمىىىىىدۇرئويد هرئىبىىىىارىل ڭىىىىگهند «هردىب ېنىىىىدىكىلهرگىمۇي

يهنه يىىوق ئىىىدى.  ېچكىمھىى ېنىىىداي ۇنىىىڭئىىىدى. ئ ۇزيىىالغ ۇۋاقىتتىىائ هلهيھىسسىىاالمئ

 ۇئىبىىىىىىىارىم ڭىىىىىىگهند «ەۋرىىىىىىىدەد هبىۇهسىىىىىىارنىڭكاتتىسىىىىىىى ئ ڭكاھىنالرنىىىىىىى»

 ۋاقىتتىكىىىى هلىىىگهنجايغىىىا ك ۇئىىى هلهيھىسسىىىاالمئ ۋۇددا ۈنكى. چىىىۇرمىىىىدۇرئويد
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خاتىىالىقالر  ۇئىسىىىملىك بىىىر كىشىىى ئىىىدى. بىى هخمالىىىككاتتىسىىى ئ ڭكاھىنالرنىىى

« 1 همۇئىلسىى»بولغىىان  ېكىسىىتىت هسىىلىئ ڭقىسسىىىنى ۇبىى ۇرمىچىلىقالرئويىىد ۋە

 تېكىسىىىىىىىتىگه- 23 :22 ڭكىتابنىىىىىىىى هزكىىىىىىىۇرم تېكىسىىىىىىىتلهرگه ۋە– 9~1 :21

كىتابىىىىىدا  ۆزئىىى ۋڭىىىلگو ېرمىسىىىىت ۇىا. شىىىۇبىلىنىىىىد هنقىلىىىىش بىىىىىل ۇراجىۇهتمىىى

 ۇنىئىىىى ۇئىىىىالىمالرم ۆپلىگهنيازغىىىىان. كىىىى ەپ، دۇرمائويىىىىد ۋەخاتىىىىا  ۇالرنىبىىىى

 هسىىىلىئ ۆزلهرسىىى ۇقىرىىىىدىكىي ۆرەكىىى هتقىقاتىغىىىات ۇالرنىىىىڭقىلغىىىان. ئ هسىىىتىقت

 . ۆزلهردۇرس ۇرمائويد ۇۋڭلىنغانقوش تېكىستكه

 ڭىئىشىىالرن هرمىىىگهنب ۈزيىى ېسىىىلغاندادارغىىا ئ هلهيھىسسىىاالمئ ئىسىىا- 10

 خاتالىق  ېزىلغانلىقىدىكىي

 ۋازئىىىىا ۇقىرىئىسىىىىا يىىىى» تېكىسىىىىتلهردە- 53~50 :27« هتتىىىىام»ئىنجىىىىىل 

 دىنۇقىرىىىىي هردىسىىىپ ەتخانىنىىىڭ. ئىبادۈزدىھالىىدا جىىان ئىى ۋارقىرىغىىان هنبىىىل

. تاشىىىالر هتتىىىىك هۋرەپت هرپارچىالنىىىدى. ي ۇپبولىىى هئىككىىىى پىىىارچ ۆۋەنگهتىىى

 ۇلۇغالرنىىىىىىڭئ ۇخالۋاتقىىىىىانئ ۇنىڭىىىىىدائ ،قهبىىىىىرىلهر ئېچىلىىىىىدىپارچىالنىىىىىدى. 

 ۇددۇسچىقىىىىىپ قىىىى هبرىلىرىىىىىدىنق ۇالر. ئىىىىۇردىئورنىىىىىدىن تىىىى هسىىىىهتلىرىج

 قىلىنغان.    هيتق ەپد «ۆرۈندىك هرگهكىشىل ۆپك ۋەكىردى  هھىرىگهش

- 45 :23 «ۇقىىىىىىىىىال»ئىنجىىىىىىىىىىل  ۋە- 38 :15« مىىىىىىىىىاركوس»ئىنجىىىىىىىىىىل 

 هرنىىىىىڭيىرتىلغانلىقىىىىىدىن باشىىىىقا، ي هردىسىىىىىنىڭپ ەتخانىنىىىىىڭئىباد تېكىسىىىىتلهردە

 هبرىلىرىىىىىدىنق ۇلۇغالرنىىىىىڭپارچىالنغىىىىانلىقى، ئ ڭ، تاشىىىىالرنىهۋرىگهنلىكىىىىىت

 هرگهكىشىىىىل ۆپكىىى ۇالرنىىىىڭئ ۋە هنلىكىىىىكىرگ هھىرىگهشىىى ۇددۇسچىقىىىىپ قىىى

 ۇقىلىنمىغىىىان. بىىى هيىىىتق ېچبىىىىرىھ ۋايهتلهرنىىىىڭقاتىىىارلىق رى ۆرۈنگهنلىكىكىىى

 ڭتارىخچىلىرىنىىىى ڭزامانالرنىىىى ۇباشىىىقا شىىى هتتىىىادىنم ۇزھادىسىىىىنى يىىىالغ دچىىىو

 ۇشىىىىىىقالغىىىىىان بول ۇنتىىىىىۇپئ ۇۋەقهلىكنىبىىىىى ۇالرنىيازمىغىىىىىان. ئىىىىى ېچبىىىىىىرىھ

 ۇنۇتقىىىاقئ هرقىىىانچهئىنسىىىان ھ ۈنكى. چىىىۇبولمايىىىد ۇقاراشىىىقىم ەپ، دېھتىمىىىالئ

 ۇنتىىىىۇپقىىىىاالرلىق ھادىسىىىىنى ئ هيىىىرانئاجايىىىىپ، ھ ۇنىىىىداقب ۇبولغىىىان ھالىىىدىم

باشىىىقىالرغا  ېزىشىىىقاي ۋەقهلهرنىىىىئاجايىىىىپ  ۇقىىىال ۈسىىىتىگهئ ۇنىىىىڭ. ئۇقالمايىىىد

 ەتتىكىبولمىغىىىان ئىىىاد هھمىيهتلىىىىكئىىىىدى. ئ ەمقىزىقىىىىدىغان ئىىىاد هدقارىغانىىىدا ئ

―  ڭئاجايىىىىىىىپ ھادىسىىىىىىىنى ۇنىىىىىىداقب ېزىلىىىىىىىپ،ي ۋايهتلهرنىىىىىىىڭرى ۋە ۋەقهلهر

 ېزىلمىغىىىىىىىىانلىقىي―  بولغىىىىىىىىان ئىىىىىىىىىش بولسىىىىىىىىا  همهلىيهتىىىىىىىىتهئ ۇئىىىىىىىى هگهرئ
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. ۇريالغانىىىىد ېكىىىىايهھ ۇبىىىى ۈبھىسىىىىىزكى. شهلىىىىۋەتتهيىىىىىراق، ئ هسىىىىهۋۋۇردىنت

 هدئ ۇلغىىىىىىىانقىلىشىىىىىىىتا تون ۇداپىۇهئىنجىلالرنىىىىىىىى مىىىىىىى ېننىىىىىىىورت هتقىقىىىىىىىاتچىت

 ۇرغۇنلىغىىانيالغانلىقىغىىا ن ېكايىنىىىڭھ ۇبىى ۇرۇپ،تىى هخسبىىىر شىى ۇتهئهسسىىىپم

 ېكىىايىلهرئوخشىىىغان ھ ۇنىڭغىىاب»: ڭىىگهند ۇنىىداقم ۋە هلتىىۈرگهنك ەلىللهرنىىىد

تارقالغىىىىان  هدئارىسىىىىىدا ك هھۇدىيالرنىىىىىڭي ېىىىىيىنخارابىسىىىىىدىن ك يېرۇسىىىىالېم

 ڭ"نىىىىىىهتتابىىىىىىرى ئىنجىىىىىىل "م ېكىىىىىايىلهرنىھ ۇبىىىىى هلكىىىىىى. بۇراپىىىىىاتالردۇرخ

 ۆچىىىىۈرگهنقىلىىىىىپ ك ۇسىىىىخان ۇنىئانىىىىدىن ئىىىى ۇشىىىىىيازغىىىىان بول هرھىسىىىىىگهش

قىلىىىىىپ،  ۇمىىىىانگ ەپ" دېكىسىىىىتت هسىىىىلى"ئ ۇنىئىىىى هرجىمىىىىانكاتىىىىىپ يىىىىاكى ت

 ۆزىدىنسىىىى ېننىىىىىڭنورت« .ېھتىمىىىىالئ شىىىىىۇقويغىىىىان بول ۈزۈپكىرگىىىى ۇنىڭغىىىىائ

خاتىىىىىانى  –تىىىىىوغرا  ەمقىلغىىىىىان ئىىىىىاد هرجىىىىىىمهت هتتىىىىىانىئىنجىىىىىىل م هلىىىىۇمكى،م

 هممىسىىىىىنىھ ۆرگهنلىرىنىىىىىڭكىتابتىىىىا ك ۇئايرىيالمايىىىىدىغان بىرسىىىىى ئىىىىىدى. ئىىىى

قىلىىىىىپ  هرجىىىىىمهئايرىماسىىىىتىن ت ەپد هرھىشىىىى ۋە ېكىسىىىىتخاتىىىىا، ت –تىىىىوغرا 

 !ۇ؟قىلىشقا بوالمد هنچئىش هرجىمىگهت ۇنداققويغان. ب

 ئىسمى توغرىسىدىكى خاتالىق  ڭدادىسىنى شالىھنىڭ- 11

 هرشهئئىىوغلى، قىنىىان  ڭشىىالىھ قىناننىىى» ېكىسىىتتهت- 36 :3 «ۇقىىال»ئىنجىىىل 

 شىىىالىھ ڭئىسىىىىمنى ڭىىىگهنقىلىنغىىىان. قىنىىىان د هيىىىتق ەپد «ۇرئوغلىىىىد ڭكشىىىادنى

 هۋرات. تۇرخاتىىىىىاد ۇمچوقىىىىى ېلىشىىىىىىك ۇرىسىىىىىىدائوتت ڭكشىىىىىادنى هرشهئ هنبىىىىىىل

 ەپد «ۆرەلگهنكشىىىادتىن شىىىالىھ تىىى هرشهئ» ېكىسىىىتتهت- 24 :10« يىىىارىتىلىش»

 ېكىسىىىىىىتلىرىدەت- 13، - 12 :11 ڭكىتابنىىىىىىى هزكىىىىىىۇرم هنهقىلىنغىىىىىىان. ي هيىىىىىىتق

 ۇغۇلغانىىىىدىن. شىىىىالىھ تۇغۇلىىىىدىشىىىىالىھ ت هنىىىىدەياشىىىىقا كىرگ 35كشىىىىاد  هرشهئ»

 ېكىسىىىتتهت ۇقىلىنغىىىان. بىىى هيىىىتق ەپد« يىىىىل ياشىىىىدى 403كشىىىاد  هرشهئ ېىىىيىنك

. ئوخشاشىىىتۇر ۇسخىسىىىىن هسىىىامىرىي هنبىىىىل ۇسخىسىىىىن هئىبىىىرانىيچ هۋراتنىىىڭت

بايىىىىان  ېكىسىىىىتتهت- 18 :1« 1ۈنلهركىىىى» هۋراتئوخشىشىىىىى ت ېكىسىىىىتنىڭت ۇبىىىى

 هيىىىتق ەپئىىىوغلى د ڭكشىىىادنى هرشهشىىىالىھ ئ هممىسىىىىدەھ ۇالرنىىىىڭقىلىنغىىىان. ب

نىىىىان قى. ۇريازغىىىىانلىرى خاتىىىىاد ۇقانىىىىىڭئىسىىىىپاتالندىكى ل ۇنىڭىىىىدىنقىلىنغىىىىان. ب

 .هۋجۇتتۇرم هرجىمىسىدىالت گىرڭكچه هۋراتنىڭت هقهتئىسىم پ ڭگهند

خىرىسىىىىىىىتىيانالر  ۇرمىچىئويىىىىىىىد هزىب ۆرە،كىىىىىىى ېھتىمالغىىىىىىىائ ۈچلىىىىىىىۈقك

ئىنجىلالرنىىىىىىىى  هنبىىىىىىىىل ۇنىىىىىىىىڭب ۇيغۇنالشىىىىىىىتۇرۇش،ئىنجىلغىىىىىىىا ئ تهۋراتنىىىىىىىى
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 ۆزگهرتكهنئىى هرجىمىسىىىنىت گىىىرڭكچه ۇنىىىڭئ ۈچىىۈنخاتىىالىقالردىن ئىىاقالش ئ

 .ېرەقك ۇشىبول

 



 مۇقەددەس كىتابالرنىڭ لەبزىلىرىدىكى ئۆزگەرتىشلەر

 

 ياشىىىلىرى توغرىسىىىىدىكى ڭكاتتىالرنىىىى ۇرۇنقىباالسىىىىدىن بىىى ۇپىىىانت – 1

 ۆزگهرتىشلهرئ

 ۆتكهنئىىىىىى هباالسىىىىىىىغىچۇپانيارىتىلغانىىىىىىدىن باشىىىىىىالپ ت ەمئىىىىىىاد هزرىتىىىىىىھ

 ېكىسىىىىىىىىتلهردەت- 32~1 :5« يىىىىىىىىارىتىلىش» هۋراتزامىىىىىىىىانالر توغرىلىىىىىىىىىق ت

 ۇھنىىىىىىى ەۋرىىىىىىىىدىند ەمنىىىىىىىىڭئاد هزرىتىىىىىىىىھ ۇددەتمىىىىىىى ۇ. بىىىىىىىۆزلهنگهنسىىىىىىى

 ۇئىىىىدى. بىىى ۇددىتىمىىى ڭزامانالرنىىىى ۆتكهنئىىى ەۋرىگىىىىچهد هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

، يىىىل 1307: ۆرەكىى ۇسخىسىىىغان هسىىامىرىي هۋراتنىىىڭت ۇددىتىمىى ڭزامانالرنىىى

 هگىىىرڭكچ هۋراتنىىىڭيىىىل، ت 1656: ۆرەكىى ۇسخىسىىىغان ئىبىىرانىيچه هۋراتنىىىڭت

بايىىىىىان قىلىنغىىىىىان  ۇسىىىىىخىدان ۈچئىىىىى ۇ. بىىىىىيىلىىىىىدۇر 2262: ۆرەكىىىىى ۇسخىسىىىىىىغان

. ۆرۈلمهكتهئوخشاشماسىىلىقالر كىىى دناھىىىايىتى چىىو ۇرىسىىىدائوتت ەقهملهرنىىىڭر

يىىىىىل  930 ەمنىىىىىڭئاد هزرىتىىىىىھ ۇسخىسىىىىىن ۈچئىىىى ۇقىرىىىىىدىكىي هۋراتنىىىىىڭت

 هۋرات. )تپىكىردىىىىىىىىىىدۇرقارىتىىىىىىىىىا ئوخشىىىىىىىىىاش  ۆرگهنلىكىگهكىىىىىىىىى ۆمىىىىىىىىىۈرئ

 ۇھنىىىىىىى هنهي هۋراتت ۇسىىىىىىىخان ۈچئىىىىىىى بىىىىىىىۇ( ېكىسىىىىىىىتت- 5 :5« يىىىىىىىارىتىلىش»

 ىگىمىىىۇهنلىكياشىىىتا ئىك 600 ۋاقىتتىىىاباالسىىىى بولغىىىان  تۇپىىىان هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

بىىىىىز  هگهر( ئېكىسىىىىتت- 6 :7« يىىىىارىتىلىش» هۋرات. )تپىكىردىىىىىدۇر بىىىىىردەق

 منىڭهلهيھىسسىىاالئ ەميىلىىدىن ئىىاد 1307 هنىىىي ۋاقىتىىتىنباالسىىى بولغىىان  تۇپىىان

يىىىىىىىل  377(377=930-1307)ېلىۋەتسىىىىىىهقيىلنىىىىىىى ئ 930 هنىىىىىىىي ېشىىىىىىىنىي

 . ۇقالىد

 ۇرۇنيىىىل بىى 377باالسىىىدىن  تۇپىىان هلهيھىسسىىاالمئ ەمئىىاد هنبىنىىائ ۇنىڭغىىاب

باالسىىىى بولغىىىىان  تۇپىىىىان هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھ. نىىىۇبولغىىىان بولىىىىىد ۋاپىىىات

-600)ېلىۋەتسىىىىىهقيىلنىىىىىى ئ 377يىلىىىىىدىن  600 هنىىىىىىي ېشىىىىىىدىني ۋاقىتتىكىىىىىى

 ۇسخىسىىىىىغان هسىىىىامىرىي هۋراتنىىىىڭت هتىجىىىىىدە. نۇقالىىىىىديىىىىل  223(223=377

 223 ۋاقتىىىىداھايىىىات  هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ەمئىىىاد هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھنىىى هنبىنىىىائ

 هنبىىىىل كېلىشىىى لىككهبىىىر ڭتارىخچىالرنىىىى ۈتىىۈنپ ۇ. بىىۇيىىىل ياشىىىغان بولىىىد

ئىنكىىىار  ۇنىبىىى ۇسىىىخىلىرىمۇن ئىبىىىرانىيچه ۋە گىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىڭ. تۇرخاتىىىاد
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ياشىىتا ئىىىدى.  930 ۇبولغانىىدا ئىى ۋاپىىات هلهيھىسسىىاالمئ ەمئىىاد ۈنكى. چىىۇقىلىىىد

 ۇياشىىىتا ئىىىىدى. بىىى 600 هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھنىىى ۋاقىتتىىىاباالسىىىى بولغىىىان  تۇپىىىان

. ۇچىقىىىىد ۇپيىىىىل بولىىى 1530( 1530=600+930قوشىىىقاندا ) ئىككىىىى سىىىاننى

 ۋاپىىىىات هلهيھىسسىىىىاالمئ ەم: ئىىىىادۆرەكىىىى ۇسخىسىىىىىغان هئىبىىىىرانىيچ هۋراتنىىىىڭت

 ۇپبولىىى هلىىىگهنك ۇنياغىىىاد هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھنىىى ېىىىيىنيىلىىىدىن ك 126 ۇپ،بولىىى

 ەم: ئىىىىىىادۆرەكىىىىىى ۇسخىسىىىىىىىغان ئىبىىىىىىرانىيچه هۋراتنىىىىىىىڭت هنىىىىىىى)ي ۇچىقىىىىىىىد

 ۋاقىىىىىت ۆتكهنئىىىى هباالسىىىىىغىچ تۇپىىىىانيارىتىلغانىىىىدىن باشىىىىالپ  هلهيھىسسىىىىاالمئ

 ۇھنىىىىى ۆرگهن،كىىىىى ۆمىىىىىۈريىىىىىىل ئ 930 هلهيھىسسىىىىىاالمئ ەميىىىىىىل، ئىىىىىاد 1656

يىلىىىىدىن  1656ياشىىىىتا ئىىىىىدى.  600باالسىىىىى بولغانىىىىدا  تۇپىىىىان هلهيھىسسىىىىاالمئ

 ېشىىىىباالسىىىىدىكى ي ۇپىىىانت ۇھنىىىىڭن هنيىىىىل بىىىىل 930بولغىىىان  ېشىىىىي ەمنىىىىڭئاد

يىىىىىىىىل  126( 126=600-930-1656)يىلنىىىىىىىى ئېلىۋەتكهنىىىىىىىدە 600بولغىىىىىىىان 

 ۇھنىىىى ېىىىيىنبولغانىىىدىن ك ۋاپىىىات هلهيھىسسىىىىاالمئ ەميىىىىل ئىىىاد 126 ۇ. بىىىۇقالىىىىد

 گىىىرڭكچه هۋراتنىىىڭت ( ت- ۇريىلىىد ۆتكهنئىى هلگىىىچهك ۇنياغىىاد هلهيھىسسىىاالمئ

 ۋاپاتىىىىدىن هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ەمئىىىاد هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھ: نىىىۆرەكىىى ۇسخىسىىىىغان

 ۇپ( بولىىىى2262-1530=732 هنىىىىى)ي هلىىىىگهنك ۇنياغىىىىاد ېىىىىيىنيىىىىىل ك 732

 دچىىىىىو ۇنىىىىىداقب ۇرىسىىىىىىدىكىئوتت ۇسخىسىىىىىىن ۈچئىىىىى ۇبىىىىى هۋراتنىڭ.تۇچىقىىىىىىد

 ۋەئىىىىالىمى  ۇناستارىخشىىىى هشىىىىھۇرم هھۇدىيالرنىىىىىڭي ۈپهيلىىىىىدىنزىىىىىتلىقالر ت

 هۋراتنىىىىڭت ۇسىىىېفۇسسىىىانالغان ي ېشىىىۋاپ هزىرىىىىدەن ڭخىرىسىىىتىيانالرنى ۈتىىىۈنپ

يارىتىلىشىىىىىدىن  ەمنىىىىىڭئاد ۋەقىلمىغىىىىان  هنچئىشىىىى ېچبىىىىىرىگهھ ۇسىىىىخىلىرىنىڭن

 هنلىكىنىىىىىىىىىىيىىىىىىىىىىل ئىك 2256 ۋاقىتنىىىىىىىىىىڭ ۆتكهنئىىىىىىىىى هباالسىىىىىىىىىىغىچ تۇپىىىىىىىىىان

 .ۈچلهندۈرگهنك

 هققىىىىىىدىكىياشىىىىىلىرى ھ ڭكاتتىالرنىىىىىى ېيىنكىىىىىىباالسىىىىىىدىن ك ۇپىىىىىانت – 2

 ۆزگهرتىشلهرئ

 ۇغۇلغىىىىىانت هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭباالسىىىىىىدىن باشىىىىىالپ ئىبىىىىىراھىم ئ تۇپىىىىىان

- 26~10 :11« يىىىىىىىىارىتىلىش» هۋراتت ۇددەتمىىىىىىىى ۆتكهنئىىىىىىىى ۋاقىىىىىىىىتىغىچه

 ۇسخىسىىىغان هئىبىىرانىيچ هۋراتنىىىڭت ۇددەتمىى ۇبايىىان قىلىنغىىان. بىى ېكىسىىتلهردەت

 گىىىىىىرڭكچهيىىىىىىل،  942: ۆرەكىىىىى ۇسخىسىىىىىىغان هيىىىىىىل، سىىىىىامىرىي 292: ۆرەكىىىىى

 ۇرىسىىىىىدىكىئوتت ۇسىىىىخىنىڭن ۈچئىىىى ۇ. بىىىىۇريىلىىىىد 1072: ۆرەكىىىى ۇسخىسىىىىىغان
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 هممىىىا. ئۇربىىىىر زىىىىتلىقالرد ھىىىېچ يېقىنالشىىىمايدىغان هبىىىىرىگ-بىىىىر  ەقهمىىىلهرر

باالسىىىىدىن  ۇپىىىانت هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھنىىى ۇسخىسىىىىن ۈچئىىى ۇبىىى هۋراتنىىىىڭت

 هۋرات. )تقاراشىىىتىدۇرقارىتىىىا ئورتىىىاق  ۆرگهنلىكىگهكىىى ۆمىىىۈرئ 350 ېىىىيىنك

 هلهيھىسسىىاالمئ ۇھنىى ېىىيىنباالسىىىدىن ك ۇپىىان( تېكىسىىتت- 28 :9« يىىارىتىلىش»

 هلهيھىسسىىىىاالميىلىىىىدىن ئىبىىىىراھىم ئ 350بولغىىىىان  ۋاقىىىىىتقىچهبولغىىىىان  ۋاپىىىىات

 ۇيىىىىل قالىىىىد 58 ېلىۋەتسىىىهقيىلنىىىى ئ 292بولغىىىان  هدەرق هلگهنىىىگهك ۇنياغىىىاد

: ۆرەكىىى ۇسخىسىىىىغان هئىبىىىرانىيچ هۋراتنىىىىڭت هتىجىىىىدە( ن58=292-350هنىىىى)ي

 ۇغۇلغىىىانت ۋاقتىىىىداھايىىىات  هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھنىىى هلهيھىسسىىىاالمئىبىىىراھىم ئ

ياشىىىتا  58 هلهيھىسسىىىاالمبولغانىىىدا ئىبىىىراھىم ئ ۋاپىىىات هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھنىىى ۋە

 هنئىتتىپىىىىىاقى بىىىىىىل ەقبىىىىىىرد ڭتارىخچىالرنىىىىىى ۈتىىىىىۈنپ ۇ. بىىىىىۇبولغىىىىىان بولىىىىىىد

يالغانغىىىا  ۇنىبىىى ۇسىىىخىلىرىمۇن گىىىىرڭكچه ۋە هسىىىامىرىي هۋراتنىىىىڭ. تۇرخاتىىىاد

: ئىبىىىىىراھىم ۆرەكىىىىى ۇسخىسىىىىىىغان هسىىىىىامىرىي هۋراتنىىىىىىڭت ۈنكى. چىىىىىۇچىقىرىىىىىىد

كېىىىيىن دۇنياغىىىا يىىىىل  592 ۋاپاتىىىىدىن هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھنىىى هلهيھىسسىىىاالمئ

 (592=350-942هنى)ي كهلگهن

 ۇھنىىى هلهيھىسسىىىاالم: ئىبىىىراھىم ئۆرەكىىى ۇسخىسىىىىغان گىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىڭت

 هلىىىىىىىىگهنك ۇنياغىىىىىىىىاد ېىىىىىىىىيىنيىىىىىىىىىل ك 722 ۋاپاتىىىىىىىىىدىن هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىڭئ

 ۇرىسىىىىىدىكىئوتت هۋراتنىىىىىڭت ۇسىىىىخان ۈچئىىىى ۇ( بىىىى722=350-1072هنىىىىى)ي

 ۇسىىىىىخىالرنىڭن ۇبىىىىى ۇسىىىىىېفۇسي ۈپهيلىىىىىىدىنت ڭزىتلىقالرنىىىىىى دچىىىىىو ۇنىىىىىداقب

 تۇپىىىىىىان ۋە هكىىىىىىىتلىگهنقىلىشىىىىىىقا بولمايىىىىىىدىغانلىقىنى ت هنچئىشىىىىىى ېچبىىىىىىىرىگهھ

 نۆتكهئىىىى ۋاقىىىىىتقىچه هلىىىىگهنك ۇنياغىىىىاد هلهيھىسسىىىىاالمسىىىىىدىن ئىبىىىىراھىم ئباال

 .ېكىتكهنب ەپيىل، د 993 ۇددەتنىم

 ۆزئىسىىىكاتالر ئىىى ۋە ھېنىىىرى ۇپهسسىىىىرلىرىدىنم ۈيىىىۈقب ڭكىتابنىىىى هھلىىىىئ

 هھىىۇدىيالري»: هلتىىۈرگهنك هقىىىلن ۆزىنىسىى ۇنىىۇم ېكىسىىتايننىڭئ هپسىىىرلىرىدەت

 گىىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىىڭت ڭخىرىسىىىىتىيانلىرىنىەۋرد ۇيىلىىىىىدا شىىىى- 130 همىالدىىىىىي

 ېتىقىىىادئ ۇنىڭغىالسىىىاناپ ئىىى ېتىبىىىارلىقئ ۇسخىسىىىىدىنن هئىبىىىرانىيچ ۇسخىسىىىىنىن

 ېتىبىىىىارلىقخىرىسىىىىتىيانالر ئ ۈپهيلىىىىىدىن،ت هئهسسىىىىۇپلۇقىت ەتقىلىشىىىىتىن ئىبىىىىار

 هنبىىىىىل هقسىىىىىتىقىلىىىىىش م ېتىبارسىىىىىزئ ۇسىىىىخىنىن گىىىىىرڭكچه ۇسىىىىانايدىغان بىىىى

ياشىىىلىرى  ڭكاتتىالرنىىىى ېيىنكىىىىباالسىىىىدىن ك ۇپىىىانت ۇسخىسىىىىدىكىن هئىبىىىرانىيچ
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 ۆزىنىىىىىڭئ ڭنھىىىىور« .ۆزگهرتىىىىىۋەتكهنئ هسىىىىتهنق ېكىسىىىىتلهرنىت هققىىىىىدىكىھ

 هسىىىىىىىتهنق ۇسخىسىىىىىىىىنىڭن هئىبىىىىىىىرانىيچ ېلىزنىىىىىىىىڭھ هتقىقىىىىىىىاتچىت هپسىىىىىىىىرىدەت

ئىسىىىىىپاتلىغانلىقىنى  هنپىىىىىاكىتالر بىىىىىىل- ەلىىىىىىلد ۈچلىىىىىۈقك ۆزگهرتىلگهنلىكىنىئىىىىى

 هنىىىىىي ۇسىىىىخىنىن ۇبىىىى هھۇدىيالرنىىىىىڭي ېنىكىىىىاتمۇ. تىىىىارىخچى كۇبايىىىىان قىلىىىىىد

 ۆزگهرتىىىىىىىىۋەتكهنلىكىنىئ هسىىىىىىىتهنق ۇسخىسىىىىىىىىنىن هئىبىىىىىىىرانىيچ هۋراتنىىىىىىىىڭت

 ۋە ۇپهسسىىىىىىرلىرىكىتىىىىىاب م هھلىىىىىىئ ېنىقكىىىىىى،. ئۆرسىىىىىهتكهنئىسىىىىىپاتالپ ك

 هرلهزھهپىىىىم ڭكىتابلىرىنىىىىى ۇقهددەسمىىىى ۇالرنىىىىىڭئالدىىىىىدا ئ هتقىقاتچىلىرىنىىىىىڭت

گىىىىىاھ  هنبىىىىىىل ۈرتكىسىىىىىت هۋەسىىىىىلهرنىڭھ- ۋايىھىىىىا ۋە هئهسسىىىىىۇپلۇقئىىىىارا ت

 ۆزگهرتىلىىىىىىىىپئ هسىىىىىىىتهنقىلىىىىىىىىش ئىىىىىىارقىلىق ق ەقىسىىىىىىقارتىش، گىىىىىىىاھ زىيىىىىىىاد

 قىلىشتىن باشقا چىقىش يولى قالمىغان.  ېتىراپئ هلگهنلىكىنىك

ئىسىىىىىىمى  ڭقىلىنغىىىىىىان تاغنىىىىىىى ۋەسىىىىىىىيهت ۈچىىىىىىۈنئ ۇشتاشىىىىىنى قويىىىىىى- 3

 ۆزگهرتىشئ هققىدىكىھ

 ئۇردۇنىىىىدىن هرسىىىىىل» ېكىسىىىىتتهت- 4 :27« ۈلگهئىىىى» هئىبىىىىرانىيچ هۋراتت

تاشىىىىنى  ۇقىلغىىىىان بىىىى هرگهۋەسىىىىىيهتسىل هنم ۈگىىىىۈنب ۋاقىىىىتىڭالردا ۆتكهنئىىىى(1)

 تېكىسىىت تهۋراتنىىىڭ ۇقىلىنغىىان. بىى هيىىتق ەپد« ۇرغۇزىسىىىلهرت ېغىغىىات هئىبىىال

 ۆتكهنئىى ۇردۇنىىدىنئ هرسىىىل»قىلىنغىىان:  هيىىتق ۇنىىداقم ۇسخىسىىىدان هسىىامىرىي

 ېرىىىىززىمتاشىىىنى ج ۇقىلغىىىان بىىى هرگهۋەسىىىىيهتسىل هنم ۈگىىىۈنب ۋاقىىىتىڭالردا

قىلىنغىىىىىان.  هيىىىىىتق ەپد« هرقىىىىىاتتىق ئورنىتىسىىىىىىل ۋە ۇرغۇزىسىىىىىىلهرت ېغىغىىىىىات

 هئىبىىىال ېرىززىمىىىۋە: جۆرەكىىى ېكىسىىىتلهرگهت- 29~12 :27« ۈلگهئىىى» هۋراتت

قارىشىىىىىىپ  هبىىىىىىرىگ–بىىىىىىر  هھىرىدىكىنىىىىىابلىس شىىىىى هلهسىىىىىتىننىڭتىىىىىاغلىرى پ

 ۈچىىۈنقىلىىىش ئ هئىىىگ ېنىسىى ېىىرىڭگهي ۇرۇۋاتقىىانت». ۇرتىىاغالرد ۇرىىىدىغانت

 ېغىغىىىىىات ېرىىىىىىززىمج ۋاقتىىىىىىدا بهرىكهتنىىىىىى هلىىىىىگهنك ەبر ڭئىالھىىىىىى ېنىڭسىىىىى

- 29 :11« ۈلگهئىىىى» هۋرات)ت« .ۇنبولسىىىى هنهتل ېغىغىىىىات ه، ئىبىىىىالېكىىىىىتكىنب

جىىاينى  ۇبىى ېكىىىتىلگهنتىىاش ب ېكىتىىىپ،تاشىىنى ب هلهيھىسسىىاالمئ ۇسىىا.( مېكىسىىتت

ئىسىىمى توغرىلىىىق تىىاالش  ڭقىلغىىان تاغنىىى همىىرقىلىشىىقا ئ هخسىىۇسم هرىكهتىىكهب

 هھىىىىىىۇدىيلىرىي هسىىىىىىامىرىي هنبىىىىىىىل هھىىىىىىۇدىيلىرىي هتارتىشىىىىىىالر ئىبىىىىىىرانىيچ-

                                                
 ھازىرقى ئىۇوردانىيهنى كۆرسىتىدۇ.ئۇردۇن__(1)
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ئىككىىىىى  ۇ.  بىىىىهلمهكىىىىتهقىلىىىىىپ ك ۋامدا هھىىىىازىرغىچ هدىمىىىىدىنق ۇرىسىىىىىدائوتت

ئىسىىمى بايىىان قىلىنغىىان  ڭتاغنىىى هۋراتتىكىىىبىرىنىىى ت هنهبىىىرى ي هرھ هرقنىىىڭپ

تاالشىىىىالر خىرىسىىىىتىيان  ۇ. بىىىىۇقارىاليىىىىد ەپ، دۆزگهرتىىىىىۋەتكهنئ ېكىسىىىىتنىت

 ڭئالىملىرىنىىىى هتقىقىىىاتچىت ۋە ۇپهسسىىىىرم ڭىنىىىىهزھىپم پىروتېسىىىتانت ڭدىنىنىىىى

 ۋزۇدامىىىىا ۇبىىى هزىلىىىىىرىب ۇالرنىىىىڭ. ئهۋجۇتتىىىىۇرم هھىىىازىرغىچ ۇئارىسىىىىدىم

 هزىلىىىىىىىىرىقىلسىىىىىىىا، ب ۋادا هنلىكىنىىىىىىىىتىىىىىىىوغرا ئىك ۇسخىسىىىىىىىىنىڭن هسىىىىىىىامىرىي

. ئىىىىادام كىىىىىالرق ۇقىلىىىىىد ۋادا هنلىكىنىىىىىتىىىىوغرا ئىك ۇسخىسىىىىىنىڭن هئىبىىىىرانىيچ

. ۇسخىسىىىىىدۇرن هتوغرىسىىىىى سىىىىامىرىي هزىرىىىىىدەن هتقىقاتچىالرنىىىىىڭقاتىىىىارلىق ت

 ېرىىىىىىززىمج هھۇدىيلىرىنىىىىىىڭي هسىىىىىامىرىي هھىىىىىۇدىيلىرىي هئىبىىىىىرانىيچ ۈنكىچىىىىى

چىدىماسىىىىىىلىقى  ۋە ۋىتىسىىىىىىانىغانلىقىغا بولغىىىىىىان ئىىىىىىادا ۇقهددەسمىىىىىى ېغىنىىىىىىىت

 هسىىىىىتهنئىبىىىىىارىنى ق ڭىىىىىگهند« ېرىىىىىىززىمج» ېكىسىىىىىتتىكىت ۇبىىىىى ۈزىسىىىىىىدىني

 ۆسىىىۈملۈكلهرگهئ ۋەبىىىاغالر  ۇالقالر،بىىى ېغىىىىت ېرىىىىززىم. جۆزگهرتىىىىۋەتكهنئ

ئىىىدى.  ۇناسىىىپئاتىلىشىىقا م ەپ" دېغىىىت هرىىىكهت"ب ۇئىى ۇىىمۇ. شىىۇربىىاي تاغىىد

قاقاسىىلىق  ېپىلمايىىدىغانت هرسىىهن ېچبولسىىا تاشىىتىن باشىىقا ھىى ېغىىىت هئىبىىال هممىىائ

 ۋە هھىىىۇدىيي ۇالرئىىىىدى. مانىىىا بىىى ۇناسىىىىپم هنهتىىىكهل ۇئىىى ۇىا. شىىىۇربىىىىر تاغىىىد

 ڭتىىىىىىىىارىخچى ئالىملىرىنىىىىىىىىى ۋە هتقىقىىىىىىىىاتچىئاتىىىىىىىىاقلىق ت ڭخىرىسىىىىىىىىتىيانالرنى

 هسىىىىىىىىىتهنق ۋزۇنىىىىىىىىىىڭما ۇبىىىىىىىىى ۇسخىسىىىىىىىىىىدىكىن تهۋراتنىىىىىىىىىىڭ ئىبىىىىىىىىىرانىيچه

 .ېتىراپلىرىدۇرئ ۇققىلغان ئوچ ۆزگهرتىلگهنلىكىگهئ

 ۆزگهرتىشئ هققىدىكىئىسمى ھ هملىكهتنىڭم- 4

ئىسىىىىىىىرائىل » ېكىسىىىىىىىتتهت- 19 :28« 1ۈنلهركىىىىىىى» هئىبىىىىىىىرانىيچ هۋراتت

 هيىىىىىتق ەپد« خالىىىىىىدى هھىىىىىۇزانىي ەبر هۋەبىدىنسىىىىى ڭپادىشىىىىىاھى ئاھازنىىىىىى

 ۇ،. بىىۇرخاتىىاد ۇمئىسىىىم چوقىى ڭىىگهند« ئىسىىرائىل» ېكىسىىتتىكىت ۇقىلىنغىىان. بىى

. ۆزگهرتىشىىتۇرچىققىىان ئ ېلىىىپك ۇرۇۋڭتىشىىتىنئىىورنىنى ئالماشت هرنىىىڭئىبارىل

بولغىىىىان  يېرۇسىىىىالېم هختىپىىىىايت) هھهرئىسىىىىىملىك شىىىى هھىىىىۇزائاھىىىىاز ي ۈنكىچىىىى

نىىىابلىس  هختىئىسىىىرائىل )پىىىايت ۇ،پادىشىىىاھى ئىىىىدى. ئىىى شىىىهھهر( نىىىىڭ هنىىىۇبىج

 ۇبىىىى ېنىقكىىىىى،ئىىىىىدى. ئ همهسپادىشىىىىاھى ئ ڭ( نىىىىىهھهربولغىىىىان شىىىىىمالىي شىىىى

ئورنىغىىىىىىىىا  ۆزىنىڭسىىىىىىىى« ئىسىىىىىىىرائىل» ۆزىسىىىىىىىى« هھىىىىىىىىۇزاي» ېكىسىىىىىىىتتىكىت

ئىككىىى  هالتىىىنچ ۋە گىىىرڭكچه هۋراتنىىىڭت هقىقهتنىىىھ ۇ. بىىۇرۇۋڭتىلغانئالماشىىت
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 هھىرىنىشىىى هھىىىۇزاي ەبر» ۇسىىىخىدائىككىىىى ن ۇ. بىىىۈچلهندۈرىىىىدۇك ۇسخىسىىىىن

 هيىىىىتق ەپد« خارلىىىىىدى هۋەبىدىنسىىىى ڭپادىشىىىىاھى ئاھازنىىىىى هھهرنىڭشىىىى ۇبىىىى

 ۇبىىى ۇسخىسىىىىدىكىن هئىبىىىرانىيچ هۋراتنىىىىڭئىسىىىپاتالندىكى ت ۇنىڭىىىدىنقىلىنغىىان. ب

 . ۆزگهرتىلگهنئ ۋزۇما

 الرهيرانلىقھ ۇرىسىدىكىئىسپات ئوتت هنئىنكار بىل- 5

 ېكىسىىىىىىتتهت- 27 :10 «ەبىىىىىىۇرز» ۇسخىسىىىىىىىن ئىبىىىىىىرانىيچه هۋراتنىىىىىىىڭت

سىىا، قىلىنغىىان بول هيىىتق ەپد« ئاسىىىيلىق قىلمىىىدى ۇالرئىى ۆزلىرىگهسىى ۇنىىىڭئ»

 ۇالرئىىى ۆزلىرىگهسىىى ۇنىىىىڭئ» ېكىسىىىتت ۇبىىى ۇسخىسىىىىدان گىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىڭت

 خاۇسىىىن يچهئىبىىىرانى ۆرگىنىمىزدەققىلىنغىىىان. كىىى هيىىىتق ەپد« ئاسىىىىيلىق قىلىىىدى

 هرھ .ۇئاسىىىىىيلىقنى ئىسىىىىپاتاليد ۇسىىىىخان گىىىىىرڭكچه ۇ،ئاسىىىىيلىقنى ئىنكىىىىار قىلىىىىىد

 ۇمچوقىىىى ېكىسىىىتلهردەت ۇخاتىىىالىق بىىىار. ئىىىىالىمالر بىىى ۇمچوقىىىى ېكىسىىىتتهئىككىىىى ت

نىىىى بىرى ڭئىككىسىىىىنى ۇبىىى ۇالرقىلغىىىان. ئىىى ېتىىىىراپبولغىىىانلىقىنى ئ ۆزگهرتىشئىىى

 ۆزئىسىىىىكاتالر ئىىىى ۋە ھېنىىىىرى. هلىىىىگهنقىلىشىىىىقا ئىىىىاجىز ك هيىىىىىنت ەپتىىىىوغرا د

 ھىىىايىتىنا هتقىقاتالرنىىىىڭت ېرىلغىىىانب ېلىىىىپئ ۈسىىىتىدەئ هسىىىىلهم ۇبىىى هپسىىىىرلىرىدەت

 ۇبىىىى ۋەخاتىىىىالىق بولغىىىىانلىقى  ۇمچوقىىىى ۋزۇدامىىىىا ۇبىىىى ۈرگهنلىكىنى،سىىىى ۇزۇنئىىىى

قىلىىىىىپ قويغىىىىىانلىق يىىىىىاكى قىسىىىىىقارتىپ  ەزىيىىىىىاد هرپنىىىىىىھ ەربىىىىىىر ڭخاتالىقنىىىىى

 غان.چىققانلىقىنى جاكارلى ېلىپقويغانلىقتىن ك

 ېىىىىىىىىىىيىنك هلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمدىنئ ۇسىىىىىىىىىىام هۋراتنىىىىىىىىىىىڭھىىىىىىىىىىازىرقى ت- 6

 ەلىللىرىد ېزىلغانلىقىنىڭي

 هدۇمپادىشىىىىىىاھالر ئ ۇبىىىىىى» ېكىسىىىىىىتتهت- 31 :36« يىىىىىىارىتىلىش» هۋراتت

بولغىىىىان  هئىىىىىگ ۇرۇنبىىىى ۇشىىىىتىنئىسىىىىرائىل پادىشىىىىاھى پادىشىىىىاھ بول ڭمىىىىىنىگهز

 ۋامدا ېكىسىىتلهرت ۋزۇدىكىمىىا ۇقىلىنغىىان. ئانىىدىن بىى هيىىتق ەپد «هردۇركىشىىىل

 ۇتپادىشىىىىاھلىرىدىن بىرىنچىىىى پادىشىىىىاھ تىىىىال هۋالدلىرىنىىىىڭقىلىىىىپ ئىسىىىىرائىل ئ

 هدۇمقىلغىىىىىان ئ ۆكۈمرانلىىىىىىقھ ۇرۇنقىلىشىىىىىتىن بىىىىى ۆكۈمرانلىىىىىىق( ھۋۇل)شىىىىىا

 هۋالدلىرىغىىائىسىىىملىرىنى بايىىان قىلىشىىقا باشىىلىغان. ئىسىىرائىل ئ ڭپادىشىىاھلىرىنى

 ڭئىككىسىىىىىىنى ۇپادىشىىىىىاھ بولغىىىىان. بىىىىى هلهيھىسسىىىىاالمئ ۋۇددا ېىىىىىيىنك ۇتتىنتىىىىال

 ەئىلكىىىىىىد ڭھاكىمالرنىىىىىى هۋالدلىىىىىىرىئىسىىىىىرائىل ئ ۇرۇنبىىىىى ۆكۈمرانلىقىىىىىىدىنھ

 ۇ( بىىىىىىىىىىېكىسىىىىىىىىىىتلهرت- 39~31 :36« يىىىىىىىىىىارىتىلىش» هۋراتياشىىىىىىىىىىىغان. )ت
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 ېكىسىىىىىتلهردەت- 50~43 :1« 1ۈنلهركىىىىى» هۋراتت هينىسىىىىىىئ ېكىسىىىىىتلهرنىڭت

 هنلىكىىىىئوخشىىىاش ئىك ېكىسىىىتلىرىنىڭت ۆلۈمنىىىىڭئىككىىىى ب ۇقىلىنغىىىان. بىىى هيىىىتق

 ڭكىشىىىنى ۆزلىگهنسىى ېكىسىىتلهرنىت ۇبىى ۇالربىى ۈنكى. چىىهيداندىىىدۇرم ۇقئوچىى

 ۋاقىتىىىىىتىن ۇرۇلغىىىىىانق هلتهنىتىسىىىىى هلهسىىىىىتىندىكىپ هۋالدلىرىنىىىىىىڭئىسىىىىىرائىل ئ

بىرىنچىىى  ئهۋالدلىرىنىىىڭ. ئىسىىرائىل ۇقىلىىىد ەتئىشىىار هنلىكىىىگهبىىار ئىك ېىىيىنك

 كېىىىىيىنيىىىىىل  356 دىنئهلهيھىسسىىىىاالم مۇسىىىىا ئىىىىۇئىىىىىدى.  تىىىىالۇتپادىشىىىىاھى 

« يىىىىىارىتىلىش»بولغىىىىىان  بۆلىىىىىۈمىبىرىنچىىىىىى  تهۋراتنىىىىىىڭ لىىىىىېكىن. كهلىىىىىگهن

. ۇربىىىىر ئىشىىىت ۇناسىۋەتسىىىىزم قهتۇىىىىي ۇشىىىىبول ېكىسىىىتلهرنىڭت ۇبىىى ۆلۈمىىىىدەب

كىرىىىىىپ قالغىىىىان؟  ېكىسىىىىتلىرىگهت هۋراتنىىىىىڭت هرئىبىىىىارىل ۇبىىىى ۇپقانىىىىداق بولىىىى

 ۇبىىى»: هكۈنىىىىدۇري ۇنىىىۇم ڭئىىىادام كالركنىىىى ۇپهسسىىىىرم هشىىىھۇرتوغرىسىىىى، م

 هزىب هۋراتنىىىىىڭت ۇالر. بىىىىهمهسئ ۆزىسىىى ۇسىىىىانىڭم هرگىزمىىىىۇھ هرئىبىىىارىل

. ۆزلهردۇرسىىى ېزىلغىىىاني هرھىسىىىىگهش ۆلۈمىنىىىىڭ"يىىىارىتىلىش" ب ۇسىىىخىلىرىدان

پىىىارچىلىرى  ېكىسىىىتنىڭت هسىىىلىئ ۇالرنىيازغىىىانالر بىىى ۆچىىىۈرۈپك هۋراتنىىىىت

 ۈزۈپكىرگىىىىىىى ېكىسىىىىىىىتلهرگهت رەسىىىىىىىمىي ۇالرنىقىلىىىىىىىىپ، بىىىىىىى ۇمىىىىىىىانگ ەپد

 هشىىىىىىىىىىھۇرم ۇالرنىىىىىىىىىىىڭئ ۇرۇپتىمىزكى،تىىىىىىىىىى ۆرۈپكىىىىىىىىىى« .ېزىىىىىىىىىىىۋەتكهني

 هۋراتىىىىىتىنت ېكىسىىىىىتت ۇزتوققىىىىى ۇبىىىىى ەق،قىلغانىىىىىد ېتىىىىىىراپئ ۇپهسسىىىىىىرلىرىم

، ۈزۈۋڭلىنغىىىىىىانكىرگ ۇسىىىىىىخىلىرىغان هزىب هۋراتنىىىىىىىڭت ۇالر. بىىىىىىهمهسىىىىىىتۇرئ

 همىىىىمهھ هۋراتنىىىىىڭت ېىىىىيىنباشىىىىلىغاندىن ك ۇلۇشىىىىقاتون ۇسىىىىخىالرن ۇئانىىىىدىن بىىىى

ئىتىراپىغىىىىىىىا  ۇالرنىىىىىىىىڭ. ئۈزۈلگهنىرگىىىىىىىك هرئىبىىىىىىىارىل ۇبىىىىىىى ۇسىىىىىىىخىلىرىغان

 ۋە هلىىىىگهنك ۆزگهرتىلىىىىىپئ همىشىىىىهكىتىىىىابلىرى ھ ۇالرنىىىىىڭئاساسىىىىالنغاندا، ئ

 .ۇناسىپتۇرم ۆزگهرتىلىشكهئ هنهي

 ۆزگهرتىشئارقىلىق ئ ۇشئىبارىنى قوش ڭگهند «ۈگۈنگىچهب»- 7

ئىىىىىىىوغلى يىىىىىىىائىر  هنهسسىىىىىىىام» ېكىسىىىىىىىتتهت- 14 :3« ۈلگهئىىىىىىى» هۋراتت

 ېگىراسىىىىغاچ هئىكىلىكلهرنىىىىڭم هنبىىىىل هشىىىۇرلۇقالرج ڭمىنىنىىىىز هرجۇبهنىىىىڭئ

ئاتىىىدى.  ەپيىىائىر د هۋۋۇسىىىھ هباشىىان هننىىامى بىىىل ۆزىنىىىڭئ ۋە ۇۋالدىقوشىى

 ېكىسىىىتنىڭت ۇقىلىنغىىىان. بىىى هيىىىتق ەپد« ئاتالماقتىىىا ۇنداقشىىى ۈگىىىۈنگىچهب ۇ،ئىىى

 ۇبىىىى ۈنكى. چىىىىهمهسئ ۇمكىنمىىىى ۇشىىىىىبول ۆزىسىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىام

 ېىىىىيىنك ۋاقىىىىىت ېلىىىىىزامانىىىىىدىن خ ڭكىشىىىىى يائىرنىىىىى ۆزلىگهنسىىىى ۆزلهرنىسىىىى
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 ۆزىمىزنىسىىى ۇبىىى ڭبىزنىىىى ەئىبىىىار ڭىىىگهند «ۈگىىىۈنگىچهب». ۇركىشىىىىد ۆتكهنئىىى

زامىىىىىىىانغىال  ۇزۇنئىىىىىىى هقهتپ ەئىبىىىىىىىار ۇنىىىىىىىداقب ۈنكى. چىىىىىىىۈچلهندۈرىىىىىىىىدۇك

، - 6 هنىىىىيتېكىسىىىتنىڭ )ئىككىىىى  ۇبىىى هپسىىىىرىدەت ۆزىنىىىىڭئ ڭن. ھىىىورۇئىشىىلىتىلىد

 ۇشىىىىنىبول ۆزىسىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام ڭرنىېكىسىىىتلهت ۋزۇدىكىمىىىا– 7

 هلىىىگهنك ېكىسىىىتتهت- 31 :36« يىىىارىتىلىش» ۈنكىئىنكىىىار قىلغىىىان. چىىى قهتۇىىىىي

 ۇرۇلغانىىدىنق ۆلىتىىىد هلهسىىتىندەپ هھۇدىيالرنىىىڭي ڭئاپتورنىىى ەبىرىنچىىى ئىبىىار

بولسىىا،  ە. ئىككىنچىىى ئىبىىارۇقىلىىىد ەتئىشىىار هنلىكىىىگهئىك ەمئىىاد ۆتكهنئىى ېىىيىنك

 ېىىىىىيىنك ېلىىىىىىزامىىىىانالردىن خ ۇرغىىىىىانت هلهسىىىىتىندەپ هھىىىىىۇدىيالري ڭئاپتورنىىىىى

 ېيىنكىىىىك هلهيھىسسىىىاالمدىنئ ۇسىىائىككىسىىىى م هر. ھۆرسىىىىتىدۇك ۆتكهنلىكىنىئىى

 هرالپايدىسىىىىز ئىبىىىارىل ەىىىىدهزىرن ڭننىىىىڭخور ەئىككىىىى ئىبىىىار ۇ. بىىىۇرزامىىىانالرد

« ۈلگهئىىىىىى». هردۇرقىلغىىىىىان ئىبىىىىىارىل هشىىىىىىغۇلم ېكىسىىىىىتنىت هلكىىىىىىب همهس،ئ

 هرگىىىىزھ ۇبولسىىىا ئىىىىدى، ئىىى هلهيھىسسىىىاالمئ ۇسىىىام هگهرئىىىاپتورى ئ ۆلۈمنىىىىڭب

 ۇسىىىىىىام ڭنقىلمىغىىىىىىان بىىىىىىوالتتى. ھىىىىىىور ۆزنىسىىىىىى ڭىىىىىىگهند «ۈگىىىىىىۈنگىچهب»

 ڭكاتىپالرنىىى هلىىگهنك ېىىيىنك هسىىىرئ هزامانىىىدىن بىىىر قىىانچ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

قىلىىىىىىپ  ۋامدا ۇنداقشىىىىى هھىىىىىازىرغىچ ڭئىسىىىىىىمنى ۇبىىىىىىرى يىىىىىائىر ئاتىغىىىىىان بىىىىى

 ېكىسىىتكهت هسىىلىئىبىىارىنى ئ ۇبىى هرھتىكىشىى ۈچىىۈنئ ۈرۈشبىلىىد هلگهنلىكىنىىىك

 ۇسىىىىخىلىرىغىمۇباشىىىىقا ن هۋراتنىىىىىڭت ەئىبىىىىار ۇقويغىىىىان، ئانىىىىدىن بىىىى ۇپقوشىىىى

 هقشىىى هپىكىىىرىگ ۇبىىى ڭننىىىىڭ. ھورۈچلهندۈرىىىىدۇك هكىىىۈننىي ڭىىىگهن، دېزىلغىىىاني

 ۇسىىىىىخىلىرىغاباشىىىىىقا ن ۇسخىسىىىىىىنىن گىىىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىىىڭقىلغىىىىىان كىشىىىىىى ت

 ۆزىگهئىى ېكىسىىتنىڭت ۇسىىخىالردان هزىب ۇمچوقىى ۇ. ئىىۆرسىىۇنك ېلىشىىتۇرۇپس

 ېكىسىىىىىتنىڭت ۇسىىىىىخىالرداباشىىىىىقا ن هنهي ۆزلهرنىڭسىىىىى ۇنىىىىىداقم ۇۋڭلىنغانقوشىىىى

 هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىام ڭن. ھىىىىىورۆرىىىىىىدۇك ېزىلغىىىىىانلىقىنىي هرھىسىىىىىىگهش

 ېزىلغىىىاني هرھىسىىىىگهش ڭرنىېكىسىىىتلهت ېىىىيىنك هسىىىىرئ هزامانىىىىدىن بىىىىر قىىىانچ

 ۇپقوشىىىىى ېكىسىىىىىتكهت ەسىىىىىمىير ەۋرلهردەد ېيىنكىىىىىىك ۆزلهرنىڭسىىىىى ۇقئىىىىىارت

بىىىىر  ېكىسىىىتىنىڭت كىتابنىىىىڭ ئهسىىىلى ۆزلهرمۇسىىى ۇباشىىىلىغانلىقتىن، بىىى ېزىلىشىىىقاي

 ۇسىىىخىلىرىغان ۈتىىىۈنپ هۋراتنىىىىڭت ېىىىيىنك ۋەپارچىسىىىىغا ئايلىنىىىىپ قالغىىىانلىقىنى 

 ېتىىىراپئ هلگهنلىكىنىىىك ېلىىىپئ ۇنقاتارىىىدىن ئىىور ېكىسىىتلهرت هسىىلىئ ېزىلىىىپي

 ۋە ۆزگهرتىشئىىىىى همىشىىىىىهھ ڭىرىنىىىىىىكىتابل ۇالرنىىىىىىڭئ ۇالرقىلماقتىىىىىا. مانىىىىىا بىىىىى
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 ۇىا. شىىىىىەلىلىىىىىلهردۇرد ۇقخىىىىىالىي بواللمىغانلىقىغىىىىىا ئوچىىىىى ۇرۇشىىىىىالردىنئويد

كاتىىىپ  ەربىىىر ېيىنكىىىك ۇسىىادىنم» هپسىىىرلىرىدەت ۆزئىسىىكاتالر ئىى ۋە ېنىىرىھ

 ۆزلهرسىىىى ۇمچهقوشىىىى ۇنىىىىداقب ۈزۈۋڭلىنغىىىىانكىرگ ېكىسىىىىتلهرگهت هرىپىىىىىدىنت

 هۋراتيازغىىان. ت ەپد «ۇرزىيىنىىى يوقتىى هزمۇنغىىائاساسىىى م ۋڭتىلسىىىمۇتاشلى

 ۇسىىىىىىىىىىىىام ڭمۇئىبىىىىىىىىىىىىارىنى ۇنىىىىىىىىىىىۇم ېكىسىىىىىىىىىىىىتتىكىت- 41 :32« سىىىىىىىىىىىانالر»

ئىىىىوغلى  هنهسسىىىىام»: همهسئ ۇمكىنمىىىى ۇشىىىىىبول ۆزىسىىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

 ەپيىىائىر د هۋۋۇسىىىھ ۇنىئالىىدى. ئىى هرلىرىنىىىي ڭھقىىانچىلىقد ۇالرنىىىڭيىىائىر ئ

 ۇ،بولسىىىىم ۇپىىىاش قىلىمىىىىز. ئىىى ۆزگهرتىشىىىنىبىىىىر ئ هنهي هردەي ۇبىىى« ئاتىىىىدى.

كىشىىى ئىىىىدى.  ڭىىگهند هجۇبسىى هلكىىىب همهس،ئ هنهسسىىادادىسىىى م ڭيائىرنىىى

. جىلۇىىاد ۆرەلىىدىيىىائىر ت هجۇبتىنسىى» ېكىسىىتتهت- 22 :2« 1ۈنلهركىى» هۋراتت

قىلىنغىىىىىىان.  هيىىىىىىتق ەپد« قىىىىىىارايتتى ۇنىڭغىىىىىىائ هھهرشىىىىىى 23جايىىىىىىدا  ڭىىىىىگهند

 ڭيائىرنىىىىىى ۆلىىىىىۈمىب« 1ۈنلهركىىىىى» هنبىىىىىىل ۆلىىىىىۈمىب« ۈلگهئىىىىى» هۋراتنىىىىىىڭت

ئىككىىىى  ۇ. خاتىىىالىق بىىىۇرزىتتىىى هبىىىىرىگ-بىىىىر  ۇقئىسىىىمى توغرىلىىى ڭدادىسىىىىنى

 ېىىىىيىنر كېكىسىىىىتلهتۇب ۈسىىىىتىگهئ ۇنىىىىىڭ. ئېىىىىرەقك ۇشىىىىىبول ەبىرىىىىىد ۆلۈمنىىىىىڭب

 ۇالرنىىىىىىىڭب ېىىىىىىيىن،قىلىنغانىىىىىىدىن ك ېتىىىىىىىراپئ ەپ، دۆزلهرسىىىىىى ۇرۇلغانئويىىىىىىد

 ۋە ېرىكىىىىىاھىندىسىىىىىتان، ئام ۇىا. شىىىىىۇبولمايىىىىىد ڭيىشىىىىىكهتىىىىىوغرا د ېچبىرىنىىىىىىھ

 ۇسىىىىىىىىنىڭقام ڭكىتابالرنىىىىىىىى ۇقهددەسقىلىنغىىىىىىىان مىىىىىىى نهشىىىىىىىر هنگلىىىىىىىيهلهردەئ

 ۇلغىىىىانتون ەپكىتىىىىابلىرى د ۇسىىىىانىڭم»يازغىىىىان:  ەپد ۇنىىىىداقئىىىىاپتورلىرى م

 ۆزلىرىسىىىىىىىى ۇسىىىىىىىىانىڭم ۇالرنىىىىىىىىىڭب ۈملىلهرجىىىىىىىى هزىب ۆلۈمىىىىىىىىدىكىب هشب

كىتىىابالردا  ۇبىى هنهباشىىقا ي ۇنىڭىىدىنقىلماقتىىا. ئ ەتئىشىىار ۇقئوچىى همهسىىلىكىگهئ

يىىىاكى  هرىقىسىىىىگهت ۆزلهشسىىى ۇسىىىانىڭم ۇالربىىىاركى، ئىىى هرئىبىىىارىل هزىبىىىىرب

 ۇالر. بىىىىۆزلهردۇرئوخشىىىىىمايدىغان سىىىى ۇسىىىىلۇبىغائ ۆزلىشىشىىىىتىكىس ۇنىىىىىڭئ

 ۇپقوشىىى ېكىسىىىتلهرگهت هسىىىلىئ ۆزلهرنىسىىى ۇبىىى ۆزلهر،سىىى ۇرمائويىىىد ۇمچوقىىى

 ۋە ېنىىىرىھ« .همهسىىىتۇرئ هلىىىۇمم ېچكىمگهكىملىكىىىى ھىىى ڭكىشىىىىنى ېزىۋالغىىىاني

 ڭىىىگهند «ۈگىىىۈنگىچهب»: ەيىىىدۇد ۇنىىىداقتوپلىمىىىىدا م هپسىىىىرلىرىنىڭئىسىىىكات ت

 ۇنىڭغىىىىا. بۈزۈۋڭلىنغىىىىانكىرگ ۆپلىرىگهكىىىى ڭكىتابلىرىنىىىىى هھىىىىدەكونىىىىا ئ ەئىبىىىىار

 ېكىسىىىىىىتلهرگهت هرىپىىىىىىىدىنكىىىىىىاتىپالر ت هممىسىىىىىىىھ هرنىىىىىىىڭئوخشىىىىىىاش ئىبارىل
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 نىىىىىڭ سىىىىهككىز«ۇشىىىهئي» هۋرات. تۆزلهردۇرسىىىى ۇققالغىىىىان ئىىىارت ېزىلىىىىپي

 .ۈزۈۋڭلىنغانكىرگ ۆزلهرس ۇرمائويد ۇنداقم ېرىگهي

 هتىجىسىىىىىىىىدىكىن ۈزۈشكىرگىىىىىىى ۇقهددىمىلهرنىبابالرغىىىىىىىا مىىىىىىى هزىب- 8

 ۆزگهرتىشئ

 هشب ۇكىشىىىىى بىىىى ۇغىىىىانئوق ېكىسىىىىتلىرىنىت- 5~1 :1« ۈلگهئىىىى» هۋراتت

 ۇقئوپۇوچىىىىى همهسىىىىىلىكىنىئ ۆزىسىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىام ېكىسىىىىىتنىڭت

 ھهققىىىىدە ئهلهيھىسسىىىاالم مۇسىىىا تېكىسىىىتلهردە بىىىۇئىىىاپتور  چىىىۈنكى. ۆرەلهيىىىدۇك

 ۇسىىىانىڭم ۇبىىى»: مهسىىىىلهن. سىىىۆزلىگهن بىىىىلهن ئېتىبىىىارى شىىىهخس ئىىىۈچىنچى

ئىسىىىىرائىل  ۇسىىىىا. مۆزىدۇرسىىىى ۆزلىگهنسىىىى هۋالدلىرىغىىىىائىسىىىىرائىل ئ ۈتىىىىۈنپ

 ۇنىىىىىدىكى. ئوردۆزلىگهنسىىىىى هقىلغىىىىىان بىىىىىويىچ هۋسىىىىىىيهت ەبر هۋالدلىرىغىىىىىائ

ئىىادام « باشىىلىغان... هرھىلهشىىكهش هرىۇهتنىشىى ۇبىى ۇسىىاجايىىدا م ڭىىگهند ۇئىىابم

قىلىىىىىىپ  ۇقهددىمهمىىىىى ۆلىىىىىۈمىگهب« ۈلگهئىىىىى» ېكىسىىىىىتنىڭت هشب ۇرق بىىىىىكىىىىىىال

 ۆلۈمىنىىىڭب« ۈلگهئىى» ڭىىگهند ۇنىىداقم ۋەقىلغىىان  ېتىىىراپئ ۇۋڭلىنغانلىقىنىقوشىى

- 33 ۆزىسىىى ۇنىىىڭئ ۈنكى. چىىىهمهسىىتۇرئ ۆزلىرىسىىى ۇسىىانىڭبىىابلىرى م-34

. ۇرقىلىىىش خاتىىاد ۋادا ەپيازغىىان د ۇسىىابىىابنى م- 34. ۇبولىىىد ۈگىگهنبابتىىا تىى

 ۋالىىىئىسىىكات، د ېنىىرى،ھ« .ۇريىراقتىى ېھتىمالىىدىنراسىىتلىقى ئ ۇنىىىڭب ۈنكىچىى

بىىىابنى - 34»: ڭىىىيىلگهند ۇنىىىداقتوپلىمىىىىدا م هپسىىىىرلىرىنىڭت ڭچىرتمېنىىىتر ۋە

، همۇئىل، يىىىاكى سىىىۇشىىىهئيازغىىىان كىشىىىى يىىىاكى ي ۇپقوشىىى ېكىسىىىتكهت هسىىلىئ

ھالىىدا  هر. ھۇمكىنمىى ۇشىىىبىرسىىى بول ۇلمىغىىانيىىاكى نىىامى تون هزرا،يىىاكى ئ

قايتقىنىىىىىدىن  هسىىىىىرلىكىدىنبابىىىىىل ئ هۋالدلىرىنىىىىىڭالر ئىسىىىىرائىل ئمهزمىىىىۇن ۇبىىىى

 ۋە ۇپهسسىىىىىىىرلهرم ۇقىرىىىىىىىدىكىي« .ئېھتىمىىىىىىال ۇشىىىىىىىبول ېزىلغىىىىىىاني ېىىىىىىيىنك

 ېچھىىىى ۇالرنىىىىىڭسىىىىالىدىغان بولسىىىىاق ئ هزەرن ۆزلىرىگهسىىىى هتقىقاتچىالرنىىىىىڭت

 ۇمىىىىان،گ هقهتپ ۋەقىاللمىغىىىىانلىقىنى  ۆزسىىىى هسىىىىكىنك ۋزۇدامىىىىا ۇبىىىى بىرىنىىىىىڭ

. ۆرىمىزچىقارغىىىانلىقىنى كىىى هكىىىۈنلهرنىي ۇقىرىىىدىكىي هنىىىالقىلىىىىش بىل هخمىىىنت

 هقىىىىىىىىىلن ېكىسىىىىىىىىتلهرنىت هزىبىىىىىىىابتىن ب- 34« ۈلگهئىىىىىىىى» هۋراتت ۆۋەنىىىىىىىدەت

 ېغىغىىىىىىات هبىىىىىىۇن ۈشىىىىىىۈپچ ۋىلىرىىىىىىىدىنھار ۇئىىىىىىابم ۇسىىىىىىام»: هلتىىىىىىۈرىمىزك

 ڭمىنالرنىىىىز ۈتىىىۈنبولغىىىان پ هجىلۇىىىادتىن دانگىىىىچ ۇنىڭغىىىائ ەب... رۆرلىىىىدىئ

 ۇسىىىىىام هندىسىىىىىىب ەبنىىىىىىڭ(. ر4... )ېيتتىىىىىىئ ۇنىڭغىىىىىائ ەب(. ر1)ۆرسىىىىىهتتىك



 86 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 ۇئىىىابم ۇسىىىا(. م5)ۆلىىىدىجايىىىدا ئ ڭىىىگهند ۇئىىىابم هبىىىويىچ ۆزىسىىى ەبنىىىىڭر

 ۇنىىىڭقىلىنغىىان. ئ ەپىىنهد ۆيگهبىىىر ئىى ۇدۇلىىىدىكىئ ۆيىنىىىڭئ هگىىۇرش ڭمىنىىىدىكىز

بولغىىان  ۋاپىىات ۇسىىا(. م6)هيىىدۇئىنسىىان بىلم ېچبىىىرھ ۈگىىۈنگىچهب هبرىسىىىنىق

 ۇسىىىىىىاغام هۋالدلىىىىىىىرى(. ئىسىىىىىىرائىل ئ7ياشىىىىىىتا ئىىىىىىىدى) 120 ۇئىىىىىى ۋاقتىىىىىىىدا

 ەرئوخشىىىاش بىىىىر ۇسىىىاغائىچىىىىدىن م هۋالدلىىىىرى(. ئىسىىىرائىل ئ8يىغلىىىىدى...)

 ۋىنازىىىل بولغىىان سىىاما هلهيھىسسىىاالمغائ ۇسىىام(.« 10)هلمىىىدىك هيغهمىىبهرپ

 ۇنىڭغىىىىىىىائ هرنىڭقىلىنغىىىىىىىانلىقى، كىشىىىىىىىىل ەپىىىىىىنهد ۆلىىىىىىىۈمى،ئ ۇنىىىىىىىىڭكىتابتىىىىىىا ئ

 ۇنىڭىىىدىنئ ۋە هنلىكىىىىبىلىنمىگ هھىىىازىرغىچ هبرىسىىىىنىڭق ۇنىىىىڭيىغلىغىىىانلىقى، ئ

 ەرئوخشىىىىىايدىغان بىىىىىىىر ۇنىڭغىىىىىائىچىىىىىىدىن ئ هۋالدلىىىىىىرىئىسىىىىىرائىل ئ ېىىىىىيىنك

 ! ېزىالمدۇ؟ي هلمىگهنلىكىك هيغهمبهرپ

 ۋۋالقىئىىىىا هۋراتنىىىىىڭقىلىمىزكىىىىى، ت ېتىقىىىىادئ ۇنداقشىىىى ۇسىىىىۇلمانالربىىىىىز م

 ۇسىىىابىىىابى م- 34 ۆلۈمنىىىىڭب« ۈلگهئىىى»خاتىمىسىىىى بولغىىىان  ۆلۈمىنىىىىڭب هشب

 ۇسىىىىىىىىىام ۇنىىىىىىىىىىڭ. بىىىىىىىىىىز بهمهسىىىىىىىىىتۇرئ ۆزلىرىسىىىىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىىىىاالمنىڭئ

. مىىايمىزقىل ۇپىىايهك هنقىلىنىشىىىغا ئىنكىىار قىلىىىش بىىىل هنسىىۇپم هلهيھىسسىىاالمغائ

 ڭكىتابنىىىى هشب هزكىىىۇرقىلىنغىىىان م هنسىىىۇپم هلهيھىسسىىىاالمغائ ۇسىىىام هلكىىىىب

ئىسىىىپات  هسىىىكىنك همهسىىىلىكىنىكىتىىىابى ئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام ېچبىىىىرىھ

 ەۋ ۇرمىالركىتىىىىىابالردىكى خاتىىىىىالىقالر، زىىىىىىتلىقالر، ئويىىىىىد ۇقىالاليمىىىىىىز. بىىىىى

 ۇالر. بىىىىدەلىلىىىىدۇرق هئالىىىىدىمىزدىكى ن كىىىىۆز هممىسىىىىىھ ۆزگهرتىشىىىىلهرنىڭئ

 هيغهمىىىىىبهرگهپ ۈنكى. چىىىىىېتهرلىكتىىىىىۇرئىسپاتالشىىىىىقا ي ۆزىمىزنىسىىىىى ڭبىزنىىىىىى

 نكىۇممىىى ېرىشىىىىب ۈزيىىى ڭئىشىىىالرنى ۇقىرىدىكىىىىدەقي قىلىنغىىىان كىتابتىىىا يۋەھىىىى

 ەتارقىلىنغىىان ھاقىى هيغهمىىبهرلىكىگهپ ۇنىىىڭئ ۋە هيغهمىىبهرگهپ ۇالر. بىىهمهسئ

تىىىىىىىىارىخچىلىرى ۋەئىىىىىىىىالىملىرى  هزىب ڭكىتابنىىىىىىىىى هھلىىىىىىىىى. ئۆھمهتتىىىىىىىىۇرت ۋە

 ڭبىزنىىىىىىىىىى ۇرمىالرنىئويىىىىىىىىىد ۋەزىىىىىىىىىىتلىقالر، ئىخىىىىىىىىىتىالپالر  ۇقىرىىىىىىىىىىدىكىي

 ېتىقىىىىىىىىىادلىرىمىزنىئ ڭ، بىزنىىىىىىىىىىەلىلىىىىىىىىىلهپئوخشىىىىىىىىىاش د ڭگهنلىرىمىىىىىىىىىىزگهد

 .ۈچلهندۈرمهكتهك

 هققىىىىىدىكىھ ۋاجلىنىشىىىىىرا هقىدىسىىىىىنىڭقىلىىىىىش ئ هۋدەبىىىىىر گ ۈچنىئىىىى- 9

 ۆزگهرتىشلهرئ
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 هنىىىى)ي ۇلئىىىالالھ(، ئوغىىى هنىىىىئاتىىىا )ي―  قىلىىىىش  هۋدەبىىىىر گ ۈچنى)ئىىى

بىرلىشىىىىپ بىىىىر ئىالھنىىىى  ۈچىئىىى ۇبىىى ەتروھىىىتىن ئىبىىىار ۇقهددەسمىىى ۋەئىسىىىا( 

قىلىىىىىش  ېتىقىىىىادئ ەپد ۇرئىككىنچىسىىىىىد ۈچنىىىىىڭئ ۇقىلغىىىىان، ئىسىىىىا بىىىى هشىىىىكىلت

 ت( – ڭمهكتۇرد

 هقىىىىىىىىىىىىقهتهنھ» ېكىسىىىىىىىىىىىتلهردەت- 8، - 7 :5« 1ۇھهننىىىىىىىىىىىاي»ئىنجىىىىىىىىىىىىل 

 ۇالرروھ. ئىىىىىىىى ۇقهددەسمىىىىىىىى هلىىىىىىىىىمه،: ئاتىىىىىىىىا، كۈچتىىىىىىىىۇر)ئ ۇۋاھچىالرگىىىىىىىى

 ڭمىنىىىىىدىكى. زۇقىلىىىىىىد هشىىىىىكىلت هۋدىنىىىىىىبىىىىىىر گ ۈچىئىىىىى ۇ. بىىىىىۇرئاسىىىىىماندىد

 هۋدىنىىىبىىر گ ۈچىئىى ۇقىان. بى ۇ،: روھ، سىىئىۇالر بولىىۇپ، ئىۈچ( ۇۋاھچىالرگى

 ۇالرنىىىىىىىڭئ ېكىسىىىىىىتت هسىىىىىىلىقىلىنغىىىىىىان. ئ هيىىىىىىتق ەپد «ۇقىلىىىىىىىد هشىىىىىىكىلت

روھ،  ۇۋاھچىالرگىىى هقىىىىقهتهنھ»ئىىىىدى:  ۇنىىىداقم ېيتقانىىىدەق،ئ هتقىقىىىاتچىلىرىت

« .ۇقىلىىىد هشىىكىلت هۋدىنىىىبىىىر گ ۇالربىى ۇپ،بولىى ۈچئىى ەتقانىىدىن ئىبىىار ۋە ۇسىى

 ۇقىرىىىدىكىي ۇنىڭىىدا. بېكىسىىتىدۇرت ڭقىلىنغىىان ئىنجىلنىىى نهشىىريىلىىى - 1865 ۇبىى

 1826 ۋە- 1825 ڭئىنجىلنىىى ۇبىى هممىىايىىوق. ئ ۆزلهرتىرنىىاق ئىچىىىدىكى سىى )(

: هلىىىىىىگهنك ۇنىىىىىداقم ېكىسىىىىىتىدەت ۇسخىسىىىىىىنىڭقىلىنغىىىىىان ن نهشىىىىىريىللىىىىىىرى -

 ۈچىئىىى ۇ. بىىىۇرقانىىىد ۋە ۇ: روھ، سىىىۇالر. ئىىىۈچتىىىۇرئ ۇۋاھچىالرگىىى ۈنكىچىىى»

. ېقىنىىدۇري هبىىىرىگ-بىىىر  ېكىسىىتئىككىىى ت ۇبىى« .ۇقىلىىىد هشىىكىلبىىىر ئىالھنىىى ت

 ېكىسىىتكهت هسىىلىئىشىىىنىدىغانالر ئ ېتىقادىغىىاقىلىىىش ئ هۋدەبىىىر گ ۈچنىئىىبىىىراق 

 ۇالر. ئىىىىىكىرگۈزۈۋالغىىىىىان ۆزلهرنى( تىرنىىىىىاق ئىچىىىىىىدىكى سىىىىى) ۇقىرىىىىىىدىكىي

 ۆزلهرسىىىى ۇقئىىىىارت ۇبولغىىىىان بىىىى ۆنىلىشىىىىىي ۆزلىرىنىىىىىڭئ ۋە كىرگۈزۈۋالغىىىىان

 ۇئىىالىملىرى بىى هتقىقىىاتچىت ڭكىتابنىىى هھلىىىئ ۆپلىگهن. كىىۇرمىىىدۇرئويد ۇمچوقىى

 ېكىسىىىىتتىنت هسىىىىلىئ ۇالرنىىىىىڭب هكىىىىىتلهپت ۇرۇلغانلىقىنىئويىىىىد هرنىىىىىڭئىبارىل

– 4 هممىىىا. ئهلىىىگهنجاكىىىارالپ ك هسىىىكىنك هنلىكىنىىىىئىك ېىىىرەقچىقىرىلىشىىىى ك

قىلىىىش  هۋدەبىىىر گ ۈچنىئىى ۋەئاتىىاقلىق ئىىالىمى  هدئ ڭخىرىسىىتىيانلىرىنى هسىىىرئ

 ۈچنىئىىى هكىسىىىتايىنبولغىىىان ئىىىالىم ئ ۆنىلىشىىىىبىردىنبىىىىر ي هقىدىسىىىىدىكىلهرنىڭئ

 هنبىىىىىىل مهزھىپىىىىىى ېىىىىرىنئىنكىىىىىار قىلىىىىىىدىغان ئ ېتىقادىغىىىىاقىلىىىىىىش ئ هۋدەبىىىىىر گ

 10 هرھلهپكىتىىىىابىنى شىىىى ۇھهننانىىىىىڭي ۇقىلىشىىىىاتتى. ئىىىى ۇنىىىىازىرەم همىشىىىىهھ

 ڭيازغىىىىىان كىتابالرنىىىىىى ۆزىئىىىىى ۇكىتىىىىىاب يازغىىىىىان. ئىىىىى ۆپرەقپارچىىىىىىدىن كىىىىى

غىىىىان قىل هقىىىىىلن ۆزلهرنى( تىرنىىىىاق ئىچىىىىىدىكى سىىىى) ۇقىرىىىىىدىكىي ېچبىرىىىىىدەھ
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 هگهرقولالنمىىىىىىىىايتتى. ئ هقهتپ ۆزلهرنىسىىىىىىىى ۇبىىىىىىىى ۇنازىرىىىىىىىىىدىمۇ. مهمهسئ

ىىىىىدىكى ئىنجىىىىىىل دەۋر ۇنىىىىىڭئ ۆزلهر( تىرنىىىىاق ئىچىىىىىدىكى سىىىىى) ۇقىرىىىىىدىكىي

 ۈچنىجاپىىا تارتماسىىتىن ئىى ېچھىى هلىىۋەتتهئ ۇبولغىىان بولسىىا ئىىىدى، ئىى ېكىسىىتلىرىدەت

 ېرىشىىىىتهب ەددىىىىىيهر ۇچىالرغىىىىاقارشىىىىى چىقق هقىدىسىىىىىگهقىلىىىىىش ئ هۋدەبىىىىىر گ

 هقىىىىىىىقهتھ ۇشىىىىىى ۇنىڭىىىىىىدىنقىلىىىىىىىپ قولالنغىىىىىىان بىىىىىىوالتتى. ب ەلىىىىىىىلد ۇنىئىىىىىى

 هنگۈچىلهرئىشىىىىى ېتىقادىغىىىىىاقىلىىىىىىش ئ هۋدەبىىىىىىر گ ۈچنىئاشىىىىىكارىالندىكى، ئىىىىى

( بوالاليىىدىغان تىرنىىىاق ) ەلىىىىلد هقىدىسىىىگهئ ۇبىى ۆزىنىىىىڭئ ېىىيىنك هكسىىايىندىنئ

 هسىىلىئ ڭكىتابىنىىى ۇھهننىىاي ۋەچىققىىان  ۇرۇپئويىىد هرنىئىبىىارىل ۇئىچىىىدىكى بىى

 ېكىسىىىتتىنت هسىىلىئ ۇالرنى، ئانىىدىن بىىىۈزىۋڭلىىىىپكىرگ ۇالرنىبىى ېكىسىىتلىرىگهت

يىلىىىى ھىندىسىىىىتاندا ئىسىىىالم ئىىىىالىمى - 1854قىلغىىىان.  ېالنئىىىى ەپد هبىىىىر پىىىارچ

 ۋە ېنىىىىدىرخىرىسىىىىتىيان ئالىملىرىىىىىدىن دوكتىىىىور ش هنبىىىىىل ەھمهتىىىىۇلالھر هي شىىىى

 ۇنازىرىىىىدەم دچىىىو ېرىلغىىىانب ېلىىىىپئ ۇرىسىىىىدائوتت ەنجلهردوسىىىتى شىىىىر ۇنىىىىڭئ

( تىرنىىىىىىاق ئىچىىىىىىىىدىكى ) ۇقىرىىىىىىىىدىكىئىككىىىىىىى خىرىسىىىىىىىتىيان ئىىىىىىالىمى ي ۇبىىىىىى

 هتىىىىىىتهباشىىىىىىقا ي ۋەئىقىىىىىىرار قىلغىىىىىىان  هنلىكىنىىىىىىىئىك ۇرمائويىىىىىىد هرنىىىىىىىڭئىبارىل

قىلغىىىان.  ېتىىىىراپبولغىىىانلىقىنى ئ هرنىىىىڭئىبارىل ۇرمائويىىىد ۇنىىىداقب ۇنىىىدىمۇئور

قىلغىىان.  نېالئىى هبىىىر ماقىىال هتلىىىكب 12قىلىىىپ  هتقىىىقت هرنىئىبىىارىل ۇبىى ڭنھىىور

 ۇبىىىىى ڭننىىىىىىڭھور ۇئىىىىىاپتورىم ڭتوپلىمىنىىىىىى هپسىىىىىىرلىرىئىسىىىىىكات ت ۋە ېنىىىىىرىھ

 هنلىكىنىىىىىئىك ۇرمائويىىىىد هقىىىىىقهتهنھ هرنىىىىىڭئىبارىل ۇماقالىسىىىىىنى قىىىىولالپ، بىىىى

 :هلتۈرگهنك ەلىللهرنىد ۆۋەندىكىئىسپاتالپ ت

 ڭۇسىىخىلىرىنىن گىرڭىىك ېزىلغىىاني ۇرۇنبىى هسىىىردىنئ- 16 ەئىبىىار ۇ( بىى1) 

 يوق. ۇسخىسىدان ېچبىرھ

 هشىىىرن هنبىىىىل ېھتىيىىىاتئ هتقىقىىىۋەزامىىىانالردا ت ۋۋالقىئىىىا ەئىبىىىار ۇ( بىىى2) 

 يوق. ېچبىرىدەھ ۇسخىالرنىڭقىلىنغان ن

 هرجىمىىىىىلهردەيىىىىاكى ت ۇسىىىىخىالردان هالتىىىىىنچ هدىمكىىىىىق ەئىبىىىىار ۇ( بىىىى3) 

 يوق.

دىن تارىخچىلىرىىى چېركىىاۋئىىالىمالردىن يىىاكى  هدىمكىىىئىبىىارىنى ق ۇ( بىى4) 

 .همهسيازغان ئ ۇكىشىم ەربىر
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خىرىسىىىىىتىيان دىنىنىىىىىى  ڭىنىىىىىىهزھىپم پىروتېسىىىىىتانتئىبىىىىىارىنى  ۇ( بىىىىى5) 

 هزى. بۋالغىىىىىانچىقىرى ېكىسىىىىىتتىنت هسىىىىىلىئ ۇرۇھىگىىىىى ۇچىالرئىسىىىىىالھ قىلغىىىىى

 قارىغان.  هنبىل هقش هئىبارىگ ۇب هرلهزھهپم

 هقىىىىىىدىلىرىنىئ ۆزقالنىىىىىدىكى خىرىسىىىىىتىيانالر ئىىىىىئېنى ۇشىىىىى هنبىىىىىىل ۇنىىىىىىڭب

 ۆزلهپپايىىىدىلىرىنى كىىى ۋاقىتلىىىىق ۆزلىرىنىىىىڭيىىىاكى ئ ۈچىىىۈنئ ۈچلهنىىىدۈرۈشك

 ۆزلىرىگهئىىىىى ۆزگهرتىىىىىىپ،ئ هسىىىىتهنكىتىىىىىابلىرىنى ق ۇقهددەسمىىىىى ۆزلىرىنىىىىىڭئ

 هسىىىىىىىلىچىقىىىىىىىىپ، ئ ۇرۇپئويىىىىىىىد هرنىئىبىىىىىىىارىل ېڭىىىىىىىىپايىىىىىىىدىلىق بولغىىىىىىىان ي

 ۇشىىىتىنئىجىىىاد بول هرلهتىىىبهئهم ۈنكى. چىىىهلىىىگهنك ۈزۈپكىرگىىى ېكىسىىىتلهرگهت

 ۆزگهرتىش،كىتىىابلىرىنى ئىىى ۇقهددەسمىى ۆزلىرىنىىىىڭئ ۈچىىۈنئ ۇالرئىلگىىىرى ئىى

ئىىىىىىىدى.  ۇقئىشىىىىىىىكلىرى ئوچىىىىىى ۇرۇشىىىىىىنىڭئويد ۋەقىسىىىىىىقارتىش  ۇش،قوشىىىىىى

زامىىىان  هرھ ۈچىىىۈنئ ۇالرئىىى هرنىڭئىشىىىىكل ۇبىىى ېچىلغىىىانئ ۇرۇنبىىى ۇھىىىازىرم

بىرىنچىىىىى  ڭىنىىىىىهزھىپم پىروتېسىىىىتانت. ۆرىمىزكىىىى ۇۋاتقىىىىانلىقىنىبول ۇقئوچىىىى

 ۆزىنىىىىىىىىڭكىتىىىىىىابالرنى ئ ۇقهددەسمىىىىىى ۇسىىىىىىېرل ېشىىىىىىۋائىمىىىىىىامى، ئاتىىىىىىاقلىق پ

. ۇرقىلغىىان كىشىىىد هرجىىىمهتىلىغىىا ت نىىېمىس ۈچىىۈنپايدىلىنىشىىى ئ ۇرىتلىرىنىىىڭم

قىلىنغىىىان،  نهشىىىر هكىىىرارت– هكىىىرارت هرجىمىىىىلهرت ۇبىىى ۋاقتىىىىداھايىىىات  ۇنىىىىڭئ

يازمىغىىان.  هرجىمىىىلهرگهت ۇبىى هرنىئىبىىارىل ۇرمائويىىد ۇقىرىىىدىكىي ۇئىى ېكىنلىى

قايتىىىا  هرجىمىنىىىىت ۇيىلىىىى بىىى- 1547 هنىىىىئىىىاخىرقى يىللىىىىرى ي ڭھاياتىنىىىى ۇئىىى

 هرجىمهمنىىىىىىىىىت ۇبىىىىىىىى ېنىىىىىىىىىڭم» ۇقهددىمىسىىىىىىىىىگهم ۋە ۇرغانقىلىىىىىىىىد نهشىىىىىىىر

 ئومىىىىۇمىي ۋەسىىىىىيهت ۇبىىى ېكىنقىلغىىىان. لىىىى هۋسىىىىىيهت ەپد« !ۆزگهرتمىسىىىۇنئ

 ۇناسىىىىىىىپم هئىىىىىىادىتىگ ڭخىرىسىىىىىىتىيانالرنى ۇسۇسىىىىىىهنخ ڭ،كىتابنىىىىىىى هھلىىىىىىىئ

ئىىىش  هكسىىىچهئ ۋەقىلمىغىىان  همهلئ ۋەسىىىيهتكه ۇبىى ۇالرئىى ۈچىىۈنئ هلمىگىنىىىك

يىلىىىى - 1574 هنىىىىڭيىىىىل توشماسىىىتىن مىالدىي 30 ۋاپاتىغىىىا ۇنىىىىڭ. ئۆرگهنكىىى

 ۇبىىىىىىى ۇسىىىىىىىېرنىڭل هرئاھىىىىىىىالىل هھىرىدىكىشرانكفىىىىىىىورت شىىىىىىى گېرمانىيهنىىىىىىىىڭ

 هرنىئىبىىارىل ۇرمائويىىد ۇقىرىىىدىكىي ۋە ۇرىىىدۇقىلد نهشىىرقايتىىا  هرجىمىسىىىنىت

 هبىىىر قىىىانچ هنهي هرجىىىمهت ۇبىىى ېىىيىنك ۇنىڭىىدىن. ئۈزىىىىدۇكىرگ هرجىمىىىگهت ۇبىى

قارشىىىىلىقىدىن  هلقنىىىىڭخ هرنىئىبىىىارىل ۇبىىى ۇۋاقىتتىىىاب ۇالر. ئىىىۇقىلىنىدېتىمنهشىىىرق

 گېرمانىيهنىىىىىىڭ هنه. ئانىىىىىدىن يۇچىقىرىىىىىىپ تاشىىىىىاليد هرجىمىىىىىىدىنت ۇپقورقىىىىى

 ۇسىىىىېرنىڭيىللىىىىىرى ل- 1599 ۋە- 1596ئاھىىىىالىلىرى  هھىرىنىڭشىىىى ۋڭتىنبىىىىر 
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 ۇرمائويىىىد رىىىدىكىۇقىي ۇنىڭغىىىاب ۋە ۇرىىىدۇقىلد نهشىىرقايتىىىا  هرجىمىسىىىنىت ۇبىى

قىلىىىىىپ  هبىىىىىر پىىىىارچ ېكىسىىىتتىنت هسىىىىلىئ ۇالرنىبىىىى ۈزۈپكىرگىىىى هرنىئىبىىىارىل

ئوخشىشىىىىنى  ڭقىلغىنىنىىىى ۇالرنىىىىڭئ هھلىمىىىۇئ هھىرىنىڭشىىى ھىىىامبۇر . ۇيازىىىىد

 نهشىىىريىلىىىى - 1596 هرجىمىسىىىىنىت ۇبىىى ۇسىىىېرنىڭل ۇالرمىىىۇب هنىىىىي ۇ،قىلىىىىد

 ېىىىىىىيىنك .ۈزىىىىىىىدۇكىرگ هرنىئىبىىىىىىارىل ۇقىرىىىىىىىدىكىي ۇنىڭغىىىىىىائ ۋە ۇرىىىىىىىدۇقىلد

 ۇبىى ۇرغىنىىىداقىلد نهشىىرقايتىىا  هرجىمىنىىىت ۇبىى هھلىىىئ هھىرىنىڭشىى ۋڭنتبىىور 

 ۇپنىىىارازىلىقى چىقىشىىىىدىن قورقىىى هلقنىىىىڭزىىىىتلىقالردىن خ هرجىمىلهردىكىىىىت

 پىروتېسىىىتانت. ئانىىىدىن ۇتاشىىىاليد ېلىىىىپئ ېكىسىىىتتىنت هرنىئىبىىىارىل ۇبىىى ېىىىتىمق ۇبىىى

الرغىىىىا ۇللۇقدىلغ ەتچىقىرىشىىىىتىن ئىبىىىىار ۇپقوشىىىى ۇنىىىىداقخىرىسىىىىتىيانلىرى ب

 ۇئىتتىپاقلىشىىىىىىىپ بىىىىىى ەقبىىىىىىىرد همىىىىىىمهھ ۇالرئىىىىىى ېىىىىىىيىنرازى بولمىغانىىىىىىدىن ك

 ۈزۈشىىىكهكىرگ نهشىىىرلىرىگه ۈتىىىۈنپ هرجىمىسىىىىنىڭت ۇسىىىېرنىڭل هرنىئىبىىىارىل

خىالپلىىىق قىلغىىان  ۇقئوچىى غىىائىمامى ۆزئىى ۇالرئىى هنبىىىل ۇنىىىڭ. بۇقىىارار چىقىرىىىد

 ۇالرئىىى ۆزگهرتىشئىىى ۇرۇنئىجىىىاد قىلىنىشىىىتىن بىىى هرلهتىىىبهئهم ۈنكىبولىىىدى. چىىى

ئىىىىاز سىىىىاندىكى  ۇكىتىىىىابالرم ۇقهددەسئىىىىىدى. مىىىى ۇرسىىىىهتياخشىىىىى پ ۈچىىىىۈنئ

ئىىالىم ئىسىىھاق  هيالسىىۇپپ هشىىھۇربىىوالتتى. م هۋجىىۇتقولىىىدا م هرنىڭالكىشىىىل

 ۇقىرىىىىىدىكىي ۇنىڭىىىىدابىىىىىر كىتىىىىاب يازغىىىىان، ئ هجىمىىىىدەھ هتلىىىىىكب 50 ۇتىننيىىىى

 هرنىىىڭئىبارىل ۆپكىى ېلىىىخ ۋزۇالردىكىباشىىقا مىىا ۋە هرنىىىڭئىبارىل ۇرمائويىىد

 هرئىبىىارىل ۇئىسىىپاتلىغان. بىى هنلىكىنىىىئىك ۆزلهريالغىىان سىى ۋە ۇرمائويىىد ۇمچوقىى

يىللىرىىىىىىىىىىىدىكى - 1983 ۋە- 1865( ڭ)ئىنجىلالرنىىىىىىىىىىى هھىىىىىىىىىىدىنىڭئ ېڭىىىىىىىىىىىي

ئىككىىىىىى  ۇبىىىى ۋەقىلىنغىىىىىان  هشىىىىرن ېلىنىىىىىپئ ه( تىرنىىىىاق ئىچىىىىىىگ) هشىىىىرلىرىدەن

 ۇبىىى ۇھهررىرلىرىمىىى ۇچىئىسىىىالھ قىلغىىى ۋە هسىىىۇۇللىرىم هشىىىرىنىڭن ېتىملىىىىقق

 هدىمكىىىىىىىىق» ۇقهددىمىسىىىىىىىىدەم هرگهنب ېىىىىىىىتىگهبىرىنچىىىىىىىى ب هشىىىىىىىرىلهرنىڭن

 ه)( تىرنىىىىاق ئىچىىىىىىگ ۆزلهرسىىىىى ۋە هرئىبىىىىارىل هزىبولمىغىىىىىان ب ۇسىىىىخىالردان

يىلىىىىىىىىىى - 1982 هھىىىىىىىىىدىنىڭئ ېڭىىىىىىىىىى. يهرگهنئىزاھىىىىىىىىىات ب ەپد «ېلىنىىىىىىىىىدىئ

 هيرۇتتىكىىىىىىىىب هنهيىلىىىىىىىى ي- 1983 ۋە هشىىىىىىىرىياتىدان ۇلىىىىىىىىككات هيرۇتتىكىىىىىىىىب

)( تىرنىىىاق ئىچىىىىدىكى  ەلىرىدهشىىىرقىلىنغىىىان ن هشىىىرن هشىىىرىياتىدان ۆررىيهتھىىى

 .ۇريوقت هرئىبارىل
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قىلىىىىىش  هئىىىىىگ ۈچكهكىىىى ۋانىىىىىدا ەيىىىىدىغانئىىىىوغلى د ڭئىسىىىىا ئالالھنىىىىى- 10

 ۆزگهرتىشئ ۈزىسىدىني

: ىېيتتىىئ ۇپپېسشىلىى» ېكىسىىتتهت- 27 :8« ئىشىىلىرى هلچىلهرنىىىڭئ»ئىنجىىىل 

 ۋابجىىىىا ۇ. ئىىىىۇرۇسىىىىتۇرد ىاسىىىىا ۇبىىىى هنسىىىىهدئىش ۆىلۈىىىىىدىنچىىىىىن ك هگهرئ

 هيىىىتق ەپد «ڭىىىدى، دۇرئوغلىىىىد ڭئىسىىىا ئالالھنىىىى هنكى،ئىشىىىىنىم هن: مېرىىىىپب

 ەئىبىىىىار ڭىىىىگهند «ۇرئوغلىىىىىد ڭئىسىىىىا ئالالھنىىىىى» ېكىسىىىىتتىكىت ۇقىلىنغىىىىان.  بىىىى

 هرىپىىىىىىىىدىنت هنگۈچىلهرئىشىىىىىىى هقىدىسىىىىىىىىگهقىلىىىىىىىىش ئ هۋدەبىىىىىىىىر گ ۈچنىئىىىىىىى

ن خىرىسىىىىتىيان ئالىملىرىىىىىدى هشىىىىھۇر. مۇرئىبارىىىىىد ۇرمائويىىىىد ۇۋڭلىنغانقوشىىىى

 قەبىىىىرد هنلىكىنىىىىئىك ۇرمائويىىىد هرنىىىىڭئىبارىل ۇبىىى ېزشىىىول هنكىرىسىىىپاخ بىىىىل

 قىلغان.   ېالنئ

زىنىىىىىىا قىلغىىىىىىانلىقى  هنئايىىىىىىالى بىىىىىىىل ڭئاتىسىىىىىىىنى ۆزئىىىىىى ەئۇبېننىىىىىىىڭر- 11

 ۆزگهرتىشئ ۋەقهسىدىكى

 ۇئىسىىىىرائىل بىىىى» ېكىسىىىىتتهت- 22 :35« يىىىىارىتىلىش» هئىبىىىىرانىيچ هۋراتت

ىنىىىىا ز هنئايىىىالى بىىىىل ڭئاتىسىىىىىنى ۆزئىىى ەئىىىۇبېنر ۋاقتىىىىىدا ۇرۇۋاتقىىىانت ڭمىنىىىداز

 شۆزگهرتىئىى ېكىسىىتتهت ۇبىى ۈبھىسىىىزكى،ش« .ىلىىىدىئا ۇنىئىسىىرائىل بىى ،قىلىىدى

 ۇبىى هممىسىىىھ هھۇدىيالرنىىىڭتاشىىالنغان. ي ېلىىىپئ ۆزسىى ۈملهبىىىر جىى ۋەبولغىىان 

 رىىىىىۋەېن. ھۇقىلىىىىىد ېتىىىىىراپتاشىىىىالنغانلىقىنى ئ ېلىىىىىپئ ڭبىىىىىر ئىبارىنىىىىى ۇنىىىىدائور

ىىىر ب ۇنىىدائور ۇبىى هھىىۇدىيالري»: ڭىىيىلگهند ۇنىىداقم هپسىىىرلىرىدىمۇئىسىىكات ت

 «.ۆزقاراشىىىىتىدۇرئوخشىىىىاش ك نىسىىىىبهتهنتاشىىىىالنغانلىقىغا  ېلىىىىىپئ ڭئىبارىنىىىىى

 ۇقالنمىسىىىىىىىتول ېكىسىىىىىىتنىڭت ۇبىىىىىى هرجىمىسىىىىىىىدىكىت گىىىىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىىىىڭت

ئىبرانىىىىى « ئىىىىىش ئىىىىىدى. هبىىىىىھق هزىرىىىىىدەن ۇنىىىىىڭئىىىىىش ئ ۇبىىىى»: ۇنىىىىداقتۇرم

الغا سىىوئ ۇبىى ڭىىگهنتاشىىلىغان؟ د ېلىىىپئ ۈچىىۈنئ ېمهئىبىىارىنى نىى ۇبىى هھىىۇدىيلىرىي

 يوق.  ۋابجا تېخىچه

 ۆزگهرتىشئ ۋەقهسىدىكى ۇرالنغانلىقىئوغ هدەھنىڭق- 12

 ۇخوجىىىىايىنىم سىىىى» ېكىسىىىىتتهت- 5 :44« يىىىىارىتىلىش» هئىبىىىىرانىيچ هۋراتت

 ېكىسىىتكهت ۇبىى ۇپ،قىلىنغىىان بولىى هيىىتق ەپد «ۇ؟بىى همهسىىمۇئ هدەھئىچىىىدىغان ق

 ۇھارسىىىلى بىىى ۇپهسسىىىىر. مۈزۈلگهنكىرگىىى ۆزگهرتىشئىىى هنقىسىىىقارتىش بىىىىل

 ېلىىىىىپئ ۋەتاشىىىىالنغانلىقىغا ئىقىىىىرار قىلغىىىىان  ېلىىىىىپئ هرئىبىىىىارىل هزىب ۇنىىىىدائور
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قىلغىىىان.  همىىىرئ ۇقالشىىىقاتول ۈزۈپجايىغىىىا كىرگىىى ۆزئىىى هرنىتاشىىالنغان ئىبىىىارىل

 هلگهنىىىىىىدەقك هرجىمىىىىىىىدەت گىىىىىىىرڭكچه ۇقلىنىىىىىىپتول ېكىسىىىىىىتت ۇبىىىىىى هتىجىىىىىىدەن

 ۇ. بىىۇرلىىىدىڭئوغ هدەھىمنىىىق ېنىىىڭم ۈچىىۈنئ ېمهنىى»: ېزىلغىىاني ۆۋەنىىدىكىچهت

 «همهسمۇ؟ئ هدەھئىچىدىغان ق ۇخوجايىنىم س ېنىڭم

 ۇشىىىىتىكىقوي ۇرۇپئىسىىىىمىنى قالىىىىد هريهمنىىىىىڭقىىىىىزى م ڭئىمراننىىىىى- 13

 ۆزگهرتىشئ

 ۆزىنىىىىىڭئىمىىىىران ئ» ېكىسىىىىتتهت- 20 :6« چىقىىىىىش» هئىبىىىىرانىيچ هۋراتت

 ۇننىھىىار هنبىىىل ۇسىىام ۇنىڭغىىائ ۋەئالىىدى  ۇنلۇققىىاخوت ۇكابېىىدنىتاغىىا ئاچىسىىى ي

 ېلىىىىپئ ۆزگهرتىشقىسىىىقارتىش ئىىىارقىلىق ئىىى ېكىسىىىتتهت ۇبىىى« .هردىب ۇغىىىۇپت

 ۇقتولىى ۇسىىخىلىرىدانگىرڭكچه ۋە هسىىامىرىي هۋراتنىىىڭت ېكىسىىتت ۇ. بىىېرىلغىىانب

 ۇبىىى ۋە ۇننىھىىىار هنبىىىىل ۇسىىىام ۇنىڭغىىىائ»قىلىنغىىىان:  هيىىىتق ۇنىىىداقم هكىلدەشىىى

 ۇنىىىداقئىىادام كىىىالرق م« .هردىب ۇغىىىۇپت هريهمنىىىم ڭلىسىىىسى ڭئىككىسىىىنى

" هريهمنىىىىىم ڭلىسىىىىىسى ڭئىككىسىىىىىنى ۇ"بىىىى هتقىقىىىىاتچىالرت ۈيىىىىۈقب»: ڭىىىىگهند

 ېتىقىىىىادئ ەپبىىىىار ئىىىىىدى، د ېكىسىىىىتىدەت ۇسخىسىىىىىنىڭئىبرانىىىىى ن ەئىبىىىىار ڭىىىىگهند

 هھىىىىۇدىيلىرىئىبىىىىارىنى ئىبرانىىىىى ي ۇبىىىى هنىسىىىىى،م ۆزنىڭسىىىى ۇبىىىى« .ۇقىلىشىىىىىد

قىلىىىىىىىىىىىىدىغان  هئهسسىىىىىىىىىىىۇپلۇقت ۇسخىسىىىىىىىىىىىغىالن هسىىىىىىىىىىىامىرىي هۋراتنىىىىىىىىىىىڭت

 ۆنىلىشيىىىىىى ۇسخىسىىىىىىىنىالن گىىىىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىىىىڭسىىىىىىامىرىلىقالرغا، يىىىىىىاكى ت

 ېكىسىىىىىىىىتتىنخىرىسىىىىىىىىتىيانالرغا قارشىىىىىىىىى ھالىىىىىىىىدا ت ۋالغىىىىىىىىانقىلى ۇقتىسىىىىىىىىىن

ئىىوغلى،  هھاتنىىىڭئىمىىران ق ۇكى،شىى هسىىىلهباشىىقا بىىىر م هنه. يۋەتكهنقىسىىقارتى

 ۇ. ئىىىۆيلهنگهنئىىى ۇكابېىىدگهقىىىىزى ي ېۋىنىىىىڭئىمىىران لئىىىوغلى،  ېۋىنىىىىڭل هھىىاتق

تاغىىىا  ۆزىنىىىىڭئ». ۇرد (ڭلىسىىىىسى ڭدادىسىىىىنى هنىىىىتاغىىىا ئاچىسىىىى )ي ۆزىنىىىىڭئ

 هرجىمىسىىىىنىڭت گىىىىرڭكچه ۋە هسىىىامىرىي هۋراتنىىىىڭت ەئىبىىىار ڭىىىگهند« ئاچىسىىىى

قىلىنغىىىىىىىىىىىىىىان  هشىىىىىىىىىىىىىىريىللىىىىىىىىىىىىىىىرى ن- 1983، - 1970، - 1865، - 1811

قىلىنغىىىىىىىىان  هشىىىىىىىىريىللىىىىىىىىىرى ن- 1842، -1829، -1822 ۋە ۇسىىىىىىىىخىلىرىدان

 ۇكى،شىىىىى ېىىىىىرى. قىزىىىىىىق يهۋجۇتتىىىىىۇرم ۇسىىىىىخىلىرىدان هرجىىىىىىمهت هھىنىىىىىدىچ

 ۆكىىىۈمھ هلىىىگهنك ېكىسىىىتلىرىدەت- 19 :20 ۋە- 12 :18« ۋىىىىيالرال» هۋراتت

يىلىىى - 1644. ۇرنىكىىاھلىنىش ھارامىىد هنتاغىىا ئاچىسىىى بىىىل ۆزىنىىىڭئ هبىىويىچ

 هۋراتنىىىىڭقىلىنغىىىان ت هشىىىرزامانىىىىدا ن هربانۇسىىىنىڭپىىىوپ ئ- 8بولغىىىان  ۋاپىىىات
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تاغىىىىا » ەئىبىىىىار ڭىىىىگهند« تاغىىىىا ئاچىسىىىىى» ۇسخىسىىىىىدان هرجىىىىىمهت هرەبىىىىچهئ

ئىمىىىىىىران »: ېزىلغىىىىىىاني ۇنىىىىىىداقم ۆزگهرتىلىىىىىىىپئ ەپد« قىىىىىىىزى ڭئاچىسىىىىىىىنى

 «  .ۆيلهندىئ ۇكابېدگهقىزى ي ڭتاغا ئاچىسىنى ۆزىنىڭئ

قىلىنغىىىىىىىىىىان  هشىىىىىىىىىىريىللىىىىىىىىىىىرى ن- 1848، - 1844، - 1671، - 1625

 ڭتاغىىىا ئاچىسىىىىنى ۆزىنىىىىڭئ» ېكىسىىىتت ۇبىىى ۇسىىىخىلىرىدان هرجىىىىمهت هرەبىىىچهئ

 ېيىنكىىىىك ۇنىڭىىىدىن. ئهلىىىگهنك هنبىىىىل هكلىشىىى ۆزگهرتىلمهئىىى ڭىىىگهند« قىىىىزى

 ساقالپ قالغان.  هكىلنىش ۇب ۇالرئ ۇلىرىدىمهشرن

 قىسقارتىشالر  ۋە ۇشقوش ەبۇردىكىز- 14

بىىىىىىاركى،  هرئىبىىىىىىارىل هزىب ېكىسىىىىىىتلىرىدەت- 4 ،- 3 «ەبىىىىىىۇرز» هۋراتت

 ڭىىىچىنڭكگر ۋە ۇسىىخىلىرىدان گىىىرڭكچه هرەبىىچه،ئ ه،التىىىنچ ەبۇرنىىىڭز ۇالربىى

 ئىىىدى: ۇنىىداقم ۇ. بىىۆرۈنىىىدۇك ۇسىىخىلىرىدان ۋاتىكىىانۇسبولغىىان  ۈرىبىىىر تىى

تىللىىىىىىرى ئىىىىىارقىلىق  ۇالر. ئىىىىىهبىىىىىىرلهردۇرق ۇقگىىىىىاللىرى ئوچىىىىى ۇالرنىىىىىىڭئ»

ىدا ئاسىىىت هۋلىىىىرىل ۇالرنىىىىڭئ ەھهرلىىىىرىز ڭ. يىالنالرنىىىىۇئالدايىىىد هرنىكىشىىىىل

 ۇالرنىىىىىىڭتولغىىىىىان. ئ هنبىىىىىىل هنهتل ېغىزلىىىىىىرىئ ۇالرنىىىىىىڭ. ئۇرۇنغانيوشىىىىى

 لىكهختسىىىز. بۇرناھىىايىتى چاققانىىد هتلهرگهھىىاالك ۆكۈشىىكه،قىىان ت هدەملىىىرىق

ھتىن ئىىىالال ۇالردائامىىىانلىق يىىىولىنى بىلمىىىىدى. ئىىى ۇالريوللىرىىىىدا. ئىىى ۇالرنىىىىڭئ

 اۇسخىسىىىدن هئىبىىرانىيچ ەبۇرنىىىڭز ېكىسىىتلهرت ۇبىى« يىىوق. ڭگهنىىلهرد ۇشقورقىى

- 18~13 :1 هكتۇبىنىىىىىڭرىملىقالرغىىىىا يازغىىىىان م ۋلۇسىىىىنىڭپا هممىىىىايىىىىوق. ئ

 ۇسخىسىىىىىىىنىن گىىىىىىرڭكچه هۋراتنىىىىىىىڭت هھىىىىىۇدىيالر. يېپىلىىىىىىىدۇت ېكىسىىىىىتلىرىدەت

 ۈچىىىۈنئ ۇزۇشدىنىنىىىى بىىى ڭخىرىسىىىتىيانالرنى ۋالغىىىانقىلى ۇقتىسىىىىن ۆنىلىشيىىى

 تىىتىنهۋرابولغىىان ئىبرانىىى ت ۆنىلىشىىىي ۆزلىرىنىىىڭئ ېكىسىىتلهرنىت ۇقىرىىىدىكىي

 ۇبىى ۈزىسىىىدىنيىىاقىالش ي ۋلۇسىىنىچىقىرىىىپ تاشىىلىغان، يىىاكى خىرىسىىتىيانالر پا

 ۇبىىى. مانىىىا ۈزىۋالغىىىانكىرگ ۇسىىىخىلىرىغان هرجىىىىمهت ۇقىرىىىىدىكىي ېكىسىىىتلهرنىت

 . ۆزگهرتىشتۇرئ ېرىلغانب ېلىپئارقىلىق ئ ۇۋڭلىشقوش

 ۆزگهرتىشدىكى ئ«ۇقال»ئىنجىل - 15

 هقىقهتنىىىىىىھ هرگهسىىىىىىل» ېكىسىىىىىتلىرىدەت- 34~32 :21 «ۇقىىىىىال»ئىنجىىىىىىل 

. ۆتمهيىىدۇئ هسىىىلن ۇبىى هئاشىىمىغىچ همهلىىگهئ هممىسىىىھ ۇالرنىىىڭب ېيتىمهنكىىى،ئ

. ۇيوقالمايىىىىىد ۆزلىرىمسىىىىى ېنىىىىىىڭم هممىىىىىائ ۇ،يوقىلىىىىىىد ڭمىىىىىىنز هنئاسىىىىىمان بىىىىىىل
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 هيىىتق ەپد «ۇىالرئاگىىاھ بولىى ۈچىىۈنقالماسىىلىقى ئ ېغىرلىشىىىپئ هلبىڭالرنىىىڭق

- 34 هنبىىىل ېكىسىىتىت- 33 ڭئىنجىلنىىى ۇبىى»: ەيىىدۇد ۇنىىداقم ڭنقىلىنغىىان. ھىىور

تاشىىىىىىىىالنغان.  ېلىىىىىىىىىپئ ۈتىىىىىىىىۈنلهيپ هرئارىسىىىىىىىىىدىكى ئىبىىىىىىىىارىل ېكىسىىىىىىىىتىنىڭت

 ڭ"نىىىىىىىىىۇقائىنجىىىىىىىىىل "ل هممىسىىىىىىىىىھ ۇپهسسىىىىىىىىىرلهرنىڭم هتقىقىىىىىىىىاتچىالرۋەت

 هتتىىا. ھهلىىگهنك ۇمىىۇپي ۆزكىى ۇقسىىانغان دچىىو ۇبىى هرگهنب ۈزيىى ېكىسىىتلىرىدەت

 ڭنھىىىىور« .هرگهنب ۇرۇشئاگاھالنىىىىد ەئاالھىىىىىد ۇنىڭغىىىىاب ېلىىىىىزھ هتقىقىىىىاتچىت

الرغىىىىىىا «هتتىىىىىىام»ئىنجىىىىىىىل  ۋە« مىىىىىىاركوس»ئىنجىىىىىىىل « ۇقىىىىىىانىل»ئىنجىىىىىىىل 

 ېكىسىىتنىتاشىىالنغان ت ېلىىىپدىىىن ئ«ۇقىىال»ئىنجىىىل  ۈچىىۈنئ ۇۋاپىقالشىىتۇرۇشم

 ۇدىكىىىىى بىىىى«ۇقىىىال»قىلغىىىان. ئىنجىىىىىل  همىىىىرئ ۈزۈشىىىكهكىرگ ۇنىڭغىىىىاقايتىىىىدىن ئ

 ۇبىىى ۆۋەنىىىدەت ۈچىىىۈنپىىىاش قىلىىىىش ئ ېنىىىىقئ ېخىمىىىۇجىنىىىايىتىنى ت ۆزگهرتىشئىىى

 ۇقدىكىىىىىى تولىىىىى«هتتىىىىىام»ئىنجىىىىىىل  ۋە« مىىىىىاركوس»ئىنجىىىىىىل  ېكىسىىىىىتلهرنىڭت

 :ۆرسىتىمىزئىپادىسىنى ك

 هرگهسىىىىىىىىىىل هنم» ېكىسىىىىىىىىىتلهردەت- 36~34 :24« هتتىىىىىىىىىام»ئىنجىىىىىىىىىىل 

 ىلهسىىن ۇبىى هئاشىىمىغىچ همهلىىگهئ هممىسىىىھ ۇالرنىىىڭئ ېيتىمهنكىىى،ئ هقىقهتنىىىھ

 ۆزلىرىمسىىىىى ېنىىىىىىڭم ېكىن. لىىىىىۇيوقىلىىىىىىد ڭمىىىىىىنز هن. ئاسىىىىىمان بىىىىىىلۆتمهيىىىىىدۇئ

 ېچكىمئاتامىىدىن باشىىقا ھىى ۇزيىىالغ هتنىسىىائ ۇشىى ۈننى،كىى ۇئىى هممىىا. ئۇيوقالمايىىد

 ن. قىلىنغا هيتق ەپد «هيدۇبىلم هرىشتىلهرمۇ. ئاسمانالردىكى پهيدۇبىلم

 هرگهسىىىىىىىل هنم» ېكىسىىىىىىتلىرىدەت- 32~30 :13« مىىىىىىاركوس»ئىنجىىىىىىىل 

 ىلهسىىن ۇبىى هئاشىىمىغىچ همهلىىگهئ هممىسىىىھ ۇالرنىىىڭب ېيتىمهنكىىى،ئ هقىقهتنىىىھ

 ۆزلىرىمسىىىىى ېنىىىىىىڭم ېكىن. لىىىىىۇيوقىلىىىىىىد ڭمىىىىىىنز هن. ئاسىىىىىمان بىىىىىىلۆتمهيىىىىىدۇئ

 .هيىىدۇمبىل ېچكىمئاتىىىدىن باشىىقا ھىى هتنىسىىائ ۇشىى ۈننى،كىى ۇئىى هممىىا. ئۇيوقالمايىىد

 قىلىنغان. هيتق ەپد «هيدۇبىلم ۇبالىم هرىشتىلهرمۇ،ئاسمانالردىكى پ

– 36 :24« هتتىىىام»: ئىنجىىىىل هبىىىويىچ هتراپىىىىئ ېلىزالرنىىىىڭھ ۋە ڭنھىىور

 هرئىبىىىارىل هلىىىگهنك ېكىسىىىتىدەت- 32 :13« مىىىاركوس»ئىنجىىىىل  ۋە ېكىسىىىتىدەت

بولغىىىان  ېىىىرەقك ۈزۈلۈشىىىىكىرگ ۋەتاشىىىالنغان  ېلىىىىپدىىىىن ئ«ۇقىىىال»ئىنجىىىىل 

 .هردۇرئىبارىل

 ۈشىىىىىىىىىىمهنلىكلىرىد ۆزئىىىىىىىىىىارائ ڭخىرىسىىىىىىىىىىتىيانالرنى هھىىىىىىىىىىۇدىي،ي- 16

 ۆزگهرتىشلهرچىققان ئ ېلىپك هۋەبىدىنس



  يهھۇدى ۋە خىرىستىيانالرنىڭ كىتابلىرى 95

 هھىرىگهناسىىىىىرا شىىىى ېلىىىىىپ،ك ۇئىىىى» ېكىسىىىىتتهت- 23 :2« هتتىىىىام»ئىنجىىىىىل 

 ەپ، دۇئاتىلىىىىىد ەپد هجىىىىاي ناسىىىىىرىي ۇبىىىى هيغهمىىىىبهرلهرگهپ ۇ،. بىىىىهرلهشىىىىتىي

 ېكىسىىىتنىڭت ۇبىىى« ئىىىىدى. ۈچىىىۈنئ ۇرۇشئاشىىى همهلىىىگهئ ېشىىىارەتنىب ېىىىرىلگهنب

 ېىىىىرىلگهنب ەپ، دۇئاتىلىىىىىد ەپد هجىىىىاي ناسىىىىىرىي ۇبىىىى هيغهمىىىىبهرلهرگهپ ۇبىىىى»

 ۇقىسىىىىىمى بىىىىى ڭىىىىىگهند« ئىىىىىىدى ۈچىىىىىۈنئ ۇرۇشئاشىىىىى همهلىىىىىگهئ ېشىىىىىارەتنىب

 ەئىبىىىىىار ۇنىىىىىداقب ۈنكى. چىىىىىۇربىرىىىىىىد ڭخاتالىقالرنىىىىىى هشىىىىىھۇرئىنجىلىىىىىدىكى م

. ېپىلمايىىىىدۇت ېچبىرىىىىىدەھ ڭقىلىنغىىىىان كىتابالرنىىىىى هنسىىىىۇپم هيغهمىىىىبهرلهرگهپ

 ۋە ۈزىسىىىىىدىني ۈشىىىىمهنلىكىبولغىىىىان د هھۇدىيالرغىىىىاخىرىسىىىىتىيانالر ي ۇنىبىىىى

، كىرگۈزۈۋالغىىىىانكىتابلىرىغىىىىا  ۆزئىىىى ۈچىىىىۈنئىسىىىىپات قىلىىىىىش ئ هقىىىىىدىلىرىنىئ

 ۈزىسىىىىىىىىدىني ۈشىىىىىىىمهنلىكىخىرىسىىىىىىىتىيانالرغا بولغىىىىىىىان دهھۇدىيالريىىىىىىىاكى ي

 ەكىتابلىرىىىىىىدىن چىقىرىىىىىپ تاشىىىىىلىغان. بىرىنچىسىىىىى زىيىىىىىاد ۆزئىىىى ېكىسىىىىتنىتۇب

 بولسىىىىا، ئىككىنچىسىىىىى قىسقارتىشىىىىتىن ۆزگهرتىشچىققىىىىان ئىىى ېلىىىىىپقىلىشىىىتىن ك

ىىىىىىىك كاتول ۋە همكرىزاسىىىىىىت هتقىقىىىىىىاتچى. تۆزگهرتىشىىىىىىتۇرچىققىىىىىىان ئ ېلىىىىىىىپك

 ىنىىىىى،هنلىككىتابلىرىىىىىدا بىىىىار ئىك هيغهمبهرلهرنىىىىىڭپ ېكىسىىىىتنىڭت ۇئىىىىالىملىرى بىىىى

 ۇرۇنئىىىاللىب هۋەبىدىنسىىى هتسىىىىزلىكىدىيان هھۇدىيالرنىىىىڭكىتىىىابالر ي ۇبىىى ېكىنلىىى

ىرتىىىپ ي هھۇدىيالرنىىىڭي هزىسىىىنىب ڭكىتابالرنىىى ۇبىى ۋەيوقىلىىىپ بولغىىانلىقىنى 

 ىىىىڭۇرىتلىرىنئىسىىا م ۈنكى. چىىېيتىىىدۇئ ۆيىىدۈرگهنلىكىنىك هزىسىىىنىتاشىىالپ، ب

 گهنۆركىىىى ۋاتقانلىقىنىئىسىىىىپاتال هقىىىىىدىلىرىنىئ ۆزئىىىى ۆلىنىىىىىپكىتابالرغىىىىا ي ۇبىىىى

ىلىىىىش ئىنكىىىار ق هنلىكىنىىىىئىك هيغهمىىىبهرپ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ هھىىىۇدىيالري

 هسىىىىىىىىله،م ۇ. بىىىىىىىۋەتكهنقىلىىىىىىىى زايه هسىىىىىىىتهنكىتىىىىىىىابالرنى ق ۇبىىىىىىى ۈچىىىىىىىۈنئ

 ىىىىىدىنۋەتكهنلىكقىلى زايهئالغىىىىان كىتىىىىابالرنى  هقىىىىىلن «هتتىىىىام»هھۇدىيالرنىىىىىڭي

 . هكتهبىلىنم هنروش ېخىمۇت

 ۆتكىىىىىۈزگهنئ هنبىىىىىىل ېرىفىىىىىۇنئىىىىالىمى ت ۈيىىىىىۈقب هھۇدىيالرنىىىىىىڭي ېسىىىىتىنگ

 هسىىتهنكىتىىابلىرىنى ق ۇرغۇنلىغىىانن هھىىۇدىيالري»: ڭىىگهند ۇنىىداقم ۇنازىرىسىىدەم

 ۈپىتىدىنسىىى هھىىىدىلىككىتىىىابلىرىنى كونىىىا ئ ۆزئىىى هنبىىىىل ۇنىىىىڭ. بۆزگهرتىىىىۋەتكهنئ

، هلمىسىىۇنكىتابىغىىا تىىوغرا ك هھىىدەئ ېڭىىىئىشىىنى ي ۇبىى ۇالرچىقىرىىىپ تاشىىلىغان. ئىى

 ۋە ۆزگهرتىشزامىىىىانالردا كىتىىىىابالرنى ئىىىى هدىمكىىىىىق ۇمانىىىىا بىىىى« قىلغىىىىان. ەپد

 هنلىكىنىىىناھىىايىتى ئاسىىان ئىك ېزىۋڭلىشىىنىڭيىىاكى قىسىىقارتىپ ي ۇپقوشىى هخالىغىىانچ
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 ۈشىىىمهنلىكىد هىىىىرىگب-بىىىىر  ڭخىرىسىىىتىيانالرنى بىىىىلهنالر هھىىىۇدىي. يۆرسىىىىتىدۇك

 ۈزىىىىدىني ۇنيىىىاد هنقىىىوللىرى بىىىل ۇالرنىىىىڭئ ڭقانچىلىغىىىان كىتابالرنىىى ۈزىسىىىدىني

 هسىىىتهنق هقىقهتلهرنىىىىھ ۇنيىىىادامىز. دۆرۈۋاالاليكىىى ېتىلگهنلىكىنىىىىك ۆچۈرۈلىىۈپئ

 هپسىىىن ۇالرنىىىڭئ هتقايسىىى بىىىر جىنىىاي ەتئىبىىار ۇرمىالشىىتىنب ۋە ۆزگهرتىشئىى

كىتىىىىىىىىىىابالرنى  ۋىھالىىىىىىىىىىدا سىىىىىىىىىىاما هسىىىىىىىىىىتهنق هۋەبلىكسىىىىىىىىىى هرەزلىىىىىىىىىىىرىغ

 !ۇ؟بوالاليد هبىھق ۋە ېغىرئ ۆزگهرتىۋەتكىنىدەقئ

ر ئىنكىىىىا هنلىكىنىىىىىئىك هيغهمىىىىبهرپ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ هھىىىىۇدىيالري

 ۋە ۆزگهرتىىىىىۋەتكهنكىتىىىىابلىرىنى ئ ۇقهددەسمىىىى ۆزلىرىنىىىىىڭئ ۈچىىىىۈنقىلىىىىىش ئ

 قىلىىىىش هئىىىىگ ۈچكهكىىى هقىدىسىىىىنىقىلىىىىش ئ هۋدەبىىىىر گ ۈچنىخىرىسىىىتىيانالر ئىىى

 ۈچىىىىۈنئىسىىىىپاتالش ئ ۋاسىىىىىنىدا ەيىىىىدىغانئىىىىىالھ د هلهيھىسسىىىىاالمنىئىسىىىىا ئ ۋە

 هردەي ۆزگهرتىىىىىىىۋەتكهنئ هسىىىىىىتهنكىتىىىىىىابلىرىنى ق ۇقهددەسمىىىىىى ۆزلىرىنىىىىىىىڭئ

 ئىىىىاخىرقى زامىىىىان هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدكىتابلىرىىىىىدىكى مىىىى ۇالرنىىىىىڭئ

 هنتهسىىق ېشىىارەتلهرنىب هلىىگهنك هققىىىدەھ ېلىىىدىغانلىقىك ۇپبولىى هيغهمبىىىرىپ

 رۇالئىى هلكىىى. بهمهسئىىىش ئ هجهبلىنهرلىىىكئ ۋاتقىىانلىقىيىىوق قىلى ۆزگهرتىىىپئ

 ۇسىىىىۇلمانالرغام ۇالرئىىىى ۈنكى. چىىىىېرىىىىىدۇب هھمىىىىىيهتئ ۆپكىىىى هدئ ۇنىڭغىىىىاب

ش بىىىا ېچھىى ۆزگهرتىشىىتىنئ هرنىئىبىىارىل ۋە ېكىسىىىتت ۈتىىۈنپايىىدىلىق بولغىىان پ

 .تارتمايدۇ

  



 خاتالىقلىرى ۋە ئۇالرغا رەددىيە خىرىستىيانالرنىڭ

 

 ئۇالرنىڭ بىرىنچى خاتالىقى

الىىىداش ئ هيىىىدىغانالرنىبىلم هقىقىتىنىىىىھ ڭكىتابلىرىنىىىى ۆزخىرىسىىىتىيانالر ئىىى

كىتىىىىىىىىىىىابلىرىنى  هھىىىىىىىىىىدەئىككىىىىىىىىىىى ئ ۇسىىىىىىىىىىۇلمانالرالم هقهتپ»" ۈچىىىىىىىىىىۈنئ

 .ۇيدۆيلۈج ەپد« ۇقىلىشىد ۋادا ەپ" دۆزگهرتىۋڭتىلگهنئ

 ەددىىىيهر هنبىىىل ۇسىىۇلخىىىل ئ ۈچئىى ۆۋەنىىدەت ۆھمهتلىرىگهتىى ۇبىى ۇالرنىىىڭئ

 :ېرىمىزب

 ۇسۇلبىرىنچى ئ

 هلتۈرۈشك هقىلن ۆزلىرىنىس هرنىڭخىرىستىيانالرغا قارشى كىشىل

 ەددىىىىيهخىرىسىىىتىيانالرغا ر هسىىىىردەئ– 2 هلسىىىۇسئىىىالىم س ۇددىسىىىتب- 1

 ڭهلسۇسىىنىس هكھىىارىنئىىالىمى ئ ېمىسبىىىر كىتىىاب يازغىىان. نىى ەئاالھىىىد ېرىىىپب

خىرىسىىىىىىتىيانالر كىتىىىىىىىابلىرىنى ». هلتۈرىىىىىىىدۇك هقىىىىىىىىلن ۆزلىرىنىسىىىىىى ۇنىىىىىىۇم

. ۆزگهرتكهنئىىىى ېىىىىتىمق ۆپكىىىى ۇنىڭىىىىدىنئ هلكىىىىىب ېىىىىتىم،ق ۆتىنچى، تىىىىۈچىنچىئىىىى

 هرسىىىىىلهرگهباشىىىىقا ن ۆزگىرىىىىىپئ هزمۇنلىرىمىىىىۇم ڭكىتابالرنىىىىى ۇبىىىى هتىجىىىىىدەن

 ىچهۇۋاقىتقئىىالىمى شىىى ۇددىسىىتب ۇياشىىىىغان بىى هسىىىردەئ- 2« ئايلىنىىىپ قالغىىان.

 ەرهۋخ ۆزگهرتىلگهنلىكىىىىىدىنئ ېىىىىتىمق ۆتتىىىى ڭكىتابلىرىنىىىىى ڭخىرىسىىىىتىيانالرنى

 .ېرىدۇب

ان، بولغىى ۋاپىىاتيىلىىى - 1860) ېكىىىرئىسىىالھاتچى ئىىالىم ب ېرىكىلىقئىىام- 2

: دڭىىىىىگهن مۇنىىىىىداق( ېسىىىىىابلىنىدۇكىىىىىاشىر ھ هزىرىىىىىىدەن ڭخىرىسىىىىىتىيانالرنى ۇئىىىىى

ر تلهېكىسىىت ېلىىىدىغانزىىىت ك هبىىىرىگ–كىتابلىرىىىدىكى بىىىر  ڭخىرىسىىتىيانالرنى»

 «  .ۇنداقىغاندا شېسابلئاز ھ ۇمۇ. بڭدۇرمى 30

 هريهمىىىگهم هزرىتىىىىھ هلهيھىسسىىىاالمغا،دىنسىىىىزالردىن بىىىىرى ئىسىىىا ئ- 3

ھىىىىىازىرقى خىرىسىىىىىتىيانالر ئىنكىىىىىار  ۋەبولغىىىىىان  هنسىىىىىۇپم ۇرىتالرغىىىىىام ۋە

چىققىىىان.  ۇرغىىىۇزۇپت هدۋەلىىگهج ېسىىىابالپھ ۆلىىۈملىرىنىقىلىىىدىغان ئىنجىىىىل ب

 ۇنىىىىداقم ۇچىققىىىىان. ئانىىىىدىن ئىىىى ۇپبولىىىى ۆلىىىىۈمب 74سىىىىانى  ۆلۈملهرنىىىىىڭب ۇبىىىى
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 ېڭىىىقىلىنغىىان كىتىىابالر ھىىازىرقى ي ۋادا ەپد ېزىلغىىاني هنئىلھىىام بىىىل»: ڭىىگهند

 هگهربىلىمىىىىز. ئ هدىىىىنن همهسىىىمۇئ ۇالريىىىاكى ئىىى ۆزىمىىىۇئ ڭكىتابلىرىنىىىى هھىىىدەئ

 ەپد ۆزىئىىى ڭكىتىىىابالر ھىىىازىرقى ئىنجىلالرنىىىى ېزىلغىىىاني هنبىىىىز ئىلھىىىام بىىىىل

كىتىىابالر  ۇبىى ۇرۇنبىى ۇشىىتىنئىجىىاد بول هرلهتىىبهئهم هقىىدىردىمۇقىلغىىان ت هرەزپ

 ۇچراپزامىىىىىان ئىىىىى هرھ ۇرۇشىىىىىالرغائويد ۋە ۆزگهرتىشىىىىىلهرگهخىىىىىىل ئ هرھ

 «.ۇراتتىت

 :ۇسۇلئىككىنچى ئ

سىىىىىانالغان  ەپد هتچىلهربىىىىىىدئ هزىرىىىىىىدەن ڭھىىىىىازىرقى خىرىسىىىىىتىيانالرنى

 : هلتۈرۈشك هقىلن ۆزلىرىنىس ڭلىرىنىهزھهپخىرىستىيان م هدىمكىق

 مهزھىپى هبىيۇنئ– 1

 ۋلۇسپىىىا ۇالرچىققىىان. بىىى ۇرىغىىىائوتت هسىىىردەئ- 1 همىالدىىىىي مهزھهپ ۇبىى

بىىىىىر  هن( بىىىىىلهخسشىىىى هشىىىىھۇرم هشىىىىتۈرگهن)خىرىسىىىىتىيان دىنىنىىىىى چىرىكل

تتىىىى ئىشىىىلىرىنى قىىىاتتىق ئىنكىىىار قىال ۋلۇسىىىنىڭپا ۇمهزھهپياشىىىغان. بىىى ەۋردەد

 هقهتكىتابلىرىىىدىن پ هھىىدەكونىىا ئ ۇمهزھهپقىىارايتتى. بىى ەپكىىاشىر د ۇنىئىى ۋە

 راپېتىىىىنىىىىال ئ«هتتىىىام»ئىنجىىىىل  هقهتكىتابلىرىىىىدىن پ هھىىىدەئ ېڭىىىىي هۋراتنىىىى،ت

 ۇسخىسىىىىىىن ڭنىىىىىى«هتتىىىىىام»قولىىىىىىدىكى ئىنجىىىىىىل  ۇالرنىىىىىىڭب ېكىنقىالتتىىىىىى. لىىىىى

قى ئىنجىلىىىىدا ھىىىازىر ۇالرنىىىىڭغىىىا ئوخشىىىىمايتتى. ئ«هتتىىىام»ھىىىازىرقى ئىنجىىىىل 

 ۇالرئىىى ۈنكىئىككىىىى بىىىاب يىىىوق ئىىىىدى. چىىى ۋۋالقىدىكىىىى ئىىىا«هتتىىىام»ئىنجىىىىل 

ى. سىىىانايتت ەپد ۇرمائويىىىد ۋزۇالرنىباشىىىقا مىىىا ۆپلىگهنكىىى ۋەئىككى بىىىابنى ۇبىى

 ۋەى ئىنكىىىار قىالتتىىى ۋانىىىىدا ەيىىىدىغانئىىىىالھ د هلهيھىسسىىىاالمنىئىسىىىا ئ ۇالرئىىى

 قىالتتى.  ېتىقادئ ەپئىنسان، د هقهتپ ۇنىئ

 مهزھىپى ۇنمارسىي– 2

 هھىىدەئ ېڭىىىي ۇالر. بىىۇربىرىىىد ڭلىرىنىىىهزھهپخىرىسىىتىيان م هدىمكىىىق ۇبىى

 10 هكتۇبلىرىىىىىىىىدىنم ۋلۇسىىىىىىىنىڭپا ۋەنىىىىىىىى «ۇقىىىىىىىال»كىتابلىرىىىىىىىدىن ئىنجىىىىىىىىل 

 هھىىدەئ ېڭىىىي ۇالرقىالتتىىى، باشقىسىىىنى ئىنكىىار قىالتتىىى. ئىى ېتىىىراپئ هكتىىۇبنىالم

 «همهسكىتىىىابالر ئ ېزىلغىىىاني هنكىتىىىابالر ئىلھىىىام بىىىىل ۇبىىى» هققىىىىدەكىتىىىابلىرى ھ

زىرقى ھىىىىا هكتىىىىۇبم 10قىلىىىىىدىغان  ېتىقىىىىادقىلىىىىىپ ئ ۇلقوبىىىى ۇالر. ئىىىىەيتتىىىىىد

 ۋۋالقىئىىا نىىىڭ«ۇقىىال»ئىنجىىىل  ۇالرمىىۇزىىىت ئىىىدى. ئ هكتۇبقىىام 10 هشىىھۇرم
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 هردنېىىىربىىىابالرنى ئىنكىىىار قىالتتىىىى. ئ ۆپلىگهنباشىىىقا كىىى ۋە ۆلىىىۈمىگهئىككىىىى ب

« ۋزۇمىىىا 14» ۋزۇالرنىئىنكىىىار قىلىىىىدىغان مىىىا ۇالرئىىى هپسىىىىرىدەت ۆزىنىىىىڭئ

 بايان قىلغان.  ەپد

ئىككىىىى ئىالھقىىىا  مهزھىپىىىى ۇنمارسىىىىي» هسىىىىرىدەتىىىارى  ئ ۆزىنىىىىڭئ ېىىىلب

بىىىىىىرى يامىىىىىانلىق  هنهبىىىىىىرى ياخشىىىىىىلىق ئىالھىىىىىى، ي ۇالرنىىىىىىڭ: بۇنىىىىىاتتىچوق

 ىسىىىهممھ ڭكىتابلىرىنىىى هھىىدەباشىىقا كونىىا ئ ۋە هۋراتت ۇالرئىالھىىى ئىىىدى. ئىى

ىرىغىىا كىتابل هھىىدەئ ېڭىىىي ۇالرئىى ۈنكى. چىىهلىىگهنك هرىپىىىدىنيامىىانلىق ئىالھىىى ت

 .ۇيازىد ەپد« قىالتتى ېتىقادئ ەپ، دېلىدۇزىت ك

 مهزھىپىمانىكىز - 3

م ئىىىىالى ۆتكهنئىىىى هسىىىىىردەئ- 4ئاتىىىىاقلىق ئالىملىرىىىىىدىن  هدئ ڭنىىىىىهزھهپمۇب

 ۆزلىرىنىسىىى ۇنىىىۇم هكسىىىايىننىڭئ هپسىىىىرىدەت ۆزئىىى ېىىىرالردن ۇپ،بولىىى ېنشاسىىىت

 هرگهسىىىىىىىىىىل هن: مڭىىىىىىىىىگهند ۇنىىىىىىىىىداقم ېنشاسىىىىىىىىىت»: هلتىىىىىىىىىۈرگهنك هقىىىىىىىىىىلن

، ۇۋڭلىپقوشىىىى هھىىىىدىگهئ ېڭىىىىي هنبىىىىىل هرمىكىىىىرل- ېلهھىىىى هجىىىدادلىرىڭالرنىڭئ

ئىنكىىىىىىار  هرسىىىىىىىلىرىنىيوقاتقىىىىىىان ن هۋزەللىكىنىىىىىىىئ ۋەلىكىنى ۈزەلگىىىىىى ۇنىىىىىىىڭئ

 هس،همئىسىىا يازغىىان ئ هھىىدىنىئ ېڭىىىي ۇ. بىىهمهلىيهتتىىۇرئ ۇبىى ۈنكى. چىىهنقىلىىىم

بولمىغىىىان  هلىىىۇمنىىىامى م ۇنىبىىى هلكىىىىب همهس،يازغىىىان ئ ۇرىتلىرىمىىىۇم ۇنىىىىڭئ

 هقىقىىىىيھ ۇنىىىىڭئ ۇنىئىىى هرنىڭكىشىىىىل ېىىىيىنك ۇپ،يازغىىىان بولىىى هخسبىىىىر شىىى

قىدىن سانىماسىىىلى ېتىبىىىارلىقدىن ئهۋەبىبولمىغىىىانلىقى سىىى ۇيغىىىۇنئ ۋەقهلىكىىىلهرگه

ئىىىىاپتور  ۇقىلغىىىىان. بىىىى هنسىىىىۇپم ۇرىتالرغىىىىايالغانىىىىدىن م ۇنى، ئىىىىهنسىىىىىرەپئ

 ېزىىىىىپكىتىىىىابنى ي ۇتولغىىىىان بىىىى هنزىىىىىتلىقالر بىىىىىل ۋە هتىىىىنىگهنچ هقىقهتىىىىتىنھ

ىلغىىىان ئىىازار قھالىىدا  ېغىىىىرئ ۇرىتلىرىغىىاچىقىىىرىش ئىىىارقىلىق ئىسىىا م ۇرىغىىائوتت

دادىىىىل  ۇق،ئوچىىى هسىىىىلىلهرنىم ۆپلىگهنكىى پېشۋاسىىىى ڭنىىىىهزھهپمۇب« بولىىدى.

 :ۆۋەندىكىچهت ۇھىملىرىم ۇالرنىڭھالدا جاكاراليتتى. ئ

بولمىغىىىىىىىان  ۇنىڭىىىىىىىداكىتابلىرىغىىىىىىىا ئ هھىىىىىىىدەئ ېڭىىىىىىىى( خىرىسىىىىىىىتىيانالر ي1

 ېلىىىىىىپئ ۇنىڭىىىىىدىنئ ۋزۇالرنىمىىىىىا هزىب ۋە ۈزۈۋالغىىىىىانكىرگ هرسىىىىىىلهرنىن

 تاشلىغان. 

يازغىىىىان  ڭئىسىىىىانى ېچقايسىسىىىىىھ ڭئىنجىلالرنىىىىى هشىىىىھۇرھىىىىازىرقى م( 2

 ئهسىىىىربىىىىر  ئىىىۇالردىنيىىىاكى  مىىىۇرىتالر بىىىۇالرنى. همهسئىنجىلىىىى ئ هسىىىلىئ
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 بىلىىىىىنمىگهننىىىامى  بىىىۇالرنى بهلكىىىىى ئهمهس،يازغىىىان  كىشىىىىلهرمۇ كېيىنكىىىى

 چىقارغان. ئوتتۇرىغا يېزىپ شهخسلهر

ىقالر خاتىىال ۋەزىىىتلىقالر  ۆپكىىكىتابلىرىىىدا ناھىىايىتى  هھىىدەئ ېڭىىىي ۇ( بىى3

 بار. 

 ڭتارىخچىالرنىىىى»: ۇيازىىىىد ەپد ۇنىىىداقم هپسىىىىرىدەت ۆزىنىىىىڭئ ېىىىرالردن

 قىىىادېتىئ هرۋاقىىىىتكىتابلىرىغىىىا ھ هھىىىدەكونىىىا ئ ڭىنىىىىهزھىپمىىىانىكىز م هممىسىىىىھ

 هھىىىۇدىيئىىىارقىلىق ي ۆزلهشسىىى ۇسىىىاغام هيتان"شىىى ۇالرنىىىىڭئقىلمىغانلىقىغىىىا، 

 ىۇالرنئىىىىىىى ۋەقىلىىىىىىىىدىغانلىقىغا  ېتىقىىىىىىىادئ ەپئالىىىىىىىدىغان" د هيغهمبهرلىرىنىىىىىىىىپ

 پىكىىىىىىىىىرگه ەقبىىىىىىىىىرد ۈپهتلهيدىغانلىقىغاسىىىىىىىى ەپد ۇالىچىالرقىىىىىىىىاراقچى، بىىىىىىىى

 .كهلگهندۇر

 ڭ، خىرىسىىىىىىىتىيانالرنىېنىقالنىىىىىىىدىكىئ ۇسىىىىىىىۇلدىنئىككىىىىىىىى ئ ۇقىرىىىىىىىدىكىي

 ەپد هتچىلهرھىىازىرقى خىرىسىىتىيانالر بىىىدئ ۋە ۇرىىىدىغانئىشىىلىرىغا قارشىىى ت

 ىېڭىىىي ۋەكونىىا  هممىسىىىھ ڭلىرىنىىىهزھهپخىرىسىىتىيان م هدىمكىىىسىىانايدىغان ق

 ۇرمىچىلىقالرنىڭخىىىىىىىىل ئويىىىىىىىد هرھ ۋە ۆزگهرتىشكىتابلىرىىىىىىىىدا ئىىىىىىى هھىىىىىىىدەئ

 قىلىىىىىپ ېالنھالىىىىدا ئىىىى هسىىىىكىنباشىىىىالپال ك هسىىىىىردىنبولغىىىىانلىقىنى بىرىنچىىىىى ئ

 . هلگهنك

 :ۇسۇلئ ۈچىنچىئ

لىق اربىىى ۋەقىلىىىىدىغان  ېتىقىىىادئ هنبىىىىل ۇتهئهسسىىىىپلىكخىرىسىىىتىيان دىنىغىىىا م

لىرى بولغىىىان خىرىسىىىتىيان تىىىارىخچى ېتىبىىىارلىقئ هزىرىىىىدەن ڭخىرىسىىىتىيانالرنى

 هلتۈرۈشك هقىلن ۆزلىرىنىس ۇپهسسىرلىرىنىڭم ۋە

ئىسىىىىىىىا  ڭتارىخچىالرنىىىىىىىى» هپسىىىىىىىىرىدەت ۆزىنىىىىىىىىڭئىىىىىىىادام كىىىىىىىىالرق ئ- 1

 ۇالرئىىىى ۈنكى. چىىىىهمهسىىىىتۇرتىىىىوغرا ئ ۆپلىرىكىىىى ڭيازغانلىرىنىىىىى ۇقلىىىىىتوغر

ئىشىىىىىىىالرنى يازغىىىىىىىان. باشىىىىىىىقا  ۋە هرنىبولمىغىىىىىىىان ھادىسىىىىىىىىل همهلىيهتىىىىىىىتهئ

 هرسىىىىىلهرنىخاتىىىىا ن ۆپكىىىى هسىىىىتىن، گىىىىاھ بىلمهسىىىىتهنگىىىىاھ ق ۋزۇالردىمۇمىىىىا

 ەۋرد ئهسىىىىىرىدە ۋۋالقىئىىىىا ڭ. خىرىسىىىىتىيان دىنىنىىىىىڭۇىىىىاللىقتۇرر ۇيازغىىىىان، بىىىى

 ۇنىىىىىىىىداق. بۇريالغىىىىىىىان ئىىىىىىىىنجىلالرد ۆپلىرىكىىىىىىىى ڭئىنجىلالرنىىىىىىىى ۈرگهنسىىىىىىى

يالغىىىىىان  ۇنىىىىىداقب ۇستىىىىىىن ئاشىىىىىقان. شىىىىىابرى سىىىىىىي 70سىىىىىانى  ڭئىنجىلالرنىىىىىى
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 ەپد «ۇرغانقىلىىىىد هشىىىىرجىلىىىىدقا تىىىىوپالپ ن ۈچئىىىى هممىسىىىىىنىھ ڭئىنجىلالرنىىىىى

 .ۇيازىد

ئىىىىىىالىمالر »، «چىقىىىىىىىش»، «يىىىىىىارىتىلىش» هلهيھىسسىىىىىىاالمغائ ۇسىىىىىىام- 2

 ۇباشىىىىقىم ۆلۈمىىىىدىنب هشقاتىىىىارلىق ب« ۈلگهئىىىى» ۋە« سىىىىانالر»، «(ۋىىىىىيالر)ال

 هشىىىىىھۇرلىرىم ۇالرنىىىىىىڭقىلىنغىىىىىان. ئ هنسىىىىىۇپم ۆلىىىىىۈملىرىب هۋراتت هنهي

 :ۇرئالتىد ۆۋەندىكىت هۋراتتاھازىرقى ت

 هرھادىسىل- 1

  2يارىتىلىش - 2

 مېراج- 3

 هسرارئ- 4

 هھدەئ- 5

 ئىقرار- 6

 ڭخىرىسىىتىيان دىنىنىىى ۆلىىۈملهرب ۇرمائويىىد ۇبىى»: ڭىىگهند ۇنىىداقم ڭنھىىور

 «ئىجاد قىلغان. ەبىرىنچى مىالدىيىد هنىي ئهسىرىدە ۋۋالقىئا

 ېلىشىىتىنك ۇنياغىىائىسىىا د»: ەيىىدۇد ۇنىىداقم ۇشىىىمتىىارىخچى م هشىىھۇرم- 3

 هنچىنى"ئىشىىىىىىپهيالسوپالرنىڭ هشىىىىىىھۇرم هھىىىىىىۇدىيالرمىسىىىىىىىرلىق ي ۇرۇنبىىىىىى

 ۋە ۆزلهشيالغىىىىىان سىىىىى ۈچىىىىىۈنقىلىىىىىىش ئ ەتئالالھقىىىىىا ئىبىىىىىاد ۋە ۈچهيتىشكىىىىى

 انەيىىىدىغ" دۇياخشىىىىلىققا ياتىىىىد هلكىىىىب همهس،ئالىىىداش جىىىائىزال ئ هرنىكىشىىىىل

 .ۆرگهنئىىىش كىى هنبىىىل هلسىىهپهخاتىىا پ ۇبىى ۇالر. ئىىۆگهنگهنئىى هپسىىهتىلىرىنىس

كىتابالرغىىىىىىىىا قىلغىىىىىىىىان  ۋىسىىىىىىىىاما هدىمكىىىىىىىىىئىشىىىىىىىىلىرى ق ۇبىىىىىىىى ۇالرنىىىىىىىىىڭئ

 ڭهلسىىىهپىنىخاتىىىا پ ۇبىىى ېيىىىىنچه. كۇرىىىىدۇت ۆرۈنىىىۈپك ۇقئوچىىى ۇئامىلىلىرىىىدىنم

 ۆپلىگهنكىىىىىى ڭ. خىرىسىىىىىىتىيانالرنىۆچكهنخىرىسىىىىىىتىيانالرغا كىىىىىى هتلىىىىىىىرىئىلل

قىلغىىىىىانلىقلىرى  هنسىىىىىۇپم ۈيىىىىىۈكلهرگهب هشىىىىىھۇركىتىىىىىابالرنى تىىىىىارىختىكى م

 «  .ۇربىر ئىسپاتىد ۇنىڭب

 ۇرۇنقىئالىىىداش خىرىسىىىتىيانالردىن بىىى ۋە ۇرۇشئويىىىد ۇش،يالغىىىاننى توقىىى

 هزىىىىىلهتدىنىىىىى پ هزىرىىىىىدەن ڭخىرىسىىىىتىيانالرنى ېيىىىىىنچهك ۋە هھۇدىيالرنىىىىىڭي

 !ۇ؟قىلماستىن توختاپ قاالمد ۋامئىش دا ۇب ۇرسا،سانالغان بىر ئىش ت
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- 518~491) ۇسپادىشىىىاھ ئاناستىسىىى هپسىىىىرىدەت ۆزىنىىىىڭئ ېىىىرالردن- 4

 ۇقهددەسمىىىى» هنبىىىىىل همىىىىرىئ ڭنىىىىى بولغىىىىان( ۆكۈمىىىىداريىللىىىىىرى ئارىسىىىىىدا ھ

 ېتىبارسىىىىىىىزئ هۋەبتىنسىىىىىى هنلىكىىىىىىىبىلىنمىگ ېنىىىىىىىقئ ڭكىتىىىىىىابالر ئاپتورلىرىنىىىىىىى

 انىهرمىىىپ ۇنىىىىڭئ هنهي ېىىىيىنك ۇنىڭىىىدىنچىقىرىلغىىىان. ئ هرمىىىانپ ەپد« ۇقىلىنىىىىد

 ۋاقىتتىىىىىا شىىىىىۇ ئهگهر. ۈزىتىلگهنئىىىىىىنجىلالر ئىسىىىىىالھ قىلىنىىىىىىپ تىىىىى ۇبىىىىى هنبىىىىىىل

 ەپد هنچلىكبولسىىىىىىا، يىىىىىىاكى ئىشىىىىىى بىلىىىىىىىنگهنئىىىىىىاپتورلىرى  بۇئىنجىلالرنىىىىىىىڭ

ئىسىىالھ  ئىسىىالھ قىلىنمىغىىان بىىوالتتى. هرگىىىزئىىىنجىلالر ھ ۇقارالغىىان بولسىىا، بىى

الرنىىى ئىنجىلالردىكىىى زىتلىق ۇبىى ېتىشىىىچهي ۈچلىرىنىىىڭك ۈزەتكىىۈچىلهرقىلىىىپ ت

 ڭكىتابالرنىىىىى ۇبىىىى ۇ،ئىسىىىىالھ قىلغىىىىان بولسىىىىىم ۆزگهرتىىىىىپخاتىىىىالىقالرنى ئ ۋە

 هرھ ھهقىىىىقهت ئىبىىىارەتدىن هنلىكىىىىئىك ۇرمائويىىىد ۋەيوقالغىىىانلىقى  هسىىىلىنىڭئ

 .ۇرماقتازامان ئىسپاتلىنىپ ت

 :ەيتتىىىىىد ۇنىىىىداقخىرىسىىىىتىيانالر م هدىمكىىىىىق ۋە ېلىىىىىز، ھهكىسىىىىتايىنئ- 5

 هۋراتنىىىىىىىڭت ڭيىلىىىىىىى خىرىسىىىىىىتىيانالرنى- 130 هنىىىىىىىڭمىالدىي هھىىىىىىۇدىيالري»

غىىىان بول ۇالرغىىىائ ۆرۈپ،كىىى ۋاتقىىىانلىقىنىقىلى ېتىقىىىادئ ۇسخىسىىىىغىالن گىىىىرڭكچه

 ۋڭتىشقىلىىىىى ۋەتسىىىىىزئىنا ۇسىىىىخىنىن هرجىىىىىمهت ۇبىىىى ۈزىسىىىىىدىني ۈشىىىىمهنلىكىد

« .ۆزگهرتىىىىىۋەتكهنئ هسىىىىتهنق ۇسخىسىىىىىنىن ئىبىىىىرانىيچه هۋراتنىىىىىڭت ۈچىىىىۈنئ

 ۇسىىىىىخاقىلىىىىىىدىغان ئىبرانىىىىىى ن ېتىقىىىىىادئ ۆزلىرىئىىىىى هھۇدىيالرنىىىىىىڭي ېنكىىىىىاتك

 ههلىكلهرگقىلىىىىىىدىغان سىىىىىامىرىي ېتىقىىىىىادئ هۋراتقىىىىىات ۇسىىىىىخاباشىىىىىقا ن هۋراتنىىىىىىت

 هتلىنهرلىىىىىىىىىكقانائ ۆزگهرتىىىىىىىىىۋەتكهنلىكىنىئ ۈزىسىىىىىىىىىدىني ۈشىىىىىىىىمهنلىكلىرىد

 ئىسپاتلىغان. هنبىل ەلىللهرد

 ڭكىتابالرنىىىىى ۇقهددەسمىىىى»: ڭىىىىگهند ۇنىىىىداقھارسىىىىلى م ۇپهسسىىىىىرم- 6

 يىىىوق. ۈبھهشىىى-شىىىهق ېچقانىىىداقھ ۆزگهرتىلگهنلىكىىىىدەئ ېكىسىىىتلىرىنىڭت هسىىىلىئ

ئورنىىىىىىىدا  ېكىسىىىىىىتت هسىىىىىىلىكىتابالرغىىىىىىا ئ ۇبىىىىىى هريامىىىىىىان ئىبىىىىىىارىل هبىىىىىىىھ،ق

 ېكىسىىىىىىىىتلىرىت ۇسخىسىىىىىىىىىنىڭن ئىبىىىىىىىىرانىيچه هۋراتنىىىىىىىىىڭ. تۈزۈلگهنكىرگىىىىىىىى

 .«ۇرمىالنغانب شهكىلدە هبىھق هدئ هقىللهردەقوللىرىدىكى ن هرنىڭكىشىل

كىتىىىىابالردىكى  ۇقهددەسمىىىى ۇرڭجىنئىىىى»: ڭىىىىگهند ۇنىىىىداقم ۋاتىسىىىىېن- 7

 ۇنىىىىىىڭئ ۋەقىالتتىىىىىى  هتشىىىىىىكاي ۆپلۈكىىىىىىدىنك ڭئىختىالپالرنىىىىىى ۋەزىىىىىىتلىقالر 

 هسىىىىىىىىلىگهم ۋە هتلىىىىىىىىرىغىىىىىىىاپىللىقى، يامىىىىىىىان نىي ڭكاتىپالرنىىىىىىىى هۋەبىنىسىىىىىىى
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 هنبىىىىىىىل ۆزۈرلهرئىىىىىى ۈرلىىىىىىۈقت هرقاراشىىىىىىلىرى قاتىىىىىىارلىق ھ هھمىيهتسىىىىىىىزئ

 هقىلىىىىش پىكىىىرىگ هرجىىىىمهكىتىىىابلىرىنى ت هھىىىدەكونىىىا ئ ۇم. جىيىىىرهرھلىگهنشىىى

كىتىىىىابالرنى  ۇبىىىى ۇسىىىىخىالرغان ېنىىىىىدىكىي ۆزىنىىىىىڭئ ۇئىىىى ېىىىىيىن،ك هلگهنىىىىدىنك

 ۋەئىخىىىىىىتىالپالر  دچىىىىىىو ۇرىسىىىىىىىدائوتت ڭئىككىسىىىىىىىنى ۇبىىىىىى ېلىشىىىىىىتۇرغىنىداس

 «.ۆرگهنزىتلىقالرنى ك

 ۇمىىىدىنجىير»: ۇيازىىىد ەپد ۇنىىداقم هپسىىىرىدەت ۆزىنىىىڭئىىادام كىىىالرق ئ

 هقىلىنغىىىان التىىىىنچ هرجىىىىمهت هرىپىىىىدىنت هرجىمىىىانالرت ۈرلىىىۈقت هرھ ۇرۇنبىىى

 ۇالرنىىىىىىڭئ ېيتقانىىىىىدەق،ئ ۇمئىىىىىىدى. جىيىىىىىر ۆپناھىىىىىايىتى كىىىىى هرجىمىلهرمىىىىىۇت

ئىچىىىىدىكى  ۋە هتىىىكهنكىرىىىىپ ك ۆزگهرتىشىىىلهرئ دناھىىىايىتى چىىىو هزىلىىىىرىگهب

 «بولغان. ۆپزىتلىقالر ك ۋزۇالردىمۇما

 ەددىىىىىىيهر ۇسىىىىىۇلمانالرغام هزىب ۇۋادنىىىىىوسك راھىىىىىىە شىىىىىايلىبىس – 8

- 1649 ۇنىئىى ۋەنىىاملىق بىىىر كىتىىاب يازغىىان « خىيىىالالر»ئاساسىىىدا  ېىىرىشب

 هھىىىىدەكونىىىىا ئ»يازغىىىىان:  ەپد ۇنىىىىداقم ۇنىڭىىىىدا. ئۇرغانقىلىىىىد هشىىىىريىلىىىىى ن

 اھىىايىتىخاتىىالىقالر ن ۆزگهرتىلگهنئىى هنقىىوللىرى بىىىل هرنىڭكىتابلىرىىىدا كىشىىىل

 ۆزكىىىىىى ۇزغۇنچىلىقلىرىغىىىىىىاب هھۇدىيالرنىىىىىىىڭ. بىىىىىىىز خىرىسىىىىىىتىيانالر يۆپكىىىىىى

 هپسىىىانىلىرىگهئ ۇالرنىىىىڭ. بىىىىز ئهلىىىدۇقكىتىىىابالرنى قوغىىىداپ ك ۇبىىى ۇمىىىۇپ،ي

 «.هنمهيمىزئىش

 1625) ېمىسپادىشىىىاھ جىىى هرىپىىىىدىنت هرىىىىدىكىلهزھىپسىىىتانت مېپىروت- 9

 ڭبىزنىىىى»: ڭىىىيىلگهند ۇنىىىداقم هرزدەئ ۇنۇلغانسىىى هك بولغىىىان( ۋاپىىىاتيىلىىىى -

 ۇنىىىىىىڭ" كىتىىىىىابى ئەبىىىىىۇرئىچىىىىىدىكى "ز ڭكىتابنىىىىىى ۇقهددەسقىىىىولىمىزدىكى مىىىىى

 رنىېكىسىىىتلهت ۇنىڭىىىدا. ئۇئوخشىىىىمايد ېكىسىىىتلىرىگهت ۇسخىسىىىىنىڭن هئىبىىىرانىيچ

 ۆزگهرتىۋڭتىشىىىلهرئ ۆزلهرگهباشىىىقا سىىى ۋە ۇشقوشىىى ۇرۇپقىسىىىقارتىش، ئويىىىد

 «.ۇچرايدۇئ ۋزۇداما ۇقدىن ئارت 200 هھۋالئ ۇنداق. بۆپتۇرناھايىتى ك

 ۋاپىىىىىاتيىلىىىىىى - 1881) ۇمىىىىىاست ېرئىنگلىىىىىىز تارىخچىسىىىىىى مىسىىىىىت- 10

قىلغىىىان  هرجىىىىمهكىتىىىابالرنى ت ۇقهددەسمىىى»: ۇيازىىىىد ەپد ۇنىىىداقبولغىىىان( م

 هقىقهتنىىىىىى، ھۋەتكهنرمىلىىىىىىۇب هقسىىىىىهتنىئاساسىىىىىى م هرجىمىىىىىانالرئىنگلىىىىىىز ت

 هنبىىىىل ۇنىڭ. شىىىهتىىىكهنئالىىىداپ ك ۆپكىىى هرنىبىلىمسىىىىز كىشىىىىل ۇرغان،يوشىىى

 ۇالر. ئىىىىىىىڭغىرالشىىىىىىىتۇرۇۋەتتىئىنجىلنىىىىىىىى قى ېگىشىىىىىىىلىكت ۇشىىىىىىىقاتىىىىىىىوغرا بول
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 ئهۋزەل ھهقىقهتىىىىىىتىن. يالغىىىىىىاننى ۆرەتتىكىىىىىى ۇقئىىىىىىارت ۇردىننىىىىىى ۇلمهتنىىىىىىىز

 «.بىلهتتى

 هسىىىۇۇللىرىدىنم ۈيىىىۈقب هيۇىتىنىىىىڭھ هرجىىىىمهت ېڭىىىىي ئهنگلىيهدىكىىىى– 11

 :ەيىىىدۇد ۇنىىىداقكىتىىىاب ئالىملىرىغىىىا م هھلىىىىئ ۇتېنپىىىر ېربىىىىرى بولغىىىان مىسىىىت

خاتىىىىىالىقالر  هممىسىىىىىىھ هرجىمىلهرنىىىىىىڭت ۈرۈۋاتقانسىىىىى ەۋرد ئهنگلىىىىىىيهدە»

 هھىىىىىىىدەكونىىىىىىا ئ هرجىمهىىىىىىىىلهردەت هشىىىىىىھۇرم هرنىڭتولغىىىىىىان. سىىىىىىىىل هنبىىىىىىىل

ئىىىىىش  ۇ. بىىىۆزگهرتىىىىۋڭتىلگهنئ ېكىسىىىىتلىرىت ۋزۇدىكىمىىىا 848 ڭكىتابلىرىنىىىى

 قىلىشىىىىلىرىغا ەتكىتىىىىابلىرىنى ر هھىىىىدەئ ېڭىىىىىي هرنىڭساناقسىىىىىز كىشىىىىىل-سىىىىان 

 «بولدى. هۋەبس

 رىهۋەبلىس ڭئىبارىلىرىدىكى زىتلىقالرنى ڭكىتابلىرىنى هھدەئىككى ئ

 ڭكىتابالرنىىىىىىى ۇبىىىىىى»: ەيىىىىىىدۇد ۇنىىىىىىداقم هپسىىىىىىىرىدەت ۆزىنىىىىىىىڭئ ڭنھىىىىىىور

 بار. هۋەبىس ۆتت ڭئىبارىلىرىدىكى زىتلىقالرنى

 : هۋەببىرىنچى س

 هسىىىىهۋۋۇرت ۇنىىىداقم ۇبىىى ۇپ،خاتىىىالىقى بولىىى ۋەغىىىاپىللىقى  ڭكاتىپالرنىىىى

 :ۇقىلىنىد

 ۆزگهرتىىىىىپئ هسىىىىلىنىكىشىىىىى ئ هرگهنب ۆزلهپكاتىپقىىىىا ئىبىىىىارىنى سىىىى- 1

 ۆزلهپسىىى ۇنىىىىڭيازغىىىان، يىىاكى ئ ئاىلىغىىانلىرىنى كىىىاتىپمۇ. هرگهنب ۆزلهپسىى

ئاساسىىىلىنىپ  ۈشىىىهنگىنىگهچ ۆزىنىىىىڭئ ۈشهنمهسىىىتىنچ ۇقتولىىى هرگهنلىرىنىىىىب

 يازغان.

. ېتىىىىدۇئوخشىشىىىىپ ك هرپلىىىىرىھ گىرڭىىىك هنبىىىىل هرپلىىىىرىئىبرانىىىى ھ- 2

 ئورنىغا باشقا بىرىنى يازغان.  ڭبىرىنى ۇىاش

، ۈشىىىىهنگهنچ ەپد هرپسىىىىىزىقنى ھ ۇرىسىىىىىدىكىئوتت ۆزكاتىىىىىپ سىىىى- 3

 هقلىىىىىئ ۆزئىبىىىىارىنى ئىىىى ۈشهنمهسىىىىتىنچ هقسىىىىهتنىيىىىىاكى كاتىىىىىپ ئاساسىىىىىي م

 خاتاالشقان. ۇئ هنبىل ۇنىڭيازغان. ب ۈزىتىپت هبويىچ

. ۆتكهلگهنيىى هۋەنلىكتىنسىى ۋزۇغىىابىىىر ما هنهي ۋزۇدىنكاتىىىپ بىىىر مىىا- 4

يازغىىىىىىىىىانلىرىنى  ۇرۇنبىىىىىىىىى ېىىىىىىىىىيىنك ۇرۇلغانىىىىىىىىىدىنئاگاھالند ۇئىىىىىىىىى ېىىىىىىىىىيىنك

 ۇرۇنقىبىى هتىجىىىدە،باشىىالپ يازغىىان. ن ېرىىىدىني ۆتكهلگهن، يىىۆچۈرمهسىىتىنئ

 قالغان.  هبويىچ ۇيازغانلىرى ش هنخاتالىق بىل
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 ۋزۇنىباشىىىقا بىىىىر مىىىا ۇئىىى ۇپ،بولىىى ۇنۇتقىىىانئ هرسىىىىنىكاتىىىىپ بىىىىر ن- 5

 ىنېرىىىىدي هلىىىگهنك ۇنۇتقىىىانلىرىنىئ ۇرۇنقىبىىى هلىىىگهنك ېسىىىىگهئ ېزىۋاتقىنىىىىداي

ئورنىىىىىىدىن باشىىىىىقا  ۆزئىىىىى هرئىبىىىىىارىل هنبىىىىىىل ۇنىىىىىىڭ. بېزىىىىىىۋەتكهنباشىىىىىالپ ي

 قالغان. ۆتكىلىپي ۋزۇالرغاما

 ىنۇرديازمىىىاقچى بولغىىىان قىىى هۋەنلىكتىنسىىى ۋاقتىىىىدا ېزىۋاتقىىىانكاتىىىىپ ي- 6

 ئىبىىىارىلهر كىىىۆپبىىىىر يىىىاكى  بىىىىلهن بۇنىىىىڭ. هتىىىكهنك ۆتىىىۈپئ ۇرغىىىاباشىىىقا ق

 قالغان. بىلمهي كاتىپمۇقالغان.  يېزىلماي

 ۆزىنىىىىىىىىىىىڭئ ۈشىىىىىىىىىىهنمىگهنلىكتىنچ ۋزۇالرنىمىىىىىىىىىىا هزىكاتىىىىىىىىىىىپ ب- 7

 خاتاالشقان. ۋەيازغان  هبويىچ ۈشهنگىنىچ

 هرنىىىىىىىىىىىڭغىىىىىىىىىىاپىللىقلىرى ئىبارىل ۋەجىىىىىىىىىىاھىللىقلىرى  ڭكاتىپالرنىىىىىىىىىىى- 8

، يىىىىىاكى هرھلهردىكىشىىىىى ۇالرئىىىىى ۈنكى. چىىىىىهۋەبتۇرسىىىىى دزىتلىقىىىىىىدىكى چىىىىىو

ن قالغىىىا ۈشىىىىنىپچ ەپد هبىىىىر پىىىارچ ېكىسىىىتتىنت هرنىئىبىىىارىل هپسىىىىرلهردىكىت

 .ېزىۋەتكهني ۇپقوش ېكىستلهرگهت ۇالرنىئ ۋە

 :هۋەبئىككىنچى س

 هۆۋەنىىىدىكىچت ۇبىىى ۇپ،ناقىسىىلىقى بولىىى ۇسىىىخىنىڭن هسىىىلىقىلىنغىىىان ئ هقىىىلن

 :ۇقىلىنىد هسهۋۋۇرت

 .ۆچۈرۈلۈشىئ ڭقائىدىسىنى ۇلۇشئوق هرپلهرنىڭھ- 1

 باشىىىقا هنهقائىدىسىىى ي ۇلىىۇشئوق هرپلهرنىىىڭھ ۆرۈنگهنكىى هتىىتهبىىىر ب- 2

 هرپلىىىىىرىگهھ هتنىىىىىڭباشىىىىقا ب هتىجىىىىىدە. نۆرۈنگهنكىىىى ۇنداقشىىىى هتلهردىمىىىىۇب

 ەپبىىىىىر قىسىىىىىمى، د هتنىىىىىڭب ۇرۇنقىبىىىى ۇنىئارىلىشىىىىىپ قالغىىىىان، كاتىىىىىپ ئىىىىى

 .ېزىۋەتكهني هبويىچ ۇش ۈشىنىپچ

 هرھىسىىىىىىىگهئاسىىىىىىتىدىكى ش هتنىىىىىىىڭب ېكىسىىىىىىتلهرتاشىىىىىىلىنىپ قالغىىىىىىان ت- 3

ئىككىنچىىىىى بىىىىىر  ۇپ،بولىىىى ېزىلغىىىىاني ەتسىىىىىزئىشار ۆرسىىىىىتىدىغانئىىىىورنىنى ك

 هدەن ڭئورنىنىىىىىى ېكىسىىىىتنىڭت ۇيازغانىىىىدا تاشىىىىلىنىپ قالغىىىىان بىىىى ۇنىكاتىىىىىپ ئىىىى

 . خاتاالشقان ۋەيازغان  هرايى بويىچ ۆزىنىڭئ هچكهبىلمىگ هنلىكىنىئىك

 :هۋەبس ۈچىنچىئ

 هۆۋەنىىدىكىچت ۇبىى ۇپ،ئاساسسىىىز ئىسىىالھ قىلىىىش بولىى ۋە ۈزىتىشخىيىىالى تىى

 :ۇقىلىنىد هسهۋۋۇرت
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 ۈشىىىىىىىنىپچ ەپكاتىىىىىىىپ تىىىىىىوغرا ئىبىىىىىىارىنى خاتىىىىىىا يىىىىىىاكى نىىىىىىاقىس د- 1

 .ۈزگهنكىرگ ۆزگهرتىشئ ۇنىڭغاقالغانلىقتىن ئ

ىلىىىىش كىتىىىابالردىكى خاتىىىالىقالرنى ئىسىىىالھ ق ۇبىىى هتقىقىىىاتچىالرت هزىب- 2

 هدىۇىىىيب هزىرىىىدەن ۆزلىرىنىىىڭئ هرنىئىبىىارىل هزىب هلكىىىقالماسىىتىن، ب هنىىالبىل

 ەهزىرىىىىىدن ۆزلىرىنىىىىىڭئ ۋە ۆزگهرتىىىىىۋەتكهنئ هرگهسىىىىانالغان باشىىىىقا ئىبىىىىارىل

 ۆرۈلگهنكىىىى ۇقئىىىىارت ۋە هرنىىىىىىلهۋزل هنىلىىىىىكبىىىىىر م ۆرۈنگهنكىىىى هرقسىىىىىزپ

 تاشلىغان. ېلىپئ ېكىستتىنت ۆزلهرنىس

 هھهتىىىىتىنج هنىىىىارنى مېكىسىىىىتلهت ېتىىىىىدىغانئوخشىىىىاپ ك هبىىىىىرىگ-بىىىىىر - 3

 هنتامىىىام هبىىىىرىگ-بىىىىر  ېكىسىىىتلهرنىت ۇلىىىىپ، بىىىېق ۈشىىىىنىپچ ەپئوخشىىىاش د

، هيىىىىىىىتكهنمېك ۆزلهرنىسىىىىىىى ۇقئىىىىىىىارت هتىجىىىىىىىىدەئوخشىتىشىىىىىىىقا تىرىشىىىىىىىقان. ن

 ۆپئىنجىلالرغىىىىىا كىىىىى ۇسۇسىىىىىهنخ هتجىنىىىىىاي ۇ. بىىىىىۆپهيتكهنناقىسىىىىىالرنى كىىىىى

 لهقىىىن نكىتابلىرىىىدى هھىىدەكونىىا ئ هكتۇبلىرىغىىام ۋلۇسىىنىڭپا ۇىا. شىىهنئىشىىلىتىلگ

 هرجىمىسىىىىىىىىىىىىگهت گىىىىىىىىىىىىرڭكچه ۇنىىىىىىىىىىىىڭئ هرنىئىبىىىىىىىىىىىارىل هلتىىىىىىىىىىىۈرۈلگهنك

ئىشىىالر  بۇنىىداق. ۇلغانقوشىى ۆپكىى ۇمچىالرقوشىى ۈچىىۈنئ ۇۋاپىقالشىىتۇرۇشم

 .ئىشالردۇر يۈزبهرگهن كۆپ ئهد

 هتىىىىنچالئىبىىارىلىرىنى  ڭكىتابلىرىنىىى هھىىىدەئ ېڭىىىي هتقىقىىاتچىالرت هزىب- 4

 ۆپكىتىىىىىىىىابالرنى كىىىىىىىى ۇبىىىىىىىى ۈچىىىىىىىىۈنئ ۇۋاپىقالشىىىىىىىىتۇرۇشم هرجىمىىىىىىىىىگهت

 .ۆزگهرتكهنئ

 :هۋەبس ۆتىنچىت

 ېكىسىىىتلىرىنىت ڭكىتابالرنىىىى ۇقهددەسمىىى ۇپ،بولىىى ۆزگهرتىشئىىى هسىىىتهنق

 هتچىلهربىىىىدئ ۋەدىىىنچىالر  هسسىىىىپئۇتهجىنىىايىتى م ۆزگهرتىىىىۋڭتىشئ هسىىتهنق

بولغىىىىىىىانالر  هشىىىىىىىھۇرم هدئ ۆزگهرتىشىىىىىىىتهسىىىىىىىادىر بولغىىىىىىىان. ئ هرىپىىىىىىىىدىنت

بولغىىىىىىىىان  هنسىىىىىىىىۇپم هىگهزھىىىىىىىىىپم ۇنمارسىىىىىىىىىي ڭخىرىسىىىىىىىىتىيان دىنىنىىىىىىىىى

 هسىىىىىىىىلىلهرنىم هزىبولسىىىىىىىا ب هرپلهسسىىىىىىىىئۇتهم هممىىىىىىىا. ئهتچىلهردۇربىىىىىىىىدئ

 ۈچىىىىىىۈنئ ېىىىىىىرىشب ەددىىىىىىىيهر هرەپىىىىىىكه، يىىىىىىاكى قارشىىىىىىى تۈچلهنىىىىىىدۈرۈشك

 ېىىيىنك ۇالردىنئىى ۆزگهرتىشىىلهرئ ۇ. بىىۆزگهرتىىىۋەتكهنئ هسىىتهنكىتىىابالرنى ق

 مۇتهئهسسىىىىپ ۇنىىىداقكىتابىىىىدا ب ۆزئىىى هنهي ڭنھىىىور« .ۋاجالنغىىىانرا ېخىمىىىۇت
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بولغانلىقىغىىىا مىسىىىالالرنى  ۆزگهرتىشىىىلهرنىڭئ ۆپلىگهنكىىى هرىپىىىىدىندىىىنچىالر ت

 .هلتۈرگهنك

 هھىىىىىىىدەئىككىىىىىىى ئ ۇبىىىىىىى ەتئىىىىىىىىنجىلالردىن ئىبىىىىىىار ۋە هۋراتت ۇقىرىىىىىىىداي

ىقىنى ئىسىىىىپاتالنغانل هتلهرنىىىىىڭجىناي ۈرلىىىىۈقت هرھ هنگۆتكىىىىۈزۈلكىتابلىرىغىىىىا ئ

خىرىسىىىىىىىتىيانالر  هھىىىىىىىۇدىي،: يەيمىزكىىىىىىىىد ېىىىىىىىيىن،ك ۆتكهنىىىىىىىدىنئ ۆرۈپكىىىىىىى

ىتىلىرىدىن ۋاسىىىىىىىقىسىىىىىىىقارتىش  ۋە ۇرۇشئويىىىىىىىد ۇزۇش،بىىىىىىى ۆزگهرتىش،ئىىىىىىى

 ۆزگهرتىشبالرنى ئىىىىىىكىتىىىىىىا ۇقهددەسمىىىىىى ۇالرقايسىىىىىىىبىرىنى قىلمىىىىىىىدى؟! ئىىىىىى

 اقۇنىىدب ېرىخىىاراكت ۇالرنىىىڭ! ئهكمىىىدى؟ئىشىىىكلىرىدىن قايسىىىبىر ئىشىىىكنى چ

 نمىىىۇېيىك هلگهنىىىدىنك هيىىىدانغاخىرىسىىىتىيانالر ئىسىىىالم دىنىىىى م هردە،بولغىىىان ي

كىتابلىرىىىىىىىىىدىكى  ۆزئىىىىىىىى بىىىىىىىىويىچهئىىىىىىىىادىتى  هزەلىىىىىىىىدىنقىئ ۆزلىرىنىىىىىىىىڭئ هنهي

 هرنىئىبىىىىىىىىىىارىل ۋزۇالرنى،پايىىىىىىىىىىدىلىق بولغىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىا ۇسىىىىىىىىىىۇلمانالرغام

 ڭسىىىهقد ۋاجالنىىىدۇرۇلغانرا ېخىمىىىۇئىشىىىالر ت ۇبىىى ېىىىيىن. كۆزگهرتىىىىۋەتكهنئ

 قۇنىىىىدازىيىنىغىىىىا بولىىىىىدىغان ب ۇسىىىىۇلمانالرنىڭم هلكىىىىى؟! بهجهبلىنهرلىكمىىىىۇئ

 .ېرىدۇب هھمىيهتئ ەئاالھىد ۇالرئ ۆزگهرتىشلهرگهئ

 

 خىرىستىيانالرنىڭ ئىككىنچى خاتالىقى

 هنلىكىىىىىىگهئىك هقھ ڭكىتابلىرىنىىىىىى هھىىىىىدەئىسىىىىىا كونىىىىىا ئ»خىرىسىىىىىتىيانالر 

 هكلىدىنشىىىىىىىىى هسىىىىىىىىىلىدىكىكىتىىىىىىىىىابالر ئ ۇبىىىىىىىىى هگهربولغىىىىىىىىىان. ئ ۇۋاھچىگىىىىىىىىى

بولمىغىىىان  ۇۋاھچىگىىى هقلىقىغىىىاھ ۇنىىىىڭبولسىىىا ئىىىىدى، ئىسىىىا ئ ۆزگهرتىلگهنئىىى

 ەتئىبىىار ۆزگهرتىشىىتىنكىتىىابالرنى ئ ۇقهددەسمىى هھۇدىيالرنىىىڭي ۋەبىىوالتتى 

 ۇمىىىىانگ ەپد« بىىىىوالتتى هيىىىىىبلىگهنئ ۇالرنىئىىىى هۋەبلىكسىىىى هتلىرىجىنىىىىاي ۇبىىىى

 ۋە: كونىىىا ېرىمىىىىزب ۋابجىىىا ەپد ۇنىىىداقم ۇمانىغىىىاگ ۇبىىى ۇالرنىىىىڭ. ئۇقىلىشىىىىد

 ئىشىىىىىىىهنچلىك هھهتىىىىىىتىنج لهۋزى ېچبىىىىىىىرىكىتابلىرىىىىىىىدىن ھ هھىىىىىىدەئ ېڭىىىىىىىي

 ۇشىىىىتىمۇبول هنسىىىىۇپئاپتورلىرىغىىىىا م ۋەئىسىىىىپاتلىنالمىغان  هنبىىىىىل ۋاسىىىىىتىلهر

 ۋايهتبىىىر رىىى هرلىكئىشىىىن هكىشىىىگ ەربىىىر ۆزلىنىپسىى ۋايهتلهرخىىىل رىىى هرھ

 ۈتىىىۈنپ ۆزگهرتىشىىىنىڭكىتىىىابالردا ئ ۇبىىى هن،بواللمىغىىىان ئىىىىك هنسىىىۇپم هنبىىىىل

 ەپد هھلىلىىىىرىئ هتدىيىىان ۋە. دىىىن ۇئىسىىىپاتلىنىد قېلىنغىىانلىقىئىجىىرا  ۈرلىرىتىى
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( هنبىىىل هتياخشىىى نىىىي ۇمانلىرىىىداگ ۆز)ئىى هسسىىىپلهرنىڭئۇتهدىنىىى م ۇلغىىانتون

 ەددىىىىىيهر هرەپىىىىكهقارشىىىىى ت ۋەقىلىىىىىش  هئىىىىىگ ۈچكهكىىىى هسىىىىىلىلهرنىم هزىب

ئىنكىىىىار  ۆزگهرتكهنلىكىكىتىىىىابالرنى ئىىىى ۇھالىىىىدا بىىىى هسىىىىتهنق ۈچىىىىۈنئ ېىىىىرىشب

 ۇرغىىىىىىىانىكهن،ت هقئالىىىىىىىدىمىزدا ن كىىىىىىىۆز ەرىجىىىىىىىىدەقىلغىلىىىىىىىى بولمايىىىىىىىدىغان د

قانچىلىىىك  ۈپهيلىتىى هرەزلىىىرىشسىىى غهن ۆزلىرىنىىىڭلىرى ئئۆلىمىىا هتسىىىز)دىيان

 ۇ( بىىىىهنئىىىىىك هقئالىىىىدىمىزدا ن كىىىىۆز هممىسىىىىىبولسىىىىا ھ ۆزگهرتكهنئىىىى ۆپكىىىى

 هزىب ڭكىتابالرنىىىىى ۇقالغىىىان. بىىى ۇپبولىىىى ۈبھىلىكشىىى هممىسىىىىھ ڭكىتابالرنىىىى

 ۋەئىككىنچىىىى  ۈنكى. چىىىۇئورنىىىىدا قوللىنىشىىىقا بولمايىىىد ەلىىىىلد ېكىسىىىتلىرىنىمۇت

 ۋە ۇنىيه، مارسىىىىىىىيهبىيىىىىىىۇنىيهخىرىسىىىىىىتىيانالر ئ هسىىىىىىىرلهردىكىئ ۈچىنچىئىىىىىى

 ېكىسىىىىتلهرنىت ۇرمائويىىىىد ۆپلىگهنقارشىىىى ھالىىىىدا كىىى هلىىىىىرىگهزھهپمىىىانىكىز م

 ېكىسىىىىتلهرت ۇرمائويىىىىد ۇنىىىىداقب ېىىىىيىن. كۈزۈۋالغىىىىانكىتابلىرىغىىىىا كىرگ ۆزئىىىى

ئىشىىىىقا  ۈچىىىىۈنقىلىشىىىىلىرى ئ هئىىىىىگ ۈچكهكىىىى هسىىىىىلىلهرنىدىنىىىىى م ۇالرنىىىىىڭئ

 ېكىسىىىتلهرنىڭت ۇباشىىىلىغان. بىىىىز بىىى ۇلۇشىىىقاتوق ۆپكىىى ېخىمىىىۇت ېرىيارىغانسىىى

 كىسىىىتلهرېت ۇنىىىداقب ەيمىزكىىىى،د ۇنىشىىى هتۇىيىىىنهزەرق هنلىكىىىىدىنئىك ۇرمائويىىىد

 ۇبىى ېكىسىىتلهردەت ۇبىى ۈنكى. چىىۇراسىىتلىقى ئىسىىپاتالنمايد ڭكىتابالرنىىى ۇبىى هنبىىىل

بولغىىىان  ۇنىىىداق. بهمهسئىسىىىىملىرى بايىىىان قىلىنغىىىان ئ ۋەسىىىانى  ڭكىتابالرنىىىى

( ەقىدىكىىىىدهزھىپسىىىتانت مېكىتىىىابلىرى )ھىىىازىرقى پىروت هھىىىدەكونىىىا ئ هن،ئىىىىك

 ۇپىىىىارچىم 46( ەقىدىكىىىىىدهزھىپيىىىىاكى )ھىىىىازىرقى كاتولىىىىىك م ۇپىىىىارچىم 39

 قانداق بىلىمىز؟!

 ەقخىرىسىىىىىىىىتىيانالر بىىىىىىىىىرد ۈتىىىىىىىىۈنپ ۋەياشىىىىىىىىىغان  ېىىىىىىىىيىنئىسىىىىىىىىادىن ك

 ۆزىنىىىىىڭئ ۇسىىىىېفىستارىخچىسىىىىى ي هھىىىىۇدىيي هسسىىىىىپئۇتهم ۇلۇغاليىىىىدىغانئ

زىىىىىت  هبىىىىىرىگ-بىىىىىر  هھىىىىۇدىيالردابىىىىىز ي»يازغىىىىان:  ەپد ۇنىىىىداقكىتابىىىىىدا م

ار كىتىىابىمىز بىى هپىىارچ 22 ڭبىزنىىى هلكىىىكىتىىاب يىىوق، ب ڭىىالرچهمى هلگىىىدەقك

 «.هنسۇپتۇرم ۇساغاكىتاب م هشب ۇالردىنب ۇپ،بول

كىتابىىىىدىن باشىىىقا  هشب هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىا، مېنىقالنىىىدىكىئ ۇنىڭىىىدىنب

 هىگهزھىىىىپسىىىتانت مې. پىروتۇركىتىىىابالرد ۇۋڭلىنغانقوشىىى هۋراتقىىىاكىتىىىاب ت 17

 هىگهزھىىىپ، كاتولىىىك م34سىىانى  ڭكىتابالرنىىى ۇۋڭلىنغانقوشىى هۋراتقىىات ۆرە،كىى
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 ۇمچىلىرىقوشىىىىى هۋراتنىىىىىىڭقايسىىىىىىلىرى ت ڭكىتابالرنىىىىىى ۇ. بىىىىىۇرد 41 ۆرەكىىىىى

 هيدۇ؟كىرم ۇنىڭغاقايسىلىرى ئ ۇ،كىتابقا كىرىد 17 ۇقىرىدىكىبولغان ي

كاتولىىىىىىىىىك  ۋە همكرىزاسىىىىىىىىت هتقىقىىىىىىىىاتچىت ۋزۇالردامىىىىىىىىا ۇقىرىىىىىىىىىدىكىي

 ۋەرى غىىىاپىللىقلى ۆزلىرىنىىىىڭكىتىىىابالرنى ئ ۆپكىىى هھۇدىيالرنىىىىڭي ڭئالىملىرىنىىى

 هزىلىرىنىىىىىىىىىىىىب ۋەتكهنلىكى،قىلىىىىىىىىىىىى هزاي هۋەبلىكسىىىىىىىىىىى تسىىىىىىىىىىىىزلىكلىرىهدىيان

 ىنىهتلىريىرتىىىىپ تاشىىىلىغانلىقلىرى قاتىىىارلىق جىنىىىاي هزىلىرىنىىىىب ۆيىىىدۈرۈپ،ك

ابالر قىلىنغىىىىىان كىتىىىىى ه. زايۆتتىئىىىىى ۇقىرىىىىىىدابايىىىىىانى ي ڭقىلغانلىقىنىىىىىى ېتىىىىىىراپئ

 ۇبىىىى هتقىقىىىىاتچىالر. تۇمكىنمىىىى ۇشىىىىىئىچىىىىىدىن بول ڭكىتابنىىىىى 17 ۇقىرىىىىىدىكىي

غىىان. ئىقىىرار قىل ەپيىىوق د ۆزىنىىامى بىىار، بىىىراق ئىى ڭكىتابنىىى 20كىتىىابالردىن 

كىتىىىابالردىن  ۇقهددەسمىىى»: ڭىىىگهند ۇنىىىداقئىىىالىم م ڭىىىگهنتىىىامىس ئىىىىنكلىس د

 ۈتىىىۈنپ همهسىىىلىكىنىدىىىىن ئىىىاز ئ 20سىىىانى  ڭيىىىوق بولغانلىرىنىىىى ۇپبولىىى هزاي

 «.ۇقىلىد ئېتىراپ ەقبىرد ۇنياد

 ۇسىىىىىىام ڭكىتابنىىىىىىى هشب هۋراتىىىىىىتىنت هنلىقى بىىىىىىىلۇۋاھگىىىىىى ۇسېفىسىىىىىىنىڭي

 ۇسېفىسىىىىنىڭي هممىىىىائىسىىىىپاتالنغان. ئ هنلىكىىىىىئىك هنسىىىىۇپم هلهيھىسسىىىىاالمغائ

يىىىىىاكى  ۇكىتىىىىىابم هشب هشىىىىىھۇركىتىىىىىاب ھىىىىىازىرقى م هشب ۇبىىىىى ەۋرىىىىىىدىكىد

 !ۇن؟كىم بىلس ۇنىئ ۇباشقىسىم

 ۇقىلمىغىنىغىىىىا قارىغانىىىىدا ئىىىى هنچھىىىىازىرقى كىتابالرغىىىىا ئىشىىىى ۇسېفىسىىىىنىڭي

 هگهر. ئهمهسكىتىىىىاب ئ هشئىچىىىىدىكى ب ڭتابالرنىىىىكىتىىىاب ھىىىازىرقى كى هشب

 هلهيھىسسىىاالمنىڭكىتىىابالر ئىسىىا ئ ۇكىتىىابلىرىنى بىى هھىىدەبىىىز ھىىازىرقى ئىككىىى ئ

 هقلىقىغىىىاھ ۇرىتلىرىمىىى ۇنىىىىڭئ ۋەئىسىىىا  ۇالربولغىىىان، بىىى هۋجىىىۇتزامانىىىىدا م

قىلغىىىىىىىان  هرەزپ ەپئىىىىىىىىدى، د ۆزىئىىىىىىى ڭبولغىىىىىىىان كىتابالرنىىىىىىىى ۇۋاھچىگىىىىىىى

ئاتىىىالمىش ئاپتورلىرىغىىىا  ڭكىتابالرنىىىى ۇبىىى هقهتىىىالپ ۇۋاھلىىىىقگ ۇبىىى هقىىىدىردىمۇت

 هرنىڭئىچىىىىىىىدىكىل ۇنىىىىىىىڭئ ۋە همهسىىىىىىلىكىدىنيىىىىىىاكى ئ هنلىكىىىىىىىئىك هنسىىىىىىۇپم

 هنلىكىىىىىىىدىنئىك ۇلمىىىىىىاتوق هزىسىىىىىىىراسىىىىىىت، ب هزىسىىىىىىىراسىىىىىىتلىقى يىىىىىىاكى ب

قولىىىىىدا بىىىىار  هھۇدىيالرنىىىىىڭي ۇۋاقىتالرداشىىىى ڭكىتابالرنىىىىى ۇبىىىى هتۇىيىىىىنهزەر،ق

 هممىسىىىىىنىڭھ ڭكىتابالرنىىىىى ۇبىىىى ۇۋاھلىقتىنگىىىى ۇ. بىىىىهيىىىىدۇئىپادىل هنلىكىىىىىنىالئىك

 هرنىڭئىچىىىىدىكىل ۇنىىىىڭ، يىىىاكى ئهنلىكىىىىئىك هنسىىىۇپئاتىىىالمىش ئاپتورالرغىىىا م

 ۋەئىسىىىىا  هگهر. ئۇبولمايىىىىد هلىىىىۇمم هنلىكىىىىىراسىىىىت ئىك هقىىىىۋەھ هممىسىىىىىنىڭھ



 110 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 هسىىىىىلىنىم ەر( بىىىىىرهۋراتىىىتىنت هنىىىىىكىتىىىىابالردىن )ي ۇبىىى ۇرىتلىرىمىىىى ۇنىىىىڭئ

 ېلىنغىىانئ هقىىىلن هلتىىۈرگهنلىكىك هقىىىلن نىىىڭۇالرئ ۇبولسىىىم هلتىىۈرگهنك هقىىىلن

ئىسىىىىىىىىىا  هگهر، ئشىىىىىىىىىۇنداق. ۈرمهيىىىىىىىىىدۇبىلد هنلىكىنىىىىىىىىىىئىك هقھ ڭكىتابنىىىىىىىىىى

 هممىسىىىىىدىكىھ ڭئالغىىىىان كىتابالرنىىىىى هئىچىىىىىگ ۆزئىىىى هۋراتت هلهيھىسسىىىىاالمئ

 ەپد هقھ هلىىىىىىىىگهن،ئىىىىىىىىالالھتىن ك هممىسىىىىىىىىىنىھ ۆكۈملهرنىىىىىىىىىڭھ ۈتىىىىىىىىۈنپ

 ئىشىىىىىهنچلىك ۆزىسىىىىى ۇبىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىا ئ ۋەجاكارلىغىىىىىان بولسىىىىىا 

ھالىىدا  هسىىكىنكىتىىابالرنى ك ۇبولسىىا ئىىىدى، بىى هلىىگهنك ېتىىىپي هنبىىىل ۋاسىىىتىالر

 ۇبىىى هن،بولمىغىىان ئىىىك ۇنىىداق. بۇقبوالتتىى ېيتالىغىىانئ ەپيىىوق د هبھۈشىى هق،ھ

 ۈنكى. چىىىكېلىىىىدۇقىلىشىىىقا تىىىوغرا  هتقىىىىقت داۋاملىىىىق ۋە ۈبھىلىكتۇركىتىىابالر شىىى

بايىىان  ۇقئوچىى هققىىىدەھ ھېچقايسىسىىىكىتىىابالردىن  ۇبىى هلهيھىسسىىاالمدىنئىسىىا ئ

 ڭئىسىىىانى»: ڭىىىگهند ۇنىىىداقكىتابىىىىدا م ۆزىنىىىىڭئ ېلىىىىب هتقىقىىىاتچى. تهلمىىىىگهنك

 ڭكىتابلىرىنىىىى هھىىىدە"كونىىىا ئ ۆزىسىىى ڭىىىگهن" دهلىىىگهنئىىىالالھتىن ك هۋرات"ت

 هممىسىىىىھ هلىىىگهن،ئىىىالالھتىن ك هممىسىىىىھ ېكىسىىىتلىرىنىڭيىىىاكى ت هممىسىىىىھ

. هلىىىىىۋەتتهئ هيىىىىىدۇ،ئىپادىلىم هنىىىىىانىم ڭىىىىىگهن" دىىىىىىدۇرتوغر ۋە هسىىىىىلىدىكىدۇرئ

 هنلىكىىىىگهئىك ئهسىىىلىدىكى هممىسىىىىنىڭھ ڭكىتابلىرىنىىىى هھىىىدەبىىىىز كونىىىا ئ هگهرئ

 ۇنىىىىىىىىىىڭئ هقىىىىىىىىىدىردىمۇقىلغىىىىىىىىىان ت هرەزپ ەپ، دهرگهنب ۇۋاھلىىىىىىىىىىقئىسىىىىىىىىا گ

 ۆزگهرتىش،ئىىى هھۇدىيالرنىىىىڭي ېيىنكىىىىك ۇنىڭىىىدىنئ ۇۋاھلىقىگىىى ۇۋاقىتتىكىئىىى

. ئىسىىىىادىن ۇئاقلىيالمايىىىىد ىرىنىهتلقاتىىىىارلىق جىنىىىىاي ۇرمىالشبىىىى ۋە ۇرۇشئويىىىد

 ېىىىىىىيىنك ۇنىڭىىىىىىدىنئ هھىىىىىىۇدىيالري ۇبىىىىىى ۆزگهرتكهنكىتىىىىىىابلىرىنى ئىىىىىى ۇرۇنبىىىىىى

ئاتىىىاقلىق  ڭخىرىسىىىتىيان دىنىنىىىى« .ۆزگهرتكهنئىىى هلىىىۋەتته، ئۆزگهرتهلمهمىىىدۇئ

 هتقىقاتچىلىرىنىىىىىىىىىىىڭت ۋە، تىىىىىىىىىىارىخچىلىرى ۇپهسسىىىىىىىىىىىرلىرىئىىىىىىىىىىالىملىرى، م

 هنىىىىىىڭمىالدىي ېىىىىىيىنك هلهيھىسسىىىىىاالمدىنئىسىىىىىا ئ هھۇدىيالرنىىىىىىڭي هممىسىىىىىىھ

 ۇقهددەسمىىى ۈزىسىىىىدىني ۈشىىىمهنلىكىيىلىىىى خىرىسىىىتىيانالرغا بولغىىىان د-130

 ڭىىىمهق،. دۇرئىقىىىرارد ەقبىىىىرد ۆزگهرتىىىىۋەتكهنلىكىگهئ هسىىىتهنكىتىىىابلىرىنى ق

 هرگهنب ۈزيىىىىى ېيىنكىىىىىىك ۇنىڭىىىىىدىنئ ۇۋاھلىقىمىىىىىۇگ هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىا ئ

 .هلمهيدۇزىت ك ۆزگهرتىشلهرگهئ
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 ئۈچىنچى خاتالىقىخىرىستىيانالرنىڭ 

 ىنېھتىمالىىىدئ ۈزۈلگهنلىكىنىكىرگىىى ۆزگهرتىشئىىى هۋراتقىىىاخىرىسىىىتىيانالر ت

 قايسىىى هرھ ۇنيانىىىڭد ۇسىىخىلىرىن ڭكىتابالرنىىى ۇقهددەسمىى»يىىىراق سىىاناپ، 

 ەپد« همهسئ ىىىىىىىىايئو ۆزگهرتىشئىىىىىىى ۇالرنىتارقالغاچقىىىىىىىا ئىىىىىىىهرەپلىرىگهت

 :ېرىلىدۇب ۋابجا ەپد ۇنداقم ۇالرغا. ئۇقىلىشىد ۇمانگ

بولغىىىان  هنسىىىۇپم ۆزىگهئىىى هنىىىى)ي هۋراتنىىىىت هلهيھىسسىىىاالمئ ۇسىىىام-1

 هخسىىۇسم ۇنىئىى ۋە ۇرغانئالىملىرىغىىا تاپشىى هھىىۇدىيي ېزىىىپكىتىىابنى( ي هشب

 ۇسىىىىىام همهلىيهتىىىىىته،قىلغىىىىىان. ئ هۋسىىىىىىيهساقالشىىىىىقا ت ېلىپسىىىىى ۇققابىىىىىىر سىىىىىاند

بىرىنچىىىىى  ۋە ۇلىىىىىدۇقوي ېلىپسىىىى ۇققاسىىىىاند ۇبىىىى هۋراتىىىىىت هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

 ۇ. بىىىىهلىىىىدىسىىىىاقلىنىپ، قوغىىىىدىلىپ ك ۇنداقكىتىىىىاب شىىىى ۇبىىىى ەكىشىىىىىلىرىد ەۋرد

 هۋالدلىرىنىىىىڭئىسىىىرائىل ئ هنبىىىىل ېتىشىىىىك ۈگهپكىشىىىىلىرى تىىى ەۋربىرىنچىىىى د

گىىىاھ  ېتىىىىپ،ك ېنىىىىپگىىىاھ دىنىىىدىن ي ۇالرباشىىىلىدى. ئىىى ۆزگىرىشىىىكهئ هھىىىۋالىئ

 ۇلهيمانسىىىىىىىىىىىى ۋە ۋۇد. داۇراتتىقىلىىىىىىىىىىىىىپ دىنغىىىىىىىىىىىىا قايتىىىىىىىىىىىىىپ تىىىىىىىىىىىى هۋبهت

 ۋامدا ۇنداقشىىىىى هھىىىىۋاللىرىئ ۇالرنىىىىىىڭئ ەۋرىگىىىىىچهد هلهيھىسسىىىىاالمالرنىڭئ

 هھىىىىىۋاللىرىئ ۇالرنىىىىىىڭئ هنبىىىىىىل ېلىشىىىىىىك هيغهمبهرلهرنىىىىىىڭپ ۇقىلغىىىىىان. بىىىىى

يولغىىىىىىىىا  ۇالرئىىىىىىىى هلتۈرۈلىىىىىىىىۈپ،ك هسىىىىىىىىلىگهئ هقىىىىىىىىىدىلىرىياخشىىىىىىىىىلىنىپ، ئ

 ىرىېنىۋڭلىشىىلدىنىىدىن ي ۇالرنىىىڭئ هۋراتت ۇقتىكىسىىاند هممىىا. ئكىرگۈزۈلىىىدۇ

 هزاي ۇرۇنالبىىىىىىىىى ېلىشىىىىىىىىىىدىنك ڭهلهيھىسسىىىىىىىىىاالمنىئ ۇلهيمانسىىىىىىىىى ۈپهيلىتىىىىىىىىى

 سىىىىپېك ۇالريوقالغىىىانلىقىنى ئىىى ۋاقىتتىىىاقايسىىىى  ۇنىىىىڭئ ۇپ،بولىىى ۋڭتىلگهنقىلىىىى

ىىىىدا ئاچقىن ۇقنىسىىىاند هلهيھىسسىىىاالمئ ۇلهيمانسىىى ۈنكى. چىىىېرەلمهيىىىدۇب ېيتىىىىپئ

 هۋراتئىككىىىىى تاختىىىىىدىن باشىىىىقا ت ېزىلغىىىىاني ۋەسىىىىىيهت 10ئىچىىىىىدىن  ۇنىىىىىڭئ

 (9: 8« 1پادىشاھالر» هۋرات. )تېپىلمىغانتاختىلىرى ت

 هلهيھىسسىىىىىىىاالمنىڭئ ۇلهيمانكىتىىىىىىىابلىرى سىىىىىىى ۇقهددەسمىىىىىىى ۇالرنىىىىىىىىڭئ

 ېنىۋڭلىشىىىىىىىىىدىنىىىىىىىىدىن ي هھۇدىيالرنىىىىىىىىىڭئىىىىىىىىاخىرقى يىللىىىىىىىىىرى ي ڭھاياتىنىىىىىىىىى

 ۇالرنىىىىىڭ. ئۆزلهيدۇسىىىى هرگهنلىكىنىىىىىب ۈزيىىىى ېىىىىتىمبىىىىىر ق هنهي ڭھادىسىسىىىىىنى

: ەيىىىىدۇد ۇنىىىىداققىلىىىىىپ م ۆھمهتتىىىى هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇلهيمانكىتىىىىابلىرى سىىىى

 ۇتالرغىىىىاب ېنىۋڭلىىىىىپ،ئىىىىاخىرقى يىللىرىىىىىدا دىنىىىىدىن ي ڭھاياتىنىىىىى ۇلهيمانسىىىى»

ا ۇددبىىىىىىىى ۆپلىگهنكىىىىىىىى ۈچىىىىىىىىۈنرازىلىقىىىىىىىىى ئ ۇنلىرىنىىىىىىىىىڭخوت ۇنغىىىىىىىىان،چوق
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( 11~1 :11« 1پادىشىىىىىىاھالر» هۋرات)ت« .ۇرغانسىىىىىىالد ەتخىىىىىىانىلىرىنىئىباد

ئىىىاخىرقى  هلهيھىسسىىىاالمئ ۇلهيمانسىىى هبىىىويىچ هبىرلىىىىرىت هبىىىىھق ۇبىىى ۇالرنىىىڭئ

 هۋراتت ۇنىىىڭبولسىىا، ئ هتىىكهنك ۇپبولىى ۇددىسىىتب ۇپ،بولىى ۇرتهدمىى ۆمرىىىدەئ

 !ۇ؟ئاالقىسى قاالمد هنبىل

 هدىنمىالدىىىىىىىي ېىىىىىىيىن،بولغانىىىىىدىن ك ۋاپىىىىىىات هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۇلهيمانسىىىىى

 هتىجىسىىىىىىدەن ۇرۇلىىىىىۇشدىنىىىىىدىن ب ۆلهملىىىىىىكك ديىلىىىىىى چىىىىىو- 93ئىلگىرىكىىىىىى 

ئىىوغلى  ڭناباتنىىى. ېتىىىدۇئايرىلىىىپ ك هملىكهتىىكهئىككىىى م هۋالدلىىىرىئىسىىرائىل ئ

 ەپد« هملىكىتىىىىئىسىىىرائىل م»شىىىىمالىدىكى جىىىايالرنى  هلهسىىىتىننىڭپ هربىۇىىىامي

 هتىرسىى هختىپىىايت ۇالرنىىىڭ. ئۇپادىشىىاھ بولىىىد هبىلىىىگهق 10 ۇنىڭىىدىكىئاتىىاپ، ئ

 هلهسىىتىننىڭپ ەھىبۇىىامئىىوغلى ر ۇلهيماننىڭبىىىر جىىاي( ئىىىدى. سىى ېقىن)نابلىسىىقا يىى

 هبىىىىىىلهجىىىىىايالردا ئىككىىىىىى ق ۇئىىىىى. ۇجايالرغىىىىىا پادىشىىىىىاھ بولىىىىىىد هنۇبىىىىىىدىكىج

 هختىئىىىىىىاتىالتتى. پىىىىىىايت ەپد هملىكىتىىىىىىىم هھىىىىىىۇزاجىىىىىىايالر ي ۇياشىىىىىىايتتى. بىىىىىى

 ېنىىىىۋڭلىشدىنىىىدىن ي ۋەكىىىاشىرلىق  هملىكهتىىىتهئىككىىىى م هرئىىىىدى. ھ يېرۇسىىىالېم

 ېقىمىىىىىكىىىىاشىرلىق ئ ۆلىتىىىىىدىكى. ئىسىىىىرائىل دهتىىىىكهني هۋجىىىىىگهھادىسىىىىىلىرى ئ

بىرىنچىىىى پادىشىىىىاھى  نىىىىىڭۆلهتد ۇبىىى ۈنكىئىىىىىدى. چىىى ېىىىزت همھ هدناھىىىايىتى ك

 ۇنىڭغىىىىائ هپقىلىىىىىپ تىكىىىىل ۇتمىىىىوزاينى بىىىى ۇنئىىىىالت ېنىىىىىپدىنىىىىىدىن ي هربىۇىىىىامي

ئىسىىرائىل  هملىكهتتىكىىىم ۇزورلىغىىان. بىى ۇنىڭغىىائ ۇباشىىقىالرنىمۋە ۇنغىىانچوق

ئىىىىىاز بىىىىىىر قىسىىىىىمى  ۇالرنىىىىىىڭ. ئهتىىىىىكهنك ۇپبولىىىىى ۇددىسىىىىىتب هۋالدلىىىىىىرىئ

. هتىىىىىكهنك ېچىىىىىىپق هملىكىىىىىىتىگهم هھىىىىىۇزاقىلمىىىىىاي ي ۇلقوبىىىىى ۇددىسىىىىىتلىقنىب

 ۇ،قىلغىىىىىىىان بولسىىىىىىىىم ۆكۈمرانلىىىىىىىىقپادىشىىىىىىىاھ ھ 19 ۆلىىىىىىىىتىگهئىسىىىىىىىرائىل د

. ۆزگهرمىگهنياخشىىىىىىلىققا ئىىىىىى هھىىىىىۋالىئ ۇالرنىىىىىىڭئ ەۋرىىىىىىدەد ېچبىرىنىىىىىىڭھ

 هممىسىىىىىھ هپادىشىىىىاھىغىچ- 19بىرىنچىىىىى پادىشىىىىاھىدىن ئىىىىاخىرقى  ۇالرنىىىىىڭب

 ۇبىىىى ۇالرنىىىىىڭ. ئىىىىالالھ ئۇنىىىىاتتىچوق ۇتالرغىىىىاب ۇالركاشىرلىقتىىىىا ياشىىىىىغان. ئىىىى

قىلغىىىىىان.  ۇسىىىىىهەللتم هششىىىىىۇرىالرنىئ ۇالرغىىىىىائ ۈپهيلىىىىىىدىنقىلمىشىىىىىلىرى ت

باشىىىىىىچىلىقىدىكى  ڭنىىىىىىى IIهرجۇنيىلىىىىىىى سىىىىىى- 722 ۇرۇنقىبىىىىىى هدىنمىالدىىىىىىىي

 ۇالرنىىىىڭ. ئۇئالىىىىد هسىىىىرگهئ هۋالدلىرىنىىىىئىسىىىرائىل ئ ۈچلىرىكىىى هششىىىۇريئ

. ېتىىىدۇك ېچىىىپق هملىكهتىىلهرگهباشىىقا م هزىلىىىرى. بۆلتۈرىىىدۇقىسىىمىنى ئ ۆپكىى

 ۇالر. ئىىىىىۇقالىىىىىد هۋالدلىىىىىىرىئىىىىازال ئىسىىىىرائىل ئ ۇالردىنئىىىىى هملىكهتىىىىتهم ۇبىىىى
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 هتىجىسىىىىىدەن ېىىىىرىشب ڭمىىىىىنز ۇالرغىىىىاتارتىىىىىپ، ئ ۆزلىرىگهئىىىى ۇددىسىىىتالرنىب

ئىسىىىىىىرائىل  هنبىىىىىىىل هتىىىىىىلهرمىلل كهلىىىىىىگهن بۇددىسىىىىىىت ۆلىىىىىىىتىگهئىسىىىىىىرائىل د

 ۇناسىىىىىىىۋەتلىرىنىبىىىىىىاجىلىق م- ۇداقىىىىىى ۋەئارىلىشىىىىىىىپ ياشىىىىىىاش  هۋالدلىىىىىىىرىئ

 ۇپبولىىىى ئاسسىمىلياتسىىىىىيه هبىىىىىرىگ–بىىىىىر  ۇالرئىىىى جىسىىىىىدەهتىئورنىتىشىىىىلىرى ن

 ەپد هلىكلهرسىىىىىامىرىي هۋالدلىرىنىىىىىىئ ېيىنكىىىىىىك ۇنىڭدىنشىىىىى ۇالر. ئىىىىىېتىىىىىىدۇك

 ۆلهتنىىىىڭد ۇبىىى هربىۇامىىىدىنبىرىنچىىىى پادىشىىىاھى ي ۆلىتىنىىىىڭ. ئىسىىىرائىل دۇئاتايىىد

 ەئىچىىىىىد ۋاقىىىىت ۆپرەقكىىىى هسىىىىردىنبولغىىىىان ئىككىىىى ئ هشىىىىغىچۇبول گىىىۇمراھ

 ۇتلهقبولغىىىىىىىان ئاالقىسىىىىىىىى مىىىىىىى هنبىىىىىىىىل هۋراتت هۋالدلىرىنىىىىىىىىڭئىسىىىىىىرائىل ئ

 ېپىلىشىىىىت ۇسخىسىىىنىڭن ەربىىىىر هۋراتنىىىڭت ۆلهتىىتهد ۇقالغانىىىدى. بىىى ۈزۈلىىۈپئ

قىىىيىن ئىىىدى.  ېپىلىشىىىدىنمۇت ۇشىىىنىڭق هنقىىائىسىىمى بىىار، جىسىىمى يىىوق ئ ۇددىخىى

 هھىىىىۇزاي ۇرۇلغىىىىانق هبىلىسىىىىىدىنئىككىىىىىال ق هۋالدلىرىنىىىىىڭئىسىىىىرائىل ئ هممىىىىائ

 ېىىىيىنك ۋاپاتىىىىدىن هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇلهيمانسىىى ۆلهتىىىتهد ۇبولسىىىا، بىىى ۆلىتىىىىد

مىنلىرىىىىدىن كىىىاشىرلىرى ۇئم ەئىچىىىىد ڭپادىشىىىاھالرنى ۇ. بىىىۆتكهنپادىشىىىاھ ئىىى 20

 ۆلهتىىتهد ۇباشىىالپال بىى ەۋرىىىدىند ەھىبۇامنىىىڭئىىوغلى ر ۇلهيمانئىىىدى. سىى ۆپكىى

. ۇلغىىانقوي ۇتالربىى تىىۈۋىگه ەرەخنىىىڭد هربىىىردىنىىى تارقالغىىان. ھ ۇددىزملىىىقب

باشىىىىىلىغان. ئىىىىىالالھ  ۋاجلىنىشىىىىىقارا قىزغىنلىىىىىىق بىىىىىىلهن ۇنىىىىىۇشچوق ۇنىڭغىىىىىائ

 ڭمىسىىىىىرنى ۇالرغىىىىائ ۈچىىىىۈنئ ېىىىىرىشقىلمىشىىىىلىرىغا جىىىىازا ب ۇبىىىى ۇالرنىىىىىڭئ

 ۇجىىۇمھ ۆلىىىتىگهد هھىىۇزاي ۇئىى ۇپ،قىلغىىان بولىى ۇسىىهەللتم ېشىىىقنىپادىشىىاھى ش

- ۇالدلىرىنىىىى بىىىغهزىنى ڭپادىشىىىاھ سىىىارىيىنى ۋە هيكهەللرنىىىىھ ۈتىىىۈنقىلىىىىپ پ

 ڭپادىشىىىىاھى ئاسىىىىىانى- 3 ۆلهتنىىىىىڭد ۇئىىىىالالھ بىىىى هنه. ئانىىىىدىن يۇقىلىىىىىد دتىىىىاال

 ۇسىىىىهەللتم هشىىىىانىپادىشىىىىاھى ئ- 3 ۆلىتىنىىىىىڭئىسىىىىرائىل د ۇالرغىىىىاب ەۋرىىىىىدەد

- 6 ۆلىتىنىىىىڭد هھىىىۇزا. يۇقىلغىىىانلىرىنى قىلىىىىد ۇرۇنقىالرنىىىىڭب ۇمىىىۇ. ئۇقىلىىىىد

 هتراپلىرىغىىىائ ۈتىىىۈنپ هھىرىنىڭشىىى ۇددۇسقىىى ەۋرىىىىدەد هخزىيانىىىىڭپادىشىىىاھى ئ

 هيتۇلمۇقهددەسىىىىىىىنىڭ. بېلىنىدۇخىىىىىىىانىلىرى سىىىىىىى ۇربىىىىىىىانلىقق ۇددىسىىىىىىىتالرنىڭب

 هنهسسىىىىانىڭپادىشىىىىاھى م- 14 ۆلهتنىىىىىڭد ۇ. ئانىىىىدىن بىىىىۇئىشىىىىىكلىرى تاقىلىىىىىد

 ۆپكىىىى ۆلهتنىىىىىڭد ۇبىىىى دەرىجىىىىىدە تارقالغىىىىانلىقتىن هدك ۇرلىىىىۇقشۇك ەۋرىىىىىدەد

 هئىچىىىگ ېرۇسىىالىمنىڭئ بۇۋاقىتتىىا ئىىۇالر. ېتىىىدۇك ۇپبولىى ۇددىسىىتكىشىىىلىرى ب

 ۇبىىى ەۋرىىىدىمۇد ۇننىىىڭئىىوغلى ئام ڭپادىشىىىاھنى ۇ. بىىۇبىنىىا قىلىىىد ۇتخىىانىلىرىنىب
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 ۇننىىىىڭيىلىىىى ئام- 637 ۇرۇنقىبىىى هدىن. مىالدىىىىيۇقىلىىىىد ۋامدا ۇنداقئىشىىىالر شىىى

قىلىىىپ  هۋبهت هقىقىىىيئالالھقىىا ھ ۇئىى ېىىيىن،چىققانىىدىن ك هخىىتكهت ۇشىىىيائىىوغلى ي

 هلتىىۈرۈپ،ك هسىىلىگهدىنىنىىى قايتىىىدىن ئ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۇسىىام ۆلهتىىتهد ۇبىى

 ېقىىىىىىپچ ۇتالرنىبىىىىى ۋە ۇتخىىىىىانىالرنى. بۇباشىىىىىاليد ۈەللندۈرۈشىىىىىكهگ ۇنىئىىىىى

قىلىىىىپ  ەھىىىبهردىنىىىى ئىىىادىمى( ھىلقىيىىىانى دىنىىىى ر ۇالرنىىىىڭتاشىىىالپ، كىىىاھىن )ئ

ئىسىىىالھ  ەتخانىسىىىىنىئىباد هھىىۇدىيشىىىاشان ئىسىىىملىك بىرسىىىىنى ي ۋە هلگىلهيىىدۇب

تىىىوپالش  ۈلىىىۈقم-مىىىال  هردىنكىشىىىىل ۈچىىىۈنئ هلتىىىۈرۈشك هسىىىلىگهقىلىىىىپ ئ

 ېكىنئىىىىىدى. لىىىى ېھتىيىىىىاجلىقئ هكمىىىىۇب هۋراتقىىىىات ۇالر. ئىىىىهلگىلهيىىىىدۇئىشىىىىلىرىغا ب

 هدىنباشىىالپ مىالدىىىي هتكىنىىىدىنك ۇپبولىى ۇددىسىىتب هۋالدلىرىنىىىڭئىسىىرائىل ئ

 هيىلىغىىىىىچ- 18 ۆكۈمرانلىقىنىىىىىڭھ ۇشىىىىىياي هنىىىىىي هيىلىغىىىىىچ- 621 ۇرۇنقىبىىىى

 ۆرمىگهنكىىىىىى ۋە ىلىمىغىىىىىىانبىىىىىىارلىقىنى ئا ۇسىىىىىىخىلىرىنىڭن هۋراتت ېچكىمھىىىىىى

دىنىىىىىى  ۇنىىىىىىڭيىلىىىىىى ئ- 18 ۇرغانلىقىنىىىىىىڭئولت هخىىىىىتكهت ۇشىىىىىىيانىڭي ۇپ،بولىىىىى

ىنى ېسىىىىىىىابھ ۆمۈشىىىىىىىلهرنىڭيىغىلغىىىىىىىان ك ەتخانىغىىىىىىىاھىلقىيىىىىىىىا ئىباد ەھبىىىىىىىىرىر

 هرىۇهتشىىىىىىىى هزىب ۋە ۆلۈمىنىىىىىىىىىڭب« ۈلگهئىىىىىىىى» هۋراتنىىىىىىىىىڭت ۋاتقىنىىىىىىىىىدالىئې

كىتىىىاب شىىىاشانغا  ۇ. بىىىۇقىلىىىىد ۋادا ېپىلغىىىانلىقىنىت ڭقوليازمىسىىىىنى هسىىىىلىلىرىنىڭم

 هرگىنىىىىدەب ۇپئوقىىى هزمىىىۇنىنىم ۇنىىىىڭئ ۇشىىىىياغا. شىىىاشان پادىشىىىاھ يېرىلىىىىدۇب

ئىسىىىىىىىىرائىل  ۋە ۇكىيىملىرىنىىىىىىىىى يىرتىىىىىىىىىد هسىىىىىىىىرەتتىنپادىشىىىىىىىىاھ قىىىىىىىىاتتىق ھ

« 2پادىشىىىىاھالر » هۋرات. )تېچىنىىىىىدۇئاسىىىىىيلىقلىرىغا قىىىىاتتىق ئ هۋالدلىرىنىىىىىڭئ

 ئىشىىىىهنچلىك ۇسىىىىخىمۇن ۇبىىىى ېكىن( لىىىى19~1 :34« 2 ۈنلهركىىىى»، 11~1 :22

 ەتخانىىىىائىباد ۈنكى. چىىىىۇبولمايىىىىد هنگىلىئىشىىىى ۆزىگىمۇسىىىى ڭ. ھىلقىيانىىىىىهمهسئ

تىىىىىاراج -تىىىىىاالن  ېىىىىىتىمزامانىىىىىىدىن ئىلگىىىىىىرى ئىككىىىىىى ق هخزىيانىىىىىىڭپادىشىىىىىاھ ئ

 ەتخانىسىىىىىىىىىغائىباد ڭدىنىنىىىىىىىىى ۇددىسىىىىىىىىتب ەتخانىىىىىىىىائىبادۇب ېىىىىىىىىيىنقىلىنغىىىىىىىان. ك

 ەتخانىغىىىىائىباد ۇبىىىى ۈنىكىىىى هرخىىىىادىملىرى ھ ەتخانىنىىىىىڭ. ئىبادۆزگهرتىلگهنئىىىى

- 843 ۇرۇنقىبىىى هدىنمىالدىىىىي هنىىىى)ي ۆپرەقكىىى هسىىىىردىن. ئىككىىىى ئەتتىىىىكىر

- 621 ۇرۇنقىبىىىىىى هدىنمىالدىىىىىىىي ۆكۈمرانلىقىىىىىىىدىنھ هخزىيانىىىىىىىڭيىلىىىىىىىدىكى ئ

( ەئىچىىىد ۋاقىىىتبولغىىان  هيىلىغىىىچ- 17 ۆكۈمرانلىقىنىىىڭھ ۇشىىىيانىڭيىلىىىدىكى ي

 ۆرۈپكىىىىىىى ۋەىغىىىىىىىان باقم ىالپئىسىىىىىىىىمنى ئىىىىىىىا ڭىىىىىىىگهند هۋراتت ېچكىمھىىىىىىى

دىنىنىىىىىى  ۇسىىىىىانىڭم ۇشىىىىىىياي ۇۋاقىتالردائىىىىى ۈسىىىىىتىگهئ ۇنىىىىىىڭباقمىغانىىىىىىدى. ئ
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 ۈنىكىىىىى هرقىىىىىاتتىق تىرىشىىىىىقان. كىىىىىاھىنالر ھ ۈچىىىىىۈنئ هلتىىىىىۈرۈشك هسىىىىىلىگهئ

كىتىىىاب  ۇبىى ۇكى،شىىى هجهبلىنهرلىكىىى. ئۇراتتىچىقىىىىپ تىى-كىرىىىپ ەتخانىغىىائىباد

جايىىىىىىدا  ۇئىىىىى ڭكىتابنىىىىىىى ۇبىىىىى هريانىىىىىىىدايىىىىىىل ج 17. ېپىلغىىىىىىانت ەتخانىىىىىىدىنئىباد

 هسىىىىىىكىنك ۇىا. شىىىىىىىلىمىغىىىىىىانيىىىىىىاكى ئا ۆرمىگهنكىىىىىى ېچكىمھىىىىىى هنلىكىنىىىىىىىئىك

 ۇپتوقىى ۆزىكىتىىابچىنى كىىاھىن ھىلقىيىىا ئىى ۇبىى ڭىىگهند« ۈلگهئىى» ېيتىمىزكىىى،ئ

 هرىۇىتىنىشىىىى ۇسىىىىانىڭم هرەپىىىىدارلىرىنىڭت ۋە ۇشىىىىىياپادىشىىىىاھ ي ۇچىققىىىىان. ئىىىى

 ڭئالىملىرىنىىىى هھىىىۇدىيي ۆرۈپكىىى ۋاتقانلىقىنىتىرىشىىىى هلتۈرۈشىىىكهك هسىىىلىگهئ

 17تىىوپالپ چىققىىان.  هرنىقىسسىىىل ۋە ۋايهتلهررىىى ۇبىى ىلىغىىانئا ېغىزلىرىىىدىنئ

كىتىىاب  ۇ. بىىۇغۇلالنغانشىى هنتىىوپالش بىىىل ۋايهتلهرنىرىىى ۇبىى ۇئىى هريانىىىدايىىل ج

 ۇرىغىىاقىلغىىان ھالىىدا ئوتت هنسىىۇپم ۇسىىاغام ۇنىئىى ېىىيىن،توپلىنىىىپ بولغانىىدىن ك

 ۇنىڭغىىىىىىاىلغىىىىىىان. بق ۋاتاپقىىىىىىانلىقىنى دا ەتخانىىىىىىىدىنئىباد ۇنىئىىىىىى ۋەچىقارغىىىىىىان 

 ۋەش ۈكسىىىىىىىهلدۈرۈئىسىىىىىىرائىل مىللىتىنىىىىىىى ي ۇرمىچىلىقالرئوخشىىىىىىاش ئويىىىىىىد

 ئومىىىىىىىىىىۇمىي ۋە هھىىىىىىىىىىۇدىيالري ېيىنكىىىىىىىىىىىك ۈچىىىىىىىىىىۈنئ ۋاجالنىىىىىىىىىىدۇرۇشرا

. هتلهردۇردىنىىىى پائىىىالىي هرزىيىىىدىغانماختاشىىىقا ئ هزىرىىىىدەن ڭخىرىسىىىتىيانالرنى

پادىشىىىاھ  هتۇىيىىىنهزەرشىىىىدىن قۇمىىىاھىيىتى قانىىىداق بول نىڭئىشىىىى ۇبىىى ڭھىلقىيانىىىى

كىتىىىىاب  ۇبىىىى ۇرۇلغانتاپشىىىى ۇنىڭغىىىىايىلىىىىى ئ- 18 ۆكۈمرانلىقىنىىىىىڭھ ۇشىىىىىيانىڭي

 هدىنقىلىنغىىان. مىالدىىىي همهليىىىل( ئ 13 هنىىى)ي هئىىاخىرىغىچ ڭھاياتىنىىى ۇنىىىڭئ

 ۇنىىىىىڭئورنىغىىىىا ئ ۇنىىىىىڭئ ېىىىىيىنك ئۆلگهنىىىىدىن ۇشىىىىىيايىلىىىىى ي- 608 ۇرۇنقىبىىىى

 ۇبىىىى ۋە ۇبولىىىىىدكىىىىاشىر  ېنىىىىىپدىنىىىىىدىن ي ۇ. ئىىىىۇرىىىىىدۇئولت هھۇئاھىىىىازئىىىىوغلى ي

مىسىىىىر  ۇالرغىىىائ ۇۋاقىتتىىىا. ئىىىالالھ بۋاجالندۇرىىىىدۇرا ۇرلىىىۇقنىشۇك ۆلهتىىىتهد

 هھۇئاھىىىىىازنىپادىشىىىىىاھ ي هخىىىىىۋە. نۇقىلىىىىىىد ۇسىىىىىهەللتم هخىىىىىۋەنىپادىشىىىىىاھى ن

 هھۇيىىاقىمنىئىىوغلى ي ۇشىىىيائىنىسىىى ي ۇنىىىڭئورنىغىىا ئ ۇنىىىڭئ ېلىىىپئ هسىىىرگهئ

 ۇددىسىىىتئوخشىىىاش ب هھۇئاھازغىىىائاكىسىىىى ي ۇمىىىۇ. ئۇرغۇزىىىىدۇئولت هخىىىتكهت

. ۇرىىىدۇئولت هھۇيىىاكىنئىىوغلى ي ۇنىىىڭئورنىغىىا ئ ېىىيىنك ئۆلگهنىىدىن ۇئىىىدى. ئىى

بابىىىل پادىشىىىاھى  ۇنىڭغىىىائىىىىدى. ئىىالالھ ئ ۇددىسىىتدادىسىىىغا ئوخشىىىاش ب ۇمىىۇئ

ئىسىىىىىرائىل  ۇنىىىىىىۋەئ ۇختهنهسسىىىىىهر. بۇقىلىىىىىىد ۇسىىىىىهەللتم ۇختهنهسسىىىىىهرنىب

 ەتخىىىىىانىنى،ئىباد. ۇئالىىىىىىد هسىىىىىىرگهئ هرنىكىشىىىىىىل نۇرغىىىىىۇن هۋالدلىرىىىىىىدىنئ

 ۈلىىىىۈكلىرىنىم-مىىىىال  ۈتىىىىۈنپ ڭپادىشىىىىاھ سىىىىارىيىنى ۋە هھىرىنىشىىىى ۇددۇسقىىىى



 116 ئېالنى نىڭھهقىقهت

. ۇرغۇزىىىىدۇئورنىغىىىا تاغىسىىىى سىىىىدقىيانى ئولت ۇنىىىىڭ. ئۇتىىىاراج قىلىىىىد-تىىىاالن 

 ۆكۈمىىىداريىىىىل ھ 11 ۇئىىىىدى.  ئىىى ۇددىسىىىتئوخشىىىاش ب ۇرۇنقىالرغىىىاب ۇمىىىۇئ

 هدىنالدىىىىي. مىۇياشىىىايد ېقىنىىىىپب ۇختهنهسسىىىهرگهب ۇئىىى هريانىىىداج ۇ. بىىىۇبولىىىىد

 ۇنىىىىڭئ ۋە ۇقىلىىىىد ۇتقىىىۇنسىىىىدقىيانى ت ۇختهنهسسىىىهريىلىىىى ب- 587 ۇرۇنقىبىىى

 ۆزىنىئىككىىى كىى ۇنىىىڭ. ئانىىدىن ئۆلتۈرىىىدۇئالدىىىدا ئ ۆزكىى هۋالدلىرىنىىىئ ۈتىىۈنپ

 هبىىىرگ هنبىىىل هۋالدلىىىرىبىىاغالپ، باشىىقا ئىسىىرائىل ئ ەنجىىىرلهپز ۋە ۇيىىىدۇئ

 ۋەپادىشىىىاھ سىىىارىيىنى  ەتخىىىانىنى،. ئىبادهۋەتىىىىدۇئ هسىىىىرلىكىگهبابىىىىل ئ ۇنىئىىى

. ۇرىىىىدۇئايالند هخىىىارابىگ هممىسىىىنىھ هھهرنىڭشىىى ۆيىىىدۈرۈپك ېرۇسىىالىمنىئ

 هيىلىىى خىىىاتىم- 587 ۇرۇنقىبىى هدىنمىالدىىىي ۆلىىىىتىگهد هھىىۇزاي هنبىىىل ۇنىڭشىى

 130قىتىشىىىىىدىن ېي هششىىىىۇرىالرنىڭئ ۆلىتىنىىىىئىسىىىىرائىل د ۋەقه ۇ. بىىىىېرىلىىىىدۇب

 ېتىىىپي هۋراتنىىىڭت هھىىۇدىيالردىكىي هن،ئىىىك ۇنىىداقب هھىىۋالئىىىدى. ئ ېىىيىنيىىىل ك

 ڭ( نىىىىىى608~  638 ۇرۇنقىبىىىىى هدىن)مىالدىىىىىىي ۇشىىىىىىياي ۋاسىتىسىىىىىى ېلىشكىىىىى

 ەۋرىىىىىىدەد ۇنىىىىىىڭ. ئۇقالغىىىىىان بولىىىىىىد ۈزۈلىىىىىۈپئ ۇرۇنالبىىىىى ېلىىىىىىزامانىىىىىدىن خ

قىلىنغىىىىىىان  هنچ. ئىشىىىىىىۇقىلىنمايىىىىىىد هنچچىققىىىىىىان كىتابچىغىىىىىىا ئىشىىىىىى ۇرىغىىىىىىائوتت

يوقالغىىىان.  هنهي ېىىيىنقىلىنغىىان، ك همهليىلىىىال ئ 13 هقهتپ ۇنىڭغىىائ هقىىدىردىمۇت

 هھىىىىازىرغىچ هققىىىىىدەھ هھىىىىۋالىئ ۇنىىىىىڭئ ېىىىىيىنقىلىنغانىىىىدىن ك هكىتىىىىاب زاي ۇبىىىى

 هۋالدلىرىنىىىىىڭئ ۇشىىىىىياي هكىتىىىىابچ ۇبىىىى ۆرەيىىىىوق. تارىخالرغىىىىا كىىىى هلۇمىىىىاتم

 هريانىىىىىىىىىداج ۇرلىىىىىىىىۇقالرشۇئالغىىىىىىىىان ك هۋجئ ۈرئهتتهسىىىىىىىى ېىىىىىىىىزئارىسىىىىىىىىىدا ت

 ۇبىىىىى هگهرلغىىىىىان. ئيوقىلىىىىىىپ بو ۇرۇنالبىىىىى ۇجۇمىىىىىىدىنھ ۇختهنهسسىىىىىهرنىڭب

 هرەزپ ەپ، دهلىىىىگهنسىىىىاقلىنىپ ك ۇجىىىىۇمىغىچهھ ۇختهنهسسىىىىهركىتىىىىابچىنى ب

 هخىىىىىارابىگ هھهرنىشىىىىى ۈتىىىىىۈنپ ۇختهنهسسىىىىىهرنىڭب هقىىىىىدىردىمۇقىلىنغىىىىىان ت

تىىىىىىىىارىخى  ۆيىىىىىىىىدۈرگهنلىكىك نهرسىىىىىىىىىلهرنى همىىىىىىىىمه، ھۇرۇۋڭتىپئايالنىىىىىىىىد

 ڭكىتابلىرىنىىى هھىىدەكونىىا ئ ېزىلغىىاني ۇرۇنبىى ۇۋەقهدىنبىى ۈنكى. چىىهقىقهتتىىۇرھ

 ۇنىڭغىىاكىتىىابالر ب هھلىىىئ ۈتىىۈنيوقىلىىىپ بولغىىان. پ ۈزىىىدىني ۇنيىىاد هممىسىىىھ

« بابىلىىىىدا قايتىىىىا يازغىىىىان هھىىىىدىنىكونىىىىا ئ هزرائ» ۇالرئىىىى ۇىا. شىىىىۇرئىقىىىىرارد

 نىىىىىىىڭ «ۇسىىىىىىىقام ڭكىتابنىىىىىىى ۇقهددەسمىىىىىى»بولغىىىىىىان.  هجبىىىىىىۇرم ڭيىشىىىىىىكهد

 ۆلىىىىۈملىرىب ۆپلىگهنكىىى ڭكىتابنىىىى ۇقهددەسمىىىى ۈبھىسىىىىزكى،ش»ئىىىاپتورلىرى 

 هنهسسىىىىىىىىانىڭم ۇسۇسىىىىىىىىهن،، خهسىىىىىىىىىرلىرىدەكىىىىىىىىاشىرلىق ئ ۋە ۇرتهدلىىىىىىىىىكم
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 هيىلىغىىىچ- 639 ۇرۇنقىبىى هدىنيىلىىىدىن مىالدىىىي- 693 ۇرۇنقىبىى هدىنمىالدىىىي

 ڭيوقىلىىىىپ بولغىىىان. ھىلقىيانىىىى هريانىىىىداج ۆكىىىۈمرانلىقىيىللىىىىق ھ 54بولغىىىان 

« يوقىتىلغىىىان ۇزۇلۇشىىىداب ەتخانىنىىىڭئىباد ۇكىتىىىابم هزكىىۇرم ۈشىىكهنقولىغىىا چ

 . ۇقارار قىلىد ەپد

 ېزىىىپقايتىىا ي―  ۆرەكىى ۇمانىغىىاگ ۇالرنىىىڭئ― ىنى هھىىدكونىىا ئ هزرائ- 2

 هۋراتبايىىانى ت ۇنىىىڭ. بهرگهنب ۈزيىى هباشىىقا بىىىر ھادىسىى هنهي ۋاقىتتىىاچىققىىان 

 ۇنىىىداقم ۇقىلىنغىىىان. بىىى هيىىىتباشىىىقا كىتابلىرىىىىدا ق ۇسېفىسىىىنىڭي ۋە ەد «1مىكىىىا»

 هھىىىۇدىيي ۇئىىى ۋاقتىىىىدا،ئىشىىىغال قىلغىىىان  يېرۇسىىىالىمنى« 4هنتىيىىىۇكسئ»ئىىىىدى: 

كىتىىىىىابلىرىنى  هھىىىىىدەبىىىىىاغالپ كونىىىىىا ئ هليىىىىىوق قىلىشىىىىىقا ب ۈتىىىىىۈنلهيدىنىنىىىىىى پ

 ېنىىىىىىدىني ۇسىىىىىخىلىرىن هۋرات... تۇتاشىىىىىاليد ۆيىىىىىدۈرۈپك هردەي ېپىلغىىىىىانالت

 هنتيىىۇكس. ئۇقىلىنىىىد ۆكىىۈمھ ۆلىىۈمگهئ هممىسىىىھ هرنىڭچىقىىىپ قالغىىان كىشىىىل

 هھادىسىىىىى ۇ. بىىىىىۋامالشىىىىىتۇرىدۇاد ۈزمهييىىىىىىل ئىىىىى ېىىىىىرىمي ۈچئىشىىىىىنى ئىىىىى ۇبىىىىى

. ۆلتۈرۈلىىىدۇئ هركىشىىىل ۆپيىلىىى بولغانىىىدى. كىى- 161 ۇرۇنقىبىى هدىنمىالدىىىي

 ۇىا. شىىىۇيىىىوق قىلىنىىىىد ۆيىىىدۈرۈلۈپك هممىسىىىىھ ڭيازغىىىان كىتابالرنىىىى هزرائ

 ۇختهنهسسىىىىىهرب ۇسىىىىىخىلىرىنىڭن هۋراتت»: ڭىىىىىگهند  ۇنىىىىىداقم ېلنىىىىىرجىىىىىان م

 ېىىىىيىنيىىىىوق قىلىنغانلىقىغىىىىا، ك هرىپىىىىىدىنت هسىىىىكهرلىرىئ ۇنىىىىىڭئ ەھادىسىسىىىىىد

 ۆچۈرمىلهرنىڭمىىىىىىۇچىققىىىىىىان ك ۇرىغىىىىىىائوتت هنبىىىىىىىل ۋاسىتىسىىىىىىى هزرانىىىىىىىڭئ

 هھۇدىيالرنىىىىىڭي هنهيىىىىوق قىلىنغانلىقىغىىىىا، ئانىىىىدىن ي ەھادىسىسىىىىىد هنتىيىىىىۇكسئ

 ڭكىتابلىرىنىىىى هزرائ هردەھادىسىىىل ۇبىى ېلىىىپ،ك هرھادىسىىىل ېشىىىغانۇرغۇنلىغانب

يىىىىىىىوق قىلىنغانلىقىغىىىىىىىا،  ڭمۇباشىىىىىىىقا كىتىىىىىىىابالرنى ۋە ۇسىىىىىىىخىلىرىنىڭن ۇققالىىىىىىد

 ۇقىرىىىىىىىدىكىي ۇھادىسىسىىىىىىم ۇسيىلىىىىىىدىكى رىملىىىىىىىق تىتىىىىى- 70 هنىىىىىىڭمىالدىي

 ۇ. بىىپىكىردىىىدۇر ەقئىىالىمالر بىىىرد ۈتىىۈنپ هنلىكىىىگهبىىىرى ئىك هرنىڭھادىسىىىل

 هيىىىىىتباشىىىىىقا تىىىىىارى  كىتابلىرىىىىىىدا ق ۋەتارىخىىىىىىدا  ۇسېفىسىىىىىنىڭي ۋەقهلىكىىىىىلهر

بىىىىىر  هھىرىدەشىىىى ۇددۇسقىىىى هھىىىىۇدىيالردىني ەھادىسىسىىىىىد ۇسقىلىنغىىىىان. تىتىىىى

 97. ئىىىۆلگهن هنئىىىاچلىق بىىىىل ۋەكىشىىىى قىلىىىىچ، ئىىىوت  ڭمىىىى ۈزمىليىىىون بىىىىر يىىى

 هملىكهتىىىلهرگهباشىىىقا م ۇستىتىىى هسىىىىرلهرنىقىلىنغىىىان. ئ هسىىىىركىشىىىى ئ ڭمىىىى

. ۆلتىىىىىۈرۈلگهنئ ۆپلىرىكىىىىى هلهسىىىىىتىندەپ ۋە سىىىىىۇرىيه. ېتىۋەتكهنسىىىىى ۇللۇققىىىىىاق

 پىىىارچه ەركىتابلىرىىىىدىن بىىىىر هھىىىدەا ئكونىىى ۆيدۈرۈشىىىلىرىدىنك هنتىيۇكىسىىىنىڭئ
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 ۇمچوقىى ۇپىىارچىم ئىىۇ ەھادىسىسىىىد ۇس، رىملىىىق تىتىىهقىىدىردىمۇسىىاق قالغىىان ت

 ماۋزۇغىىىىىا دڭىىىىىگهن«هۋراتت»كىتىىىىىابتىكى  ۇ)بىىىىى« تاشىىىىىالنغان. ۆيىىىىىدۈرۈپك

 .(قارالسۇن

 خىرىسىىىىتىيانالر هدىمكىىىىىق ۇسخىسىىىىىنىن ئىبىىىىرانىيچه هھىىىىدىنىڭكونىىىىا ئ- 3

تىىىى. قىالت ېتىقىىىادئ ەپ، دۇرمائويىىىد ۇسىىىخىنىن ۇبىىى ۇالرقىلمىىىايتتى. ئىىى ېتىىىىراپئ

 ممىىىاهقىالتتىىىى. ئ ېتىقىىىادئ ۇسىىىخىغان گىىىىرڭكچه هسىىىىرگىچهئ– 2 همىالدىىىىي ۇالرئىىى

 هسىىىىىىرنىڭئ- 1 ۇسىىىىىخان گىىىىىرڭكچهبولسىىىىىا  ەتخانىلىرىىىىىىدائىباد هھۇدىيالرنىىىىىڭي

ئىىىاز  ههرەپىىىتئىككىىىى ت هرھ ۇسىىىخان يچهقىلىنىىىاتتى. ئىبىىىرانى ېتىقىىىادئ هئىىىاخىرىغىچ

ئورتىىىىىىىاق  ەھبهرلىرىنىىىىىىىڭدىنىىىىىىىي ر ۆزلىرىنىىىىىىىىڭئ هھىىىىىىۇدىيالر. يېپىالتتىىىىىىىت

 هۋراتت ېزىلغىىىىاني هسىىىىىرلىرىدەئ- 8، - 7 هنىىىىىڭمىالدىي هبىىىىويىچ ېڭىشىشىىىىىك

 ۇالرنىىىىىىڭئ ۇسىىىىخىالرن ۇبىىىى ۈنكى. چىىىىىۇرغانقالىىىىد همهلىىىىدىنئ ۇسىىىىخىلىرىنىن

ى ئىككۇبىى ۇىازىىىت ئىىىدى. شىى هنبولغىىان كىتابالرغىىا تامىىام ۇقتىسىىىن ۆنىلىشيىى

 تىىىىپېقولىغىىىا ي هتقىقاتچىالرنىىىىڭت ېچبىىىىرىابالردىن ھكىتىىى ېزىلغىىىاني هسىىىىردەئ

 هۋراتت ېلىىىىىىىىدىغانزىىىىىىىىت ك ېتىقادىغىىىىىىىائ ۆزلىرىنىىىىىىىىڭئ ۇالر. ئىىىىىىىهلمىىىىىىىىگهنك

 بېجىىىىىرگهن هنمهسىىىىتىنئىككىل ېچيىىىىوق قىلىىىىىش ئىشىىىىلىرىنى ھىىىى ۇسىىىىخىلىرىنىن

قىلىىىىىىىىدىغان  ېتىىىىىىىىراپئ ۆزلىرىئىىىىىىى ۋەبولغىىىىىىىان  ېنىىىىىىىىداي ۆزلىرىنىىىىىىىىڭئ يهردە،

 توختاپ قالمىغان. هقهتپ ۆزگهرتىشتىنئ هخالىغانچ ۇسخىالرنىن

 هلىىىىىگهنباشىىىىىلىرىغا ك ڭخىرىسىىىىىتىيانالرنى هسىىىىىىردەئ ۈچئىىىىى ۋۋالقىئىىىىىا- 4

 ۇشىىىىىىغائىىىىىاز بول ۇسىىىىىخىلىرىنىڭن هۋراتت ېنىىىىىىدىكىي ۇالرنىىىىىىڭئ هرھادىسىىىىىىل

 ۈچئىىىى ۇبىىىى ۇالرنىىىىىڭتىىىىارىخچىلىرى ئ ۇالرنىىىىىڭئ ۈنكىبولغىىىىان. چىىىى هۋەبسىىىى

 نىۇچرىغىىىىانلىقىئ ۇسىىىىىبهتلهرگهم ۋە ۈلپهتلهرگهكىىىى ېغىىىىىرناھىىىىايىتى ئ هسىىىىىردەئ

 ېغىىىىىىىرئ ۇبىىىىىى هلىىىىىىگهنباشىىىىىىلىرىغا ك ۇالرنىىىىىىىڭئ ئهمهلىيهتتىمىىىىىىۇ. ۆزلهيدۇسىىىىىى

 ڭىىىىئىنجىلن هسىىىلىقولىىىىدىكى ئ ۇالرنىىىىڭئ ۇلىىىۇمالرز ۋە ېسىىىىمالرب ۈلپهتلهر،كىىى

 هۋەبسىى ېتهرلىىىكي ېتىشىىىگهك ۇپيىىوق بولىى ڭكىتابالرنىىى ۇقهددەسباشىىقا مىى ۋە

 هشىىىىىىىھۇرلىرىم ۈلپهتلهرنىىىىىىىىڭك هلىىىىىىىگهنباشىىىىىىىلىرىغا ك ۇالرنىىىىىىىىڭئىىىىىىىىدى. ئ

 :ۆۋەندىكىلهردۇرت

 ېىىرۇنپادىشىىاھ ن ۇلغىىانتون هنيىلىىى زالىملىقىىى بىىىل- 64 هنىىىڭ( مىالدىي1) 

 هھىرىنىسىىىىىىىرتىدا رىىىىىىىم شىىىىىى ڭقىلغاننىىىىىىى ۇلىىىىىىۇمخىرىسىىىىىىتىيانالرغا قىىىىىىاتتىق ز
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خىرىسىىىىتىيان  ۆزىنىئىىىى ەۋرىىىىىدەد ۇنىىىىىڭتاشىىىىلىغان. ئ ۆيىىىىدۈرۈپك ۈتىىىىۈنلهيپ

 ،ۇپقوشىى هنئايىىالى بىىىل ېترۇسىىنىپ ۇئىىىدى. ئىى هتجىنىىاي هچىىۈرۈلمهسك ڭىىيىشد

 ۆلتىىۈرۈشئ ۇنىىداق. بۆلتۈرىىىدۇئ ۇپقوشىى هرنىكىشىىىل نۇرغىىۇن هنهي بۇنىڭغىىا

 هيىلىغىىىىىىچ- 68 هنىىىىىىڭمىالدىي هنىىىىىىي ۆلىىىىىۈمىگىچهئ ڭپادىشىىىىىاھنى ۇئىشىىىىىى بىىىىى

 .ۇقىلىد ۋامدا ۈزۈلمهستىنئ ۋىاليهتلهردەبارلىق  ۋە هختتهپايت

 ۇمىشىىىىىيانبولغىىىىىان د ېراتىىىىىورئىمپيىلىىىىىى رىمغىىىىىا - 71 هنىىىىىىڭ( مىالدىي2) 

قىلغىىىىان  هتلىىىىىق هھىىىىۇدىيالرنىيىلىىىىى ي- 70 هنىىىىىڭ__ مىالدىي ۇمىتىيىىىىانۇس)د

 ۇلغىىىىىىىىىان،تون هنبىىىىىىىىىىل ەھىمسىىىىىىىىىىزلىكىئىنىسىىىىىىىىىى، قىىىىىىىىىاتتىق ر ۇسىىىىىىىىىنىڭتىت

 ىۋەھشىىى دەرىجىىىىدىكىمايدىغان ېلىشىىىق ېرۇنىىىدىنن ۆچلىىىۈكتهخىرىسىىىتىيانالرغا ئ

قىلىنغىىىىىىان.  ۇلىىىىىىۇمز ېغىىىىىىىرخىرىسىىىىىىتىيانالرغا ئ ەۋرىىىىىىىدەد ڭنىىىىىىى (هخلىىىىىىۇقم

 ۋە ۇقىىىىىىوغالپ چىقىرىىىىىىىد هھهردىنشىىىىىى ۇھهننىىىىىىانىي ۇمشىىىىىىىياند ېراتىىىىىورئىمپ

 هھهرشىى ئهسىىكهرلهر. ۇقىلىىىد همىىرقىلىشىىقا ئ هتلىۇىىامبىىىر يىىىل ق هلقىنىىىخ هھهرشىى

 ۇمشىىىىىىىىىىيان. دۇقىلىىىىىىىىىىد ۇسىىىىىىىىىادىرمىىىىىىىىىاللىرىنى م ۆلتىىىىىىىىىۈرۈپ،ئ هلقىنىىىىىىىىىىخ

 ۇئىى .هتكهنىىىدىك ېشىىىپزالىمالردىىىن ئ ۇرۇنقىخىرىسىىتىيانالرنى ئازاپالشىىتا بىى

دى. يىىىوق قىلىشىىىقا ئىىىاز قالغانىىىى ۈتىىىۈنلهيپ ۈزىىىىدىني هرخىرىسىىىتىيان دىنىنىىىى ي

 هنىىىىىىىي ۆلىىىىىۈمىگىچهئ ېراتورنىىىىىىڭئىمپ ۇئىشىىىىىلىرى بىىىىىى ۆلتىىىىىۈرۈشئ ۇنىىىىىداقب

 . ۇقىلىد ۋامدا ۇنداقش هيىلىغىچ- 96 هنىڭمىالدىي

 ڭۇسىىىىنىبولغىىىىان ترايان ېراتىىىىوريىلىىىىى رىمغىىىىا ئىمپ- 97 هنىىىىىڭ( مىالدىي3) 

 هنۇسۇسىى. خۇچىقىىىد هۋجىىىگهئ هنهي ېسىىىمبولغىىان ب خىرىسىىتىيانالرغا ەۋرىىىدەد

 ۇ. بىىىىېتىىىىىدۇي ېكىگهچىىىى ۇلىىىىۇمز هيىلىغىىىىىچ- 108يىلىىىىىدىن - 101 هنىىىىىڭمىالدىي

 نىهممىسىىىىىھ ڭبولغانالرنىىىىى هسىىىىلىدىنن هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۋۇددا ۇئىىىى ۋاقىتتىىىىا

 جىىىايالرنى همىىىمهدائىرىلىىىىرى ھ ېراتىىىور. ئىمپۇقىىىارار چىقىرىىىىد ۆلتۈرۈشىىىكهئ

. ۆلتۈرىىىىدۇئ هممىسىىىىنىھ ڭخىرىسىىىتىيانالرنى ۇچرىغىىىانئ ۈرۈپيىىى ۇرۇپئىىىاخت

 . ۇقىلىد ۋامدا ۇنداقش ۆلۈمىگىچهيىلىدىكى ئ- 117 ۇنىڭئىش ئ ۇب

 ۇسبولغىىىىىىان مىىىىىىارك ېراتىىىىىىوريىلىىىىىىى رىمغىىىىىىا ئىمپ-161 ه( مىالدىىىىىىىي4) 

 ۇئىىىىدى. ئىىىى پهيالسىىىوپئاتىىىىاقلىق  ۋە ۇددىسىىىتب ۇتهئهسسىىىىپم هنتىيۇنىنىىىۇسئ

باشىىىالپ  ۋاقتىىىىدىن ۇرغىىىانئولت هخىىىتكهت ېسىىىىمىنىخىرىسىىىتىيانالرغا قارشىىىى ب

 ۇددىسىىىىىىىتخىرىسىىىىىىىتىيان ئىىىىىىىالىملىرىنى ب ۇ. ئىىىىىىىۇرىىىىىىىىدۇقىلد ۋاميىىىىىىىىل دا 10
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 ۇلقوبىىىىىى ۇنىئىىىىىى ۋەزوراليتتىىىىىىى  ۇشىىىىىىقاخىىىىىىادىملىرى بول ەتخانىلىرىنىىىىىىىڭئىباد

 ۇنىىىىىىىدۇقالردائور ۆمىىىىىىىۈرت ۇلغىىىىىىىانقوي ۈسىىىىىىىتىگهئ ڭقىلمىغىىىىىىىانالرنى ئوتنىىىىىىىى

 . ۆلتۈرەتتىئازاباليتتى، ئاندىن قىيناپ ئ ۇرغۇزۇپئولت

 ۇۋەيرىسبولغىىىىىان سىىىىى ېراتىىىىىوريىلىىىىىى رىمغىىىىىا ئىمپ-193 ه( مىالدىىىىىىي5) 

 .ۇيىلىىىىىىدىن باشىىىىىاليد- 202 همىالدىىىىىىي ېسىىىىىىمىنىخىرىسىىىىىتىيانالرغا بولغىىىىىان ب

ىر، . مىسىىۇقىلىىىد همىىرئ ۆلتۈرۈشىىكهخىرىسىىتىيانالرنى ئ هتراپالردىكىىىئ ۈتىىۈنپ

 رچهڭىىىالمى .ۇقىىىاتتىق بولىىىىد هدئ هتلىۇىىىامالرق هلهردىكىشرانسىىىىي ۋە ۇرتىىىاجهق

انالر خىرىسىىىتىي هتتىىىا. ھۆلتۈرۈلىىىىدۇئ هنئىىىازابالر بىىىىل ېغىىىىرقىىىاتتىق ئ هركىشىىىىل

 . ۇئاتىشىد ەپد« ەۋرىد ەججالد» ەۋرنىد ۇب

 ېمىنبولغىىىىىان ماكسىىىىىى ېراتىىىىىوريىلىىىىىى رىمغىىىىىىا ئىمپ همىالدىىىىىىي- 230( 6) 

 ېسىىىىىىىمخىرىسىىىىىىتىيانالرغا قىىىىىىاتتىق ب ۈەللنىىىىىىدۈرۈپ،گ ەتلىرىنىئىىىىىىاد ۇددىزمبىىىىىى

 خىرىسىىىىتىيان ئىىىىىالىملىرىنى ۈتىىىىىۈنيىلىىىىى پ- 237 ۇ. ئىىىىىۇئىشلىتىشىىىىنى باشىىىىاليد

 ئۆلتۈرۈلىىۈپئىىالىمالر  ئىىۇ چىىۈنكى. ۇچىقىرىىىد بىىۇيرۇقجىىىددىي  ۆلتۈرۈشىىكهئ

 ۇمىىانگ ەپ، دكىرىىىدۇ ئوىىىايالدىنىغىىا  بۇددىسىىت خهلقىىلهر ئىىاۋامباشىىقا  تۈگىسىىه

 ۋە هھكىمىسىىىىىىزخىرىسىىىىىتىياننى م هرقانىىىىىداقھ ېىىىىىيىنك ۇنىڭىىىىىدىنقىلغانىىىىىىدى. ئ

 . ئاخىرىىىىىىداېرىىىىىىدۇب هرمىىىىىانپ ۆلتۈرۈشىىىىىكهجايىىىىىدا ئ ۇتقىىىىىانالىماسىىىىىتىن تېنىقلئ

 ۆزىنىىىڭئ باغلىغانىىدا، هلئاھالىسىىىنى قىىىرغىن قىلىشىىقا ب رىىىم ۈتىىۈنپ ېراتىىورئىمپ

 . ۆلتۈرۈلىدۇيىلى ئ- 238 هرىپىدىنت هسكىرىبىر ئ

-253 ېسىىىىىىىمىنىخىرىسىىىىىىتىيانالرغا بولغىىىىىىان ب ڭشىىىىىىىس(  پادىشىىىىىىاھ د7) 

رار يىىىوق قىلىشىىىقا قىىىا ۈتىىىۈنلهينىنىىىى پخىرىسىىىتىيان دى ۇ. ئىىىۇيىلىىىىدىن باشىىىاليد

 ېزىالرنىىىىىىي ۋە هنىىىىىاھىي ۋىىىىىىاليهت، ۈتىىىىىۈن. پادىشىىىىىاھ دائىرىلىىىىىىرى پېرىىىىىىدۇب

 هممىسىىىىىنىھ هرنىڭكىشىىىىىل ڭىىىىگهند« خىرىسىىىىتىيان هنم» ۈرۈپئىىىىارىالپ يىىىى

 ه،لىيمىسىىىىر، ئاشرىقىىىا، ئىتىىىا ۇلمىىىىز ۇبىىى ۇنىىىىڭ. ئۆلتۈرىىىىدۇقىىىاتتىق ئىىىازابالپ ئ

. ېتىىىىىىىىىدۇي هۋجىىىىىىىىىگهقىىىىىىىىاتتىق ئ هھهرلىرىدەشىىىىىىىىام شىىىىىىى ۋەكىچىىىىىىىىك ئاسىىىىىىىىىيا 

 هجبىىىۇرقىلىشىىىقا م ۇلدىنىنىىىى قوبىىى ۇددابىىى هركىشىىىىل ۆپخىرىسىىىتىيانالردىن كىىى

 . ۇبولىد

-257 ېسىىىىىىمىنىخىرىسىىىىىتىيانالرغا قارشىىىىىى ب ۇس( پادىشىىىىىاھ رىيىىىىىان8) 

راھىبلىرىنىىىىىى  ۋەخىرىسىىىىىتىيان ئىىىىىالىملىرىنى  ۈتىىىىۈنپ ۇ. ئىىىىىۇيىلىىىىىدىن باشىىىىىاليد
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- ۇزىبىىى ۋەقىلىىىىش، ئايىىىاللىرىنى  ۇسىىىادىرەم ۈلىىىۈكلىرىنىم-مىىىال  ۆلتىىىۈرۈش،ئ

 ېلىىىىىپقىىىىوغالش، ق ۇرتلىرىىىىىدىنبىىىىوالش، خىرىسىىىىتىيانالرنى ي هتلىرىنىىىىىزىنن

قىلمىسىىا قىلىىىچ يىىاكى  ۇلقوبىى هگهرئ ۇرۇش،قىلىىد هزىىىمت ۇتالرغىىاقالغىىانلىرىنى ب

 ڭلىغىىىىىانمى ېىىىىىيىن،قىلغانىىىىىدىن ك ېالنقىىىىىارارىنى ئىىىىى ۆلتىىىىىۈرۈشئ هنئىىىىىوت بىىىىىىل

 ۇلباغلىنىىىىپ قىىىى هنبىىىىل هنلهرى كىشىىىقالغىىىانلىر ۆلتۈرۈلىىىىدۇ،خىرىسىىىتىيانالر ئ

 . ۇقىلىنىد

ىن يىلىىىىىد- 274 ۈشىىىىمهنلىكىنىخىرىسىىىتىيانالرغا د ېىىىىرىلېن( پادىشىىىاھ ئ9) 

شىىى كى ۆپخىرىسىىتىيانالردىن كىى ۇۋاقىتتىىاب ېكىن. لىىۇچىقىرىىىد هۋجىىگهباشىىالپ ئ

 . ئۆلتۈرۈلىدۇ ئۆزىپادىشاھ  چۈنكى. ۆلمهيدۇئ

. ۇبولىىىىىىد ېراتىىىىىورئىمپيىلىىىىىى رىمغىىىىىا - 284 ۇكلېشىىىىىىن( پادىشىىىىىاھ دي10) 

. ۇيىلىىىىىدىن باشىىىىالپ ئىشىىىىقا ئاشىىىىىد- 286 ۇلمىىىىىخىرىسىىىىتىيانالرغا قارشىىىىى ز

 ۇبىىىىىىى هنبىىىىىىىىل ۆلتىىىىىىىۈرۈشكىشىىىىىىىىنى ئ 6600خىرىسىىىىىىىتىيانالردىن  ۇۋاقىتتىىىىىىىاب

- 302 ۋاقتىىىىى هتىىىىكهني هۋجىىىىىگهئ هدئ ۇلۇمنىىىىىڭ. زۇقىرغىنچىلىىىىىق باشىىىىلىنىد

پادىشىىاھ  ۇيىلىىى بىى- 302.  ۇقىلىىىد ۋامدا هيىلىغىىىچ- 313 ۇلىىۇمز ۇيىلىىى ئىىىدى. بىى

 ۇبىرمىىىى هھهردە. شىىىىۇتاشىىىىاليد ۆيىىىىدۈرۈپك ۈتىىىىۈنلهيپ هھىرىنىشىىىى هشىىىىىرىجىي

 ۈتىىىۈنلهيكىتىىىابالرنى پ ۇقهددەسمىىى ۇ. ئانىىىدىن ئىىىۇخىرىسىىىتىيان ھايىىىات قالمايىىىد

يىلىىى مىىارت - 303. ۇقىلىىىد هرپسىى ۈچكىى ۆپناھىىايىتى كىى ۈچىىۈنيىىوق قىلىىىش ئ

 ۋە ۆيىىىىىىىدۈرۈشقىش، كىتىىىىىىىابالرنى كچىىىىىىىې ۋالرنىچىركىىىىىىىا ۈتىىىىىىىۈنپ ېيىىىىىىىىدائ

قىىىىارار چىقىرىلغانىىىىدىن  هققىىىىىدەقىلىىىىىش ھ هنۇىىىىىم ەتتىنخىرىسىىىىتىيانالرنى ئىبىىىىاد

 ۋالرنىجىىىايالرنى ئىىىارىالپ چىركىىىا هرقايسىىىىپادىشىىىاھ دائىرىلىىىىرى ھ ېىىىيىن،ك

ئىشىىىىىىنى  ۆيىىىىىدۈرۈشك ېرىىىىىىدەي ېپىلغىىىىىانكىتىىىىىابالرنى ت ۇقهددەسقىش، مىىىىىچىىىىې

 هرنىىىىىل. ئانىىىدىن پادىشىىىاھ مىسىىىىردىكى خادىملىرىغىىىا قىبتۇتاماماليىىىد هلىبىلىىىىكغ

 هققىىىىىدىكىھ ۆلتىىىىۈرۈشقىلمىسىىىىا ئ ۇلقوبىىىى هگهر، ئۇنىىىىدۇرۇشچوق ۇتالرغىىىىاب

 ۆپرەقدىن كىىىىڭىىىىمى 800خىرىسىىىىتىيانالردىن  ۇۋاقىتتىىىىا. بۇيولاليىىىىد هرمىىىىانىنىپ

 ەپد« ىرىهسىىىىىئ هھىدالرشىىىىى» ۇالرئىىىىى هسىىىىىىرنىئ ۇ. بىىىىىۆلتۈرۈلىىىىىىدۇئ ەمئىىىىىاد

ئارىسىىىىىدا  80 هنبىىىىىل 30خىرىسىىىىتىيانالردىن  ۈنىكىىىى هرھ ۇۋاقىتتىىىىا. ئۇئاتايىىىىد

 ۈتىىىۈنپ هربتىكىىىىغ ۋە هرقشىىى ۇلمىىىىز ۇبىىى ڭ. پادىشىىىاھنىۆلتىىىۈرۈلهتتىئ ەمئىىىاد

 ېتىمقىىىىق ۇ. بىىىۇقىلىىىىد ۋاميىىىىل دا 10بولغىىىان ھالىىىدا  ۇمخىرىسىىىتىيانالرغا ئومىىى
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قىىىاتتىق بولغانىىىىدى. خىرىسىىىتىيانالر  ۋە ۋەھشىىىى ۇرۇنقىالردىنمىىىۇب ۇلىىىۇمالرز

 ۇلىىىىۇمالرز ۋە ېسىىىىمالرب ۇقىلغىىىان بىىىى هيىىىتتىىىارى  كىتابلىرىىىىىدا ق ۆزلىرىنىىىىڭئ

 هربىىىىىلهرگهغ ۋە هرقشىىىىى ۇسىىىىىخىلىرىنىڭن ڭكىتابالرنىىىىىى ۇقهددەسمىىىىى ەئىچىىىىىىد

قوللىرىىىىىدا  ۇالرنىىىىڭئ هلكىىىى. بۇقىلغىلىىىى بولمايىىىد هسىىىهۋۋۇرتارقالغىىىانلىقىنى ت

 هسىىهۋۋۇرسىىاقلىنىپ قالغىىانلىقىنى ت ۇسىىخىنىڭن ەركىتىىابالردىن بىىىر ۇقهددەسمىى

 ۇشىىىىىىىۇنداقر مكىتىىىىىىىابال هقىقىىىىىىىىيھ ۈنكى. چىىىىىىىهمهسئ ۇمكىنمىىىىىىى ۇقىلىشىىىىىىىم

- ۋايىھىىىىا ۆزئىىىى ۇرمىچىالرغائويىىىىد هنبىىىىىل ۇنىىىىىڭ. بۇيوقىلىىىىىد هردەھادىسىىىىىل

. ۇغۇلىىىىىدۇت ۇرسىىىىهتپ ۇرۇشىىىىقائويد ېزىىىىىپخالىغىىىىاننى ي هنبىىىىىل هۋەسىىىىلىرىھ

كونىىا  هنبىىىل هۋەبىسىى ۋەقهلىكىىلهر نۇرغىىۇنباشىىقا  ۋە هرھادىسىىىل ۇقىرىىىدىكىي

 ۈتىىىۈنلهيپ ۋاسىىىىتىلىرى ېلىشكىىى ېتىىىىپي ڭكىتابلىرىنىىىى هھىىىدەئىككىىىى ئ ېڭىىىىي ۋە

 ۇرمانامىىىدىكى كىتىىابالر ئويىىد هھىىدە. ھىىازىرقى ئىككىىى ئېنىقتىىۇريوقالغىىانلىقى ئ

يىىىىىىاكى  هھىىىىىۇدىيالر. يۇريوقتىىىىى ۈبھهشىىىىى هنلىكىىىىىىدەكىتىىىىىابالر ئىك ۇلمىىىىىاتوق ۋە

- ەلىىىلئىسىىپاتاليدىغان د هنلىكىنىىىئىك هسىىلىئ ڭكىتابالرنىىى ۇخىرىسىىتىيانالردا بىى

 هنشىىرىنج بىىىل ۋە ېنىىدرھىنىىدىي دوكتىىور ش ەھمهتىىۇلالر هي . شىىۇرئىسىىپات يوقتىى

كىتابلىرىىىىىىىدىن  هھىىىىىدەئىككىىىىىىى ئ ۇالردىنئىىىىى ۇنازىرىسىىىىىىىدەبارغىىىىىان م ېلىىىىىىپئ

قىلغانىىدا،  هلهپت ېرىشىىىنىب ەلىلىىلهپد ۋاسىتىسىىىنى ېلىشكىى ېتىىىپي ەرسىىىنىڭبىر

 ۋە هريىللىىىىىق ھادىسىىىىىل 313 هلىىىىگهنباشىىىىلىرىغا ك ڭخىرىسىىىىتىيانالرنى ۇالرئىىىى

 ېتىىىىىپي ڭكىتابالرنىىىى ۇبىىى هنبىىىىل هۋەبىپاسىىىاتالر سىىىى- هپىتىىىن همھ ۇسىىىىبهتلهرم

 ۇنىىىىڭ. بېيتقىىانئ ۆزۈريوقالغىىانلىقىنى ئىقىىىرار قىلىىىپ، ئىىى ۋاسىىىىتىلىرىنىڭ ېلىشكىى

 ۇسىىىىىخىالرنىڭقوللىرىىىىىىدىكى ھىىىىىازىرقى ن ۇالرنىىىىىىڭئىسىىىىىپاتالندىكى، ئ هنبىىىىىىل

 هھلىىىىى. ئۇريوقتىىىى ەلىىىىىلد هسىىىىكىنك ېزىلغىىىىانلىقىغىمۇي هسىىىىىردەئ ەربىىىىىر هلىىىىۇمم

 ېىىىىىزىلىشي ڭكىتابالرنىىىىىى ۇبىىىىى هنقىلىىىىىىش بىىىىىىل هخمىىىىىىنت ۋە ۇمىىىىىانكىتىىىىىابالر گ

 ېيتىىىالىغىنىئ هسىىىكىنك ېكىنقىلغىىىان. لىىى هنسىىىۇپم هسىىىىرلهرگهئ هزىتىىارىخىنى ب

 ۇھهممهدكىتىىىىىىابلىرى مىىىىىى ڭكىتابالرنىىىىىىى هھلىىىىىىىئ ۇسىىىىىىۇلمانالريىىىىىىوق. بىىىىىىىز م

 هسىىىىىىىىىىىرلهردەئ ېيىنكىىىىىىىىىىىك ۇزۇلمىغىىىىىىىىىىان،ب هلگىىىىىىىىىىىچهك هلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمئ

 ۇسىىىىىۇلمانالرنىڭم ۈتىىىىىۈنپ لكىىىىىىهقىلىمىىىىىىز. ب ېتىقىىىىىادئ ەپ، دۆزگهرتىلگهنئىىىىى

 ۇقهددەسمىىىىىى ڭخىرىسىىىىىىتىيانالرنى ۋە هھىىىىىىۇدىيي هنئورتىىىىىىاق ئىجمىىىىىىائى بىىىىىىىل

 هسىىىىلىنىئ ۆزئىىىى ۇرۇنالبىىىى ېلىشىىىىتىنك هلهيھىسسىىىىاالمئ ۇھهممهدكىتىىىىابلىرى مىىىى
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 هلگهنىىىىىدىنك هلهيھىسسىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىى ۆزگهرتىشىىىىىلهرئ هزىيوقاتقىىىىىان. ب

 ۆپكىىى ۇسىىىخىالرنىڭن ۇرماقىلىمىىىىز. ئويىىىد ېتىقىىىادئ ەپقىلغىىىان، د ۋامدا ېيىنمىىىۇك

 ۆزگهرتىلگهنلىكىنىئىىى ۋەيوقاتقىىىانلىقىنى  هسىىىلىنىئ ڭكىتابالرنىىىى ۇبولغىىىانلىقى بىىى

 ۇسىىىىىخىالردىكىن ۇبىىىىى ۈنكى. چىىىىىەلىلىىىىىدۇرد ېتهرلىىىىىىكي ۈچىىىىىۈنئىسىىىىىپاتالش ئ

  ساختىلىقىنى پاش قىلماقتا.  ڭبىرىنى-زىتلىقالر بىر 



كىتابلىرىدىن بەزى ئەھكامالرنىڭ ئەمەلدىن ئىككى ئەھدە 

 قالدۇرۇلغانلىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى

 

 «ۇرۇشقالىىد همهلىىدىنئ» هئىسىىتىالھى بىىويىچ هرىۇهتشىى ڭئىسىىالم دىنىنىىى

 هرىۇهتشىىى ۇيرۇلغىىىانب ۇرۇنبىىى ۈسىىىتىدەئ هسىىىىلهم ەر: بىىىىرهنىسىىىىم ڭگهننىىىىڭد

 ۆكمىھىىى هرىۇهتشىى ۇيرۇلغىىانب ۈسىىتىدەئ هسىىىىلهم ۇشىى هنهي ېىىيىنك ۆكمىنى،ھىى

 همهلىىىىىدىن. ئىسىىىىالم دىنىىىىىدىكى ئڭمهكتىىىىۇرد ۇرۇشقالىىىىد همهلىىىىدىنئىىىىارقىلىق ئ

 ۇر،دقىاللمايىىدىغان ئىىالالھ بىىار ەتر قهتۇىىىي هقىىىلئ هرنى،قىسسىىىل ۇرۇشقالىىد

 ېيتىشىىىنىڭئالالھقىىىا ئىمىىىان ئ هسىىىىلىلهرنى،ئوخشىىىاش م ڭگهنىىىگهد ۇربىىىىرد ۇئىىى

 ئوخشىىاش هنلىكىىىگهئىك ۇنىىاھگ دچىىو ڭشىىىرىكنى ۋە ۇرلۇقنىىىڭشۇالزىملىقىىى، ك

شىىىى قىلى ۋامدا هىگىىىۈگهم ئىىىۇ–. ۇئالمايىىىد هئىچىىىىگ ۆزئىىى هسىىىىلىلىرىنىم هقىىىىدەئ

 الهسىىىىىلىلىرىگىم همهلبولغىىىىان ئ ېھتىمىىىىالقىلىنىشىىىىى ئ همهلئ ۋاقىتلىىىىىقيىىىىاكى 

 .ۇئاتىلىد ەپد «هھكامالرئ ۇتلهقم» ۇالر. بۇرخاست

 همهلىىىىىىىىىىدىنئ هھكامالرنىىىىىىىىىىىڭئ هزىرىىىىىىىىىىىدەن ۇسىىىىىىىىىىۇلمانالرنىڭبىىىىىىىىىىىز م

 ڭئالالھنىىىىىى» ەقئىسىىىىىتىالھىدىكىد هھۇدىيالرنىىىىىڭي ۇقىىىىىۇمىئ ۇرۇلۇشىىىىىنىڭقالد

 ەرقىلىىىىپ يىىىاكى بىىىىر همىىىرئىشىىىقا ئ ەربىىىىر هسىىىتىنبىلم ۋىتىنىئىىىاقى ڭئىشىىىالرنى

 همهلىىىىدىنئ ۆكىىىىۈملهرنىھ ۇبىىىى ېىىىىيىنقىلىىىىىپ، ك هنۇىىىىىم هرنىئىشىىىىتىن كىشىىىىىل

 ۋىتىنىئىىىىىىاقى ۆكۈملىرىنىىىىىىىڭچىقارغىىىىىىان ھ ۇرۇنبىىىىىى ڭنىۇرغانلىقى،ئۆزىقالىىىىىىد

 ېىىىيىنك ڭالشىىىقاندىنباشىىىقا پىكىىىىر ئايدى ۆكىىىۈمگهھ ۇئىىى ېىىىيىنك ۋە هنلىكىىىىبىلمىگ

 هپىكىىرى بىىويىچ ېيىنكىىىك ۇزۇپبىى ۆكىىۈملهرنىھ بۇيرۇغىىان ۆزىئىى ۇرۇنقىبىى

 ۇسىىىۇلمانالرنىڭبىىىىز م هلكىىىىب همهس،ئ ڭگهنلىىىىكد« ۇرچىقارغانلىقىىىىد ۆكىىىۈمھ

: ۇنىىىىداقم ۇقىىىىۇمىئ ۇرۇلۇشىىىىىنىڭقالد همهلىىىىدىنئ ۆكۈملهرنىىىىىڭئىسىىىىتىالھىدا ھ

 ەتقىلىشىىتىن ئىبىىار هنۇىىىم ۋەقىلىىىش  همىىرچىقارغىىان ئ ۆزىئىى هزەلىىدىنئىىالالھ ئ

ئىرادىسىىى  ڭنىىىهنهئۆزىي ېىىيىنقىلىىىپ، ك ۋامدا ۋاقىىىتقىچه هلىىۇمم ۆكۈملىرىنىىىڭھ

 ۇ. بىىىىهتتىىىىىئوبىىىىدان بىل ۇرۇلىىىىىدىغانلىقىنىقالد همهلىىىىدىنئ هنبىىىىىل ۇيرۇقىبىىىى ۋە

 ۆكىىىىۈملهرنىباشىىىىقا ھ هنهئىىىىالالھ ي ېىىىىيىنك هلگهنىىىىدىنك ېتىىىىىپي ۋاقىىىىىت هلىىىىۇمم

، ۈچلهندۈرىىىىدۇك ۆكىىىۈملىرىنىچىقارغىىىان ھ ۇرۇنقىقىلىىىىش ئىىىارقىلىق بىىى ېالنئىى
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 ۆكىىىىىۈملهر. ئىىىىىاخىرقى ھۇقاليىىىىىدۇ، يىىىىىاكى تولۇرىىىىىىدۇقالد همهلىىىىىدىنيىىىىىاكى ئ

بايىىىىان  ۈگىگهنلىكىنىتىىىى ۋاقتىنىىىىىڭقىلىىىىىنىش  همهلئ ۆكۈملهرنىىىىىڭھ ۇرۇنقىبىىىى

 ۇرۇشقالىىىد همهلىىىدىنئ ۆكىىىۈملهرنىھ ۇرۇنقىبىىى ۇسىىىۇلمانالر. بىىىىز مۇرقىلىشىىىت

 ۇرۇنقىبىىىىىى هقبىلمىسىىىىىى هلگهنلىكىنىىىىىىىك ۆكۈمنىىىىىىىڭىىىىىىىر ھب ېڭىىىىىىىي ۈچىىىىىىۈنئ

. داۋامالشىىتۇرىمىزقىلىشىىنى  همهلئ ۇنىڭغىىائ ەپد هئىىىگ ۈچكهكىى ۆكىىۈملهرنىھ

 ۋاقىتتىىىىا هلىىىىگهنك ۆكىىىىۈملهرزىىىىىت ھالىىىىدا باشىىىىقا ھ ۆكىىىىۈملهرگهھ ۇرۇنقىبىىىى

 ۆكىىىىۈمنىھ ۇرۇنقىبىىىى ۇنىئىىىى ۈپهيلىتىىىى ېتهرسىىىىىزلىكىي هقلىنىىىىىڭئىنسىىىىانالر ئ

ئىىىىىىش ئالالھقىىىىىا  ۇبىىىىى همهلىيهتىىىىىته. ئدۇقالىىىىىى ۈشىىىىىىنىپچ ەپد ۆزگهرتكهنلىىىىىىكئ

 ۇرۇنقىبىىىىىىى هلكىىىىىىىب همهس،ئ ۇزىتلىقمىىىىىى همهس،ئ ۆزگهرتىشئىىىىىى هتهننىسىىىىىىب

. ۇربايانىىىىىىىىد ۈگىگهنلىكىنىىىىىىىىڭت ۋاقتىنىىىىىىىىڭقىلىىىىىىىىنىش  همهلئ ۆكۈملهرنىىىىىىىىڭھ

 هلىىىۋەتتهئ ۇرۇشىىىىداقالد همهلىىىدىنئ ۆكىىىۈملىرىنىھ هزىب ۇرۇنقىبىىى ڭئالالھنىىىى

ئىىىالالھ  هقهتپ ۇنى. ئىىىۇربىىىارد ېكمهتلهربولغىىىان ھىىى هنپهئهتلىىىىكئىنسىىىانالرغا م

 هممىسىىىىىىىھ هھكامالرنىىىىىىڭئ ۇيرۇغىىىىىانئىىىىىىالالھ ب ۈنكى. چىىىىىۇبىلىىىىىىد ۆزىئىىىىى

 هھۋالىغىىىىىائ ڭئىنسىىىىىانالرنى هھكىىىىىامالر. ئۈچۈنىىىىىدۇرپايدىسىىىىىى ئ ڭئىنسىىىىىانالرنى

ئىىىىىىدراق  هممىنىىىىىھ ېكمهتلهرنىىىىىىڭھ ۇبىىىى ڭ. ئىنسىىىىىانالرنىۇيرۇلىىىىىدۇقىىىىاراپ ب

 ۇنىشىىىى هلسىىىىهقك تكههقسىىىىهئاساسىىىىىي م همىىىىدى. ئهمهسئ ۇمكىنقىلىشىىىىى مىىىى

كىتابلىرىىىىىىدىكى  هھىىىىىدە: ئىككىىىىىى ئهبىىىىىويىچ ېتىقىىىىىادىمىزئ ڭبىزنىىىىىى ەيمىزكىىىىىى،د

 ڭنىهرقىسسىىىىىىىل ۇئىىىىىى هلكىىىىىىىب همهس،ئ ۇرۇلغانقالىىىىىىد همهلىىىىىىدىنئ هرقىسسىىىىىىىل

! ۇريالغانىىىىد هسىىىىكىنك هپسىىىىانىلهرئ ۋە ېكىىىىايىلهرھ ۇرمائويىىىىد هزىئىچىىىىىدىكى ب

 :مهسىلهن

زىنىىىىىىا  هنئىككىىىىىى قىىىىىىزى بىىىىىىل ۆزىنىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇتلىىىىى- 1

قى ئاتىسىىىىىدىن ھامىلىىىىىدار بولغىىىىانلى ۆزئىىىى ڭئىككىىىىى قىزنىىىىى ۇبىىىى ۋەقىلغىىىىانلىقى 

 ( 19~3 :19« يارىتىلىش» هۋرات. )تهپسانهئ هققىدىكىھ

ى ئايىىال ڭئوغلىنىىى ۆزئىى هھۇزانىىىڭئىىوغلى ي هلهيھىسسىىاالمنىڭئ يىىاقۇپ– 2

 ۋەزىنىىىىادىن شىىىىارىس  ۇبىىىى ڭسىىىىامارنى ۋەقىلغىىىىانلىقى  ۇنچىلىقسىىىىامارغا باسىىىىق

 :38« يىىىىىىارىتىلىش» هۋرات. )تۇغقىىىىىىانلىقىت ەكنىقوشىىىىىىكىز ڭىىىىىىگهنزارىىىىىىھ د

12~30) 
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 هممىسىىىىىىىىىھ هلهيھىسسىىىىىىىىاالمالرنىڭئىسىىىىىىىىا ئ ۋە ۇلهيمانسىىىىىىىى ۋۇد،دا- 3

 :1« هتتىىىىام». )ئىنجىىىىل هنلىكىىىىىئىك هۋالدلىىىىرىئ ڭزىنىىىادىن بولغىىىان شارىسىىىىنى

3~16) 

 ۇنچىلىقئايالىغىىىىىىىىىىا باسىىىىىىىىىىق ۇرىيانىىىىىىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمنىڭئ ۋۇددا- 4

 ۋەنلىقى ھامىلىىىىىدار بولغىىىىا هلهيھىسسىىىاالمدىنئ ۋۇددا ڭئايالنىىىىى ۇقىلغىىىانلىقى، بىىىى

 ۆلتۈرگىىۈزۈپ،قىلىىىپ ئ سۇيىقهسىىت هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۋۇددا ېرىنىىىئ ۇنىىىڭئ

 (27~2 :11« 2همۇئىلس» هۋراتئالغانلىقى. )ت ۇنلۇققائايالنى خوت ۇب

 ېنىىىىىپدىنىىىىىدىن ي ۆمرىىىىىدەئىىىىاخىرقى ئ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇلهيمانسىىىى- 5

 نۈچىىىۈئايىىىاللىرىنى رازى قىلىىىىش ئ ۋە ۇنغىىىانلىقىچوق ۇتقىىىاب ۇپ،بولىىى ۇرتهدمىىى

 ( 13~1 :11« 1پادىشاھالر» هۋرات. )تۇرغانلىقىسالد ۇتخانىالرنىب

 نۇنىىدىئالت ۈچىىۈنئ هۋالدلىىىرىئىسىىرائىل ئ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۇنھىىار- 6

 ۋە ۇنغىىىىىىىانلىقىچوق ۇنىڭغىىىىىىا، ئهپتىكىىىىىىل ۇتنىياسىىىىىىالغان بىىىىىىىر مىىىىىىوزاي بىىىىىىى

 (6~1 :32« چىقىش» هۋرات. )تۇيرۇغانلىقىب ۇنۇشقاچوق ۇباشقىالرنىم

 هرنىڭئوخشىىىىاش بىىىىارلىق قىسسىىىىىل ۇالرغىىىىاب ۋە هرقىسسىىىىىل ۇقىرىىىىىدىكىي

 هچىىىۈرۈلمهسقىلىنغىىىان ك هيغهمىىىبهرلهرگهپ ۋە هريالغىىىان قىسسىىىىل هممىسىىىىھ

 ۇرۇلغانقالىىىىد همهلىىىدىنئ هرنىيالغىىىان قىسسىىىىىل ۇنىىىىداق. بىىىىز بۆھمهتلهردۇرتىىى

يىىىىىىراق بولغىىىىىان  هقىقهتىىىىىتىنھ ۇالربىىىىى ۈنكىسىىىىىانىمايمىز. چىىىىى ۆكىىىىىۈملهردىنھ

 ەبىىىۇرز ه،ئىسىىىتىالھىمىز بىىىويىچ ڭ. بىزنىىىىۆھمهتلهردۇريالغىىىان تىىى ۋە هپسىىىانهئ

 همهلىىىدىنئ هۋراتنىىىىكىتىىىاب( ت ۈشىىىكهنئىىىالالھتىن چ هلهيھىسسىىىاالمغائ ۋۇد)دا

 ۇرۇلغانقالىىد نهمهلىىدىئ ۇئىى هنمىىۇبىل ېلىشىىىئىنجىىىل ك ۋە همهسئ ۇرغۇچىقالىىد

 ۇئىىىىاالر. دۇربىىىىىر كىتىىىىابت ەتئىبىىىىار ۇئىىىىاالردىند ەبىىىىۇرز ۈنكى. چىىىىۇبولمايىىىىد

 ڭكىتابلىرىنىىىىىى هھىىىىىدەباشىىىىىقا ئىككىىىىىى ئ ۋە ەبىىىىىۇر. زۇرۇلمايىىىىىدۇقالد همهلىىىىىدىنئ

يوقاتقىىىانلىقى،  ۋاسىىىىتىلىرىنىلىك هنچئىشىىى ېلىشىىىىدىكىك ېتىىىىپي هزامىىىانىمىزغىچ

زامىىىىىىان  ېچبىىىىىىىرھ ۇرۇشىىىىىىالردىنئويد ۋە ۈزۈشىىىىىىلهردىنكىرگ ۆزگهرتىشئىىىىىى

 ۈشىىىىۈپھالغىىىىا چ ۈبھىلىككىتىىىىابالر شىىىى ۇبىىىى ۈچىىىىۈنخىىىىالىي بواللمىغىىىىانلىقى ئ

 همهلىىىىدىنئ هممىىىىاقىلىنغىىىىانمىز. ئ هنۇىىىىىم ۇشىىىىتىنئوق ۇالرنىقالغاچقىىىىا، بىىىىىز بىىىى

 هۋراتت هزىب هھكىىىىىىىىىىىامالردىنبولغىىىىىىىىىىىان ئ ېگىشىىىىىىىىىىىلىكت ۇرۇلۇشىىىىىىىىىىىقاقالد

لىمىىىىز. قى ېتىىىراپئ ۇرۇلغانلىقىنىقالىىىد همهلىىدىنئىسىىالم دىنىىىىدا ئ هھكاملىرىنىىىڭئ
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 همهلىىىىىىدىنئ هممىسىىىىىىىنىھ ۆكۈملهرنىىىىىىىڭھ هلىىىىىىگهنك هۋراتتىىىىىىابىىىىىىىز ت ېكىنلىىىىىى

ئىسىىىىىىالم  ۆكىىىىىىۈملىرىھ هزىب هۋراتنىىىىىىىڭ. تېيتمىىىىىىايمىزئ ەپد ۇرۇلغانقالىىىىىىد

قىلىشىىىقا  همهلئ ۇنىڭغىىىائ ۇمشىىىهرىۇىتىمىز. ۇرۇلمىغانقالىىىد همهلىىىدىندىنىمىىىىزدا ئ

 هسىىىهمھىىىارام قىلىنغىىان ئىشىىىالردىن: يالغىىىان ق هۋراتتىىىات هسىىىىلهن،. مۇيرۇغىىانب

زىنىىىا قىلىىىىش، ئوغرىلىىىىق قىلىىىىش، يالغىىىان  ۆلتىىىۈرۈش،ئ ەمئىىىاد هققىلىىىىش، نىىىاھ

قىلىىىىىىش،  هتخىيىىىىىان نومۇسىىىىىىغا ۋە ېلىغىىىىىام ڭخوشىىىىىنىنى ېىىىىىرىش،ب ۇۋاھلىىىىىىقگ

ئىىانىنى قاقشىىىتىش، بىىىر -ئاسىىتى قىلىىىش، ئاتىىا -ئايىىاق  ۇسىىىنىنوم ڭباشىىقىالرنى

 ۇقاتىىارلىق ئىشىىالر ئىسىىالم دىنىمىزدىمىى ۆيلىنىشىىىئ هبىىىرىگ-بىىىر  ۇغقانالرنىىىڭت

 قىلماقتا. ۋامقىلىنغان ھالدا دا هنۇىم ۋەھارام 

 هيغهمبهرنىىىىىىىڭپ ېيىنكىىىىىىىك ۆكىىىىىىۈمھ ۇرغۇچىقالىىىىىىد همهلىىىىىىدىنگاھىىىىىىىدا ئ

 هيغهمبهرنىىىىىڭپ ۇرۇنقىبىىىى ۆكىىىىۈمھ ۇرۇلغۇچىقالىىىىد همهلىىىىدىنئ هرىۇىتىدە،شىىىى

 ئهمهلىىىىىىىدىن ۋە قالىىىىىىىدۇرغۇچى ئهمهلىىىىىىىدىن. گاھىىىىىىىىدا ېلىىىىىىىىدۇك هرىۇىتىدەشىىىىىىى

 شىىىىىهرىۇىتىدە پهيغهمبهرنىىىىىىڭبىىىىىىرال  ھۆكىىىىىۈمئىككىىىىىى  ھهر قالىىىىىدۇرۇلغۇچى

ا كىتابلىرىىىىىد ئهھىىىىدەئىككىىىىى  ھهر يېڭىىىىى ۋەمىسىىىىاللىرى كونىىىىا  بۇنىىىىىڭ. كېلىىىىىدۇ

 .كۆپتۇرناھايىتى 

 ېيىنكىىىىىىىىك ۆكۈمنىىىىىىىىڭھ ېڭىىىىىىىىي ۇرغۇچىقالىىىىىىىد همهلىىىىىىىدىنئ ۆۋەنىىىىىىىدەت

 ۆكۈمنىىىىىڭكونىىىىا ھ ۇرۇلغۇچىقالىىىىد همهلىىىىدىنئ ۋە هرىۇىتىدەشىىىى هيغهمبهرنىىىىىڭپ

مىسىىىىىىاللىرى  هزىب هلگهنلىكىنىىىىىىىڭك هرىۇىتىدەشىىىىىى هيغهمبهرنىىىىىىىڭپ ۇرۇنقىبىىىىىى

 :ېرىلىدۇب

 ەمئىىىىاد ۆيلىنىشئىىىى هنبىىىىىل ڭىللىرىسىىىىى- هدەھ ۇغقىىىىانبىىىىىر ت ۆزىنىىىىىڭئ- 1

 ۆزئىىىى هۋالدلىىىىىرىئ ەمنىىىىىڭجىىىىائىز ئىىىىىدى. ئاد هرىۇىتىدەشىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

 مۇسىىىا ھۆكىىىۈم بىىىۇ. ۆپهيگهنئىىىارقىلىق كىىى ۆيلىنىشئىىى هنبىىىىل ڭىللىرىسىىىى- هدەھ

 هۋرات. )تقالىىىىىىىىىىدۇرۇلغان ئهمهلىىىىىىىىىىدىن شىىىىىىىىىىهرىۇىتىدە ئهلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمنىڭ

 هيلىىىىىم ۇن،بولغىىىىان بولسىىىى هرىپىىىىىدىنت دئاتىىىىا هيلىىىىىم( »9 :18« ۋىىىىىيالرال»

تاشىىىىقىرىدا  هيلىىىىىم ۆيىىىىدە،بىىىىىر ئ هيلىىىىم ۇن،بولغىىىىان بولسىىىى هرىپىىىىىدىنت دئانىىىا

 هۋرات)ت« ئاچمىىىىىىا. هۋرىتىنىىىىىىىئ ېرىندىشىىىىىىىڭنىڭياشىىىىىىىغان بىىىىىىولغىن، قىىىىىىىز ق

ياتقىىان  ۇنىىدابىىىر ئور هنبىىىل ېرىندىشىىىقىىىز ق ۆزىنىىىڭئ» (17 :20« ۋىىىيالرال»

 هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ەم( ئىىىاد22 :27« ۈلگهئىىى» هۋرات)ت« هلۇۇنىىىدۇركىشىىىى م
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جىىائىز بولمىغىىان بولسىىا  ۆيلىنىشئىى هنبىىىل ېرىندىشىىىقىىىز ق ۆزىنىىىڭئ هرىۇىتىدەشىى

 هممىسىىىىىھ هۋالدلىرىنىىىىڭئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ەمئىىىىاد ۆكۈمىىىدىنھ ۇئىىىىدى، بىىى

ئىىىش  ۇتوغرىسىىى بىى هد. ئهمهسئ ۇنىىداقئ هممىىابىىوالتتى، ئ ڭىىيىلگهند نهلۇىىۇم

 هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىاجىىىائىز ئىىىدى، م هرىۇىتىدەشىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ەمئىىاد

 ھارام قىلىنغان.  ۋە ۇرۇلغانقالد همهلدىنئ هرىۇىتىدەش

 هرىۇىتىدەشىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھنىىىى ۆشىىىىىگ ۋانالرنىىىىىڭھاي ۈتىىىىۈنپ- 2

 هقئىىىىوتت ېشىىىىىلي هرگهسىىىىىل ۋانالرجىىىىانلىق ھىىىىاي هرقانىىىىداقھ»ھىىىىاالل ئىىىىىدى. 

 هۋرات)ت« .هردىىىىىىىىىىمب هرگهسىىىىىىىىىىل هممىسىىىىىىىىىىنىھ ۇالرنىىىىىىىىىىڭ. ئۇرتائامىىىىىىىىىد

 نىىىىڭۋانالرھاي ۇبىىى هرىۇىتىدەشىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىا( م3 :9« يىىىارىتىلىش»

 ۆكمىنىھىىىىاراملىق ھىىىى ۇرۇلۇپ،قالىىىىد همهلىىىىدىنئ ۆكمىھىىىىاالللىق ھىىىى هزىسىىىىىب

 ۇلىىىىىىۇمت ۋەتوشىىىىىىقان  ۆگه،تىىىىىى»( 8~4 :11« ۋىىىىىىىيالرال» هۋراتئالغىىىىىىان. )ت

 ۇ. چوشىىىىقىمېمهىالريىىى ۆشىىىىنىگ ۇر،ھارامىىىىد هرگهچاشىىىقان قاتىىىارلىقالر سىىىىل

« .ۇتمىىىاىالرجىسىىىمىنى ت ېمهىالر،يىىى ۆشىىىىنىگ ۇنىىىىڭئ ۇر،ھارامىىىد هرگهسىىىىل

 (8- 7 :14« ۈلگهئ» هۋرات)ت

 ڭهلهيھىسسىىىاالمنىئ يىىىاقۇپ ۇتىىىۇشبىىىىر نىكاھتىىىا ت ڭىلالرنىسىىىى-ئاچىىىا - 3

لىك راھىىىىل ئىسىىىىم ۋە هيىىىۇهل هلهيھىسسىىىاالمئ يىىىاقۇپجىىىائىز ئىىىىدى.  هرىۇىتىدەشىىى

 :29« يىىىىىىارىتىلىش» هۋرات. )تۇتقىىىىىاننىكاھىىىىىىدا ت ڭىلنىسىىىىىى-ئىككىىىىىى ئاچىىىىىا 

ق ھىىىاالللى ڭئىشىىىنى ۇبىىى هرىۇىتىدەشىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام ېىىىيىن( ك35~15

 ڭنىىىبىىىر ئايال»ئالغىىان:  ۆكمىنىھىىاراملىق ھىى ۇرۇلۇپ،قالىىد همهلىىدىنئ ۆكمىھىى

 اۋاقتىىىىدھايىىىات  ۇنىىىىڭئالمىىىا. ئ ڭلىسىىىىنىئاچىسىىىىنى يىىىاكى سى ۇنىىىىڭئ ۈسىىىتىگهئ

 :18« ۋىىىىيالرال» هۋرات)ت« ئاچمىىىا. هۋرىتىنىىىىئ ڭىللىرىنىڭسىىىى-ئاچىىىا  ۇنىىىىڭئ

 هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ يىىىىىاقۇپ ۇتىىىىىۇشبىىىىىىر نىكاھتىىىىىىا ت ڭىلنىسىىىىىى-( ئاچىىىىىا 18

ن زىنىىىىادى هۋالدلىرىنىىىىىئ ۇنىىىىىڭجىىىىائىز بولمىغىىىىان بولسىىىىا ئىىىىدى، ئ هرىۇىتىدەشىىى

ىل ئىسىىرائ همهس،ئ ۇنىىداقئ ېكىنبىىوالتتى. لىى هلىىگهنتىىوغرا ك ڭيىشىىكهبولغىىان د

 هسىىىىىلىدىنن ۇنىىىىىىڭئ هممىسىىىىىىھ هيغهمبهرلهرنىىىىىىڭپ هلىىىىىگهنك هۋالدلىرىىىىىىدىنئ

 بولغان.

 هۋەبقايسىىى بىىىر سىى ۇنىنىخوتىى هرىۇىتىدەشىى هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۇسىىام- 4

 ېىىىيىن. ئايىىىال كىشىىىى ئاجرىشىىىىپ چىققانىىىدىن كۇرتىىىاالق قىلىىىىش جىىىائىزد هنبىىىىل
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« ۈلگهئىىى» هۋرات. )تۇرجىىىائىزد همھ ۆيلىنىشىىىىئ ۇنىڭغىىىائ ڭخالىغىىىان كىشىىىىنى

 هقهتئايىىىىىال كىشىىىىىىىنى پ هرىۇىتىدە،شىىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭ( ئىسىىىىىا ئ4~1 :24

 همهس،تىىىىاالق قىلىىىىىش جىىىىائىز ئ هنبىىىىىل هۋەبزىنىىىىادىن باشىىىىقا قايسىىىىى بىىىىىر سىىىى

تىىىىاالق  هلكىىىىىب همهس،جىىىىائىز ئ ېلىشىىىىىمۇئ ڭئايىىىىالنى باشىىىىقا بىرىنىىىىى ۇنىىىىداقب

ئايىىالىنى ». ۇرزىنىىا قىلغانغىىا ئوخشاشىىت هنبىىىل ۇنىىىڭئ ېلىشئىى ۇننىغىىان خوتىىقىلىن

 مهن ئهممىىىا. ڭيىلىىىدىد هرسىىىۇنب ېتىنىىىىتىىىاالق خ ۇنىىىىڭتىىىاالق قىلغىىىان كىشىىىى ئ

تىىىاالق قىلغىىىان  تۈپهيلىىىىدىن گۇنىىىاھئايىىىالىنى زىنىىىادىن باشىىىقا بىىىىر  ئېيتىمهنكىىىى،

 ئۇنىىىڭئالغىىان كىشىىى  ئىىۇنى. بولىىىدۇزىنىىا قىلىشىىىغا يىىول ئاچقىىان  ئۇنىىىڭكىشىىى 

( ئىسىىىىىىا 32 – 31: 5« هتتىىىىىىام»)ئىنجىىىىىىىل « .بولىىىىىىىدۇزىنىىىىىىا قىلغىىىىىىان  بىىىىىىلهن

 هلبىڭالرنىىىىىڭق هرنىڭسىىىىىل»: هرگهنب ۋابجىىىىا ەپد ۇنىىىىداقم هررىسىىىىيلهرگهش

 ڭالرغاتىىىىىىاالق قىلىشىىىىىىىى ڭالرنىئايىىىىىىاللىرى هرنىڭسىىىىىىىل ۇسىىىىىىاقاتتىقلىقىىىىىىىدىن م

زىنىىىا  ۇنىىىىڭئ : ئايىىىالىنىۇبولمايىىىد ۇنىىىداقئ همىىىدىئ هممىىىاقىلغىىىان. ئ ۇخسىىىهتر

باشىىىىقا  ۋڭتىىىىىپ،تىىىىاالق قىلى هنبىىىىىل ۇنىىىىاھىباشىىىىقا بىىىىىر گ ۇناھىىىىىدىنقىلغىىىىانلىق گ

تىىىىاالق  ۋە ۇزىنىىىىا قىلغىىىىان بولىىىىىد هنبىىىىىل ۇنىىىىىڭئ ەمئىىىىاد ۆيلهنگهنئىىىى هبىرسىىىىىگ

« .ۇزىنىىىا قىلغىىىىان بولىىىىىد هنئايىىىال بىىىىىل ۇبىىىى ەممۇقىلىنغىىىان ئايىىىىالنى ئالغىىىان ئىىىىاد

 همهلىىىىىدىنئ ۈمنىۆكىىىىىھ ېكىسىىىىىتلهردىنت ۇ( بىىىىى9 – 8 :19« هتتىىىىىام»)ئىنجىىىىىىل 

 ۇسىىام ڭ. تاالقنىىىۇبولىىىد هلىىۇمبولغىىانلىقى م ېىىتىمئىككىىى ق ڭئىشىىىنى ۇرۇشقالىىد

 ۇسىىىىىىىىىىائانىىىىىىىىىىدىن م هنلىكىىىىىىىىىىى،ھىىىىىىىىىىارام ئىك ۇرۇنبىىىىىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمدىنئ

تىىىاالق  ۇرۇلۇپ،قالىىىد همهلىىىدىنئ ۆكىىىۈمھ ۇبىىى هرىۇىتىدەشىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

ھىىارام  هنهتىىاالق ي هرىۇىتىدەشىى هلهيھىسسىىاالمنىڭئىسىىا ئ ۋەھىىاالل قىلىنغىىانلىقى 

 .ۇبولىد هلۇمقىلىنغانلىقى م

 ېلىشىق همهلدىنئ ۆكۈملىرىنىڭھ ۈتۈنپ هۋراتنىڭت- 5

 هۋالدلىرىغىىىىىائىسىىىىىرائىل ئ ۈتىىىىىۈنپ هۋراتىىىىىىدات هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىام

 هۋالدىىىىىىدىنبىىىىىار ئىىىىىىدى. ئىسىىىىىرائىل ئ ۆكىىىىىۈملىرىھ هرىۇهتشىىىىى هخسىىىىىۇسم

قىلىشىىىىىىقا  همهلئ هھكاملىرىغىىىىىىائ ۇنىىىىىىىڭئ هيغهمىىىىىىبهرلهربىىىىىىارلىق پ هلىىىىىىگهنك

 ۆكۈملىرىنىىىڭھىىاالللىق ھ-ھىىارام  ۋانالرنىىىڭھاي هھكىىامالردائ ۇ. بىىۇيرۇلغىىانب

ئىچىىىدىن  هۋالدلىىىرىئىسىىرائىل ئ هلهيھىسسىىاالممۇبىىار ئىىىدى. ئىسىىا ئ هممىسىىىھ

 هرىۇىتىنىشىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام ۇئىىىىدى، ئىىى هيغهمىىىبهربىىىىر پ هلىىىگهنك
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 هگهشىىىكۈچىئ هرىۇىتىگهشىىى ۇنىىىىڭئ هلكىىىىب همهس،ئ ۇرغۇچىقالىىىد همهلىىىدىنئ

 هيغهمبهرلهرنىىىىڭپ ۇرۇنقىبىى ېنىىىىم»: ڭىىگهند ۇنىىىداقم ۇئىىىىدى. ئىى هيغهمىىبهرپ

 ۈچىىىۈنئ ۇزۇشبىىى هن. مىالرئىىىويالپ قالمىىىا ەپ، دهلىىىدىك ۇزغىلىدىنىنىىىى بىىى

: ېيتىىايكىئ ۇنىشىى هرگه. سىىىلهلىىدىمك ۈچىىۈنئ ۇقالشتولىى ۇنىئىى هلكىىىب همهس،ئ

 ۇقتولىىى هممىسىىىىھ هن،قىلىىىىدىك ۋاميىىىوق بولماسىىىتىن دا ڭمىىىىنز هنئاسىىىمان بىىىىل

« .ۆزگهرمهيىىدۇئ ېكىتمىىۇيىىاكى بىىىر چ هرپمىىۇبىىىر ھ ۇنىىدىنقان ۇبىى ۇچهبولمىغىى

 هقىىىىىىقهتھ» ۆزىنىىىىىىڭئ ېنىىىىىدىر( دوكتىىىىىور ش18 – 17 :5« هتتىىىىىام»)ئىنجىىىىىىل 

 هۋراتئاساسىىىلىنىپ ت ېكىسىىىتلهرگهت ۇقىرىىىىدىكىي هسىىىىرىدەنىىىاملىق ئ« مىزانىىىى

. ئىسىىا ۇرغىىانت ڭچىىى ۆزىدەسىى ڭىىگهن، دۇرۇلمايىىدۇقالد همهلىىدىنئ هھكىىاملىرىئ

 همهلىىىىدىنئ ۆكۈمنىمىىىىۇھ ەربىىىىىر هھكاملىرىىىىىدىنئ هۋراتت هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

 هلكىىىب همهس،ئ ۈچىىۈنئ ۇزۇشبىى ۇئىى ۈنكى. چىىۇئىنكىىار قىلىىىد ۇرغانلىقىغاقالىىد

ھىىىىىىىارام قىلىنغىىىىىىىان  هۋراتتىكىىىىىىىىت ېكىن. لىىىىىىىهلىىىىىىىگهنك ۈچىىىىىىىۈنئ ۇقالشتولىىىىىىى

ھاالللىققىىىا ئايالنغىىىان.  هنبىىىىل هتىۋاسىىىىپ ۋلۇسىىىنىڭپا هممىسىىىىھ هرسىىىىلهرنىڭن

باشىىىىىىىقا  هردىن: پاسىىىىىىىكىنا كىشىىىىىىىىلۆرەكىىىىىىى هرىۇىتىگهشىىىىىىى ڭخىرىسىىىىىىىتىيانالرنى

 هرسىىىلهر. پىىاق نۇريوقتىى هرسىىهن ەيىىدىغانھىىارام د ۈچىىۈنكىشىىى ئ ېچقانىىداقھ

 هرپىىىاق كىشىىىىل هرسىىىىلهرپاسىىىكىنا ن ۋە ۇرپاسىىىكىنىد ۈچىىىۈنئ هرپاسىىىكىنا كىشىىىىل

رىملىقالرغىىا  ۋلۇس. پىىائىىىدى هتىىىۋابىىىر پ هجهبلىنهرلىىىكئ ۇ. بىىۇرپىىاكت ۈچىىۈنئ

 ۇغىىىىىانۇىسىىىىىانى تونەبر هنم»يازغىىىىىان:  ەپد ۇنىىىىىداقم هكتۇبىىىىىىدايازغىىىىىان م

 همهسىىىىتۇر،زاتىىىىىدا پاسىىىىكىنا ئ ۆزئىىىى هرسىىىىهن ېچقانىىىىداق. ھهنئىىىىالىمم هقىقىىىىىيھ

« .ۇرپاسىىىكىنىد ۇئىىى ۈچىىىۈنئ هركىشىىىىل ېسىىىابلىغانھ ەپپاسىىىكىنا د ۇنىئىىى هقهتپ

. ۇرپىىىىاكت هرسىىىىهن هرھ ۈچىىىىۈنپىىىىاكالر ئ»( 14 :14« رىملىقىىىىالر»)ئىنجىىىىىل 

 ۇر،يوقتىى هرسىىهپىىاق ن ۈچىىۈنئ― مىن بولمىغىىانالر ۇئمىى― پاسىىكىنىالر  هممىىائ

)ئىنجىىىىىىىل « .ۇرپاسىىىىىىكىنىد ۋىجىىىىىىدانلىرى ۋە هقىللىىىىىىىرىئ ۇالرنىىىىىىىڭئ هلكىىىىىىىب

 (15 :1« ۇستىت»

 هۋالدلىىىىىرىئىسىىىىرائىل ئ ۋە ۇسىىىىام ېكىسىىىىتتىنئىككىىىىى ت ۇبىىىى ۇقىرىىىىىدىكىي

 ۋە هيغهمبهرلهرنىىىىىڭپ ۈتىىىىۈنپ هلىىىىگهنك هلهيھىسسىىىىاالمغىچهئىچىىىىىدىن ئىسىىىىا ئ

 ۇالرنىىىڭئ هۋەبتىنسىى ۇبىى همهسىىلىكى،پىىاق ئ هرنىڭكىشىىىل هگهشىىكهنئ ۇالرغىىائ

، ئىسىىىىىىىا هتمىگهنلىكىىىىىىىىي ۈچىبىىىىىىىارلىق ھىىىىىىىارامالرنى ھىىىىىىىاالل قىلىشىىىىىىىقا كىىىىىىى
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 همهلىىىىىىىىدىنئ هرىۇىتىنىشىىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىىىام هلهيھىسسىىىىىىىاالمنىڭئ

 پىىىىىاق ۇرىتلىرىنىىىىىىڭم ۋلۇسپىىىىىا ۋە هتمىگهنلىكىىىىىىي ۈچىكىىىىى همھ ۇرۇشىىىىىقاقالد

 هرسىىىىىىلهرنىڭھىىىىىارام ن ۈتىىىىىۈنپ ۇالرغىىىىىائ ۋلۇسىىىىىنىڭپا ۈچىىىىىۈنبولغىىىىىانلىقى ئ

 ۇسىىام ۋلۇس. تىىوغرا، پىىاۇبولىىىد هلىىۇمم هرگهنلىكىىىھىىاالل قىلىىىپ ب هممىسىىىنىھ

 ۈرئهتجىىى ۇرۇشىىىقاقالد همهلىىىدىنئ ۈتىىىۈنلهيپ هرىۇىتىنىشىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

( ڭھىىىىىازىرقى خىرىسىىىىىتىيانالرنى هنىىىىىى)ي ۇرىتلىرىنىىىىىىڭم ۋلۇسقىاللىىىىىىدى. پىىىىىا

 . ۇرۇلغانقالد همهلدىنئ هممىسىھ هھكاملىرىنىڭئ هۋراتت هقانائىتى بويىچ

 ۇرۇلۇشىقالد همهلدىنئ هنبىنىڭش ۋەئىسرائىل بايراملىرى - 6

ى ئىسىىىرائىل بىىىايراملىر ېكىسىىىتلىرىدەت- 44~1 :23« ۋىىىىيالرال» هۋراتت

 ۈتىىىىىىۈنپ هۋالدلىرىنىىىىىىىڭئىسىىىىىىرائىل ئ ۇلۇغلىنىشىىىىىىىئ ۈنلۈكنىىىىىىىڭك هنبهشىىىىىى ۋە

قىلىنغىىىىىىان  هرزقىلىنىشىىىىىىى پ ۋامجىىىىىىايالردا دا همىىىىىىمهھ ۈچىىىىىىۈنئ هسىىىىىىىللىرىن

 ۇلىىىۇغالشئ ۈنىنىكىىى هنبهبايىىىان قىلىنغىىىان. شىىى هنلىكىىىىئىك ۆكىىىۈمھ هىگۈلىىىۈقم

 ۆكىىىىۈمھ ۆزگهرمهسئىىىى هىگۈلىىىىۈقم هرىۇىتىدەشىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىام

. ۆلتىىىىىۈرۈلهتتىكىشىىىىىى ئ هنبىىىىىايرام قىلماسىىىىىتىن، ئىشىىىىىلىگ ۈنىىىىىدەك ۇئىىىىىىدى. بىىىىى

 :34، 12 :23، 11~8 :20« چىقىىىىىىىىىش»، 3- 2 :2« يىىىىىىىىارىتىلىش» هۋراتت

 :17« ئىرمىيىىىىا»، 15~12 :5« ۈلگهئىىىى»، 3 :23، 3 :19« ۋىىىىىيالرال»، 21

، 14 :9« هھمىيىىىىىىىىىىىىىىىىىىان»، 14 – 13 :58، 8~1 :56« ئىشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىۇىيا»، 27

 ۇلىىىىىىىۇغالشئ ۈنىنىكىىىىىىى هنبهشىىىىىىى ېكىسىىىىىىىتلهردەت – 24~12 :20« ھىزقىيىىىىىىىا»

 ۆكمىھىىى رۈشۆلتىىىۈئ هننىئىشىىىلىگ ۈنىىىىدەك هنبه. شىىىهكرارالنغىىىانت هسىلىسىىىىم

بايىىىىىىىىىىان  ېكىسىىىىىىىىىىتلهردەت- 3~1 :35 ۋە 17~12 :31« چىقىىىىىىىىىىىش» هۋراتت

 ىىىىكەتچىلخار ۈنلىىىۈكتهك هنبهشىىى ەۋرىىىىدەد هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىاقىلىنغىىىان. م

نىىىپ قىلى ېسىىهق، تىىاش كچېقىلىىىپ ېلىىىپسىىىرتىغا ئ هھهرنىڭشىى ەمقىلغىىان بىىىر ئىىاد

ئىسىىىىىىرائىل  ۋلۇسپىىىىىىا( 36~32 :15« سىىىىىىانالر» هۋرات. )تۆلتىىىىىىۈرۈلگهنئ

نى ئىىىادىتى ۇلىىىۇغالشئ هنبىنىشىىى ۋە ۈنلىرىنىبىىىايرام كىىى ۈتىىىۈنپ هۋالدلىرىنىىىىڭئ

 ۇنىىىىداقم هكتۇبىىىىىدايازغىىىىان م ۇلۇسىىىىىيلىقالرغاك ۇ. ئىىىىۇرغانقالىىىىد همهلىىىىدىنئ

 هنبهبىىىىىايرام، ئىىىىىاي، شىىىىى هق،ئىچىىىىىم- ېمهقيىىىىى ېچكىمھىىىىى هرگهسىىىىىىل»: ڭىىىىىگهند

 (16 :2« ۇلۇسىيلىقالرك»)ئىنجىل « .ۇقىاللمايد ۆكۈمتوغرىلىق ھ
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 ئالىملىرىىىىىىدىن ۇپهسسىىىىىىرم هپسىىىىىىرلىرىدەت ېرتمېنتلهرنىىىىىىڭرىچ ۋالىىىىىىۋەد

: بىىىايرام هھىىۇدىيالرداي»: هلتىىىۈرۈلگهنك هقىىىلن ۆزلىرىسىىى ۇنىىۇم ڭئىككىسىىىنى

 ۇبىىىىىوالتتى. بىىىىى ۈرلىىىىىۈقت ۈچئىىىىى ەتئىبىىىىىار هپتىلىكىىىىىتىنھ ۋە يىللىىىىىىق، ئىىىىىايلىق

 هنبىنىشىىىىىىى هتتىىىىىىىاھ ۇرۇلغان،قالىىىىىىىد همهلىىىىىىىدىنئ هممىسىىىىىىىىھ ڭبايرامالرنىىىىىىىى

 .«ۇلغانئورنىغا قوي ۇنىڭئ هكشهنبهي ۇرۇلۇپ،قالد همهلدىنئ ۇلۇغالشمۇئ

 ۇرۇلۇشىقالد همهلدىنئ ڭقىلىشنى هتنهخ- 7

 تىدەهرىۇىشىى هلهيھىسسىىاالمنىڭقىلىىىش ئىبىىراھىم ئ هتىىنهبىىالىالرنى خ ۇلئوغىى

ئىىىدى.  هۋجىىۇتم هنبىىىل ۈپىتىسىى ۇشبولىى ۆكىىۈمھ ۆزگهرمهسئىى هىگۈلىىۈقم

بولغىىىىان ھامىىىىان  ۈنلىىىىۈقك هككىزسىىىى ۇلالرئوغىىىى هسىىىىىلىڭالردىنن هرنىڭسىىىىىل»

 هھىىىىىدەمئ ۇقىلغىىىىىان بىىىىى هققىىىىىىدەھ ۆشىىىىىۈىالرگ هرنىڭ. سىىىىىىلۇقىلىنىىىىىىد هتىىىىىنهخ

 ۆكىىىۈمھ ۇ( بىى13- 12 :17« يىىىارىتىلىش» هۋرات)ت« .هھدىىىدۇرئ هىگۈلىىۈقم

 هلهيھىسسىىىىىىىىاالمالرنىڭئىسىىىىىىىىھاق ئ ۋەئىسىىىىىىىىمائىل  ۇللىرىئىبىىىىىىىىراھىم ئوغىىىىىىىى

پ ىىىىىقىل ۋامدا هرىۇىتىدەشىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىام ۋە ەئىچىىىىىد هۋالدلىىىىىرىئ

بولغانىىىىدا  ۈنلىىىىۈقك هككىزبىىىىالىالر سىىىى ۇلئوغىىىى ۇغۇلغىىىىانت ېڭىىىىىي». هلىىىىگهنك

 (3 :12« ۋىيالرال» هۋرات)ت« .ۇقىلىنىد هتنهخ

قىلىىىىىش  هتىىىنهخ هبىنىسىىى ۇبىىى» :قىلىنغىىىان هتىىىنهخ هلهيھىسسىىىاالممۇئىسىىىا ئ

« .ۇلىىىىدىقوي هسىىىىۇئي ېتىىىىىئ ۇنىىىىىڭئ ۈنىتولغىىىىان كىىىى ۈنكىىىى هككىزسىىىى ۈچىىىىۈنئ

 (21 :2 «ۇقال»)ئىنجىل 

 هلىىىگهنقىلىىىىپ ك ۋامدا ۈنگىچهھىىىازىرقى كىىى ەئىبادىتىىىىد ڭخىرىسىىىتىيانالرنى

 هلهيھىسسىىىاالمنىڭنامىىازنى ئىسىىىا ئ ۇبىىى ۇالرئىى ۇپ،بىىىىر نامىىاز بىىىار بولىىى هلىىۇمم

. ئىسىىىىىىا ۇيىىىىىىدۇئوق ۈچىىىىىىۈنئ هشخىىىىىىاتىرىل ۇنىئىىىىىى ۈنىىىىىىىدەقىلىنغىىىىىىان ك هتىىىىىىنهخ

 همهلىىىىدىنقىلىىىىىش ئىشىىىىى ئ هتىىىىنهخ ۇلالرنىئوغىىىى ەۋرىىىىىدەد هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

 ۇبىىىى ۋلۇسپىىىىا هقهت. پهلىىىىگهنقىلىىىىىپ ك ۋامدا هلكىىىىىب همهس،ئ ۇرۇلغانقالىىىىد

ئاخىرىىىدا  ۋە ۇرغىىانت ڭقىىاتتىق چىىى ۈچىىۈنئ ۇرۇشقالىىد همهلىىدىنئ ۆكىىۈمنىھ

 :2« رىملىقىىىالر»، 3 :3« هرشىلىىىپىلىكل». ئىنجىىىل ۇرغانقالىىد همهلىىدىنئ ۇنىبىى

- 11 :2« ۇلۇسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيلىقالرك»، 5~3 :2« هرگىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاالتىلىكل»، 29~25

 همهلىىىىىىىدىنئ هسىىىىىىىىلىنىڭم ۇبىىىىىىى هكتۇبلىرىىىىىىىىدام ۋلۇسىىىىىىىنىڭپا ېكىسىىىىىىىتلهردىكىت

گاالتىلىقالرغىىىىىا يازغىىىىىان  ۇنىىىىىىڭئ ۆۋەنىىىىىدە. تۆزلهنگهنسىىىىى ۇرۇلغانلىقىقالىىىىىد
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 ۋلۇسمانىىىىا پىىىىا هنم»: هلتىىىىۈرىمىزك هقىىىىىلن ېكىسىىىىتنىالئىككىىىىى ت هكتۇبىىىىىدىنم

 هتىىىىىىىنهخ ڭالرنىبىىىىىىىالىلىرى هرسىىىىىىىىل هگهرئ ېيتىمهنكىىىىىىىى،ئ ۇنىشىىىىىىى هرگهسىىىىىىىىل

 هتىىنهئىسىىادا خ ۈنكى. چىىهتكۈزمهيىىدۇپايىىدا ي ېچھىى هرگهئىسىىا سىىىل ىالرمۇقىلسىىا

 :5« گىىىىاالتىلىقالر»)ئىنجىىىىىل « .ۇرپايدىسىىىىى يوقتىىىى هرسىىىىىگهن ېچھىىىى ڭقىلىشىىىىنى

2~6) 

 هىگۈلىىىىىىۈقم ۇبىىىىىى ۇزمىغىىىىىىانب هلهيھىسسىىىىىىاالمخىرىسىىىىىىتىيانالر ئىسىىىىىىا ئ

 . ۇرغانقالد همهلدىنئ هنبىل هتىۋاسىپ ۋلۇسنىڭپا ۆكۈمنىھ

 قىممىتى هۋراتنىڭت هزىرىدەن ۋلۇسنىڭپا- 8

 ۇرۇنقىبىى»: ڭىىگهند ۇنىىداقم هكتۇبىىىدايازغىىان م هرگهئىبىىرانىيىل ۋلۇسپىىا

 همهلىىىىىدىنئ ۇالرئىىىىى هۋەبتىنپايدىسىىىىىىزلىقى سىىىىى ۋە ەئىپلىكىىىىىىز ۋەسىىىىىىيهتلهرنىڭ

 ۋە- 1825 ېكىسىىىىىتت ۇ( بىىىىى18 :7« هرئىبىىىىىرانىيل»)ئىنجىىىىىىل « .ۇرۇلىىىىىدىقالد

 همهلىىىىىىىدىنئ ۆكۈملهرنىىىىىىىىڭھ ۇرۇنقىبىىىىىىى»: هشىىىىىىىرىدەيىلالردىكىىىىىىىى ن- 1826

 ەپد« بولىىىىىدى هنچىسىىىىىىزلىكىدىنئىش ۋەپايدىسىىىىىىز  ۇالرنىىىىىىڭئ ۇرۇلۇشىىىىىىقالد

بولسىىىىىىىىا،  هشىىىىىىىىرىدەيىلالردىكىىىىىىىىى ن- 1844، - 1823، - 1671. هلىىىىىىىىگهنك

پايدىسىىىىىىىزلىقىدىن  ۋەئىىىىىىاجىزلىقى  ەزىللىكىىىىىى،ر ۋەسىىىىىىىيهتلهرنىڭ ۇرۇنقىبىىىىى»

يىلىىىدىكى - 1882 ېكىسىىتت ۇ. بىىهلىىگهنك ەپد «ۇرۇلىىدىقالد همهلىىدىنئ ۇالرئىى

 ۋەئىىىاجىزلىقى  ۇالرنىىىىڭئ ۋەسىىىىيهتلهرنى ۇرۇنقىبىىىىز بىىى ۇنىىىداقتائ»: هشىىىرىدەن

. ئىنجىىىىىىىىىل هلىىىىىىىىگهنك ەپد« قىلمىىىىىىىىايمىز ۇلقوبىىىىىىىى ۈچىىىىىىىىۈنپايدىسىىىىىىىىىزلىقى ئ

 هيىبسىىىىىزئ هھكىىىىامالرئ ۇرۇنقىبىىىى»: ېكىسىىىىتلهردەت- 13~7 :8« هرئىبىىىىرانىيل»

قىلمىغىىان بىىوالتتى.  هلهپت هھكىىامنىئىككىنچىىى ئ ۇالربولغىىان بولسىىا ئىىىدى، ئىى

 ۇرۇلغانقالىىىىىد همهلىىىىىدىن. زادى ئۇردىدقالىىىىى همهلىىىىىدىنكونىسىىىىىىنى ئ ېڭىسىىىىىىي

- 1823 ېكسىىىتلهرت ۇقىلىنغىىان. بىى هيىىتق ەپد« ئىىىدى ېقىنيىى ۈگهشىىكهت هرسىىهن

بولغىىىان بولسىىىا  هتسىىىىزماالم ۋۋالقىسىىىىئا»: هشىىىرىدەيىلالردىكىىىى ن- 1844 ۋە

 ېقىنپاسىىىاتلىققا يىىى ڭىىىمهقد ېڭىىىىيىىىوق ئىىىىدى. ي ۇنئىىىور هئىىىىدى، ئىككىنچىسىىىىگ

 1825. هلىىىگهنك ەپد «ڭمهكتىىىۇرد ۇرغۇچىقالىىىد همهلىىىدىنبولغىىىان كىىىونىنى ئ

: هلىىىگهنك ۇنىىىداقم ېكىسىىىتلهرت ۇبولسىىىا بىىى هشىىىرىدەيىلالردىكىىىى ن- 1826 ۋە-

 ۇنئىىىىور هقارشىلىقسىىىىىز بولغىىىىان بولسىىىىا ئىىىىىدى، ئىككىنچىسىىىىىگ ۋۋالقىسىىىىىئا»

 هنقىلىنغىىىىىىان ئىىىىىىىك ۇلقوبىىىىىى ەپد هھىىىىىىدەئ ېڭىىىىىىىبولمىىىىىىايتتى. ئىككىنچىسىىىىىىى ي
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 هرسىىىهن ۈرۈقكونىغىىىا ئايالنغىىىان بولىىىدى. كىىىونىراپ قالغىىىان چىىى ۋۋالقىسىىىىئا

: ېكىسىىىىىتتهت- 9 :10« هرئىبىىىىىرانىيل»ئىنجىىىىىىل « .ېقىنىىىىىدۇريوقىلىشىىىىىقا ھامىىىىىان ي

 ئهمهلىىىىىىىدىنبىرىنچىسىىىىىىى  ئۈچىىىىىىۈنقىلىىىىىىىىش  كىىىىىىۈچكهئىگهئىككىنچىسىىىىىىىنى »

 قىلىنغان. قهيت دەپ «قالدۇرۇلىدۇ

پايدىسىىىىىز، ، ئىشهنچسىىىىىز هۋراتنىىىىىت ۋلۇسپىىىىا ېكىسىىىىتلهردەت ۇقىرىىىىدىكىي

 ېقىن،يىىىىىى ۈگهشىىىىىىكهت ېقىن،، پاسىىىىىىاتلىققا يىىىىىىۈرۈگهنچىىىىىى هيىبلىىىىىىىك،ئ ەزىىىىىىىل،ر

 هرئىبىىىىارىل ڭىىىىگهن، دهمهسقارشىلىقسىىىىىز ئ ۋە همهسئ هقبىىىىۇلم هتلىىىىىك،ماالم

 لنىىىىڭېيىب هپسىىىىرلىرىدەت ۆزئىىى ېىىىرتمېنتلهررىچ ۋە ۋالىىىىي. دۈپهتلىگهنسىىى هنبىىىىل

، هسىىىىلىدۇركىم ېنىىىىقناھىىىايىتى ئ ۇبىىى»: هلتىىىۈرگهنك هقىىىىلن ۆزىنىسىىى ۇنىىىۇم

 همهلىىىىدىنياخشىىىىى دىىىىىن ئىىىىارقىلىق ئ ېڭىىىىى،لىق دىننىىىىى يۇقسىىىىانئىىىىالالھ كونىىىىا، ن

 ىىىڭۇنئ ۋڭتىىىپ،دىنىنىىى بىكىىار قىلى هھىىۇدىيي ۇئىى ۇىا. شىىۇخااليىىد ۇرۇشىىنىقالد

 هرگهنب هھۇدىيالرنىىىىىىڭي ۇ. بىىىىىۇرغۇزىىىىىىدۇئورنىغىىىىىا خىرىسىىىىىتىيان دىنىنىىىىىى ت

 ئىسىىا اۇى. شىىكتىىۇرڭمهقىلىىىش د ېالنئىى هنلىكىنىىىئىك ېتهرسىىىزي ۇربانلىقلىرىنىىىڭق

 ۇقىلىىىدى. بىىى ۇلقوبىىى ۆلىىىۈمنىئ هپسىىىىگهن ۆزئىىى ۈچىىىۈنئ ۈتىىىۈنلهشپ ۇقسىىىاننىن

 همهلىىىىىىدىنئىككىنچىسىىىىىىى ئ هنقىلىىىىىىىش بىىىىىىىل همهلئ هبىىىىىىىرىگ ڭئىككىىىىىىى دىننىىىىىىى

 «.ۇرۇلىدۇقالد

 :ېنىقلىنىدۇئ ۆۋەندىكىلهرمىسالالردىن ت ۇقىرىدىكىي

 ېيىنكىىىىىىىىىىك هھكامالرنىىىىىىىىىىڭئ هزىب هرىۇهتلهردىكىشىىىىىىىىى ۇرۇنقىبىىىىىىىىى- 1

 بولغىىىان هۋجىىىۇتئىسىىىالم دىنىىىىدىال م ۇرۇلۇشىىىىقالد همهلىىىدىنئ هرىۇهتلهردەشىىى

بولغىىىان  هۋجىىىۇتم ۇدىنالردىمىىى ۇرۇنقىبىىى هلكىىىىبولماسىىىتىن، ب ۇسۇسىىىىيهتخ

 . ۇرئىشت

 ۈتىىىىىۈنبولغىىىىىان پ ۋاقىتلىىىىىىقبولغىىىىىان يىىىىاكى  هىگۈلىىىىىۈقم هۋراتنىىىىىڭت- 2

 ڭھارامنىىىىى-ھىىىىاالل  ۋە هرزلىرىنىىىىىپ هھكىىىىاملىرىنى،ئ ېتىقىىىىادىئ ۋە همهلىىىىىيئ

ر خىرىسىىىىتىيانال ېىىىىيىن،ك ۇرغانىىىىدىنقالد همهلىىىىدىنئ ۋلۇسپىىىىا هكلىمىلىرىنىىىىىچ

 بولغان. هتقىلىشتىن بىھاج همهلئ ۇالرغائ

، پايدىسىىىىىز، ئىشهنچسىىىىىز هتىىىىكهن،كىىىىونىراپ ك هۋراتنىىىىىت ۋلۇسپىىىىا- 3

 ۈرۈققالغىىىان، چىىى همهلىىىدىنئ ېقىن،يىى ۈگهشىىىكهپاسىىىاتقا، ت هيىبلىىىىك،ئ ەزىللىىىك،ر

. ۆكىدۇسىىى ۈپهتلهپسىىى هنبىىىىل ۈپهتلهرئوخشىىىاش سىىى ڭگهنىىىگهد هتلىىىىكماالم ۋە
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 هھىىىۇدىيي هرىۇىتىنىڭبولىىىىدىغان بولسىىىا، ئىسىىىالم شىىى ۇنداقكونىسىىىى شىىى هگهرئ

 هجهبلىنهرلىىىىكئ ۇرۇشىىىىقالد همهلىىىدىنئ هرىۇهتلىرىنىشىىى ڭخىرىسىىىتىيانالرنى ۋە

. ۇرئىشىىىىت ۇھىممىىىى هدئ ۇبىىىى هنئاساسىىىى ۆزىگهسىىىى ۋلۇسىىىىنىڭپا هلكىىىىىب همهس،ئ

 هرىۇىتىگهشىىىىى ېڭىىىىىىي ڭئىسىىىىىالم دىنىنىىىىىى هرىۇهتلىرىشىىىىى ۇالرنىىىىىىڭئ ۈنكىچىىىىى

 . ۇپايدىسىز سانىلىد همكونا ھ ېقىن،ي ۈگهشكهقاالق، ت هتهننىسب

 ڭئالالھنىىىى هۋراتنىىىىت ۇپهسسىىىىرلىرىم ڭكىتابنىىىى هھلىىىىئ هنبىىىىل ۋلۇسپىىىا

 هنبىىىىىىل ۆزلهرنىىىىىااليىق سىىىىى ۇنىئىىىىى ۇرۇپقىلىىىىىىپ تىىىىى ېتىىىىىىراپئ ەپد ۆزىسىىىىى

 ىۇنئىىى هرىۇهتنىڭشىىى ېڭىىىىي ۇبىىى ەتئىسىىىالم دىنىىىىدىن ئىبىىىار هردە،ي ۈپهتلىگهنسىىى

 !ۇن؟بولمىس ۆرۈرز ۇقانداقم ۇرۇشىقالد همهلدىنئ

 همهلىىىىىىدىنئ هنبىىىىىىىل ۈشۈشىىىىىىىچ ۇرئاننىىىىىىىڭق ڭئىنجىلالرنىىىىىىى ۋە هۋراتت

. يهتهمهلىىىىبىىىر ئ ۈبھىسىىىزقىلمايىىىدىغان، ش ۇلقوبىى ۇنىىازىرەم ۇرۇلغانلىقىقالىىد

 ۇالرغىىىىا، ئۇرۇلغانىكهنقالىىىىد همهلىىىىدىنئ هھكىىىىاملىرىئ هھىىىىدىنىڭئىككىىىىى ئ ۇبىىىى

 ۇالرقىلىنىىىىىىپ، ئىىىىى ۇپىىىىىايهك هنقىلىىىىىىش بىىىىىىل همهلئ ۇرئانغىىىىىاق ۇقىلىشىىىىىم همهلئ

 .ۇقالغان بولىد همهلدىنئ ۆزلۈكىدىنئ

 ۋە ۇرغۇچىقالىىىىد همهلىىىىدىنئ هرىۇىتىدەشىىىى هيغهمبهرنىىىىىڭبىىىىىر پ ۆۋەنىىىىدەت

 ېپىلىىىىىىىىدىغانلىقىنىڭت ۆكۈمنىىىىىىىىڭئىككىىىىىىىى ھ ھهر ۇرۇلغۇچىقالىىىىىىىد همهلىىىىىىىدىنئ

 :هلتۈرىمىزمىساللىرىنى ك

 ۇرۇلۇشىقالد همهلدىنئ ۆكۈمنىڭھ ۇيرۇلغانقىلىشقا ب ۇربانلىقق- 1

ئىىىىىىوغلى ئىسىىىىىىھاقنى )توغرىسىىىىىىى  هلهيھىسسىىىىىىاالمنىئىىىىىىالالھ ئىبىىىىىىراھىم ئ

 ھنىىىىڭئۇالرئالال. بۇيرۇيىىىدۇقىلىشىىىقا  قۇربىىىانلىق( هلهيھىسسىىىاالمنىئىسىىىمائىل ئ

 ئهمرىنىىى بىىۇئىىالالھ  بىىۇرۇن ئورۇنالشىىتىن ئىىۇنىقىلىىىپ  قوبىىۇل ئهمرىنىىى بىىۇ

. بهرگهن چۈشىىىىىۈرۈپئاسىىىىماندىن بىىىىىىر قوچقىىىىارنى  قالىىىىىدۇرۇپ، ئهمهلىىىىدىن

 (4~1 :22« يارىتىلىش» هۋرات)ت

 همهلىىىىىىىىىدىنئ همرىنىىىىىىىىىىڭئ ۇزالشبوغىىىىىىىىى ۇشىىىىىىىىىخانىداق هخسىىىىىىىىىۇسم- 2

 ۇرۇلۇشىقالد

قاتىىارلىق  ۆچكهئىى ۋەكىىاال، قىىوي  هۋالدلىرىنىىىئىسىىرائىل ئ ۇسىىاۋەئىىالالھ م

 ۇۋاھلىىىىىقگ»بولغىىىىان  ېقىنيىىىى ېىىىىدىرىغاچ ۇرۇلتىىىىايق ۇزلىغانىىىىدامىىىىالالرنى بوغ

 بوغۇزالشىىىىىىىىىقا قۇشىىىىىىىىىخانىدا مهخسىىىىىىىىىۇسئاتىلىىىىىىىىىىدىغان  دەپ «ۈمبىزىگىىىىىىىىى
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كىشىىىىنى  بوغۇزلىغىىىانسىىىىرتىدا مىىىال  ئورۇننىىىىڭ مهخسىىىۇس بىىىۇ بهلگىلهنىىىگهن

 ۇ( ئانىىىىدىن بىىىى6~1 :17« ۋىىىىىيالرال» هۋراتقىلغىىىىان. )ت ئهمىىىىر ئۆلتۈرۈشىىىىكه

مىىىىالالرنى خالىغىىىىان جىىىىايالردا  هزكىىىىۇرم ۇرۇلۇپ،قالىىىىد همهلىىىىدىنئ ۆكىىىىۈمھ

 :12« ۈلگهئىىىىىى» هۋرات. )تۇلغىىىىىىانبولىىىىىىىدىغانلىقى يولغىىىىىىا قوي ۇزالشىىىىىىقابوغ

 هقىىىىىلن ېكىسىىىىتلهرنىت ۇقىرىىىىىدىكىي هپسىىىىىرىدەت ۆزىنىىىىىڭئ ڭن( ھىىىىور22~15

 ۇالھىزەئوبىىدان مىى ېكىنزىتلىىىق بىىارلىقىنى، لىى ېكىسىىتتهئىككىىى ت ۇبىى هلتىىۈرۈپ،ك

 ۇالرنىىىىىىڭئ هھكاملىرىنىىىىىىڭئ هرىۇهتشىىىىى هۋالدلىرىنىىىىىىڭقىلىنسىىىىىا ئىسىىىىىرائىل ئ

 هلگهنلىكىنىىىىى،ك ۆزگهرتىلىىىىىپئ ۇلۇپ،قوشىىىى ېمهيتىلىىىىىپ،قىىىىاراپ ك هھۋالىغىىىىائ

 ۇئىىىىى ۆزگهرتىشىىىىىنىڭئ هھكىىىىىامالرنىئىچىىىىىىدىكى ئ ۋەكىتىىىىىابالرنى  ۇقهددەسمىىىى

 ۇسىىىىىام همىىىىىدەھ  ۇبايىىىىىان قىلىىىىىىد هنلىكىنىىىىىىئىك ىىىىىىايزامىىىىىانالردا ناھىىىىىايىتى ئو

- 41 هرسىىىىىانلىقنىڭس ۇرۇنقىكىرىشىىىىتىن بىىىى هلهسىىىىتىنگهپ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

 ۇقئوچىىىى هنبىىىىىل« ۈلگهئىىىى» ۆكىىىىۈملهرنىدىكىىىىى ھ«يالرۋىىىىىال» هۋراتيىلىىىىى ت

 ېىىىيىنكىرىىىىپ بولغانىىىدىن ك هلهسىىىتىنگهپ ۇالرئىىى ۋە ۇرغانلىقىنىقالىىىد همهلىىىدىنئ

 ۇخسىىىىهتر ۇزالشىىىىقاخالىغىىىىان جىىىىايالردا بوغ ۆچكىلهرنىئىىىى ۋەكىىىىاال، قىىىىوي 

 ۋەكىتىىىىىىىاب ئىىىىىىىالىملىرى  هھلىىىىىىىىئ ۇقىرىىىىىىىىدىكى. يهكىتلهيىىىىىىىدۇقىلغىىىىىىىانلىقىنى ت

 همهلىىىىىىىدىنئ هھكاملىرىنىىىىىىىڭئ هزىب هرىۇىتىنىڭشىىىىىى ۇسىىىىىىام ۇپهسسىىىىىىىرلىرىم

قىلىنىىىىپ  ەگىىىاھ زىيىىىاد ېمهيتىلىىىپ،گىىىاھ ك هرىۇهتنىڭشىىى ۇبىىى ۋە ۇرۇلغانلىقىغاقالىىد

 ېتىىىىراپئ هلگهنلىكىنىىىىك ۆزگىرىىىىپئ ۆرەھالىغىىىا كىىى هۋالدلىرىنىىىىڭئىسىىىرائىل ئ

خىرىسىىىىىىتىيانالر باشىىىىىىقا  ۋە هھىىىىىىۇدىيي ۇكى،شىىىىىى هجهبلىنهرلىكىىىىىىىقىلماقتىىىىىىا. ئ

 ۇرۇشىىىىىىىىنىڭقالد همهلىىىىىىىىدىنئ ۋە ۇقالشتولىىىىىىىى ېمهيىىىىىىىىتىش،ك هرىۇهتلهردەشىىىىىىىى

 همهلىىىىدىنئ ۆكىىىىۈمنىھ ۇرۇنقىئىىىىالالھنى بىىىى ۋە ۇقىلمايىىىىد ۇلبولغىىىانلىقىنى قوبىىىى

 ۇنى، ئىىىىىڭىىىىىيىشچىقارغىىىىىان د ۆكىىىىىۈمئورنىغىىىىىا باشىىىىىقا ھ ۇنىىىىىىڭئ ۇرۇپ،قالىىىىىد

بىىىىىز  هممىىىىا. ئۇقارايىىىىد ەپ، دڭگهنلىكتىىىىۇرد هنبىلمىىىىىگ ۋىتىنىئىىىىاقى ڭئىشىىىىالرنى

 ۆكىىۈمنىھ ۇرۇنقىئىىالالھ بىى―  ەققىلغىنىمىىىزدباشىىتا بايىىان ―  ۇسىىۇلمانالرم

 ۇبىىى ېىىىيىنك ۋە ۈشىىىۈرگهنچ ۈچىىىۈنقىلىىىىش ئ هئىىىىگ ۈچكهكىىى ۋاقىىىىتقىچه هلىىىۇمم

 ۆكىىىىىۈمنىھ ۇبىىىىى ېىىىىىيىنك ۈگىگهنىىىىىدىنت ۋاقتىىىىىىقىلىىىىىىنىش  همهلئ ۆكۈمنىىىىىىڭھ

، ۈشىىۈرگهنچ ۆكىىۈمھ ېڭىىىزامانغىىا اليىىىق ھالىىدا ي ۇشىى ۇرۇپ،قالىىد همهلىىدىنئ

 قىلىمىز.  ېتىقادئ ەپد
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 ۆكۈمھ هققىدىكىھ ېشىي ڭئالىمنى هخسۇسم هتكهخىزم- 4

 46 ۋە- 43، - 39، - 35، - 30، - 23، - 3 :4« سىىىىىىىىىىىىانالر» هۋراتت

 هتچىىىىىخىزم هخسىىىىۇسم هيدىغانئىشىىىىل ېدىرىىىىىداچ ۇرۇلتىىىىايق» ېكىسىىىىتلهردەت-

لسىىا، قىلىنغىىان بو قهيىىت دەپ «ۇدا بولىىىدىئارىسىى 50 هنبىىىل 30 ېشىىىي ڭئالىمنىىى

 ېدىرىىىىىىىداچ ۇرۇلتىىىىىىايق» ېكىسىىىىىىتلهردەت- 25، - 24 :8« سىىىىىىانالر» تهۋرات

 ئارىسىىىدا 50 هنبىىىل 25 ېشىىىي ڭئالىمنىىى هتچىىىخىزم هخسىىۇسم هيدىغانئىشىىل

 تىنئۆزگهرتىشىىزىتلىىىق  تېكىسىىتتىكىئىككىىى  بىىۇقىلىنغىىان.  قهيىىت دەپ «ۇبولىىىد

بىرىنچىىىىى  ۆكىىىىۈمھ ېكىسىىىىتتىكىچىققىىىىان زىتلىىىىىق، يىىىىاكى ئىككىنچىىىىى ت كېلىىىىىپ

 بىىىىرىگه بۇئىككىنىىىىڭ. ۇبولىىىىد ۇرغانقالىىىد همهلىىىدىنئ ۆكىىىۈمنىھ ېكىسىىىتتىكىت

 .كېرەقئىقرار قىلىش 

 ۇزارتىلىشىئ ېشىنىڭي ڭھىزقىيانى- 5

 ۆلىتىنىىىىىىڭد هھىىىىىۇزاي هيغهمبهرنىىىىىىئىىىىىوغلى ئىشىىىىىۇىيا پ ۇسئىىىىىالالھ ئىىىىىام»

 هۋەرختوشىىىقانلىقىنى  هجىلىنىىىىڭئ ۇنىىىىڭئ ېرىىىىپب ېنىغىىىاي ڭپادىشىىىاھى ھىزقىيانىىىى

 ىۇداز ئوقىىتامغىىا قىىاراپ نامىى ۋاقىتتىىا ۇقىلىىدى. پادىشىىاھ ھىزقىيىىا بىى همىىرقىلىشىىقا ئ

 ېىىىىيىن،چىققانىىىدىن ك ېنىىىىىدىني ۇنىىىىڭئ هيغهمىىىبهرقىىىاتتىق يىغلىىىىدى. ئىشىىىىۇىيا پ ۋە

 ۆكىىىىىۈمنىھ ۇبىىىىى ەتئىبىىىىىار ۈگهتكهنلىكىىىىىىدىنت هجىلىنىىىىىىئ ڭئىىىىىالالھ ھىزقىيانىىىىىى

 ڭيانىىىھىزقى ۇنىىىڭئ ۇرۇنقايتىشىىتىن بىى ۆيىگهئىشىىۇىيا ئىى ۋە ۇردىقالىىد همهلىىدىنئ

 ،ىلىىىدىائ ۇئىىايىڭنىد ڭنى،نىىامىزى ېنىڭ: ئىىالالھ سىىۇنىڭغىىائ ېرىىىپقايتىىىپ ب ېنىغىىاي

 ېنىڭسىىىىى ۋەشىىىىىىپالىق ئاتىىىىىا قىلىىىىىدى  ىاسىىىىىا ۆردى،كىىىىى ڭنىياشىىىىىلىرى ۆككهنتىىىىى

« قىلىىىىىدى. ۋەھىىىىىىي ېرىشىىىىىنىب هۋەرخ ەپد ۇزارتتىيىىىىىىل ئىىىىى 15 ۆمرۈىنىئىىىىى

 ۇرغۇچىقالىىىىىد همهلىىىىىدىنئ ڭىىىىىمهق،( د6~1 :20« 2پادىشىىىىىاھالر » هۋرات)ت

 هيغهمىىىىىبهرگهئىشىىىىۇىيا پ ۆكىىىىۈمئىككىىىىى ھ هرھ ۇرۇلغۇچىقالىىىىد همهلىىىىدىنئ ۋە

ھىزقىيىىىىىا پادىشىىىىىاھقا  هنبىىىىىىل ۋاسىتىسىىىىىى ۇنىىىىىىڭقىلىىىىىىنىش ئىىىىىارقىلىق ئ ۋەھىىىىىىي

 . هتكۈزۈلگهني

 خاسلىق ئارىسىدىكى خىرىستىيان دىنى  ۋە ۇمىيلىقئوم– 6

 هۋسىىىىىيهت ەپد ۇنىىىىداقم ۇالرغىىىىائ ۋە هۋەتتىىىىىكىشىىىىىنى ئىسىىىىا ئ 12 ۇبىىىى»

 هھىرىگهشىىىىى هرنىڭسىىىىىامىرىيل ىمىىىىىاىالر،يولىغىىىىىا ما ئۈممهتلهرنىىىىىىڭقىلىىىىىدى: 

« .ېىىىىرىڭالرقويلىرىغىىىىا ب هنيىىىىىتك ڭئىسىىىىرائىل ئائىلىسىىىىنى هلكىىىىىب هىالر،كىىىىرم
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 هن: مڭىىىدىد ۇنىىىداقم ېرىىىىپب ۋابئىسىىىا جىىىا( »6 – 5 :10« هتتىىىام»)ئىنجىىىىل 

)ئىنجىىىىىىىل « .همهسىىىىىىمهنئ هۋەتىلىىىىىىگهنئىسىىىىىىرائىل ئائىلىسىىىىىىىدىن باشقىسىىىىىىىغا ئ

 هلهيھىسسىىىىاالمئىسىىىىا ئ ېكىسىىىىتتهئىككىىىىى ت ۇبىىىى ۇقىرىىىىىدىكى( ي24 :15« هتتىىىام»

قىلىىىىىىپ  هخسىىىىىۇسم هۋالدلىىىىىىرىغىالئىسىىىىىرائىل ئ هقهتپ ەۋىتىنىىىىىىد ۆزىنىىىىىىڭئ

ئىسىىىىىىا » ېكىسىىىىىىتتهت- 15 :16« مىىىىىىاركوس»ئىنجىىىىىىىل  هممىىىىىىا. ئۆرسىىىىىهتكهنك

 ۈتىىۈنئىنجىلنىىى پ ېىىرىڭالر،ب ېىىرىگهي همىىمهھ ۇنيانىىىڭ: دۇرىتلىرىغىىام ۆزىنىىىڭئ

 ۇقىلىنغىىىىان. خىرىسىىىىتىيانالر بىىىى هيىىىىتق ەپد «ڭىىىىدى، دهتكىىىىۈزۈىالري هلقىىىىكهخ

 ەپ، دۇئىسىىپاتاليد هنلىكىنىىىدىىىن ئىك ۇنيىىاۋىد ڭخىرىسىىتىيان دىنىنىىى ېكىسىىتنىت

 ۇقىرىىىدىكىي هنئاساسىى ۋاسىىىغادا ۇبىى تېكىسىىت ئۇالرنىىىڭ ۇ. بىىۇقىلىشىىىد ۇمىىانگ

 هلهيھىسسىىاالمئىسىىا ئ ۈنكى. چىىۇبولىىىد ۇرغانقالىىد همهلىىدىنئ ېكىسىىتنىئىككىىى ت

خىىىاس دىىىن قىلىىىىپ  ۈچىىۈنالئ هۋالدلىىىىرىدىنىنىىىى ئىسىىرائىل ئ ۆزىنىىىڭئ ۇرۇنبىى

دىن قىلىىىىپ ئومۇمىيىىى هلقىىىىگهخ ۇنيىىىاد ۈتىىىۈندىننىىىى پ ۇبىىى ېىىىيىنقىلىىىىپ، ك ېالنئىىى

دىننىىى تارقىتىشىىنى  ۇبىى ېرىىىپجايلىرىغىىا ب هرقايسىىىھ ۇنيانىىىڭد ۋە هنئىپىىادىلىگ

 ۆزلىرىنىىىىىىىىىڭخىرىسىىىىىىىىتىيانالر ئ هگهرقىلغىىىىىىىىان. ئ هۋسىىىىىىىىىيهت ۇرىتلىرىغىىىىىىىىام

 همهلىىدىنئىىارقىلىق ئ ۆكىىۈملهرھ ېيىنكىىىك ۆكۈملهرنىىىڭھ رۇنقىۇبىى هرىۇىتىدەشىى

 ۆكۈملهرنىىىىڭھ هزىكىتابلىرىىىىدا ب ۇالرنىىىىڭئىقىىىرار قىلسىىىا، ئ ۇرۇلغانلىقىغاقالىىىد

 ۋزۇدىكىمىىىا ۇبىىى ڭبىزنىىى ەتئىسپاتالشىىتىن ئىبىىىار ۇرۇلغانلىقىنىقالىىىد همهلىىدىنئ

ئىقىىرار قىلمىسىىا  ۇنىڭغىىاب ۇالرئىى هگهرئ ۇ،بولىىىد ۈچلهنىىدۈرگهنك ۆزىمىزنىسىى

 ۇرمىچىلىقالرئويىىىىىد ۋەزىىىىىتلىقالر  ۆزگهرتىشىىىىلهر،ئ ڭكىتابلىرىنىىىىى ۇالرنىىىىىڭئ

. ۇبولىىىىد هرگهنئىسىىىپاتالپ ب ۆزلىرىئىىى هنلىكىنىىىىتولغىىىان كىتىىىابالر ئىك هنبىىىىل

ئىسىىىا  ۆزلهرنىسىىى ۆتكهنئىىى ۇقىرىىىىداتىكىىىى ي«مىىىاركوس»توغرىسىىىى، ئىنجىىىىل 

 . ېيتمىغانئ هلهيھىسساالمئ

 ۋە هھىىىىىىىىىىىىۇدىيي ۆرگىنىمىزدەق،مىسىىىىىىىىىىىىالالردىن كىىىىىىىىىىىى ۇقىرىىىىىىىىىىىىىدىكىي

 هھكامالرنىىىىىىىىڭكىتابلىرىىىىىىىىدىكى ئ هھىىىىىىىدەئىككىىىىىىىى ئ هرھ ڭخىرىسىىىىىىىتىيانالرنى

 ۇالرنىىىڭ! ئهقىقهتتىىۇرقىلمايىىدىغان ھ ۇلقوبىى هقشىى ۇرۇلغانلىقىقالىىد همهلىىدىنئ

قىلىشىىىىىىلىرى  ۋابولمىغىىىىىىانلىقىنى دا ۇرۇشقالىىىىىىد همهلىىىىىىدىنكىتىىىىىىابالردا ئ ۇبىىىىىى

؟! ۇرالىسىىۇنئاقت ۋانىىىدا ۇبىى ۇقانىىداقم ۇالرئىىچىقتىىى.  ۇپخاتىىا بولىى ۈبھىسىىىزش

شىىىىىىارائىتىغا  ڭماكاننىىىىىىى هرھ ۋەزامىىىىىىان  هرھ ېھتىيىىىىىىاجلىرىئ هتنىڭئىنسىىىىىىانىي
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 ۈچكهكىىىى ۋاقىىىىىتقىچه هلىىىىۇمم هھكىىىىامالرئ هزى. بۇرىىىىىدۇت ۆزگىرىىىىىپقىىىىاراپ ئ

 ېتىىىپي ۋاقىىىت هلىۇمم ۇ. بىىۇقىلىنغىان بولىىىد هقىىدىرت هنبىىىل ۈپىتىسى ۇشبولىى هئىىگ

ئىىىىارقىلىق  هھكىىىىامالرئ ېڭىىىىىي ېيىنكىىىىىك هھكىىىىامالرئ ۇبىىىى ېىىىىيىن،ك هلگهنىىىىدىنك

 ەئىچىىىىىد ۋاقىىىىىت هلىىىىۇمم هھكىىىىامالرئ هزىب ۈنكى. چىىىىۇرۇلىىىىىدۇقالد همهلىىىىدىنئ

 ۇالرنىىىڭئ ۋاقىىىتالردا ېيىنكىىى. كۇبولىىىد ۇناسىىىپم ېھتىياجلىرىغىىائ هرنىڭكىشىىىل

 هنلىكىنىىىىپايىىىدىلىق ئىك ېمىنىىىىڭن ۆزلىرىگه. ئىنسىىىانالر ئىىىۇئىشىىىلىرىغا يارىمايىىىد

پايىىىىىدىلىق  ېمىنىىىىىىڭن ۇالرغىىىىىاياراتقىىىىىان ئىىىىىالالھ ئ ۇالرنىئىىىىى ېكىنلىىىىى هيىىىىدۇ،بىلم

 ەيمىزكىىىىىى،د هنئاساسىىىىى ۇنىڭغىىىىىا. بۇئوبىىىىىدان بىلىىىىىىد هزەلىىىىىدىنئ هنلىكىنىىىىىىئىك

يالغىىىىان  ۋە هۋىللىىىىىرىباتىىىىىل ت ۆزلىرىنىىىىىڭئ ڭخىرىسىىىىتىيانالرنى ۋە هھىىىىۇدىيي

 هزىكىتابلىرىىىىىىىدىكى ب ۇالرنىىىىىىىڭئ هرىپىىىىىىىدىنئىىىىىىالالھ ت هنبىىىىىىىل ۇمىىىىىىانلىرىگ

 دئىنكىىىىىىار قىلىشىىىىىىلىرى چىىىىىىو ۇرۇلغانلىقىنىقالىىىىىىد همهلىىىىىىدىنئ هھكامالرنىىىىىىىڭئ
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 تېگىشلىك بولغان مەسىلىلەر ئەسكەرتىشكە

 

 بىرىنچى مەسىلە

يىىىىاكى  شىىىىېرىكى هنلىكىنىىىىى،بىىىىىر ئىك ڭكىتىىىىابلىرى ئالالھنىىىىى هھىىىىدەكونىىىىا ئ

 ۋە هنلىكىنىىىقىىادىر ئىك هممىىىگهتىرىىىك، ھ همىشىىهھ هنلىكىنىىى،بالىسىىى يىىوق ئىك

الھ بىىىر ئىىى هىداشسىىىزئوخشىىىمايدىغان ت ېچكىمگهھىى ۈپهتلىرىدەزاتىىىدا، سىى ۆزئىى

 هسىىىلهم هشىىھۇركىتابلىرىىىدا م هھىىدەكونىىا ئ هسىىىلهم ۇ. بىىۆزلهيدۇسىى هنلىكىنىىىئىك

  يوق. هتھاج هلتۈرۈشكهك هقىلن ەلىللىرىنىد ۇنىڭئ ۈچۈن،بولغانلىقى ئ

 ئىككىنچى مەسىلە

اتتىق كىتىىابالردا قىى ۋىسىىاما ۈتىىۈنقىلىىىش پ ەتئىىالالھتىن باشقىسىىىغا ئىبىىاد

 ۇنىىىىىىڭئ ېكىسىىىىىتلىرىدەت ۆپلىگهنكىىىىى هۋراتنىىىىىىڭ. تۇرقىلىنغىىىىىان ئىشىىىىىت هنۇىىىىىىم

، - 4، - 3 :20« چىقىىىىىىش» هۋراتت هسىىىىىىلهن،. مۆرەلهيمىزمىسىىىىىاللىرىنى كىىىىى

- 7~2 :17، 11~1 :13« ۈلگهئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى»، 17~14 :34، -23، - 5

 ۇنىڭغىىىىاقىلغىىىىان يىىىىاكى ئ ەتئىبىىىىاد هئىىىىالالھتىن باشىىىىقا بىرسىىىىىگ ېكىسىىىىتلهردەت

 ۇبولسىىىىىم هيغهمىىىىبهرپ ۇئىىىى هرچهكىشىىىىىنى گ هرقانىىىىداققىلغىىىىان ھ هشىىىىهببۇست

 . ۆزلهنگهنس هرزلىكىپ ۆلتۈرۈشنىڭئ

 ئۈچىنچى مەسىلە

قىلغىىىىىىان  ېالنئىىىىىى هنلىكىنىىىىىىىئوخشىشىىىىىىى يىىىىىىوق ئىك ڭئالالھنىىىىىىى هۋراتتىىىىىىات

 ېكىسىىىتلهردەت- 15~12 :4« ۈلگهئىىى» تهۋرات مهسىىىىلهن،. ۆپكىىى ېكىسىىىتلهرت

 هرسىىىل ۆزلىدى،سىى هرگهسىىىل ۇرىسىىىدىنئوتت ڭئوتنىىى ەبر»: هلىىگهنك ۇنىىداقم

 هلكىىىىب ۆرمىىىىدىڭالر،ئىىىالالھنى ك هرسىىىىل ېكىنلىىى ىلىىىىدىڭالر،ئا ۆزلهرنىسىىى ۇبىىى

 هرسىىىىىل ۈنكىچىىىى ىالر،ياخشىىىىى قىىىىارا ۆزۈىالرغىىىىا. ئىلىىىىىدىڭالرئا ۋازىنىئىىىىا

 ۈرەتسىىىىىى ەربىىىىىىىر ۆزلىگهندەسىىىىىى هرگهسىىىىىىىل ۇرىسىىىىىىىدىنئوتت ڭئوتىنىىىىىىى ەبر

 دۇنيىىىىادا بىىىىۇكىتابلىرىىىىىدا بولسىىىىا، ئىىىىالالھنى  ئهھىىىىدە يېڭىىىىى« .ۆرمىىىىىدىڭالرك

. كۆپتىىىۇر تېكىسىىىتلهربولمايىىىدىغانلىقىنى ئىسىىىپاتاليدىغان  مىىىۇمكىن كۆرۈشىىىنىڭ
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 ۆرگهنكىىى ېچكىمئىىىالالھنى ھىىى» ېكىسىىىتتهت- 18 :1« هتتىىىام»ئىنجىىىىل  مهسىىىىلهن،

 ېكىسىىىىىىتتهت- 6 :6« 2ۋلۇسپىىىىىىا»قىلىنغىىىىىىان. ئىنجىىىىىىىل  قهيىىىىىىت دەپ «همهسئ

 ۇنىئىىىىىى ۇالرئىىىىىى ۋە همهسئ ۆرگهنكىىىىىى ېچكىمئىىىىىىالالھنى ئىنسىىىىىىانالردىن ھىىىىىى»

 :4« 1ۇھهننىىىىاي»قىلىنغىىىىان. ئىنجىىىىىل  هيىىىىتق ەپد «همهسقىىىىادىر ئ ۆرۈشىىىىكهك

قىلىنغىىىىان.  هيىىىىتق ەپد «همهسقارىغىىىىان ئ ېچكىمئالالھقىىىىا ھىىىى» ېكىسىىىىتتهت- 12

 ۇنىئىىىى ۋەئوخشىشىىىىى يىىىىوق  ڭئالالھنىىىىى ېكىسىىىىتلىرىدىنئىنجىىىىىل ت ۇقىرىىىىىدىكىي

 هنبىىىىل ۆزكىىى ۈنكى. چىىىۇئىسىىىپاتلىنىد همهسىىىلىكىئ ۇمكىنمىىى ۆرۈشىىىنىڭك ۇنيىىىاداد

 هھىىىىىىىدە. ئىككىىىىىىى ئۇئىىىىىىىالھ بواللمايىىىىىىىد هرگىزمىىىىىىىۇبىرسىىىىىىى ھ ۆرۈلگهنكىىىىىى

 ۇسىىاپادىشىىاھالرغا، م ۆزىسىى« ئىىىالھ» ېكىسىىتلىرىدەت ۆپلىگهنكىى ڭكىتابلىرىنىىى

كامىىىىل ئىنسىىىانغا،  ۋەئالىملىرىغىىىا  هۋالدلىرىنىىىىڭئىسىىىرائىل ئ هلهيھىسسىىىاالمغا،ئ

 ۇنىڭغىىىىاب ۈنكىقوللىنىلغىىىىان. چىىىى هيتانغاشىىىى ۋە هرگهكىشىىىىىل ەتتىكىئىىىىاد هلكىىىىىب

 ۇبىىىىى ۇنالردائىىىىىالالھتىن باشقىسىىىىىىغا قوللىنىلغىىىىىان ئىىىىىور ۆزلهرئوخشىىىىىاش سىىىىى

قوللىنىلغىىىىىىىان  ۆزلهرسىىىىىى ۇنىىىىىىداق. بهلىىىىىىگهنك هنىىىىىىاالرداباشىىىىىىقا م ۆزلهرسىىىىىى

« ئىىىىىىالھ» ۆزلهرنىڭسىىىىى ۇبىىىىى هكىشىىىىىىگ هرقانىىىىىداقسىىىىىىياقى ھ ۈملىلهرنىىىىىىڭج

 ۇنىىىداقب ڭئاقىىىىل كىشىىىىنى هرقانىىىداق. ھۆرسىىىىتىدۇك هلمىگهنلىكىنىىىىك هنىسىىىىدەم

 ڭئىىىىالھ يىىىاكى ئىالھنىىىى هرنىكىشىىىىل زىهب ۇرۇپقىلىىىىپ تىىى ەلىىىىلد ۆزلهرنىسىىى

 . هلمهيدۇتوغرا ك مهنتىقىگه ۋە هقىلقىلىشى ئ ۋادا ەپئوغلى د

 تۆتىنچى مەسىلە

قىلىىىىىىش  هۋدەبىىىىىىر گ ۈچنىئىىىىى هرنىكىشىىىىىىل هيغهمىىىىىبهربىىىىىىر پ ېچقانىىىىىداقھ

 ۇبىىىى ۇكىتىىىابم ەركىتىىىابالردىن بىىىىىر ۋى. سىىىىاماهمهسچاقىرغىىىان ئ هقىدىسىىىىگهئ

بولمىغىىىىانلىقى  ۋانىىىىىڭبىىىىىر دا ۇنىىىىداقب هۋراتتىىىىايىىىىوق. ت ۆزلىگىنىسىىىى هقىىىىىدىنىئ

 ۈنكى. چىىىىۇقىلىىىىىد هتتوختىلىشىىىىىمىزنى بىھىىىىاج ۈسىىىىتىدەئ هسىىىىىلهم ۇبىىىى ڭبىزنىىىىى

 مۇكىشىىىى ۇغىىىانئوق هۋراتنىىىىقارىغىىىان ت ەپد هتتىىىى،ك ۆزگىرىىىىپھىىىازىرقى ئ

بايىىىان يىىىاكى  ەردائىىىىر بىىىىر هقىدىسىىىىگهقىلىىىىش ئ هۋدەبىىىىر گ ۈچنىئىىى ۇنىڭىىىدىنئ

 هتىىىىا ھىىىىازىرغىچ ەۋرىىىىىدىند يھىسسىىىىاالمنىڭهلهئ ۇسىىىىا. مۇتاپالمايىىىىد ەتئىشىىىىار

 هقىدىسىىىىنىقىلىىىىش ئ هۋدەبىىىىر گ ۈچنىئىىىالىمى ئىىى هھىىىۇدىيي ېچبىىىىرھ هلىىىگهنك

 ۇقىلىنىشىىىنىم هنسىىۇپكىتابلىرىغىىا م ۆزئىى هقىىىدىنىڭئ ۇنىىداق. مۇقىلمايىىد ېتىىىراپئ
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 هقھ هقىدىسىىىىىىقىلىىىىىىش ئ هۋدەبىىىىىىر گ ۈچنىئىىىىى هگهر. ئۇقىلىىىىىىد ەتر قهتۇىىىىىىي

باشىىىىىىىالپ ئىسىىىىىىىا  هلهيھىسسىىىىىىىاالمدىنئ ۇسىىىىىىىابولىىىىىىىىدىغان بولسىىىىىىىا ئىىىىىىىىدى، م

 هلىىىىىىگهنك ۇاللىسىىىىىىىدىنئىسىىىىىىرائىل س ۈتىىىىىىۈنبولغىىىىىىان پ هلهيھىسسىىىىىىاالمغىچهئ

 هزكىىىىىىىۇرئىىىىىىىىدى. م ېىىىىىىىرەقبايىىىىىىىان قىلىشىىىىىىىى ك ۇنىئىىىىىىى هيغهمبهرلهرنىىىىىىىىڭپ

 ۋە هھكامالرغىىىىابىىىىارلىق ئ هلىىىىگهنك هۋراتتىىىىات هممىسىىىىىھ هيغهمبهرلهرنىىىىىڭپ

. خىرىسىىىتىيانالر نۇيرۇلغىىىاقىلىشىىىقا ب ېتىقىىىادئ هسىىىىلىلىرىگهم هقىىىىدەئ ۇنىڭىىىدىكىئ

 هيغهمىىىىىبهرئاساسىىىىىى، پ ڭنىجاتلىقنىىىىىى ېتىقىىىىىادىنىقىلىىىىىىش ئ هۋدەبىىىىىىر گ ۈچنىئىىىىى

 هقىدىسىىىىىىزئ ۇبىىىىى ېچكىمنىىىىىىڭھ ۇنئىنسىىىىىان بولسىىىىى ەتتىكىيىىىىىاكى ئىىىىىاد ۇنبولسىىىىى

 هقىىىدەئ ۇبىى هگهر. ئۇقىلىىىد ېتىقىىادئ ەپ، دهمهسئ ۇمكىنمىى ېرىشىشىىىنىجاتلىققىىا ئ

 ۇسىىىىىىىىىام هلىىىىىىىىىگهنك ۇاللىسىىىىىىىىىىدىنبولىىىىىىىىىدىغان بولسىىىىىىىىىا ئىسىىىىىىىىىرائىل س هقھ

 ۇھىممىىى ەئاالھىىىىد ۇنىىىداقب هيغهمىىىبهرلهرپ ۈتىىىۈنباشىىىالپ پ هلهيھىسسىىىاالمدىنئ

 ئۇالرئهھمىيهتلىىىىىىك! ۇن؟بايىىىىىان قىلمىسىىىىى ۇقانىىىىىداقم هقىىىىىىدىنىبولغىىىىىان بىىىىىىر ئ

قىىىايتىالپ بايىىىىان  هسىىىىىلىلهرنىم ەتتىكىئىىىاد هتمهيىىىىدىغاني ۇنىڭغىىىاب ەرىجىسىىىىد

قىىايتىالپ بايىىان قىلغىىىان  ۋزۇالردامىىا هبىىىر قىىىانچ هھكىىامالرنىئ هزىقىلغىىان. ب

 هرزپ ۆلتۈرۈلۈشىىىىىىىنىئ ۇچىالرنىىىىىىىڭخىالپلىىىىىىىق قىلغ هھكامالرغىىىىىىائ ۇبىىىىىى ۋە

ئىىىىىىىاخىرقى  ۇاللىسىىىىىىىنىڭئىسىىىىىىرائىل س ۇكى،شىىىىىىى هجهبلىنهرلىكىىىىىىىقىلغىىىىىىان. ئ

 ۆرەكىىىى ۇمانىغىىىىاگ ۇالرنىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىاالمئىسىىىىا ئ هزرىتىىىىىھ هيغهمبىىىىىرىپ

بايىىان  ۇقئوچىى هقىىدىنىئ ۇبىى ۇرۇپ،تىى ۇپبىىىرى بولى هۋدىنىىىڭگ ۈچئى ۇبىى ۆزىئى

 ڭتوغرىسىىىى خىرىسىىىتىيانالرنى هتتىىىى؟ئاسىىىمانغا چىقىىىىپ ك ۇقىلماسىىىتىن قانىىىداقم

پاكىىىىىت - ەلىىىىىلئىسىىىىپاتاليدىغان د هنلىكىنىىىىىئىك هقھ هقىىىىىدىنىڭئ ۇقوللىرىىىىىدا بىىىى

 هلمهيىىىىىىدىغان،تىىىىىىوغرا ك مهنىىىىىىتىقىگه ۋە ئهقىلىىىىىىگه ئىىىىىىۇالر پهقهت. ۇريوقتىىىىىى

ئىىارقىلىق  ۇشقويىى ۇرىغىىارنىىى ئوتتپىكىرلهيىىىراق بولغىىان خىيىىالى  هقىقهتىىتىنھ

. ۇرۇنىىىىىىىىىىدۇئىسپاتالشىىىىىىىىىقا ئ هقىدىسىىىىىىىىىىنىئ ۇزۇقبىىىىىىىىى ۇبىىىىىىىىى ۆزلىرىنىىىىىىىىىىڭئ

سىىىىىرالر » ۆزىنىىىىىڭئ ېنىىىىدرئىىىىالىمى دوكتىىىىور ش هشىىىىھۇرم ڭخىرىسىىىىتىيانالرنى

 هنلىكىنىىىئىىىالھ ئىك ۆزىنىىىڭئ ۈچىىۈنئ ېمهئىسىىا نىى هسىىىرىدە،نىىاملىق ئ «ۇسىىىئاچق

 هنم» ۇبولسىىىىىىىىم هقىسىىىىىىىقىچ ۇئىىىىىىى ۈچىىىىىىىۈنئ ېمه؟ نىىىىىىىېيتمىغىىىىىىىانئ ۇقئوچىىىىىىى

، ئانىىىدىن ۇپسىىىوئالالرنى قويىى ڭىىگهنقىلمىغىىىان؟ د ېالنئىى ەپد« ۇرمهنئىىالالھت

ئىسىىا  هقىىىقهتهنھ»: ەيىىدۇد ۇنىىداقم ۇپ،بولىى هرگهنب ۋابجىىا ۇنىڭغىىائ ۆزىئىى



  ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش ئىتقادىنىڭ خاتالىقى 145

ئاسىىىىمانغا چىقىىىىىپ  ۇنىىىىڭئ ۇرۇپ،قايتىىىا تىرىلىىىىىپ تىىىى ېىىىىيىنك ۆلتۈرۈلگهنىىىدىنئ

ئىالھلىقىنىىىىىى(  ۇنىىىىىىڭئ هنىىىىىى)ي هسىىىىىىلىنىم ۇبىىىىى ېچكىمھىىىىى ۇرۇنبىىىىى ېتىشىىىىىىدىنك

 ۆزىنىئىىىىى ەپد« ۇرمهنئىىىىالالھت هنم» ۇقالئوچىىىىى ۇئىىىى هگهرئ. ۈشىىىىهنمىگهنچ

 هنئىنسىىىانىي جىسىىىمى بىىىىل ۇئىسىىىانى ئاشىىى ۇالرقىلغىىىان بولسىىىا ئىىىىدى، ئىىى ېالنئىىى

 ۆزئىىىى ۇنىىىىىڭ. ئهمهستىىىىوغرا ئ ۇقالغىىىىان بىىىىوالتتى. بىىىى ۈشىىىىىنىپچ ەپئىىىىىالھ، د

 هسىىىىىلهن،بىىىىار. م ۆزلىرىسىىىى هزىب ېيتقىىىىانتوغرىلىىىىىق ئ ۆزىئىىىى ۇرىتلىرىغىىىىام

 ېگىشىىىلىكت ېيتىشىىىقائ هرگهسىىىىل هنم» ېكىسىىىتتهت- 12 :16« ۇھهننىىىاي»ئىنجىىىىل 

« ۈشىنهلمهيسىىىلهرھىىازىر چ ۇنىئىى هرسىىىل ېكىنئىشىىالر بىىار، لىى ۆپبولغىىان كىى

تىىىاش  تۇتىىىۇپ ئىىىۇنى قېىىىتىم نهچىىىچهئىىىالىملىرى  يهھىىىۇدىي چىىىۈنكى. ڭىىىيىلگهند

 ۇالرغىىىىائ هۋەبتىنسىىىى ۇشىىىى ۇنى قىىىىارار قىلغىىىىان. ئىىىىئۆلتۈرۈشىىىىقىلىىىىىپ  كېسىىىهق

 ئىىىىۇنى پهقهت. ېتىنالمىغىىىىانپ ېيتىشىىىىقائ ۇقوچىىىىئ هنلىكىنىىىىىئىىىىىالھ ئىك ۆزىنىىىىىڭئ

 «.ئىپادىلىگهن بىلهنال ئىشارەتلهر بهزى

 : ېرىمىزب ەددىيهر ۇنداقبىز م ۋابىغاجا ۇب ېندىرنىڭدوكتور ش

. ۋابتۇرئاساسسىىىىىز جىىىىا ۋەناھىىىىايىتى ئىىىىاجىز  ۋابجىىىىا ۇبىرىنچىىىىىدىن، بىىىى

 ۈشىىىىىنىشچ هنلىكىنىىىىىئىىىىىالھ ئىك ڭئىسىىىىانى ۆرەكىىىى ۇمانىغىىىىاگ ۇنىىىىىڭئ ۈنكىچىىىى

 ۇرىتلىرىغىىىىاۋەم ۆزئىىىى ڭسىىىىىرتىدا ئىىىىىدى. ئىسىىىىانى ڭئىقتىىىىىدارىنى هرنىڭكىشىىىىىل

 هنلىكىمنىىىىىڭئىىىىىالھ ئىك هنجىسىىىىمىم بىىىىىل ۇبىىىى ېنىىىىىڭم هرسىىىىىل» هھۇدىيالرغىىىىاي

توغرىىىىىىىىدا  ۇبىىىىىىى ۇىا. شىىىىىىىۈشىنهلمهيسىىىىىىىىلهرچ ۇناسىىىىىىىىۋەتنىئارىسىىىىىىىىدىكى م

 ۇبىى هنم ۈنكىچىى ڭىىالر،قىلى ېتىقىىادئ ەپئىىىالھ د ېنىىىم ېتىىىپئ هرقئىزدىنىشىىنى ت

 هرنىڭسىىىىىىل هلكىىىىىىب همهسىىىىىمهن،ئىىىىىىالھ ئ هنبىىىىىىل ېتىبىىىىىارىپىىىىىانى جىسىىىىىمىم ئ

 ەپد« هنئىالھىىىىم هنسىىىىىرتىدا بولغىىىىان بىىىىىر بىىىىاغلىنىش بىىىىىل ڭالرنىڭئىىىىىدراكى

 هزكىىىىىىۇرم هجهبلىنهرلىكىىىىىىى،ئ ېكىنئىمكىىىىىىانىيىتى بىىىىىىار ئىىىىىىىدى. لىىىىىى ېيتىشىىىىىىقائ

ئىالھلىقىىىىىىىىى  ۇنىىىىىىىىىڭئ هنجىسىىىىىىىىمى بىىىىىىىىىل ڭئىسىىىىىىىىانى هنىىىىىىىىى)ي ڭباغلىنىشىىىىىىىىنى

 ۇبولغىىىىىىىىان بىىىىىىىى ۈشىنىشىىىىىىىىكهچ هنىسىىىىىىىىىنىبىىىىىىىىاغلىنىش( م ۇرىسىىىىىىىىىدىكىئوتت

 هبىىىويىچ ۇشىىى هنهي ېيىنمىىىۇك هتكهنىىىدىنئاسىىىمانغا چىقىىىىپ ك ۇئىقتىدارسىىىىزلىق ئىىى

 ۇخىرىسىىىىىىتىيان ئىىىىىىالىمى بىىىىىى ېچبىىىىىىىرھ هقالىىىىىىدى. ھىىىىىىازىرغىچ ۈشىنىشسىىىىىىىزچ

. ېتىنالمىغىىانپ ېرىشىىكهبايىىان قىلىىىپ ب كهيپىيىىاتىنىيىىاكى  هنىسىىىنىم ڭباغلىنىشىىنى

سىىىىرىنى بىلىىىىش  ئىشىىىنىڭ بىىىۇ تېكىسىىىتلىرىدە كىىىۆپلىگهن كىتابلىرىنىىىىڭ ئۇالرنىىىىڭ



 146 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 هسىىىلىدەم ۇقىلغىىان. بىى ۇپىىايهك هنقىلىىىش بىىىل ېتىىىراپئ ەپسىىىرتىدا، د ئهقىلنىىىڭ

ئاتىىىىىاقلىق  ڭىشىىىىىنى خالىغىىىىان كىشىىىىىى خىرىسىىىىتىيانالرنىبېقئىزدىنىىىىىپ  تېخىمىىىىۇ

 ڭكىتابالرنىىىىىىىى ۇقهددەسمىىىىىى» ېزىلغىىىىىىاني هنئىشىىىىىىتىراكى بىىىىىىىل ڭئالىملىرىنىىىىىىى

 .بولىدۇقىلسا  مۇراجىۇهت ئهسهرگهناملىق  «ۇسىقام

 هلهيھىسسىىىىىىىىاالمئىسىىىىىىىىا ئ ۈچىىىىىىىىۈنئ ېمهنىىىىىىىى ەيمىزكىىىىىىىىى،ئىككىنچىىىىىىىىىدىن د

 ىهنلىكىنىىىئىىىىالھ ئىك ۆزىنىىىىڭئ ۇپقورقىىى ۆلتۈرۈشىىىىدىنئ ۇنىئىىى هھۇدىيالرنىىىىڭي

 هن؟ئىپىىادىلىگ هنبىىىل ەتئىشىىار ۇمىىانىچهگ ۇالرنىىىڭبايىىان قىاللمىىاي، ئ ۇقئوچىى

 ۆزىنىىىىىىىىىڭئ هقهتئىسىىىىىىىىا پ هنبىىىىىىىىىل ۈپىتىڭالرخىرىسىىىىىىىىتىيانلىق سىىىىىىىى هرسىىىىىىىىىل

 هتنىڭئىنسىىىىىىانىي ۈتىىىىىىۈنئىىىىىىارقىلىق پ ۆلتۈرۈلۈشىىىىىىىقولىىىىىىىدا ئ هھۇدىيالرنىىىىىىىڭي

 ىنهرىپىىىدت هھىىۇدىيالري ۆزىنىىىڭئ ۇئىى هلىىگهن،ك ۈچىىۈنالئ ۇيىىۇشي ۇنىىاھلىرىنىگ

. هرقىلىسىىىىىىل ېتىقىىىىىادئ ەپ، دهتتىىىىىىبىل ېنىىىىىىقئ ۆلتۈرۈلىىىىىىدىغانلىقىنىئ هكىرىسىىىىىت

 ۇبولغىىىان بىىىى ۇقتىسىىىىاساسىىىى نئ ڭنىجاتلىقنىىىى ۆرەكىىى ۇمانىڭالرغىىىاگ ۇنىىىداقتا،ئ

 هھۇدىيالرنىىىىىىڭ( يهنلىكىنىىىىىىئىىىىىىالھ ئىك ۆزىنىىىىىىڭئ هنىىىىىى)ي هقىىىىىىدىنىئ ۇھىممىىىىى

 ئىىىىالھ ۇ؟اليىقمىىى هنىگهشىىى ۇنىىىىڭبايىىىان قىلماسىىىلىق ئ ۇپقورقىىى ۆلتۈرۈشىىىىدىنئ

ئىىىىىىالھ سىىىىىانالغان ئىسىىىىىا  ۇمىىىىىانىڭالرداگ ۇ؟قورقامىىىىىد هردىنكىشىىىىىىل ڭىىىىىگهند

 هقىقهتنىىىىىىھ ۇپئىىىىىازابتىن قورقىىىىى ۇنيىىىىىادىكىد ۇبىىىىى ۇقانىىىىىداقم هلهيھىسسىىىىىاالمئ

 هزىب هلىىگهنك ۇاللىسىىىدىنئىسىىرائىل س ۇكى،! ھىىالبېكىنسىىۇن؟چ ۆزلهشىىتىنس

تىق قىىىات ۈچىىىۈنئ ېيتقىىىانلىقلىرىقورقمىىىاي ئ هقىقهتنىىىىھ ۇالرغىىىائ هيغهمىىىبهرلهرپ

 ۇشىىىى هنهئ هلهيھىسسىىىىاالممۇ. ئىسىىىىا ئۆلتىىىىۈرۈلگهنئ هنقىسىىىىتاقالر بىىىىىل-قىىىىىيىن 

 هيغهمىىىبهرپ ۆزلهيدىغانقورقمىىىاي سىىى هقىقهتنىىىىئوخشىىىاش ھ هيغهمىىىبهرلهرگهپ

 ئىدى. 

 هھۇدىيالرنىىىىىىىڭي هلهيھىسسىىىىىاالمئىسىىىىىىا ئ ېرەككىىىىىى،ك ېيىىىىىىتىشئ ۇنىمۇشىىىىى

الر، رىيىىىىاخور ۇالرنىئىىىالىملىرىنى قىىىاتتىق ئىنكىىىار قىلىىىىپ، ئىىى ۋەكىىىاتىبلىرىنى 

 هتتىىىىا. ھۆككهنسىىىى ەپيىالنىىىىالر د ۋەھشىىىىىييولباشىىىىچىالر، جىىىىاھىلالر،  همىىىىائ

 هزىىىىلهربپىىىاش قىلغانىىىدا،  هنبىىىىل ەلىلىىىلهرد ېتهرلىىىىكي هبىھلىكلىرىنىىىىق ۇالرنىىىىڭئ

 :11 «ۇقىىال». )ئىنجىىىل ۈرگهننىىارازىلىق بىلىىد ۇنىڭغىىائ ەپ، دۆكتۈدبىزنىىى سىى

 (37~13 :23« هتتام»، 54~37
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 ۇالرنىىىىىىڭئالىملىرىغىىىىىا ئ هھىىىىىۇدىيي ۋاقتىىىىىىدا ۆزئىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمئىسىىىىىا ئ

 ېچھىىى هنلىكىنىىىىئىك هرقىىىاتتىق قىىىول كىشىىىىل ۋە ۇچىالرقارشىىىى چىققىىى هقىقهتىىىكهھ

، هپقهتسىىىىزلهرش ۇالرنىئالدىىىدا ئىى ۇالرنىىىىڭئ ۋە ېيتقىىانئ ۇققورقماسىىتىن ئوچىى

 هردەقورقمىىىاس بولغىىىان ي ەتلىكجاسىىىار ۇنداقشىىى هيغهمىىىبهر. پۆككهنسىىى ەپد

 هقىىىىىىىدىنىئ ۇھىممىىىىىى ۇئاساسىىىىىىى بولغىىىىىىان بىىىىىى ڭنىجاتلىقنىىىىىىى ۇنىئىىىىىى ۇقانىىىىىىداقم

! ۇ؟قىلىشىىىقا بولىىىىد ۇمىىىانگ ەپبايىىىان قىاللمىغىىىان، د ۇپقورقىىى هھىىىۇدىيالردىني

 ۇزۇقبىىىى ۇنىىىىداقب هلهيھىسسىىىىاالمنى. بىىىىىز ئىسىىىىا ئهمهسئ ۇنىىىىداقئ گىزمىىىىۇهرھ

 يول قويمايمىز! ئهيىبلهشكه هنبىل ۇمانالرگ



ئەقلى دەلىللەر ئۈچنى بىر گەۋدە قىلىش ئېتىقادىنىڭ خاتالىقىنىڭ 

 ئارقىلىق ئىسپاتلىنىشى

 

بىىىىىر  ڭئالالھنىىىىى هقتىىىىۇر،قىلىىىىىش ھ هۋدەبىىىىىر گ ۈچنىخىرىسىىىىتىيانالر ئىىىى

سىىىىل ھا ۈچلىىىۈقئ هقىقىىىىيھ ېكىن. لىىىۇقىلىىىىد ېتىقىىىادئ ەپ، دهقتىىىۇرھ هنلىكىمىىىۇئىك

بىىىىىر  ۈچنى. ئىىىىهبىۇىىىىىدۇرت ۇشىىىىىبول ۆپبىىىىىردىن كىىىى ڭئىالھنىىىىى هردەبولغىىىىان ي

ىىىىر بئىىىالالھنى  هردەي ېپىلغىىىانبولغىىىانلىقى ت ۆپكىىى ڭئىالھنىىىى ۋەقىلىىىىش  هۋدەگ

 ھنى بىىىرئىىالال ۋاقىتتىىا ۇنىىداقب ۇ؟بىرلىىىك يىىوق بولغىىان بولىىىد ەتئىبىىار ڭيىشىىتىند

ىىىىت ز هبىىىىرىگ-بولمىغانىىىدا بىىىىر  ۇنىىىداقب هگهر. ئۇئىسىىىپاتلىغىلى بولمايىىىد ەپد

 ڭئالالھنىىىىىى هنىىىىىى. يۇبولىىىىىىد هلىىىىىگهنك هيىىىىىدانغام هقىىىىىىقهتبولغىىىىىان ئىككىىىىىى ھ

ىقىىىىدىن بىىىىرى بولغانل ڭئىالھنىىىى ۈچئىىى هقىقهتىىىتهھ ۋە هنلىكىىىىبىىىىر ئىك هقىقهتىىىتهھ

. همهسئ ۇمكىنمىىى ۇ. بىىىۇچىقىىىىد ۇرىغىىىائوتت هقىىىىقهتئىككىىىى زىىىىت ھ ەتئىبىىىار

ىىىر ب ۈچنى. ئىىۇبولغىىان بولىىىد ۆپئىىالالھ بىىىر بولماسىىتىن كىى ۇۋاقىتتىىاب ۈنكىچىى

 ەپبىىىىىىر د هقىقهتىىىىتهئىىىىالالھنى ھ هنگۈچىلهرئىشىىىىى هقىدىسىىىىىگهقىلىىىىىش ئ هۋدەگ

. ۇقىلىىىىد ېتىقىىىادئ ەپبىىىىرى، د ڭئىالھنىىىى ۈچئىىىالالھنى ئىىى لكىىىىهب هنمهيدۇ،ئىشىىى

 هلكىىىب همهسىىتۇر،ئ هبىىىر پىىارچ هردىنبىىىرل ۆپلىگهنبىىىر كىى هقىقىىىيھ ۈنكىچىى

سىىىا پارچىالن ۇئىى هگهر. ئۇپارچىالنمايىىىد ۈچكهئىى ۇ. ئىىۇرزامىىان بىىىىرد هربىىىر ھ

. ىىىدۇۆلۈنب ۈچئىى هممىىا. ئڭيىلىىىدۇبىىىرى، د ۈچنىىىڭئ هلكىىى، بڭيىلمهيىىدۇبىىىر د ۇئىى

قىلغىىىىان بىىىىىر  هشىىىىكىلت ۈچنىبىىىىىر ئىىىى ۇ. بىىىىۇربىىىىىرى بىىىىىرد ۈچتىنئىىىى ۈچنىىىىىڭئ

 ۈچئىىى هقىقىىىىيھ همبىىىىر ھ هقىقىىىىيھ همھ ۋاقىتتىىىابىىىىرال  هرسىىىه. بىىىىر نۇرپارچىىىىد

، انىكهنبولغىى بۇنىىداق. ۇقىلمايىىد ۇلقوبىى ۇشىىىنىبول ۇنىىداقب هقىلمىىۇ. ئۇبواللمايىىد

. همهسئ ۇمكىنقىلىشىىىى مىىى هشىىىكىلبىرلىشىىىىپ بىىىىر ئىىىالالھنى ت ڭئىالھنىىىى ۈچئىىى

 نەيىىىىدىغابىىىىىرى د ڭئىالھنىىىىى ۈچكىتابلىرىىىىىدا ئىىىىالالھنى ئىىىى ڭخىرىسىىىىتىيانالرنى

  لهقىىىىىن ۋە هقىىىىىلئ ۇنىئىىىى ۇچرىسىىىىائ ېكىسىىىىتلهرقىلىىىىىدىغان ت هتداالل هقىىىىىدىگهئ

 هنبىىىىل هقىىىىل. ئېىىىرەقك ۈشىىىىنىشچ هكىلدەشىىى ېلىىىىدىغانك ۇناسىىىىپم ه(گۋەھىىىىي)

 . ۇقىلىد ەتر قهتۇىي ۇشىنىبىرى بول ڭئىالھنى ۈچئ ڭئالالھنى هقىلن
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- 1836قىلىىىىىپ،  هرجىىىىىمهئىنگلىىىىىز تىلىغىىىىا ت ۇرئىىىىاننىق ېلجىىىىىرجىس سىىىى

قىلغىىىىان:  هۋسىىىىىيهت ەپد ۇنىىىىداقم هۋمىىىىىگهق ۆزئىىىى ۋاقتىىىىىدا ۇرغانقىلىىىىد هشىىىىرن

، زۆگىتىمىئىى ۇسىىۇلمانالرغام هسىىىلىلهرنىم ېلىىىدىغانزىىىت ك هقىلىىگهئ هرسىىىل»

ىغان ئالدىنىىىد هسىىىلىلهرگهم ۇبىى ۇسىىۇلمانالرم ۈنكى. چىىىالربولمىىا ۋارەئىىا ەپد

 هۋمىىىلهرق هقىلسىىىىزئوخشىىىاش ئ ۇددىسىىىتالرغاب ۇالر. ئىىىهمهسئ هخمهقلهردىىىىنئ

 اقۇنىىىىد. بۇبىلىىىىد هقىقىتىنىىىىھ ۆپلىرىنىىىىڭك هسىىىىلىلهرنىڭم ۇبىىى ۇالر. ئىىىهمهسئ

 ۋالغىىىىىىىىانچىقىرى ۇرىغىىىىىىىىائوتت هسىىىىىىىىىلىلهرنىم ېلىىىىىىىىىدىغانزىىىىىىىىىت ك هقىلىىىىىىىىگهئ

«  .هلىىىىگهنتارتالمىىىىاي ك چېركاۋلىرىغىىىىا ۇالرنىئىىىى ېچبىىىىىرىھ چېركاۋالرنىىىىىڭ

 غانېلىىىىدىزىىىىت ك هقىلىىىگهدىنىىىىدا ئ ۆزىنىىىىڭئ ۇخىرىسىىىتىيان ئىىىالىمىم ۇبىىى ڭىىىمهق،د

 گههسىىىىلىلهرم ۇشىىىۇقىلماقتىىىا. توغرىسىىىى م ېتىىىىراپبىىىارلىقىنى ئ هسىىىىلىلهرنىڭم

 داقهرقانىى( ئىشىىىنىدىغان ھهقىىىدىگهئ ەيىىدىغاند ۆپئىىالالھنى بىىىردىن كىى هنىىى)ي

ئالالھقىىىىا باشىىىقا بىرىنىىىىى  هنىىىى)ي ۇشىىىىرىكالردۇرم هكسىىىىزش هھلىلىىىىىرىدىىىىن ئ

 ەپد ۇنىىىىىداق.( ئىسىىىىىالم ئىىىىىالىملىرى مۇۋالغۇچىالردۇرقىلىىىىىىپ قوشىىىىى ىكشىىىىىېر

غىىان يىىىراق بول هقىلىىدىنئ ەقخىرىسىىتىيان دىنىىىد ۇنيىىاداد»چىقارغىىان:  ۇالسىىهخ

باتىىىىىىىل  ۆزلىرىدەقسىىىىىى ۇالرنىىىىىىىڭئ ۋە ۆرمىىىىىىىدۇقبىىىىىىىر دىننىىىىىىى ك خىىىىىىۇراپىي

 «.ىلىمىدۇقئا ۆزلهرنىس

 



قىلىش ئەقىدىسىنىڭ ئىسانىڭ سۆزلىرى ئارقىلىق رەت ئۈچنى بىر گەۋدە 

 قىلىنىشى

 

 بىرىنچى سۆزى

 ېنىڭسىىى»: ڭىىىگهند ۇنىىىداقئالالھقىىىا خىتىىىاب قىلىىىىپ م هلهيھىسسىىىاالمئىسىىىا ئ

 هقھ هۋەتىىىكهنئ هنسىىى ڭئىسىىىانى ۋە هنلىكىڭنىىىىبىىىىر ئىىىىالھ ئىك ۇزيىىىالغ هقىقىىىيھ

ھايىىىىىىات  ۇيارىتىلغىىىىىىان بىىىىىى ۈچىىىىىىۈنئ ۇغىىىىىىانالرتون هنلىكىنىىىىىىىئىك هيغهمىىىىىىبهرپ

 هلهيھىسسىىىىاالم( ئىسىىىا ئ3 :17« ۇھهننىىىاي»)ئىنجىىىىىل « .ۇرھايىىىاتت هىگۈلىىىۈقم

بىىىىىىر  ڭھاياتقىىىىىا ئالالھنىىىىىى هىگۈلىىىىىۈقم ەتتىكىئىىىىىاخىر ۆزىدەسىىىىى ۇقىرىىىىىىدىكىي

 هيغهمىىىبهرپ هقھ هۋەتىىىكهنئىىىالالھ ئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ۋە هنلىكىنىىىىئىك

 ۇقبولىىىدىغانلىقىنى ئوچىى ېرىشىىكىلىئ هنبىىىل ېيىىتىشئىمىىان ئ ۇپتونىى هنلىكىنىىىئىك

 هۋدەبىىىىىر گ ۈچنىھاياتقىىىا ئىىى هىگۈلىىىۈقم ۇبىىى هرگىزمىىىۇھ ۇبايىىىان قىلغىىىان. ئىىى

 ېتىقىىىىىادئ ەپئىىىىوغلى د ڭئىسىىىىانى ئالالھنىىىىى ۋەئىشىىىىىنىش  هقىدىسىىىىىگهقىلىىىىىش ئ

 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭ. ئىسىىىىا ئهمهسئ ڭىىىىگهن، دۇبولىىىىىد هتكىلىىىىىي هنقىلىىىىىش بىىىىىل

 ۇنىىىىىىڭئ هن،ئالالھقىىىىىا قىلغىىىىىان خىتىىىىىابى بولغىىىىىان ئىىىىىىك ۆزىسىىىىى ۇۋاقىتتىكىبىىىىى

 ۈچنىئىىى هگهريىىىوق ئىىىىدى. ئ ېھتىمىىالئ ېچقانىىىداقھ ۇشىىىىغاقورق هھىىۇدىيالردىني

 ڭىىىىىيىشئىككىنچىسىىىىىى د ڭئىالھنىىىىىى ۈچئىىىىى ۇئىسىىىىىانى بىىىىى ۋەقىلىىىىىىش  هۋدەبىىىىىىر گ

ئاساسىىى بولغىىان بولسىىا ئىىىدى،  ڭھاياتنىىى هىگۈلىىۈقم ۋە ڭنىجاتلىقنىىى هقىدىسىىىئ

 ڭنىجاتلىقنىىى ېكىنقىلغىىان بىىوالتتى. لىى ېالنئىى ۇقئوچىى تنىهقىقهھۇبىى هلىىۋەتتهئ ۇئىى

 ڭئالالھنىىىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئاساسىىىىىىى ئىىىىىىالالھنى بىىىىىىىر بىلىىىىىىىپ، ئىسىىىىىىا ئ

قىلىىىىىىش بولغاچقىىىىىا ئىسىىىىىا  ېتىىىىىىراپئ هنلىكىنىىىىىىئىك هندىسىىىىىىب ۋە هيغهمبىىىىىىرىپ

 هكسىىىىىچهئ ۇنىىىىىڭب ېتىقىىىىاد. ئېيتقىىىىانئ ۆزىنىسىىىى ۇقىرىىىىىدىكىي هلهيھىسسىىىىاالممۇئ

 ۈنكى. چىىىىۇقالىىىىىد ۇپبولىىىى ۇچىىىىارد هتكهھىىىىاالك هىگۈلىىىىۈقبولغانىىىىدا كىشىىىىى م

ئىسىىىىىىا  ۋەزىتىىىىىى  هنلىكىنىىىىىىىڭئىك ۈچئىىىىى ۇنىىىىىىىڭئ هنلىكىىىىىىبىىىىىىىر ئىك ڭئالالھنىىىىىى

 هنلىكىنىىىىىىىڭئىىىىىىىالھ ئىك ۇنىىىىىىىڭئ هنلىكىىىىىىىئىك هيغهمىىىىىىبهرپ هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ
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 ۆزىئىىىىى ڭ(نىىىىىىهيغهمبهر)پ هۋەتىلگىىىىىۈچى)ئىىىىىالالھ( ئ هۋەتكىىىىىۈچى. ئۇرزىتىىىىىىد

 . همهستۇرئ

 ئىككىنچى سۆزى

 ۋاتقىنىنىقىلىشىىىىىى ۇنىىىىىازىرەم ۇالرنىىىىىىڭئ ېلىىىىىىپ،كىىىىىاتىپالردىن بىىىىىىرى ك»

 ۆرۈپكىىىىى ېرىۋاتقىىىىىانلىقىنىب ۋابياخشىىىىىى جىىىىىا ۇالرغىىىىىائ ڭ. ئىسىىىىىانىىلىىىىىىدىئا

 ەپد ۇ؟بوالاليىىىىىد ۋەسىىىىىىيهتبىرىنچىىىىىى  هدئ ۋەسىىىىىىيهت: قايسىىىىىى ۇنىڭىىىىىدىنئ

 قۇالئىسىىرائىل ئوبىىدان قىى هي: ئڭىىدىكىد ېرىىىپب ۋابسىىورىدى كاتىىىپ. ئىسىىا جىىا

ن ئىالھىمىىىىز بولغىىىا ڭبىزنىىىى ئاۋۋالقىسىىىى هدئ ۋەسىىىىيهتلهرنىڭ ۈتىىىۈنسىىىال! پ

 ۆزئىىىىىى هنبىىىىىىىل هلبىىىىىىىڭق ۈتىىىىىىۈنپ ەبنىىىىىىىبولغىىىىىىان ر ڭ. ئىالھىىىىىىىۇربىىىىىىىرد ەبر

. ۆيىشىىىڭدۇرس هكىىرەقب ۇدرىتىڭىىدىنق ۈتىىۈن، پڭىىدىنپىكرى ۈتىىۈن، پهپسىىىڭدىنن

 ۇبولسىىىىم ۇ. ئىىىۇئوخشىىىايد ۇنىڭغىىىائ ۇ. ئىككىنچىسىىىىمۋەسىىىىيهتتۇربىرىنچىىىى  ۇبىىى

 دئىككىسىىىىىدىن چىىىىو ۇ. بىىىىۆيىسىىىىهنس ۆيگىنىڭدەقسىىىى ۆزۈىنىئىىىى ېقىنلىرىڭنىىىىىي

! لىمۇئهلمىى هي، ئېيتتىىىڭناھىىايىتى تىىوغرا ئ ۇنىڭغىىا. كاتىىىپ ئۇريوقتىى ۋەسىىىيهت

قا باشىىى ۇنىڭىىىدىن. ئۇرئىىىالالھ بىىىىرد هقىقهتىىىتهھ ۈنكىچىىى ۆزلىدىڭ،سىىى هقىقهتنىىىىھ

 ۈشىىىهنچىدىن،چ ۈتىىىۈنپ هلبىىىتىن،ق ۈتىىىۈنپ ۇھهببىتىمىىى ۇنىىىىڭ. ئۇرئىىىىالھ يوقتىىى

 ۆيگۈسىىىىىس ېقىنالرنىىىىىڭ. يىىىىىدۇرچو ۇدرەتتىنقىىىى ۈتىىىىۈنپ ۋەجانىىىىدىن  ۈتىىىىۈنپ

 ۇربىىىانلىقالردىنق ۈتىىىۈنپ ۇ. ئىىىۇرئوخشاشىىىت ۆيگۈسىىىىگهس ۆزۈىنىىىىڭبولسىىىا ئ

 ڭىىىدىكى،ئىسىىىا د ۆرگهنكىىى ۋابىنىجىىىا هئىىىاقىالن ۇبىىى ۇنىىىىڭ. ئڭىىىدى، دهۋزەلىىىدۇرئ

 «مىىىاركوس»)ئىنجىىىىل « .همهسسىىىهنپادىشىىىاھلىقىدىن يىىىىراق ئ ڭئالالھنىىىى هنسىى

12: 28~34) 

ئوخشىشىىىى  ۇنىىىىڭب ېكىسىىىتلهردىمۇت- 40~34 :12« مىىىاركوس»ئىنجىىىىل 

. ئىسىىىىىىىا هلتىىىىىىىۈرىمهنك هقىىىىىىىلن ېكىسىىىىىىىتنىالت- 40 هقهتپ هن. مۆزلهنگهنسىىىىىى

 ەۋ ۇنالرغىىاقان ۈتىىۈنپ ۋەسىىىيهتئىككىىى  ۇبىى»: ڭىىگهند ۇنىىداقم هلهيھىسسىىاالمئ

 «.هئهللۇقتۇرت هيغهمبهرلهرگهبارلىق پ

كىتابلىرىىىدا  هيغهمبهرلهرنىىىڭباشىىقا پ ۋە هۋراتتىىات ېكىسىىتلهرت ۇقىرىىىدىكىي

 ۇقتىسىىىىئاساسىىىى ن نىجاتلىقنىىىىڭ ۋە ۋۋالقىسىىىىئا هدئ ۋەسىىىىيهتلهرنىڭقىلىنغىىىان 

قىلىشىىىتىن  ېتىقىىىاديوقلىقىغىىىا ئ شىىىېرىكى ۇنىىىىڭئ ۋە هنلىكىىىىگهبىىىىر ئىك ڭئالالھنىىىى
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 هقھ هقىدىسىىىقىلىىىش ئ هۋدەبىىىر گ ۈچنى. ئىىهكىىىتلىگهنت هنلىكىنىىىئىك ەتئىبىىار

 هيغهمبهرلهرنىىىىڭيىىىاكى باشىىىقا پ هۋراتتىىىات هلىىىۋەتتهبولىىىىدىغان بولسىىىا ئىىىىدى، ئ

 ڭكاتىپنىىىىى هلهيھىسسىىىىاالممۇئىسىىىىا ئ ۋەكىتابلىرىىىىىدا بايىىىىان قىلىنغىىىىان بىىىىوالتتى 

 ۈچئىىىىى ڭئالالھنىىىىىى ئاۋۋالقىسىىىىىى هدئ ۋەسىىىىىىيهتلهرنىڭسىىىىىورىغان سىىىىىوئالىغا: 

 ڭئالالھنىىىىى همئىككىنچىىىىى ئىىىىىالھ ھ ڭئىسىىىىانى ۋە هنلىكىىىىىگهبىىىىىرى ئىك ڭئىالھنىىىىى

 هقىىىىقهتھ هممىىىابىىىوالتتى. ئ ېيتقىىىانئ ەپقىلىىىىش، د ېتىقىىىادئ هنلىكىىىىگهئىىىوغلى ئىك

، يىىىىىىىاكى هۋراتتىىىىىىىا. تڭمىىىىىىىىگهند ۇنىىىىىىىداقم هلهيھىسسىىىىىىىاالمئىسىىىىىىىا ئ ۇكى،شىىىىىىى

دائىىىر  ېتىقادقىىائ ۇكىتابلىرىىىدا بىى هيغهمبهرلهرنىىىڭپ ۇرۇنقىئىىىنجىلالردا، يىىاكى بىى

 ڭكىتىىابالردا نىجاتلىقنىىى هزكىىۇرم هلكىىى. بهلمىىىگهنك ەتبىىىر ئىشىىار ېچقانىىداقھ

 ۇنىئىى ۋەقىلىىىش  ېتىقىىادئ ەپادا بىىىر دهنىىم هقىقىىىيئىىالالھنى ھ ۇقتىسىىىئاساسىىى ن

 ڭقىلىشىىىىىنى ېتىقىىىىىادئ ەپ، دۈسىىىىىتۈنئ ۋەپىىىىىاق  ۇشىىىىىتىن، بالىسىىىىىى بولشىىىىېرىكتىن

بىىىىىىر  ڭكىتابلىرىىىىىىدا ئالالھنىىىىىى هھىىىىىدەقىلىنغىىىىىان. كونىىىىىا ئ هيىىىىىتق ۆرۈرلىىىىىۈكىز

 هۋرات. تۆپتىىىىۇربايىىىىانالر ناھىىىىايىتى ك ۇققىلغىىىىان ئوچىىىى ېالنئىىىى هنلىكىنىىىىىئىك

- 9 :46، 6- 5 :45« ئىشىىىىىىىىىىىىىىىىىۇىيا»، 5- 4 :6، 39~35 :4 «ۈلگهئىىىىىىىىىىىىىىىى»

 بايان قىلىنغان. هسىلهم ۇب ېكىستلهردەت

 ئۈچىنچى سۆزى

 .هيىىىدۇبىلم ېچكىمئاتىىىىدىن باشىىىقا ھىىى هتنىسىىىائ ۇشىىى ۋە ۈننىكىىى ۇئىىى هممىىىائ»

)ئىنجىىىىىىىىىل « .بىلمهيىىىىىىىىدۇ ئوغۇلمىىىىىىىىۇ ۋە پهرىشىىىىىىىىتىلهرمۇئاسىىىىىىىىمانالردىكى 

 ۆزىسىىىى ېكىسىىىىتتىكىت ۇبىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭ( ئىسىىىىا ئ33 :13« مىىىىاركوس»

خاتىىىىىا  ېتىقادىنىىىىىىڭئ ڭىىىىىيىشئىسىىىىىانى ئىىىىىالالھ د ۋەقىلىىىىىىش  هۋدەبىىىىىىر گ ۈچنىئىىىىى

 ېكىسىىىىىىتتهت ۇبىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمئىسىىىىىىا ئ ۈنكى. چىىىىىىۇئىسىىىىىىپاتاليد هنلىكىنىىىىىىىئىك

س ىال خىىائىىالالھق هقهتپ ڭئىلىمنىىى هققىىىدىكىقاچىىان بولىىىدىغانلىقى ھ هتنىىىڭقىيام

 ىىىىىدىكىهقققاچىىىىان بولىىىىدىغانلىقى ھ هتنىىىىڭقىيام ۋەقىلغىىىىان  ېالنئىىى هنلىكىنىىىىئىك

ئوخشىىىىىاش قىلىىىىىىپ  هنبىىىىىىل هنىىىىىدىلهرباشىىىىىقا ب ۆزىنىئىىىىى هسىىىىىلىكتهئىلىمنىىىىىى بىلم

 هتنىىىڭقىيام ۇئىىىالھ بولىىىدىغان بولسىىا، ئىى همهلىيهتىىتهئ ۇئىى هگهر. ئۆرسىىهتكهنك

 بوالتتى.  ېيتمىغانئ هيدىغانلىقىنىبىلم ۆزىنىڭئ ۋە هنبىلگ ۋاقتىنى
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 تۆتىنچى سۆزى

 نهبىلۋازئىىىا ۇقىرىئىىىىدى، ئىسىىىا ناھىىىايىتى يىىى هتراپىىىىدائ ۇزتوققىىى هتسىىىائ»

قىىىىىاتتىق  ەپد هتتىىىىىىڭئ هرقت ۇنىىىىىداقب ېنىىىىىىم ېمىشىىىىىقا"ئىالھىىىىىىم! ئىالھىىىىىىم!" ن

قىلغىىىىان ھالىىىىدا جىىىىان  هريىىىىادپ- هنىىىىال ۋازلىقئىىىىا ۇنداق. ئىسىىىىا شىىىىۋارقىرىىىىىدى

 (50~46 :27« هتتام»)ئىنجىل « .ۈزدىئ

 ڭىىىىىدائالدى ېنىڭئاتىىىىا سىىىى هيئ ۋارقىىىىىراپ هنبىىىىىل ۋازئىىىىا ۇقىرىئىسىىىىا يىىىى»

 :23 «ۇقىىىال»)ئىنجىىىل « .ۈزدىئانىىىدىن جىىان ئىىى ڭىىدى،د ۇرىمهنتاپشىىى ېنىمنىىىج

46) 

 ۇمانىغىىىىىاگ ۇالرنىىىىىىڭئ هپهسىىىىىلىرىدەئىىىىىاخىرقى ن هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ

نكىىار ئى هنلىكىنىىىئىىىالھ ئىك ۇنىىىڭئ ۆزلهرسىى ۇسىىادىر بولغىىان بىى ۇنىڭىىدىنئ ۆرەكىى

 هدەتمباشىىقا بىىىر ئىالھىىتىن  ۇئىىىالھ بولىىىدىغان بولسىىا، ئىى ۇئىى ۈنكى. چىىۇقىلىىىد

، قىلىىىىىش هريىىىىادپ- هئىالھتىىىىا ئىىىىاجىزلىق، نىىىىال هقىقىىىىىيسىىىىورىمىغان بىىىىوالتتى. ھ

 ۈپهتلهرسىىىى ۆلتۈرۈلۈشىىىىتهقئ ۋەسىىىىوراش، ئىىىىازابلىنىش  ەمچارچىىىىاش، يىىىىارد

 ههمىشىىقىىادىر، ھ هممىىىگهھ ڭىىگهنئىىىالھ د ھهقىقىىىي چىىۈنكى. ۇبولمايىىد قهتۇىىىي

 ىلىمىىىىىىدىڭمۇ؟يىىىىىاكى ئا ۇمىىىىىىدىڭمۇتون ېچھىىىىى». ۇرزاتتىىىىى ۇدرەتلىىىىىىكتىرىىىىىىك، ق

 ۋەياراتقىىىىىىىىان  هرەپلىرىنىىىىىىىىىت همىىىىىىىىمهھ ۈزىنىىىىىىىىىڭي هري ەبر هىگۈلىىىىىىىىۈقم

( 27 :40« ئىشىىىىىۇىيا» هۋرات)ت« .ۇرھارمايىىىىىدىغان، چارچىمايىىىىىدىغان زاتتىىىىى

 ۆپكىتابلىرىىىىدا ناھىىىايىتى كىىى هھىىىدىنىڭئىككىىىى ئ ېكىسىىىتلهرئوخشىىىاش ت ۇنىڭغىىىاب

 ،-10 :10 «ئىرمىيىىىىا»، - 6 :44« ئىشىىىىۇىيا» هۋراتت هسىىىىىلهن،. مۇچرايىىىدۇئ

 ېكىسىىىىىىىىتلىرىدەت- 17 :1« 2ۋلۇسپىىىىىىىىا»، ئىنجىىىىىىىىىل - 12 :1« هبهققىىىىىىىىۇقھ»

 ،ۆلمهيىىدىغانتىرىىىك، ئ همىشىىهھ هىداشسىىىز،شىرىكسىىىز، ت ڭئىالھنىىى هقىقىىىيھ

بىىىىىار. پىىىىىانى  ۆزلهرئىسىىىىىپاتاليدىغان سىىىىى هنلىكىنىىىىىىچارچىمايىىىىىدىغان زات ئىك

 !؟ۇنئىالھ بواللىس ۇئىنسان قانداقم ۇتقۇچىت ۈزي ۆلۈمگهئ ۋە ۇچىبولغ

 ەلىرىدهشىىىىىىىرن ۇرۇنقىبىىىىىىى ېكىسىىىىىىىتنىڭت- 12 :1« هبهققىىىىىىىۇقھ» هۋراتت

 هن، سىىىىهنئىالھىمسىىى ۇقهددەسمىىى ېنىىىىىڭم هن! سىىىەبئىالھىىىىم ر ېنىىىىڭم هيئ»

 ەلىرىدهشىىىرن ېڭىىىىي ېيىنكىىىىقىلىنغىىىان بولسىىىا، ك هشىىىرن ەپد «ۆلمهيسىىىهنئ ېچھىىى

 ېچھىىىىى» ۆزىسىىىىى ڭىىىىىگهند «ۆلمهيسىىىىىهنئ ېچھىىىىى»ئىىىىىاخىرقى  ېكىسىىىىىتنىڭت ۇبىىىىى

 هكىرىسىىىىىىىىىت ڭخىرىسىىىىىىىىىتىيانالرنى ۇ. بىىىىىىىىىۆزگهرتىلگهنئىىىىىىىىى هگ«ۆلمهيمىزئىىىىىىىىى
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 ۋالىرىنىىىىىخاتىىىىا دا ەيىىىىدىغانئىىىىالالھ ئىىىىىدى، د ۆزىئىىىى ڭئىسىىىىانى ۆلتىىىىۈرۈلگهنئ

 ئىدى.  ۇرمىالشلىرىقىلغان ب ۈچۈنقىلىش ئ هئىگ ۈچكهك

 بەشىنچى سۆزى

 هلهيھىسسىىىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىىىا ئ ېكىسىىىىىىىتتهت- 17 :20« ۇھهننىىىىىىىاي»ئىنجىىىىىىىىل 

قىلىنغىىان:  هيىىتق ڭگهنلىكىىىد ۇنىىداقئىىاتلىق بىىىر ئايالغىىا م هريهمم هجىىدەلىيهلىكم

 ۋە ېنىىىىىىىڭم ۇالرغىىىىىىا. ئهتكىىىىىىىنك ېنىغىىىىىىاي ېرىنداشىىىىىىلىرىمنىڭق هنسىىىىىى ېكىنلىىىىىى»

 ېنىغىىاي ڭبولغىىان زاتنىىى ڭىىالرئىالھى هرنىڭسىىىل ۋە ېنىىىڭم ىالر،ئاتىىا هرنىڭسىىىل

 هنبىىىل ۆزىئىى هلهيھىسسىىاالمئىسىىا ئ ۆزىدەسىى ۇبىى«  .ېيىىتقىنئ ۆرلهيىىدىغانلىقىمنىئ

 هنلىكىىىىىدەئىالھىىىىى ئىك ۋەئاتىسىىىىى  ۇالرنىىىىىڭئ ڭباشىىىىقا ئىنسىىىىانالرنى ئالالھنىىىىى

 ڭئالالھنىىىىى هقىقهتىىىىتهھ هلهيھىسسىىىىاالم. ئىسىىىىا ئۆرسىىىىهتكهنئوخشىىىىاش قىلىىىىىپ ك

 ڭئالالھنىىىىى هقىقهتىىىىتهھ ۇرىتلىرىمىىىىۇم ۇنىىىىىڭئىىىىوغلى بولمىغانغىىىىا ئوخشىىىىاش ئ

 هقىقىىىىيھ ۆزىسىىى« ئاتىىىا» ۋزۇدىكىمىىىا ۇبىىى هلكىىىى. بهمهسىىىتۇرئ ۇللىرىئوغىىى

ئىسىىىىىىىا  هگهرقوللىنىلغىىىىىىىان. ئ هنىىىىىىىىدەم مهجىىىىىىىازىي هلكىىىىىىىىب همهس،ئ هنىىىىىىىىدەم

 ۇنىىىىىڭقىلىنسىىىىا، ئ ۋادا ەپئىىىىوغلى د ڭئالالھنىىىىى هقىقهتىىىىتهھ هلهيھىسسىىىىاالمنىئ

. ۇقىلغىىىانلىق بولىىىىد ۋادا ەپ، دۇللىرىئوغىىى ڭئالالھنىىىى هقىقهتىىىتهھ مىىىۇرىتلىرىنى

ئاسىىىىمانغا چىقىىىىىپ  هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ۆزسىىىى ۇ. بىىىىهمهسئ ۇمكىنمىىىى ۇبىىى

ئىسىىا ، ۇكىئىسىىپاتلىنىد هقىىىقهتھ ۇشىى ۇنىڭىىدىن، بېيتىلغىىانىكهنئالدىىىدا ئ ېتىشىىىك

 ۋە ۇنىىىىىىىڭئ هنلىكىنىىىىىىى،ئىك هندىسىىىىىىىب ڭئالالھنىىىىىىى ۆزىنىىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىىاالمئ

 هدەرق هپسىىىىگهئىىىاخىرقى ن هنلىكىنىىىىئىىىالالھ ئىك هقهتئىالھىىىى پ ۇرىتلىرىنىىىىڭم

 ۇرئىىىانق» مالرنىڭالئهلهيھىسسىىىائىسىىا  ۆزسىىى ۇ. مانىىىا بىىهلىىگهنقىلىىىىپ ك ېالنئىى

َ َرب اىىىي ﴿  :هكىتلهيىىىدۇت ۆزىنىسىىى ۇنىىىۇبايىىىان قىلىنغىىىان م ەد «هرىىىىمك َوإانَّ َّللاَّ

ىتَقايْم  س  ىىَراْس مس َا بسىدسو س َھى َا   ْ  ېنىىىڭ ۋەم ھهقىىقهتهن ﴿ يهنىى ﴾َوَربُّكسىم  شَا

ئىىال  ۈرەسىى-3)﴾ ئۇنىڭغىىا ئىبىىادەت قىلىڭىىالر.. ۇرئىىالالھت ەبىىبىڭالرر هرنىڭسىىىل

 ەبىىىىبىڭالرر هرنىڭسىىىىىل ەببىمىىىىۋەر ېنىىىىىڭم ھهقىىىىىقهتهنهت(﴿ ئىىىىاي-51ئىمىىىىران 

 هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ېتىقىىىادىقىلىىىىش ئ هۋدەبىىىىر گ ۈچنىئىىى (1)﴾ئىىىالالھتۇر.

                                                
 تهئاي- 36 مهريهم ەرۈس-19(1)
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 ېيتقىىىىانئالدىىىىىدا ئ ېتىشىىىىىئاسىىىىمانغا چىقىىىىىپ ك ۋىدالىشىىىىىپ هنبىىىىىل ۇرىتلىرىمىىىى

 شىىىىىىۇئىىىىىىاخىرقى  ڭھاياتىنىىىىىىى ۇئىىىىىى ۈنكى. چىىىىىىۇرزىتتىىىىىى ۆزىگهئىىىىىىاخىرقى سىىىىىى

 ڭئالالھنىىىىى ۆزىنىئىىىى ۋەقىلىشىىىىقا  ېتىقىىىىادئ ەپدئىىىىالالھنى بىىىىىر  هھزىلىىىىىرىگىچهل

 چاقىرغان.  هبىلىشك ەپد هندىسىب

 ئالتىنچى سۆزى:

 ەۋ ۇئهللىمئىنسىىىىان، مىىىىى ۆزىنىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىىىىىنجىلالردا ئىسىىىىا ئ

تى ناھىىىايى ۆزلىرىقىلغىىىان سىىى ېالنئاشىىىكارا ھالىىىدا ئىىى هنلىكىنىىىىئىك هيغهمىىىبهرپ

، 19 :11، 40 :10« هتتىىىىىام»ئىنجىىىىىىل  قىلغىىىىىۇچىالر مىىىىىۇراجىۇهت. ۆپتىىىىىۇرك

13: 57 ،15: 24 ،17: 12~22 ،19 :16 ،21 :11~46 ،23: 8~10 ،

 :4 «ۇقىىىىال»، ئىنجىىىىىل 35 :10، 38- 37 :9« مىىىىاركوس»، ئىنجىىىىىل 18 :26

43 ،5: 5 ،7: 16- ،39- ،40 ،8: 24 ،45 ،9: 33 - ،38 - ،56 ،10 :

، ئىنجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 19 :24، 47: 23، 13 :17، 33-34 :13، 13 :12، 16

- 14 :6، 37- 36، 24- 23 :5، 34، -31، -19 :4، 38 :1« ۇھهننىىىىىىىىىىىاي»

 ،25 ،7: 15~18- ،52 ،8: 18 ،17: 26 - ،28 - ،29 - ،40 - ،42 ،

9: 11 - ،15- ،17 ،11 :42 ،12: 44- ،49- ،50 ،13: 13-14 ،14 :

 . ۇنقارىس ېكىستلهرگهت- 21، -16 :20، -25، -18،-8،-3: 17، 24

: گهنڭىىد ۇنىىداقم هلهيھىسسىىاالمبايىىان قىلىمىىىز: ئىسىىا ئ هزىسىىىنىب ۆۋەنىىدەت

 ۇلقوبىى ېنىىىم ۇققىلغىىان بولىىىد ۇلقوبىى ېنىىىقىلغىىان كىشىىى م ۇلقوبىى هرنىسىىىل»

)ئىنجىىىىىل « .ۇقىلغىىىان بولىىىىىد ۇلزاتنىىىى قوبىىىى هۋەتىىىىكهنئ ېنىىىىقىلغىىىان كىشىىىىى م

 (40 :10« هتتام»

ئىسىىىىىىىرائىل  هقهتپ هن: مڭىىىىىىىدىد ۇنىىىىىىىداقم ېرىىىىىىىىپب ۋابئىسىىىىىىىا جىىىىىىىا»

 (24 :15« هتتام»)ئىنجىل « .هۋەتىلدىمقويلىرىغا ئ هنكيىت ۇاللىسىنىڭس

 هيغهمىىىىىبهرپ ۇلىىىىىۇبئ هۋەتىلىىىىىگهنناسىىىىىىرادىن ئ ۇ: مانىىىىىا بىىىىىۆپچىلىىىىىىكك»

 (11 :21« هتتام»)ئىنجىل « .ڭيىشتى، دۇردهسۇئي

 ۇئهللىمىڭالرمىىى هرنىڭسىىىىل ۈنكىچىىى» ۇرىتلىرىغىىىام هلهيھىسسىىىاالمئىسىىىا ئ

 (10، -8 :23« هتتام». )ئىنجىل ڭگهند« .ۇربىرال كىشىد ڭگهند هسىھم
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پادىشىىىىىاھلىقىنى  ڭئالالھنىىىىىى هھهرلهردىمۇ: قالغىىىىىان شىىىىىۇالرغىىىىىائىسىىىىىا ئ»

« .هۋەتىلىىىىىدىمئ ۈچىىىىىۈنئ ۇنىڭشىىىىى هنم ۈنكىچىىىىى ېىىىىىرەق،قىلىشىىىىىىم ك ېشىىىىىارەتب

 ۈرگهنىىىىدىنتىرىلد ۆلىىىىۈكنىئ هلهيھىسسىىىىاالم( ئىسىىىىا ئ43 :4 «ۇقىىىىال»)ئىنجىىىىىل 

سىىىىانا  همىىىىدۇھالىىىىدا ئالالھقىىىىا ھ ۈشىىىىكهنچ قورقۇنچقىىىىا هممىسىىىىىھ» ېىىىىيىن،ك

 هزەرن هلقىىىگهخ ۆزئىىالالھ ئىى هپتىىۇ،ك هيغهمىىبهرپ ۇلىىۇب: ئىىارىمىزدا ئېيتىشىىىپئ

 (16 :7 «ۇقال»)ئىنجىل « .ڭيىشتى، دۇقىلىپت

 كىىىۆرگهنخىىىار  سىىىىلهرنى. ىاليىىىدۇئا ېنىىىىزات م ىالۋاتقىىىانئا هرنىسىىىىل»

 مېنىىىىىكىشىىىىى  كىىىىۆرگهنخىىىىار  مېنىىىى. بولىىىىىدۇ كىىىىۆرگهنخىىىىار  مېنىىىىىكىشىىىى 

 :10 «لۇقىىا»)ئىنجىىىل « .بولىىىدۇئوخشىىاش  كىىۆرگهنگهزاتنىىى خىىار  ئهۋەتىىكهن

16) 

 ۇبىىىى هقىىىىىقهتهنھ هلىىىىقخ ۆرگهنكىىىى ۆجىزىلهرنىمىىىى ۆرسىىىىهتكهنئىسىىىىا ك»

 :6« ۇھهننىىىىاي»)ئىنجىىىىل « .ڭيىشىىىىتى، دهيغهمىىىبهردۇرپ هۋەتىلىىىىگهنئ همگهئىىىال

14) 

 ،ۇرسىىىات ەمبىىىىر ئىىىاد ۇمىغىىىانئوق ۇ: بىىىهجهبلىنىىىىپئىسىىىادىن ئ هھىىىۇدىيالري»

: رىىىپېب ۋابجىىا ۇالرغىىائىسىىا ئ ڭيىشىىكهندە،كىتىىابالرنى بىلىىدى د ۇپقانىىداق بولىى

، ۇرتزاتقىىا ئىىائىت هۋەتىىكهنئ ېنىىىم هلكىىىب همهس،ئائىىىت ئ ىاسىىا هلىمىىىمت ېنىىىڭم

 ( 16 :15« ۇھهنناي»)ئىنجىل « .ڭدىد

زات  هۋەتىىىكهنئ ېنىىىىم ېكىن. لىىىۇۋاھتىىىۇرگ ىىىىازات ما هۋەتىىىكهنئ ېنىىىىم»

 .تىمهنۋاقىلىىى ېالنئىى همگهئىىال ىلىغىىانلىرىمنىئا ۇنىڭىىدىنئ هقهتپ هن. مهقتىىۇرھ

 ىهتكىنىىئ هرقت ېنىىى. مۇربىرگىىىد هنبىىىل ېنىىىڭم همىشىىهزات ھ هۋەتىىكهنئ ېنىىىم

 هن. مبولۇۋاتىسىىىىىىلهر ۆلتىىىىىۈرمهكچىئ ېنىىىىىىھىىىىىازىر م هرسىىىىىىل ېكىنيىىىىوق، لىىىىى

بىىىىىىر  ېرىۋاتقىىىىىانب ۆزلهپسىىىىى هرگهسىىىىىىل هقىقهتلهرنىىىىىىھ ىلىغىىىىىانئىىىىىالالھتىن ئا

يىىىىوق،  كهلگىىىىىنىم بولىىىىۇپ پهيغهمىىىىبهر ئىىىىۆزۈمچه مهن چىىىىۈنكى. هنئىنسىىىىانم

 ،-29، -26، -18 :8« ۇھهننىىاي»)ئىنجىىىل « .ئهۋەتتىىىزات  ئىىۇ مېنىىى بهلكىىى

40- ،42) 

 ۇ. بىىىىىۋاتىسىىىىىىلهرچاقىرى ەپ" دهپهنىىىىىدى"، "ئۇئهللىم"مىىىىى ېنىىىىىىم هرسىىىىىل»

 (13 :13« ۇھهنناي»)ئىنجىل « .ۇنداقمهنش هنم ۈنكىياخشى، چ
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 ۋەئىنسىىىىىان  ۆزىنىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىاالمئىسىىىىىا ئ ېكىسىىىىىتلهردەت ۇقىرىىىىىىدىكىي

 هرگهلكىشىىىىى ىلىغىىىانلىرىنىئىىىالالھتىن ئا هقهتپ ۇنىىىىڭئ هنلىكىنىىىى،ئىك ۇئهللىممىىى

الھ بايىىىان قىلغىىىان. ئىىىال ۇقئوچىىى هنلىكىنىىىىئىك هيغهمىىىبهرپ هقھ هتكۈزىىىىدىغاني

 هنئاساسىىىىى ۈپىتىگهسىىىىى هيغهمبهرلىىىىىىكپ ۋەئىنسىىىىىانلىق  ۇنىىىىىىڭئ ۆجىزىلهرنىمىىىىى

 . ۇرغانئاش همهلگهقولىدا ئ ۇنىڭئ

 يەتتىنچى سۆزى

 ېلىىىىپباغقىىىا ك ڭىىىگهند ېتسىىىهيمانيگ هنبىىىىل ۇالرئىىى هسىىىۇئي ۆزۋاقتىىىىدائ»

 هردەي ۇبىى هرسىىىل ۇچهقىلىىىپ بولغىى ۇئىىاد ېرىىىپجايغىىا ب ۇئىى هن: مۇرىتلىرىغىىام

 ېترۇسىىنىپ هنئىككىىى ئىىوغلى بىىىل ەبىىدىنىڭز ۋە ڭىىدى، دۇرۇىالرتىى ۇرۇپئولتىى

بىۇىىىارام بولىىىدى.  ۋەپىىىاتتى  ۇغىىىاقايغ- همغ ۆپقالىىىدى، كىىى ېلىىىىپئ ېنىىىىداي ۆزئىىى

 ېنىمىىىداي ېنىىىىڭ. مېلىىىىۋاتىمهنق ەئىچىىىىد همغ ۆلگىىىۈدەقئ هنم: ېيتتىىىىئ ۇالرغىىىائ

 ۇنىىداقيىقىلىىىپ، م هرگهي ېڭىىىپ. ئانىىدىن ئالىىدىغا بىىىر ئىىاز مۇرۇىالرئويغىىاق تىى

 هنىىىدىنم هپىيىىىال ۇبولسىىىا بىىى ۇمكىنئاتىىىا! مىىى هيقىلىشىىىقا باشىىىلىدى: ئ ۇئىىىاد ەپد

 ەقخالىغانىىىىىىد هنسىىىىىى هلكىىىىىىىب همهس،ئ ەقخالىغانىىىىىىد هنم ېكىن. لىىىىىىۆتسىىىىىىۇنئ

 ۇالرنىىىىىىىىڭئ ېلىىىىىىىىپ،قايتىىىىىىىىپ ك ېنىغىىىىىىىاي ۇرىتلىرىنىىىىىىىىڭم . ئانىىىىىىىدىنۇنبولسىىىىىىى

 هتمۇبىىىر سىىائ هنبىىىل ېنىىىڭ: مانىىا مېيتتىىىئ ېترۇسىىقاپ ۆرۈپكىى ۇخالۋاتقىىانلىقىنىئ

 ۇئىىىىىىىاد ۇرۇپئويغىىىىىىاق تىىىىىى ېچىىىىىىىدەك هر؟ سىىىىىىىلۇرالمىىىىىىىدىڭالرمۇئويغىىىىىىاق ت

 هممىىىىىىا، ئۇر. روھ ئىرادىلىكتىىىىىىهلمهىىىىىىىالرك ۇچ، سىىىىىىىناقالرغا دڭالركىىىىىىىقىلى

ئاتىىا!  هي: ئېيتتىىىقىلىىىپ ئ ۇئىىاد ېتىىىپك ېىىتىمئىككىنچىىى ق هنه. يۇرئىىاجىزد هدەنب

 ېنىڭبولسىىىىىا سىىىىى ۆتمهيىىىىىدىغانئ هنىىىىىدىنم هپىيىىىىىال ۇبىىىىى ئىچمىگىىىىىىچه ۇنىئىىىىى هنم

ھالىىىدا  ۇخالۋاتقىىىانئ ۇالرنىئىىى ېلىىىىپ. ئانىىىدىن قايتىىىىپ كۇنبولسىىى ڭچهخىىىالىغىنى

 ۇالردىنئىىى هسىىىۇئ. يېغىرالشىىىقانىدىئ ۆزلىرىكىىى ۇالرنىىىىڭئ ۈنكى. چىىىۆردىكىىى

 ېيتقىىىىىىانئ ۇرۇنقىلىىىىىىىپ بىىىىىى ۇئىىىىىىاد ېتىىىىىىىپك ېىىىىىىتىمق ۈچىنچىئىىىىىى هنهئايرىلىىىىىىپ ي

 همىىدى: ئېيتتىىىئ ېلىىىپك ېنىغىىاي ۇرىتلىرىنىىىڭ. ئانىىدىن مهكرارلىىىدىت ۆزلىرىنىسىى

ئىنسىىىان ئىىىوغلى  ېقىنالشىىىتى،ي هتمۇسىىىائ همىىىدى. مانىىىا ئهتلىىىىنىڭالرراھ ۇخالپئىى

 تۇتىىىىۇپ مېنىىىىى. تىىىىۇرۇىالركېتهيلى. ۇرۇلىدۇقولىغىىىىا تاپشىىىى ۇناھكارالرنىىىىىڭگ

 ۇ( بىىىىىىىى46~36 :26« هتتىىىىىىىىام»)ئىنجىىىىىىىىىل « .ىشىىىىىىىىىۋاتىدۇيېقىنل بهرگىىىىىىىىۈچى
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 ېكىسىىىىىتلىرىدىمۇت-46~39 :22 «ۇقىىىىىال»ئوخشىشىىىىىى ئىنجىىىىىىل  ېكىسىىىىىتلهرنىڭت

 ۋە هيغهمىىبهرپ ۆزىنىىىڭئ هلهيھىسسىىاالمئىسىىا ئ ېكىسىىتلهردەت ۇبايىىان قىلىنغىىان. بىى

 ۇغىىىىىاقايغ- همغ ۈسىىىىىتىگهئ ۇنىىىىىىڭئ همقىلغىىىىىان ھ ېالنئىىىىى هنلىكىنىىىىىىئىك هنىىىىىدەب

بىىىر  ۆلىىىدىغانئ ۋەسىىورايدىغان  ەمقىلىىىپ يىىارد ۇئىىاپاتىىىدىغان، چارچايىىدىغان، د

 .ۇرئىنساند ۇئ هلكىب ۇ،كىشى ئىالھ بواللمايد

 



ئىسا ئەلەيهىسساالمنىڭ ئىالھلىقىغا كەلتۈرۈلگەن نەقىللەرنىڭ 

 خاتالىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى

 

 ەيىىىىىدىغانئىىىىىالھ د هلهيھىسسىىىىاالمنىئىسىىىىا ئ ۆزلىرىنىىىىىڭخىرىسىىىىتىيانالر ئ

 هزىب هلىىىىگهنئىىىىىنجىلالردا ك ۈچىىىىۈنقىلىشىىىىلىرى ئ هئىىىىىگ ۈچكهكىىىى ۋاسىىىىىنىدا

 ۇسۇسىىىىهنخ ېكىسىىىىتلهرت ۇنىىىىداق. بۆرسىىىىىتىدۇقىلىىىىىپ ك ەلىىىىىلد ېكىسىىىىتلهرنىت

 هسىىىىلىدىكىم ۇبىىى ۇالرنىىىىڭئ ۆۋەنىىىدە. تۇچرايىىىدۇئ ۆپدا كىىى«ۇھهننىىىاي»ئىنجىىىىل 

 :ېرىلىدۇب ەددىيهر ۇالرغائ هلتۈرۈپ،ك هقىلن ەلىللىرىنىد

 ئۇالرنىڭ بىرىنچى دەلىلى

 ڭئالالھنىىىى» ۈچىىىۈنئ هلهيھىسسىىىاالمئىسىىىا ئ ەلىلىىىى،بىرىنچىىىى د ۇالرنىىىىڭئ

 هھهتىىتىنئىككىىى ج ەلىىىلد ۇبىى ۇپ،قوللىنىلىشىىى بولىى ۆزنىڭسىى ڭىىگهند« ئىىوغلى

 :ۇرخاتاد

ئىسىىىىىىىىىا  ڭئىبارىسىىىىىىىىىىنى« ئىىىىىىىىىوغلى ڭئالالھنىىىىىىىىىى»ئىنجىلالردىكىىىىىىىىىى - 1

ئىنجىلالردىكىىىىىىىى ئىسىىىىىىىا  هزكىىىىىىىۇرقوللىنىلىشىىىىىىىى م ۈچىىىىىىىۈنئ هلهيھىسسىىىىىىىاالمئ

 ۇنىئىىى ۋە ۇتقىىىانتون ەپد« ئىنسىىىان ئىىىوغلى» هنم ۆزىنىئىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

ئىسىىىىىىا  هسىىىىىىىلهن،. مۇرزىتتىىىىىى هرگهئىبىىىىىارىل ڭىىىىىىگهند« ئىىىىىىوغلى ۋۇدنىىىىىىڭدا»

، 20 :8« هتتىىىام»ئىنجىىىىل  ۆزسىىى ڭىىىگهند« ئىنسىىىان ئىىىوغلى» هلهيھىسسىىىاالمغائ

9: ~16 ،13: 27 ،17: 9- ،13- ،22-، 18: 11 ،19: 27 ،20: 18- ،

 ۋۇدنىىىىىىڭدا» ۇنىڭغىىىىىائ ېكىسىىىىىتلىرىدە،ت- 64، -45، -24 :26، 27 :24، -28

، 22 :15، 23 :12، 27 :9« هتتىىىىام»ئىنجىىىىىل  هنهي ۆزسىىىى ڭىىىىگهند« ئىىىىوغلى

ئىنجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  ېكىسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتلىرىدە،ت- 42 :22، -15، -9 :21، 31- 30 :20

، - 38 :18 «ۇقىىىال»ئىنجىىىىل  ۋە ېكىسىىىتلىرىدەت– 48، - 47 :10« مىىىاركوس»

 ۋۇددا هلهيھىسسىىىىىىىىىىىىاالمنىڭقوللىنىلغىىىىىىىىىىىىان. ئىسىىىىىىىىىىىىا ئ ېكىسىىىىىىىىىىىىتلىرىدەت- 39

 يىىىىاقۇپ هۋرىسىىىىىن هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئانىىىىدىن ئىبىىىىراھىم ئ هلهيھىسسىىىىاالمغا،ئ

 17~1 :1« هتتىىىام»تىزمىسىىىى ئىنجىىىىل  نهسىىىهببولغىىىان  هالمغىچهلهيھىسسىىىائ

بايىىىىىىىىىىىان قىلىنغىىىىىىىىىىىان. ئىسىىىىىىىىىىىا  ېكىسىىىىىىىىىىىتلىرىدەت- 34~23 :3 «ۇقىىىىىىىىىىىال» ۋە-
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 هيغهمىىبهرلهرگهپ ۇقىرىىىدىكىي ۆرەئىنجىلالرغىىا كىى هسىىىبىن ىسسىىاالمنىڭهلهيھئ

 ۇئىىى ۈنكى. چىىىۇرئىنسىىىان ئوغلىىىىد ۇمچوقىىى ۇئىىى ۈبھىسىىىىزكى،ش هتسىىىهي ېرىىىىپب

 بوالتتى. ۇتاشمىغانئىنسانالرغا ت هسىبىن ۇنىڭئىالھ بولىدىغان بولسا، ئ

 هرگىزمىىۇھ ۆزسىى ڭىىگهند« ئىىوغلى ڭئالالھنىىى» هلىىگهنئىىىنجىلالردا ك- 2

 هقىقىىىىيھ ۆزىنىڭسىىى« ئوغىىىۇل»چىىۈنكى. همهسقوللىنىلغىىىان ئ هنىىىىدەم هقىقىىىيھ

 ۆزئىىىارائ ڭئانىنىىىى هنئاتىىىا بىىىىل ۇغهتلىرىىىىدەل هھلىنىىىىڭئ ۇنيىىىاد ۈتىىىۈنپ هنىسىىىىم

 ۇىا. شىىىىىڭگهنلىكتىىىىىۇرئىنسىىىىىان، د ۆرەلگهنقىلىشىىىىىى ئىىىىىارقىلىق تىىىىى ېقىنچىلىىىىىىقي

ئىسىىىىىا  ۆزلهرنىسىىىىى ڭىىىىىگهند« ئىىىىىوغلى ڭئالالھنىىىىىى» هلىىىىىگهنئىىىىىىنجىلالردا ك

 هنبىىىىل هنىسىىىىم مهجىىىازىي ېلىىىىدىغانك ۇناسىىىىپم هنىگهشىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

 هنىنىىىىم ۇزادى شىىى ۆزمۇسىىى ۇ. بىىىېىىىرەقك ۈشىىىىنىشچ ەپد« ياخشىىىى ئىنسىىىان»

ياخشىىى » هنىىىي مهجىىازىي ۆزنىڭسىى ڭىىگهند« ئىىوغلى ڭئالالھنىىى». هيىىدۇئىپادىل

: ۆپتىىىۇرئىىىنجىلالردا ناھىىايىتى ك ەلىللىىىرىد هلگهنلىكىنىىىڭك هنىسىىىدەم« ئىنسىىان

 :15« مىىىاركوس»)ئىنجىىىىل « .ئوغلىىىىدۇر ئالالھنىىىىڭئىنسىىىان  بىىىۇ ھهقىىىىقهتهن»

ئالالھقىىىا  ېىىيىن،ك ۆرگهنىىىدىنقومانىىىدان بولغىىان ئىشىىالرنى ك ېشىىىب ۈزيىى( »39

)ئىنجىىىىل « .ڭىىىدى، دۇرياخشىىىى ئىنسىىىاند ۇبىىى هقىىىىقهتهن: ھېيتىىىىپسىىىانا ئ همىىىدۇھ

 ۆزسىىىىى ڭىىىىىگهند« ياخشىىىىىى» ېكىسىىىىىتتىكىت ۇبىىىىى ۇقانىىىىىىڭ( ل47 :23 «ۇقىىىىىال»

 ۆزگهسىىى ڭىىىگهند« ئىىىوغلى ڭئالالھنىىىى» ېكىسىىىتتهت هينىىىىتىكىىىى ئ«مىىىاركوس»

 هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىئىسىىىىىىىىا ئ ڭ. خىرىسىىىىىىىىتىيانالرنىهلىىىىىىىىگهنك ۆزگهرتىلىىىىىىىىپئ

 ۈچىىۈنقىلىشىىلىرى ئ هئىىىگ ۈچكهكىى ۋاسىىىنىباتىىىل دا ەيىىدىغانئىىوغلى د ڭئالالھنىىى

قاتىىىىىىىارلىق  ۇرمىالشبىىىىىىى ۆزگهرتىش،ئىنجىلالرنىىىىىىىى ئىىىىىىى ۈردەتىىىىىىى ۋاملىىىىىىىىقدا

ئارىسىىىىىدىكى  لهۋزىئىككىىىىى  ۇچىققىىىىان بىىىى ېلىىىىىپك ۈپهيلىىىىىدىنت هتلىرىجىنىىىىاي

زىىىىت  هبىىىىرىگ-بىىىىر  لهۋزىنىىىىئىككىىىى  ۇھالىىىدا، بىىى هتۇىيىىىنهزەرزىىىىتلىقالردىن ق

 ڭىىىگهند« ئىىىوغلى ڭئالالھنىىىى»ئىككىسىىىى  ۇبىىى ۇقىلغانىىىدىم هرەزپ ەپ، دهمهسئ

 هنلىكىنىىىىجىىىائىز ئىك ڭقوللىنىشىىىنى ۈچىىىۈنئ هرياخشىىىى، ئادىىىىل كىشىىىىل ۆزنىسىىى

ئىسىىا  قومانىىداننىڭ ېشىىىب ۈزيىى ېكىسىىتتهت ۇقىرىىىدىكىي ۇسۇسىىهن. خۇئىسىىپاتاليد

 ۆزىگهسىىىى ۇبىىى ۇنىىىىڭئ ۋە هرىپلىگهنلىكىىىىت ەپد« ئىنسىىىان» هلهيھىسسىىىاالمنىئ

 هنلىكىىىىگهئىنسىىىان ئىك هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ۈرۈلمىگهنلىكىقارشىىىىلىق بىلىىىد

ئىسىىىا  ۆزسىىى ڭىىىگهند« ئىىىوغلى ڭئالالھنىىىى». ئىىىىنجىلالردا ەلىلىىىدۇرئىىىايرىم بىىىىر د
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 ەققوللىنىلغانىىىىىىد ۈچىىىىىىۈنئ هرىشىىىىىىىلياخشىىىىىىى ك ۇباشىىىىىىقىم هلهيھىسسىىىىىىاالمدىنئ

يامىىىىىان ئىنسىىىىىانالرغا قوللىنىلىىىىىىپ  ۆزمۇسىىىىى ڭىىىىىگهند« ئىىىىىوغلى ڭئىبلىسىىىىىنى»

 ۇالرئىى ۈنكى! چىىېرىشسىىۇنئ هخىىتكهب هلگىىۈچىلهرك ېلىىىپئامىىانلىق ئ». هلىىگهنك

 هممىىىىائ( »9 :5« هتتىىىىام»)ئىنجىىىىىل « .ۇئاتىلىىىىىد ەپ، دۇللىرىئوغىىىى ڭئالالھنىىىىى

 هرگه. سىىىىىىىلۆيۈىالرسىىىىىى ۈشىىىىىىمهنلىرىڭالرنىد ېيتىمهنكىىىىىىى،ئ هرگهسىىىىىىىل هنم

 ۇئىىىاد ۈچىىىۈنقوغلىغىىىانالر ئ هرنى. سىىىىلهبىىىرىكلهىالرت ۇغىىىانالرنىئوق هنهتل

 ئوغىىىىىۇللىرى ئاتاىالرنىىىىىىڭئاسىىىىىمانالردىكى  قىلسىىىىىاىالر شىىىىىۇنداق. ڭىىىىىالرقىلى

 (45 – 44 :5« هتتام»)ئىنجىل « .بوالاليسىلهر

ئامىىىىىىىىىىانلىقنى  ېكىسىىىىىىىىىىتلهردەت ۇقىرىىىىىىىىىىىدىكىي هلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمئىسىىىىىىىىىىا ئ

 ڭئالالھنىىىىىى» ۇچىالرنىياخشىىىىىى ئىشىىىىىالرنى قىلغىىىىى ۋە ۇرغۇزغىىىىىۇچىالرنىت

 هھىىىىىىۇدىيالري هنبىىىىىىىل هلهيھىسسىىىىىىاالمئاتىغىىىىىىان. ئىسىىىىىىا ئ ەپد «ۇللىرىئوغىىىىىى

 هقىىىىىىىىلن ېكىسىىىىىىىتلىرىنىت هزىب ۇنىىىىىىىىڭبولغىىىىىىىان. ئ ۇنىىىىىىىازىرەم ۇرىسىىىىىىىىدائوتت

 ىالرنىىىىىىڭئاتا هر( سىىىىىلڭىىىىىدىكىد هھۇدىيالرغىىىىائىسىىىىىا ي»): هلتىىىىۈرمهكچىمىزك

 : بىىىىىز زىنىىىىادىنېرىىىىىپب ۋابئىسىىىىاغا جىىىىا ۇالر. ئىىىىۋاتىسىىىىىلهرئىشىىىىلىرىنى قىلى

 ۇرئىىىىالالھت ۇبولسىىىىىم ۇبىىىىىرال ئىىىىاتىمىز بىىىىار، ئىىىى ڭ. بىزنىىىىىهمهسىىىىمىزبولغىىىىان ئ

ا بولغىىىىان بولسىىىى ىالرئاتىىىىا هرنىڭئىىىىالالھ سىىىىىل هگهر: ئېيتتىىىىىئىسىىىىا ئ ڭۋىىىىىدى،د

 ىالرئاتىىىىا هرنىڭسىىىىىل هلكىىىىى... بڭالربىىىوالتتى ۆيگهنسىىىى ېنىىىىىم هرئىىىىدى، سىىىىىل

- ۋايىھىىىا ىالرنىىىىڭئاتا ۇشىىى هر.  سىىىىلۇرد ئاتىسىىىى( رنىڭهيتانالئىىىىبلىس )شىىى

 :8« ۇھهننىىىىىىىاي»)ئىنجىىىىىىىىل « .هرخااليسىىىىىىىىل ۇنالشىىىىىىىنىئور هۋەسىىىىىىىلىرىنىھ

41~44) 

 هتئالالھقىىىا ئىتىىىائ هنىىىىي ۇللىرىئوغىىى ڭئالالھنىىىى ۆزلىرىنىئىىى هھىىىۇدىيالري

 هلهيھىسسىىىىىاالمقىلغانىىىىىدا، ئىسىىىىىا ئ ۋادا ەپد هرمىزياخشىىىىىى كىشىىىىىىل ۇچىقىلغىىىىى

 هتئىتىىىىىائ هيتانغاشىىىى ۋەئالىىىىدامچى  هنىىىىىي ۇللىرىئوغىىىى ڭئىبلىسىىىىنى ۇالرنىىىىىڭئ

ئىىىىىالالھ يىىىىىاكى ئىىىىىىبلىس  ۈبھىسىىىىىىزكى،. شېيتقىىىىىانئ هنلىكىنىىىىىىئىك ۇچىالرقىلغىىىىى

 هقهتپ ۆزلهرسىىىى ۇ. بىىىىهمهسىىىىتۇرئاتىسىىىىى ئ هقىقىىىىىيھ ېچبىرىنىىىىىڭھ ۇالرنىىىىىڭئ

 هنىنىىىىىىم مهجىىىىازىي ۇقوللىنىلغىىىىان. بىىىى ۇنداقشىىىى هنبىىىىىل هنىسىىىىىم مهجىىىىازىي

 مهسىىىىلهن،. ۇچرىماقتىىىائ ۆپلهپنجىلالردا كىىئىىىى ۆزلهرمۇسىىى ۈچلهندۈرىىىدىغانك

 گۇنىىاھ ئىىاۋۋال هدئ ۇئىبلىسىىم ۈنكى. چىىۇركىشىىى ئىبلىسىىت ئۆتكىىۈزگهن گۇنىىاھ»
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. هيىىىدۇمۆتكۈزئ ۇنىىىاھكىشىىىى گ هرقانىىىداقھ ۇغۇلغىىىان. ئىىىالالھتىن تئۆتكىىۈزگهن

 تۇغىىىۇلغىنىئىىىالالھتىن  ۋە قالىىىىدۇسىىىابىت  ئۇنىڭىىىدا ئىىىۇرۇقى ئۇنىىىىڭ چىىىۈنكى

 ئىبلىسىىنىڭ ئوغىىۇللىرى ئالالھنىىىڭ بىىىلهن بۇنىىىڭ. قىاللمايىىدۇ ئۇگۇنىىاھ ئۈچىىۈن

 (10~8 :3« 1ۇھهنناي»)ئىنجىل « .پهرقلىنىدۇ ئوغۇللىرىدىن

 ۇھهببهتمىىى ۈنكى. چىىىۇتىىىايلىبىرىمىزنىىىى دوسىىىت ت-يىىىارانالر بىىىىر  هيئ»

 ۇئىىىى ۋە ۇبولىىىىىد ۇغۇلغىىىىانكىشىىىىى ئىىىىالالھتىن ت هرھ ۆيگهن. سىىىىۇرئالالھتىنىىىىد

 هسىىىىىىىھم ڭئىسىىىىىىانى( »7 :4« 1ۇھهننىىىىىىاي»)ئىنجىىىىىىىل « .ۇيىىىىىىدۇئىىىىىىالالھنى تون

. ۇبولىىىىىد ۇغۇلغىىىىانكىشىىىىى ئىىىىالالھتىن ت هرقانىىىىداقھ هنگهنئىشىىىى هنلىكىىىىىگهئىك

بىىىىز  ۇىا. شىىىۆيىدۇسىىى ۇغۇلغىىىاننىمۇكىشىىىى ت هرقانىىىداقھ ۆيگهنسىىى ۇغقىىىاننىت

 ڭقىلسىىىىىىىاق، ئالالھنىىىىىىىى همهلئ همرلىىىىىىىىرىگهئ ۇنىىىىىىىىڭئ ۆيۈپ،ئىىىىىىىالالھنى سىىىىىىى

« 1ۇھهننىىىاي»)ئىنجىىىل « بىلىمىىىز. ۇنىڭدىنشىىى ۆيگهنلىكىمىزنىسىى ۇللىرىنىئوغىى

5: 1 -2) 

ئارىسىىىىدا ئاسىىىماندىكى  هسىىىىلبىىىىر ن ۇزۇقبىىى ۇپ،سىىىاپ بولىىى هيىبسىىىىز،ئ»

 ۇشىىىىىۇىالربول ۇللىرىىىىىدىنداغسىىىىىز ئوغ ڭپىىىىارقىراپ، ئالالھنىىىىى ۇرالردەقنىىىى

 «.ڭىىىالرئىشىىىنى قىلى هرمىىىاجىرا قىلماسىىىتىن ھ- ېىىىدەل، جېرىكمهسىىىتىنت ۈچىىىۈنئ

 (15 – 14 :2« هرشىلىپىيلىكل»)ئىنجىل 

 هممىسىىىىىھ ۆرگهنلهرنىىىىىڭئىىىىىش ك هنروھىىىىى بىىىىىل ڭئالالھنىىىىى ۈنكىچىىىى»

 (14 :8« رىملىقالر»)ئىنجىل « .ۇللىرىدۇرئوغ ڭئالالھنى

 رىېچبىىىىھ ېلىنغانالرنىىىىڭتىلغىىىا ئ ېكىسىىىتلهردەت ۇقىرىىىىدىكىي ۈبھىسىىىىزكىش

ى ئىككىى ۆزلهرسىى ۇنىىداق. بهمهسىىتۇرئ ۇللىرىئوغىى ڭئالالھنىىى هنىىىدەم هقىقىىىيھ

– 38 :3 «ۇقىىىىىال»ئىنجىىىىىل  هسىىىىىلهن،. مېپىلىىىىىىدۇت ۆپكىتابلىرىىىىىدا كىىىى هھىىىىدەئ

 ئۈچىىىۈن ئهلهيھىسسىىىاالم ئىىىادەم سىىىۆز دڭىىىگهن« ئىىىوغلى ئالالھنىىىىڭ» تېكىسىىىتته

 قوللىنىلغان.

« بىرىنچىىىىى ئىىىىوغلى ڭئالالھنىىىىى» ېكىسىىىىتتهت- 22 :4« چىقىىىىىش» هۋراتت

 .قوللىنىلغان ئۈچۈن( هلهيھىسساالمئ ياقۇپ هنىئىسرائىل )ي ۆزس ڭگهند

« بىرىنچىىىىى ئىىىىوغلى ڭئالالھنىىىىى» ېكىسىىىىتتهت- 9 :31« ئىرمىيىىىىا» هۋراتت

 ئىىالالھ ۆزسىى ڭىىگهند« ئاتىسىىى ڭئىسىىرائىلنى» ۋە ۈچىىۈنئ هشىىرامئ ۆزسىى ڭىىگهند

 قوللىنىلغان. ۈچۈنئ
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 ۋۇددا ېكىسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتلهردەت- 27، - 26 :89 «ەبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىۇرز» هۋراتت

 ۋە ۆزسىىىى ڭىىىىگهند« بىرىنچىىىىى ئىىىىوغلى ڭئالالھنىىىىى» ۈچىىىىۈنئ هلهيھىسسىىىىاالمئ

 قوللىنىلغان. ۆزس ڭگهند« ئاتىسى ۇنىڭئ» ۈچۈنئالالھ ئ

 هلهيھىسسىىىىىاالمئ ۇلهيمانسىىىىى ېكىسىىىىىتتهت- 9 :31« 2همۇئىلسىىىىى» هۋراتت

« ئاتىسىىىىى ۇلهيماننىڭسىىىى» ۈچىىىىۈنئىىىىالالھ ئ ۋە« ئىىىىوغلى ڭئالالھنىىىىى» ۈچىىىىۈنئ

 قوللىنىلغان. ۆزلهرس ڭگهند

 هلهيھىسسىىىىىاالمئىسىىىىىا ئ ۆزنىڭسىىىىى ڭىىىىىگهند« ئىىىىىوغلى ڭئالالھنىىىىىى» هگهرئ

ئىىىىىىالھ  ۋەئىىىىىوغلى  ڭئالالھنىىىىىى هقىقهتىىىىىتهھ ۇنىىىىىىڭقوللىنىلغىىىىىانلىقى ئ ۈچىىىىىۈنئ

 ۇدۋەۋ، داهشىىىىرامئىسىىىىرائىل، ئ ەم،الزىىىىىم قىلىىىىىدىغان بولسىىىىا، ئىىىىاد هنلىكىنىىىىىئىك

 هلهيھىسسىىىىىىاالمدىنئىسىىىىىىا ئ ۇشىىىىىقائىىىىىىىالھ بول هلهيھىسسىىىىىىاالمالرئ ۇلهيمانسىىىىى

 كىۈن. چىىهجدادلىرىىىدۇرئ هلهيھىسسىىاالمنىڭئىسىىا ئ ۇالرئىى ۈنكى. چىىهقلىقتىىۇرھ

. ئىبارىسىىىى قوللىنىلغىىىىان« بىرىنچىىىىى ئىىىوغلى ڭئالالھنىىىى» ۈچىگهئىىى ۇالردىنئىىى

 هممىسىىىىھ ۇاللىسىىىىنىڭئىسىىىرائىل س ۆزسىىى ڭىىىگهند «ۇللىرىئوغىىى ڭئالالھنىىىى»

 هسىىىىىلهن،. مهلىىىىگهنك ۇنلىرىىىىىدائور ۆپكىىىى هۋراتنىىىىىڭقوللىنىلىىىىىپ، ت ۈچىىىىۈنئ

، 8 :64، 1 :30، 2 :1« ئىشىىىىىىىىىۇىيا»، 19 :32، 1 :14« ۈلگهئىىىىىىىى» هۋراتت

 ڭئالالھنىىىىىىىى» ېكىسىىىىىىىتلهردەت- 10 :1« هشىىىىىىىۇئي»، 4~2 :6« يىىىىىىىارىتىلىش»

 ئۈچىىىۈن ئهۋالدلىىىىرى ئهلهيھىسسىىىاالمنىڭ ئىىىادەم سىىىۆز دڭىىىگهن «ۇللىرىئوغىىى

 ېكىسىىىىىىتلهردەت- 8 :64، 16 :63« ئىشىىىىىىۇىيا»تهۋرات. كهلىىىىىىگهنقوللىنىلىىىىىىىپ 

 ۆزسىىى ڭىىىگهند« ئاتىسىىىى هۋالدلىرىنىىىىڭئىسىىىرائىل ئ ۈتىىىۈنپ» ۈچىىىۈنئىىىالالھ ئ

 ىىىىىڭئوغۇللىرىنئىىىىالالھ » تېكىسىىىىتته- 7 :38 «هييىىىىۇبئ» هۋراتقوللىنىلغىىىىان. ت

– 5 :68 «زەبىىىىۇر»تهۋراتقىلىنغىىىىان.  قهيىىىىت دەپ«ۋارقىرىىىىىدى ھهممىسىىىىى

 ەپد «ۇرقازىسىىىىى ئىىىىالالھت ۇلالرنىىىىىڭت ۋەئاتىسىىىىى  يېتىملهرنىىىىىڭ» تېكىسىىىىتته

 قىلىنغان. هيتق

قوللىنىلغىىىىان  هنىىىىىدەم مهجىىىىازىي هممىسىىىىىھ ېكىسىىىىتلهرنىڭت ۇقىرىىىىىدىكىي

 ېكىسىىىىىتلهردىكىت هزكىىىىىۇركىشىىىىىى م ېچبىىىىىركىتىىىىىابالردىن ھ هھلىىىىىىئ ۇپ،بولىىىى

 مىىۇۋادا ەۋ ۇقىلمايىىد ېتىقىىادئ ەپقوللىنىلغىىان، د هنىىىدەم هقىقىىىيقوللىنىشىىالرنى ھ

 .ۇقىاللمايد
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 يىىىىىىىىىىىاقۇپ هۋالدلىرىنىىىىىىىىىىىى،ئ ۇنىىىىىىىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىىىىىىىاالمنى،ئ ەمئىىىىىىىىىىىاد

، ىهلهيھىسسىىىىىاالمالرنئ ۇلهيمانسىىىىى ۋە ۋۇد، داهشرامنىىىىىىئ هلهيھىسسىىىىاالمنى،ئ

 ڭھنىىىئالال هنىىىدەم مهجىىازىي ۇالرنىئىى هۋالدلىرىنىىىئىسىىرائىل ئ ۋە يېتىملهرنىىى

قىلىىىىىىش تىىىىىوغرا  ېتىقىىىىىادئ ەپئىىىىىىالھ د هۋەبتىنسىىىىى ڭيىلگهنلىىىىىىكد ۇللىرىئوغىىىىى

 هقسىىىىىىهتم هنىسىىىىىىىم هقىقىىىىىىىيھ هلهيھىسسىىىىىىاالمنىمۇئىسىىىىىىا ئ ەق،بولمىغانىىىىىىد

ىقى قوللىنىلغىىىىانل ۇنىڭغىىىائ ۆزنىڭسىىىى ڭىىىگهند« ئىىىىوغلى ڭئالالھنىىىى»قىلىنمىغىىىان 

 .همهستۇرقىلىش جائىز ئ ۋادا ەپ، ئىالھ دۈچۈنئ

 ئۇالرنىڭ ئىككىنچى دەلىلى

 ۇبىىىىى ۇ، ئىىىىىهمدىنىىىىىدۇرئال ۇقىرىئىسىىىىىا يىىىىى ەلىلىىىىىى،ئىككىنچىىىىىى د ۇالرنىىىىىڭئ

 ۇپ،بولىىىى هلگهنلىكىىىىىئىىىىىنجىلالردا ك ۆزلهرنىڭسىىىى ڭىىىىگهن، دهمهسئ همىىىىدىنئال

 ىۆزسىىى ۇنىىۇم هلهيھىسسىىاالمنىڭئىسىىا ئ ېكىسىىتتهت- 23 :8« ۇھهننىىاي»ئىنجىىىل 

 .ۇقىرىىىىىدىنمهني هن، مۆۋەنىىىىدىنت هر: سىىىىىلۇالرغىىىىائىسىىىىا ئ»قىلىنغىىىىان:  هيىىىىتق

 «.همهسمهنئ همدىنئال ۇب هنم همما، ئهرسىل ۇئالهمدىنب هرسىل

 ۇبىىىى ۇنىىىىىڭئ ۆزىسىىىى ېكىسىىىىتتىكىت ۇبىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ ۇالرئىىىى

بىىاال  ۈشىىكهنئىىالالھتىن( چ هنىىىئائىىىت بولمىغىىان ئاتىىا ئىالھىىتىن )ي هملهرگهئىىال

 سىىىىزهكپىكىىىىر ش ۇ. بىىىۇقىلىشىىىىد ۇمىىىانگ ەپد هيىىىدۇ،ئىپادىل هنلىكىنىىىىئىىىىالھ ئىك

 ۇبىىىى هقىقهتىىىىتهھ هلهيھىسسىىىىاالمئىسىىىىا ئ ۈنكى. چىىىىۇرزىتتىىىى هقىقهتىىىىكهھ ۋەخاتىىىىا 

 هھهتىىىتىنئىككىىىى ج هخاتىىىا پىكىىىىرىگ ۇقىرىىىىدىكىي ۇالرنىىىىڭئىىىىدى. ئ همىىىدىنئال

 :ېرىلىدۇب ۋابجا ەپد ۇنداقم

 ۇقئوچىىىى ڭكىتابالرنىىىىى ۋىسىىىىاما ۋە ەلىلىىىىلهرگهد هقلىىىىىيئ هۋىىىىىلت ۇبىىىى- 1

 .ۇرزىتت ېكىستلىرىگهت

 ۇرىتلىرىمىىىى ۆزلهرنىئوخشىىىىاش سىىىى ۇنىڭغىىىىاب هلهيھىسسىىىىاالمئىسىىىىا ئ- 2

بولغىىىىىىان  همىىىىىىدىنئال ۇبىىىىىى هرسىىىىىىىل هگهرئ» هسىىىىىىىلهن،. مېيتقىىىىىىانئ ۈچۈنمىىىىىىۇئ

 ۆيگهنسىىكىشىىىلىرىنى  ەئاالھىىىد ۆزىنىىىڭئ همئىىال ۇبىى هلىىۋەتتهئىىىدى، ئ ىالربولسىىا

 ۇبىى هرنىسىىىل هنم هلكىىىب همهسسىىىلهر،ئ همىىدىنئال ۇبىى هرسىىىل ېكىنبىىوالتتى. لىى

ىىىىىل )ئىنج« .ۇقىلىىىىىد ۋەتئىىىادا هرگهسىىىىىل همئىىىال ۇبىىىى ۇىاتاللىىىىىدىم، شىىى همىىىدىنئال

 (19 :15« ۇھهنناي»
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 همئىىىىىال»: ڭىىىىگهند ۇنىىىىداقم هققىىىىىدەھ ۇرىتلىرىمىىىى هلهيھىسسىىىىاالمئىسىىىىا ئ

 مىىۇۇالرئ ەق،بولمىغانىىد همىىدىنئال ۇبىى هنمىۇم ۈنكىچىى ۆردى،يامىىان كىى ۇالرنىئى

 ئۇالرمىىىىىۇ بولمىغانىىىىىدەق،ئائىىىىىىت  ئىىىىىالهمگه بىىىىىۇ مهن. همهسئ همىىىىىدىنئال ۇبىىىىى

 (16~14 :17« ۇھهنناي»)ئىنجىل « .ئهمهستۇرئائىت  بۇئالهمگه

 هنلبىىى ۆزىئىى ېكىسىىتلهردەت ۇباشىىقىم ۋە ۇقىرىىىدىكىي هلهيھىسسىىاالمئىسىىا ئ

 الرۇ. ئىىهنئوخشىىاش قىلىىىپ ئىپىىادىلىگ همهسىىلىكتهئ همىىدىنئال ۇبىى ۇرىتلىرىنىمىى

 ۇنىىىىڭئ ۆزلىرىسىىى ۇقىرىىىىدىكىي هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ەق،قىلغانىىىد ۇمىىىانگ

 ممىسىىىهھ ۇرىتلىرىنىڭمىىۇم ۇنىىىڭئىسىىپاتاليدىغان بولسىىا، ئ هنلىكىنىىىئىىىالھ ئىك

 نهمىىىدىئال ۇبىىى ۇالرنىمىىىۇئ ۈنكى. چىىىۇقالىىىىد ۇپبولىىى ېگىشىىىلىكت ۇشىىىقائىىىىالھ بول

 ېچبىرىنىىىىھ ۇرىتلىرىنىىىىڭخىرىسىىىتىيانالر ئىسىىىا م ۇكى. ھىىىالبڭىىىگهن، دهمهسئ

 ۇبىىىى ڭخىرىسىىىىتىيانالرنى هنبولغىىىىانىك ۇنىىىىداق. بۇقىلمايىىىىد ېتىقىىىىادئ ەپئىىىىىالھ، د

 . ۇئىسپاتالنغان بولىد هنلىكىخاتا ئىك ڭپىكىرىنى

 دهئ ۆزلىرىنىڭردىكى سىىىېكىسىىىتلهت ۇقىرىىىىدىكىي هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ

 ۇبىىى ۇرىتلىرىمىىى ۇنىىىىڭئ ۋە سىىىاالمهلهيھىس: ئىسىىىا ئۇنىىىداقتۇرم هۋىلىىىىتىىىوغرا ت

 ۇالرئىىىىىى هلكىىىىىىىب همهس،ئ ۆزلهيىىىىىىدىغانالردىنك هنپهئهتلىرىنىىىىىىىم ۇنيانىىىىىىىڭد

 تالرنىۇكاپىىىائىىالىي م ېرىلىىىىدىغانب ۇالرغىىائ ەرگاھىىىىداد ڭئالالھنىىى ەتنى،ئىىاخىر

 هجىىىىازالرم ۇنىىىىداق. بهردۇركىشىىىىىل ۆزلهيىىىىدىغانك ەرىجىلهرنىىىىىد ۇقىرىيىىىى ۋە

 ۈچىىىۈنئ ەتئىىىاخىر هسىىىلهن،. مهشىىىھۇردۇرتىلىىالردا م هرقايسىىىىھ ۇنيىىادىكىد

 ۇنيىىىىادىند ۇبىىىى ۇالرئىىىى» هرنىكىشىىىىىل ۇنيىىىىاد هركىىىىىن تكهتۋەئىىىىاتى ۆزلىرىنىئىىىى

 .دڭيىلىدۇ «همهسئ

 ئۇالرنىڭ ئۈچىنچى دەلىلى

ا ئاتىىى هنبىىىىل هسىىىىھم» هلىىىگهنئىىىىنجىلالردا ك ەلىلىىىى،د ۈچىنچىئىىى ۇالرنىىىىڭئ

 ېكىسىىىتتهت- 30 :10« ۇھهننىىىاي»ئىنجىىىىل  ۇپ،بولىىى ۆزلهرسىىى ڭىىىگهند« ۇربىىىرد

 هيىىىىىتق ۆزىسىىىى ڭىىىىگهند« ئاتىىىىا بىرمىىىىىىز ۋە هنم» هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ

 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ ۆرەكىىىى ۇمانىغىىىىاگ ۇالرنىىىىىڭئ ۆزسىىىى ۇقىلىنغىىىىان. بىىىى

خشىىىاش ئالالھقىىىا ئو ۇنىڭمىىىۇئ ۋە هنلىكىنىىىىبىىىىر ئىك هنئىىىالالھ بىىىىل همهلىيهتىىىتهئ

 : ۇرخاتاد هھهتتىنئىككى ج هۋىلمۇت ۇ. بهرمىشئىپادىل هنلىكىنىئىالھ ئىك
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 ۇتالھىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىىا ئ نهزىرىىىىىىىدە ڭخىرىسىىىىىىتىيانالرنى– 1

( ۇسۇسىىىىىيىتى)خ هبىۇىتىىىىىئىككىىىىى ت ڭىىىىگهن)ئىنسىىىىان( د ۇتناسىىىى ۋە)ئىىىىىالھ( 

 ۇسۇسىىىىىيىتىئىنسىىىىانلىق خ ۇنىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىاالمنىئىسىىىىا ئ ۇالر. ئىىىىۇربىىىىارد

 ېتىبىىىىارىئ ۇسۇسىىىىىيىتىئىالھلىىىىىق خ ۇنىىىىىڭئ هلكىىىىىب همهس،ئ هنبىىىىىل ېتىبىىىارىئ

ئىسىىىىىم  ڭىىىگهند هسىىىىىھ. مەيىىىدۇ، دۇربىىىىرد هنئىىىالالھ بىىىىىل هنىىىىىئىىىىالھ ي هنبىىىىل

 ىغاۇتلىقناسىىىىى ۋە ۇتلىقىغىىىىىاالھ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىىا ئ نهزىرىىىىىىدە ۇالرنىىىىىڭئ

 هكسىىىىزش هۋىلىىىىت ۇقىرىىىىدىكىي ۇالرنىىىىڭئ ۈچىىىۈنئوخشىىىاش قوللىنىلغىىىانلىقى ئ

 .ۇرخاتاد

. ۆزلهنگهنسىىىى هققىىىىىدىمۇھ ۇرىتالرمىىىى ۆزلهرئوخشىىىىاش سىىىى ۇنىڭغىىىىاب- 2

! ئاتىىا هيئ ۈچىىۈنئ هنسىىۇنئىش همئىىال هۋەتكىىىنىڭگهئ ېنىىىم ېنىڭسىى» هسىىىلهن،م

بىىىز  بولغىىاي. ەبىىىزد ۇالرمىىۇ، ئەقبىىىر بىىولغىنىمىزد هندەن سىىهم ۋە هنىىدەم هنسىى

غىىان ئاتىىا قىل ىىىاما هنسىى ۈچىىۈن،ئ ۇنبىىىر بولسىى ەبىىىزد ۇالرمىىۇئ ەقبىىىر بولغانىىد

 ېنىىىىىىم هۋەتىىىىىىپ،ئ ېنىىىىىىم ېنىڭسىىىىى ۇنيىىىىىا. دهردىىىىىىمب ۇالرغىىىىىائ ۇلۇغلىىىىىۇقنىئ

 ۋە ۇالردائىىىى هنم ۈچىىىىۈن،ئ ۇنبىلسىىىى ۆيگىنىڭنىسىىىى ۇالرنى، ئىىىىۆيگىنىڭدەقسىىىى

« اۇھهننىىىي»)ئىنجىىىل « !ۇقلىغىىايبىرلىكنىىى تول ۇالرئىى ەقبولغانىىد هنىىدەم هنسىى

17: 21~23) 

 هنبىىىرى بىىىل-بىىىر  ۆزئىىارائ ۇرىتالرنىىىڭم ۆزلهرسىى هلىىگهنك ېكىسىىتتهت ۇبىى

. ئىسىىىىىىىا هيىىىىىىىدۇئىپادىل هنلىكىنىىىىىىىىبىىىىىىىىر ئىك هنبىىىىىىىىل هلهيھىسسىىىىىىىاالمئىسىىىىىىىا ئ ۋە

 ۇرىتلىرىمىىى ۇنىىىىڭئ هنلىكىنىىىىبىىىىر ئىك هنئىىىالالھ بىىىىل ۆزىنىىىىڭئ هلهيھىسسىىىاالمئ

 ۇالرنىىىڭئ ېنىقكىىى،ئ ۇ. شىىهنبىىىر بولغانلىقىغىىا ئوخشىىاش قىلىىىپ ئىپىىادىلىگ هنبىىىل

 هنىىىىدىكىم هقىقىىىىيبولغىىىان بىرلىكىىىى ھ هنبىىىىرى بىىىىل-ئارىلىرىىىىدىكى بىىىىر  ۆزئىىى

 هنىىىىىدەقىلغىىىىان م هشىىىىكىلت هرسىىىىىنىبىرلىشىىىىىپ بىىىىىر ن هنىىىىىي همهس،بىرلىىىىىك ئ

 هنىىىدەم هقىقىىىيھ هنئىىالالھ بىىىل هلهيھىسسىىاالممۇئىسىىا ئ ۇنىڭدەق،. شىىهمهسىىتۇرئ

 هلكىىى. بهمهسبولغىىان ئ ۇرەككهپئىككىسىىى بىرلىشىىىپ مىى هنىىىي همهس،بىىىر ئ

 ڭ: ئالالھنىىىىىىىهنىسىىىىىىتىىىىىىوغرا م ۆزنىڭسىىىىى ڭىىىىىگهند« بىىىىىىىر هنئىىىىىالالھ بىىىىىىل»

 ۇ. بىىىتىىىۇرڭمهكياخشىىىى ئىشىىىالرنى قىلىىىىش د ۋەقىلىىىىش  هتئىتىىىائ همرلىىىىرىگهئ

 هھلىىىىىئ ۈتىىىىۈنپ ۋە هنبىىىىىل ۇرىتلىرىبىىىىارلىق مىىىى هلهيھىسسىىىىاالمئىسىىىىا ئ هنىىىىدەم

 ۇۋۋەتقىى هرقئارىسىىىدىكى بىىىرال پ ۇالرنىىىڭ. ئۇربىىىرد هنبىىىل هرئىمىىان كىشىىىل
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ئالالھقىىىىا  هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ ۈبھىسىىىىىزكى،. شهرقىىىىىدۇرئىىىىاجىزلىق پ ۋە

 ۈچلۈكتىىىۇر،ك هتچانلىقىىىىدىنئىتائ ۇرىتلىرىنىىىىڭم ۇنىىىىڭئ هتچىىىانلىقىبولغىىىان ئىتائ

 ۇددىۇالىرىنىىىڭم ۇالرنىىىڭئ هقسىىهت،بىىىرلىكتىن م ېكىسىىتلهردىكىت ۇ. بىىهلىىۋەتتهئ

 ۇنىڭغىىىائ ۋە ۆيۈشىىىتهئىىىالالھنى س ۇالرئىىى ۈنكى. چىىىۇربىرلىكىىىىد ڭئىشىىىلىرىنى ۋە

-بىىىر  ڭزاتىنىىى ۇرىتالرنىىىڭم ۇنىڭىىدىن. بۇربىىىرد هممىسىىىقىلىشىىتا ھ هتئىتىىائ

 هسىىىهۋۋۇرت هنلىكىىىىبىىىىر ئىك هنبىىىىل هلهيھىسسىىىاالميىىىاكى ئىسىىىا ئ هنبىىىىرى بىىىىل

بىىىىىىىر  هنئىىىىىالالھ بىىىىىىل ڭزاتىنىىىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭمۇئىسىىىىىا ئ ەق،قىلىنمىغانىىىىىد

 . ۇقىلىنمايد هسهۋۋۇرت هنلىكىئىك

 ئۇالرنىڭ تۆتىنچى دەلىلى

 ۈنكى، چىىىۆرگهنلىكتىىىۇرئىىىالالھنى ك ۆرۈشئىسىىىانى كىىى ڭخىرىسىىىتىيانالرنى

 ۋاسىىىىاباتىىىىل د ەيىىىدىغان، دۇرئالالھتىىىا(، ئىىىالالھ ئىسىىىادىد هنىىىىئىسىىىا ئاتىىىىدا )ي

 ەپد ۇنىىىىىىداقم ېكىسىىىىىتلهردەت- 10، - 9 :14« ۇھهننىىىىىاي»ئىنجىىىىىىل  ۇپ،بولىىىىى

 ۋاقىىىىت ۇنچه! شىىىېپىىىۇسشىل هيئ ېيتتىىىىئ ۇنىڭغىىىائ هسىىىۇئي»قىلىنغىىىان:  هيىىىتق

 ېنىىىىىم ۇمىىىىىدىڭمۇ؟تون ېخىچهتىىىى ېنىىىىىم هنسىىىى ۇم،بولىىىىد هبىىىىىرگ هنبىىىىىل هرسىىىىىل

 ۆرسىىىهتكىنك هئىىاتىنى بىىىىزگ هن. سىىىۇبولىىىد ۆرگهنكىشىىىى ئىىاتىنى كىىى ۆرگهنكىى

 ىىىىزگههنلىكىمئىك هنىىىدەم ڭئاتىىىىدا، ئاتىنىىىى ېنىىىىڭم هنسىىى ېيتىسىىىهن؟قانىىىداق ئ ەپد

 ۆزئىىىىىىىى هنم ۆزلىرىمنىسىىىىىىىى هرگهنب ېيتىىىىىىىىىپئ هرگهسىىىىىىىىىل هنمهمسىىىىىىىىهن؟ئىش

رنى ئالغىىىان ئاتىىىا ئىشىىىال ۇنئىىىور ېنىڭىىىدەم ېكىنيىىىوق. لىىى ېيتقىىىىنىمخاھىشىىىىمدىن ئ

ئىسىىىىىىىا  ۆرەكىىىىىىى ۇمانىغىىىىىىىاگ ۇالرنىىىىىىىڭئ ېكىسىىىىىىىتلهرت ۇقىرىىىىىىىىدىكىي« .ۇقىلىىىىىىىد

 ۇنىئىىىىىى ۈنكى. چىىىىىىۇقىلىىىىىىىد هتداالل هنلىكىىىىىىىگهئىىىىىىىالھ ئىك هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ

ككىىى ئى ەلىلمىىۇد ۇ. بىىۇنىڭدىىىدۇرئىىالالھ ئ ۋە ۆرگهنلىكتىىۇرئىىالالھنى ك ۆرۈشكىى

 : ۇرخاتاد هھهتتىنج

 ۇنيىىىاداد ۇئىىىالالھنى بىىى هنئاساسىىى ەللىلىىىىرىگهد ڭئىنجىللىرىنىىىى ۇالرنىىىڭئ- 1

ئىىىىىالالھنى  هقىقهتىىىىىتهھ ۆرگهنلىىىىىىكئىسىىىىىانى ك ۋە همهسئ ۇمكىنمىىىىى ۆرۈشكىىىىى

قىىىا «تونىىىۇش»نىىىى «كىىىۆرۈش»ئورۇنىىىدىكى بىىىۇ ئىىىۇالر. همهسئ ۆرگهنلىىىىكك

 هنبىىىىىل ېتىبىىىىارىجىسىىىىمى ئ ۇنىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىاالمنى. ئىسىىىىا ئۇقىلىىىىىد هۋىىىىىلت

 هد. ئهيىىىىىىدۇئىپادىلىم هنلىكىنىىىىىىىبىىىىىىىر ئىك هنئىىىىىىالالھ بىىىىىىىل ۇنىىىىىىىڭئ ۇشىىىىىىمۇتون



 168 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 ۆرگهنئىشىىىىالرنى كىىىى ۋاتقىىىىانقىلى هلهيھىسسىىىىاالمئىسىىىىا ئ ۇكى،توغرىسىىىىى شىىىى

ئىسىىىىىىا  ۈنكى. چىىىىىىۇبولىىىىىىىد ۆرگهنئىشىىىىىىلىرىنى كىىىىىى ڭكىشىىىىىىى گويىىىىىىا ئالالھنىىىىىىى

 هنئىرادىسىىىى بىىىىل ۋە همىىىرىئ ڭئىشىىىالر ئالالھنىىىى ۇقىلغىىىان بىىى هلهيھىسسىىىاالمئ

 ئاشقان.  همهلگهئ

. هلىىىىىىگهنك هققىىىىىىىدىمۇھ ۇرىتالرمىىىىىى ۆزلهرئوخشىىىىىىاش سىىىىىى ۇنىڭغىىىىىىاب- 2

 هردەسىىىىىىل هنمىىىىىۇم ۋە هنىىىىىدەم هرئاتىىىىىىدا، سىىىىىىل هنم ۈنىىىىىدەك ۇئىىىىى» هسىىىىىىلهن،م

 (20 :14« ۇھهنناي»)ئىنجىل  «هربولغىنىمىزنى بىلىسىل

 هممىسىىىھ ۇالرنىىىڭئ ەق،بولغانىىد هندەسىى هنم ۋە هنىىدەم هنئاتىىا سىى هيئ»

 (21 :17« ۇھهنناي»)ئىنجىل « بىر بولغاي. ەبىزد

 ڭروھنىىىىى ۇقهددەسمىىىى ېىىىىرىلگهنب هرگهئىىىىالالھتىن سىىىىىل هدىنىڭالرنىىىىىڭب»

ئائىىىىىىت  ۆزۈىالرغىىىىىائ هرسىىىىىىل ۇىاشىىىىى همسىىىىىىلهر؟بىل هنلىكىنىىىىىىئىك هيكىلىىىىىىھ

 (19 :6« 1ۇرنىتىلىكلهرك»)ئىنجىل « .همهسسىلهرئ

)ئىنجىىىىىىىل « .هيكىلىسىىىىىىىلهرجىىىىىىانلىق ھ ڭئالالھنىىىىىىى هرسىىىىىىىل هقىىىىىىىقهتهنھ»

 (16 :6« 2ۇرنىتىلىكلهرك»

 ۈسىىىتىدە،ئ هممىنىىىىڭھ ۇ. ئىىىۇرئاتىسىىىى بولغىىىان ئىىىالالھ بىىىىرد هممىنىىىىڭھ»

 (6 :4« ېفۇسۇسلۇقالرئ»)ئىنجىل « .هممىدىدۇرھ ۋە هبىلل هنبىل هممهھ

 ۇنئىنسىىىانالردا ئىىىور هنىىىىدەم هقىقىىىىيھ ڭئالالھنىىىى ېكىسىىىتلهرت ۇقىرىىىىدىكىي

ئىىىالالھ  هپ،ئىپىىىادىل هنلىكىنىىىىبىىىىر ئىك هنئىنسىىىانالر بىىىىل ۇنىىىىڭئ ۋەئالغىىىانلىقىنى 

ئىىىىىىالھ  هرنىڭبولغىىىىىان كىشىىىىىىل ۇنىڭىىىىىدابىىىىىىر بولغىىىىىان يىىىىىاكى ئىىىىىالالھ ئ هنبىىىىىىل

 ۋە ۇرنىتىلىكلهركىىىىىىىى ۇرىتالر،ئىسىىىىىىىىپاتاليدىغان بولسىىىىىىىىا، مىىىىىىىى هنلىكىنىىىىىىىىىئىك

. ۇقالىىىىىد ۇپبولىىىى ېگىشىىىىلىكت ۇشىىىىقائىىىىىالھ بول هممىسىىىىىھ ېفۇسۇسىىىىلۇقالرنىڭئ

 ۇقىرىىىىىىىىدىكىي هن،بولغىىىىىىىانىك ۇنىىىىىىىداق. بهمهسئىىىىىىىىالھ ئ ۇالرئىىىىىىى ۇكى،ھىىىىىىىالب

 ۇنىىىىىڭيىىىىاكى ئ ەكىشىىىىىد ەربىىىىىر ڭ: ئالالھنىىىىىهنىسىىىىىم هقىقىىىىىيھ ېكىسىىىىتلهرنىڭت

 ڭئىسىىىىادا يىىىىاكى ئىسىىىىانى ڭكىشىىىىىنى ەربىىىىىر ۇنىڭدەق،ئالالھتىىىىا بولغىىىىانلىقى، شىىىى

 هلكىىىىىب همهس،ئالغىىىانلىق ئ ۇنئىىىىور هنىىىىدىكىم هقىقىىىىىيبولغىىىانلىقى ھ ۇنىڭىىىدائ

. ئىسىىىىىىىىىىا ڭمهكتىىىىىىىىىۇرقىلغىىىىىىىىىانلىق، د هتئىتىىىىىىىىىائ همرلىىىىىىىىىىرىگهئ ۇالرنىىىىىىىىىىڭئ

قىلىىىىىىىىىش ئىىىىىىىىالالھنى  هتئىتىىىىىىىىائ ۇنىڭغىىىىىىىىائ ۋە ۇشتونىىىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىئ
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، ۇرىىىىىىىىدۇئورنىىىىىىىدا ت ڭقىلغانلىقنىىىىىىىى هتئىتىىىىىىائ همىىىىىىىرىگهئ ۋە ۇغانلىقنىىىىىىىڭتون

 . ڭگهنلىكتۇرد

 هبىىىىىويىچ ۈشىىىىىهنگىنىچ ڭخىرىسىىىىىتىيانالرنى ېكىسىىىىىتلهرنىت ۇقىرىىىىىىدىكىي

ئىىىىنجىلالردا  ۇبىىى ۇسىىىۇلمانالربىىىىز م هقىىىدىردىمۇ،قىلغىىىان ت هرەزپ ەپتىىىوغرا د

 ۇرىتالرنىىىڭيىىاكى م هلهيھىسسىىاالمنىڭئىسىىا ئ هقىقهتىىتهھ ۆزلهرنىسىى هلىىگهنك

 ەق،بىىىىىز باشىىىىتا بايىىىىان قىلغانىىىىد ۈنكىقىلمىىىىايمىز. چىىىى ېتىقىىىىادئ ەپ، دىۆزلىرسىىىى

 ئىشىىىهنچلىك ېلىشىىىتهك ېتىىىىپي ېچبىىىىرىھ ڭكىتابلىرىنىىىى هھىىىدەئىككىىىى ئ ۇالرنىىىىڭئ

 ۈبھىلىكشىىىىى ڭكىتابالرنىىىىى ۇبىىىى ۇىا. شىىىىىهمهسئ هلىىىىگهنك هنبىىىىىل ۋاسىىىىىتىلىرى

 ڭئىقىىىىىرار قىلغىىىىىان. بىزنىىىىىى ۇالرمىىىىىۇئ ۋەقالغىىىىىانلىقى ئىسىىىىىپاتالنغان  ۇپبولىىىىى

سىىىىىادىق  ۇنىىىىىىڭئ ۋە هلهيھىسسىىىىىاالمئىسىىىىىا ئ ەيمىزكىىىىىى،د هبىىىىىويىچ ېتىقىىىىىادىمىزئ

 هنىگهشىى ڭئالالھنىىى ۇالر. ئىىۇرپىىاكت ېتىقىىادالردىنئ كىىۇشرى ۇنىىداقب ۇرىتلىرىمىى

 ېيىىىىنكىلهرك هقهتپ ېيتمىغىىىان،ئ ۆزلهرنىخاتىىىا سىىى ۇنىىىداقب هلمهيىىىدىغاناليىىىىق ك

 ڭچىقارغىىىىىان. بىىىىىىز ئالالھنىىىىىى ۇپنامىغىىىىىا توقىىىىى ۇالرنىىىىىىڭئ ۆزلهرنىسىىىىى ۇبىىىىى

 ۇھهممهدمىىىى ۋەئىسىىىىا  هنلىكىىىىىگه،بىىىىىر ئىك هىداشسىىىىىز، بالىسىىىىىز، تشېرىكسىىىىىز

 ۋە هنلىكىىىىىگهئىك هلچىلىىىىىرىئ ۋە هنىىىىدىلىرىب ڭئالالھنىىىىى هلهيھىسسىىىاالمالرنىڭئ

جايالرغىىا دىىىن تارقىتىشىىقا  هرقايسىىىھ هلهيھىسسىىاالمنىڭئىسىىا ئ ۇرىتالرنىىىڭم

 . ىزېرىمب ۇۋاھلىقگ ۋەئىشىنىمىز  هنلىكىگهئىك هلچىلىرىئ هۋەتكهنئ
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 هدئ ەرىجىىىىدىكىد ۆرۈلمىگهنمىسىىىلى كىىى هرەبىىىلهردەئ« هرىىىىمك ۇرئىىىانق»

 هرەبلهرنىىىىىڭئ ېىىىىيىن،ك هلگهنىىىىدىنك هنبىىىىىل هتپاسىىىىاھ ۋە هتبىىىىاالغ ۈسىىىىتۈنئ

 ۆكۈشىىىىىكهبىىىىاالغىتى ئالدىىىىىدا تىىىىىز چ ۇنىىىىىڭئ ۈسىىىىتۈنلۈكلىرىئ هدەبىيىىىىاتتىكىئ

 بولغان. هجبۇرم

 هنىىىىدەم ۇناسىىىىپم ۇنىڭغىىىائ ۋزۇنىقىلىنغىىىان مىىىا هقسىىىهتم―  هتبىىىاالغ

. هكتىىۇرڭمد هشئىپىىادىل هنبىىىل هبىىىرلهرئاجايىىىپ ت هدقىلماسىىتىن، ئ ەزىيىىاد- همك

 هدئ ۋە ۈشىنىشىىىىىلىكچ هدئ هنىنىىىىىىبولغىىىىىان م هكچى__ ئىپىىىىىادىلىم هتپاسىىىىىاھ

 ڭ__ ئىنسىىىانالرنى ۆجىزە. مىىىڭمهكتىىىۇرد هبىىىىرلهشت هنبىىىىل ۇسىىىلۇبئ هدىۇىىىىيب

تاشىىىىىىقىرى( ئىشىىىىىىالر  ئىىىىىىادەتتىن) ەتخىىىىىىارىقى ئىىىىىىاد هلمهيىىىىىىدىغانقولىىىىىىىدىن ك

 )ت(. ڭمهكتۇرد

 ەرىجىىىىىدەد ۇقىرىيىىىى هدئ هھهتىىىىتىنج هتپاسىىىىاھ ۋە هتبىىىىاالغ ۇرئاننىىىىڭق

 ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىلىمىز: ۆۋەندىكىت ۇنىڭئ هنلىكىنىئىك

 ئهدەبىىىىىي هلقنىىىىىڭقانىىىىداق خ هربولمىغىىىىان( ھ هرەب)ئ هجهمئ هرەب،ئ- 1

 ۇنبولسىىىىى يىىىىىازغۇچى هيلىىىىىى، مۇنشىىىىىائىر بولسىىىىى ۇالرئىىىىى هيلىىىىىىپاسىىىىىاھىتى م

 هنبىىىىىىل هسۋىرلهشىىىىىلىرىت ۆرگهنلىرىنىكىىىىى ۋە هنبىلىىىىىگ ۆزلىرىئىىىىى ۇالرنىىىىىڭئ

 ، يىىىاكىۇسىىىلۇببىىىىر ئ ېڭىىىدا ييازغۇچىىىىشىىائىر يىىىاكى  ەربىىىىر هزىىىىدە. بۇبولىىىد

ھىىىىىىالالردا  ۆپىنچهكىىىىىى ېيىىىىىىىنكىلهر. كۆرۈلىىىىىىىدۇئىىىىىىايرىم بىىىىىىىر ئاالھىىىىىىىدىلىك ك

 ۇنىىىىداقب «هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق». هگىشىىىىىدۇئ هئاالھىىىىىدىلىكلىرىگ ۇرۇنقىالرنىىىىىڭب

 ىۇرۇنقبىىى ۇنىڭىىىدائ ۇنداقتىمۇبايانىىىىدا بولمىغىىىان. شىىى ۇسۇسىىىىخ هرسىىىىلهرنىڭن

 بار. هتلهرباالغ ۋە هتباقمىغان پاساھ ۆرۈلۈپك هرەبلهردەئ

 ۈرلىىىىۈقپاسىىىىاھىتى يالغىىىىانچىلىقتىن خىىىىالى بواللمىغىىىىان ت هرەبلهرنىىىىىڭئ- 2

 ېۇىرنىڭشىىى» ۇالردائىىى هتتىىىاھ هلىىىگهن،ك ۋزۇالرداخىىىىل مىىىا هرھ ۋە هرەزلهرغ

 هممىىىىىائىىىىىىدى. ئ هشىىىىىھۇرم هپگ ەيىىىىىدىغاند« ۇريالغنىىىىىىد هدياخشىسىىىىىى ئ هدئ



  ئىكهنلىكىنىڭ ئىسپاتلىرىقۇرئاننىڭ ئالالھنىڭ سۆزى  173

 ۋە هتپاسىىىاھ هتىىىكهني ېكىگهچىىى هدئ ۋزۇلىرىىىىداما ۈتىىىۈنپ «هرىىىىمك ۇرئىىىانق»

 .هلگهنك هنراستچىللىق بىل

 هتلىكپاسىىىىىىاھ ېۇىرلىرىشىىىىىى ۈتىىىىىىۈنپ ۆزىنىىىىىىىڭقانىىىىىىداق شىىىىىىائىر ئ هرھ- 3

 هنبىىىىىل ېۇىرىشىىىى ېيىىىىتبولغىىىىان بىىىىر يىىىىاكى ئىككىىىىى ب هتلىكپاسىىىىاھ بولمىسىىىىمۇ

 ىىىىڭهتلىرىنئاي «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» هممىىىا. ئتونۇلىىىىدۇ ەپشىىىائىر، د هتلىكپاسىىىاھ

 ۋەپاسىىىىىاھىتى  ەرىجىىىىىدىكىد ۇرارلىققالىىىىىد هيىىىىرانھ هرنىكىشىىىىىىل هممىسىىىىىھ

 تهپهككىىۇرئوبىىدان  سۈرىسىىىنى ۇسىىۇ : يهسىىىلهن. مهلىىگهنك هنبىىاالغىتى بىىىل

 ەرىجىىىىىىدەن دۈسىىىىىتۈئ هدئ هنبىىىىىىل ئۇزۇنلىىىىىۇقى ۇشىىىىى ۇنىىىىىىڭقىلغىىىىىان كىشىىىىىى ئ

 .ۆرىدۇك هلگهنلىكىنىك هنبىل هتپاساھ

 ۇنىىىىىىىڭئ هكرارلىغانىىىىىىدات ۋزۇنىمىىىىىىا ەرشىىىىىىائىر يىىىىىىاكى ئىىىىىىاپتور بىىىىىىىر- 4

ئوخشىىىىىاش چىقماسىىىىىلىقى  هبىرىنچىسىىىىىىگ هكرارلىشىىىىىىت ېتىمقىىىىىىئىككىنچىىىىىى ق

قىىىىىايتىش  ۋەقىسسىىىىىىلىرى، يىىىىىارىتىلىش  هيغهمبهرلهرنىىىىىىڭپ هممىىىىىا. ئۇمكىنمىىىىى

 ڭئالالھنىىىىى ۋە لىرىهسىىىىىلىم ېتىقىىىىادئ هھكىىىىاملىرى،ئ هرىۇهت، شىىىىهھىىىىۋاللىرىئ

 ،ۇبولسىىىم هلىىگهنك هكرارلىنىىىپت هتلىرىىىدەئاي «هرىىىمك ۇرئىىانق» ۈپهتلىرىسىى

، هلىىىگهنك هنبىىىىل هتبىىىاالغ ۋە هتپاسىىىاھ ۈسىىىتۈنئ هدئ هممىسىىىىھ ۇالرنىىىىڭب

 .ۆرۈلمىگهنك قهتۇىيئىختىالپ ياكى زىتلىق  ەرئارىسىدا بىر هكرارالرت

، پالرۋاجىىى هرز،، پچهكلىمىىىلهر، بىىۇيرۇقالربايىىان قىلىنغىىان  ۇرئانىىداق- 5

ياخشىىىىىىى  ۇنىىىىىىاھلىقى،گ ڭ، يامىىىىىىان ئىشىىىىىىالرنىسىسىىىىىىتېمىلىرى ەتلهرنىىىىىىىڭئىباد

 ۇنيىىىىائىشىىىىلىرىنى د ەتئىىىىاخىر هزىلىتىىىىى،پ ۈندەشىىىىنىڭئ هرنىئىشىىىىالرغا كىشىىىىىل

 هدئ هممىسىىىىىىھ ڭقاتارلىقالرنىىىىىى هسىلىسىىىىىىئىشىىىىىلىرىدىن ئىلگىىىىىىرى قىلىىىىىىش م

 ۇنىىداقب ەتتهئىىاد هلىىۇمكى،. مهلىىگهنك هنبىىىل هتپاسىىاھ ۋە هتن بىىاالغۈسىىتۈئ

. ۇبولىىىىىد هۋەبسىىىى هىشىىىىىگكېت تىىىىۆۋەنلهپ هتنىڭبايىىىىانى پاسىىىىاھ هسىىىىىلىلهرنىڭم

شىقھىىىىىىى  ۋە ېتىقىىىىىىادئ هزىب يىىىىىىازغۇچىقانىىىىىىداق شىىىىىىائىر يىىىىىىاكى  هرھ ۇىاشىىىىىى

ىزلىق چىقىشىىىقا ئىىىاج ېزىىىپقىلىىىىپ ي هتلىكپاسىىاھ همھ هتلىىىىكباالغ هسىىىلىلىرىنىم

 .ۇقىلىد

 ۇسىىىىىلۇبتائ هتلىىىىىىكباالغ هنىىىىىدەبىىىىىىر پ ۆزىنىقانىىىىىداق شىىىىىائىر سىىىىى هرھ- 6

 «هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق» هممىىىىا. ئقىاللمايىىىىدۇ ئۇنىىىىداق هنىىىىلهردەيازالىسىىىىا، باشىىىىقا پ

 ڭقىلىىىىىىىش، يامىىىىىىان ئىشىىىىىىالرنى تهرغىىىىىىىەياخشىىىىىىى ئىشىىىىىىالرغا  هرنىكىشىىىىىىىل
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 ۈتىىىىىىىۈنباشىىىىىىىقا پ ۋەقىلىىىىىىىىش  هسىىىىىىىىھهتن ۇرۇش،ئاگاھالنىىىىىىىد ۋىتىىىىىىىىدىنئاقى

 ۇنىڭغىىىا. بهلىىىگهنك هنبىىىىل هتبىىىاالغ ۋە هتپاسىىىاھ ۇقىرىيىىى هدئ ۋزۇالردامىىىا

 :هلتۈرىمىزمىسالالرنى ك هزىب

ىىن  قسىىرَّ ا ﴿  :هققىىىدەھ تهرغىىىە ىىم  ما ىىَي لَھس فا ( شَىىاَل تَل لَىىمس نَف ىىْس َمىىا أسخ 

ىىىىيسنز َجىىىىَزا ك باَمىىىىا َكىىىىانسوا يَل َملسىىىىوَن   ْ قىلغىىىىان  ئۇالرنىىىىىڭ ﴿ يهنىىىىى ﴾أَ

سىىىاقالنغان  ۇزۇرىىىىداھ ڭئالالھنىىى ۈزىسىىىىدىني ېىىرىشب ۇكاپىىىاتم همهللىىىرىگهئ

  (1)﴾ بىلمهيدۇ. ېچكىمھ هتنىقىلىدىغان كاتتا نېم ۇشالخ ۇالرنىئ ۋە

َْنايىىدز  ﴿  :هققىىىدەھ ۇرۇشئاگاھالنىىد وا َوَخىىاَب كسىىلُّ َجبَّىىارز  ىىتَف تَحس َواس 

ْسىىهس َواَل يََكىىادس  يدز  يَتََجرَّ ىىدا ََ ىىن  َمىىا ز  ىىقَى ما ىىن  َوَرائاىىها َجَھىىنَّمس َويسس  ما

ىن  َوَرائاىها  ن  كسل ا َمَكانز َوَمىا ھسىَو باَمي اىتز َوما تس ما يغسهس َويَأ تايها ال َمو  يسسا
ىىىيْ   شهپقهتسىىىىز  هرسىىىا،چىققىىىان ت ىغىىىاۇچبىىىىر ئ ھهر ﴿ يهنىىىى ﴾َْىىى َاْب َغلا

 ڭيىرىىىى ۇئىىى هھهننهمىىىدەج ۇرىىىىدۇ،ت هھهنىىىنهمئالدىىىىدا ج ۇنىىىىڭبولىىىدى. ئ ھىىىاالق

 ۇتىىۇمالپي ۇنىئاچچىقلىقىىىدىن( ئىىۇنىىىڭ . )ئۇغىرىلىدۇسىى هنبىىىل ۇئىىارىالش سىى

لىىىېكىن ئىىىۇ ھهرگىىىىز . ۋالىدۇقورشىىىى ۇنىئىىى ۆلىىىۈمئ ۇتىىىىدۇ،ي هسىىىلىكتهت ېچىىىىپئ

 (2)﴾ دۇچار بولىدۇ.قاتتىق ئازابقا  ئۆلمهيدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ

َْلَي ىىها ﴿  :هققىىىدەكىىايىش ھ َسىىل نَا  م  َمىىن  أَر  ىىن ھس شَكسىىالأ أََخىى  نَا با َن باىىها شَما

 ََ َر  م  َمن  َخَسف نَا باىها األ  ن ھس ي َحةس َوما م  َمن  أََخ َت هس الصَّ ن ھس بكا َوما َا َحا

م   ىىن  َكىىانسوا أَن فسَسىىھس م  َولَكا َمھس لا  َ ىىيَ س لا َرق نَىىا َوَمىىا َكىىاَن َّللاَّ م  َمىىن  أَغ  ىىن ھس َوما

ىى لامس  َ  ۈپهيلىىىدىنت ۇنىىاھىگ هربىرىنىىى( ھۇناھكارالرنىىىڭگ ۇبىى ﴿ يهنىىى ﴾وَن يَ

 هزىسىىىىنىب ۇالرنىىىىڭئ ۇردۇق،تىىىاش ياغىىىد هزىسىىىىگهب ۇالرنىىىىڭئ ۇق،جازالىىىىد

 هنبىىىىىل ۈلكىمىىىى-)مىىىىال  هزىسىىىىىنىب ۇالرنىىىىىڭھىىىىاالق قىلىىىىدى، ئ ئىىىىاۋازقىىىىاتتىق 

 غهرق قىلىىدۇق،( ۇدا)سىى يهرگه يۇتقىىۇزدۇق، ئۇالرنىىىڭ بهزىسىىىنى( ۇپقوشىى

 لىىىېكىن ئىىىۇالر ئىىىۆزلىرىگه ئىىىۆزلىرى زۇلىىىۇمقىلمىىىىدى،  ئۇالرغىىىازۇلۇمئىىىالالھ 

  (3)﴾ قىلدى.

                                                
 تهئاي-17 ەجدهس ەرۈس-32(1)

 رهتلهئاي-17~15ئىبراھىم  ەرۈس-14(2)
 تهئاي – 40 تۇبهنكهئەرۈس-29(3)
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لسوَن  أَشََرأَي ىىىَت إان   ﴿  :هققىىىىدەھ نهسىىىىھهت– ۋەز ىىىتَل جا أَشَبالَىىى َابانَا يَس 

م  َمىا  َْىن ھس نَىى  َْدسوَن  َما أَغ  نايَن  ثسمَّ َجاَ ھسم  َما َكانسوا يسو َمتَّل نَاھسم  سا

 ۇرۇنراقبىىىىى ڭئازابىمىزنىىىىىى ڭبىزنىىىىىى ئىىىىىۇالر ﴿ يهنىىىىىى ﴾َكىىىىىانسوا يسَمتَّلسىىىىىوَن 

( يىلىىىىالر ۇرغىىىىۇن)ن ۇالرنىئىىىى هگهرباققىنىىىىا! ئ ېيتىىىىىپئ همىىىىدۇ؟تىل ېلىشىىىىىنىك

 ۇرۇلغانئاگاھالنىىىد ۇالرغىىىاقىلسىىىاق، ئانىىىدىن ئ هھىىىرىمهن( بهتلىرىمىىىىزدىن)نېم

ئىىازابنى  ۇالردىن)ئىى هتلىىىرىبولغىىان نېم هھىىرىمهنب ۇالرنىىىڭئ هلسىىه،ئىىازاب ك

  (1)﴾ ئهسقاتمايدۇ. هرسىگهن ېچقىلىشتا( ھ ەپۇىد

ىلس كسىلُّ أسن ىَىى َوَمىا ﴿  :هققىدەھ ۈپهتلىرىس ڭئالالھنى ما س يَل لَمس َما تَح  َّللاَّ
ق دَارز  ن دَ س باما ْا دَادس َوكسلُّ َشي  ز  َحامس َوَما تَز  َر  يضس األ   ھهر ﴿ يهنىى ﴾تَغا

- ۇلمىىىۇئوغ هنىىىى)ي ۇقورسىىىىقىدىكىنى ئىىىالالھ بىلىىىىد ڭئايالنىىىى ھامىلىىىىدار(بىىىىر )

 ۇ،سىىىىاقم همتۈكمىىىىۇ،ك هختسىىىىىزمۇ،ب هختلىكمىىىىۇ،ب ۆپمىىىىۇ،ك ۇ،بىرمىىىى ۇ،قىزمىىىى

(. ۇئىىىىىىىىىالالھ بىلىىىىىىىىىىد هممىسىىىىىىىىىىنى__ ھ ۇقىسىىىىىىىىىقىم ۇزۇنمىىىىىىىىىۇ،ئ ۆمرىئىىىىىىىىى

 كهتكهنلىكىنىمىىىىۇيىىىىاكى يوغىنىىىىاپ  بهچچىىىىىدانالرنىڭ كىچىكىىىىلهپ كهتكهنلىكىىىىى

 ېشىىىپئۇددىتى ، يىىاكى مىىۇغۇلىىىدىغانلىقىنىتوشىىماي ت ۇددىتىمىى ڭبالىنىىى هنىىى)ي

ه ئالالھنىىىىىڭ دەرگاھىىىىىدا ھهمىىىىم. بىلىىىىىدۇ ئىىىىالالھ(( )ۇغۇلىىىىىدىغانلىقىنىت ېتىىىىىپك

قىلىنغىىىىىان  هقسىىىىىهتم هتلهردەئىىىىىاي ۇقىرىىىىىىدىكىي (2)﴾ .نهرسىىىىىه ئۆلچهملىكتىىىىىۇر

 ەزىيىىىاد- همك ۇسىىىلۇبتائ بهدىۇىىىىي هدئ ۋە ۈشىنىشىىىلىكئىخچىىىام، چ هدئ هنىىىىلهرم

 )ت(. هنگهنقىلىنماستىن ئىپادىل

 هرھ ۋزۇنىىىىىڭما ۆتكىلىشىىىىنىڭي بىىىىىر ماۋزۇغىىىىا هنهي ۋزۇدىنبىىىىىر مىىىىا- 7

 ەتتهئىىىىىاد ۇشىىىىىىئالغىىىىىان بول هئىچىىىىىىگ ۆزبايىىىىىانلىرىنى ئىىىىى هرسىىىىىىلهرنىڭخىىىىىىل ن

 ۇقسىىانن هتكهبىىاالغ ۋە ۇباغلىنىشىىىنى يوقىتىىىد هدەبىىىيئارىسىىىدىكى ئ ۋزۇالرمىىا

 ۋزۇغىىىاباشىىىقا بىىىىر ما هنهي ۋزۇدىنبىىىىر مىىىا هرىمىىىدىكىك ۇرئىىىان. قهتكۈزىىىىدۇي

 ۇرۇش،ئاگاھالنىىىىىد ۇشىىىىىخهۋەر،خ چهكىىىىىلهش، بىىىىىۇيرۇق، ۇئىىىىى ۆتكىلىشىىىىىىدەي

 هرىىىىىىپلهش،ت ۈپهتلىرىنىسىىىىى ۇنىىىىىىڭبىرلىكىنىىىىىى بايىىىىىان قىلىىىىىىش، ئ ڭئالالھنىىىىىى

 تهرغىىىىىىەئىسىىىىىپاتالش، ياخشىىىىىى ئىشىىىىىالرغا  هقلىقىنىىىىىىھ هيغهمبهرلهرنىىىىىىڭپ

                                                
 رهتلهئاي-207~204 راهئۇش ەرۈس-26(1)
 تهئاي-8 ئدەرەرۈس-13(2)
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مىسىىىىىالالرنى بايىىىىىان  ۋەتلىرىىىىىىدىنئاقى ئۈممهتلهرنىىىىىىڭ ۆتمۈشىىىىىتىكىقىلىىىىىىش، ئ

 ۇرۇپ،ئالغىىىان تىىى هئىچىىىىگ ۆزئىىى هسىىىىلىلهرنىم ۇرغۇنلىغىىىانباشىىىقا ن ۋەقىلىىىىش 

باقمىغىىىان،  ۆرۈپزادى كىىىشىىىائىرلىرى  ۋە هدىبلىىىىرىئ هرەبلهرنىىىىڭئ ۇنىڭىىىدائ

ئىىىىىىالىي  هتلىىىىىىىكباالغ ۇقىرىباغلىنىشىىىىىالر، يىىىىىى هدەبىىىىىىىيقىىىىىىاالرلىق ئ هيىىىىىرانھ

 ۋە هتپاسىىىىىاھ هرەبلهرنىىىىىىڭئ ۆزۋاقتىىىىىىدائ هتتىىىىىا. ھهۋجۇتتىىىىىۇرم ۇسىىىىىلۇبالرئ

 ۆجىزىسىىىگهم ۇبىى ڭنىىى«هرىىىمك ۇرئىىانق»شىىائىرلىرى  هدىبلىىىرى،ئ هتلىىىكباالغ

 قايىل بولغان.

 هنبىىىىل هرمىىىول ئىبىىىارىل هنىسىىىىزى قىسىىىقا، مهۋل «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» - 8

 ڭبايىىىىىىان قىلىنغىىىىىىان كاشىرالرنىىىىىىى ۈرىسىىىىىىىدە: سىىىىىىاد سهسىىىىىىىلهن. مهلىىىىىىگهنك

 هلىىىىىىگهنباشىىىىىىلىرىغا ك ۇرۇنقىالرنىىىىىىڭب ۇالردىنئىىىىىى ۇالرنىقىلمىشىىىىىلىرى، ئىىىىىى

 غاهلهيھىسسىىىاالمئ ۇھهممهدمىى ۇالرنىىىڭئ ۇرۇش،ئاگاھالنىىىد هنبىىىل هتلهرھىىاالك

 هرىپىىىىىدىنئىىىىالالھ ت هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇھهممهد، مىىىىۈشىىىىمهنلىكلىرىبولغىىىىان د

 ۇالرنىىىىىڭ، ئهجهپلهنگهنلىكلىىىىىرىئ ۈشىىىىكهنلىكىگهچ ڭنىىىىى«هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق»

 ۆزلىرىدەسىىىىى ۇالرنىىىىىىڭئ هنلىكىىىىىى،ئوخشىىىىىاش ئىك ۇرلۇقتىىىىىاشۇك هممىسىىىىىىنىڭھ

 بايىىىىانلىرى، ۆرەلمهسىىىىلىكلهرنىڭك ۋە هسىىىىهتخۇرلۇقالرچىققىىىىان ھ ۇرىغىىىىائوتت

-ازاب ئىىىىىى ەتلىىىىىىىكئاخىر ۋە ۇنيىىىىىىاقايتمىسىىىىىىا د هقىقهتىىىىىىكهھ هگهرئ ۇالرنىىىىىىىڭئ

 ۇنقىۇر، بىىىىۇرۇلغانلىقىئاگاھالنىىىىد ئهسىىىىلىتىپقالىىىىىدىغانلىقىنى  ۇقىىىىۇبهتلهرگهئ

 هۋەبتىنئىنكىىىىىار قىلغىىىىىانلىقلىرى سىىىىى هيغهمبهرلىرىنىىىىىىپ هتلهرمىىىىىۇممۈئ هقىشىىىىى

 ئۈممهتلهرنىىىىىىىڭ ۇرۇنقىبىىىىىى هرەبلىرىنىمىىىىىىۇئ ۇرەيشھىىىىىىاالق بولغىىىىىىانلىقى، قىىىىىى

 ېلىشىىىىىىىىىىىدىنباشىىىىىىىىىىلىرىغا ك هتلهرنىىىىىىىىىىىڭئوخشىىىىىىىىىىاش ھاالك هتلىرىگهھىىىىىىىىىىاالك

ئازارلىرىغىىىىىىا  ۇالرنىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىاالمنىئ هيغهمىىىىىبهرپ ۇرۇش،ئاگاھالنىىىىىد

تارتقىىىىىىىان  هيغهمبهرلهرنىىىىىىىىڭپ ۇرۇنقىبىىىىىى ۈنىىىىىىىدەش،ئ ۇشىىىىىىىقابول سىىىىىىهۋرلىك

قاتىىىىىارلىق  ېىىىىىرىشب هسىىىىىهللىت ۇنىڭغىىىىىائىىىىىارقىلىق ئ ئهسىىىىىلىتىشلىرىنىىىىىى ئهزىيهت

 هنبىىىىىىل هرمىىىىىول ئىبىىىىىارىل هنىسىىىىىىقىسىىىىىقا، م هۋزىل هممىسىىىىىىھ ڭبايانالرنىىىىىى

 .هلگهنك

« قىساسىىتا ھايىىات بىىار هرگهسىىىل»: ۈرىسىىىدىكىس هقهرەب ڭتائاالنىىى ئىىالالھ

ناھىىىايىتى  هنىسىىىىم هممىىىاقىسىىىقا، ئ ۇنچىلىكشىىى هۋزىل سىىىۆزىنىڭ ۇبىىى ڭىىىگهند

قىسىىاس  هنپاسىىاھىتى بىىىل ۋەبىىاالغىتى  يىىۇقىرى ۆزىنىىىڭئ هتئىىاي ۇ. بىىۇرمولىىد
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ىسىىىدىكى ۇرئوتت هنىنىىىڭزىىىت ئىككىىى م هبىىىرىگ-بىىىر  ەتھايىىاتلىقتىن ئىبىىار ۋە

 هنۇىىىقىىاتىللىقنى م هتئىىاي ۇ. بىىمۇجهسسىىهملىگهن ئىىۆزىگهباغلىنىشىىنى  ئاالھىىىدە

 ۆزلهرنىڭسىىى هدەبىىىىيبولغىىىان بىىىارلىق ئ هشىىىھۇرم هرەبىىىلهردەئ هققىىىىدەقىلىىىىش ھ

 ۇبىى ۇالرئىى ۈنكى. چىىۇرئىگىىىد هتكهپاسىىاھ ۋە هتكهن بىىاالغۈسىىتۈئ هممىسىىىدىنھ

 ڭكىشىىىىىىنى همىىىىمهھ ۆلتىىىىۈرۈشقىىىىىاتىلالرنى( ئ هنىىىىى)ي هزىلهرنىىىىىب» هنىنىىىىىم

 ۆپقىىىىاتىلالرنى كىىىى ۈچىىىىۈنئازىيىشىىىىى ئ ڭ، قاتىللىقنىىىىىۇرھايىىىىاتىنى سىىىىاقلىغانلىقت

باشىىىىىىىقىالرنى  هنهي ۇالرنىىىىىىىىڭئ ۆلتىىىىىىىۈرۈشقىىىىىىىاتىلالرنى ئ ۋە ۆلتىىىىىىىۈرۈىالرئ

 هنبىىىىل ۆزلهرسىىى هۋزىلىىىىكقاتىىىارلىق قىسىىىقا ل «ۇئالىىىدىنى ئالىىىىد ۆلتۈرۈشىىىنىڭئ

 ۋەئىخچىىىام  هدئ هزىرىىىىدەن هرەبلهرنىىىىڭئ ۆز. ئىىىاخىرقى سىىهلىىىگهنك هپئىپىىادىل

 ۇبىىى ڭنىىىى «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» ېكىنتالالنغىىىان. لىىى ۇپبولىىى ۆزسىىى هدەبىىىىيئ هدئ

 ۆزلىرىدىنسىىى ۈتىىىۈنپ ۇقىرىىىىدىكىي ۇالرنىىىىڭئىىىايىتى ئ هنئىپىىىادىلىگ ۋزۇنىمىىىا

ئىىىىىىىدى.  هتئىخچىىىىىىام ئىىىىىىاي هدئ همھ هدەبىىىىىىىيئ هدئ هتتهبىىىىىىاالغ ۋە هتپاسىىىىىىاھ

 :ېلىدۇبايانى ك هقىسقىچ ۇنىڭئ ۆۋەندەت

ئىخچىىىىام  ۇالرنىىىىىڭقىسىىىىاس ئىىىىايىتى ئ ۇدىكىىىىى بىىىى«هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق»- 1

 همئىخچىىىىىىىىام ھ تېخىمىىىىىىىىۇ هلىىىىىىىىۋەتتهئ ۆزلىرىدىنبىىىىىىىىارلىق سىىىىىىىى ېسىىىىىىىابالنغانھ

 .هزمۇنلۇقتۇرم

يىىىىىوق  هرسىىىىىىنىڭبىىىىىىر ن ۆزىتالالنغىىىىىان ئىىىىىاخىرقى سىىىىى هرەبلهرنىىىىىڭئ- 2

 هقهززات هنلىكىنىىىىئىك هۋەبچىسىىى ۆزىنىىىىڭئ هرسىىىىنىڭن ۇئىىى ۈچىىىۈنقىلىنىشىىىى ئ

 ۆلتۈرۈشىىىىنىڭقىسىىىىاس ئىىىىايىتى ئ ۇبىىىى ڭنىىىىى «هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق» هممىىىىا. ئۇقىلىىىىىد

ھايىىىىىات  ڭباشىىىىىقىالرنى هنىىىىىىھاياتلىققىىىىىا )ي ڭبولغىىىىىان قىساسىىىىىنى ۈرلىرىىىىىىدىنت

 .هنبولىدىغانلىقىنى ئىپادىلىگ هۋەب( سېلىشىغاق

 ەۆزىدسىىانالغان ئىىاخىرقى سىىى هدەبىىىىيئ هدئ ۋەئىخچىىام  هدئ ۇالرنىىىڭئ- 3

قانىىىداق  هرھ ۈنكى. چىىىهكرارالنغىىىانت ۆزى( سىىىۆلتىىىۈرۈش)ئ هنىىىىي« القتلللل»

. هتكۈزىىىىدۇي ۇقسىىىانن هدەبىىىىيلىكىگهئ ۇنىىىىڭئ هكرارلىىىىقت زىيىىىادە هسىىىهردىكىئ

 بولمىغان. هكرارت هتتهئاي ۇدىكى ب «هرىمك ۇرئانق» هممائ

 ۆزىسىىى ېسىىىابالنغانھ هدەبىىىىيئ ۋەئىخچىىىام  هدئىىىاخىرقى ئ ۇالرنىىىىڭئ- 4

 «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» هممىىىا. ئهنقىلىشىىىنىال ئىپىىىادىلىگ هنۇىىىىقىىىاتىللىقتىن م هقهتپ

 هنۇىىىىم هرنىيارىىىىدار قىلىشىىىتىن كىشىىىىل ۋەقىسىىىاس ئىىىايىتى قىىىاتىللىقتىن  ۇبىىى ڭنىىىى



 178 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 ۋە ۆلتىىىىۈرۈشئ ۆلتىىىىۈرگهننىقىسىىىىاس __ ئ ۈنكى. چىىىىهنقىلىشىىىىنى ئىپىىىىادىلىگ

 ۇبىىى هن،بولغىىىان ئىىىىك ۇنىىىداق. بڭمهكتىىىۇريارىىىىدار قىلغىىىاننى يارىىىىدار قىلىىىىش د

 .ۇئالغان بولىد هئىچىگ ۆزئىككىسىنى ئهرھ ۆزىقىساس س هتتىكىئاي

 ۇبىى ۆزىسىىانالغان ئىىاخىرقى سىى هدەبىىىيئ ۋەئىخچىىام  هدئ ۇبىى ۇالرنىىىڭئ- 5

 قاېلىشىىئ ئالىىدىنى ڭبولغىىان ھايىىاتلىقنى قاتىللىقنىىى هقسىىىتىئاساسىىلىق م ۋزۇنىىىڭما

نى ئىىىايىتى قىىىاتىل ڭنىىىى «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» هممىىىا. ئهنئىپىىىادىلىگ ۇرۇپيانداشىىىت

بولغىىىىىان  هقسىىىىىىتىم هسىىىىىلىئ ۋزۇنىىىىىىڭما ۋەبولغىىىىىان  ۈرتكهتىىىىى ۆلتۈرۈشىىىىىكهئ

 بايان قىلغان. ۇچۇققىلىپ ئ هقسهتم هسلىھاياتلىقنى ئ

سىىىىىىىانالغان ئىىىىىىىاخىرقى  هدەبىىىىىىىىيئ هدئ ۋەئىخچىىىىىىىام  هدئ ۇالرنىىىىىىىىڭئ- 6

 هقسىىىىىىهتم ۆلتۈرۈشىىىىىىنىڭقىىىىىىاتىلنىال ئ ۆزىسىىىىىى «ۆلتىىىىىىۈرۈشئ» ۆزىدىكىسىىىىىى

 سىىىىزهقھ هنبىىىىل هنىسىىىىم ۇمىيئومىىى ۇبىىى ۈنكى. چىىىهيىىىدۇقىلىنغىىىانلىقىنى ئىپادىلىم

 هنىسىىىىىىنىقىسىىىىىاس م هنىىىىىى، يۇئالىىىىىىد هئىچىىىىىىگ ۆزئىىىىى ۆلتۈرۈشىىىىىنىمۇھالىىىىىدا ئ

 هقسىىىىىىىىىزئىىىىىىىىايىتى ھ ڭنىىىىىىىىى «هرىىىىىىىىىمك ۇرئىىىىىىىىانق» هممىىىىىىىىا. ئهيىىىىىىىىدۇئىپادىلىم

 ۆلتۈرۈشىىىىتىنقىىىىاتىلنىال ئ هلكىىىىىئالماسىىىىتىن، ب هئىچىىىىىگ ۆزئىىىى ۆلتۈرۈشىىىىلهرنىئ

 ۇچىىىۇقئ هتتهئىىىاي ۇبىىى ۆزىقىسىىىاس سىىى ۇىا. شىىىهيىىىدۇقىساسىىىنى ئىپادىل ەتئىبىىىار

ىتى قىسىىاس ئىىاي ۇبىى ڭنىىى «كهرىىىم ۇرئىىانق» هن،بولغىىان ئىىىك ۇنىىداق. بېيتىلغىىانئ

، هكىلدەشىىىىى هدەبىىىىىىيئ هدئ ۋەئىخچىىىىىام  هدئ ۆزلىرىدىنبىىىىىارلىق سىىىىى ۇالرنىىىىىىڭئ

 ۇالرنىىىىىىڭئ هممىىىىىا. ئهنتىىىىىوغرا ئىپىىىىىادىلىگ هدئ هنىنىىىىىىقىلىنغىىىىىان م هقسىىىىىهتم

 هت،پاسىىىىاھ ۋە هشىىىىتهتىىىىوغرا ئىپادىل هنىنىىىىىقىلىنغىىىىان م هقسىىىىهتم ۆزلىرىسىىىى

 ۇالرنىىىىىىىڭئ ۈنكى. چىىىىىىېتهرسىىىىىىىزدۇري ۆپكىىىىىى ېلىىىىىىىخ هھهتىىىىىىتهج هتبىىىىىىاالغ

 هلكىىىىىىىىى، بهسىىىىىىىتىنقىساسىىىىىىىنى ئىپادىلىم ۆزىسىىىىىىى ڭىىىىىىىگهند «ۆلتىىىىىىىۈرۈشئ»

 بىىىىىۇ ئۇالرنىىىىىڭ ھىىىىالبۇكى،. هيىىىىىدۇئىپادىل ۈرلىرىنىتىىىى ۈتىىىىۈنپ ۆلتۈرۈشىىىىنىڭئ

 قىساس ئىدى. مۇددىۇاسىبولغان  ئىپادىلىمهكچىئارقىلىق  سۆزلىرى

زىىىىىت  هبىىىىىرىگ-ئىككىسىىىىى بىىىىىر  «هزۇبهئ ۋە هزالهج» هتتىكىبىىىىاالغ- 9

 ېلىشىىىىىك هئىككىسىىىىى بىىىىىرگ ۈملىلهردەجىىىى ۈپهتلهرنىڭسىىىى ۇ. بىىىىۈپهتلهردۇرسىىىى

 ېلىشكىىىى ۇنىىىىداق. بهتكۈزىىىىىدۇي ۇقسىىىىانن هپاسىىىىاھىتىگ ۈملىلهرنىىىىىڭج هزكىىىىۇرم

ئىككىىىىىى  ۇبىىىىى هممىىىىىا. ئۇرخىىىىىىالپ ئىشىىىىىت ۇئىىىىىادىتىگىم هتشۇناسىىىىىالرنىڭباالغ

 هلگهنلىكىىىك هبىىىرگ ۋزۇلىرىىىدابىىىر ما هرھ ڭنىىى «هرىىىمك ۇرئىىانق» ۈپهتنىڭسىى
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 ڭنىىىىىى «هرىىىىىىمك ۇرئىىىىىانق» ۇزمىغىىىىىانلىقىب ېچپاسىىىىىاھىتىنى ھىىىىى ۇرئاننىىىىىىڭق ۋە

 هنلىكىنىىىىبىىىىر كىتىىىاب ئىك هتلىىىىكباالغ ۋە هتتاشىىىقىرى ھالىىىدا پاسىىىاھ ەتتىنئىىىاد

 ئىسپاتلىماقتا.

 هئىچىىىگ ۆزئىى هممىسىىىنىھ هنلىرىنىىىڭپ هتبىىاالغ« هرىىىمك ۇرئىىانق» - 10

 ۋەشىىىىىىىائىرالر  هدىىىىىىىىبلهر،ئاتىىىىىىاقلىق ئ هدچىققىىىىىىىان ئ هرەبلهردىىىىىىىىنئالغىىىىىىان. ئ

 هقهتپ هنلىرىىىىدىنپ هتدىكىىىى بىىىاالغ «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» هتشۇناسىىىالرمۇباالغ

 هلتۈرۈشىىىىىىكه. باشقىسىىىىىىنى كهلتۈرەلهيىىىىىدۇك ۈرىنىالبىىىىىىر يىىىىىاكى ئىككىىىىىى تىىىىى

 هممىىىىىا. ئۇچرايىىىىىدۇئ ۇقسىىىىىانغان ۇسىىىىىلۇبىئ هتبىىىىىاالغ ۆزنىڭسىىىىى ۇنغىنىىىىىىدائور

 هدئ ۋەكامىىىىىل  هدئ ھهممىسىىىىىنى هنلىرىنىىىىىڭپ هتبىىىىاالغ« هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق»

 ئالغان. هئىچىگ ۆزئ هكىلدەش هدەبىيئ

 هھهتىىىىىتهج هتپاسىىىىىاھ هتۋەبىىىىىاالغ ۇرئاننىىىىىىڭق هسىىىىىىلهم 10 ۇقىرىىىىىىدىكىي

 ەبهرقىلماقتىىىىىا. ئ هتداالل هنلىكىىىىىىگهئىك ۇقىرىتاشىىىىىقىرى ھالىىىىىدا يىىىىى ەتتىنئىىىىىاد

 هنقانچىلىىىىك ياخشىىىى بىلىىىگ هنلىرىنىىىىپ هتپاسىىىاھ هت،بىىىاالغ ۇنىىىىڭئ ۋەتىلىنىىىى 

 هدەبىىىيتاشىىقىرى( ئ ەتتىن)ئىىاد ەتخىىارىقى ئىىاد ڭنىىى «هرىىىمك ۇرئىىانق»كىشىىى 

ياخشىىىىىىى  ۇنچىلىكشىىىىىى هنلىكىنىىىىىىىئىك ۆجىزەمىىىىىى ھهقىقىىىىىىىي ۋە ئۈسىىىىىىتۈنلۈكىنى

 .ۈشىنهلهيدۇچ

 ۇنىىىىڭئاجىىىايىپلىقى، ئ هركىبلىنىشىىىىدىكىت هتلىرىنىىىىڭئاي« هرىىىىمك ۇرئىىىانق»

 ۋە هدىىىىەئاتىىىاقلىق ئ هرەبلهرنىىىىڭباشىىىقىالر ئ ۋەبايىىىانلىرى  هئىىىىنچىك ۇسىىىلۇبى،ئ

 هرەبلهرنىىىىىڭئ ڭنىىىىى «هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق». ۇردىقالىىىىد هيىىىىرانشىىىىائىرلىرىنى ھ

 ۇكى،شىىىىىىىىىى ېكمىتىىىىىىىىىىىھ ڭئوخشىىىىىىىىىىىمىغانلىقىنى ۇسىىىىىىىىىىلۇبلىرىغائ هشئىپىىىىىىىىىىادىل

 ۆزلىرىنىىىىىىىىڭئالدىىىىىىىدا ئ« هرىىىىىىىىمك ۇرئىىىىىىانق» هرەبلهرنىىىىىىىىڭئ مۇتهئهسسىىىىىىىپ

يىىىاكى ئىنسىىىان  هقلىىىىدت ۇسىىىلۇبلىرىنىئ ۇنىىىىڭقىلىشىىىى، ئ ېتىىىىراپئىىىاجىزلىقىنى ئ

 ۇالرنىىىىىىىڭئ ڭنىىىىىى «هرىىىىىىمك ۇرئىىىىىانق»قىلماسىىىىىلىقى،  ۇمىىىىىانگ ەپد ۆزىسىىىىى

 ۇرىغىىائوتت هنلىكىنىىىڭئىك ۆجىزەن مىىۈسىىتۈئ ۋە هرقلىىىقپ ەئاالھىىىد ۆزلىرىدىنسىى

 ۆزىنىىىىڭقانىىىداق شىىىائىر يىىىاكى ئىىىاپتور ئ هرھ ۈنكىئىىىىدى. چىىى ۈچىىىۈنچىقىشىىىى ئ

 هدئ هسىىىىىىرىنىئ ۋە ۆرسىتىشىىىىىكهك ۆزىنىئىىىى ېتىشىىىىىىچهي ۈچىنىىىىىىڭك هسىىىىىرىدەئ

 هسىىهرلىرىنىڭئ ۆزئىى ئىىۇالر. ۇچىقىرىشىىقا تىرىشىىىد ۇرىغىىائوتت ەرىجىىىدەكامىىىل د

 هرلىرىىىىدەباشىىىقا ي هنهماختانسىىىا، ي هرىپىىىىدىنت هركىشىىىىل هرلىرىىىىدەبىىىىر قىسىىىىم ي
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 هزىب يىىىىىىازغۇچىقانىىىىىىداق شىىىىىىائىر يىىىىىىاكى  هر. ھۇچرايىىىىىىدۇئ تهنقىىىىىىىدلهرگه

 ۋزۇالرنىباشىىىىىقا مىىىىىا هنه، يقىاللىسىىىىىىمۇ ەياخشىىىىىى ئىپىىىىىاد هدئ ۋزۇالرنىمىىىىىا

 ۆزىگهئىىىى ۇسىىىىلۇبىنىئ ڭقىاللمىغىىىىانلىقى، يىىىىاكى باشىىىىقىالرنى ەئىپىىىىاد ۇنداقشىىىى

 هيىبلىنىشىىىكهگاھىىىدا ئ ۈپهيلىىىدىنت هۋەبلهرباشىىقا سىىى ۋە ۋالغىىانلىقىقىلى سىىۇپهنم

 هت،بىىىىىىاالغ ۆزلىرىنىىىىىىىڭئ هدىبلىىىىىىىرىئاتىىىىىىاقلىق ئ هرەبلهرنىىىىىىىڭ. ئئۇچرايىىىىىىدۇ

قىىىاتتىق  ۇنچىلىكئىسىىىالم دىنىغىىىا شىىى ۋە ۈسىىىتۈنلىكىئىلىملىرىىىىدىكى ئ هتپاسىىىاھ

 ۈسىىىلۇبلىرىدىنئ ڭنىىى «هرىىىمك ۇرئىىانق» ۇالرئىى ۇرۇپ،تىى هنبىىىل ۆچمهنلىكىئىى

 «هرىىىمك ۇرئىىانق» ۇالرئىى هلكىىىتاپالمىغىىان. ب ۇقسىىانيىىاكى ن همچىلىىىكك ەربىىىر

 ۇتقىنىىىى ڭ، يىىىىاكى ناتىقنىىىىىهسىىىىىرىئ هدىبنىىىىىڭيىىىىاكى، ئ ۆزىشىىىىائىر سىىىى ڭنىىىىى

 هدەبىىىيىلىكىگهئ ڭنىىى «هرىىىمك ۇرئىىانق» ۇالرقىلغىىان. ئىى ئېتىىىراپ همهسىىلىكىنىئ

 هنيىىىاردىمى بىىىىل ڭ، گىىىاھ جىنالرنىىىىېھىرگىىىاھ سىىى ۇنىقالغىىىانلىقتىن ئىىى هيىىىرانھ

« هرىىىىىىمك ۇرئىىىىىانق». ۇقىلىشىىىىىقا باشىىىىىاليد ۆھمهتتىىىىى ەپكىتىىىىىاب، د ېزىلغىىىىىاني

وا ﴿  :ەيىىدۇد ۇنىىداقبايىىان قىلىىپ م ۆزلىرىنىسىى ۇالرنىىڭئ يَن َكفَىىرس َوقَىىاَل الَّىى ا

بسىىىوَن  ا شايىىىها لَلَلَّكسىىىم  تَغ لا ََنا َوال غَىىىو  َھىىى َا ال قسىىىر  ىىىَملسوا لا  ﴿ يهنىىىى ﴾اَل تَس 
هر ، سىىىىىلىالر، ئېلىشىىىتۇرۇۋڭتىڭالرسىىىىالما ۇالققىىى ۇرئانغىىىىاق ۇبىىى»: كىىىاشىرالر

  (1)﴾ دەيدۇ.« ۇمكىنم ڭالرقىلىشىغهلىبه 

ىق جىىىىانل ېڭىلغانلىقىنىىىىىڭئالدىىىىدا ي« هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق» ۇالرنىىىىڭئ ۇمانىىىا بىىىى

ىن، دهۋەبىسىى ېلهلمىگهنلىكىىىك هدت گه «هرىىىمك ۇرئىىانق» ۇالر. ئىىۇرئىپادىسىىىد

 ۇرئىىىانق» ۈنكىقىلىشىىىقا تىرىشىىىقان. چىىى هنۇىىىىم ىالشىىىتىنئا ۇنىباشىىىقىالرنى ئىىى

 ۋەقايىىىىل قىلغىىىان  هممىنىىىىھ ۇسىىىلۇبىخىىىاس ئاجايىىىىپ ئ ۆزىگهئىىى ڭنىىىى «هرىىىىمك

 قىلغان. جهلپ

 هشىىىىىھۇرم ۇلغىىىىىانتون ەئاالھىىىىىىد هتتهپاسىىىىىاھ ۋە هتبىىىىىاالغ هرەبلهرنىىىىىىڭئ

 ۆزلىرىنىىىىىىڭئ هممىسىىىىىىھ ۇالرنىىىىىىڭئىىىىىىدى. ئ ۆپناھىىىىىايىتى كىىىىى ۇكىشىىىىىىلىرىم

 هنقىلىىىىش غايىسىىىىى بىىىىىل هبىلىۋازلىىىىىقق ۋەقوغىىىداش  هقىدىسىىىىىنىئ ۇددىسىىىتلىقب

 ڭىنىىىىىجهمهتباشىىىىقا  ۇنىىىىدىنئ ۋە هخىىىىىرلىنىشقىلىشىىىىىش، پ ۇنىىىىازىرەم ۆزئىىىىارائ

 ۇنىىىىىازىرىلهرم هدەبىىىىىىيئ همىشىىىىىهھ ۇددىۇىىىىىالىرىنىم ۆتىىىىىۈرۈشك ۇيىنىئىىىىىابر
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  ئىكهنلىكىنىڭ ئىسپاتلىرىقۇرئاننىڭ ئالالھنىڭ سۆزى  181

 هھمىىىيهتئ ۆپكىى ۇنچىلىكشىى هدەبىياتقىىائ ۇالرقويىىاتتى. ئىى ۇرىغىىائىىارقىلىق ئوتت

 هيىبلىىىىىىىنىشيىىىىىىاكى ئ ېىىىىىىپىشت ۆھرەتئارىسىىىىىىىدا شىىىىىى هبىلىىىىىىىلهر، قېرەتتىكىىىىىىىب

قىياسىىىىىلىناتتى.  هنبىىىىىل هدەبىيىىىىىاتىئ ۇالرنىىىىىڭئ هقهتپ هممىسىىىىىىھ ڭئىشىىىىلىرىنى

 هنبىىىىىىل هدەبىيىىىىىاتئ ۋە ۆتىىىىىۈرۈلهتتىك هنبىىىىىىل هدەبىيىىىىىاتئ ۇالرقىسقىسىىىىىى ئىىىىى

 ېرىسىىىىمهنھ ۇنچىلىكشىىىى ېڭىشىىىىقاباشىىىىقىالرنى ي هدەبىياتتىىىىائ ۇالر. ئىىىىۈشىىىىهتتىچ

 «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» ۇالرنىىىىڭئ ېرىشىىىتهب ەددىىىىيهر ۇسىىىۇلمانالرغام ۇرۇپ،تىىى

جىىىىىان  ەتئوخشىشىىىىىىنى ئىجىىىىىاد قىلىشىىىىىتىن ئىبىىىىىار ۈرىنىڭسىىىىى ەردىكىىىىىى بىىىىىىر

مىىىىالنى پىىىىىدا قىلىشىىىىنى  ۋەجىىىىان  ۇرۇشىىىىنى،ئ ۇپئىشىىىىنى قويىىىى هتمهيىىىىدىغانك

ئالدىىىىىىىدا ئىىىىىىاجىز « هرىىىىىىىمك ۇرئىىىىىىانق» همهلىيهتىىىىىىتهئ ۇالرنىىىىىىىڭتاللىغىىىىىىانلىقى ئ

ئىسپاتلىنىشىىىىىىى بولىىىىىىدى.  ېلهلمىگهنلىكىنىىىىىىىڭك هدت ۇنىڭغىىىىىىائ ۋە ڭقالغانلىقىنىىىىىىى

 ۇرئىىىىانق» هلكىىىىىب همهس،ئ ۇرۇشىىىىقائ ۇالرنىئىىىى هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ

 ڭچاقىرىىىىىىپ، ئالالھنىىىىىى ېقىشىىىىىقائوخشىشىىىىىىنى ئىجىىىىىاد قىلىىىىىىپ ب ڭنىىىىىى «هرىىىىىمك

 قىلغان:  ېالنئ ۇئېلد ۇنداقم ۇالرغائ هنبىل ۆزلىرىس ۆۋەندىكىت

نَا شَىأ تسوا باسسىوَر ز ﴿  َْب ىدا َْلَىى  ل نَىا  ىا نَزَّ مَّ ( َوإان  كسن تسم  شاي َري ەز ما

قايَن  شَى ان   ىادا ََ ا إان  كسن ىتسم   ىن  دسونا َّللاَّ ْسوا شسىَھدَاَ كسم  ما ها َواد  ى لا ن  ما ما

َجىاَر س لَم  تَف لَلسوا َولَن  تَف لَلسوا شَاتَّقسوا النَّاَر الَّتاي َوقسودسَھا النَّىاسس وَ  ال حا
يَن  ل َكىىاشارا ىىدَّت  لا ْا بىىىز نازىىىل قىلغىىان  ه(گۇھهممهد)مىى زبهنىىدىمى ﴿ يهنىىى ﴾أس

 هيىىىدانغام ۈرىنىسىىى ەرئوخشىىىاش بىىىىر ۇرئانغىىىاق هكلهنسىىىهىالر،ش ۇرئانىىىدىنق

قىلىشىىىىىىىتا( ئىىىىىىىالالھتىن باشىىىىىىىقا  هئهررۇزت ۇرئانغىىىىىىىا)ق ېقىڭالرچىقىرىىىىىىىىپ بىىىىىىى

 ۇرئىىىىىىىان)ق ڭالر،( چىىىىىىىاقىرىەمگه)يىىىىىىىارد هممىسىىىىىىىىنىھ ەمچىڭالرنىىىىىىىىڭيارد

 هگهر. ئىالر( راسىىىىىتچىل بولسىىىىىاېىىىىىپىڭالرداگ ڭىىىىىگهن، دۆزىسىىىىى ڭئىنسىىىىىاننى

 ۈچىىىۈن__ كىىىاشىرالر ئهرقىاللمايسىىىىل هرگىزغىىىۇ__ ھ ىالرقىاللمىسىىىا ۇنىىىداقم

بولغىىىىىىىىىان دوزاخىىىىىىىىىتىن  ېقىلغىىىىىىىىىۇتاشىىىىىىىىىالر ي ۋەئىنسىىىىىىىىىان  هييارالنغىىىىىىىىىان،ت

  (1)﴾ساقلىنىڭالر.

ْسىىىوا َمىىىنا ﴿  ىىىها َواد  ى لا أَم  يَقسولسىىىوَن اش تَىىىَرا س قسىىىل  شَىىىأ تسوا باسسىىىوَر ز ما

قايَن  ادا ََ ا إان  كسن تسم   ن  دسونا َّللاَّ تََطل تسم  ما  قۇرئىاننى»: رئىۇال ﴿ يهنىى ﴾اس 
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 ۇ)بىىى هگهرئ» ېيتقىنكىىىى،ئ ڭيىشىىىهمدۇ؟د« چىققىىىان ۇپتوقىىى ۆزىئىىى ۇھهممهدمىىى

( ەمگهئىىىىىىالالھتىن باشىىىىىىقا )يىىىىىىىارد ىالر،( راسىىىىىىتچىل بولسىىىىىىاۆزۈىالرداسىىىىىى

 ەرئوخشىىىىىاش بىىىىىىر ۇرئانغىىىىىاچاقىرىىىىىىپ، ق ڭالرنىچاقىرااليىىىىىدىغانلىكى كىشىىىىىى

 ()﴾ ﴿ (1)﴾ «.ېقىڭالرب هلتۈرۈپك ۈرىنىس

 ىنىىى« كهرىىىىم ۇرئىىىانق» هلهيھىسسىىىاالمنىئ ۇھهممهدمىىى هرەبىىىلهرئ هگهرئ

قىلىىىىىدىغان  ۇمىىىىانگ ەپئالغىىىىان، د ەمچىقىرىشىىىىتا باشقىسىىىىىدىن يىىىىارد ۇرىغىىىىائوتت

 ۇالرنىئىى ۋە ۇنازىرىلىشىىىشم هنبىىىل ۇسىىۇلمانالرم ۇالرمىىۇئ هلىىۋەتتهبولسىىا، ئ

سوراشىىىقا تىرىشىىىاتتى،  ەمباشىىىقىالردىن يىىىارد ۇ،بولسىىىىم ۈچىىىۈنمىىىات قىلىىىىش ئ

سوراشىىىىقا  ەميىىىىارد ۋە هبىلىشىىىىت هدەبىيىىىىاتىنىئ ڭتىلىنىىىىى هرەبئ ۇالرئىىىى ۈنكىچىىىى

 ۇالرئىىىىىدى. ئىىىى ۈچلىىىىۈقك هلهيھىسسىىىىاالمدىنئ ۇھهممهدقىلىشىىىىتا مىىىى ۈرئهتجىىىى

ئوخشىشىىىىنى ئىجىىىاد قىلىىىىش  ۈرىسىىىنىڭس ەربىىىىر ۇنىىىىڭئ گه «هرىىىىمك ۇرئىىانق»

قارشىىىلىق  هنتىىىل بىىىل ېىىيىن،ك هتمىگهنىىدىني ۈچىكىى ۇرۇشىىقائىىارقىلىق تاقابىىىل ت

قارشىىىلىق  هنبىىىل هيىىزىلهرن ۋەقىلىىىچ  هنىىىي هنئورنىغىىا تىىىم بىىىل ۆرسىتىشىىنىڭك

 ڭنىىى «هرىىىمك ۇرئىىانق»ئىسىىپاتالندىكى  ۇنىڭىىدىنيىىولىنى تاللىىىدى. ب ۆرسىىىتىشك

ن ۈسىىىتۈئ ۋە ۇقىرىيىىى ەرىجىىىىدەمىسلىسىىىىز د هزىرىىىىدىمۇن ۇالرنىىىىڭبىىىاالغىتى ئ

 ۇالرنىىىىىڭئايرىلىىىىدى، ئ ۇرۇھقىىىىاگ دئىككىىىىى چىىىىو هرەبىىىىلهرئ هتىجىىىىىدەئىىىىىدى. ن

ئىمىىىان  هنلىكىىىىگهئىك هيغهمىىىبهرپ هقھ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدبىىىىرى: مىىى

 هلگهنلىكىنىىىك هرىپىىىدىنئىىالالھ ت ڭغىىاۇنىئ ڭنىىى «هرىىىمك ۇرئىىانق» هلتىىۈرۈپ،ك

 ڭنىىىىىى «هرىىىىىىمك ۇرئىىىىىانق»بىىىىىرى:  هنهي ۇسىىىىىۇلمانالر،م ۇچىقىلغىىىىى ئېتىىىىىراپ

 ۋازباتىىىىل دىنلىرىىىىدىن  ۆزلىرىنىىىىڭئ ۇرۇپ،قالغىىىان تىىى هيىىىرانھ ۆجىزىسىىىىگهم

 ئىدى. ۇشرىكالرم هرسات ېچهلمىگهنك
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 راستلىقىنىڭ ئىسپاتلىنىشى خەۋەرلىرىنىڭ نىڭ« كەرىمقۇرئان »

 

بولىىىىىىدىغان ئىشىىىىىالر توغرىلىىىىىىق  ېلهچهكىىىىىتهك نىىىىىىڭ «هرىىىىىىمك ۇرئىىىىىانق»

 همهلىىىىىىىگهئ هبىىىىىىىويىچ ېىىىىىىىرىلگهنب هۋەرخ ېيىىىىىىىىنچهك هۋەرلىرىنىىىىىىىڭخ بهرگهن

 .ۆپك ەلىللىرىد نىڭئاشقانلىقى

دَ ﴿ - 1 ىىجا لسنَّ ال َمس  ا لَتَىىد خس يَىىا باىىال َحق  ب  س َرسسىىولَهس الرُّ ىىدََق َّللاَّ ََ لَقَىىد  

يَن اَل  ىىىرا قَص ا ىىىيَن رس سوَسىىىكسم  َومس قا َحل ا ناىىىيَن مس س ََما ال َحىىىَراَم إان  َشىىىاَ  َّللاَّ
يبكا ا قَرا ن  دسونا ذَلاَك شَت حك وا شََجلََل ما  يهنى ﴾ تََخاشسوَن شَلَلاَم َما لَم  تَل لَمس

 ۈشچىىىىىىى ترەۋىشىىىىىىىته، ھهقىقىىىىىىىىي راسىىىىىىى هقھ هيغهمبىىىىىىىىرىگه،پ ھئىىىىىىىالال ﴿

خالىسىىىىىىا  ۇدا( خىىىىىىڭسىىىىىىاھابىلىرى هنۋە! سىىىىىىۇھهممهد. )ئىىىىىىى مىىىىىىۆرسىىىىىىهتتىك

ۈشىىۈرگهن چ ڭالرنى( باشىىلىرىهزىلىىىرىڭالربولغىىان، )ب همىىىن( ئۈشىىمهندىن)د

 هرامغىىىاھ هسىىىجىدىم ۇم( قىرقىغىىىان ھالىىىدا، قورقمىىىاي چوقىىىهزىلىىىىرىڭالر)ب ۋە

  (1)﴾ كىرىسىلهر.

 ۇئاشىىىىقان. بىىىى همهلىىىىگهئ هبىىىىويىچ هرگهنب هۋەرخ همهلىيهتىىىىتهئىىىىىش ئ ۇبىىىى

 .هلۇمم هممىگهھ

ىىىىالاَحاتا ﴿ - 2 لسىىىىوا الصَّ َْما ىىىىن كسم  َو يَن َََمنسىىىىوا ما س الَّىىىى ا َْىىىىدَ َّللاَّ َو

ىنَنَّ  م  َولَيسَمك ا ىن  قَىب لاھا يَن ما لََف الَّى ا تَخ  َا َكَما اس  َر  م  شاي األ  فَنَّھس لا تَخ  لَيَس 

نكىى م  أَم  شاھا ىىن  بَل ىىدا َخىىو  م  ما لَنَّھس ىىم  َولَيسبَىىد ا تََهىىى لَھس ي ار  مس الَّىى ا يىىنَھس ىىم  دا ا لَھس

كسوَن باىي َشىي ۇكا  را ئىمىان  ڭالردىكىىئىچى ھئىالال ﴿ يهنىى ﴾يَل بسدسونَناي اَل يسش 

 ۇرۇنبىىىىى ۇالردىنئىىىىى هرگه،قىلغىىىىىان كىشىىىىىىل همهەللرنىىىىىىياخشىىىىىى ئ ېيتقىىىىىان ۋەئ

 ۆكىىۈمرانھ ۇمچوقىى ۇالرنىمىىۇئ ەق،قىلغانىىدڭمىنىىدا ھۆكىىۈمران ز ۆتكهنلهرنىئىى

ېرىشىىنى قىلىىىپ ب ۇسىىتهھكهمم ۇمتاللىغىىان دىننىىى چوقىى ۈچىىۈنئ ۇالرقىلىشىىنى، ئىى

 قىلىىىدى. ېرىشىىىنى ۋەدەب ۇرۇپئامانلىققىىىا ئايالنىىىد ۇنچىسىىىىنىقورق ۇالرنىىىىڭئ ۋە

﴾(2)  
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 ۋاقتىىىىىدىالھايىىىات  هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىبهرپ ۋەدىسىىىىىنى ۇئىىىالالھ بىىى

 ۋاپاتىىىىىدىن هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىىبهرباشىىىىلىدى. پ ۇرۇشىىىىقائاش همهلىىىىگهئ

 ههمهلىىىگئ ۋەدىنىىىىڭ ۇبىى ەۋرىىىىدەد هلىپىلىىىكخ هكرىنىىىىڭب هبىىۇئ هزرىتىىىىھ ېىىيىنك

قىلىنىىىىىىىىىپ، ئىسىىىىىىىىالم  هتھىىىىىىىىىش هھهرلهرشىىىىىىىى هزىب هتىجىسىىىىىىىىىدەن ېشىشىىىىىىىىىئ

ئىككىنچىىىىى  ېىىىىيىنكىىىىىردى، ك هدائىرىسىىىىى ئىچىىىىىگ هتھىىىىاكىمىي هلىپىلىكىنىىىىىڭخ

دىن ئانىى ېڭهيىىدى،ك ېخىمىىۇت هتىھىىلهرش ۇبىى ەۋرىىىدەد ۆمهرنىىىڭئ هرزىتىىىھ هلىىىپهخ

 ۋە هرقشىى ېڭىيىىىپك هتھىىىش ەۋرىىىدەد ڭئوسىىماننى هزرىتىىىھ هلىىىپهخ ۈچىنچىئىى

 پارالشىىىقا رەۋىشىىىته ەسىىىمىير ۇرىنىىى ڭئىسىىىالم دىنىنىىىى هملىكهتلىرىىىىدەم هربغ

 قەچىىىار ۋاپاتىىىىدىن هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىبهرقىلىىىىپ پ ۇنداق. شىىىباشىىىلىدى

 ۈسىىىتىدىنئ ڭدىنالرنىىىى ۈتىىىۈندىنىىىى پ هقھ ۇبىىى ڭئالالھنىىىى ۆتمهسىىىتىنئ هسىىىىرئ

 قورقۇنچسىىىىز هبىىىويىچ ۋەدىسىىىى ڭىىىىئالالھن ۇسىىىۇلمانالرمۇقىلىىىدى. م هلىىىىبهغ

 قىلىدىغان بولدى. ەتھالدا ئالالھقا ئىباد

ىىي ﴿ - 3 مز أسولا َن إالَىىى قَىىو  َْو  ىىَرابا َسىىتسد   ْ َ ىىَن األ  ىىيَن ما َخلَّفا ل مس قسىىل  لا

وَن  ىىلامس م  أَو  يسس  يدز تسقَىىاتالسونَھس بىىىر  هىگىىىۋارج رسىىىله ﴿ يهنىىى ﴾بَىىأ سز َشىىدا

( ۇرۇشسىىىىىزال)ئ ئىىىىۇالريىىىىاكى  چاقىرىلىسىىىىىلهر،( ۇرۇشۇشىىىىقا)ئ هنبىىىىىل هۋمق

  (1)﴾ مۇسۇلمان بولىدۇ

 ئاشقان. همهلگهئ هبويىچ ېرىلگهنب هۋەرخ ۇئىشم ۇب

لسوَن شاىىي ﴿ ا- 4 ا َوال فَىىت رس  َوَرأَي ىىَت النَّىىاَس يَىىد خس ىىرس َّللاَّ ذَا َجىىاَ  نَص 
ابكىا   ىتَغ فار  س إانَّىهس َكىاَن تَوَّ ىدا َرب اىَك َواس  ىا  شََسىب ار  باَحم  ا أَش َواجك ينا َّللاَّ  ﴾دا

دىنىغىىىىا  ڭئالالھنىىىىى هلىىىىگهن ۋەك هلىبىسىىىىىغ ۋەيىىىىاردىمى  ئالالھنىىىىىڭ ﴿ يهنىىىىى

ۆرگىنىڭىىىىدە، رەبىىىىبىڭگه ك هنلىكىنىىىىىكىرگ ۇپتىىىىوپ بولىىىى-تىىىىوپ  هرنىڭكىشىىىىىل

 )(  ﴿ (2) ﴾تىلىگىن. هغپىرەتم ۇنىڭدىنئ ېيتقىن ۋەئ همدھ ېيتقىن،ئ هسبىھت

 ۇسىىىىىىىۇلمانالرم ېشىىىىىىىىپئ همهلىىىىىىىگهئ همهلىيهتىىىىىىىتهئ ۇشىىىىىىىخهۋەرخ ۇبىىىىىىى

 ڭھنىىىئالال هركىشىىىل ۋاقىتتىىا ۇقىلىىدى. بىى هتھىىىش هككىنىىىيىلىىى م- 8 هنىىىڭھىجرىي

 كىردى. بولۇپدىنىغا توپ ـ توپ 
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ىىَن النَّىىاسا ﴿ - 5 َك ما ىىمس س يَل صا !( ئىىالالھ ۇھهممهدئىىى مىى ﴿ يهنىىى ﴾َوَّللاَّ

  (1)﴾ساقاليدۇ. هشلىكىدىنزىيانك هرنىڭكىشىل ېنىس

 هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇھهممهدئىشىىىىقا ئاشىىىىتى. مىىىى همهلىيهتىىىىتهئ ۋەدىمىىىىۇ ۇبىىىى

 ىۇن، ئىىالالھ ئىىۇبولغىىان بولسىىىم ۆپكىى ۇنچىلىكقىلمىىاقچى بولغىىانالر شىى هسىىتق

 ۇزۇرىغىىىىىاھ ڭئالالھنىىىىى ۇچرىماسىىىىىتىن،ئ سۇيىقهسىىىىتكه ېچبىىىىىىرھ ۋەسىىىىاقلىدى 

 .ۇالشتىئ

م  ﴿ - 6 ىىن  بَل ىىدا َغلَىىباھا َا َوھسىىم  ما َر  ومس  شاىىي أَد نَىىى األ  غسلابَىىتا الىىرُّ

َمۇاىى ز  ىىن  بَل ىىدس َويَو  ىىن  قَب ىىلس َوما ىىرس ما َم  ا األ  َّ ىىنايَن ْلا ىىِا سا َسىىيَغ لابسونَفاي باه 

نسىى ما م  يىىزس يَف ىىَر س ال مس ىىرس َمىىن  يََشىىا س َوھسىىَو ال لَزا ا يَن صس ىىرا َّللاَّ وَن  بانَص 

ىَىىىَر النَّىىىاسا اَل  ىىىنَّ أَك  ىىىدَ س َولَكا  ْ س َو ىىىفس َّللاَّ لا ا اَل يسخ  ىىىدَ َّللاَّ  ْ يمس  َو حا الىىىرَّ
ىىىىىوَن   ۇالرئىىىىى ېڭىلىىىىىدى،بىىىىىىر جايىىىىىدا ي ېقىنيىىىىى ررۇملىىىىىۇقال ﴿ يهنىىىىىى ﴾يَل لَمس

 همىىمهھ ېىىيىنك ۋەئىلگىىىرى  ېڭىىىدۇ،ي ەيىىىل ئىچىىىد هبىىىر قىىانچ ېىىيىنك ېڭىلگهنىىدىني

 هرگهنب ڭئالالھنىىىى هرمىنلۇئمىىۈنىىىدە ك ۇ، بىىۇرۇشىىىىدىدۇرباشق ڭئىىىش ئالالھنىىى

 ېرىىىىدۇ،ب ەميىىىارد هئىىىالالھ خالىغىىىان كىشىىىىگ ۇ،بولىىىىد ۇشىىىالخ هنيىىىاردىمى بىىىىل

 ۇالرنى. ئىىىالالھ )ئىىىېھرىبانىىىدۇر( ناھىىىايىتى مهرگهمىنلۇئ)مىىى ۇر،ئىىىالالھ غىىىالىبت

 ۇ،خىالپلىىىىق قىلمايىىىد ۋەدىسىىىىگهقىلىىىدى. ئىىىالالھ  ۋەدەغالىىىىە قىلىىىىدىغانلىقىنى( 

  (2)﴾ بىلمهيدۇ.( ۇنىتولىسى )ب هرنىڭكىشىل ېكىنل

ئاشىىىىىىىتى،  همهلىىىىىىىگهئ هبىىىىىىىويىچ ېىىىىىىىرىلگهنب هۋەرخ ۇددىخىىىىىىى ۋەدە ۇبىىىىىىى

 .هىدىي ۇالرنى، ئېيىنيىل ك يهتته ېڭىلگىنىدىنئىرانلىقالرغا ي ۇملۇقالرر

َسوَن ﴿ - 7 َر َوإانَّا لَهس لََحىاشا ك  ل نَا ال  ا نس نَزَّ  ىقۇرئىانن ﴿ يهنىى ﴾إانَّا نَح 

  (3)﴾ قوغدايمىز. ۇنىئۈشۈردۇق ۋە چوقۇم بىز چ هقىقهتهنھ

، ۇزۇشىىىىىدىنب هرنىڭنىىىىى كىشىىىىىل «هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق»ئىىىىالالھ  هتتهئىىىىاي ۇبىىىى

 ۋەدەسىىىىىىىاقاليدىغانلىقىغا  ۋڭلىشىىىىىىىىدىنقىلى ەزىيىىىىىىىاد- همك ۋە ۆزگهرتىشىىىىىىىىدىنئ
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 همهلىىگهئ بۈگىىۈنگىچهتىىا  ۋەدىسىىى ۇبىى ڭئالالھنىىى همهلىيهتىىتهئ ۇپ،قىلغىىان بولىى

 .ۇرئىقرارد ۇنياد ۈتۈنپ ۇنىڭغا. بهلمهكتهك ېشىپئ

﴿ قسىىىل  إان  :ڭىىىگهند ۇنىىىداقتوغرىلىىىىق مهھىىىۇدىيالر ئىىىالالھ تائىىىاال ي – 8

ىن  دسونا  ا َخالاَصةك ما ن دَ َّللاَّ ْا َر س  َخا ا َكانَت  لَكسمس الدَّارس اْل  النَّىاسا شَتََمنَّىوس

س  م  َوَّللاَّ يھا قايَن َولَن  يَتََمنَّو  س أَبَدكا باَما قَىدََّمت  أَي ىدا ادا ََ َت إان  كسن تسم   ال َمو 

يَن ﴾ ََّىىىالاما ىىىيْم باال  هنىىىى)ي ۇرتىيىىى ەتئىىىاخىر هگهرئ»: ۇالرغىىىائ ﴿ يهنىىىى َْلا

( باشىىىىىقىالرغا ەققىلغانىىىىىد ۇمىىىىىانگ هر)سىىىىىىل ئالالھنىىىىىىڭ قېشىىىىىىدا( هنىىىىىنهتج

 هنىىىىىىىىىىنهتكهج هرنىخىىىىىىىىىىاس بولسىىىىىىىىىىا، )سىىىىىىىىىىىل هس،يالغۇزسىىىىىىىىىىىلهرگىالئهم

بىىىزگىال خىىاس  هنىىنهت! )جبىىېقىڭالرقىلىىىپ  ئۆلىىۈمنى ئىىارزۇ( ۇالشىىتۇرىدىغانئ

قىلغىىىان يامىىىان  ئىىىۇالر. ڭگىىىىند« بولسىىىاىالر( راسىىىتچىل ۆزۈىالرداسىىى ڭىىىگهند

. ئىىىىىىالالھ ئهمهللىىىىىىر ىسىىىىىهۋەبلىك، ئۆلىىىىىۈمنى ھهرگىزمىىىىىىۇ ئىىىىىارزۇ قىلمايىىىىىدۇ

  (1)﴾بىلگۈچىدۇرزالىمالرنى ئوبدان 

 هتلىرىىىىدىمۇئاي-7، -6 ڭنىىىىۇمۇئهج ۈرەسىىى-62ئوخشىشىىىى  هتنىىىىڭئاي ۇبىىى

 هدئ هلهيھىسسىىىىىاالمغائ ۇھهممهدمىىىىى هھىىىىىۇدىيالري ۈبھىسىىىىىىزكى،. شهلىىىىىگهنك

ئىنكىىىار  هلهيھىسسىىىاالمنىئ ۇھهممهدئىىىىدى. مىىى هخلىىىۇقالربولغىىىان م ۈشىىىمهند

 ۇنداقجىىىىىددىي ئىىىىىدى. شىىىى هقب ۋە ېىىىىرىسھ هققىلىشىىىىتا باشىىىىقا كىىىىاشىرالردىن ب

 ۈزىسىىىىىدىنيالغانغىىىىا چىقىىىىىرىش ي ۇنىكىشىىىىى ئىىىى ەربىىىىىر ۇالردىنئىىىى ۇرۇپتىىىى

 ۈنكىچىى. همهسئ ېيتقىىانقىلىىىدىغانلىقىنى ئ ۇئىىارز ۆلىىۈمىنىئ ۆزىنىىىڭئ ۇبولسىىىم

 قىلىشقا چاقىرغان ئىدى. شۇنداق ئۇالرنى ئايهت بۇ

نَا شَىأ تسوا باسسىوَر ز ﴿ - 9 َْب ىدا َْلَىى  ل نَا  ا نَزَّ مَّ َوإان  كسن تسم  شاي َري ەز ما

قايَن  شَى ان   ىادا ََ ا إان  كسن ىتسم   ىن  دسونا َّللاَّ ْسوا شسىَھدَاَ كسم  ما ها َواد  ى لا ن  ما ما

َجىاَر س لَم  تَف لَلسوا َولَن  تَف لَلسوا شَاتَّقسوا النَّاَر الَّتاي َوقسودسَھا النَّىاسس َوال   حا

يَن  ل َكىىاشارا ىىدَّت  لا ْا بىىىز نازىىىل قىلغىىان  ه(كۇھهممهد)مىى زبهنىىدىمى ﴿ يهنىىى ﴾أس

 هيىىىدانغام ۈرىنىسىىى ەرئوخشىىىاش بىىىىر ۇرئانغىىىاق هكلهنسىىىهىالر،ش ۇرئانىىىدىنق

قىلىشىىىىىىىتا( ئىىىىىىىالالھتىن باشىىىىىىىقا  هئهررۇزت ۇرئانغىىىىىىىا)ق ېقىڭالرچىقىرىىىىىىىىپ بىىىىىىى
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ۇرئىىىىىىىان )ق ڭالر،( چىىىىىىىاقىرىەمگه)يىىىىىىىارد هممىسىىىىىىىىنىھ ەمچىڭالرنىىىىىىىىڭيارد

 ۇنىىداقم هگهر. ئىالر( راسىىتچىل بولسىىاېىىپىڭالرداگ ڭىىگهند ۆزىسىى ڭئىنسىىاننى

 ۈچىىىىىىىۈن__ كىىىىىىىاپىرالر ئهرقىاللمايسىىىىىىىىل هرگىزغىىىىىىىۇ__ ھ ىالرقىاللمىسىىىىىىىا

بولغىىىىىىىىىان دوزاخىىىىىىىىىتىن  ېقىلغىىىىىىىىىۇتاشىىىىىىىىىالر ي ۋەئىنسىىىىىىىىىان  هييارالنغىىىىىىىىىان،ت

  (1)﴾ساقلىنىڭالر.

ر كىىىاشى ۈنىمىزگىچهزامانىىىىدىن باشىىىالپ كىىى هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىبهرپ

 رەدىىىىن بىىىىر «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» ۋەيىىىوق قىلىشىىىقا  ەۋىتىنىىىىئىسىىىالم د هرەبىىىلهرئ

 ېرىسىىىلىقھ شىىىۇنچىلىك ۆرسىتىشىىىكهك هقلىىىىقھ ۆزلىرىنىئىىى ېپىىىىپت همچىلىىىىكك

 ۈرەسىى ەرئوخشىىاش بىىىر گه «هرىىىمك ۇرئىىانق» ەرسىىىبىر ۇالردىنئىى ۇرۇپ،تىى

 تۈرئهجىى ۇرۇشىىقاتاقابىىىل ت گه «هرىىىمك ۇرئىىانق» هنبىىىل ۇنىىىڭئىجىىاد قىلىىىپ ئ

 ڭنىىىىى «هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق» ۋەبايىىىىان قىلىنغىىىىانالر  ۇقىرىىىىىداقىاللىغىنىىىىى يىىىىوق. ي

 ۆزىسىىىى ڭئىىىىالالھ تائاالنىىىىى ڭنىىىىى «هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق» هۋەرلىىىىىرىخ ۇباشىىىىقىم

 نىۇقىىىىان ڭئىىىىالالھ تائاالنىىىىى ۈنكىقىلماقتىىىىا. چىىىى هتداالل ۇچىىىىۇقئ هنلىكىىىىىگهئىك

 هيغهمبهرلىىىىىكيالغانىىىىدىن پ هلگهنكىىىىى،ك ۇپجىىىىارى بولىىىى ۇنداقشىىىى هزەلىىىىدىنئ

 هۋەرلىىىىىىرىيالغىىىىىان خ ېيتقىىىىىاننامىىىىىىدىن ئ ڭئالالھنىىىىىى ڭقىلغانالرنىىىىىى ۋاسىىىىىىدا

 ەسىىىىۋار ۇالرنىئىىىىالالھ ئىىىى هلكىىىىىب همهس،زامىىىىان تىىىىوغرا چىققىىىىان ئ ېچبىىىىىرھ

 پاش قىلغان. همگهئال هلقىيالغانچىلىقلىرىنى خ ۇالرنىڭقىلىپ، ئ

 ۇالرنىىىىڭئ ۋەئىشىىىلىرى  ۈممهتلهرنىىىىڭئ ۇرۇنقىبىىى دە «هرىىىىمك ۇرئىىىانق»

 ۇھهممهدمىى هلىىۇمكى،م هممىىىگهھ هقىىىقهتھ ۇبايىىان قىلىنغىىان. شىى هتلىرىھىىاالك

 هنمىىىىۇ، ئىىىىالىمالر بىلۈگهنمىگهنئىىىى ۇشىىىىنىيىىىىاكى ئوق ېزىشىىىىنىي هلهيھىسسىىىاالمئ

 ۇتالرغىىىىىىاب ۇئىىىىىىدى. ئىىىىىى هيغهمىىىىىىبهرپ ۋاتسىىىىىىزبولمىغىىىىىىان سا همسىىىىىۆھبهتتهھ

 ۇكىتىىىابنىم ەربىىىىر هتتىىىايىىىىراق بولغىىىان، ھ هرىپهتىىىتىنم–ئىلىىىىم  ۇنىىىىدىغان،چوق

بولمىغىىىىان  هئىىىىىگ ۇئىلىمگىمىىىى ەربىىىىىر هردىىىىىنئىلىمل ئهقلىىىىىي ۋە ۇمايىىىىدىغانتون

ئىلگىرىكىىىىىى ھاياتىىىىىىدا  ۇ. ئىىىىىېتىلىىىىىدىي ۆسىىىىىۈپئارىسىىىىىىدا ئ هۋمنىىىىىىڭجاھىىىىىىل ق

. همهسئ ۇئايرىلغىىىىىانم هۋمىىىىىىدىنق ۋاقىىىىىىت ۇچىلىىىىىىكئالغ هلىىىىىىمباشىىىىىقىالردىن ت

 گه «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» قىسسىىىىلهرنىڭ هزىكىتابلىرىىىىدىكى ب ڭكىتابنىىىى هھلىىىىئ
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 ۈچىىۈنئ ۇرۇشيوشىى هقىقهتنىىىھ ڭكىتابالرنىىى هھلىىىبولسىىا، ئ ېلىشىىىخىىىالپ ك

 ۈنكىئىىىىدى. چىىى هۋەبتىنسىىى ۆزگهرتىىىىۋەتكهنلىكىئ هسىىىتهنكىتىىىابلىرىنى ق ۆزئىىى

 ۇسخىسىىىىنىن هسىىىلىئ ڭكىتابالرنىىىى ۇئىىى ەق،بايىىىان قىلغانىىىد ۇقىرىىىىدابىىىىز ي ۇالرئىىى

ى قولىىىدىكى ھىىازىرقى ئىككىى ۇالرنىىىڭئ ۇپ،يوقىتىىىپ قويغىىان بولىى ۇرۇنئىىاللىب

ىتىلىرىنى ۋاسىىىىىىتىكى ېلىشىىىىىىك ېتىىىىىىىپچىىىىىىن ي ۆزلىرىنىىىىىىىڭكىتىىىىىىابلىرى ئ هھىىىىىدەئ

 ۈپهتلهردىنيلىىىىىىىك، يىىىىىاكى ئىلھىىىىىامىيلىق سىىىىىىۋەھىكىتىىىىىابالر  ۇيوقاتقاچقىىىىىا، بىىىىى

َْلَىىى بَناىىي ﴿  :ەيىىدۇد ۇنىىداق. ئىىالالھ مۇريىراقتىى  َُّ َََن يَقسىى إانَّ َھىى َا ال قسىىر 

فسوَن  تَلا ي ھسم  شايها يَخ  ىََر الَّ ا َرائايَل أَك  هقىىقهتهن ھ ۇرئىانق بىۇ ﴿ يهنىى ﴾إاس 

 ۆپىنىكىى هرسىىىلىرىنىڭئىخىىتىالپ قىلىشىىقان ن ۇالرنىىىڭئ هۋالدلىرىغىىائىسىىرائىل ئ

  (1)﴾  بېرىدۇ.بايان قىلىپ 

دىلىىىىىىىدا  ېيتىىىىىىىپ،)تىلىىىىىىىدا ئىمىىىىىىان ئ ۇنىىىىىىاپىقالرم دە« كهرىىىىىىىم ۇرئىىىىىىانق»

 مهخپىىىىي ۇالرسىىىىرلىرى پىىىاش قىلىنغىىىان. ئىىى ۈرلىىىۈقت ئىشىىىهنمىگۈچىلهر( نىىىىڭ

ىىىش ئزىيىنىغىىا  ۇسىىۇلمانالرنىڭم هنبىىىل ېكىىىرلهرـ مھىيلهىى ۈرلىىۈقت هرھالىىدا ھ

 ۇبىىىىىى ۇالرنىىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىىاالمغائ ۇھهممهدبىىىىىىاراتتى. ئىىىىىىالالھ مىىىىىى ېلىىىىىىىپئ

 ۇرئىىىانق» ۇنىىىاپىقالرمۇ. متتىۇراتىىى ۈرۈپبىلىىىد هپبىىىىرل-بىىىىر  هھىىىۋاللىرىنىئ

 هنهي« هرىىىىمك ۇرئىىىانق»قىالتتىىىى.  ېتىىىىراپئ هۋەرلىرىنىىىىخ ۇبىىى ڭنىىىى «هرىىىىمك

 ۇراتتى،تىىىىىى ېرىىىىىىىپب هۋەرخ هھۋاللىرىىىىىىىدىنمۇئ يوشىىىىىىۇرۇن هھۇدىيالرنىىىىىىىڭي

 ئىنكار قىاللمىغان. هۋەرلىرىنىخ ۇب ڭنى «هرىمك ۇرئانق» ۇالرمۇئ

 ۋە ئومىىىىىىۇمىيباقمىغىىىىىىان  ۆرۈپكىىىىىى هرەبىىىىىىلهرئ دە «هرىىىىىىىمك ۇرئىىىىىىانق»

 هقلىيىىىىاتئىلىملىىىىىرى، ئ هرىۇهت: شىىىىۇنىڭىىىىدا. ئهلىىىىگهنك هرئىلىمىىىىل ۇسۇسىىىىىيخ

 ېكمهتلهر،، ھىىىنهسىىىىھهت- ۋەزتىىىارى ،  ەددىىىىيه،ر ۇنالرغىىىائىلىملىىىىرى، ئازغ

ر باشىىىقىال ۋە هخىىىالقئ-هدەپئ هۋەرلهر،خ ۇناسىىىىۋەتلىكم هئىىىالىمىگ ەتئىىىاخىر

 «هرىىىىمك ۇرئىىانق» هرئىلىمىىىل هھمىيهتلىىىكئ ۆپلىگهنھىىازىرقى كىىى ۇپ،بىىار بولىىى

 هھكىىىىاملىرى،ئ هرىۇهتشىىىى هقىىىىىدە،ئ ۇھىملىرىمىىىى ۇالرنىىىىىڭئ ېلىنغىىىىان،دىىىىىن ئ

 .ۇرباشقىالرد ۋە ۆلچهملىرىئ هخالقئ
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 هئىچىىىگ ۆزئىى مهسىىىلىلهرنى ۋە هرنىىىئىلىمل ۆپلىگهنكىى« هرىىىمك ۇرئىىانق»

 ۋەئىخىىىىىىىتىالپالردىن  هرخىىىىىىىىلھ ۇرۇپ،بىىىىىىىىر كىتىىىىىىىاب تىىىىىىى دئالغىىىىىىىان چىىىىىىىو

 ۆزىسىىى ڭئىىىالالھتىن باشقىسىىىىنى ۇئىىى هگهر. ئۇرخالىىىىد ۈتىىىۈنلهيزىىىىتلىقالردىن پ

خاتىىىالىقالر  ۋەزىىىىتلىقالر  ۆپلىگهنكىىى ۇنىڭىىىدائ هلىىىۋەتتهبولغىىىان بولسىىىا ئىىىىدى، ئ

 ۇنىىىىىداقب ەتتهكىتىىىىابالر ئىىىىىاد هجىملىىىىىىكھ دچىىىىىو ۈنكىبىىىىىوالتتى. چىىىى ېپىلغىىىىانت

ئىخىىىىتىالپ  ۇئىىىازراقم دە« كهرىىىىم ۇرئىىىانق». ۇئىشىىىالردىن خىىىالىي بواللمايىىىد

 ېچھىىىىى هنلىكىىىىىىگهئىك ۆزىسىىىىى ڭئالالھنىىىىىى چوقىىىىىۇم ۇنىىىىىىڭئ ۆرۈلمىگهچكهكىىىىى

وَن ﴿  :ەيىدۇد ۇنىداقم هقىتهھ ۇ. ئىالالھ تائىاال بىۇريوقت ۈبھىمىزش أَشَىاَل يَتَىدَبَّرس

ا  تااَلشكىا َكىايىرك ا لََوَجىدسوا شايىها اخ  ن ىدا َغي ىرا َّللاَّ ْا ن   َََن َولَو  َكاَن ما  ﴾ال قسر 

 ۇرئىىىىانق هگهرئ ۈرگۈزمهمىىىىدۇ؟پىكىىىىىر ي ۈسىىىىتىدەئ ۇرئىىىىانق ئىىىىۇالر ﴿ يهنىىىىى

غهيرىنىىىىىڭ ( ئىىىىالالھتىن ەققىلغانىىىىد ۇمىىىىانگ ۇنىىىىاپىقالرم هنبىىىىىل ۇشىىىىرىكالر)م

 نۇرغىىىىۇن زىىىىىددىيهتلهرنى نئهلىىىىۋەتته، ئۇنىڭىىىىدىبولغىىىىان بولسىىىىا،  تهرىپىىىىىدىن

 (1)﴾ بوالتتى.تاپقان 

« كهرىىىىم ۇرئىىىانق» هتكهئىىىاالم ۇبايىىىان قىلىنغىىىان بىىى ۇقىرىىىىدائىىىالالھ تائىىىاال ي

ي يَل لَىىىمس  ﴿ :ۇقىلىىىد ەتئىشىىار ۇنىىداقم ۈرىسىىىدەس ۇرقىىانش نىىىڭ أَن َزلَىىهس الَّىى ا

َا  َر  ىىىىىرَّ شاىىىىىي السَّىىىىىَماَواتا َواأل   ۇنىئىىىىى» ئېيتقىنكىىىىىى، ﴿ يهنىىىىىى ﴾الس ا

ئىىىىىىىىالالھ  ۇرىىىىىىىىىدىغانبىلىىىىىىىىىپ ت زڭمىنىىىىىىىىدىكى سىىىىىىىىىرنى ۋەئاسىىىىىىىىمانالردىكى 

 (2)﴾چۈشۈردى.

 ۋەبىىىاالغىتى  نئۇسىىىلۇبى، ھهممىىىىدىن ئۈسىىىتۈئاجايىىىىپ  ۆزىنىىىىڭئ ۈنكىچىى

 ۆزئىىىىى هرنىىىىىىئىلىمل ۆپلىگهنكىىىىى ېرىشىىىىىى،ب هۋەرخ هيىىىىىىپلهردىنپاسىىىىىاھىتى، غ

 ۇشىىىىئىخىىىتىالپالردىن، زىىىىتلىقالردىن خىىىالىي بول ۋە ۇشىىىىئالغىىىان بول هئىچىىىىگ

اب بىىىىر كىتىىى هجىملىىىىكھ ۇنىىىداقب ۇرغانقالىىىد هيرانلىقتىىىائىنسىىىانالرنى ھ هنبىىىىل

بىىىىىىىىر زات )ئىىىىىىىالالھ(  قۇدرەتلىىىىىىىك ۈچى،ئوبىىىىىىىدان بىلگىىىىىىى هممىنىىىىىىىھ هقهتپ

 !ېلىدۇك هرىپىدىنالت
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 ۇنىىىىىڭ. ئۆجىزىىىىىدۇرقىلىىىىىدىغان م ۋامدا هىگۈلىىىىۈقم« كهرىىىىىم قۇرئىىىىان»

 ئىىالالھ ۈنكى. چىىۇچىىىدۇرجايلىرىىىدا جىىارى بولغ همىىمهھ ۇنيانىىىڭد ۆجىزىسىىىم

 قۇرئىىىىىان» هكسىىىىىىچهئ ۆجىزىلىرىنىىىىىىڭم هيغهمبهرلهرنىىىىىىڭپ ۇرۇنقىتائىىىىىاال بىىىىى

 ىىىىڭهيغهمبهرلهرنپ ۇرۇنقىقىلغىىان. بىى ېپىللىىىكساقالشىىىقا ك ۆزىنىىى ئىى «كهرىىىم

 ىنهمىىىدئال ۇالرجارى بولىىىىدىغان، ئىىىۋاقتىىىىدىالھايىىىات  ىىىىڭۇالرنئ ۆجىزىلىرىمىىى

 ئىىانقۇر» ېكىنئىىىدى. لىى ۆجىزىلهرمىى ۋاقىتلىىىقتوختايىىدىغان  ېىىيىنك ۆتكهنىىدىنئ

بىىىىر  هتىىا ھىىىازىرغىچ ۋاقىتىىىتىن ۈشىىىكهنئىىالالھتىن چ ۆجىزىسىىىىم ڭنىىىى«كهرىىىم

. ۆجىزىىىىىىدۇرم هىگۈلىىىىىۈقم ۋە ۆزگهرمهسئىىىىى هلىىىىىگهنقىلىىىىىىپ ك ۋامخىىىىىىل دا

. هلمهكىىىىتهسىىىىاقالپ ك ۈچىنىكىىىى هھىىىىازىرغىچ ۇئېلىىىىىقىلغىىىىان د ېالنئىىىى ۇنىىىىىڭئ

 ۋەخىىىىىىىل دىىىىىىىىن  هرھ ۋە ۇداسىىىىىىىزالرقايسىىىىىىى جىىىىىىىايلىرى خ هرھ ۇنيانىىىىىىىڭد

 ۇشىىىىىىۇتولغىىىىىىان م هنبىىىىىىىل ۈشىىىىىىمهنلىرىبولغىىىىىىان ئىسىىىىىىالم د هردىىىىىىىنلهزھهپم

ئوخشىشىىىىدىن  ڭنىىىى «كهرىىىىم قۇرئىىىان» ېچبىىىىرىھ ۇالرنىىىىڭئ ەۋرىمىزدىمىىىۇد

 ۇشىىقاۇرىغىىا تاقابىىىل تۇئېلد ڭنىىى «كهرىىىم قۇرئىىان»ئىجىىاد قىلىىىپ،  ۈرەسىى ەربىىىر

قىاللمىىىىىىاي  ۈرئهتمىىىىىىات قىلىشىىىىىىقا جىىىىىى ۇسىىىىىىۇلمانالرنىئىىىىىىارقىلىق م ۇشىىىىىى ۋە

. ۇيىىدقىاللما ۈرئهتئىشىىقا جىى ۇبىى هرگىزمىىۇھ ۇالرئىى ېيىنمىىۇك ۇنىىدىن. بهلمهكىىتهك

 قۇنداشىى هتكىچهتىىا قىيىىام هنئاساسىى ۋەدىسىىىگه ئالالھنىىىڭ ۆجىزەمىى ۇبىى ۈنكىچىى

 .ۇقىلىد ۋامدا

 ېسچارچىىىىىاش ھىىىىى قهتۇىىىىىىيكىشىىىىىى  ئوقۇغىىىىىاننىىىىىى  «كهرىىىىىىم قۇرئىىىىىان»

. ۇقىلمايىىىىد ېسھىىىى زڭىىىىرىكىش ۇنىڭىىىىدىنئ ۇكىشىىىىىم ڭشىىىىىغانتى ۇنى. ئىىىىۇقىلمايىىىىد

بولغىىان  ۇنىڭغىىائ ۇشئوقىى هكىىرارقايتىىا، ت –نىىى قايتىىا  «كهرىىىم قۇرئىىان» هلكىىىب

دىىىىىىىن باشىىىىىىقا  «كهرىىىىىىىم قۇرئىىىىىان». ۇرىدۇئىخالسىىىىىىنى ئاشىىىىىى ۋە ۇھهببهتمىىىىى

 ۇقانچىلىىىىك قىزىقىىىارلىق بولسىىىىم ۋە هدەبىىىىيقانچىلىىىىك ئ هسىىىهرلهرئ ەتتىكىئىىىاد

 قۇرئىىىان» هممىىىا. ئۇقىلىىىىد هيىىىداپ زڭىىىرىكىش ەكىشىىىىد ۇشقىىىايتىالپ ئوقىىى ۇنىئىىى

 هنبىىىىىل ۋەتھىىىىاال ۇزۇر،ھىىىى ىلىغۇچىنىئىىىىا ۋە ۇغىىىىۇچىنىئوق ۇنىئىىىى« كهرىىىىىم

 ۇبىىى ڭنىىىى «كهرىىىىم قۇرئىىىان». ۇتارتىىىىد ۋە ېقىنالشىىىتۇرىدۇي ېخىمىىىۇت ۆزىگهئىىى

 هلكىىىب هيىىدىغان،بىلم هنىسىىىنىم ڭنىىى «كهرىىىم قۇرئىىان» ۋىتىنىھىىاال-ۇزۇرھىى

 ۇ. مانىىا بىىىۇقىلىىىد ېسھىى هرمۇكىشىىىل هيىىدىغانبىلم هرسىىهن ېچتىلىىىدىن ھىى هرەبئ

زامانىىدا  ېقىنقىىى: يمهسىىىلهن. )ۇرئىپادىسىىىد هنلىكىنىىىڭئىالھىىىي كىىاالم ئىك ۇنىىىڭئ
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 «كهرىىىم قۇرئىىان»قارىھىىاجى  ئابدۇرڭشىىىت ۆلىمىىاياشىىىغان دىنىىى ئ هشىىقهردەق

 جۇىگىىىىىىىوتاماملىغىىىىىىىان. __  ئوقىىىىىىىۇپ ئىىىىىىىارتۇق قېتىمىىىىىىىدىن مىىىىىىىىڭ 10نىىىىىىىى 

 (ژۇرنىلىدىن مۇسۇلمانلىرى

. ئىىالالھ ۇريىىادالش ناھىىايىتى ئاسىىاند هتلىرىنىئىىاي ڭنىىى «كهرىىىم قۇرئىىان»

-40، -32، -22، -17 ڭنىىىىىىىىهمهرق ۈرەسىىىىىىى-54 هقىقهتنىىىىىىىىھ ۇتائىىىىىىىاال بىىىىىىى

رز ﴿  ئايهتلىرىدە ىدَّكا ن  مس را شََھل  ما ك  ل  ا َََن لا نَا ال قسر   بىىز ﴿ يهنىى ﴾َولَقَد  يَسَّر 

 ۇچىئىىىىالغ ەتئىبىىىر ۇق،ئاسىىىان قىلىىىد ۈچىىىۈنيىىىادالش ئ ۇرئىىىاننىق هقىىىىقهتهنھ

يىىادالش  ىنىى« كهرىىىم قۇرئىىان»قىلغىان.  ېالنئىى هنبىىىل ۆزىسىى دڭىىگهن ﴾ بىارمۇ؟

 ۇنىئىى ەئىچىىىد ۋاقىىىتقىسىىقا  ۇالر. ئىىئوىايىىدۇر ېخىمىىۇت ۈچىىۈنكىچىىىك بىىالىالر ئ

 ۇنيانىىىىڭد يادلىغىىىان قىىىارىيالر تولىىىۇقنىىى  «كهرىىىىم قۇرئىىىان». ۇيىىادالپ بولىىىىد

 قۇرئىىىىان»ىنچىسىىىىى ۆپك ۇالرنىىىىىڭ. ئېپىلىىىىىدۇت ۆپقايسىىىىى جايلىرىىىىىدا كىىىى هرھ

خاتالىقسىىىىىز،  بىرىىىىىدە ېچھىىىى ڭلىرىنىىىىىھهرەكه ۋە ەئىبىىىىار ۇنىىىىىڭنىىىىى ئ «كهرىىىىىم

 ۇنياسىىىداخىرىسىىتىيانالر د هممىىا. ئۇرچىقىشىىقا ئىقتىىىدارلىقت ېزىىىپكامىىىل ھالىىدا ي

ئىىىىىىىنجىلالردىن  هلكىىىىىىىب همهس،ئ هممىنىىىىىىىھ ڭكىتابلىرىنىىىىىىى هھىىىىىىدەئىككىىىىىىى ئ

 ڭنىىى «كهرىىىم قۇرئىىان». ېپىلمايىىدۇت هسىىالكىشىىى ئ ەريادلىغىىان بىىىر ەرسىىىنىبىر

 هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىى ڭبولغىىانلىقى ئالالھنىىى ئوىىىاييادالشىىقا  ۇنىىداقب

 ڭنىىىى «كهرىىىىم قۇرئىىىان» ۋەئاتىىىا قىلغىىىان كاتتىىىا نېمىتىىىى  ۈچىىىۈنئ ئىىىۈممهتلىرى

 ىتىسى ئىدى.ۋاسبىر  ېلىشىنىڭساقلىنىپ ق ۆزگهرتىشلهردىنئ



 ئۈچ سوئال ۋە ئۇنىڭ جاۋابلىرى

 ۆجىزىسىىىىىىىىنىڭم هلهيھىسسىىىىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدبىرىنچىىىىىىىى سىىىىىىىوئال: مىىىىىىى

 ېمه؟ن سهۋەبى ڭدىن بولغانلىقىنىنۇقتىسى هتباالغ

 ەۋرد ەزامىىىىان كىشىىىىىلىرىد ۇشىىىى ھهرقاچىىىىان ۆجىزىلهرمىىىى هزى: بۋابجىىىىا

جىنسىىىىىدىن  هرسىىىىىلهرنىڭچىققىىىىان ن ئۇچىغىىىىا ۇپبولىىىى هشىىىىھۇرم ۋە ۈرگهنسىىىى

 ۇشىى ۇپ،بىرىنچىىى سىىانالغان بولىى هدئ هرسىىىلهردەن ۇشىى ۇالرئىى ۈنكى. چىىېلىىىدۇك

 كهنهتىىىي هللىىىىگهپ ۇقىرىيىىى هدئ هتىىىكهنئىقتىىىىدارى ي هتنىڭزامانىىىدىكى ئىنسىىىانىي

ولغىىان سىىىرتىدا ب ڭئىقتىىىدارىنى هت،تىىاق ۆزلىرىنىىىڭئ هركىشىىىل ۇنىىداق. مۇبولىىىد

خىىىىارىقى  هلىىىىگهنك هرىپىىىىدىنئىىىىالالھ ت ۇمچوقىىىى ۇنىىىىڭئ ۆرگهنىىىىدەئىشىىىالرنى ك

 نىڭهلهيھىسسىىاالمئ ۇسىىا: مهسىىىلهن. مۇقايىىىل بولىىىد هنلىكىىىگهئىىىش ئىك ەتئىىاد

 هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىىىىام ېھىرگهرلىرىسىىىىىىىى هۋننىىىىىىىىىڭزامانىىىىىىىىىدىكى پىرئ

 ھىرېسىىى ڭئىشىىىنى ۇبىىى ېىىىيىن،ك ۆرگهنىىىدىنيىالنغىىىا ئايالنغىىىانلىقىنى ك ڭھاسىسىىىىنى

ئىىىىىالالھ تائىىىىىاال  ۇنىىىىىىڭئ ۋە همهسىىىىىلىكىنىىىىىىىش ئدائىرىسىىىىىى ئىچىىىىىىدىكى بىىىىىىر ئ

 شىىىىۇ هنلىكىنىىىىىئىك ۆجىزەمىىىى ېىىىىرىلگهنب هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇسىىىىام هرىپىىىىىدىنت

 .ېيتىدۇئىمان ئ ۇنىڭغائ ۋە ۇھامان بىلىد

 ۈكسىىىىهقي هدئىلمىىىىى ئ ۇرلىىىىۇقزامانىىىىىدا دوخت هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىسىىىىا ئ

ئىسىىىىىىىا  هھلىلىىىىىىىىرىزامىىىىىىىان ئ ۇقىلغىىىىىىىان ئىىىىىىىىدى. بىىىىىىى تهرەققىىىىىىىىي ەرىجىىىىىىىىدەد

 ڭ، كورالرنىىىىىىىىىىىۈرگهنلىكىنىتىرىلىىىىىىىىىىد ئۆلىىىىىىىىىىۈكلهرنى هلهيھىسسىىىىىىىىىىاالمنىڭئ

 هئىلمىىىىىگ ۇرلىىىىۇقدوخت ڭئىشىىىىالرنى ۇبىىىى ۆرۈپئاچقىىىىانلىقىنى كىىىى ۆزلىرىنىكىىىى

ئىسىىىىىىىا  هرىپىىىىىىىىدىنئىىىىىىالالھ تائىىىىىىىاال ت هلكىىىىىىىىب همهس،ئ هردىىىىىىىىنئائىىىىىىىت ئىلىمل

 دىنىغىىا ۇنىىىڭئ ۋە ۇبىلىىىد هنلىكىنىىىئىك ۆجىزەبىىىر مىى ېىىرىلگهنب هلهيھىسسىىاالمغائ

 .هگىشىدۇئ

 هتزامانىىىىىدا بولسىىىىا، ئىلمىىىىى بىىىىاالغ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىى

 ۇھهممهدئىىىىدى. مىىى هتىىكهني ېكىگهچىىى هدئ ۇئىى ۈرۈپ،سىىى ەۋرد ساھهسىىى

 قۇرئىىان» ېىىيىن،ك هلگهنىىدىنك هنبىىىل «كهرىىىم قۇرئىىان» ۇبىى هلهيھىسسىىاالمئ

 دتىىىا-ھىىىادشىىىائىرلىرىنى  ۋەە هدىىىىئاتىىىاقلىق ئ ۈتىىىۈنپ ۇالرنىىىىڭئ «كهرىىىىم

 ۆجىزەمىى هلىىگهنك هرىپىىىدىنئىىالالھ ت ۇنىىىڭھالىىدا ئ تهبىۇىىىي ۋە ۇردىقالىىد
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 ۇسىىۇلمانم هلتىىۈرگهنلهرئىمىىان ك ۇنىڭغىىاچىقتىىى. ئ ۇرىغىىائوتت هنلىكىىىئىك

 ۋە مۇتهكهببىىىىۇر هرسىىىىا،ت هقهتپ ۇنىڭغىىىىا. ئېرىشىىىىتىئ هخىىىىتكهب ۇپ،بولىىىى

 .ېيتمىدىجاھىلالر ئىمان ئ

 ۈشۈرۈلمهسىىىتىنبىىىىراقال چ ڭنىىىى «كهرىىىىم قۇرئىىىان»ئىككىنچىىىى سىىىوئال: 

 ېمه؟ن ېكمىتىھ ۈشۈرۈلگهنلىكىنىڭچ هپارچ-هپارچ

 ۈشىىىۈرۈلگهنلىكىنىڭچ هپىىىارچ-هپىىىارچ ڭنىىىى «كهرىىىىم قۇرئىىىان»: ۋابجىىىا

 :ۆپتۇرك ېكمهتلىرىھ

 هيىىىىىىىدىغانبىلم ېزىشىىىىىىنىي ۋە ۇشئوقىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىىى- 1

« ىىىمكهر قۇرئىىان». هيغهمىىبهردۇرئىچىىىدىن چىققىىان پ هتنىىىڭبىىىر مىلل ۋاتسىىىزسا

غىىان بول ېىىيىنيىىادالش ق ۇنىئىى ۇالرغىىابولسىىا، ئ ۈشىىۈرۈلگهنبىىىراقال چ ۇنىڭغىىائ

 ۇالرنىىىىڭئ ۈشىىىۈرۈلگهنلىكىچ هپىىىارچ-هئىىىازدىن، پىىىارچ-ئىىىاز ۇنىىىىڭبىىىوالتتى. ئ

 «كهرىىىىم قۇرئىىىان»سىىىاھابىلهر  ۈنكىئىىىىدى. چىىى ۇناسىىىىپناھىىىايىتى م هھۋالىغىىىائ

ش يىىادال ىنىى« كهرىىىم قۇرئىىان»يادلىغىىان.  ۋە ۆگهنگهني ھالىىدا ئىىتهدرىجىيىى ىنىى

 .هلمهكتهك ۇپجارى بول هبويىچ ۇش هتتهممۈئ ۇئىشى ب

 ۋە هھادىسىىىىى ۇئهييهنمىىىىى هتلىرىئىىىىاي ۆپكىىىىى ڭنىىىىى«كهرىىىىىىم قۇرئىىىىان»- 2

 ۋابقىلىىىىش، يىىىاكى سىىىوئالغا جىىىا هلھ مۈشىىىكۈلنى ەربىىىىر هققىىىىدەھ ۋەقهلىكىىىلهر

. ۈشىىىكهنچ هقسىىىىتىدەم ۇقالشىىىتۇرۇشئوچ ۆكىىىۈمنىھ ەر، يىىىاكى بىىىىرېىىىرىشب

اقال بىىىر ۋاقىتتىىابىىىرال  هلهيھىسسىىاالمغائ ۇھهممهدمىى« كهرىىىم قۇرئىىان» هگهرئ

شىىمىغان بىىوالتتى. ۇقالئوچ هقسىىهتم ۈشۈشىىىدىكىچ ۇنىىىڭبولسىىا، ئ ۈشىىكهنچ

 ۋە هسىىىرلىكت هدئ هلىىبلهردەق ۈشىىۈرۈلگهنلىكىچ هپىىارچ-هپىىارچ ۇنىىىڭئ ۇىاشىى

 بولغان. ۈچلۈقك هدشتا ئشتۇرۇالئايدىڭ هقسهتنىم

 ۈشىىىۈرگهنچ ېتىمىىىدىالنىىىى بىىىىر ق «كهرىىىىم قۇرئىىىان»ئىىىالالھ تائىىىاال  – 3

 هممىسىىىىىىىھ ڭرنىىىىىىىبۇيرۇقالباشىىىىىىقا  ۋە هھكىىىىىىاملىرىئ هرىۇهتبولسىىىىىىا، شىىىىىى

 ۇالرغىىىائ هنبىىىىل ۇنىىىىڭبىىىوالتتى، ب ۈشىىىكهنچ ۋاقىتتىىىابىىىىرال  ۇسىىىۇلمانالرغام

 هلىىىىگهنقىلىشىىىىنى باشىىىىالش قىىىىىيىن ك همهلبىىىىىراقال ئ هممىسىىىىىگهھ ۇالرنىىىىىڭب

 هپىىىىىىارچ- هئىىىىىىازدىن، پىىىىىىارچ-ئىىىىىىاز« كهرىىىىىىىم قۇرئىىىىىىان» ېكىنبىىىىىىوالتتى. لىىىىىى

ي ھالىىدا تهدرىجىيىى ۆرسىىهتمىلهرك-بىىۇيرۇق ۋە هھكىىامالر، ئۈشىىۈرۈلگهچكهچ



 194 ئېالنى نىڭھهقىقهت

 ۇقىلىشىىىىىم ۇلقوبىىىىى ۇالرنىئىىىىى هتىجىىىىىىدەبولىىىىىدى، ن ۇيرۇلغىىىىىانئىىىىىازدىن ب-ئىىىىىاز 

 .ۇيۇلدىت ېنىكناھايىتى ي هرگهكىشىل

 هيغهمبهرنىىىىڭشىىى پۈشۈرۈلۈئىىازدىن چ-ئىىاز  ڭنىىى«كهرىىىم قۇرئىىان»- 4

 ۈنكى. چىىىۇقىلىىىىدتهقهززا ۇرۇشىىىىنىت ۆرۈپئارقىىىىدىن كىىى-جىبرىۇىلنىىىى ئارقىىىا 

 رگهنهب هنئىزنىىى بىىىل ڭئالالھنىىى هرىشىىتىنىڭجىبرىۇىىىل پ هلبىىىق هيغهمبهرنىىىڭپ

ا ئازارلىرىغىىى هۋمنىىىىڭق ۋەقىلىىىىش  ەۋەتئىىىارقىلىق دىننىىىى د هدەتلىىىىرىروھىىىى م

 . ۇراتتىت ۈچلىنىپك ۇشقابول سهۋرلىك

، هھۋالىنىىىىىىىڭئ هتقىيىىىىىىام ڭ،ىنىهسىلىسىىىىىىم هۋھىىىىىىىدسىىىىىىوئال: ت ۈچىنچىئىىىىىى

 ېمه؟ن هۋەبىس هكرارلىنىشىنىڭت ڭقىسسىلىرىنى هيغهمبهرلهرپ

پايىىىدىلىرى  ۆپلىگهنكىى هكرارالرنىىىىڭدىكىىى ت «كهرىىىىم قۇرئىىان»: ۋابجىىا

 بار:

ايىىان ب ېىىتىمق ۆپكىى هسىىىلىنىڭبىىىر م هنىىى، يهيىىدۇئىپادىل هكىتنىىىت هكىىرارت- 1

 .هيدۇئىپادىل هنلىكىنىئىك هھمىيهتلىكئ هسىلىنىڭم ۇقىلىنىشى ب

 ېتىبىىىىارىبىىىىاالغىتى ئ ۇنىىىىىڭئ ئۈسىىىىتۈنلۈكى ڭنىىىىى «كهرىىىىىم قۇرئىىىىان»- 2

 لۇئېىىىد هنبىىىىل ېتىبىىىارئ ۇبىىى هرەبىىىلهرگهئ« كهرىىىىم قۇرئىىىان»بولغاچقىىىا،  هنبىىىىل

 ىشىىىىېلك هكرارلىنىىىىپت هسىىىىلىلهرنىڭباشىىىقا م ۋە هرنىڭقىلغىىىان. قىسسىىىىل ېالنئىىى

ئوخشىىىىىاش  ېتىمىىىىىداق هرسىىىىىاقالپ قالغىىىىىان ھالىىىىىدا ھ ئۈسىىىىىتۈنلۈكىنى ۆزىنىىىىىىڭئ

 ۇنىىىىىڭئ هتشۇناسىىىىالرباالغ ۈنكىئىىىىىدى. چىىىى ۈچىىىىۈنئ ۈرۈشبولمىغىىىىان بىلىىىىد

 .ۇبىلىد هنلىكىنىئىك ەتخارىقى ئاد

ئازارلىرىىىىىىدىن  هۋمىنىىىىىىڭق ۆىلىكىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىىىبهرپ- 3

َق باَمىا يَقسولسىوَن ﴿  .سىقىالتتى ھهمىشه ىد رس ََ ىيقس   ﴾َولَقَد  نَل لَمس أَنَّىَك يَها

ئوبىىىدان ۋاتقانلىقىنى سىىىىقىلى ۈرىكىڭنىىىىڭي ۆزلىرىدىنسىىى ۇالرنىىىىڭئ زبىىىى ﴿ يهنىىىى

شىىىىىارائىتىغا ماسالشىىىىىقان ھالىىىىىدا  ۋە هھۋالىغىىىىىائ ۇنىىىىىىڭئىىىىىالالھ ئ (1)﴾ بىلىمىىىىىىز

ئىىىىارقىلىق  ېىىىرىشقىسسىىىىىلىرىدىن بايىىىان قىلىىىىىپ ب هيغهمبهرلهرنىىىىڭپ ۇرۇنقىبىىى

ىىن  أَن بَىىا ا ﴿  .ېرەتتىىىب هسىىهللىت ۆىلىگهكىى ۇنىىىڭئ َْلَي ىىَك ما  َُّ َوكسىىالأ نَقسىى

ََىىةْ  ْا سسىىلا َمىىا نسىَب اىىتس باىىها شسىىَمادََق َوَجىىاَ َق شاىىي َھىى ا ا ال َحىىقُّ َوَمو  الرُّ

                                                
 تهئاي-97ھىجر  ەرۈس-15(1)
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نايَن  ما ىم  ل مس ىَرى لا ك   ىاسىىا ۈچىۈن،قىلىىىش ئ همخىاتىرج ىكۆىلىۈىن ﴿ يهنىىى ﴾َوذا

 هرقىسسىىىىىىل ۇبىىىىى ېرىمىىىىىىز،قىسسىىىىىىلىرىنى بايىىىىىان قىلىىىىىىپ ب هيغهمبهرلهرنىىىىىىڭپ

  (1)﴾ ئالىدۇ. هئىچىگ ۆزئ هسىھهتنىن- ۈچۈن ۋەزئ رھهقىقهتنى، مۇئمىنله

 ۋاقىىىىىىىىىتالردا،باشىىىىىىىىلىغان  هئىسىىىىىىىىالم دىنىغىىىىىىىىا كىرىشىىىىىىىىك هركىشىىىىىىىىىل- 4

. ۇراتتىتىىى ېلىىىىپك هزىىىىيهتلهرئ همىشىىىهھ هرىپىىىىدىنكىىىاشىرالر ت ۇسىىىۇلمانالرغام

دىىىىن  «كهرىىىىم قۇرئىىىان» ۈچىىىۈنئ ېىىىتهكلهشي سىىىهۋرىچانلىققا ۇالرنىئىىىالالھ ئىىى

. ۇراتتىتىىىى ۈشىىىىۈرۈپچ قىسسىىىىىلهرنىھالىىىىدا  ۇناسىىىىىپم هھۋالغىىىىابىىىىىر ئ هرھ

 ۋە كىىىىىۈلپهتلهر كهلىىىىىگهنباشىىىىىلىرىغا  پهيغهمبهرلهرنىىىىىىڭ بىىىىىۇرۇنقى چىىىىىۈنكى

 ۋەزىپىلىرىنىىىىىى ۆزئىىىىى ۈكمهسىىىىىتىنئالدىىىىىىدا تىىىىىىز پ كىىىىىۈلپهتلهر بىىىىىۇ ئۇالرنىىىىىىڭ

 دچىىىىىو ۈچىىىىىۈنئ ۇشىىىىىلىرىبول ۇسىىىىىتهھكهمم ېيىنكىلهرنىىىىىىڭك ئورۇنىىىىىدىغانلىقى

 ئىدى. ەتئىبر
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 بايانىھەقىقەتنىڭ 

 

 بىرىنچى ھەقىقەت

 ۆجىزىلهرچىققىىىىىان مىىىىى هيىىىىىدانغاقولىىىىىىدا م هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىىبهرپ

 :ۆلۈنىدۇب ۈرگهئىككى ت ۇالرب ۇپ،بول

ئائىىىىىىت بولغىىىىىان ئىشىىىىىالر  هككهچېلهكىىىىى ۋە ۆتمىىىىىۈش: ئۈرىبىرىنچىىىىىى تىىىىى

 ۆتمۈشىىتهئ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىى ۇپ،بولىى هۋەرخ ېىىرىلگهنب هققىىىدەھ

 ۇ. ئىىۆپتىىۇرناھىىايىتى ك هۋەرلىىىرىخ هرگهنب ۋەقهلىكلهردىىىن ۆتكهنئىى ۇپبولىى

 ۇرۇپ،ئالماسىىتىن تىى هلىىىمكىشىىىدىن ت ەر، يىىاكى بىىىرۇماسىىتىنكىتىىاب ئوق ەربىىىر

 ۆتكهنئىىى ۇپزامىىىانالردا بولىىى ۇئىىى ۋەقهلىكلىىىىرى، ئۈممهتلهرنىىىىڭ ۆتمۈشىىىتىكىئ

ئىنكىىىىىار  هيغهمبهرلهرنىىىىىىپ ۋەقىسسىىىىىىلىرى  هيغهمبهرلهرنىىىىىىڭ، پھادىسىىىىىىلهر

بايىىانالرنى قىلغىىان.  ەتلىىىكئىبر هققىىىدەھ ۋەتلىرىئىىاقى ېچىنىشىىلىقئ ڭقىلغانالرنىىى

يَھىا إالَي ىَك ﴿  :ەيىدۇد ۇنىداقئالالھ م هقتهھ ۇب ىن  أَن بَىا ا ال غَي ىەا نسوحا تال ىَك ما

ىبار  إانَّ ال لَاقابَىةَ   َ ىن  قَب ىلا َھى َا شَا َك ما مس َھا أَن َت َواَل قَو  َما كسن َت تَل لَمس

ىىىيَن  تَّقا ل مس ئائىىىىت  هيىىىبكه( غه)قىسسىىى ۇشىىى هنه!( ئۇھهممهد)ئىىىى مىىى ﴿ يهنىىىى ﴾لا

 هۋمىىىىڭق ېنىڭسىىى هن ۋەسىىى ۇق،ي قىلىىىدۇنى ۋەھىىىىئىىى ىاسىىىا هۋەرلهردىنىىىدۇر،خ

بايانىىىىىىدا  هرنىڭقىسسىىىىىىل هزىب (1)﴾  بىلمهيتتىىىىىى. ۇنىئىلگىىىىىىرى ئىىىىى ۇنىڭىىىىىدىنب

 ۇرىسىىىىىدىكىكىتىىىىابلىرى ئوتت ڭكىتابالرنىىىىى هھلىىىىىئ هنبىىىىىل« كهرىىىىىم قۇرئىىىىان»

 هسىىىتهنزامىىىان ق هركىتىىىابلىرىنى ھ ۆزئىىى ۇالرنىىىىڭئوخشاشماسىىىلىقالر ئ هزىب

 ڭكىتابلىرىنىىىىىى ۇالرنىىىىىىڭئىىىىىىدى. ئ هتىجىسىىىىىىن هلگهنلىكىنىىىىىىڭك ۆزگهرتىىىىىىپئ

خاتىىىالىقالرنى  ۇالردىكىئىىى ڭنىىىى «كهرىىىىم قۇرئىىىان» ۋە همهسىىىلىكىنىسىىىاغالم ئ

َََن يَ  ﴿ :ەيىىدۇد ۇنىىداقئىىالالھ م هققىىىدەھ ۈزىتىىىدىغانلىقىت َُّ إانَّ َھىى َا ال قسىىر  قسىى

فسوَن  تَلا ي ھسم  شايها يَخ  ىََر الَّ ا َرائايَل أَك   ۇرئىانق بىۇ ﴿ يهنى ﴾َْلَى بَناي إاس 
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 هرسىىىىلىرىنىڭئىخىىىتىالپ قىلغىىىان ن ۇالرنىىىىڭئ هۋالدىغىىىائىسىىىرائىل ئ هقىىىىقهتهنھ

  (1)﴾ بېرىدۇ.بايان قىلىپ  ۆپىنىك

 ۇرمهدىسىىىىلهھ هلىىىگهنك هققىىىىدەھ هۋەرلهرئائىىىىت بولغىىىان خ ېلهچهككهكىىى

 :ۆپتۇرناھايىتى ك

 هككىنىىىىىىىىىىىىىىڭ،سىىىىىىىىىىىىىاھابىلىرىغا م هلهيھىسسىىىىىىىىىىىىىاالمئ هيغهمىىىىىىىىىىىىىبهرپ- 1

 هرنىىىڭهيبقىلىنىىىدىغانلىقى، خ هتھىىىش ڭئىراقنىىى ۋە، شىىام ۇددۇسىىنىڭ،يهمهننىڭق

 ۇسىىىىىىۇلمانالرنىڭقىلىنىىىىىىىدىغانلىقى، م هتھىىىىىىىش هرىپىىىىىىىدىنت هلىىىىىىىئ هزرىتىىىىىىىھ

 ېلىىىىپئ غهنىىىىمهتبىىىايلىقلىرىنى  ۇملۇقالرنىىىىڭر هنئىىىىرانلىقالر )پارسىىىالر( بىىىىل

 ۈچىىىىىىىۈنئ ۇسىىىىىىىۇلمانالرم ڭقىزلىرىنىىىىىىىى ڭ، ئىرانلىقالرنىىىىىىىىۆلۈشىىىىىىىىدىغانلىقىئ

بولىىىىىىىىدىغانلىقى،  هغلىىىىىىىۇپم ڭبولىىىىىىىىدىغانلىقى، ئىرانلىقالرنىىىىىىىى هتچىىىىىىىىخىزم

رقىىىا ئا ڭباشىىىقا خىرىسىىىتىيانالر(نى ۋە پىىىىرەنىكلهررىملىىىىق  هنىىىى)ي ۇملىىىۇقالرر

 رهۋەالىىىدىن خھىىىاالق بولىىىىدىغانلىقى توغرىسىىىىدا ئ ۇپبولىىى هغلىىىۇپئارقىىىىدىن م

 ىىىدىالۋاقتھايىىات  ڭسىىاھابىالرنى هبىىويىچ ۇشىى همهلىيهتىىتهئىشىىالر ئ ۇبىى هرگهن،ب

 ئاشقان. همهلگهئ

 ۇسىىىىىىىۇلمانالنىڭم هنىىىىىىىى)ي ڭپىتنىنىىىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىىاالمئ هيغهمىىىىىىىبهرپ- 2

 ۆتۈرمهيىىىىىدىغانلىقىبىىىىىاش ك ۆلمهسىىىىىتىنئ ۆمهرئىىىىى هزرىتىىىىىى( ھۆلۈنىشىىىىىىنىڭب

 ىىىدىنۋاپات ۆمهرنىىىڭئ هزرىتىىىھ همهلىيهتىىته. ئهرگهنب هۋەرئالىىدىن خ هققىىىدەھ

 باشالنغان. هپىتن ېيىنالك

 ېرىىىدەي ۇرغىىانئولت ۇپئوقىى« كهرىىىم قۇرئىىان» ڭئوسىىماننى هزرىتىىىھ- 3

بىىىىىىىىىىرى  هقىيلهردىنشىىىىىىىىى هلىنىىىىىىىىىىئ هزرىتىىىىىىىىىىقىلىنىىىىىىىىىىدىغانلىقى، ھ هھىدشىىىىىىىىى

 ىقىۆلتۈرىىىىىدىغانلئ ۇرۇھالرنىىىىىڭئىسىىىىيانكار گ ئۆلتۈرىىىىىدىغانلىقى، ئهممىىىىارنى

 ۈچئىى ۇبىى ۇپ،بولىى هرگهنب هۋەرئالىىدىن خ هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرپ هققىىىدەھ

 قىلىنغان. هھىدش هبويىچ ېرىلگهنب هۋەرخ هساھاب

 ڭبىىىىىر ئالىىىىدامچىنى هبىلىسىىىىىدىنق هقىفسىىىى هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ- 4

 ەمنىىىىڭبىىىىر ئاد هتلىىىىكھاالك ۋەقىلىىىىپ چىقىىىىدىغانلىقى  ۋاسىىىىدا هيغهمبهرلىىىىكپ

 هقىفسىىىىىىى همهلىيهتىىىىىىىته. ئهرگهنب هۋەرئالىىىىىىىدىن خ هققىىىىىىىىدەچىقىىىىىىىىدىغانلىقى ھ
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قىلىىىىپ چىقىىىىپ  ۋاسىىىىدا هيغهمبهرلىىىىككاتتىسىىىى پ هبىلىنىىىىڭق ۇبىىى هبىلىسىىىىدىنق

 ئهمىىىىرى هھىرىنىڭشىىىى هسىىىىرەب ۇنىتىرىشىىىىقاندا ئىىىى ۇرۇشىىىىقائازد هرنىكىشىىىىىل

يىلىىى( - 687 هنىىىڭيىلىىى )مىالدىي- 67 هنىىىڭھىجرىي ۇبهيىىرئىبنىىى ز ۇسىىۇهبم

 هنىىىىڭبولسىىىا، ھىجرىي ەمئىىىاد هتلىىىىكھاالك هممىىىا. ئۆلتۈرىىىىدۇئ هھىرىدەشىىى ۇشهكىىى

 ۇسىىىىۇ ئىبنىىىىى ي هججىىىىاجھ ئىىىىۆلگهنيىلىىىىى( - 714 هنىىىىىڭيىلىىىىى )مىالدىي- 95

ئارىسىىىىىدىن چىققىىىىان زالىىىىىم  ۇسىىىىۇلمانالرم ەمئىىىىاد ۇئىىىىىدى. )بىىىى هسسىىىىهقهشىيئ

قىىان  ۆپھالىىدا كىى هقنىىاھ ۋاقتىىىدابولغىىان  ۋالىىىيئىراققىىا  ۇئىىىدى. ئىى ۆكۈمىىدارھ

. _ هلمهكىىىتهئاتىلىىىىپ ك ەپد« هججىىىاجزالىىىىم ھ»تارىختىىىا  ئىىىۇ شىىىۇىا. ۆككهنتىىى

 ت(

 بىىىاۋا ېىىىيىنقىلىنغانىىىدىن ك شهتھىىىى ۇددۇسقىىى هلهيھىسسىىىاالمئ هيغهمىىىبهرپ- 5

 ۆمهرنىىىىىىڭئ هزرىتىىىىىى. ھهرگهنب هۋەرخ هققىىىىىىدەتارقىلىىىىىىدىغانلىقى ھ ېسىىىىىىلىك

يىىىىىىل  ئىىىىىۈچئارىىىىىىدىن  ۋە ۇقىلىنىىىىىىد هتھىىىىىىش ۇددۇسقىىىىى ەۋرىىىىىىدەد هلىپىلىىىىىىكخ

ن يىراقلىقتىىىىا بولغىىىىا ېتىركىلىىىىوم 20 هھىرىدىنشىىىى ۇددۇسقىىىى ېىىىىيىنك ۆتكهنىىىىدىنئ

 ۇبىى .ۇھىىاالق بولىىىد ەمئىىاد ڭمىىى 70تارقىلىىىپ  ېسىىىلىك ۋابىىا ېزىسىىىداي همىىۋاسئ

 ئىدى. ۋاباتارقالغان  ېتىمئىسالم تارىخىدا بىرىنچى ق

 ئۇممىىىىىۇقىىىىىىزى  ئهنسىىىىىارىنىڭ هلھىىىىىانم هلهيھىسسىىىىىاالمئ هيغهمىىىىىبهرپ- 6

ىلىىىىش قئىىىالالھ يولىىىىدا جىھىىىاد  هبىىىىرلىكت هنبىىىىل ۇسىىىۇلمانالرباشىىىقا م هرامنىىىىڭھ

سىىىى جورى ۇئىى همهلىيهتىىته. ئهرگهنب هۋەرخ ۈرىدىغانلىقىىىدىني ېمىىىدەك ۈچىىۈنئ

 هبىىىىرلىكت هنبىىىىل هركىشىىىىل ۆپكىىى ۇسىىىۇلمانالردىنم ۋەئىبنىىىى سىىىامىت  ۇبىىىادەئ

 ڭڭىىىىىزدىند ۇ. ئىىىىۇكىرىىىىىد ڭڭىزغىىىىاقىلىىىىىش يولىىىىدا د هتھىىىىىقىبىىىرىس ئىىىىارىلىنى ش

 بىىۇ. ۇقىلىنىىىد ەشىىنهجايغىىا د ۇشىى ۇپ،بولىى ۋاپىىاتمىىىنىش ئالدىىىدا  ئۇالغقىىاچىقىىىپ 

يىلىىىىىىىىى( ئوسىىىىىىىىمان - 647 هنىىىىىىىىىڭيىلىىىىىىىىى )مىالدىي- 27 ھىجرىيهنىىىىىىىىىڭ ۋەقه

 خهلىپىلىىىىىك نىىىىىڭ( ۇنرازى بولسىىىى ۇنىڭىىىىدىن)ئىىىىالالھ ئ هنھىىىىۇئ ەزىيهلالھىىىىۇر

 باشچىلىقىدا بولغان ئىدى. مۇئاۋىيهنىڭ دەۋرىدە

 ەزىيهلالھىىىىىۇر هقىىىىىزى شىىىىاتىم ۆزىنىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ- 7

 ۋۋالئىىىا هدئ هلهيھىسسىىىاالمغائ هيغهمىىىبهرئىچىىىىدىن پ هرئائىلىسىىىىدىكىل هنھانىىىڭئ

 6 ۋاپاتىىىىىدىن ڭئاتىسىىىىىنى ۇئىىىى ڭگهنىىىىدەق. دهرگهنب هۋەرخ ېتىشىىىىىدىغانلىقىدىني



  مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىسپاتالر 201

يىلىىىىىى( - 632 هنىىىىىىڭيىلىىىىىى )مىالدىي- 11 هنىىىىىىڭھىجرىي هنىىىىىىي ېىىىىىيىنئىىىىىاي ك

 بولغان. ۋاپات ېيىدارامىزان ئ

 ڭنىىى (هۋرىسىىىن هلهيھىسسىىاالمنىڭئ هيغهمىىبهر)پ هلىىىئىبنىىى ئ هسىىهنھ- 8

، ۇئارىسىىىنى ئىسىىالھ قىلىىىد ۇرۇھنىىىڭگ دئىىالالھ ئىككىىى چىىو هنىتىسىىى بىىىلۋاس

 هزرىتىىىىىھ همهلىيهتتىمىىىىۇ. ئهرگهنب هۋەرخ هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ ەپد

 پۇبولىىى هلىىىىپهيىلىىىى خ- 40 هنىىىىڭھىجرىي ېىىىيىنك ۋاپاتىىىىدىن ڭئاتىسىىىىنى هسىىىهنھ

 اۆزئىىىىارئ ۇسىىىىۇلمانالنىڭم ېىىىيىن،ئايىىىىدىن ك 7 ۇپبولىىىى هلىىىىپهخ ۇ. ئىىىىۇسىىىايلىنىد

ئىىىىورنىنى  ۈشىىىىۈپ،چ هلىپىلىكىىىىتىنخ ۈچىىىىۈنئ ۇرمىغىىىىانلىقىياقت ۇرۇشىىىىلىرىنىئ

 هھلىنىىىىىڭئىىىىىراق ئ ۋەشىىىىام  هنبىىىىىل ۇنىىىىىڭ. بېرىىىىىدۇب ۆتكىىىىۈزۈپئ ۇئىىىىاۋىيهگهم

 ۇ. بىىۇهشىىتۈرىدبىرل ۇالرنىئىىالالھ ئىسىىالھ قىلىىىپ، ئىى هتلىرىنىزىىىددىي ۆزئىىارائ

 .ۇلىديېزىئاتىلىپ، تارىخقا  ەپديىلى « بىرلىك»يىل 

 ۈسىىىىىىىهيىن( ھهۋرىسىىىىىىىىن ۆزىنىىىىىىىىڭ)ئ هلهيھىسسىىىىىىىاالمئ هيغهمىىىىىىىبهرپ- 9

ن جايالشىىىقا هتراپىغىىىائ ەرياسىىىىنىڭد ۇرات)شىىى هشفىىىىت هنھۇنىىىىڭئ ەزىيهلالھىىىۇر

 اي(جىىئاتىلىىىدىغان  ەپد هربىىاال، ھىىازىر كناھىيهسىىىبىىىر  هھىرىنىڭشىى ۇشهكىى ۋە

 ەرخهۋئىىىىىىش  بىىىىىۇ ئهمهلىيهتتىمىىىىىۇ. هرگهنب هۋەرلىدىغانلىقىىىىىىدىن خۆلتۈرۈدا ئ

 بولغان. بويىچه بېرىلگهن

 ڭىىىبىىىر ئوتن ڭمىنىىىدىن( زهكىىكهھىجىىاز )م هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرپ- 10

 ۆگىلهرنىىىىىڭت هھىرىدىكىشىىىى هسىىىىرەشولىسىىىىى ب ڭئوتنىىىىى ۇبىىىى ۋەچىقىىىىىدىغانلىقى 

 654 هنىىىىىڭ. ھىجرىيهرگهنب هۋەرخ هققىىىىىدەھ ۇرۇتىىىىىدىغانلىقىي ۇنلىرىنىبويىىىى

ىىىىر ببولغىىىان  ېقىنيىىى هدىىىىنىگهدا م ئىىىاي(-6 همهرىىىىيه)ق هلۇىىىاخىريىلىىىى جامادىي-

 هدىىىىنهقىىىىدىن مىلۇچو ڭئوتنىىىى ۇ. بىىىۇبىىىىر ئىىىوت يانىىىىد ۆلهملىىىىكك دجايىىىدا چىىىو

 ئىىوت ئىىاخىرى ۇ. بىىۇقىلىشىىىد ۇمىىانگ ەپ، دۇقھىىاالق بولىىد ۆزلىرىنىئىى هلقىىىخ

 ۋەقهلىكىىى ڭئوتنىىى ۇ. بىىۆچىىىدۇئ ۈنىكىى- 27 ڭنىىى ئىىاي(-7 همهرىىىيه)ق ەجهبر

 ۇكىتىىىابالرم مهخسىىىۇس ۋزۇدامىىىا ۇ. بىىىۇرقىلىنغانىىىد هيىىىتتىىىارى  كىتابلىرىىىىدا ق

 ۇرۇنيىىىىىل بىىىى 400 ۇشىىىىتىنبول ۋەقه ۇبىىىى ۇسىىىىلىمالرم ۋە ۇخىىىىارى. بېزىلغىىىاني

 ۆزئاساسىىىىىىىلىنىپ، ئىىىىىىى هدىسىىىىىىىىگهھ هلهيھىسسىىىىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىىىىىبهرپ ۇنىئىىىىىىى

 قىلغان. هيتق هسهرلىرىدەئ

 ۈرىئىككىنچى ت
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 ۆجىزىلهرئاشىىىىقان مىىىىى همهلىىىىىگهقولىىىىىدا ئ هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىىبهرپ

ن دىىى 100سىىانىنى  ڭئىشىىالرنى ۇئىسىىالم بىى ۇپ،ئىشىىالر( بولىى ەت)خىىارىقى ئىىاد

  بايان قىلىمىز: هزىسىنىب ۇنىڭئ ۆۋەندەقىلغان. ت هيتق ەپ، دۇقئارت

 مىۇراج ۋەئىسرا - 1

 هسىىىجىدىم هلهيھىسسىىىاالمنىئ ۇھهممهدمىىى ېچىىىىدەك ڭئىسىىىرا __ ئالالھنىىىى

 ۇنىبارغىىىىىانلىقى، مىۇىىىىىراج__ ئىىىىى ېلىىىىىىپئ هقسىىىىىاغائ هسىىىىىجىدىم هرامىىىىىدىنھ

 . )ت(ڭمهكتۇرد هلگهنلىكىك ۇرۇپقايت هنهچىقىپ ي ېلىپئاسمانغا ئ

ي ﴿  :ەيىىىدۇد ۇنىىداقم دە «كهرىىىىم قۇرئىىان»ئىىالالھ تائىىىاال  سسىىىب َحاَن الَّىىى ا

َق َصى الَّ ا  دا األ  دا ال َحَراما إالَى ال َمس جا َن ال َمس جا َرى بالَب دا ا لَي الك ما ي أَس 

ىىن  ََيَاتانَىىا  يَىىهس ما لَىىهس لانسرا نَىىا َحو  ( ۇقسىىاندىنن ه)بىىارچ ئىىالالھ ﴿ يهنىىى ﴾بَاَرك 

 ەلىللىرىنىىىىىىد ۇدرىتىمىزنىىىىىڭ( قهلهيھىسسىىىىىاالمغائ ۇھهممهد)مىىىى ۇئىىىىى ۇر،پىىىىاكت

( بىىىىر هلهيھىسسىىىاالمنىئ ۇھهممهدمىىى هنىىىى)ي هندىسىىىىنىب ۈچىىىۈن،ئ ۆرسىىىىتىشك

 هسىىىىجىدىقىلغىىىىان م هرىكهتلىىىىىكب هتراپىنىىىىىئ هرامىىىىدىنھ هسىىىىجىدىم ېچىىىىىدەك

مىۇراجىىىىدىن  ۋەئىسىىىىرا  ۈبھىسىىىىىزكى،)( ش﴾﴿  (1)﴾ كهلىىىىدى. ېلىىىىىپئ هقسىىىىاغائ

جىسىىمى  ەئويغىىاق ھالىتىىىد هلهيھىسسىىاالمنىڭئ هيغهمىىبهرپ ۋەقهلىىىك ۇبىى ەتئىبىىار

 «هنىىدىمىزب» هتتىكىئىىاي ۈنكىئاشىىقان. چىى همهلىىگهئ هبىىىرلىكت هنروھىىى بىىىل ۋە

 ۇىا. شىىىىىۇقوللىنىلىىىىىىد هشىىىىىكىنىگهبىرل ڭروھ ئىككىسىىىىىىنى ۋەجىسىىىىىىم  ۆزىسىىىىى

ئىنكىىىار قىلغىىىان.  ۇنىيىىىىراق سىىىانىغانلىقتىن ئىىى ېھتىمالىىىدىنئىشىىىنى ئ ۇكىىىاشىرالر بىىى

 ەئويغىىاق ھالىتىىىىد ۇنىىىىڭئ ۋە هبىىىرلىكت ڭروھنىىىى هنئىىىش جىسىىىىم بىىىل ۇبىى هگهرئ

 هۋەبيىىىىىىراق سانىشىىىىىىغا سىىىىى ېھتىمالىىىىىدىنئ ڭبولمىغىىىىىان بولسىىىىىا، كاشىرالرنىىىىىى

 ۋە ۇئىشىىالر يىىىىراق سىىىانالمايد ۆرگهنكىىى ۈشىىىتهچ ۈنكىبولمىغىىان بىىىوالتتى. چىى

 هربىىىلهردەغ هنبىىىىل هرقشىىى ۈشىىىىدەبىىىىر كىشىىىى چ ەتته. ئىىىادۇئىنكىىىار قىلىنمايىىىد

 ڭمىۇراجنىىى ۋە. ئىسىىرا ۇئىنكىىار قىلمايىىد ېچكىمھىى ۇنىقىلسىىا ئىى ۋادا ۇچقىىانلىقىنىئ

 هنروھىىىى بىىىىل ۋەجىسىىىمى  ۇنىىىىڭئويغاقلىقىىىىدا ئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىى

ئىىىىىارقىلىق ئىسىىىىىپاتالنغان  ەلىلىىىىىلهرد هقلىىىىىىين ۋە هقلىىىىىىيبولغىىىىىانلىقى ئ هبىىىىىىرلىكت

 ۈنكى. چىىىىەيمىىىىىزد ۆجىزەمىىىى ۇنىئىىىى ۇىاشىىىى هھهتىىىىتىنج هقلىىىىىي. ئهسىىىىىلىدۇرم

                                                
 بىر قىسىمى ڭتنىهئاي- 1ئىسرا  ەرۈس-17(1)
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خىىىالپ ھالىىدا ئىشىىقا ئاشىىقان ئاجايىىىپ  هئىىادىتىگ هرنىڭكىشىىىل ەتتهئىىاد ۆجىزەمىى

. ۇرقىىىىادىرد هلىىىۋەتتهيارىتىشىىىقا ئ ۆجىزىلهرنىمىىى ۇنىىىداق. ئىىىالالھ بۇرئىشىىىالرد

ئاسىىىمانغا چىقىشىىىى يىىىىراق سىىىانىلىدىغان  ڭجىسىىىىمنى هھهتىىىتىن،ج هقلىىىىين هممىىىائ

 هۋەرلهرخ ۇنىىداقب ۇكىتابلىرىىىدىم ڭكىتابالرنىىى هھلىىىئ ۈنكىچىى همهس،ئىىىش ئ

 هن( ئىىىالالھ بىىىىلهيغهمىىىبهرئىىىىدرىس پ هنىىىى)ي هخنىىىۇخئ»: هسىىىىلهن. مۇچرايىىىدۇئ

« .هتىىىكهنك ېلىىىىپئ ۇنىئىىىالالھ ئىىى ۈنكىچىىى ۆرۈنمىىىىدى،ك ۇئانىىىدىن ئىىى ۈردى،يىىى

 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىىىىىدرىس ئ ېكىسىىىىتت ۇ( بىىىى24 :5« يىىىىارىتىلىش» هۋرات)ت

. هيىىىىىىىىىىدۇئىپادىل هتكهنلىكىنىىىىىىىىىىىچىقىىىىىىىىىىىپ ك ەئاسىىىىىىىىىىمانغا تىرىىىىىىىىىىىك ھالىتىىىىىىىىىىىد

 ەشىىىنهد ۆلتۈرۈلىىىۈپئىسىىىا ئ ،ئهلهيھىسسىىىاالم ھهققىىىىدەئىسىىىا  ۇخىرىسىىىتىيانالرم

ئانىىدىن ئاسىىمانغا  ۇردى،تىرىلىىىپ تىى هبرىسىىىدىنق ۇئىى ېىىيىن،قىلىنىىىپ بولغانىىدىن ك

 ۇالرنىىىىىڭ. ئۇقىلىىىىىد ېتىقىىىىادئ ەپئالىىىىدى، د ۇنرئىىىىو ېنىىىىىداي ڭچىقىىىىىپ ئاتىسىىىىىنى

 هقلىىىىىين ۋە هقلىىىىىيمىۇراجىغىىىىا ئ ۋەئىسىىىىرا  هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىى

 .ۇريوقت ۇنئور هرگىزمۇئىنكار قىلىشىغا ھ هھهتتىنج

 ۆجىزىسىم ېرىلغانلىقي ڭـ ئاينى 2

َْةس  ﴿ :ەيىدۇد ۇنىداقم دە «كهرىىم قۇرئىان»ئىالالھ تائىاال  اق تََربَىتا السَّىا

 سىىهھىھ (1)﴾يېرىلىىدى.ئىىاي  ېقىنالشىىتى،ي قىيىىامهت ﴿ يهنىىى ﴾َوان َشىىقَّ ال قََمىىرس 

 ېرىلغىىىىانلىقىنىي ڭئاينىىىىى ۈچىىىىۈنئ هلهيھىسسىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىى ۇرمهدىسىىىىلهھ

 ۋە« كهرىىىىىم قۇرئىىىىان»بولغىىىىانلىقى  ڭھادىسىىىىىنى ۇبىىىى ڭىىىىمهق،. دۆزلهيدۇسىىىى

 ڭئىىىارقىلىق ئىسىىىپاتالنغان. خىرىسىىىتىيان ئالىملىرىنىىىى رله« شىىىهرىف هدىىىىسھ»

 ۇبىى هگهرئ ۇكى،شىى ۈبھىسىىىش ۈچلىىۈقك هدتوغرىلىىىق قىلغىىان ئ هھادىسىى ۇبىى

 هھلىىىىشىىىارى ئ هربولغىىىانلىقىنى ي ۇنىىىىڭبولغىىىان بولسىىىا، ئ همهلىيهتىىىتهئ هھادىسىىى

بىىوالتتى.  هنئاجايىىىپ ئىشىىالر تارىخىغىىا كىىىرگ ۇنيىىادىكىد ۋەبىىوالتتى  هنبىلىىگ

بولمىغىىىان بىىىىر  هئىىىىگ ۈچكهكىىى ېچقانىىىداقھ هزىرىمىىىىزدەن ڭبىزنىىىى ۈبھهشىىى ۇبىىى

 :ۇنداقم ۋابىجا ۇنىڭ. ئدەيدۇ، ۈبھهدۇرش

 باالسىىىىمۇ تۇپىىىان هرگهنب ۈزيىىى ەۋرىىىىدەد هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھنىىى- 1

 ۇنيانىىىىڭباالسىىىى د تۇپىىىانئىىىىدى.  ۋەقهلىىىىكبىىىىر  دچىىىو ۋە هشىىىھۇرم ەئاالھىىىىد

                                                
 هتئاي- 1 همهرق ۈرەس-54(1)
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بايانىىىىدىن  ڭنىىىى «كهرىىىىم قۇرئىىىان»جايلىرىىىىدا ئورتىىىاق بولغىىىان.  همىىىمهھ

باالسىىىىى بايىىىىان  تۇپىىىىانبابلىرىىىىىدا -81~71« يىىىىارىتىلىش» هۋراتت ۇرۇنمىىىىۇب

 ۇبىى ۇددىسىىتلىرىب ۇتتىىاكالك ۋە جۇىگىىوھىندىسىىتان، پىىارس،  ېكىنقىلىنغىىان. لىى

 هرب. غۇئىنكىىىىار قىلىىىىىد هنبىىىىىل ېنىىىىىج پۈتىىىىۈنبولغىىىىانلىقىنى  ڭھادىسىىىىىنى

بايىىان قىلغانالرغىىىا  ۇنىئىى ۋە ۇھادىسىىىنى ئىنكىىار قىلىىىد ۇبىى ۇخىرىسىىتىيانلىرىم

 ۇددىسىىىتلىرىنىڭب هرق. خىرىسىىىتىيان ئىىىالىملىرى شىىىۈلىىىىدۇك هنبىىىىل هسىىىخىرەم

 هربدىنداشىىىلىرىدىن بولغىىىان غ ۆزباالسىىىىنى ئىنكىىىار قىلىشىىىلىرىغا، ئىىى تۇپىىىان

قاراشىىىىلىرىغا رازى  هنبىىىىىل هسىىىىخىرەم ۋەقهلىكىىىىكه ۇبىىىى ڭخىرىسىىىىتىيانلىرىنى

 ۇ؟بوالمد

 هۋراتت ۇتۇلغىىىىىىىانلىقىت ۈنكىىىىىىى ۈچىىىىىىىۈنئ هلهيھىسسىىىىىىىاالمئ ۇشىىىىىىىهئي- 2

كىتىىىىاب  هھلىىىىىقىلىنغىىىىان. ئ هيىىىىتق ېكىسىىىىتلهردەت- 13، - 12 :10« هشىىىىۇئي»

 ۈنكىىىى هتسىىىىائ 24 ۈچىىىىۈنئ ۇشىىىىهئي ۇپهسسىىىىىرلىرىم ۋەتىىىىارىخچىلىرى 

 1450 ۇرۇنقىبىى هدىنمىالدىىىي هھادىسىى دچىىو ۇ. بىىۇبايىىان قىلىىىد ۇتۇلغىىانلىقىنىت

 كۆرۈشىىى هھلىنىىىڭئ ۇنيىىاد ۈتىىۈنھادىسىىىنى پ دچىىو ۇنىىداقيىلىىى بولغىىان. ب-

 هلىىىىۋاغالردابولغىىىىان ب ۈنىىىىدۈزك ۇتۇلغانىىىىدات ۈنكىىىى ۈنكىئىىىىىدى. چىىىى ېىىىىرەقك

 ۆرۈشىىىتىنھادىسىىىىنى ك ۇبىىى هرنىكىشىىىىل ۇشىىىىمۇبول بۇلۇتلىىىۇق ڭئاسىىىماننى

بولغىىىىىىان  ېچهكىىىىىى ۋاقىتتىىىىىىا ۇتۇلغىىىىىىانت ۈنكىىىىىى ۇنىڭدەق،. شىىىىىىۇسىىىىىىالمايدۇت

 ۇبىىىىىى ۇزارغىنىىىىىىىدىنئ هتسىىىىىىائ 24 ېچىنىىىىىىىڭك هرمۇكىشىىىىىىىل هلىىىىىىۋاغالردىكىب

 ەۋھىندىسىتان، پىارس  ۇرۇپتى ۇنداقشى هھىۋال. ئۇقالمايىد هيھادىسىىنى بىلىم

 ۇمتىىارىخلىرى ۇالرنىىىڭ. ئۇھادىسىىىنى ئىنكىىار قىلىىىد ۇبىى بۇددىسىىتلىرى جۇىگىىو

 ەپبولغىىىىان د ۋەقهلىكنىىىىى ۇبولسىىىىا بىىىىياۋروپالىقالر. ۇبايىىىىان قىلمايىىىىد ۇنىبىىىى

ىىىىدا كىتابلىر ۆز. خىرىسىىىتىيانالر ئىىىۈلىىىىدۇك هنبىىىىل هسىىىخىرەم هنگۈچىلهرگهئىشىىى

 ەۋئىنكىىىار قىلىشىىىىغا  ۇددىسىىىتلىرىنىڭب هرقشىىى هھادىسىىىىگ ۇنغىىىان بىىىقىلى هيىىىتق

 ۇرامدۇ؟ت ۇپقىلىشىغا رازى بول هسخىرەم ۇنىئ هۋملىرىنىڭق ۆزئ

 ۇالرنىىىىىىىىىىڭ__ ئ ېكىسىىىىىىىىىتلهردەت-53~51 :27« هتتىىىىىىىىىام»ئىنجىىىىىىىىىىل - 3

ال ېيىىىىنك ۆلتۈرۈلگىنىىىىدىنكىرىسىىىتا ئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ۆرەكىىى ۇمانىغىىىاگ

 ەتخانىنىىىىىڭردىن ئىبادبۇھادىسىىىىىلهبايىىىىان قىلغىىىىان.  هرنىھادىسىىىىىل هرگهنب ۈزيىىى

پارچىالنغىىىىىىىىىىىانلىقى،  ڭ، تاشىىىىىىىىىىىالرنىهۋرىگهنلىكىىىىىىىىىىىىت هر، يېرىلغىىىىىىىىىىىانلىقىي
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چىققىىىىىىىانلىقى،  هبىرلىرىىىىىىىىدىنق ۇلۇغالرنىىىىىىىىڭئ ېچىلغىىىىىىىانلىقى،ئ هبرىلهرنىىىىىىىىڭق

 ۆرگهنلىكىكىى هرنىڭكىشىىىل ۆپكىى ۇالرنىئىى هنلىكىىى،كىرگ ۇددۇسىىقاق ۇالرنىىىڭئ

 ھادىسىىىىىىلهريالغىىىىان __  هممىسىىىىىىھ ۇغهرنىڭھادىسىىىىىىل ۇقاتىىىىارلىق __ بىىىىى

ئىنجىىىىىىل  هلكىىىىىىكىتابلىرىىىىىىدا يىىىىىوق. ب هھۇدىيالرنىىىىىىڭي ۋە ڭرىملىقالرنىىىىىى

 هقهتالردا پ «لۇقىىا»ۋە« مىىاركوس»ئىنجىىىل  هممىىايىىوق. ئ ۇدىمىى «ۇھهننىاي»

خىرىسىىىىتىيانالر  هزىب ۇىاقىلىنغىىىىان. شىىىى هيىىىىتق ېرىلغىىىىانلىقىالي ەتخانىنىىىىىڭئىباد

 ۇنداقشىىى ۈشىىىىدەچ هتتىىىام هلكىىىىب»بولغىىىانلىقىنى ئىنكىىىار قىلىىىىپ  ۇۋەقهلهرنىىىىڭب

دىكىىىىى «ۇقىىىال»قىلغىىىىان.  هسىىىخىرەم ۇنىئىىىى ەپد «ېىىىرەقك ۇشىىىىىبول ۆرگهنكىىى

 ئۆلۈمىىدىن هلهيھىسسىاالمنىڭئىسىىا ئ ېرىلغانلىقىنىىڭي ەتخانىنىىڭئىباد ېكىسىتتىنت

 ڭنىىىىى«مىىىىاركوس» ۋە« هتتىىىىام»ئهممىىىىا. ۇبولىىىىىد هلىىىىۇمبولغىىىىانلىقى م ۇرۇنبىىىى

 ېىىىيىنك ئۆلۈمىىىىدىن هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ڭھادىسىىىىنى ۇبىىى ېكىسىىىتلىرىدىنت

زىتلىقالرنىىىى قانىىىداق  ۇ. خىرىسىىىتىيان ئىىىالىملىرى بىىىۇبولىىىىد هلىىىۇمبولغىىىانلىقى م

 !ۇ؟قىالاليد هلھ هنيول بىل

، 11، - 10 :1« مىىىىىىىىىاركوس»، 17، - 16 :3« هتتىىىىىىىىىام»ئىنجىىىىىىىىىىل - 4

ئىسىىىىىىانى  هھيىىىىىىاي ۈمۈلىىىىىىدۈرگۈچىچ ېكىسىىىىىىتلىرىدەت- 22، - 21 :3 «ۇقىىىىىىال»

ئاسىىىمان  ۋاقتىىىىداچىققىىىان  ۇدىن. ئىسىىىا سىىىۈمۈلىىىدۈردىچ ەرياسىىىىداد ۇنئىىىورد

 ېلىىىىپك ۈرىتىدەسىىى هپىىىتهرروھ ك ۇقهددەسمىىى ۇنىڭغىىىائ ېچىلىىىدى،ئ ۋە ېرىلىىىدىي

 ۇلىىۇبشىىاھ قىلغىىان ئ ېنىىىم ۇبىى» ېلىىىپك ۋازقونىىدى. ئانىىدىن ئاسىىماندىن بىىىر ئىىا

 ۋە ېرىلغىىانلىقىي ڭقىلىنغىىان. ئاسىىماننى هيىىتق ەپ، دڭيىلىىدىد« ئىىوغلى ڭزاتنىىى

 ۆرۈشىىك هھلىىئ ۇنيىاد ۈتىۈنپ ۇنى، ئىهنبولغىان ئىىك كۈنىدۈزدە ېچىلغىانلىقىئ

 ۇئىىىىى ىالشئىىىىىا ۋازنىئىىىىىا هلىىىىىگهنئاسىىىىىماندىن ك ۇنىڭدەق،ئىىىىىىدى. شىىىىى ېىىىىىرەقك

 ۆپكىىىىىىى هلكىىىىىىىخىىىىىىاس بولماسىىىىىىتىن، ب هبىرسىىىىىىىگ هردىنكىشىىىىىىىل هردىكىىىىىىىي

 ېزىلىشىىىىتىىىارىخالردا ي ۋەئىىىدى  ۇمكىنمىىى ىلىشىىىىئا ۋازنىئىىا ۇبىىى هرنىڭكىشىىىل

 ۇكىشىىى بىى ېچبىىىرتارىخچىلىرىىىدىن ھ ڭزاماننىىى ۇشىى ۇكىئىىىدى. ھىىالب ۆرۈرز

ئىىىش  ۇبى ۇىا. شىېزىلغىاني ۋەقه ۇئىنجىلىدىال بى ۈچئى هقهتيازمىغىان. پ ۋەقهنىى

 هپىىتهرك ۈشىىكهن: ئاسىىماندىن چۇالرقالغىىان، ئىى ۈلكىسىىىگهك ياۋروپالىقالرنىىىڭ

؟ ۇتۇۋالغىىىىىانمۇبىرسىىىىىى ت ۇنىيىىىىىاكى ئىىىىى هتكهنمىىىىىۇ؟ئاسىىىىىمانغا قايتىىىىىىپ ك هنهي

 ۈتىىىىۈنئىشىىىنى پ ۇقىلغىىىان؟ بىىى ۋامدا ۋاقىىىىت هقىىىانچ ېرىلغىىىانلىقىي ڭئاسىىىماننى
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ئىشىىىنى بايىىىان قىلمىغىىىان؟  ۇبىىى« هتتىىىام» ۈچىىىۈنئ ېمهنىىى ۆرگهنمىىىۇ؟ئىنسىىىانالر ك

 ەپد ېمهنىىىى ۇنىڭغىىىىاسىىىىوئالالرنى قويغىىىىان. خىرىسىىىىتىيان ئىىىىالىملىرى ب ڭىىىىگهند

 هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇھهممهدمىىىى هن،بولغىىىان ئىىىىىك ۇنىىىىداقب ېرەلهيىىىىدۇ؟ب ۋابجىىىا

 .هقسىزلىقتۇرئىنكار قىلىش ھ ۆجىزىسىنىم ېرىلغانلىقي ڭئاينى

 ۆجىزىسىم ۆپهيگهنلىكك ۇنىڭـ ئاز س 3

 هيغهمىىىىىىىبهرپ ۆجىزەمىىىىىىى ۇبىىىىىىى ەتئىبىىىىىىىار ۆپىيىشىىىىىىىىدىنك ۇنىڭئىىىىىىىاز سىىىىىىى 

ئىبنىىىىىىى مالىىىىىىىك  هنهسسىىىىىىادىر بولغىىىىىىان. ئ ېىىىىىىتىمق ۆپكىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمدىنئ

رىىىىدا بازارلى ىىىڭهدىنىنبىىىز م»: ۇكىقىلىنىىىىد ۋايهترىىى هنھىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىۇر

 ۈچىىۈنئ ېلىشئىى ەتتاھىىار هركىىىردى، كىشىىىل ۋاقتىىى هسىىىرنىڭنامىىاز ئ ۇق،ئىىىد

ازراق ئىى ەئىچىىد هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىبهرپ ۋاقىتتىىا ۇتاپالمىىىدى، بى ەپئىىزد ۇسى

 ۇئارىسىىىىدىن سىىى ڭ، بارماقلىرىنىىىىۋىىىىدىبولغىىىان بىىىىر قاچىغىىىا قىىىولىنى تىقى ۇسىىى

دىن ئارقىىىا ـ ئارقىىىى ۇدىنسىىى ۇبىىى هرچىقىشىىىقا باشىىىلىدى، ئانىىىدىن كىشىىىىل ېتىلىىىىپئ

 (ۋايىتىرى ۇخارى)ب« .ېلىشتىئ ەتتاھار

 هركىشىىىىىىل» ۇكى،قىلىنىىىىىىد ۋايهترىىىىىى هنھىىىىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىىىۇجىىىىىابىر ر

يىىوق ئىىىدى.  ۇسىى ېنىىىداي ۇالرنىىىڭئ ېتىشىىتى،ك ۇسسىىاپقىىاتتىق ئ ۈنىكىى ۇدەيبىيهھىى

قالغىىان  ۇكىچىىىك بىىىر قاچىىىدا ئىىازراق سىى ېنىىىداي هلهيھىسسىىاالمنىڭئ هيغهمىىبهرپ

 ۇنىىىڭئ ۇالر، سىىۋىىىدىقىىولىنى تىقى هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرپ ۇنىڭغىىائ ۇپ،بولى

 همىىىىمهچىقىشىىىىقا باشىىىىلىدى، ھ ېتىلىىىىىپئ هقئارىسىىىىىدىن بىىىىوالقت ڭبارماقلىرىنىىىىى

« كىشىىىىى ئىىىىىدى. 1400سىىىىانى  ۇالرنىىىىىڭئىچىشىىىىتى، ئ ۇدىنسىىىى ۇكىشىىىىى شىىىى

 ۋايهتدىن رىىىهنھىىۇئ ەزىيهلالھىىۇجىىابىر ر هنه( يۋايىتىرىىى ۇسىىلىمم ۇخىىارىۋە)ب

 هيغهمىىىىىىبهرقالىىىىىىدى، پ ۇسىىىىىىىزس هرغازىتىىىىىىىدا كىشىىىىىىىل هۋاتب» ۇكى،قىلىنىىىىىىىد

 ۇنىڭغىىائ هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرپ هلتۈرۈلىىدى،بىىىر قاچىىا ك هلهيھىسسىىاالمغائ

 ۋە ېلىشىىىىقائ ەتتاھىىىىار ۇنىڭىىىىدىنئ هممىمىزنىىىىىھ ۇرۇپتىىىى ېلىپقىىىىولىنى سىىىى

كىشىىىى پايدىالنىىىدى،  همىىىمهھ ۇدىنچىققىىىان سىىى ۇنىڭىىىدىنئ ۇيرىىىىدى،ب هئىچىشىىىك

 هلهيھىسسىىىاالمئ هيغهمىىىبهرقالمىىىىدى، ئانىىىدىن پ ۇسىىىىزكىشىىىى س ۇىرمىىىب هتتىىىاھ

 ۇخىىىارى)ب« تولغىىىان ھالىىىدا قالىىىدى. هنهقاچىىىا ي ۋىىىىدى،قىىىولىنى قاچىىىىدىن تارتى

ئىبنىىى  ۇمرانئىى ۋە هتتىىابئىبنىىى خ ۆمهر، ئىىۇئىىازباشىىقا م ۇنىىدىن( ئۋايىتىرىىى
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 ۋايهترىىى ھهدىسىىلهرنى ۋزۇدامىىا ۇبىى ۇمالرمىىهنھۇئ ەزىيهلالھىىۇر ھۈسىىهيىن

 قىلغان.

 ۆجىزىسىم ۇيغۇزغانلىقكىشىنى ت ۆپك ڭئاز تاماقنى- 4

 ۇكى،قىلىنىىىىىد ۋايهترىىىىى هنھىىىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىىۇئىبنىىىىى مالىىىىىك ر هنهسئ

 ۋىىىدىم،ېلىك ېلىىىپتىىال ئىىارپىنى ئ هبىىىر قىىانچ هلهيھىسسىىاالمغائ هيغهمىىبهرپ هنم»

 مۇسىىلى)م« .ۇزدىكىشىىىنى تويغىى 80 هنبىىىل ۇنىىىڭئ هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرپ

 قهنىىىدەخ» ۇكى،قىلىنىىىىد ۋايهترىىىى هنھىىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىۇجىىىابىر ر( ۋايىتىرىىىى

 ۋە هزدىىىىمكىلىىىو( ئىىىارپىنى ئ 3 هنىىىىبىرسىىىا )ي هنم ۈنىغىىىازىتى بولغىىىان كىىى

 ۇالرنى، ئانىىىىدىن بىىىىۇشىىىۇردۇمبىىىىر قازانىىىىدا پ ۇپكىچىىىىك بىىىىىر قىىىوزىنى سىىىىوي

غىىا قازان ەۋئارپىغىىا  ۇئىى ېلىۋىىىدىم،ك ېلىىىپئ ېنىغىىاي هلهيھىسسىىاالمنىڭئ هيغهمىىبهرپ

 ۇنىڭىىدىنكىشىىى ئ ۆپكىى ڭىىدىنمى هنبىىىل ۇنىىىڭقىلىىدى، ب ۇئىىاد هپتىىىل هرىىىكهتب

 ئهنهس( ۋايىتىرىىىىىىىىى ۇسىىىىىىىىلىمم ۇخىىىىىىىىارىۋە)ب« غىزالىنىىىىىىىىىپ تويىىىىىىىىدى.

 مئهلهيھىسسىاال پهيغهمىبهر» قىلىنىىدۇكى، رىىۋايهت رەزىيهلالھۇئهنھىۇدىن

چاقىرىشىىىمنى  زىيىىاپهتكه كىشىىىلهرنى مېنىىىڭ كىىۈنى ئىىۆيلهنگهن زەيىىنهپكه

 مئهلهيھىسسىاال پهيغهمىبهرلىىق تولىدى،  ئىادەمگه ئىۆي بىۇ ھهتتىا بۇيرىىدى،

 خورمىىا ئىچىىىدە ئىىازراق ئۇنىىڭ كهلىىدى، ئېلىىىپكىچىىىك بىىىر قىىاچىنى  ئۇالرغىا

ى بىىارمىق ۈچئىىاغزىنى ئىى قاچىنىىىڭ بىىۇ ئهلهيھىسسىىاالم پهيغهمىىبهربىىار ئىىىدى، 

ن غىزاالنىىدى، ئانىىدى ۇچهتويغىى ۇنىڭىىدىنئ هركىشىىىل ۋە ۇردىتىى ۇتىىۇپت هنبىىىل

« قالىىىىدى. بىىىىويىچهھىىىىالىتى  ۇرۇنقى، قاچىىىىا بىىىىۋىىىىىدىقىىىىولىنى قاچىىىىىدىن تارتى

 (ۋايىتىرى ۇسلىم)م

 ۇكى،قىلىنىىىد ۋايهتدىن رىىىهنھىىۇئ ەزىيهلالھىىۇر هنسىىارىئ هييىىۇبئ هبىىۇئ

تامىىىىاق  هتكىىىىۈدەقي هكىىىىرىگهب هبىىىىۇئ هنبىىىىىل هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ هنم»

 هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىبهرئىككىسىىىىنى چاقىرغىىىان ئىىىىدىم، پ ۇبىىى هييىىىارالپت

 ۇيرىىىىىدى،چاقىرىشىىىىىمنى ب هكىشىىىىىنى بىىىىىرگ 30كاتتىلىرىىىىىدىن  هنسىىىىارالرنىڭئ

ئىىىاتمىش كىشىىىىنى  هنهي ېىىىيىن،ك هتكهنىىىدىنغىزالىنىىىىپ چىقىىىىپ ك ېلىىىىپك ۇالرئىىى

غىزالىنىىىىىپ  ېلىىىىىپك ۇالرمىىىىۇچىىىىاقىردىم، ئ ۇالرنىمىىىىۇئ ېيتتىىىىى،چاقىرىشىىىىىمنى ئ

 ۇالرمىىىىىىۇ، ئۇقچىىىىىاقىرد ەمنىئىىىىىىاد هتمىىىىىىشي هنه. ئانىىىىىىدىن يهتتىىىىىىچىقىىىىىىپ ك

غىزالىنىىىپ  ۇالرمىىۇ، ئچىىاقىردۇقكىشىىىنى  هبىىىر قىىانچ هنه. يهتتىىىغىزالىنىىىپ ك
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كىشىىى  180ئىككىىى كىشىىىلىك تامىقىمىىدىن  ۇبىى ېنىىىڭم هتىجىىىدەن هتتىىى،چىقىىىپ ك

 ۋزۇدامىىىىا ۇباشىىىىقا بىىى ۇنىىىدىن( ئۋايىتىرىىىىى ۇسىىىلىمم ۇخىىىىارىۋە)ب« غىزاالنىىىدى.

ى ئىبنىى هلمهسىى هكرى،بهبىىۇئىبنىىى ئ ئابىىدۇرەھمان، ۈنىىدۇبئىبنىىى ج همۇرەسىى

 ۋايهتر رىىىهدىسىىلهھ ۇمالردىنمىىهنھۇئ ەزىيهلالھىىۇر هبۇھىىۇرەيرە، ئهكىىۋانئ

 قىلىنغان.

 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىى ۋە ۆزلىگهنلىكىسىىىى ەرەخلهرنىىىىىڭد- 5

 ۆجىزىسىم هرگهنلىكىب ۇۋاھلىقگ هنلىكىگهئىك هقھ

بىىىىىر » ۇكى،قىلىنىىىىىد ۋايهترىىىىى هنھىىىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىىۇر ۆمهرئىبنىىىىى ئىىىى

 هيغهمىىىىىىىىىىبهرپ هرابىىىىىىىىىىىئ ۇقىلىنغانىىىىىىىىىىدا، ئىىىىىىىىىى ەۋەتئىمانغىىىىىىىىىىا د هرابىىىىىىىىىىىئ

 ھۇۋاكىىىىم گىىى هنلىكىىىىگهئىك هقھ ڭگهنلىرىڭنىىىىڭد ېنىڭ: "سىىىهلهيھىسسىىىاالمدىنئ

 ۋاھۇگىى ەرەخد ۇ"بىى هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرسىىورىغاندا، پ ەپ" دۇ؟بوالاليىىد

 هنم" ېلىىىىپ،ك ۆتكىلىىىىپي ېنىغىىىاي هرابىنىىىىڭئ ەرەخد ېلىقىىىىھ ڭۋىىىىدى،" دۇبولىىىىد

 ېىىىىىتىمق ۈچئىىىىى ەپ" دېىىىىىرىمهنب ۇۋاھلىىىىىىقگ هنلىكىىىىىىگهئىك هيغهمىىىىىبهرپ ۇنىىىىىىڭئ

 ېلىىىىپئورنىغىىىا ك ۆزئىىى هنهئانىىىدىن قايتىىىىپ ي ۋە هردىب ۇۋاھلىىىىققىىىايتىالپ گ

 (ۋايىتىرى ۇخارى)ب« .ۇردىت

 هيغهمىىىىبهرپ»، ۇكىقىلىنىىىىىد ۋايهترىىىىى هنھىىىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىىۇجىىىىابىر ر

 ۋەبىىىىىر خىىىىالى جايغىىىىا بىىىىاردى  ۈچىىىىۈنھىىىىاجىتى ئ ۈنىبىىىىىر كىىىى هلهيھىسسىىىىاالمئ

ىىىىدىكى بوي ۋادىنىىىڭ ۇۋاقىتتىىاتاپالمىىىىدى، ب هرسىىهدالىىدا قىلىشىىقا بىىىر ن ۆزىنىئىى

 هنئىزنىىىى بىىىىل ڭئالالھنىىىى ىىىىا"ما ۇرۇپتىىى ۇتىىىۇپت ېخىنىشىىى ەرەخنىىىىڭئىككىىى د

ئارقىسىىىىىىدىن  ۇنىىىىىىڭبىىىىىرى ئ ەرەخلهرنىىىىىىڭد ۇبىىىى ڭۋىىىىىىدى،!" دۇنۇىالربويسىىىى

 هلىىىدى،ك ېڭىىىىپم ۈرگهنىىىدەقئارقىسىىىىدىن ي ئىگىسىىىىنىڭ ۆزئىىى ۆگهتىىى ۇددىخىىى

 ۇالرغىىىىىىائ هلهيھىسسىىىىىىاالمئ هيغهمىىىىىىبهر. پهلىىىىىىدىك ۇنداقشىىىىىى ۇباشىىىىىىقا بىرىمىىىىىى

 مىىبهرهيغهپ ۇالرئىى ۋە ڭىىدى" دڭىىالردالىىدا قىلى ېنىىىم هنئىزنىىى بىىىل ڭ"ئالالھنىىى

 ېىىيىنك ۈگهتكهنىىدىنھىىاجىتىنى ت ۇ. ئىىۋالىىدىئورى هتراپىنىىىئ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

 ۇسىىىلىم)م« ئالىىدى. ۇنئىىىور ېرىىىپئورنىغىىا ب ۆزقايتىىىپ ئىىى ەرەخئىككىىى د ۇبىى

 (ۋايىتىرى

 هدىنىىىىىدىكىم» هلىىىىگهن،ك ۇنىىىىداقم ۋايىتىىىىىدەرى ەقبىىىىىرد ڭئىىىون سىىىىاھابىنى

 ۇرغۇزۇلغىىىانت هنخورمىىىا ياغىىىاچلىرى بىىىىل ۈسىىىتىئ هسىىىجىدىنىڭم هيغهمىىىبهرپ
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 هياغىىاچالردىن بىىىرىگ ۇبىى ۇغانىىدائوق ۇتبهخىى هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرئىىىدى، پ

 ېىىيىن،ياسىىالغاندىن ك ۇنبهرمىى هسىىجىدكه، مئوقىىۇيتتى ۇتبهخىى ۇرۇپتىى ۆلىنىىىپي

بولىىىدى.  ۇيىىىدىغانئوق ۇتبهخىىى ۇرۇپتىىى ۇنبهردەمىىى هلهيھىسسىىىاالمئ غهمىىىبهرهيپ

 ۇبىىىى ۈنىبىىىىىر كىىىى ۇۋاتقىىىىانئوق ۇتبهخىىىى ۇنبهردەمىىىى هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ

بىىىىر خىىىىل يىغىىىا  ېتىىىىدىغانئوخشىىىاپ ك ۋازىغىىىائا ۆگىنىىىىڭت ۇددىياغىىىاچتىن خىىى

يىغلىغىىىىىان ئىىىىىىىدى.  همهلىيهتىىىىىىتهياغىىىىىاچ ئ ۇچىقىشىىىىىىقا باشىىىىىلىدى. بىىىىىى ۋازىئىىىىىا

قىلىشىىىپ  ەزار-قىىاتتىق يىغىىا هنبىىىل ىالشئىىا ۇنىبىى سىىاھابىلهرمۇ هسىىجىدتىكىم

ياغاچقىىا قىىولىنى قويغانىىدىن  بىىۇ ئهلهيھىسسىىاالم پهيغهمىىبهر. ئىىاخىرى هتتىىىك

 بىۇ: دڭىدىكى ئهلهيھىسسىاالم پهيغهمىبهر ۋەيىغىسىى توختىىدى  ئۇنىىڭ كېىيىن،

 مهھىىرۇمزىكرىىىدىن  ئالالھنىىىڭ ئوقۇلىىىدىغان يۆلىنىپتىىۇرۇپ ئۇنىڭغىىاياغىىاچ 

 قىلىمهنكىىى، قهسىىهم بىىىلهننىىامى  ئالالھنىىىڭيىغلىىىدى،  ئۈچىىۈنقالغىىانلىقى 

يىغاليتتىىى. ئانىىدىن  هتكىچهتىىا قىيىىام ۇبولسىىام، ئىى تۇتمىغىىان ئىىۇنى مهن ئهگهر

 همىىرئ ۆمۈشىىنىئاسىىتىغا ك ۇنبهرنىىىڭياغىىاچنى م ۇبىى هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرپ

 (ۋايىتىرى ۇسلىمم ۇخارىۋە)ب« قىلىندى. ۇنداقش ۋەقىلدى 

 ۆجىزىسىم ۆرۈلگهنلىكئ ۇتالرنىڭب- 6

 هبىنىىىىىڭك» ۇ،قىلىنىىىىد ۋايهترىىىىى هنھىىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىىۇئىبنىىىى ئاببىىىاس ر

ىلىىى قىلىنغىىان ي هتھىىىش هكىىكهبىىار ئىىىدى، م ۇتبىى 360تاشىىتىن ياسىىالغان  ەئىچىىىد

 هنكىرىىىىىىپ، قولىىىىىدىكى ھاسىسىىىىىى بىىىىىىل هبىىىىىگهك هلهيھىسسىىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ

 هنىىىىباتىىىىل )ي هلىىىدى،ىسىىىالم( كئ هنىىىى)ي هقىىىىقهتقىلغىىىان ھالىىىدا: "ھ ەتئىشىىىار

 هتنىئىىىاي ڭىىىگهن." دۇيوقىلىىىىد ئوىىىىاي هقىىىىقهتهن( يوقالىىىدى. باتىىىىل ھۇشرىكىىى

دومىىىىىالپ  ۇتبىىىى ۇقارىتىلسىىىىا شىىىى ۇتقىىىىاباشىىىىلىدى، ھاسىىىىا قايسىىىىى ب ۇشىىىىقائوق

 هرگهي ۈزىچهيىى ۇتالربىى همىىمهقىلىىىپ ھ ۇنداقباشىىلىدى. ئىىاخىرى شىى ۈشۈشىىكهچ

 ېلىىىىپئ ۇتالرنىبىىى ۇبىىى هلهيھىسسىىىاالمئ هيغهمىىىبهرئانىىىدىن پ ۈگىىىىدى،ت ۈشىىىۈپچ

 (ۋايىتىرى ۇسلىمم ۇخارىۋە)ب« قىلدى. همرئ ېتىشكهچىقىپ ك

 نلىقى قولىدا شىپا تاپقا هلهيھىسساالمنىڭئ هيغهمبهرپ ېسهەللرنىڭك- 7

 ۋايهترىىىىىىىى هنھىىىىىىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىىىىىۇر هبۇۋەققىىىىىىىاسئىبنىىىىىىىى ئ هئىدسىىىىىىى

غازىتىىىىدا يارىالنغىىىان  ۇھىىىۇدئ ۆزىكىىى هماننىىىىڭئىبنىىىى ن هتىىىادەق» ۇكى،قىلىنىىىىد

 هنقىىىىولى بىىىىىل ۇبىىىىارەقم ۆزىنىكىىى ۇنىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرئىىىىدى. پ
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 ۆزىنىىىىىىڭك ۇبىىىىى ۇئىىىىى ۋە هلىىىىىدىك هسىىىىىىلىگهئ ۆزىكىىىىى ۇنىىىىىىڭئ ۋىدى،سىىىىىىلى

 ۇسىىىىىىىلىم)م« .ېيتتىىىىىىىىبولغىىىىىىىانلىقىنى ئ ۆرىىىىىىىىدىغانياخشىىىىىىىى ك ۇرۇنقىىىىىىىىدىنمۇب

 (ۋايىتىرى

 ۇكى،قىلىنىىىد ۋايهترىىى هنھىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىۇر ۇنهيىىفئوسىىمان ئىبنىىى ج

"يىىىىىا  ېلىىىىىىپ،ك ېنىغىىىىىاي هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىىىبهركىشىىىىىى پ همىىىىىابىىىىىىر ئ»

 ەپ" دېچىلسىىىىىىۇنئ ۆزۈمكىىىىىى ېنىىىىىىىڭقىىىىىىىل، م ۇئىىىىىىالالھ! ئالالھقىىىىىىا دەسىىىىىىۇلۇر

 رنىۇئىىىىاالقىلىنىىىىىدىغان د ۇنىڭغىىىىائ هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهر، پۋۇرغانىىىىدايال

 ىمۇسىىل)م« ئىچىلىىدى. ۆزىكىى ۇنىىىڭئ ېىىيىنقايتقانىىدىن ك ەمئىىاد ۇئىى ۋە ۆگهتتىئىى

 (ۋايىتىرى

 هبىلىسىىىدىنق هسىىۇهمخ» هدىسىىتهقىلغىىان بىىىر ھ ۋايهتر رىىىهسىىاھابىل ۆپكىى

 ېلىىىىپى ئتىلسىىىىز بىىىر بالىسىىىن ېنىغىىاي هلهيھىسسىىاالمنىڭئ هيغهمىىىبهربىىىر ئايىىال پ

ىنى ئىككىىى قىىول ۋە ېغىزىنىىىئ ڭبالىنىىى ۇبىى هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرپ هلىىدى،ك

بالىسىىىىغا  ۇنى، ئانىسىىىى سىىىهردىئانىسىىىىغا ب ۇدىنسىىى ۇبىىى ۇيىىىۇپ،ي هنبىىىىل ۇسىىى

 ەتتىكىئىىىىاد هقلىمىىىىۇئ ۋە هلىىىىدىك ۆزگهتىلىىىىى سىىىى ۇنىىىىىڭ، ئئىچكۈزۈۋىىىىىدى

 (ۋايىتىرى ۇسلىم)م« ئاشتى. ەئاالھىد هقلىدىنئ هرنىڭكىشىل

 هتھامىىىىىىىان ئىجىىىىىىىاب ۇئاسىىىىىىىىنىڭد هلهيھىسسىىىىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىىىىىبهرپ- 8

 بولغانلىقى

 ۇئىىى ۇكى،قىلىنىىىىد ۋايهترىىىى هنھىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىۇئىبنىىى مالىىىىك ر هنهسئ

 ۋە ۈلكۈمنىىىىڭم-مىىىال ماىىىىا ئهلهيھىسسىىىاالم پهيغهمىىىبهر»: ەيىىىدۇد ۇنىىىداقم

مىىىىال  همهلىيهتىىىىتهقىلغىىىىان ئىىىىىدى، ئ ۇئىىىىاد ۇشىىىىىغابول ۆپكىىىى هرزەنتلىرىمنىىىىىڭپ

 ۇپ،بولىىىى هۋرىلىىىىىرىمن ۋەبىىىىالىلىرىم  ۆپهيىىىىدى،ك ھهسسىىىىىلهپ ۇنيىىىىالىرىمد

 ( ۋايىتىرى ۇخارى)ب« .ۇئاشىد ۈزدىنھازىر ي هممىسىھ

 قىلغىىىان ەۋەتئىسىىىالمغا د ۇنىىىىڭئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىبهركىسىىىرا پ

 ۇنىىىىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىىىىاالمئ هيغهمىىىىىىىىبهرپ ېىىىىىىىىيىن،يىرتقانىىىىىىىىدىن ك مهكتىىىىىىىۇپىنى

 ىىىىڭۇنئ ۆتمهيئىىى ۇزۇنقىلغىىىان ئىىىىدى، ئىىى ۇئىىىاد ېپىشىىىىغات ۋالزا ڭھاكىمىيىتىنىىىى

 ېسىىىىىلك-ۈزۈلئىىىى ۈزىىىىىدىني هري هنقىىىىولى بىىىىىل ۇسىىىىۇلمانالرنىڭھىىىىاكىمىيىتى م

 يوقالدى.
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، ۇكىقىلىنىىىىىد ۋايهترىىىىى هنھىىىىۇدىنئ ەزىيهلالھىىىىۇئىبنىىىىى مالىىىىىك ر هنهسئ

 ۇتبهخىىىىى هسىىىىىجىدتهم هلهيھىسسىىىىىاالمئ هيغهمىىىىىبهرپ ۈنلىىىىىۈكتهك ۈمهبىىىىىىر جىىىىى»

 هتشىىىىكاي ۇرغىىىاقچىلىقتىنكىرىىىىپ  ق هسىىىجىدكهم هرابىىىىبىىىىر ئ ۇۋاتىىىاتتى،ئوق

 ۇشىى ەۋقىلىىدى  ۇئىىاد هپتىىىل ۇسىى هلهيھىسسىىاالمئ هيغهمىىبهرپ ۋاقىتتىىا ۇقىلىىدى، بىى

 ېلىىىىىدىغانك ۈمهدىنجىىىى ۇبىىىى هتتىىىىاھ هتتىىىىى،ك ېغىىىىىپي ۇرھامىىىىان قىىىىاتتىق يىىىىامغ

 كىىىېيىنبولمىىىدى، ك ۆرگىلىمىىۇك ۈننىتوختىمىغىىانلىقتىن كىى ۇريىىامغ ۈمهگىچهجىى

 ىهرابىىىىئ ېلىقىىىىىچىققانىىىىدا ھ ۇتبىگهخىىىى هنهي هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ ۈمهجىىى

 ڭنىهلهيھىسسىىىاالمئ هيغهمىىىبهر، پۋىىىىدىقىلى هتشىىىىكاي ۆپلىكىىىىدىنك ۇرنىىىىڭيامغ

 هنه( يۋايىتىرىىىى ۇسىىىلىمم ۋە ۇخىىىارى)ب« توختىىىىدى. ۇريىىىامغ هبىىىىل ۇئاسىىىىد

لىك ئىسىىىم هلجهئىىدىئ ه: نىىابىغۆرەكىى ۋايهتلىرىگهرىىى ڭرنىهسىىاھابىل ۆپلىگهنكىى

 ۇۋىىىىىىىدى،ئوق ېۇىرشىىىىىى ېنىىىىىىىداي هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ هيغهمىىىىىىبهربىىىىىىىر شىىىىىىائىر پ

ئىىىىالالھ » ۇپ،بولىىىى همنىىىىۇنم ېۇىرىدىنشىىىى ۇنىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىاالمئ هيغهمىىىىبهرپ

 120 ەمئىاد ۇقىلغىان ئىىدى، بى ۇئىاد ەپد« !بهرمىسىۇن دەرد ڭغىائاغزى ېنىڭسى

 هيغهمىىبهر. پۈشىىمىگهنچىشىىى چ ۇبىىىر تىىالم ۋاقىىىتقىچه ۇشىى ۋە ئىىۆلگهنياشىىتا 

بىىىىىر  هۋاتقىىىاني هرسىىىهبىىىىىر ن هنسىىىىول قىىىولى بىىىىل ۈنىبىىىىر كىىى هلهيھىسسىىىاالمئ

 دچىىو ۆزىنىئىى ەمئىىاد ۇ، ئىىدڭۋىىىدى« !يىىېگىن هنبىىىل ۇدقولىى دئىىو»: ەمگهئىىاد

 مىبهرهيغهپ ۋاقىتتىا ۇبى ڭىدى،" دېىيهلمهيمهني هنبىىل ۇمقولى دئىو هن: "مۇتىۇپت

قىىىىولىنى  ەمئىىىىاد ۇئىىىى ۋە ڭىىىىدىد« ېيهلمىگهيسىىىىهني»: ۇنىڭغىىىىائ هلهيھىسسىىىاالمئ

 هيغهمىىىىبهرباشىىىىقا پ ۇنىىىىدىنقالىىىىدى. ئ ۇپئاپىرالمايىىىىدىغان بولىىىى ېچئاغزىغىىىىا ھىىىى

. ۈرۆپتىىىناھىىىايىتى ك ۆجىزىلهرمىىى هلىىىگهنك هيىىىدانغاقولىىىىدا م هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

. ۇقلىىدقى ۇپىىايهك هنبىىىل ۇقىرىىىدىكىلهربولمىغاچقىىا، بىىىز ي هتهقىىھ بىىۇكىتىىاب  ۇبىى

 كىتابالرغىىىا، هخسىىىۇسم ېزىلغىىىاني هققىىىدەھ ۆجىزەبولسىىىا مىىى ەنگىىۈچىلهرئىزد

 .قىلسۇن ۇراجىۇهتكىتابلىرىغا م هدىسھ ۋەتارى  

 ئىككىنچى ھەقىقەت 

 هخالقالرنىىىىئ ۈزەلگىىى ۈپهتلهر،سىىى ېسىىىىلئ هلهيھىسسىىىاالمدائ ۇھهممهدمىىى

 ۇشىىىقابول هيغهمىىبهرلهردەباشىىقا پ ۇنىىدىنئ ۋە هتلهركامىىال همهلىىىيئ ۋەئىلمىىىي 

 ۇالربىىى ۇپ،بولغىىىانلىقى بولىىى ھهممىسىىىى هزىلهتلهرنىىىىڭبولغىىىان پ ېگىشىىىلىكت
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 ەلىللىرىىىىىدىند هنلىكىنىىىىىڭئىك هيغهمىىىىبهرپ هقھ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىى

 هۋقهسىىىىىىىىىىدەم ۈشىىىىىىىىىمهنلىكد هلهيھىسسىىىىىىىىىاالمغائ هيغهمىىىىىىىىىبهر. پۇربىرىىىىىىىىىىد

 ئىقرار قىلماي قالمىغان. هزىلهتلىرىگهپ ۇب ۇنىڭئ ۇۋاتقانالرمۇبول

 ئۈچىنچى ھەقىقەت

 ېتىقىىىىىاد،ئ هرىۇىتىئىسىىىىىالم شىىىىى هلىىىىىگهنك هلهيھىسسىىىىىاالمغائ هيغهمىىىىىبهرپ

 هئىچىىىىگ ۆزئىىى ېكمهتلهرنىىىىھ ۋە هخىىىالقئ هت،، سىياسىىىۇئىىىامىلهم ەت،ئىبىىىاد

سىىىىالغان  هزەرن ۈزەللىكلهرگهگىىىى ۋە هتكامىىىىال هرىۇهتتىكىشىىىى ۇئالغىىىىان. بىىىى

 ممهدۇھهمىى ۋە هلگهنلىكىنىىىك هرىپىىىدىنئىىالالھ تائىىاال ت هقهتپ ۇنىىىڭب ۇكىشىىىم

 كىىىىگههنلىئىك هلچىىىىئ هقھ هۋەتىلىىىىگهنئ هرىپىىىىدىنئىىىالالھ ت هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

 .هتلىنىدۇقانائ

 تۆتىنچى ھەقىقەت

 هرسىىىىهن ېچھىىىى ېكمهتىىىىتىنكىتىىىىابتىن، يىىىىاكى ھ هلهيھىسسىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىى

 ۋەئىچىىىىدىن چىقتىىىى  هۋمنىىىىڭجاھىىىىل بىىىىر ق ۆگهنمىگهن، يىىىاكى ئىىىىلىمىغىىىانئا

 هلىىىىىدى،ك ېلىىىىىىپئ ېكمهتلهرنىىىىىى(نى، ھۇرئىىىىىانكىتىىىىىاب )ق ۇرلىىىىىۇقن ۇالرغىىىىىائ

- ۈچكىىى ۋە ەمچىلىرىنىىىىڭيارد ۇچىىىاقىردى، ئىىى همهلىىىگهئ ۋەئىمىىىان  ۇالرنىئىىى

زالىملىرىغىىا قارشىىى  ۇنيانىىىڭد ۈتىىۈنقارىمىىاي پ ېتهرسىىىزلىكىگهي ۇدرىتىنىىىڭق

 ۈچلىرى،كىىىىى ۇالرنىىىىىڭن ئهبىىىىىل ۇنىىىىىڭقىلىىىىىدى. ب ېالندىنىنىىىىى ئىىىى ۆزھالىىىىدا ئىىىى

 ۇنيانىىىڭدىنىىى د ۇنىىىڭئ ەئىچىىىد ۋاقىىىتتارمىىار قىلىنىىىپ، قىسىىقا  هتلىرىھىىاكىمىي

دىىىىن  ۇباشىىىلىدى. بىىى ېچىشىىىقاچ ۇرجايلىرىىىىدا نىىى هممىىىىالھ هربغ ۋە هرقشىىى

 هنئىلگىرىلىشىىىىى بىىىىىل ڭقىلىىىىدى. زاماننىىىىى هلىىىىىبهغ ۈسىىىىتىدىنبىىىىارلىق دىىىىىنالر ئ

كىتىىىىىابتىن،  هھلىىىىىى. ئېزلهشىىىىىتىت ۈللىنىشىىىىىگ ۋەتارقىلىشىىىىىى  ڭئىسىىىىالم دىنىنىىىىىى

 ۈرۈشبىىىر يىى ۇپ،بولىى ۇداسىىىزالردىنخ ۋە ۇددىسىىتالردىنب ۇشىىرىكالردىن،م

 ۆرسىىىهتكهنك ۈچىىىۈنئ ۋڭتىششىىىارىدىن يىىىوق قىلىىىى هردىننىىىى ي ۇبىىى ۈشىىىمهننىڭد

 ۇنىىىىىىڭپايدىسىىىىىىز چىقتىىىىىى، ئ ۈتىىىىىۈنلهيپ ېھنهتلىىىىىىرىم ۋەتىرىشىىىىىچانلىقىلىرى 

 ۆزىگهئىىى هممىسىىىىنىھ هرنىڭكىشىىىىل سىىىاغالم هقلىىىىئىسىىىالم دىنىىىى ئ هكسىىىىچهئ

 ۇالرنىىىىڭپارلىماقتىىىا. ب ېرىبارغانسىىى ۇرىنىىى ۇنىىىىڭئ هلمهكىىىته،قىلىىىىپ ك هلىىىپج
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 ۇھهممهدمىىىىىى همهسىىىىىىمۇ؟ئ هتىجىسىىىىىىىن ڭياردىمىنىىىىىىى ڭئالالھنىىىىىىى هممىسىىىىىىىھ

 !همهسمۇ؟بىر ئاالمىتى ئ هنلىكىنىڭئىك هقھ هلهيھىسساالمنىڭئ

 ىڭهلهيھىسسىىىاالمنئ ۇھهممهدكىتىىىابلىرى مىىى ڭخىرىسىىىتىيانالرنى هھىىىۇدىي،ي

 «ەبىىىۇرز» هۋرات: تهسىىىىلهن. مۇۋاھچىىىىدۇرگ هنلىكىىىىگهئىك هيغهمىىىبهرپ هقھ

 هممىىىىىىائ ۇ،يىىىىىىولىنى بىلىىىىىىىد ڭياخشىىىىىىىالرنى ەبر ۈنكىچىىىىىى» ېكىسىىىىىىتتهت 1 :6

قىلىنغىىىىان.  هيىىىىتق ەپد« .ۇچرايىىىىدۇئ هتكهيىىىىولى ھامىىىىان ھىىىىاالك ڭيامانالرنىىىىى

ھىىىىىاالق  ۇچىالرقىلغىىىىى ۋايالغانىىىىىدىن دا» ېكىسىىىىىتتهت-5 :6 «ەبىىىىىۇرز» هۋراتت

، «.ۇرمايىىىىىىىىىىىىدۇياقت ەب. قىىىىىىىىىىىىانخور، ئالىىىىىىىىىىىىدامچى كىشىىىىىىىىىىىىىنى رۇبولىىىىىىىىىىىىىد

 ئالىىدامچىالرنىڭ ۈنكىچىى» ېكىسىىتلهردەت- 20~17 :37 «زەبىىۇر»تهۋرات

 ۈنكى. چىىەمچىسىىىدۇريارد ڭراسىىتچىلالرنى ەبر ۈگىشىىىدۇ،ھامىىان ت ۋاسىىىدا

يوقىلىىىىىپ  ۈتۈنىىىىدەكالت ۈشىىىىمهنلىرىد ەبنىىىىىڭ. رۇيالغىىىىانچىالر ھىىىىاالق بولىىىىىد

 ېكىسىىىىىىتتهت-34 :16 «ەبىىىىىىۇرز» هۋراتقىلىنغىىىىىىان. ت هيىىىىىىتق ەپد« .ېتىىىىىىىدۇك

يىىىوق  ۈتىىۈنلهيپ ۈزىىىىدىني هري هسىىىرىنىت ۇچىالرنىىىىڭيامىىان ئىىىش قىلغ ەبر»

 قىلىنغان. هيتق ەپد« .هيياردۇرت همىشهھ ۈچۈنقىلىش ئ

ئانىىىىدىن » ېكىسىىىىتلهردەت- 39~35 :5«ئىشىىىىلىرى هلچىلهرنىىىىىڭئ»ئىنجىىىىىل 

 ىشىىىتىنېتئىنسىىانالرغا ئالىىىدىنىپ ك ۇئىسىىرائىللىقالر! شىىى هي: ئڭىىىدىكىد ۇالرغىىائ

 ڭىىىگهند ۇداسسىىى ۇرۇنبىىى ۇنىىىدىنب ۈنكىچىىى ڭىىىالر،قىلى هتدىقىىىق ۆزۈىالرغىىىائ

 ەمئىىاد ېقىنيىى هگ 400 ۇنىڭغىىائ ۋەچىققىىان  هيىىدانغام هنبىىىل ۋابىرسىىى يالغىىان دا

 رهي هگهشىىكهنلهرمۇئ ۇنىڭغىىائ ۋە ۆلتۈرۈلىىدىئ ۇئىىىدى، ئانىىدىن ئىى هگهشىىكهنئ

 نىۆزىئىىى هنبىىىىل ۋايالغىىىان دا هھىىىۇزاي ېىىىيىنك ۇنىڭىىىدىنيىىىوق بولىىىدى. ئ ۈزىىىدىني

 ۇمىىىۇئانىىىدىن ئ هگهشىىىتى،ئ هركىشىىىىل ۆپكىىى ۇنىڭغىىىائ ۋىىىىدى،قىلىىىىپ چىقى ېالنئىىى

 هرگهسىىىل هن. ھىىازىر مهتتىىىك تىىوزۇپ هگهشىىكۈچىلىرىمۇھىىاالق بولىىدى، ئ

 ۆزئىىى ۇالرنىئىىى ۇرۇىالر،يىىىىراق تىىى هردىنكىشىىىىل ۇنىىىداقئ هرسىىىىل ەيمهنكىىىى،د

ر ئىنسىىىىانال هرسىسىىىىىقىلغىىىىان ن ۋادا ۇالرنىىىىىڭئ هگهر، ئۇيىىىىۇۋڭتىڭالرھالىغىىىىا ق

 ىىىدىنئۆزلۈكھامىىان  ۇبولغىىان بولسىىا، ئىى هرئىجىىاد قىلىنغىىان پىكىىىرل هرىپىىىدىنت

يىىىىوق  ۇنىئىىىى هرمۇبولسىىىىا سىىىىىل هلىىىىگهنئىىىىالالھتىن ك ۇئىىىى هگهرئ ۈگىشىىىىىدۇ،ت

 «.هرقىاللمايسىل
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 ۇھهممهدمىىىىىىىىىى هگهرئاساسىىىىىىىىىىالنغاندا، ئ ېكىسىىىىىىىىىىتلهرگهت ۇقىرىىىىىىىىىىىدىكىي

 ەبقىلغىىىان بولسىىىا، ر ۋادا ەپد هيغهمىىىبهرپ ۆزىنىن ئىىىيالغانىىىدى هلهيھىسسىىىاالمئ

 هري هسىىىىرىنىت ۇنىىىىڭھىىاالق قىلغىىىان بىىىوالتتى، ئ ۇنىئىىىالالھ( ھامىىىان ئىىى هنىىى)ي

 ۇرۇنئىىاللىب هگهشىىكۈچىلىرىمۇئ ۇنىىىڭبىىوالتتى، ئ ۋەتكهنيىىوق قىلىىى ۈزىىىدىني

يوقىلىىىىپ  ېىىىيىنبىىىىر ئىىىازدىن ك ۇددىدىنىىىى خىىى ۇنىىىىڭئ ۋەبىىىوالتتى  ۈگهشىىىكهنت

 ۇنىىىىىداقئ ېكىنيوقالغىىىىىان بىىىىىوالتتى، لىىىىى ۈزىىىىىىدىني هري ۈتۈنىىىىىدەكالت هتىىىىىكهنك

 هلهيھىسسىىىىىاالمغائ ۇھهممهدمىىىىى ەبر هكسىىىىىىچهئ ۇنىىىىىىڭئ هلكىىىىىىبولمىىىىىىدى، ب

دىنىنىىىىىىىىى  ۇنىىىىىىىىىڭزامىىىىىىىىان ئايىمىىىىىىىىىدى، ئ ېچبىىىىىىىىىريىىىىىىىىاردىمىنى ھ ۆزىنىىىىىىىىىڭئ

 ۇھهممهدقىلىىىىىدى، مىىىىى هكسىىىىىاني هنبىىىىىىل هري ۈشىىىىىمهنلىرىنىد ۈچلهنىىىىدۈردى،ك

 ۇنىىىىڭلىنىىىىدىغان، ئهدھىيهقايسىىىى جايلىرىىىىدا م هرھ ۇنيانىىىىڭد هلهيھىسسىىىاالمنىئ

 ېچھىىىى هزىزلىنىىىىىدىغان،ئ هتكىچهدىنىىىىى تىىىىا قىيىىىىام هقھ ۋە ۆھرىتىنىىىىامى، شىىىى

 ۋە هھىىۇدىيئىسىىپاتالندىكى، ي ۇنىڭدىنقىلىىدى. شىى ۇتمايىىدىغانت ۈزيىى ۋاللىققىىازا

 هدئىنكىىىار قىلىشىىىلىرى ئ هلهيھىسسىىىاالمنىئ ۇھهممهدمىىى ڭخىرىسىىىتىيانالرنى

 ۇالرنىىىىڭئ ۈنكى. چىىىۇربلىرىغىىىا ئىنكىىىار قىلغانلىقىىىىدكىتا ۆزلىرىنىىىىڭئ ئىىىاۋۋال

ئىىىىىىاخىر زامانىىىىىىدا چىققىىىىىىانلىقى  هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدكىتابلىرىىىىىىىدا مىىىىىى

ا  ﴿ .ئالالھقا قارشىى چىققىانلىقى ئىىدى هقىقهتتهھ فاۇسىوا نسىوَر َّللاَّ يىدسوَن لايسط  يسرا

وَن  ىىىتامُّ نسىىىورا ا َولَىىىو  َكىىىرا َ ال َكىىىاشارس س مس م  َوَّللاَّ ھا  رئىىىۇال ﴿ يهنىىىى ﴾باىىأَش َواھا

 ۇرلىىىىىىۇقن ۋەدىنىنىىىىىىى  ۇرلىىىىىىۇقن ڭئالالھنىىىىىىى هنىىىىىىى)ي ۇرىنىنىىىىىى ڭئالالھنىىىىىىى

كىاشىرالر يامىان  بولىىدۇ، ئۆچىۈرۈۋەتمهكچى هنبىىل ېغىزلىىرىىتىنى( ئهرىۇشى

 ۆزىنىىىڭئ هنىىى)ي ۇكهممهلمىى ۇرىنىنىى ۆزىنىىىڭئىىالالھ ئ هقىىدىردىمۇ،ت ۆرگهنكىى

  (1)﴾ قىلغۇچىدۇر.دىنىنى ئاشكارا( 

 بەشىنچى ھەقىقەت

 ۆزلىرىنىئىىىىىى هتئىنسىىىىىانىي هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىى هيغهمبىرىمىىىىىىزپ

قىىىاتتىق  هكىشىىىىگ ەردىنغىىىا چاقىرىىىىدىغان بىىىىر هقتىىىوغرا يولغىىىا باشىىىاليدىغان، ھ

 ۇتالرغىىىا،ب هرەبىىىلهر. ئهۋەتىلىىىدىئ ۋەزىيهتىىىتهبولغىىىان بىىىىر  ېھتىيىىىاجلىقئ

                                                
 تهئاي-8  هسەرۈس-61(1)
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 هھىىىۇدىيالري ەرەخىىىكه،د ۋەپارسىىىالر ئىككىىىى ئىالھقىىىا، ھىندىسىىىتانلىقالر كالىغىىىا 

ئىالھقىىىا  ۈچماددىزمچىالرغىىىا، خىرىسىىىتىيانالر ئىىى بۇزغىىىاندىنىنىىىى  هھىىىۇدىيي

پاتقاقلىرىىىىدا  هتلهرنىىىىڭزاالل هرخىىىىلھ هلقلهرمىىىۇباشىىىقا خ ۇنىىىدىن. ئۇنىىىاتتىچوق

 هيغهمىىبهرپ ەربىىىر ۋاقىتتىىا ۇئىلمىىى بىى ۋە ېكمىتىىىھ هكسىىىزچ ڭئىىىدى. ئالالھنىىى

 هھىىىىىرىمهنب ەھمىتىىىىىىدىنر ۆزئىىىىى هھلىنىىىىىىشىىىىىارى ئ هرئىىىىىارقىلىق ي هۋەتىىىىىىشئ

 ۇتقىىىىىىىۇزۇپ،ق ۇنلۇقالردىنئىىىىىىىازغ هرنىقىلىىىىىىىدى. كىشىىىىىىىىل هقهززاقىلىشىىىىىىنى ت

 ۇھهممهدمىى ۋەزىپىنىى ۇلىۇبئ ۇبىى ەتئىبىار ېتهكلهشىتىنتىوغرا دىنغىا ي ۇالرنىئى

 ۇھهممهدمىىىىىىىى همهس،ئ ۇنلىغىىىىىىىىانباشىىىىىىىىقا بىرسىىىىىىىىى ئور هلهيھىسسىىىىىىىىاالمدىنئ

 ۋە ۇشرىنىىىىڭك هنيىىىاردىمى بىىىىل ۋە همىىىرىئ ڭئالالھنىىىى هلهيھىسسىىىاالمئ

شىىىارىغا  هري ۇتتى،يىىىور هنبىىىىل ۇرىنىىى هۋھىىىىدت ىغۇلۇقلىرىنىقىىىارا شىىىېرىكىنىڭ

 ۇنىىىداققىلىىىىپ م ەتئىشىىار ۇنىڭغىىىايىىىاقتى. ئىىالالھ تائىىىاال ب هشىىىۇىلىنىم هقىىىقهتھ

َْلَىى شَت ىَر ز :﴿  :ەيدۇد تَابا قَد  َجىاَ كسم  َرسسىولسنَا يسبَىي انس لَكسىم   َل ال كا يَا أَھ 

يرز شَقَىد  َجىاَ كسم   ىيرز َواَل نَى ا ىن  بَشا سسلا أَن  تَقسولسوا َما َجاَ نَىا ما َن الرُّ ما
يْر  َْلَىى كسىل ا َشىي  ز قَىدا س  يْر َوَّللاَّ يْر َونَ ا كىتىاب!  هھلىىئ ىئى﴿  يهنىى﴾بَشا

)ئىىىىىىىىازابتىن(  هرگىىىىىىىىۈچى،ب هۋەرخ ۇش( خىىىىىىىىهنبىىىىىىىىىل ابۋ)سىىىىىىىىا هبىىىىىىىىىزگ

 هيغهمىىىىىىبهرلهرپ ۈچىىىىىىۈن،ئ ڭمهسىىىىىىلىكىڭالرد هلمىىىىىىىدىك ۇرغۇچىئاگاھالنىىىىىىد

 ۇنىىىىىىڭئ ۋە هرىۇهتنى)شىىىىى هرگهقالغىىىىىان بىىىىىىر زامانىىىىىدا سىىىىىىل ۈزۈلىىىىىۈپئ

 هقىىىىىقهتهنھ هلىىىىدى،ك بېرىىىىىدىغان رەسىىىىۇلىمىز( بايىىىىان قىلىىىىىپ هھكىىىىاملىرىنىئ

 هنىىىىىىى)ي ۇرغۇچىئاگاھالنىىىىىىد ۋە هرگىىىىىىۈچىب هۋەرخ ۇشخىىىىىى هرگهسىىىىىىىل

 ﴾ (.قالمىىىىدى ۆزرەئىىى هرگهسىىىىل همىىىدى)ئ هلىىىدى( كهلهيھىسسىىىاالمئ ۇھهممهدمىىى
(1)  

 ئالتىنچى ھەقىقەت

 هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدكىتابلىرىىىىدا مىىى هيغهمبهرلهرنىىىىڭپ ۇرۇنقىبىىى

 ېشىىىارەتلهرب هققىىىىدەھ ېلىىىىدىغانلىقىك ۇپبولىىى هيغهمبىىىىرىئىىىاخىرقى زامىىىان پ

                                                
 تهئاي-19 ەمائىدەرۈس-5(1)
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ئىشىىالر  تۆۋەنىدىكى ئىاۋۋالبايىان قىلىشىىتىن  بېشىىارەتلهرنى بىىۇ. بىىز ېىرىلگهنب

 :ئهسكهرتىلىدۇ

، ۇختهنهسسىىىىىهرب هيغهمىىىىبهرلهرپ هلىىىىگهنك ۇاللىسىىىىىدىنئىسىىىىرائىل س- 1

ىغان مىسىىىىردا بولىىىىد ڭمىنىىىىدا،ز هدۋەمھادىسىىىىلىرى، ئ ېكسىىىاندىر، ئالۇريىشقىىى

 ىلهرھادىسىى ۆپلىگهنباشىىقىالر قاتىارلىق كىى ۋە هسىىىرلىكىبابىىل ئ ۋەقهلىكىلهر،

 ىنهيغهمىىىبهرلهردپ ۇقىرىىىىدىكى. يهرگهنب هۋەرئالىىىدىن خ ۋەقهلىكلهردىىىىن ۋە

 قۇئوچىىى هققىىىىدەھ ېلىىىىدىغانلىقىك هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىى ەرسىىىىنىڭبىر

 ۇھهممهدمىىىىىىى ۈنكىچىىىىىى همهس،ئ ۇمكىنمىىىىىىى هرمهسىىىىىىلىكىب ېشىىىىىىىارەتبىىىىىىىر ب

ھىىايىتى تارىخىىىدا نا ۇنيىىادىنىىى د ۇنىىىڭئ ۋە ېلىشىىىك ۇنياغىىاد هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

 ەئىچىىىىىد ۋاقىىىىىتدىنىىىىى قىسىىىىقا  ۇنىىىىىڭقىلىىىىدى. ئ هيىىىىداپ گىرىشىىىىلهرنىۆزئ دچىىىىو

 ۇئىىىى ېىىىىيىن،تارقالغانىىىىدىن ك ۈرئهتتهسىىىى ېىىىىزت هللىىىىىرىگهئ هربغ ۋە هرقشىىىى

 غانىىدىندىنىىى تارقال ۇنىىىڭ. ئۈزلهنىىدىي ۋاللىققىىاجىىايالردىكى بىىارلىق دىىىنالر زا

 ېراتورلۇقىىىىىدىنئىمپ ۇمر ۋەپىىىىارس  ۇرىىىىىدىغانتىترىتىىىىىپ ت ۇنيىىىىانىد ېىىىىيىنك

. ئىسىىىىالم دىنىىىىى ۈشىىىىتىچ هختىىىىتىنت ېراتورلىىىىۇقئىمپ دئىككىىىىى چىىىىو ەتئىبىىىىار

ىىىر ب ۇنىىداقچىىاچتى. ب ۇردىيارلىرىىىدا نىى هيغهمبهرلىرىنىىىڭئىسىىرائىل پ پۈتىىۈن

بىىىىىارلىق  هرگهنب هۋەرئالىىىىىدىن خ هيغهمىىىىىبهرلهرپ ۇرۇنقىبىىىىى هھادىسىىىىى دچىىىىىو

بىىىىر  هھمىيهتلىىىىكئ ۋە دچىىىو هلىىىۋەتتهئ ۋەقهلىكلهردىىىىن ۋە ھادىسىىىىلهردىن

بولمىغىىىىان ئىىىىاددى  دچىىىىو ۋە هھمىيهتلىىىىىكئ ۇنچىلىىىىىكب ۇالر. ئىىىىۇرھادىسىىىىىد

 دچىو ۇنىداقبولغىان ب ئومىۇم ۇنياغىاد پۈتىۈن ېرىىپب هۋەرخ هردىنھادىسىىل

 !هرمهيدۇ؟ب هۋەرخ نېمىشقابىر ھادىسىدىن  هھمىيهتلىكئ ۋە

 هققىىىىدەھ هيغهمىىىبهربىىىىر پ ېلىىىىدىغانك ېىىىيىنك هيغهمبهرنىىىىڭپ ۇرۇنقىبىىى- 2

 همهس،ئ هرتشىىىى ۆزلىشىىىىىس هپسىىىىىلىيت ۇنىىىىىڭئ ۈچىىىىۈنئ ېرىشىىىىىب ېشىىىىارەتب

 هلقىىىىلهرخ ۋامئىىىىا ۇپ،ئىجمىىىىالىي بولىىىى ۆپىنچهكىىىى ېشىىىىارەتلهرب ۇنىىىىداقب هلكىىىىىب

 ۇنىىىىداق. گاھىىىىدا بۇبولىىىىد ېنىىىىقئ ۈچىىىۈنئىىىالىمالر ئ ۋە مهخپىىىىي ۈچىىىۈنئ

 ېىىرىلگهنب ېشىىارەتب هممىىائ ۈشىىىنهلمهيدۇ،قانىىداق ئىىالىم چ هرھ ېشىىارەتلهرنىب

 هتلهرئىىاالم ۋە ۆجىزىلهرمىى هلىىگهنك ېلىىىپئ ۇئىى ېىىيىنك هلگهنىىدىنك هيغهمىىبهرپ

. ڭلىشىىىدۇئايدى ۈشىىهنچىلىرىمۇچ ۇالرنىىىڭئ ۋە هسىىتىقاليدۇت ېشىىارەتلهرنىب ۇبىى

 ۇنىىىداقئالىملىرىغىىىا كايىىىىپ م هھىىىۇدىيي هلهيھىسسىىىاالمئىسىىىا ئ ۈچىىىۈنئ ۇنىڭشىىى
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 هرىپهتنىىىىڭم هرسىىىىل ۈنكىدىىىن ئىگىلىىىىرى، چىى هيئ هرگه! سىىىىلۋاي»: ڭىىگهند

 ۇكىرىىىدىغانالرنىم ۋە ڭالركىرمىىىدى الرۆزۈىئىى هممىىائ ڭالر،ئالىىدى ۇچىنىئىىاچق

 (52 :11 «ۇقال»)ئىنجىل « .ۇىالرتوست ۇنىڭدىنئ

 ېچبىىىرىھ ڭكىتابالرنىىى سىىاماۋى: ەيىىدۇد ۇنىىداقم ئۆلىمىىالىرىئىسىىالم 

 هنهلىىىگك ېشارەتسىىىىزب هققىىىىدەھ ېلىىىىدىغانلىقىك هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىى

 بولغىىىان بولسىىىا هپسىىىىلىيت ۈچىىىۈنئ هلقىىىلهرخ ۋامئىىىا ېشىىىارەتلهرب ۇبىىى همهس،ئ

 ۇۇالرمىىىئ ۋەبىىىوالتتى  ۇرالمىغانيوشىىى ۇنىكىتىىىاب ئىىىالىملىرى ئىى هھلىىىىئىىىدى، ئ

 بوالتتى. هيىبلهنمىگهنئ هنبىل ۇناھىگ ۇرغانلىقيوش هقىقهتنىھ

 هيغهمبهرنىىىىىىڭباشىىىىىقا بىىىىىىر پ هلهيھىسسىىىىىاالمدىنئىسىىىىىا ئ هھىىىىىۇدىيالري- 3

 هن: سىىىىهيغهمىىىىبهردىنپ هھيىىىىائىىىىالىملىرى ي هھىىىىۇدىيي». ۈتهتتىكىىىى ېلىشىىىىىنىك

 هنسىى ېىىيىن،ك هرگهنىىدىنب ۋابجىىا ەپيىىاق، د ۇسىىورىدى، ئىى ەپد هسىىىھمۇ؟م

 ن،ېىىيىك هرگهنىىدىنب ۋابجىىا ەپ: يىىاق، دهنهي هھيىىاسىىورىدى، ي ەپ؟ دۇئىلىيىىام

« سىىورىدى. ەپد هيغهمبهرمىىۇ؟پ ۇشىى هرگهنب ېشىىارەتب ۇسىىانىىداقتا مۇئ هنسىى

 كۈتۈۋاتقىىىان ۇالربىلىنىىىدىكى ئىىى ۇنىڭىىىدىن( ب25 :19« 1ۇھهننىىىاي»)ئىنجىىىل 

 هيغهمبهرنىىىىڭپ ۇبىىى ۈتىىىۈلگهنئىىىىدى. ك هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھهممهدمىىى هيغهمىىىبهرپ

 نىىىىڭۇئ هن،ئىسىىپاتالنغان ئىىىك هلمىگهنلىكىىىىك ۇرۇنبىى هلهيھىسسىىاالمدىنئىسىىا ئ

 ۇھهممهدمىىىىىىىى هيغهمىىىىىىىىبهرپ هلىىىىىىىىگهنك ېىىىىىىىىيىنك هلهيھىسسىىىىىىىىاالمدىنئىسىىىىىىىىا ئ

 قالمىدى. ۈبھهش ېچھ هنلىكىدەئىك هلهيھىسساالمئ

 ۈرىتىدە،قىىىوي سىىى كۆرۈنۈشىىىى»: ڭىىىگهند ۇنىىىداقم هلهيھىسسىىىاالمئىسىىىا ئ

 هزەرھ هيغهمىىىىىىبهرلهردىنبولغىىىىىىان يالغىىىىىىانچى پ ۈرەتلىكسىىىىىى ۆرەئىچىىىىىىى بىىىىىى

 ۇھهممهدقىلىىىپ مىى ۇتقىىات ېكىسىىتنىت ۇ( بىى15 :7« هتتىىام»)ئىنجىىىل « .ڭىىالرقىلى

 ۈنكى. چىىۇرخاتىىاد قهتۇىىىيئىنكىىار قىلىىىش  هيغهمبهرلىكىنىىىپ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

قانىىىىداق  هرقىلىىىىىپ چىققىىىىان ھ ۋاسىىىىىدا هيغهمبهرلىىىىىكپ هلهيھىسسىىىىاالمئىسىىىىا ئ

يالغىىىىىىىىىىىانچى  هلكىىىىىىىىىىىىب همهس،ئ ڭىىىىىىىىىىىگهند ڭىىىىىىىىىىىالرقىلى هزەركىشىىىىىىىىىىىىدىن ھ

راسىىىىىىتچىل  ېكىسىىىىىىتت ۇ. بىىىىىىڭىىىىىىگهن، دڭىىىىىىالرقىلى هزەرھ هيغهمىىىىىىبهرلهردىنپ

 هلكىىىىىىىى. بهيىىىىىىىدۇئىپادىلىم هنىسىىىىىىىىنىقىلىىىىىىىىش م هزەرھ هيغهمبهرلهردىنمىىىىىىىۇپ

 ۈچىىىۈنئ ۇشتونىىى ۇنىئىىى ۋە ېلىىىىدىغانلىقىك هيغهمىىىبهربىىىىر پ ېىىىيىنك ۇنىڭىىىدىنئ

. هلىىىۋەتتهئ هيىىىدۇ،الزىملىقىنىىىى ئىپادىل ڭقىلىشىىىنى هزەرباشىىىقا يالغىىىانچىالردىن ھ
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ئىسىىىرائىل  ېىىىيىنك ۆلۈمىىىىدىنئ هلهيھىسسىىىاالمنىڭكىتابلىرىىىىدا ئىسىىىا ئ ۇالرنىىىىڭئ

قىلىىىىىپ چىقىىىىىدىغان  ۋاسىىىىدا هيغهمبهرلىىىىىكئىچىىىىىدىن يالغانىىىدىن پ هۋالدلىىىىرىئ

 1 هنىىىىڭمىالدىي لىيهتتىمىىۇهمهچىقىىىىدىغانلىقى بايىىان قىلىنغىىان. ئ كاززاپالرنىىىڭ

 هيىىدانغاقىلىىىپ م ۋاسىىىدا هيغهمبهرلىىىكيالغىىانچىالر پ ۆپلىگهنكىى ئهسىىىرىدە–

قىلىشىىىىىقا  هزەريالغىىىىىانچىالردىن ھ ۇئاشىىىىى هنهئ هلهيھىسسىىىىىاالمچىققىىىىىان. ئىسىىىىىا ئ

 ۇالرنىىىىڭئ»: ڭىىىگهند ۇنىىىداقم ۇالپئىىى ۆزىگهسىىى ۇقىرىىىىدىكىي ۇ. ئىىىبۇيرۇغىىىان

 ئهنجىۈر هنىدىنتىك ۈزۈم،يانتىاقتىن ئى ۇالر. ئىتونۇيسىىلهرئىارقىلىق  ېىۋىلىرىم

 ېىىۋىلهرنىياخشىىى م ەرەخقانىىداق ياخشىىى د هرئوخشىىاش ھ ۇنىڭغاشىى ۇ؟ئاالمىىد

 دەرەخ. ياخشىىىىى ېرىىىىىدۇب ېىىىىۋىلهرنىيامىىىىان م ەرەخيامىىىىان د ېكىنلىىىى ېرىىىىىدۇ،ب

. بهرمهيىىىدۇ مېىىىۋەياخشىىىى  دەرەخمىىىۇيامىىىان  بهرمىگهنىىىدەق، مېىىىۋەيامىىىان 

 ئوتىىۇن كېسىىىپ دەرەخقانىىداق  ھهر بهرمهيىىدىغان مېىىۋىلهرنىياخشىىى 

« .تونۇيسىىىلهرئىىارقىلىق  مېىىۋىلىرى سىىىلهر ئىىۇالرنى بىلىڭالركىىى،. قىلىنىىىدۇ

 (20~16 :7« هتتام»)ئىنجىل 

 ەۋىتىنىىىىىىىڭد ۇنىىىىىىىڭ__ ئ هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىىى ۈبھىسىىىىىىىزكى،ش

 هيغهمىىىىبهرلهردىنراسىىىىتچىل پ ھهقىقىىىىىي__  ەققىلغانىىىىد هتداالل ېىىىىۋىلىرىم

 ۈنكى. چىىىىىۋەتسىىىىىىزدۇرئىنكىىىىىار قىلىشىىىىىلىرى ئىنا ۇنىئىىىىى ڭئىىىىىىدى. كاشىرالرنىىىىىى

 .ۇئىنكىىىىىار قىلىىىىىىد هيغهمبهرلىكىنىىىىىىپ هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىا ئ هھىىىىىۇدىيالري

. ۇريوقتىىى ەميامىىىان ئىىىاد هلهيھىسسىىىاالمدىنئىسىىىا ئ ۇنيىىىاداد ۈچىىىۈنئ هھىىىۇدىيالري

ئىنكىىىىار  هلهيھىسسىىىىاالمنىئىسىىىىا ئ ۇدىنسىىىىىزلىرىم ياۋروپانىىىىىڭ ۇنىڭدەق،شىىىى

ىىىىىپ قىل هسىىىىخىرەم ۇنىئىىىى ىلىغانلىرىىىىىداقىسسىىىىىلىرىنى ئا ۇنىىىىىڭئ هتتىىىىا. ھۇقىلىىىىىد

قىىان. تارقات ۇنياغىىاقىلىىىپ د هشىىركىتىىابالرنى ن ۆپكىى هقىىتهھ ۇبىى ۇالر. ئىىۈلىىىدۇك

 هلهيھىسسىىىاالمنىئىسىىىا ئ ڭدىنسىىىىزالرنى ياۋروپىىىالىق ۋە هھۇدىيالرنىىىىڭي

 ،ەقبولغانىىىىىد ۋەتسىىىىىىزئىنا هزىرىىىىىىدەن ڭئىنكىىىىىار قىلىشىىىىىلىرى خىرىسىىىىىتىيانالرنى

ئىنكىىىىىىار  هلهيھىسسىىىىىىاالمنىئ ۇھهممهدباشىىىىىىقا مىىىىىى ۋە ڭىخىرىسىىىىىىتىيانالرن

 .ۋەتسىزدۇرئىنا هزىرىمىزدەن ڭبىزنى ۇقىلىشلىرىم

 هلىىىگهنقىلىىىىپ ك ۋامدا هتىىىا ھىىىازىرغىچ هزەلىىىدىنئ ڭكىتابالرنىىىى هھلىىىىئ- 4

 هرجىىىىىمهكىتىىىابلىرىنى باشىىىقا تىلالرغىىىا ت ۇقهددەسمىىىى ۇالرئىىى ۇكى،ئىىىادىتى شىىى

تىلىىىدىكى  ۇشىى ئىسىىىىمالرنىڭ ۇقىلىىىپ، بىىى هرجىىىىمهت ئىسىىىمالرنىمۇقىلغانىىدا 
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 هنيىىىوللىرى بىىىىل هپسىىىىرت ېكىسىىىتلىرىنىت ڭكىتابالرنىىىى ۇ. بىىىۇيازىىىىد هنىلىىىرىنىالم

 ۇمانلىرىغىىاگ ۇالرنىىىڭ. بۆزگهرتىىىدۇقىلىىىش ئىىارقىلىق ئ هم، گىىاھ كەگىىاھ زىيىىاد

 ەتتىكىئىىىىاد ۇالردائىشىىىىالر ئىىىى ۇىغان بىىىىېسىىىىابلىنىدھ ۆزلىرىئىىىىالالھ سىىىى ۆرەكىىىى

قىلىنغىىان كىتىىابلىرىنى  هرجىىىمهقايسىىى تىلالرغىىا ت هرھ ۇالرنىىىڭ. ئۇرئىشىىالرد

 ۇالرنىئىىىىى ۇىا. شىىىىىۇتىىىىىىدېئ هرقھامىىىىىان پ ۇنىكىشىىىىىى بىىىىى ۆرگهنكىىىىى ۇپئوقىىىىى

 ېشىىىىىىارەتلهرنىب ۇقئوچىىىىىى هلىىىىىىگهنك هققىىىىىىىدەھ هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىىى

قىلىىىىىىپ قويغىىىىىان  هجھىىىىىۇلم ېشىىىىىارەتنىب ۇق، يىىىىىاكى ئوچىىىىىۆزگهرتىىىىىىۋەتكهنئ

 ۇشىىىسىىادىر بول ۇالردىنئىى ڭئىشىىالرنى ۇنىىداقب ۈنكى. چىىهقلىقمىىىزھ ڭسىىهكمۇد

 ۇھهممهدكىتابلىرىىىىىىىىدا مىىىىىىىى ۇالرنىىىىىىىىىڭئ ۇىا. شىىىىىىىهتتۇرھىىىىىىىال تهبىۇىىىىىىىىي

 ڭىىگهند «هھىىمهدئ»يىىاكى  «ۇھهممهدمىى»ئىسىىىملىرىدىن  هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

 ۈنكىچىىى ۇ،قىلىنمايىىىد هلهپت ۇشىىىىبول هنبىىىىل هۋزىل ۇقئوچىىى ئىسىىىىمالرنىڭ

 بولغان. ەتئىبار ۆزگهرتىشتىنئادىتى ئ ۇالرنىڭئ

  



 تەۋراتنىڭ مۇھەممەد ئەلەيهىسساالم ھەققىدىكى بېشارەتلىرى

 

 ېىىىىرىلگهنب هققىىىىىدەھ هلهيھىسسىىىىاالمئ ۇھهممهدىكىىىىى مىىىىهۋراتتت ۆۋەنىىىىدەت

 قىلىمىز:  هقىلن ېشارەتلهرنىب

 بىرىنچى بېشارەت

 ۇسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام ېكىسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتلهردەت-20~18 :17« ۈلگهئىىىىىىىىىىىىىىىىىىى» هۋراتت

 ڭىىىىدىكى،د ىىىىىاما ەبر»قىلىنغىىىىان:  هيىىىىتق ۆزىسىىىى ۇنىىىىۇم هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ

 ۇالرنىىىىڭئ ۈچىىىۈنئ ۇالرئىىى هن! مڭالرياخشىىىى بىجىىىىرى ۆزلىگهنلىرىڭالرنىسىىى

. هۋەتىىىىىمهنئ هيغهمىىىىبهرئوخشىىىىاش بىىىىىر پ ىاسىىىىا ۇرىسىىىىىدائوتت ېرىنداشىىىىلىرىق

 مهۋسىىىىيهلىرىت ېنىىىىڭم ۇالرغىىىائ ۇئىىى هن،ئاغزىغىىىا قىىىويىم ۇنىىىىڭئ ۆزلىرىمىنىسىىى

 ۆزلىرىمنىسىىى ېنىىىىڭم ۆزلىگهن،نامىمىىىدىن سىىى ېنىىىىڭم ۇ. ئىىىۆزلهيدۇسىىى هبىىىويىچ

نغىىىىان قىلى ېشىىىىارەتتهۋەدەب ۇبىىىى« .هنئىنتىقىىىىام ئىىىىالىم هنكىشىىىىىدىن م ىلىمىغىىىىانئا

( ۇشىىىىىىىىهئ)ي هشىىىىىىىىۇئي ەق،قىلغانىىىىىىىىد ۇمىىىىىىىىانگ هھىىىىىىىىۇدىيالري هيغهمىىىىىىىىبهرپ

ئىسىىىىا  ەققىلغانىىىىد ۇمىىىىانيىىىىاكى خىرىسىىىىتىيانالر گ همهس،ئ الممۇهلهيھىسسىىىىائ

 ڭۇنىىى. بهلهيھىسسىىاالمدۇرئ ۇھهممهدمىى ۇئىى هلكىىىب همهس،ئ هلهيھىسسىىاالممۇئ

 :ۆۋەندىكىچهبايانى ت

 رەتېشىىاب هۋراتتىىات هھىىۇدىيالرزامانىىىدىكى ي هلهيھىسسىىاالمنىڭئىسىىا ئ- 1

 ۈتۈشىىىىك ۇبىىى ۇالرنىىىىڭ. ئۈتهتتىكىىى ېلىشىىىىنىك هيغهمبهرنىىىىڭبىىىىر پ ېىىىرىلگهنب

 زامانىىىىدا هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇسىىىام هيغهمبهرنىىىىڭپ ۇبىىى ېىىىرىلگهنب ېشىىىارەتب

ئىسىىىىا  ۇرغىىىىانت ۇپزامانىىىىداش بولىىىى هنبىىىىىل ۇالريىىىىاكى ئىىىى هشىىىىۇئي ۆتكهنئىىىى

 .ەلىلدۇرد قهتۇىي همهسلىكىگهئ هلهيھىسساالمئ

 ۇھهممهدمىىىىىى ۆزسىىىىىى ڭىىىىىىگهند« ئوخشىىىىىىاش ىاسىىىىىىا» ېشىىىىىىارەتتهب ۇبىىىىىى- 2

- 34: 10« ۈلگهئىىىىىىى» هۋراتت ۈنكى. چىىىىىىىەتتۇرئىشىىىىىىىار هلهيھىسسىىىىىىىاالمغائ

ئىسىىىىىىرائىل  هيغهمبهرنىىىىىىىئوخشىىىىىىاش بىىىىىىىر پ ۇسىىىىىىاغام ەبر» ېكىسىىىىىىتتىكىت

ئىسىىىىىىىىرائىل  ۆرە،كىىىىىىىى ۆكىىىىىىىىۈمگهھ ڭىىىىىىىىگهند« چىقارمىىىىىىىىىدى ۇاللىسىىىىىىىىىدىنس

 ۇسىىىىىىىام هلهيھىسسىىىىىىىاالمئىسىىىىىىىا ئ هنبىىىىىىىىل هشىىىىىىىۇئچىققىىىىىىىان ي ۇاللىسىىىىىىىىدىنس
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 هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىام هشىىىىۇئي ۈنكى. چىىىىۇئوخشىىىىىمايد هلهيھىسسىىىىاالمغائ

بىىىر  هگىشىىىدىغانئ هرىۇىتىگهشىى ۇنىىىڭئ ۋەبولغىىان  ېنىىىداي ۇنىىىڭئ ۋاقتىىىداھايىىات 

، همرلهرنىىىئ هلگهنىىدەق،ك هلهيھىسسىىاالمغائ ۇسىىام ۇنىڭغىىائىىىدى. ئ هيغهمىىبهرپ

الىرىنىىىىىىىى، جىىىىىىىازاالرنى، ېگىرچ- هقچ ڭھارامنىىىىىىىى-، ھىىىىىىىااللهنۇىلهرنىىىىىىىىم

 هرىۇهتبىىىىر شىىى ۇسىىىتهقىلئالغىىىان م هئىچىىىىگ ۆزباشىىىقىالرنى ئىىى ۋە ەتتاھىىىار

 هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىىىىام هلهيھىسسىىىىىىىاالممۇ. ئىسىىىىىىىىا ئهمهسئ هلىىىىىىىگهنك

 ۈچىىىۈنئىسىىىالھ قىلىىىىش ئ ۇزغىىىۇنچىلىقلىرىنىب هھۇدىيالرنىىىىڭي هرىۇىتىدىكىشىىى

 ۇقىرىىىىىىدىكىي ۇئىنجىلمىىىىى هلىىىىىگهنك ۇنىڭغىىىىىائ ۇپ،بولىىىىى هيغهمىىىىىبهرپ هلىىىىىگهنك

 ۇبىى هنبولغىىان ئىىىك ۇنىىداق. بۇرخالىىىد پۈتىىۈنلهي ۆكۈملىرىىىدىنھ هرىۇهتشىى

 ۇالرنىىىىىڭب ۋە ۇئوخشىىىىىمايد هلهيھىسسىىىىاالمغائ ۇسىىىىام هيغهمىىىىبهرئىككىىىىى پ

 .همهستۇرئ هيغهمبهرقىلىنغان پ هقسهتم ېشارەتتهب ېچبىرىھ

 ڭىىىىگهند« ىسىىىىىدىنۇرئوتت ېرىنداشىىىلىرىنىڭق ۇالرنىىىىىڭئ» ېشىىىىارەتتىكىب ۇبىىى- 3

ئىسىىىىىرائىل  ۈنكىر. چىىىىىەتتۇئىشىىىىىار هلهيھىسسىىىىىاالمغائ ۇھهممهدمىىىىى ۆزسىىىىى

 هلهيھىسسىىىىاالمئ ۇسىىىىام ۇۋاقىتتاشىىىى هممىسىىىىىھ هبىلىسىىىىىنىڭق 12 ۇاللىسىىىىىنىڭس

 هيغهمىىىبهرقىلىنغىىىان پ هقسىىىهتم ېشىىىارەتتىنئىىىىدى. ب هۋجىىىۇتم هبىىىىرگ هنبىىىىل

 ېكىسىىتتىكىت ۇبىى هلىىۋەتتهبولغىىان بولسىىا ئىىىدى، ئ ۇاللىسىىىدىنئىسىىرائىل س هگهرئ

ئورنىغىىىىا  ڭئىبارىنىىىىى ڭىىىىگهند «ۇرىسىىىىىدىنئوتت ېرىنداشىىىىلىرىنىڭق ۇالرنىىىىىڭئ»

 «هينىىىىىدىنك ۇالرنىىىىىڭئ»يىىىىاكى « ئىچىىىىىدىن ۇالرنىىىىىڭئ»يىىىىاكى  «ۇالردىنئىىىى»

 هلىىىگهنك بىرەرسىىىى هردىنئىبىىىارىل ڭىىىگهند« ئارىسىىىىدىن ۇالرنىىىىڭئ»يىىىاكى 

ئىبىىىىىىراھىم  هسىىىىىىىبىن هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىىا ئ هنبىىىىىىىل ۇشىىىىىىهئبىىىىىىوالتتى. ي

 يىىاقۇپئىىوغلى  هلهيھىسسىىاالمنىڭئىسىىھاق ئ ۇللىرىىىدىنئوغ هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

ئىسىىا ئىسىىرائىل  هنبىىىل ۇشىىهئ. يشىىىدۇۇتىت هلهيھىسسىىاالمغائىسىىرائىل( ئ هنىىى)ي

 ۇالرئىىىىى ېشىىىىىارەتتىنب ۇبولغاچقىىىىىا بىىىىى هيغهمىىىىىبهرلهرچىققىىىىىان پ هۋالدلىرىىىىىىدىنئ

ئىبىىىىىىىراھىم  هقسىىىىىىىهتم ېشىىىىىىىارەتتىنب ۇبىىىىىىى هلكىىىىىىىى. بۇقىلىنمايىىىىىىىد هقسىىىىىىىهتم

بولغىىىىىان ئىسىىىىىمائىل  ېرىندىشىىىىىىق ڭئىسىىىىىھاقنى ۋەئىىىىىوغلى  هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ

 ڭئىسىىىمائىلنى هنئىسىىىھاق بىىىىل هۋراتتىمىىىۇ. تئوغۇللىرىىىىدۇر هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ

: هسىىىىىىىىلهنقوللىنىلغىىىىىىىان. م هۋزىل ېرىنىىىىىىىداشق ۈچىىىىىىىۈنئ هۋالدلىىىىىىىىرىئ

 ۇئىىى»توغرىلىىىق  هلهيھىسسىىاالمئىسىىمائىل ئ ېكىسىىتتهت- 12 :16« يىىارىتىلىش»
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قىلىنغىىىىىىىان. ئىسىىىىىىىمائىل  هيىىىىىىىتق ەپد« ئالدىىىىىىىىدا.... ېرىنداشىىىىىىىلىرىبىىىىىىىارلىق ق

 ۇللىرىئىسىىىمائىل ئوغىىى. ېرىنداشىىىلىرىدۇرق ۇللىرىنىىىىڭئىسىىىھاق ئوغ ۇللىرىئوغىى

 هيغهمىىىىىبهرپ ېچباشىىىىىقا ھىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمدىنئ ۇھهممهدمىىىىى ۇزئىچىىىىىدىن يىىىىىالغ

: ۇمكىنمىىىى ېلىشىىىىبىىىىر سىىىوئال ك ۇنىىىداقم ۋزۇدامىىىا ۇبىىى همىىىدى. ئهلمىىىىگهنك

 هنىىالبىل ۇللىرىئىسىىمائىل ئوغىى ۇزيىىالغ ېرىنداشىىلىرىق ۇللىرىنىىىڭئىسىىرائىل ئوغ

ئىسىىرائىل  للىرىمىىۇۇئوغ هۋئىىوغلى ئىسىى ڭئىسىىھاقنى ۈنكىچىى ۇ،قالمايىىد ۈگهپتىى

 همهسمۇ؟ئ ېرىنداشلىرىق ۇللىرىنىڭئوغ

 همهسئ هلىىىىىگهنك هيغهمىىىىىبهرئىچىىىىىىدىن پ ۇللىرىئوغىىىىى هۋ: ئىسىىىىىۋابجىىىىىا

 لكىىىهب همهس،قىلغىىان ئ ۋەدە هققىىىدەھ هۋئىسىىھاق ئىىوغلى ئىسىى ۇئىىالالھم همىىدەھ

 ىىىىڭۇنئ ۋەئىبىىىراھىم ئىىىوغلى ئىسىىىمائىل  ۇنلىرىىىىدائور ۆپكىىى هۋراتنىىىىڭئىىىالالھ ت

 .هرگهنب ۋەدە هققىدەھ ۇاللىسىس

 ڭىىىگهند «هنئاغزىغىىىا قىىىويىم ۇنىىىىڭئ ۆزلىرىمنىسىىى» ېشىىىارەتتىكىب ۇبىىى- 4

ىتىىاب ك هرىپىىىدىنئىىالالھ ت هيغهمىىبهرگهقىلىنغىىان پ هقسىىهتم ېشىىارەتتهب ە،ئىبىىار

 تهقهپ هيىىىىىدىغان،بىلم ېزىشىىىىىنىيىىىىىاكى ي ۇشىىىىىنىئوق ۇنىىىىىىڭئ ېرىلىىىىىىدىغانلىقىغا،ب

 هيغهمىىىبهرپ ۆزلهيدىغانسىىى ۆزلهرنىالسىىى ۈشىىىۈرگهنچ هلىىىبىگهق ۇنىىىىڭئىىىالالھ ئ

 رگههيغهمىىىبهرلهپ هشىىىۇئي ۋەئىسىىا  ەئىبىىىار ۇ. بىىىۇقىلىىىد ەتئىشىىىار هنلىكىىىگهئىك

 شىىىۇىا هتتىىىى،بىل ۇشىىىنىئوق ۋە ېىىىزىشي ۇالرئىىى ۈنكىچىىى هلمهيىىىدۇ،ك ۇۋاپىىىىقم

 .ېلىدۇك ۇۋاپىقم هلهيھىسساالمغائ ۇھهممهدم بۇئىشارە

 پېۇىلىىىىىزامىىىىان  ېلىىىىىدىغانك ڭىىىىگهند «هۋەتىىىىىمهنئ» ېشىىىىارەتتىكىب ۇبىىىى- 5

 ۇسىىىىىىىىام ۇشىىىىىىىهئي ۈنكىچىىىىىىى ۇ،ماسالشىىىىىىىىمايد هلهيھىسسىىىىىىىاالمغائ ۇشىىىىىىىهئي

 بار ئىدى. ېنىداي ۇنىڭزامانىدا ئ هلهيھىسساالمنىڭئ

ئالىملىرىىىىىدىن  هھىىىىۇدىيزامانىىىىىدىكى ي هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىى- 6

قىلىنغىىىىىىان  ۋەدە ېشىىىىىىارەتتهب ېكىسىىىىىىتتىكىت ۇبىىىىىى هرسىىىىىىاندىكى كىشىىىىىىىل ۆپكىىىىىى

ئىقىىىىىىرار قىلىىىىىىىپ  هنلىكىنىىىىىىىئىك هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىىى هيغهمبهرنىىىىىىىڭپ

ئىبنىىى  ۇلالھ، ئابىىدهخيهرىىىقم هشىىھۇرلىرىدىنم ۇالرنىىىڭبولغىىان. ئ ۇسىىۇلمانم

، ۇرىيائىبنىىىى سىىىى ۇلالھ. ئابىىىىدۇرباشىىىقىالرد ۋە هھبىىىىارئىبنىىىى ئ هئىىىىەسىىىاالم، ك

قاتىىىىىارلىق  هخىىىىىتهبياسىىىىىر ئىبنىىىىىى ئ ېرىندىشىىىىىىق ۋە هخىىىىىتهبئىبنىىىىىى ئ هيىىىىيهھ

 هلهيھىسسىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىى هيغهمبهرنىىىىىىڭپ ېشىىىىىارەتتىكىب ۇبىىىىى هھىىىىىۇدىيالري
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 ئهجهبلىنهرلىىىك ۇبولمىغىىان. بىى ۇسىىۇلمانم هممىىاقىلغىىان، ئ ئېتىىىراپ هنلىكىنىىىئىك

 ۇئىىىالىملىرىم هھىىىۇدىيزامانىىىىدىكى ي هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىا ئ ۈنكىچىىى همهس،ئ

 هنلىكىنىىىىىئىك هيغهمىىىىبهرپ هقھ ۇنىىىىىڭئ ۆجىزىلىرىىىىىدىنم ۆرسىىىىهتكهنك ۇنىىىىىڭئ

 ۇنىئىىىىى ۋەقىلغىىىىىان  ۆكىىىىىۈمكاشىرلىققىىىىىا ھ ۇنىئىىىىى ۇرۇپ،قىلىىىىىىپ تىىىىى ېتىىىىىىراپئ

 ( 24~1 :18، 75~45 :11« ۇھهنناي». )ئىنجىل ۆلتۈرگهنئ

 ۇھهممهدمىىىىىىىىىىىى هنبىىىىىىىىىىىىىل هلهيھىسسىىىىىىىىىىىىاالمئ ۇسىىىىىىىىىىىىا: مئهسىىىىىىىىىىىكهرتىش

: ۇنىىىىىىىىۇالرئوخشاشىىىىىىىىلىقالر م هزىب ۇرىسىىىىىىىىىدىكىئوتت هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىڭئ

 ۇسىىىىتهقىلم هيغهمبىىىىىرى،پ ۋە هندىسىىىىب ڭئىككىسىىىىى ئالالھنىىىىى هرھ ۇالرنىىىىڭئ

لىىىىىك بولغىىىىان، جىھىىىىاد قىلىشىىىىقا هرزەنتپ ۋە ۆيلهنگهنسىىىىاھىبى، ئىىىى هرىۇهتشىىىى

ى زىنىىىا قىلغىىىانن ۆلتىىىۈرگهن،ئ ۇددىسىىىتالرنىب ۇشىىىرىكالرنى،م ۋە ۇيرۇلغىىىانب

 هرىۇىتىشىىىى ۈچلىىىىۈق،ئىجىىىىرا قىلىشىىىىتا ك هرىۇهتنىشىىىى ۇيرۇلغىىىىان،جازاالشىىىىقا ب

ھىىىىىارام  ۆسىىىىىۈمنىئ ۇشىىىىىىنى،پىىىىىاق بول ڭكىيىمنىىىىىى ۋە هدەننىىىىىىڭب ەتنى،تاھىىىىىار

 ۋەھىىىىىىاراملىقىنى  ڭمالنىىىىىىى ۇزالنمىغىىىىىىانبوغ هبىىىىىىويىچ هرىۇهتقىلىشىىىىىىنى، شىىىىىى

ى ئىككىسىىى هرھ ۇالرنىىىىڭئالغىىىان، ب هئىچىىىىگ ۆزئىىى ۇيرۇلغىىىانلىقىنىب ڭقىساسىىىنى

 ۋە ئىىىىۆلگهن ئۆلۈمىىىىدەنورمىىىىال  ۋەقىلغىىىىان  هلىىىىىبهغ ۈسىىىىتىدىنئ ۈشىىىىمهنلىرىد

 قىلىنغان. ەپنهد

 ئىككىنچى بېشارەت

 ڭئالالھنىىىىىى ۇمانىىىىىا بىىىىى» ېكىسىىىىىتلهردەت- 2، - 1 :33« ۈلگهئىىىىى» هۋراتت

 هۋالدلىرىغىىىىىىائىسىىىىىىرائىل ئ ۇرۇنبىىىىىى ۈلۈشىىىىىىىدىنئ ۇسىىىىىىائىىىىىىادىمى بولغىىىىىىان م

سىىىنادىن  ەب: رڭىىگهند ۇنىىداقم ۇ. ئىىۆزلهردۇرسىى هتىىكهنقىلىىىپ ك تهۋەررۈق

 ۇشىىىازان تاغلىرىىىىدا پارلىىىىدى. ئىىى ۋە ۆرۈنىىىدىسىىىائىردىن ك ۇالرغىىىائ هلىىىدى،ك

 دئىىىىو ۇنىىىىىڭئ ۈچىىىىۈنئ ۇالرئىىىى ۋە هلىىىىدىك ەئىچىىىىىد ۇقهددەسىىىىلهرم ڭىىىىالرچهمى

 ۇسىىىام هلگهنلىكىىىىسىىىىنادىن ك ەبنىىىىڭر« بىىىار ئىىىىدى هرمانىىىاپ ۇقئوتلىىى هرىپىىىىدەت

سىىىىىائىردىن  ۇنىىىىىىڭئ هرگهنلىكىىىىىى،ب هۋراتنىىىىىىجايىىىىىدا ت ۇئىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمغائ

 ۇنىىىىڭئ ۋەئىنجىلنىىىى ئاتىىىا قىلغىىىانلىقى  هلهيھىسسىىىاالمغائىسىىىا ئ ۆرۈنگهنلىكىكىىى

 ۇھهممهدنىىىىىىىى مىىىىىىى«هرىىىىىىىىمك ۇرئىىىىىىىانق»شىىىىىىىاران تاغلىرىىىىىىىىدا پارلىغىىىىىىىانلىقى 

 ۇسىىىىىىىىىىىىام هۋراتت ۈنكى. چىىىىىىىىىىىىۈشىىىىىىىىىىىىۈرگهنلىكىدۇرچ هلهيھىسسىىىىىىىىىىىىاالمغائ
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. سىىىىىائىر ئىسىىىىىا ېىىىىىرىلگهنب ېغىىىىىىدات ۇرسىىىىىىنامىسىىىىىردىكى ت هلهيھىسسىىىىىاالمغائ

 ېزىىىدىكىقاراشىىلىق بىىىر ي هھىرىگهناسىىىرا شىى هلىىگهنك ۇنياغىىاد هلهيھىسسىىاالمئ

 ۇرۇنقىبىى هككىنىىىڭم ېغىىى. شىىاران تهلهسىىتىندىدۇرپ ۇئىى ۇپ،ئىسىىمى بولىى ڭتاغنىىى

. شىىىىاران ۇئاتىلىىىىىد ەپتىىىىاغلىرى شىىىىاران تىىىىاغلىرى د هكىىىىكهم ۇپ،مى بولىىىىئىسىىىى

ئىسىىىىمائىل  هۋراتتىىىىات ۆزلهيدۇ،سىىىى هۋراتمىىىىۇت هنلىكىنىىىىىئىك هككىىىىىدەم ېغىنىىىىىڭت

 ھهمىىىراھبالىغىىىا  ۇئىىىالالھ بىىى»: ڭىىىيىلگهند ۇنىىىداقتوغرىلىىىىق م هلهيھىسسىىىاالمئ

 ۇئىى ۆگهنىىدى،ئ ېتىشىىنى، ئوقيىىا ئهرلهشىىتىي ۆلگهچىى ۇبولىىدى، ئىى دچىىو ۇئىىىدى، ئىى

« .ۆيلهنىىىدۈردىئانىسىىىى مىسىىىىردىن ئ ۇنىياشىىىىدى، ئانىىىدىن ئىىى ۆلىىىىدەشىىىاران چ

 هشىىىريىلىىىى ن- 1851 ېكىسىىىتنىڭت ( بىىىۇ21 – 20 :21« يىىىارىتىلىش» هۋرات)ت

 هنلىكىىىئىك مهكىىكه( دە هنىىىھىجىىاز )ي ڭشاراننىىى ۇسخىسىىىدان هقىلىنغىىان سىىامىرىي

ئىسىىىمائىل »قىلىنغىىىان:  هيىىىتق ۇنىىىداقبايىىىان قىلىنىىىىپ م هنبىىىىل هۋزىل ۇقئوچىىى

 «.ۇقىمالشتىم ۆلىدەھىجازدىكى شاران چ

 هكىىىكهجىىىايى م هرلهشىىىكهني هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىمائىل ئ ۈبھىسىىىىزكى،ش

 ۇھهممهدمىىىىىىى هۋرىسىىىىىىىىن ۇنىىىىىىىىڭئ ېىىىىىىىيىنك ۇنىڭىىىىىىىدىنئ هككىىىىىىىىدەئىىىىىىىىدى، م

ئاشىىكارىالندىكى،  ۇنىڭىىدىن. بهلمىىىگهنك هيغهمىىبهرباشىىقا پ هلهيھىسسىىاالمدىنئ

 ۇھهممهدمىىىىىىىىى هككىىىىىىىىىىدەىرىىىىىىىىىىدا پارلىغىىىىىىىىىانلىقى مشىىىىىىىىىاران تاغل ڭئالالھنىىىىىىىىىى

 ۈشۈشىىىىىكهچ ڭنىىىىىى «هرىىىىىىمك ۇرئىىىىىانق» هنىىىىىىي ۋەھىينىىىىىىڭ هلهيھىسسىىىىىاالمغائ

 ۇرسىىىىىىنامىسىىىىىىردىكى ت هۋراتت هلهيھىسسىىىىىاالمغائ ۇسىىىىىا. مۇرباشىىىىىلىغانلىقىد

سىىىىائىر  هلهسىىىىتىندىكىئىنجىىىىىل پ هلهيھىسسىىىاالمغائىسىىىىا ئ ېرىلگهنىىىىدەق،ب ېغىىىىدات

 ۋەھىىىي ېغىىىداشىىاران ت هككىىىدىكىم ۇمىى «هرىىىمك ۇرئىىانق» ېرىلگهنىىدەق،ب ېغىىىدات

شىىىىاران  هتئىىىىاي ۈشىىىىكهنچ ئىىىىاۋۋال هددىىىىىن ئ «هرىىىىىمك ۇرئىىىىانق»قىلىنغىىىىان. 

 ۇقىرىىىدىكى. يۈشىىكهنھىىىرا غارىىىدا چ ۇنالشىىقانچوققىسىىىغا ئور هدئ ېغىنىىىڭت

 ۈچىىىىۈنئ ۇالرئىىىى ۋە هلىىىىدىك ەئىچىىىىىد ڭىىىىالرچهمى ۇئىىىى» تېكىسىىىىتىدىكى هۋراتت

 ۇھهممهدمىى ە،ئىبىىار ڭىىگهند« بىىار ئىىىدى هرمىىانپ ۇقئوتلىى هرىپىىىدەت دئىىو ۇنىىىڭئ

بولغىىان، جىھىىاد  ەمىىدەيارد ۇرۇشىىتائىسىىالم دىنىنىىى قانىىات يايد هلهيھىسسىىاالمغائ

 هسىىىىىكىنسىىىىىاھابىلىرىغا ك ۇرغانئاشىىىىى همهلىىىىگهباشىىىىىچىلىقىدا ئ ۇنىىىىىىڭيىىىىولىنى ئ

 هرزپارمىىىىان __ ئىسىىىىالم دىنىىىىىدا پ ۇقئوتلىىىى ېكىسىىىىتتىكى. تۇقىلىىىىىد ەتئىشىىىىار

 هپهككىىىىۇرت ېكىسىىىىتنىت ۇبىىىى ەمقانىىىىداق ئاقىىىىىل ئىىىىاد هر. ھجىھىىىىاددۇرقىلىنغىىىىان 
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 هيغهمبهرنىىىىىىىڭپ هزكىىىىىىۇرم هۋەتىلىىىىىىگهنشىىىىىىاران تاغلىرىىىىىىىدىن ئ هن،قىلىىىىىىىدىك

 ېنىىىىىىىدىكىي ۇنىىىىىىىڭئ هنلىكىنىىىىىىى،ئىك هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىىى ۈبھىسىىىىىىىزش

 ۋە هنلىكىنىىىىئىك سىىىاھابىلهر ڭالرنىىىى (ۇلىىىۇبئ ۋە)پىىىاق  ۇقهددەسمىىى ڭىىىالرچهمى

ئىسىىىالم دىنىىىىىدا  هرماننىىىىڭپ ۇقئوتلىىى بېىىىرىلگهن هلهيھىسسىىىاالمغائ ۇھهممهدمىىى

 ۇبىىىىى هۋراتنىىىىىىڭ. تۈشىىىىىىنىدۇچ هلىىىىىۋەتتهئ هنلىكىنىىىىىىقىلىنغىىىىىان جىھىىىىىاد ئىك هرزپ

ياخشىىىىالر،  ڭىىىالرچهمى ېنىىىىداي ۇنىىىىڭئ» هشىىىرىدەيىلىىىىدىكى ن- 1844 ېكىسىىىتىت

 ېيىنكىىىىقىلىنغىىىان. ك هيىىىتق ەپ، د«كىتىىىاب بىىىار ئىىىىدى ۇققولىىىىدا ئوتلىىى ۇنىىىىڭئ

 هشىىرچىقىرىىىپ تاشىىالنغان ھالىىدا ن ېكىسىىتتىنت هرىلئىبىىار ۇبولسىىا بىى هردەلهشىىرن

 ۇقتولىىىى ېكىسىىىىتت ۇبىىىى ھهممىسىىىىىدە هرنىڭلهشىىىىرن ۇرۇنقىبىىىى هممىىىىاقىلىنغىىىىان. ئ

 قىلىنغان. هيتق

 هلهيھىسسىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىى ۋەئىسىىىىىا  ۇسىىىىىا،م ېشىىىىىارەتب ۇقىرىىىىىىدىكىي

 هنىىىىجايىىىدا )ي ۇبىىىارەقم ۈچئىىى ۇبىىى ۇالرغىىىائ ۋە هيغهمىىىبهرگهپ ۈچقاتىىىارلىق ئىىى

 ۋە، ئىنجىىىىل تهۋراتقىلىنغىىىان  ۋەھىىىىي( ېغىىىىداشىىىاران ت ۋە ۇرسىىىىنات هلهسىىىتىن،پ

 ۇ. بىىىۇقىلىىىىد هتداالل ۇقكىتابقىىىا ئوچىىى ۈچئىىى ەتدىىىىن ئىبىىىار «هرىىىىمك ۇرئىىىانق»

﴿ : مۇجهسسهملهشىىىكهن هتكهئىىىاي ۇنىىىۇدىكىىىى م «هرىىىىمك ۇرئىىىانق» ېشىىىارەتب

ىىىينا  َما ىىىينايَن َوَھىىى َا ال بَلَىىىدا األ  ي تسىىىونا  َوسسىىىورا سا  يهنىىىى ﴾َوالت اىىىينا َوالزَّ

ۇ بىى هسىىهمكى،ق هنبىىىل ېغىىىسىىىنا ت هسىىهمكى،ق هنبىىىل ەيتىىۇنز هن،بىىىلئهنجىىۈر ﴿

 هتئىىاي ۇبىى) (1)﴾ هسىىهمكىق هن( بىىىلۇكهررەمهمىى هكىىكهم هنىىى)ي هھهرتىىىنچ شىى

. ۇقىلىىىىد ەتجايلىرىغىىىا ئىشىىىار هۋەتىلىىىىدىغانئ هيغهمبهرنىىىىڭپ ۈچئىىى ۇقىرىىىىدىكىي

ئىسىىىىا  ۇىاشىىىى ۇ،چىقىىىىىد ۆپكىىىى ەيتىىىىۇنز هنبىىىىىل هنجىىىىۈرئ هلهسىىىىتىندەپ ۈنكىچىىىى

 هنبىىىىىل هنجىىىىۈرئ هلهسىىىىتىنپ هۋەتىلىىىىگهنئ ۇپبولىىىى هيغهمىىىىبهرپ هلهيھىسسىىىىاالمئ

 هلهيھىسسىىىىىىاالمغائ ۇسىىىىىىام ېغىىىىىىى. سىىىىىىىنا تهنگهنئىىىىىىارقىلىق ئىپىىىىىىادىل ەيتىىىىىىۇنز

بولسىىىا  هكىىكهجىىاي. م ېىىىرىلگهنب هۋراتت ۇنىڭغىىائ ۋە هلىىگهنك هيغهمبهرلىىىكپ

 ۇرئىىىانق»جىىىاي.  هۋەتىلىىىگهنئ ۇپبولىىى هيغهمىىىبهرپ هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھهممهدمىىى

 هقسىىىىهتلىىىىىك متهدرىجىي يۇقىرىغىىىىا ۆۋەنىىىىدىنت ەئىشىىىىارىتىد ۇبىىىى ڭنىىىىى «هرىىىىىمك

بايىىىان  هكىىىكهئانىىدىن سىىىىنا، ئانىىدىن م هلهسىىىتىن،ال پۋۋئىىا ۈچىىىۈن،قىلىنغىىانلىقى ئ
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 هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىا ئ هرىۇىتىشىىىىى هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇسىىىىىاقىلىنغىىىىىان. م

 ۇسىىىىىىام هرىۇىتىشىىىىىى هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدكاتتىىىىىىا، مىىىىىى هرىۇىتىدىنشىىىىىى

 ۇكهررەمهمىىى هكىىىكهم ۇنىڭدەق،. شىىىۇركاتتىىىىد هرىۇىتىدىنشىىى هلهيھىسسىىاالمنىڭئ

 ۇبىىىى هۋراتتىكىىىىى. تۇقهددەسىىىىتۇرم هدئ ۋە ۇلىىىىۇبسىىىىىنادىن ئ هنبىىىىىل هلهسىىىىتىنپ

 ەتبايىىىىىان قىلىشىىىىىتىن ئىبىىىىىار ۋەقهلىكىىىىىنىالتىىىىىارىخىي  هقسىىىىىهتم ېشىىىىىارەتتىنب

 ۇالرنىىىڭجىىايلىرى ئ هۋەتىلىىىدىغانئ هيغهمبهرنىىىڭپ ۈچئىى ۇبىى ۇنىڭىىدابولغاچقىىا، ئ

 ۇسىىىىىىىىىىا: مهسىىىىىىىىىىلهن. مهرتىىىىىىىىىىپلهنگهنت ۆرەزامانىغىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىى هۋەتىلىىىىىىىىىىشئ

ئاقارغانلىقىغىىىىىىىىىىىا، ئىسىىىىىىىىىىىا  ىنىىىىىىىىىىىىڭتا هۋەتىلىشىىىىىىىىىىىىئ هلهيھىسسىىىىىىىىىىىاالمنىڭئ

 ۇھهممهدچىققانلىقىغىىىىىىىىا، مىىىىىىىى ۇياشىىىىىىىىنىڭق هۋەتىلىشىىىىىىىىىئ هلهيھىسسىىىىىىىىاالمنىڭئ

 ۇرىسىىىىىىىدائوتت ەلد ڭئاسىىىىىىماننى ۇياشىىىىىىنىڭق هۋەتىلىشىىىىىىىئ هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ

ىسىىىىىدا پارلىغانىىىىدىن ۇرئوتت ڭئاسىىىىماننى ۇيىىىىاشپارلىغانلىقىغىىىىا ئوخشىىىىىتىلغان. ق

بىىىردىن  ېچقانىىداقھ ۇنيىىادا. دۇبولىىىد ۇمئومىى هرگهكىشىىىل ۇرىنىى ۇنىىىڭئ ېىىيىن،ك

 هنئىسىىالم بىىىل هلىىگهنك ېلىىىپئ هلهيھىسسىىاالمئ ۇھهممهدكىتىىاب مىى ەريىىاكى بىىىر

 ۇشرىنىىىىىىڭك ۋە شىىىىىېرىك ېچىىىىىىپچ ۇرپىىىىىارالپ، نىىىىى ەقد «هرىىىىىىمك ۇرئىىىىىانق»

 .هلۋەتتهئ همهس،ئ يورۇتقان ېزت ۇنداقب ىغۇلۇقلىرىنىقارا

 ئۈچىنچى بېشارەت

ئىسىىىىمائىل  ېنىڭسىىىى هممىىىىائ»: تېكىسىىىىتته- 20 :17« يىىىىارىتىلىش» هۋراتت

 هن،لىىىمئاتىىا قى هرىىىكهتب ۇنىڭغىىاقىلىىدىم، ئ ۇلقوبىى ۇئىىايىڭنىتوغرىلىىىق قىلغىىان د

ئىىىىون  ۇنىڭىىىىدىن. ئۆپهيتىمهنكىىىى ۆپكهناھىىىىايىتى كىىىى ۇنى، ئىىىىۆكلىتىمهنكىىىى ۇنىئىىىى

 .«ۇرىمهنئايالند ئۈممهتكهبىر  دچو ۇنىئ ېلىدۇ،ك ۇنياغاد ەئىسئىككى ر

ئىسىىىىىىمائىل توغرىلىىىىىىىىق » هشىىىىىىرىدەيىلىىىىىىىىدىكى ن- 1844 ېكىسىىىىىىتت ۇبىىىىىى

 ىۇنئىىىى هن،ئاتىىىىا قىلىىىىم هرىىىىكهتب هنم ۇنىڭغىىىاقىلىىىىدىم، ئ ئىجىىىابهت ۇئىىىايىڭنىد

ئىككىىىى ئىىىون  ۇنىڭىىىدىن، ئۆپهيتىمهنكىىى ۆپكهناھىىىايىتى كىىى ۇنى، ئىىىىىىىايتىمهنچو

 «.هنئاتىسى قىلىم ئۈممهتنىڭبىر  دچو ۇنى. ئۇچىقىد ەئىسر

: ۇيازىىىىىد ۇنىىىىداقم هسىىىىىرىدەنىىىىاملىق ئ« شىىىىىفا» ۆزىنىىىىىڭقىىىىازى ئىيىىىىاز ئ

 ئىىىىىىىىۈممهتكهبىىىىىىىىىر  دچىىىىىىىىو ۇنىئىىىىىىىى» ېكىسىىىىىىىىتىدىكىت هۋراتت ۇقىرىىىىىىىىىدىكىي

 هققىىىىىىىدەھ هلهيھىسسىىىىىىاالمئ ئىبىىىىىىارە مىىىىىىۇھهممهد ڭىىىىىىگهند «ۇرىمهنئايالنىىىىىىد
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 ۇاللىسىىىىدىنس هلهيھىسسىىىاالمنىڭئىسىىىمائىل ئ ۈنكى. چىىىېشىىىارەتتۇرب ېىىىرىلگهنب

 دباشىىىىىقا بىرسىىىىىى چىىىىىو هلهيھىسسىىىىىاالمدىنئ ۇھهممهدمىىىىى هۋرىسىىىىىىن ۇنىىىىىىڭئ

ئىسىىىىىىمائىل  ۋەئىبىىىىىىراھىم  ۇ. مانىىىىىىا بىىىىىىهمهسبولغىىىىىىان ئ هردارسىىىىىى ئىىىىىىۈممهتكه

ئىىىىىىىدى.  هتىجىسىىىىىىىن ۇئاسىىىىىىىنىڭئالالھقىىىىىىا قىلغىىىىىىان د هلهيھىسسىىىىىىاالمالرنىڭئ

م  ﴿  :ۇبايىىان قىلىىىد ۇنىىداقم ۇئىىانىد ۇبىى «هرىىىمك ۇرئىىانق» ِ  شاىىيھا َربَّنَىىا َواب لَىى

َمىىىةَ  ك  تَىىىاَب َوال حا ىىىمس ال كا ھس م  ََيَاتاىىىَك َويسلَل امس َْلَىىىي ھا م  يَت لسىىىو  ىىىن ھس َرسسىىىوالك ما

ىىىيمس  يىىىزس ال َحكا م  إانَّىىىَك أَن ىىىَت ال لَزا يھا ! پهرۋەردىگىىىارىمىز ﴿ يهنىىىى ﴾َويسىىىَزك ا

بېرىىىىىىدىغان، قىلىىىىىىپ  ئىىىىىايهتلىرىڭنى ئۇالرغىىىىىا تىىىىىىالۋەتئىچىىىىىىدىن  ئۇالرنىىىىىڭ

ئۇالرغىىىا ( ۈننهتنىپىىىاق سىىى هنىىىى)ي ھېكمهتنىىىى(، ۇرئىىىاننىق هنىىىى)ي كىتىىىابىڭنى

( پىىىاق قىلىىىىدىغان بىىىىر ۇنىىىاھالردىنگ ۇشىىىرىكلىك ۋە)م ئۆگىتىىىىدىغان، ئىىىۇالرنى

ئىىىىش  پهيغهمىىىبهر ئهۋەتكىىىىن، ھهقىىىىقهتهن سىىىهن غالىبسىىىهن، ھىىىېكمهت بىىىىلهن

  (1)﴾ قىلغۇچىسهن.

 ڭخىرىسىىىىتىيان دىنىىىىىدىكى پاسىىىىاتچىلىقالرنى» ۆزىنىىىىىڭئ ۇرتىىىىۇبىئىمىىىىام ق

 ۆزئىىىىى هھۇدىيالرنىىىىىىڭ: يۇيازىىىىىىد ەپد ۇنىىىىىداقم هسىىىىىىرىدەنىىىىىاملىق ئ« بايىىىىىانى

 هشئىپىىىىىادىل هنىىىىىاسىىىىىان چىقىىىىىىرىش ئىىىىىارقىلىق م هرپلهردىىىىىىنئارىلىرىىىىىىدىكى ھ

ئىككىىىىى جايىىىىدىن  ېكىسىىىىتلىرىدىكىت ېشىىىىارەتب ۇقىرىىىىىدىكىي ۆرە،كىىىى ۇسىىىىۇلىغائ

 ېكىسىىىىتتىكىت ۇبىىىى ۈنكى. چىىىىۇقىىىىىدئىسىىىىمى چى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىى

ئىبرانىىىى  هسىىىلىئ ڭئىبارىنىىىى ڭىىىگهند« ۆپهيتىمهنكىىى ۆپكهناھىىىايىتى كىىى ۇنىئىىى»

 ئىىىىىىىۈممهتكهبىىىىىىىىر  دچىىىىىىىو ۇنىئىىىىىىى»، «بمىىىىىىىاد مىىىىىىىاد» تېكىسىىىىىىىتىتىلىىىىىىىىدىكى 

 تېكىسىىىىىتىئىبرانىىىىىى تىلىىىىىىدىكى  هسىىىىىلىئ ڭئىبارىنىىىىىى ڭىىىىىگهند «ۇرىمهنئايالنىىىىىد

تىىىىوپلىمى  هرپلهرنىىىىىڭھ ۆزلهردىكىسىىىى ۇئىبرانىيچه. بىىىىۇرد «لجىىىىوي جىىىىدول»

 «ۇھهممهدمىىىى» ه،بىىىىويىچ ۇسىىىىۇلىسىىىىان چىقىىىىىرىش ئ هرپلهردىىىىىنھ ۇالرنىىىىڭئ

 ۇبولسىىىىىىم ۇ. بىىىىىۋەردۇرتوپلىمىغىىىىىا بىىىىىارا هرپلهرنىىىىىىڭئىسىىىىىىمدىكى ھ ڭىىىىىگهند

 ۆرەكىىى ۇسىىىۇلىغائ ېسىىىابالشھ ۇقىرىىىىدىكىي ۇنىىىىڭ. ئهرپتىىىۇرتوقسىىىان ئىككىىىى ھ

 :ۇنداقبايانى م

 م                 م      د = )محمد( 

                                                
 تهئاي-129 ەرهقهب ەرۈس-2(1)
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بولغىىىىان  ۇلمانۇسىىىى( مەىردهسىىىىئ- 16يه)مىالدىىىىى ەىردهسىىىىئ- 10ھىجىىىىرىيه

 ېالنبولغىىىىانلىقىنى ئىىىى ۇسىىىىۇلمانم ۆزىنىىىىىڭ، ئۇسسىىىىاالمئىىىىالىمى ئابد هھىىىىۇدىيي

 ۇ،چىقىىىىد ېزىىىىپنىىىاملىق بىىىىر كىتىىىاب ي« كىتىىىابى هتھىىىىداي» ېىىىيىن،قىلغىنىىىىدىن ك

سىىىىىان چىقىىىىىىرىش  هرپلهردىىىىىىنھ هھۇدىيالرنىىىىىىڭكىتابىىىىىىدا ي ۇبىىىىى ۇسىىىىىاالمئابد

ولغىىان بسىىابىت  ەئادىتىىىد ۇالرنىىىڭئ ۇسىىۇلىنىڭئ هشئىپىىادىل هنىلهرنىىىئىىارقىلىق م

 ۇسىىىۇلئ ۇبىىى هقىقهتلهرنىىىىھ ۆپلىگهنكىىى ۇالرنىىىىڭئ هنلىكىنىىىى،ئىك ۇسىىىۇلبىىىىر ئ

 بهلىىىگها ئىسىىىمىغ هلهيھىسسىىىاالمنىڭئ ۇھهممهد، مىىىهيىىىدىغانلىقىنىئىىىارقىلىق ئىپادىل

سىىىىان چىقىىىىىرىش  هرپلهردىىىىىنھ ۇالرنىىىىىڭئ ۆزىنىڭسىىىى« بمىىىىاد مىىىىاد»بولغىىىىان 

 ۆزئىى ىنهزەلىىدئىىادىتى ئ ۇالرنىىىڭئ هممىىائ ېلىىىدىغانلىقىنى،توپتىىوغرا ك ۇسىىۇلىغائ

 هقىقهتلهرنىىىىىھ هلمىىىىىگهنك ۇۋاپىىىىىقخاھىشىىىىىغا م ۆزلىرىنىىىىىڭكىتابلىرىىىىىدىكى ئ

، بولغىىىىانلىقتىن ەتئىنكىىىىار قىلىشىىىىتىن ئىبىىىىار ۋەقىلىىىىىش  هۋىىىىىلت ۆزگهرتىش،ئىىىى

 ۇالرغىىىىىائ ۋەبايىىىىىان قىلغىىىىىان  ۇرغانلىقىنىيوشىىىىى ېشىىىىىارەتنىب ۇبىىىىى ۇالرنىىىىىىڭئ

 .هرگهنب ەددىيهر ۈچلۈقك

 هرگهئايىىىىالى( ھىىىىاج ۇنىىىىىڭ)ئ هنبىىىىىل هلهيھىسسىىىىاالماھىم ئئىبىىىىر ڭئالالھنىىىىى

 ئىىىىىۈممهتكهبىىىىىىر  دچىىىىىو ۆپهيتىىىىىىپك هسىىىىىلىنىن هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىمائىل ئ

ئىسىىىىىىىىىىمائىل  هقىقهتىىىىىىىىىىتهھ ۋەدىسىىىىىىىىىىى هققىىىىىىىىىىىدىكىھ ۇرىىىىىىىىىىىدىغانلىقىئايالند

 هرەپنىشىىىىىى ۋە هدھىىىىىىىيهم هىگۈلىىىىىىۈقئاتىىىىىىا قىلىنىىىىىىىدىغان م هلهيھىسسىىىىىىاالمغائ

 ۇنىىىىڭئ هقهتپ هدھىىىىيهم ۋە هرەپشىىى ېلىىىىدىغانك ۇنىڭغىىىائ ۈنكى. چىىىهيىىىدۇئىپادىل

 هۋھىىىدت هسىىلىنىڭن ۇنىىىڭئ هلكىىىب همهس،ئ ۈچىىۈنبولغىىانلىقى ئ ۆپكىى هسىىلىنىڭن

ئىىىدى. ئىسىىمائىل  ۈچىىۈنبولىىىدىغانلىقى ئ هسىىىلئىمىىاننى ئاسىىاس قىلغىىان بىىىر ن ۋە

 ۇھهممهدمىىىىىىىى هسىىىىىىىىلىدىنن ۇنىىىىىىىىىڭئ هككىىىىىىىىىدەم ېىىىىىىىىيىنك هلهيھىسسىىىىىىىىاالمدىنئ
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 ەرئىمانغىىىىا چاقىرىىىىىدىغان بىىىىىىر ۋە هۋھىىىىىدت هرنىكىشىىىىىل هلهيھىسسىىىىاالمغىچهئ

بىىىىىىر  دچىىىىىو هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىمائىل ئ هلمىگهنلىكىىىىىى،ك هيغهمبهرنىىىىىىڭپ

 هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىىى هقهتپ ڭئاتىسىىىىىى بولغانلىقىنىىىىىى ئۈممهتنىىىىىىڭ

 هقلىقىنىىىھ ېشىىارەتنىڭب ۇ. بىىۇئاشىىقانلىقىنى ئىسىىپاتاليد همهلىىگهئ هنىىالبىل ېلىشىىىك

 هسىىىىىلىدىنن هلهيھىسسىىىىىاالمنىڭئىسىىىىىمائىل ئ هئىنكىىىىىار قىلىىىىىىدىغان كىشىىىىىى بىىىىىىزگ

 هدەن ئۈممهتنىىىىىڭ دممىتىىىىىدىن باشىىىىقا چىىىىوۈئ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىى

 !هرسۇن؟ب ېيتىپئ هلگهنلىكىنىك هيدانغام

 ېشارەتب ۆتىنچىت

 ۈزبىىىىر زامىىىانالردا ئىىىالالھتىن يىىى ېكىسىىىتتهت- 21 :32 «ۈلگهئىىى» هۋراتت

: ڭىىىيىلگهند ۇنىىىداقتوغرىلىىىىق م هھىىىۇدىيالري ۇنغىىىانچوق ۇتالرغىىىاب ۆرۈپ،ئىىى

 ېنىىىىىىىم هنبىىىىىىىل ۇرۇشبىىىىىىاش ئىىىىىى هرسىىىىىىىلهرگهئىىىىىىىالھ بولمىغىىىىىىان ن ۇالرئىىىىىى»

 هتمىلىىىىل هنمىىىىۇ. مهزەپلهنىىىىدۈردىغ ېنىىىىىم هن، بىىىىاتىللىرى بىىىىىلۇردىقىزغانىىىىد

. جاھىىىىىل بىىىىىر ۇرىمهنقىزغانىىىىد ۇالرنىئىىىى هنبىىىىىل هرسىىىىىلهرسىىىىانالمايدىغان ن

 «.چىشتۇرىمهنېئىچىنى ئ ۇالرنىڭئ هنبىل هتمىلل

 ۇالرئىىى»: هلىىىگهنك ۇنىىىداقم هشىىىرىدەيىلىىىىدىكى ن- 1844 ېكىسىىىتنىڭت ۇبىىى

ى ، باتىىىىل ئىالھلىىىىرۇردىقىزغانىىىد هنبىىىىل هرسىىىىلهرئىىىىالھ بولمىغىىىان ن ېنىىىىم

ى بولمىغىىان بىرلىىىىر هتمىلىىىل ۇالرنىئىى هنمىىۇ. مهزەپلهنىىىدۈردىغ ېنىىىم هنبىىىل

 «.هزەپلهندۈرىمهنغ هنبىل هت، جاھىل بىر مىللۇرىمهنقىزغاند هنبىل

 هقسىىىىىىىىهتم هتىىىىىىىىتىنجاھىىىىىىىىىل مىلل ېكىسىىىىىىىىتتىكىت ۇبىىىىىىىى ۈبھىسىىىىىىىىىزكى،ش

پاتقاقلىرىغىىىا پاتقىىىان  هتنىىىىڭزاالل ۋە هتجاھىىىال ۇالرئىىى ۈنكى. چىىىهرەبىىىلهردۇرئ

 ۇالرئىىىى ۇرۇنبىىىى ېلىشىىىىتىنك هلهيھىسسىىىىاالمئ ۇھهممهدئىىىىىدى. مىىىى هتبىىىىىر مىلىىىىل

زامىىىان يىىىىراق  ېچبىىىىرھ ۇنلۇقالردىنئىىىازغ ەتئىبىىىار ۇنۇشىىىتىنچوق ۇتالرغىىىاب

َْلَىىى ﴿  :ەيىىدۇد ۇنىىداقم هقىىتهھ ۇ. ئىىالالھ بىىهمهسبواللىغىىان ئ س  لَقَىىد  َمىىنَّ َّللاَّ
م  ََيَاتاىىها  َْلَىىي ھا م  يَت لسىىو  ىىھا ىىن  أَن فسسا م  َرسسىىوالك ما َِ شاىىيھا نايَن إاذ  بَلَىى ما ىىم  ال مس

ىىن   َمىىةَ َوإان  َكىىانسوا ما ك  تَىىاَب َوال حا ىىمس ال كا ھس م  َويسلَل امس يھا ىىي َويسىىَزك ا قَب ىىلس لَفا

باىىىىينز   هتلىرىنىئىىىىىاي ڭئالالھنىىىىى هرگهمىنلۇئمىىىى ئىىىىالالھ ﴿ يهنىىىىى ﴾َضىىىىاَللز مس

 ۇالرغىىىىا( پىىىىاق قىلىىىىىدىغان، ئۇنىىىىاھالردىن)گ ۇالرنىقىلىىىىىدىغان، ئىىىى ۋەتتىىىىىال
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 ۆگىتىىىىىىدىغان،( ئۈننهتنىسىىىىى هنبىىىىىىل ۇرئىىىىىانق هنىىىىىى)ي ېكمهتنىىىىىىھ ۋەكىتىىىىىابنى 

 ېھسىىىىانئ دچىىىىوۇالرغىىىىا ئ هۋەتىىىىىپ،ئ هيغهمىىىىبهربولغىىىىان بىىىىىر پ ۆزلىرىىىىىدىنئ

  (1)﴾ ئىدى. ۇمراھلىقتاگ ۇقئوچ ۇرۇنب ۇالرئ ۇكى،قىلدىق ھالب

 ۇنئىىىىازغ ۇمايىىىىدىغانئىىىىالالھنى تون ۇالرنىىىىىڭئ هرەبلهرنىىىىىئ هھىىىىۇدىيالري

 هۋالدلىرىىىىىدىنئ هرنىىىىىڭھاج ۆرىسىىىىىچ هلهيھىسسىىىىاالمنىڭئىبىىىىراھىم ئ ۋە هۋمق

 ۆرھىىى ۆزلىرىنىىىىڭئ ۋە ۆرەتتىخىىىار كىىى ۋە ھهقىىىىر ۇتولىمىىى ۈچىىىۈنبولغىىىانلىقى ئ

ئارىسىىىىىىىىىدىن  ۇالرنىىىىىىىىڭئ ۋەبولغىىىىىىىىانلىقى  هۋالدلىىىىىىىىرىئ ەنىڭئايىىىىىىىال سىىىىىىىىار

 ىىىىنهرەبلهردئ ۆزلىرىنىئىىى هخىرلىنىىىىپپ هنبىىىىل هلگهنلىكىىىىك هيغهمبهرلهرنىىىىڭپ

ىلغىىىان قئالالھقىىىا  هۋالدلىرىنىىىىڭئىسىىىرائىل ئ ېكىن. لىىىۇتىىىاتتىت ۈسىىىتۈنئ ەئاالھىىىىد

ىن نىىىدئىما ۋە هۋھىىىىدت ۆلتۈرۈشىىىلىرى،ئ هقنىىىاھ هيغهمبهرلهرنىىىىئىسىىىيانلىرى، پ

 اۇتالرغىىىىب ۇربىىىىانلىقلىرىنى، قۇرغىىىىانلىقلىرىبىىىىاش ئ ۇتالرغىىىىاب ۇزاقلىشىىىىىپ،ئ

 كمبهرلىىىهيغه، ئىىالالھ پهنلىكتىنرگهزەپلهنىىدۈئاتىىاپ قىلغىىانلىقلىرى ئىىالالھنى غ

ىىىل جاھ هدئ ۋە ھهقىىىر هدئ هزىرىىىدەن ۇالرنىىىڭئ ېلىىىپ،ئ ۇالردىنئىى ۆۋىتىنىنىى

 ىۇردقىزغانىىىد ئىىىۇالرنىئىىىارقىلىق  ېىىىرىشب هرەبىىىلهرگهسىىىانىلىدىغان ئ هتمىلىىىل

 هرەبلهرنىىىىىىىڭئ هلهيھىسسىىىىىىاالمنىئ ۇھهممهد. مىىىىىىېچىشىىىىىىتۇردىئىچىنىىىىىىى ئ ۋە

 ۇرئىىىىانق»بولغىىىىان  ۆجىزەمىىىى هىگۈلىىىىۈقم ۇنىڭغىىىىائ هۋەتكهنلىكىىىىى،ئىچىىىىىدىن ئ

 هنبىىىىىل هرىپىشىىىى ڭئىسىىىالمنى هرەبلهرنىىىىىئ ۋە ۈشىىىۈرگهنلىكىنىىىىى چ «هرىىىىمك

اتتىق قىىى هدئ هۋالدلىرىنىىىىئىسىىىرائىل ئ ڭئالالھنىىىى هقىقهتىىىتهقىلغىىىانلىقى ھ هزىىىىزئ

 ئىدى. ۇرغانلىقىقىزغاند

بولسىىىىىىاق،  هچۈرىىىىىىدىغانك ۆزدىنتىىىىىارىخىنى كىىىىىى هھۇدىيالرنىىىىىىىڭبىىىىىىز ي

 هلهيھىسسىىىىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىىىىى هتمىلىىىىىىىل ۇرمايىىىىىىىدىغانياقت هدئ هھىىىىىىىۇدىيالري

 ۈنكىبايقىىىىىايمىز. چىىىىى هنلىكىنىىىىىىمىللىتىىىىىى ئىك هرەبئ ېيىنكىىىىىىك هۋەتىلگهنىىىىىدىنئ

 هلهسىىىىىىتىندىكىپ هھۇدىيالرنىىىىىىىڭي ۇرۇنبىىىىى ۇملىىىىىىۇقالرر هنپارسىىىىىلىقالر بىىىىىىىل

 ۇ،ئالغىىىىىىىان بولسىىىىىىىىم هسىىىىىىىىرگهئ ۇالرنىقىلىىىىىىىىپ، ئىىىىىىى ۇمرانگىىىىىىى ۆلىتىنىىىىىىىىد

 هدت هلهيھىسسىىىاالمغائ ۇسىىىائىچىىىىدىن م ۇملۇقالرنىىىىڭيىىىاكى ر پارسىىىلىقالرنىڭ

 ۇالرغىىىىائ هھىىىىۇدىيالر، يۈچىىىىۈنئ هلمىگهنلىكىىىىىك هيغهمىىىىبهربىىىىىر پ ېلىىىىىدىغانك

                                                
 تهئاي – 164ئال ئىمران  ەرۈس-3(1)
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يامىىىىان  هرەبلهرنىىىىئ الرنىۇئىىى ۋە ۇقىلمايىىىىد هسىىىهتھ ەققىلغانىىىد هرەبىىىلهرگهئ

 هلهيھىسسىىىىىىاالمنىڭئ ۇھهممهدمىىىىىى هممىىىىىىا. ئۆرمهيىىىىىىدۇيامىىىىىىان ك كۆرگهنىىىىىدەق

 ۈنكىقىلىىدى. چىى هكسىىاني هنبىىىل هري ۈسىىتۈنلۈكىنىئ هھۇدىيالرنىىىڭي ئىىۈممىتى

 هردىب هرەبىىىىىىلهرگهئ ېلىىىىىىپئ ۇالردىنئىىىىى ۆۋىتىنىنىىىىىى هيغهمبهرلىىىىىىكئىىىىىالالھ پ

 همهسمۇ؟ئ

ن قىلغىىىا هپسىىىىرت ەپ، دهلهيھىسسىىىاالمئىسىىىا ئ ېشىىىارەتنىب ۇبىىى يۇقىرىىىىدىكى

ئىسىىىىىىىا  ېشىىىىىىىارەتب ۇبىىىىىىى ۈنكىچىىىىىىى ۇ،خاتاالشىىىىىىىقان بولىىىىىىىىد ۇمكىشىىىىىىىى چوقىىىىىىى

 :هلمهيدۇك ۇۋاپىقم هرگىزمۇھ هلهيھىسساالمغائ

 هلىىىىىگهنك ۇاللىسىىىىىىدىنئىسىىىىىرائىل س هلهيھىسسىىىىىاالمبىرىنچىىىىىىدىن، ئىسىىىىىا ئ

 ۇنىڭىىىىىدىنئ ۇ،قىلمايىىىىىد هسىىىىىهتھ هۋالدىغىىىىىائ ۆز. ئىنسىىىىىان ئىىىىىهيغهمىىىىىبهردۇرپ

 ۆزىنىىىىىىىىڭدا ئئهھۋالىىىىىىىقىىىىىىىىزغىنىش نورمىىىىىىىال  ۋە هسىىىىىىىهت. ھۇقىزغانمايىىىىىىىد

 هۋالدلىرىغىىىىىىىىىا،ئ ڭ، يىىىىىىىىىاكى تاغىلىرىنىىىىىىىىىىقېرىنداشىىىىىىىىىلىرىنىڭ ئهۋالدلىرىغىىىىىىىىىا

 هبىرسىىىىىىگ ۆرۈلگهنخىىىىىار كىىىىى ۋە ھهقىىىىىىر هزىرىىىىىىدەن ۆزىنىىىىىىڭئ ۇسۇسىىىىىهنخ

 .ۇقىلىنىد ۈچۈنئ هتئام هلگهنك

باشىىىىىىىقا  هرەبلهردىىىىىىىىنئ هسىىىىىىىىرگىچهئ- 6 هنىىىىىىىىڭئىككىنچىىىىىىىىدىن، مىالدىي

. همهسئ ۈپهتلهنگهنسىىىىى ەپ، دهتجاھىىىىىىل مىلىىىىىل هتبىىىىىىر مىلىىىىىل ېچقانىىىىىداقھ

 هممىسىىىىىىدەھ هتلهرنىىىىىىڭباشىىىىىقا مىلل هرەبلهردىىىىىىنزامىىىىىانالردا ئ ۇئىىىىى ۈنكىچىىىىى

 ۇنىڭىىىىىىدىنئىىىىىىىدى. ب هۋجىىىىىىۇتباشىىىىىىقا مائىىىىىىارىپالر م ۋە ېىىىىىىزىشي ۇش،ئوقىىىىىى

 ىهۋمىىىق ۇنىىىىڭئ ۋە هلهيھىسسىىىاالمئ ۇھهممهدمىىى ېشىىىارەتنىڭب ۇبىىى ېنىقالنىىىدىكىئ

 .هقىقهتتۇرھ ۈبھىسىزش ېچھ هلگهنلىكىك هققىدەھ

 رنىىىڭۇالر. ئۆپتىىۇك ېشىىارەتلهرب هلىىگهنكىتابلىرىىىدا ك ڭكىتابالرنىىى هھلىىىئ

 ۇنىىىىىڭئ هزىسىىىىىتوغرىلىىىىىق بولسىىىىا، ب هلهيھىسسىىىىاالمئ ۇھهممهدمىىىى هزىسىىىىىب

 هزىب هقىىىىىتهھ ۇبىىىى هلهيھىسسىىىىاالمنىڭمۇتوغرىلىىىىىق ئىىىىىدى. ئىسىىىىىا ئ ئىىىىۈممىتى

 قىلىنغان. هيتئىنجىلالردا ق هرگهنلىكىب ېشارەتلهرنىب

 



 قوشۇمچە پايدىلىنىش ماتېرىيالى

 )تەرجىماننىڭ ئىالۋىسى(

 

 يەھۇدىي دىنى

بىرى بولغان  ڭئوغلىنى 12 هلهيھىسساالمنىڭئ ۇبياق هھۇدي

قىلىدىغانالر  ېتىقاددىنىغا ئ هھۇدىيي ېيىنچهك ۇپ،ئىسىمى بول هھۇزانىڭي

)ئىسرائىل(  ۇپئايالنغان. ياق ۇغائىشلىتىلىدىغان ئاتالغ ۈچۈنئ

)ھازىرقى پهلهستىن( زڭمىنىدىكى قورغاقچىلىق  كهنۇان هلهيھىسساالمئ

ئهسىردە، ئائىلىسىدىكىلىرىنى باشالپ -17سهۋەبلىك مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

نىڭ  )پادىشاھى( مىسىرغا كۆچۈپ بارغان. ئۇالرنى مىسىر پىرئهۋنى

ۋەزىرى بولۇپ تۇرغان ئوغلى يۈسۈپ ئهلهيھىسساالم كۈتىۋالغان ۋە 

دڭگهن جايدا تۇرغۇزغان. « گاسان»مىسىرنىڭ شهرقىيه رايونىدىكى 

 (1)كىشى ئىكهنلىكى سۆزلىنىدۇ. 70ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ شۇ 

بالىسىدىن كۆپهيگهن ئهۋالدلىرى  12ياقۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ 

قهبىلىگه ئايرىلغان  12هريانىدا، بۆلۈنۈپ مىسىردا تۆت ئهسىر تۇرۇش ج

ۋە ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسرائىل ئهۋالدى دەپ تونۇلغان. مىالدىيىدىن 

ئهسىر ئىلگىرى مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ  14ياكى  13تهخمىنهن 

ئىچىدىن پهيغهمبهر بولۇپ چىقىپ، ئۇالرنى ۋە مىسىر پىرئهۋنىنى ئىمانغا 

ئهۋالدىدىن ئازال كىشى ئىمان ئېيتقان. شۇنداق  دەۋەت قىلغاندا، ئىسرائىل

دىنى مىسىردا يىلتىز تارتقان. بۇ سهۋەبلىك پىرئهۋن ۋە  قىلىپ يهھۇدىي

ئۇنىڭ ئادەملىرى بىلهن ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئوتتۇرىسىدا جىددىي 

 يىلى-1280 زىددىيهت پهيدا بولغان. شۇ سهۋەبتىن مىالدىيىدىن بۇرۇنقى

                                                
 تېكىست.-11باب، -47تهۋراتنىڭ تهكۋىن بۆلۈمى،  ( 1)
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كىنچى رەمسىس زامانىدا ئىسرائىل ئهۋالدى مىسىر پىرئهۋەنى ئىك

 (1)مىسىردىن چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغان.

ئىسرائىل ئهۋالدى مىسىردىن سىنا چۆلىگه چىققاندىن كېيىن، مۇسا 

ئهلهيھىسساالم شۇ چۆلدە ئالهمدىن ئۆتىدۇ، ئۇنىڭ ئورۇنباسارى بولغان 

ه بېسىپ كىرىپ يۇشهنىڭ باشچىلىقىدا ئىسرائىل ئهۋالدى كهنۇان زڭمىنىگ

يىللىرىغا كهلگهندە، ئۇالرنىڭ -922يهرلىشىدۇ. مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

پهيغهمبىرى سۇاليمان ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ 

يىلالردا -990ئىلگىرى داۋۇد ئهلهيھىسساالم مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

جهنۇبتا يهھۇزا قۇرغان مهملىكىتى ئىككىگه بۆلۈنۈپ شىمالدا ئىسرائىل، 

مهملىكىتى بارلىققا كېلىدۇ. كېيىنچه بابىل مهملىكىتىنىڭ پادىشاھى 

يهھۇدىيالرغا ھۇجۇم قىلغانغا قهدەر بۇ ئىككى مهملىكهت (2)بۇختهنهسسهر

 ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇشالر داۋام قىلىدۇ.

 دەۋرى قۇللۇق يەھۇدىيالرنىڭ

-587يىلى ۋە -596مىالدىيىدىن بۇرۇنقى نگه تىبۇختهنهسسهر پهلهس

يىلى ئىككى قېتىم ھۇجۇم قىلغان بولۇپ، يهھۇدىيالرنىڭ كۆپ سانلىقىنى 

 50بابىلغا ئهسىر قىلىپ ئېلىپ كهتكهن. يهھۇدىيالر بابىل ئهسىرلىكىدە 

يىلى ئىران دۆلىتىنىڭ -538يىلدىن كۆپرەق تۇرغان. مىالدىيىدىن بۇرۇنقى 

ملىكىتىنى مهغلۇب قىلغاندا، بابىلدىكى يهھۇدىي پادىشاھى كۇرش بابىل مه

ئهسىرلهر قويۇپ بېرىلگهن ۋە ئۇالر پهلهستىنگه قايتىپ كېلىپ، 

مۇستهقىل دۆلىتى بولمىغان ھالدا ئىرانلىقالرغا قارام بولۇپ، كېيىنچه رىم 

ئىمپېرىيىسىگه بويسۇنۇپ ھايات كهچۈرگهن. بۇ ئهسنادا يهھۇدىيالرنىڭ 

                                                
ئايهتلىرىىدە، تهۋراتنىىڭ -88ۋە -77ئايهتلىرىدە، تاھا سۈرىسىنىڭ -50-49بهقهرە سۈرىسىنىڭ  ( 1)

 تېكىستلىرىدە بۇ ۋەقهلىك بايان قىلىنغان.-14-13بۆلۈمىچىقىش 

يىلىغا قهدەر بابىل )ھازىرقى ئىىراق( -563يىلىدىن -605مىالدىيىدىن بۇرۇنقى -بۇختهنهسسهر ( 2)

هھهتىته مهملىكىتىنىڭ پادىشاھلىق تهختىىدە ئولتۇرغىان ۋە ئىۇرۇش تاكتىكىسىىنىڭ يىۇقىرىلىقى ج

ايونىغىا رر قوماندانالردىن سانىلىدۇ. بۇختهنهسسهر شىام دۇنيا تارىخىدا تونۇلغان ئهد مهشھۇ
 ھۇجۇم قىلىپ كۆپلىگهن دۆلهتلهرنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، ئۆزىگه قارام قىلغان شهخس.
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ندىن ئايرىلىپ، ئاسىيا ۋە ياۋروپا قىتۇهلىرىگه كۆپ سانلىقى پهلهستى

يىلى رىملىقالر ئىمپېراتور -135تارقىلىپ كهتكهن. مىالدىيىنىڭ 

ھهدرياننىڭ زامانىسىدا، يهھۇدىيالرنىڭ پهلهستىندە قوزغىغان ئىنقىالبىنى 

باستۇرۇپ، سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهيكىلىنى چېقىپ تاشلىغان ۋە 

ىن زڭمىنىدىن قوغالپ چىقارغان. يهھۇدىيالنىڭ شۇ يهھۇدىيالرنى پهلهست

مىڭ ئهتراپىدا ئىكهنلىكى سۆزلىنىدۇ.  50ۋاقىتتىكى سانى تهخمىنهن 

شۇنىڭدىن باشالپ يهھۇدىيالر بۆلۈنۈشكه باشالپ، ياۋروپاغا بارغانالر 

شۇ جايالردا يهرلهشكهن ۋە ياۋروپالىق بۇددىستالر ئارىسىدا يهھۇدىي 

ىرىشكهن. يهھۇدىيالرنىڭ بىر بۆلىكى كاۋكاز يولى دىنىنى تارقىتىشقا ك

، تۈركىستان، جۇىگۇغا قهدەر يهتكهن. يهنه بىر ئىران، ھىندىستانبىلهن 

بۆلىكى ئىراق، مىسىر، شىمالىي ئاشرىقا، ئهرەب يېرىم ئارىلى، ئىسپانىيه، 

پورتۇگالىيه ۋە قارا ئاشرىقا قاتارلىق دۆلهتلهرگىچه يېتىپ بارغان. 

بارغان جايلىرىدا يهھۇدىي دىنىنى تهشۋىق قىلىش بىلهن يهھۇدىيالر 

 شۇغۇللىنىش نهتىجىسىدە، كۆپلىگهن مىللهتلهر يهھۇدىي دىنىغا كىرگهن.

 قۇرۇشى دۆلەت يەھۇدىيالرنىڭ

 يهھۇدىيالر يۇقىرىقى چود بۆلۈنۈشتىن ئىلگىرى ۋە كېيىن، ياشىغان

جهمۇىيهتلىرىنىڭ ھهممىسىدە شۇ جهمۇىيهت كىشىلىرىنىڭ ئهد تۆۋەن 

ن تهبىقه ئادەملىرى سۈپىتىدە، سىياسهتتىن، ھهر قانداق بىر مهنسهپتى

يىراق ھالدا ھايات كهچۈرۈپ كهلگهن. ئۇالر بارلىق ھىممىتىنى 

 هن. ىشالپ بازار سودىسىنى قولىغا ئېلىشقا تىرىشىپ كهلگئىقتىسادقا بېغ

ئهسىرگه كهلگهندە، ياۋروپادىكى يهھۇدىيالردا ئۆزلىرىگه خاس -19

بىر دۆلهت قۇرۇش پىكرى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، سىياسهتتىن يىراق 

ھاياتتىن سىياسىي ھاياتقا كۆچۈش ئارزۇسى كۈچىيىدۇ. شۇنداق قىلىپ 

يىدە چود قۇرۇلتاي چاقىرىپ بۇ ئارزۇنى يىلى شىۋىتسارى-1897ئۇالر 

يىلى پهلهستىننى بېسىۋڭلىپ، ئۇ جايدا -1948قارارالشتۇرىدۇ ۋە 

 ئىسرائىلىيه دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىدۇ.
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 يەھۇدىيالرنىڭ دىنىي مەنبەلىرى

« تهۋرات )ئهھدە قهدىم(»يهھۇدىيالرنىڭ ئهد مۆتىۋەر كىتابى 

دىن ئىبارەت «سانالر»ۋە« مهدھىيه»، «چىقىش»، «يارىتىلىش»بولۇپ، 

بۆلۈمىدە دۇنيا «يارىتىلىش»بابتىن تهركىە تاپقان.  39بۆلۈم ۋە  4

بۆلۈمىدە يهھۇدىيالرنىڭ مىسىردىكى ھاياتى ۋە «چىقىش»تارىخى، 

بۆلۈمىدە يهھۇدىي «مهدھىيه»ئهھۋالى، مىسىردىن چىققاندىن كېيىنكى 

هھۇدىي بۆلۈمىدە ي«سانالر»شهرىۇىتىدىكى ئىبادەت سىستېمىلىرى، 

  دۇنياسىنىڭ سانى سۆزلىنىدۇ.-قهبىلىلىرىنىڭ، ئهسكهرلىرىنىڭ ۋە مال

ناملىق كىتابى مۇسا ئهلهيھىسساالمدىن «تهلمۇد»ئهمما يهھۇدىيالرنىڭ 

يېتىپ كهلگهن ئاغزاكى رىۋايهتلهرنىڭ شهرھلىرىدىن توپالنغان كىتاب 

بابىلدا بولۇپ، ئىككى قىسىمدىن ئىبارەت. بىرى پهلهستىندە، يهنه بىرى 

 .(1) بۆلۈنىدۇيېزىلغان. يهھۇدىيالر كۆپلىگهن مهزھهپ ۋە پىرقىالرغا 

 

  

                                                
تهرىپىىىىدىن «ئىسىىىالمىي ئىشىىىالر ئىىىالىي كېڭىشىىىى»مىسىىىىر ۋەقىىىىپ ئىشىىىلىرى مىنىسىىىتىرلىقىنىڭ  (1)

 دىن.«ئومۇمىي ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى»ھازىرالنغان



 خىرىستىيان دىنى

ى خىرىستىيان دىنى مهريهم ئوغلى ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇممهتلىر

ىدا بولغان خىرىستىيانالرغا قويۇلغان ئىسىم. خىرىستىيانالر ئهرەب تىل

 دەپ ئاتىلىدۇ. « نصارى )ناسارا(»

خىرىستىيانالرنىڭ پهيغهمبىرى ئىسا ئهلهيھىسساالم پادىشاھ 

نياغا بهيتىلهھم شهھىرىدە دۇھىرودۇسنىڭ زامانىدا، ھازىرقى پهلهستىننىڭ 

كهلگهن بولۇپ، كېيىنچه ئانىسى ھهزرىتى مهريهم خهلىل شهھىرىنىڭ 

 ناسىرە يېزىسىغا كۆچۈپ بېرىپ ئولتۇراقالشقان.

، بۇ ۋاقىتتا يهھۇدىيال يهر يۈزىدە سۈرگۈنلۈق ھاياتىدا ياشايتتى 

مىدىن لئۇالر رىم ئىمپېراتورلىقىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا بولۇپ، ئۇنىڭ زۇ

ىتى قۇتۇلۇشنى بهكمۇ ئارزۇ قىالتتى. ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دىنىي دەۋ

مهيدانغا كهلگهندە، ئۇالر ئىسال ئهلهيھىسساالمنى يهھۇدىيالرنى 

ىغان قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئهسلىدىكى پادىشاھلىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرىد

بىردىنبىر شهخس دڭگهن ئېتىقاد بىلهن ئۇالردىن بهزىسى ئىسا 

هلهيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىپ ئۇنىڭ دىنىغا كىرگهن. ئىسا ئ

نهپهر مۇرىدى بولۇپ، ئۇالرنى يهھۇدىيالر  12ئهلهيھىسساالمنىڭ 

 ئىچىدە دىن تارقىتىشقا ئهۋەتكهن.

ئىسا ئهلهيھىسساالم يهھۇدىيالنىڭ دىنىنى ئىسالھ قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ 

ن كهلگهن بولۇپ، ئىالھ ھهققىدىكى خاتا چۈشهنچىلىرىنى تۈزىتىش ئۈچۈ

ئۇنىڭ دىن دەۋىتى ئالالھ تائاالنىڭ بىرلىكىگه ئېتىقاد قىلىشنى تهشهببۇس 

قىلىدىغان ۋە يهھۇدىيالغا مهخسۇس دەۋەت ئىدى. قۇرئان كهرىم ئىسا 

دەيدۇ: ئهلهيھىسساالمنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى سۆزىنى ھېكايه قىلىپ مۇنداق 

ئوغلى ئىسا ئۆز ۋاقتىدا" ئى ئىسرائىل ئهۋالدى! مهن ئالالھنىڭ  ممهريه

 (1)سىلهرگه ئهۋەتكهن ئهلچىسىمهن" دڭدى

                                                
 ئايهت-6سه  سۈرىسى (1)
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 خىرىستىيانالرنىڭ دىنىي مەنبەلىرى

خىرىستىيانالرنىڭ دىنىي مهنبهلىرى تهۋرات بىلهن ئىنجىل بولۇپ، 

يېڭى »، «كونا ئهھدە»ئاتىلىدۇ ۋە  پدە« كىتابمۇقهددەس »ئىنجىل 

ئىككىگه بۆلۈنىدۇ. ھازىرقى خىرىستىيانالرنىڭ قولىدىكى  پدە «ئهھدە

ۋە « ، لۇقا ئىنجىلى«ماركۇس ئىنجىلى»، «مهتتا ئىنجىلى»ئىنجىل 

تۆت ئىنجىلدىن تهركىپ تاپقان بولۇپ، ھهر  پدە« ئىنجىلىيۇھهننا »

بىرى ئاپتورلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلهن شۇنداق ئاتالغان. ئۇالرنىڭ يهنه بۇ 

« رىسالىسىدەۋەت » ،«ئىشلىرى پهيغهمبهرلهرنىڭ»باشقا ىن ئىنجىلالرد

يېزىپ  (1)ئاتىلىدىغان كىتابلىرىمۇ بار بولۇپ، بۇالرنى پاۋلۇس پدە

 چىققان.

 مەزھەپلىرى خىرىستىيانالرنىڭ

ئۈچنى بىر گهۋدە »ۋە « تهۋھىد زامانى»خىرىستىيانالرنىڭ دەۋىتى 

 ئىككى چود زامانغا بۆلۈنىدۇ. پدە« زامانىقىلىش 

يىلىغا قهدەر -325( ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ زامانىدىن مىالدىيه 1)

يىلى -325ئۆتكهن زامان تهۋھىد زامانى دەپ ئاتىلىدۇ. چۈنكى ئۇالر 

قۇرۇلتىيىغا قهدەر ئىسا ئهلهيھىسساالمنى ئالالھ  «نىقىيه»چاقىرىلغان 

                                                
خرىسىىىىتىۇان دىنىىىىىى تارىخىىىىىدا ئىككىنچىىىىىى چىىىىود شهخسىىىىىىيهت بولىىىىۇپ، ئىسىىىىىا  -پىىىىاۋلۇس (1)

يىلىىى -5ئهلهيھىسسىىاالمدىن قالسىىا ئهد مۆتىىىۋەر دىىىن ئىىادىمى سىىانىلىدۇ. پىىاۋلۇس مىالدىيىنىىىڭ 

يىللىىىرى ئارىسىىىدا ھىىازىرقى تۈركىيىنىىىڭ تارسىىۇس دڭىىگهن يېرىىىدە بىىىر يهھىىۇدى -10بىىىلهن 

سىىىدە دۇنياغىىا كهلىىگهن بولىىۇپ، چېىىدىر تىكىىىش كهسىىپى بىىىلهن شىىۇغۇللىنىدىغان بولىىۇپ، ئائىلى

يهھىىۇدىي شىىهرىۇىتىنى ئۆگىنىشىىكه زور ئهھمىىىيهت بېرەتتىىى. پىىاۋلۇس كېيىىىنچه، ئېرۇسىىالىمغا 

بېرىپ، يهھۇدىيالرنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئهد كاتتا ئۇستازى گاماالئىل دڭگهن كىشىىدە ئوقۇغىان. 

االمنى كىىىىىىۆرمىگهنلىكى مهلىىىىىىۇم. پىىىىىىاۋلۇس ئىىىىىىۆزى يازغىىىىىىان ئۇنىىىىىىىڭ ئىسىىىىىىا ئهلهيھىسسىىىىىى

تېكىستلىرىدە بايان قىلىشىىچه، -11-6باب، -22دڭگهن كىتابىنىڭ «پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىشلىرى»

ئۇ چۈشىدە ئىسا ئهلهيھىسسىاالمنى كۆرگهنىدىن كېىيىن، خرىسىتىۇان دىنىغىا كىرىىپ، بىۇ دىننىىڭ 

خرىسىىتىۇان دىنىنىىى ئاسىىىيا ۋە ياۋروپىىىا  مۇخلىسىىلىرىغا ئايلىنىىىدۇ. پىىاۋلۇس شىىۇنىڭدىن كېىىيىن

قىتۇهلىرىدە تارقىتىش ئىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان، كۆپلىگهن ئهسىهرلهرنى يازغىان ۋە ئىسىا 
 ئهلهيھىسساالمنىڭ تهلىماتلىرىدىن كۆپلىرىنى ئۆزگهرتىۋەتكهن. 



 238 ئېالنى نىڭھهقىقهت

ئالالھ تائاالنى بىر دەپ ئېتىقاد تائاالنىڭ بهندىسى ۋە پهيغهمبىرى، 

 قىالتتى.

( ئۈچنى بىر گهۋدە قىلىش دەۋىتى بولۇپ، خىرىستىيانالر 2)

ئۈچىنچى ئهسىرنىڭ يېرىمىدىن كېيىن، ئىسا ئهلهيھىسساالمنى ئالالھ 

قان تائاالنىڭ ئوغلى، ئۇ ئالالھ، ئىسا ۋە مۇقهددەس روھتىن تهركىە تاپ

 ىشقا ئۆتكهن. ئۈچ ئىالھنىڭ بىرى دەپ ئېتىقاد قىل

خىرىستىيانالرنىڭ ھازىرقى مهشھۇر مهزھهپلىرى: كاتۇلىك، 

 ئورتۇدۇكس ۋە پروتىستانت مهزھهپلىرىدۇر.

رىم چىركاۋلىرى ئېتىقاد قىلىدىغان مهزھهپ -مهزھىبى ك( كاتۇلى1)

ارەت بولۇپ، ئۇالر ئىسا ئهلهيھىسساالمنى ئىنسانلىق ۋە ئىالھلىقتىن ئىب

 قاد قىلىدۇ.ئىككى تهبىۇىتى بار ئېتى

شهرق چېركاۋلىرى ئېتىقاد  ربۇال-( ئورتۇدوكس مهزھىبى2)

ۇىتى قىلىدىغان مهزھهپ بولۇپ، ئۇالر ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ بىرال تهبى

 بارلىقىغا ئېتىقاد قىلىدۇ.

ئىنجىل »ئۇالر چېركاۋلىرىنى -مهزھىبى پىروتېستانت( 3)

 . ئېتىقاد قىلىدۇئاتايدۇ. چۈنكى ئۇالر ئىنجىلغىال  پدە« چېركاۋلىرى

ئى ئهھلى »كهرىمنىڭ ئىسالم دىنى مهيدانغا كهلگهندىن كېيىن، قۇرئان 

كىتاب! كېلىڭالر! پهقهت ئالالھقىال ئىبادەت قىلىش، ئالالھقا ھېچ نهرسىنى 

شېرىك كهلتۈرمهسلىك، ئالالھنى قويۇپ بىر ـ بىرىمىزنى ئىالھ 

« ئهقىدىگه كېلهيلى! قىلىۋالماسلىقتهق ھهممىمىزگه ئورتاق بولغان بىرخىل

دڭگهن چاقىرىقىغا ئاساسهن، مۇسۇلمانالر بىلهن خىرىستىيانالر  (1)دڭگىن

 ۋە يهھۇدىيالر ئوتتۇرىسىدا دىنىي مۇنازىرە باشالنغان.

ئىسالم، خىرىستىيان ۋە يهھۇدىي دىنلىرىدىن ئىبارەت ساماۋىي 

هت ئهقىدىسى بىر خىل بولۇپ، پهقهت شهرىۇ دىكىدىنالرنىڭ ئهسلى
                                                

 ئايهت-64ئال ئىمران سۈرىسى (1)



  قوشۇمچه پايدىلىنىش ماتىرياللىرى 239

ئالالھ سىلهرگه دىندىن نۇھقا تهۋسىيه  ئهھكاملىرىال پهرقلىق بولغان.

قىلغان نهرسىنى، ساىا بىز ۋەھيى قىلغان نهرسىنى، ئىبراھىمغا، مۇساغا 

 . (1)ۋە ئىساغا بىز تهۋسىيه قىلغان نهرسىنى بايان قىلدى

خىرىستىيان دىنىنىڭ مهنبهلىرىدە مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاخىر 

يغهمبىرى بولۇپ كېلىدىغانلىقى ھهققىدە بىشارەتلهر بېرىلگهن. زامان په

ئى ئىسرائىل ئهۋالدى! مهن »ئۆز ۋاقتىدا مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسا: 

سىلهرگه ھهقىقهتهن ئالالھ ئهۋەتكهن، مهندىن بۇرۇن كهلگهن تهۋراتنى 

تهستىق قىلغۇچى، مهندىن كېيىن كېلىدىغان ئهھمهد ئىسىملىك پهيغهمبهر 

 (2)دڭدى.« خهۋەر بهرگۈچى پهيغهمبهرمهن بىلهن خۇش

  

                                                
 ئايهت-13شۇرا سۈرىسى (1)
 ئايهت-6سه  سۈرىسى (2)



 مۇقەددەس كىتابالر

 

پهيغهمبهرلهر ئىنسانالرنىڭ ئهخالقىدىكى بۇزۇلغان تهرەپلهرنى 

ئىسالھ قىلىپ، ئۇالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك سائادەت يوللىرىنى 

نىڭ ئهلچىلهردۇر. ئالالھكۆرسىتىش ئۈچۈن ئالالھ تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن 

مهزكۇر پهيغهمبهرلىرى ھېچ ۋاقىت ئۆز خاھىشلىرىغا كۆرە ئىش 

كۆرگهن ئهمهس، بهلكى ئۇالر ئالالھنىڭ ئهمر ـ پهرمانلىرىنى 

ئىنسانالرغا شۇ بويىچه تولۇق يهتكۈزەتتى. بۇ مۇناسىۋەت بىلهن 

ئۇالرغا ئالالھتىن كهلگهن ۋەھيىلهر ئارقىلىق مۇقهددەس كىتابالر 

وتتۇرىغا چىقتى. بهزى پهيغهمبهرلهرگه كىچىك ھهجىملىك كىتابالر ئ

چۈشۈرۈلگهن بولسا، بهزىلىرىگه چود ھهجىملىك كىتابالر 

 چۈشۈرۈلگهن. ئۇالرنىڭ مهشھۇرلىرى تۆۋەندىكىچه:

 )كونا ئهھدە(، مۇسا ئهلهيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن. .تهۋرات1

 چۈشۈرۈلگهن. يېڭى ئهھدە(، ئىسا ئهلهيھىسساالمغا)ئىنجىل . 2

)دۇئا كىتابى بولۇپ تهۋراتتىن ئورۇن ئالغان(، داۋۇد  . زەبۇر3

 ئهلهيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن.

. قۇرئان كهرىم، ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا 4

 چۈشۈرۈلگهن.

 مۇسا ئەلەيهىسساالم، ئون ئەمىر ۋە تەۋرات

بولۇپ  مۇسا ئهلهيھىسساالم ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئۈچۈن پهيغهمبهر

همهل ئئهۋەتىلگهن. ئىسرائىل ئهۋالدلىرىمۇ ئاۋالقى زامانالردا تهۋراتقا 

قىالتتى. قۇرئان كهرىمنىڭ بىزگه بىلدۈرگىنىگه كۆرە مۇسا 

 ئون ئهمىر چۈشكهن بولۇپ، دا“تېغى تۇر” مىسىردىكىئهلهيھىسساالمغا 

 ئۇالر مۇنۇالر: بىز ئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئهۋالدلىرىدىن:
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 الھتىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلماىالر..ئال1

 .ئاتا ـ ئاناىالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر.2

 تۇغقانالرغا سىله ـ رەھىم قىلىڭالر.-.ئۇرۇق3

 . يېتىمالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر.4

 .كهمبهغهل، يوقسۇلالرغا ياردەم قىلىڭالر.5

 .ئىنسانالرغا ياخشى سۆز قىلىڭالر، ئادىل مۇئامىله قىلىڭالر.6

 .نامازنى تولۇق ئادا قىلىڭالر.7

 .زاكاتنى ئادا قىلىڭالر.8

 .بىر ـ بىرىڭالرنىڭ قېنىنى تۆكمهىالر.9

كسم  ﴿  .10 يَارا ن  دا وَن أَن فسَسكسم  ما جس را بىر ـ  ﴿ يهنى ﴾َواَل تسخ 

بىرىڭالرنى ئۆز مهملىكىتىدىن قوغالپ چىقارماىالر، دەپ ئهھدە ئالغان 

 (1)﴾ ئىدۇق

ئهلهيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىلىدىغانالر مۇسا 

يوق دىيهرلىك ئىدى. بۇ سهۋەبتىن تهۋراتنى ئوقۇشنى بىلىدىغانالرنىڭ 

سانى ناھايىتى ئاز بولغان. ئۇنىڭ ئۈستىگه تهۋرات بىرال ۋاقىتتا 

چۈشۈرۈلگهن چود ھهجىملىك كىتاب بولغانلىقتىن ئۇنى يادلىۋڭلىشقا 

ت يوق ئىدى. مۇسا ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن كۆپلىگهن ئهسال ئىمكانىيه

سوقۇشالر بولۇپ ئۆتتى. ھهتتا ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئۆزلىرىنىڭ 

مۇستهقىللىقىنى قولدىن بېرىپ قويۇپ، ئهسىرلهر بويى باشقا 

مهملىكهتلهرنىڭ مۇستهملىكىسى ئاستىدا ئۆمۈر سۈردى. ئۇالر بۇ 

دەس كىتابى بولغان تهۋراتنى ئاسارەت دەۋرلىرىدە ئۆزلىرىنىڭ مۇقهد

قوغداپ قااللمىغان ئىدى. شۇ سهۋەبتىن مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئالالھتىن 
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چۈشۈرۈلگهن ئهسلى تهۋرات ئاللىبۇرۇنال يهر يۈزىدىن يوقىلىپ بولغان 

ئىدى. زامانىمىزدىكى يهھۇدىيالر ۋە خىرىستىۇانالرنىڭ قوللىرىدىكى 

ى يهنى مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ـ يىل622تهۋرات مىالدىيهدىن بۇرۇنقى 

يىل كېيىن يېزىلغان بولۇپ، رىۋايهتلهرگه كۆرە، ئۇنىڭ  750ۋاپاتىدىن 

 ئاپتورى ئهزرا ئىسىملىك بىر كاھىن ئىدى.

مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئالالھ تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن ئهسلى 

هن تهۋرات مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ تىلى بولغان ئىبرانىيه تىلىدا چۈشك

رنىڭ شۇ پهيغهمبه ھهر پهيغهمبهرگه تائاال ئهزەلدىنى. چۈنكى ئالالھ ئىد

تىلىدا كىتاب چۈشۈرگهن. زامانىمىزدىكى تهۋرات نۇسخىلىرى بولسا، 

غا ئهسلىسى ئارامىيه تىلىدا يېزىلغان بولۇپ، كېيىنچه ئىبرانىيه تىلى

 تهرجىمه قىلىنغان تهرجىمه نۇسخىسىدۇر.  

 لئىسا ئەلەيهىسساالم ۋە ئىنجى

ئىنجىل ئىسا ئهلهيھىسساالمغا ئالالھ تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن ئىالھىي 

كىتابتۇر. ئىنجىلمۇ خۇددى تهۋراتقا ئوخشاش ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهن 

مىغان. خىرىستىۇانالرنىڭ بېشىغىمۇ، بۇرۇنقى ىلئهسلى بويىچه قوغدىن

يهھۇدىيالرنىڭ بېشىغا كهلگهنلهرنىڭ ئهينىسى كهلگهن بولۇپ، ئىسا 

ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن ئۇنىڭ مۇرىتلىرى خىرىستىۇان دىنىنى رىملىقالر 

ئارىسىدا تهشۋىق قىلىشقا باشلىغان بولسىمۇ، خىرىستىۇان دىندارلىرى 

بارغانال يېرىدە قهتلىۇامالرغا ئۇچراپ كهلگهن. بۇ سهۋەبتىن ئۇالر 

ئۆزلىرىنىڭ مۇقهددەس كىتابى بولغان ئهسلىي ئىنجىلنى ساقالپ 

 ىمـ ئهسىرنىڭ بېشىدا شهرقىي ر 4مىغان. پهقهت مىالدىيه قاالل

(نىڭ خىرىستىۇان دىنىنى قوبۇل Konstantinئېمپىراتورى كونستانتېن )

قىلىشى بىلهن بۇ دىن راۋاجلىنىشقا باشاليدۇ ۋە خىرىستىۇان دىنى رىمدا 

تۇنجى قېتىم دۆلهت دىنى بولۇپ بهلگىلىنىدۇ. كېيىنچه بۇ دىننىڭ 

دىن كۆپرەق ئىنجىلنىڭ بارلىقى ئوتتۇرىغا 100كىتابلىرىنى تهتقىق قىلغاندا 

ـ  325اتورى كونستانتېن مىالدىيهنىڭ چىقىدۇ. شۇنىڭ بىلهن رىم ئېمپىر
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دڭگهن يېرىدە مىڭدىن كۆپرەق « ئىزنىك»يىلى ھازىرقى تۈركىيهنىڭ 

خىرىستىۇان دىنى ئالىمىنى يىغىپ بىر چود قۇرۇلتاي ئاچىدۇ. 

قۇرۇلتاينىڭ قارارى بويىچه، بىر ـ بىرىگه زىت كېلىدىغان ۋە ھېچ 

ئاپتورلىرى مهشھۇرراق  يېقىنالشمايدىغان مهزكۇر ئىنجىلالرنىڭ ئىچىدىن

يېڭى »ئىنجىلنى مۇقهددەس كىتاب دەپ تونۇپ ئېالن قىلىدۇ ۋە  4بولغان 

دەپ ئاتايدۇ. بۈگۈن خىرىستىۇانالرنىڭ قوللىرىدا مهۋجۇت بولۇپ « ئهھدە

ئاپتورنىڭ ئهسهرلىرى بولۇپ،  4ئىنجىل ئايرىم  4تۇرغان مهزكۇر 

تىن چۈشكهن ئهسلىي بۇالرنىڭ ھېچبىرى ئىسا ئهلهيھىسساالمغا ئالالھ

ئىنجىل ئهمهستۇر. مهزكۇر ئىنجىلالر ئىسا ئهلهيھىسساالمدىن يېرىم 

 ئهسىر كېيىن يېزىلغان كىتابالردۇر. 

 تۆت ئىنجىل

.مهتتا ئىنجىلى: مهتتا ئىسىملىك بىر كىشى تهرىپىدىن تهخمىنهن 1

تتا مه»ـ يىلى پهلهستىندە بىر ئىنجىل يېزىلىپ، ئۇنىڭ  41مىالدىيهنىڭ 

خىسى دەپ ئاتالغانلىقى ئېنىق. ئهمما شۇ ئىنجىلنىڭ ئهسلىي نۇس« ىلىئىنج

يوقالغان بولۇپ، كېيىن ئۇنىڭ گرڭكچه تهرجىمه نۇسخىسى ئوتتۇرىغا 

چىققان بولسىمۇ، بۇ تهرجىمىنىڭ قاچان ۋە كىم تهرىپىدىن تهرجىمه 

 قىلىنغانلىقى تا ھازىرغىچه مهلۇم ئهمهس.

 هلهيھىسساالمنىڭ مۇرىتلىرىدىن. ماركوس ئىنجىلى: ماركوس ئىسا ئ2

ى پېتروسنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئىدى. ماركوس ئىنجىلىنىڭ قاچان يېزىلغانلىق

ىچه ئېنىق ئهمهس. بۇ كىتابتا ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ تهرجىمىھالى قىسق

 سۆزلهنگهن ۋە يهھۇدىيالرنىڭ ئادەتلىرىمۇ سۆزلهنگهن.

 ىتى پاۋلۇسنىڭ. لۇقا ئىنجىلى: لۇقا ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇر3

ئوقۇغۇچىسى بولۇپ، بۇ كىتاب ئىسا ئهلهيھىسساالمدىن يېرىم ئهسىر 

ۆپرەق كېيىن يېزىلغان. بۇ كىتابتا ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ تهرجىمىھالى ك

 سۆزلىنىدۇ.
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ىدىن .يۇھهننا ئىنجىلى: يۇھهننانىڭ ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇرىتلىر4

ۇنداق ئالىملىرىنىڭ كۈپىنچىسى ب ئىكهنلىكى سۆزلىنىدۇ. ئهمما خىرىستىۇان

هننا ئهمهسلىكىنى، بهلكى پاۋلۇسنىڭ شاگىرتى ئىكهنلىكىنى سۆزلهيدۇ. يۇھ

ىڭدا يىل كېيىن يېزىلغان بولۇپ، ئۇن 80ئىنجىلى ئىسا ئهلهيھىسساالمدىن 

ئىسا ئهلهيھىسساالمنى ئالالھنىڭ ئوغلى دەيدىغان دەۋا كۆپرەق 

 سۆزلىنىدۇ.

 هىسساالم ۋە قۇرئان كەرىمھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەي

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهد مۆتىۋەر دەستۇرى بولغان قۇرئان كهرىم 

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا جىبرىل ئىسىملىك پهرىشتىنىڭ ۋاسىتىسى 

يىلدا ئاز ـ ئازدىن تهدرىجىي  23بىلهن ۋەھى يولى ئارقىلىق تولۇق 

 چۈشۈرۈلگهن. 

ر داۋام قىلىۋاتقان پارچه ـ پارچه چۈشۈرۈلگهن ئايهت ۋە سۈرىله

ھاياتنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىرىپ تۇرغان يېڭى ـ يېڭى مهسىلىلىرى ۋە 

دا مۈشكىالتلىرىنى ھهل قىلغان، ۋەقهلىكلهر ۋە ھادىسىلهرنى ئۆز ۋاقتى

 جاۋابالندۈرۈش ئارقىلىق كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه جهلپ قىلغان

 رغا ئوخشاش ـئىدى. ئهگهر قۇرئان كهرىم ـ بۇرۇنقى ساماۋىي كىتابال

 ھهممىسى بىرال ۋاقىتتا چۈشۈرۈلگهن بولسا ئىدى، مۇسۇلمانالرنى بىر

ئاندا چود بىر مهسۇۇلىيهتكه كىرگۈزۈش ئىشى ئۇالر ئۈچۈن ئېغىر 

يي كېلهتتى. ئىسالم دىنىنىڭ ئهمر ۋە مهنۇىلىرى ئاز ـ ئازدىن تهدرىجى

ياخشى  بۇيرۇلغانلىقتىن بۇالر مۇسۇلمانالرنى پىسخىكىي تهرەپتىنمۇ

 تهييارلىغان.

ۋەھيى يولى بىلهن پارچه ـ پارچه، ئاز ـ ئازدىن كهلگهن ئايهت ۋە 

 سۈرىلهرنى يادالش ۋە مۇھاپىزە قىلىش ئىشى ئۇىاي بولىدۇ.



 قۇرئان كەرىمنىڭ ئاۋۋالقى رەتلىنىشى ۋە توپلىنىشى

 ىشته بۇرۇنقى ساماۋىيقۇرئان كهرىم ھازىرقى شهكلى بويىچه رەتلىن

كىتابالر ئېرىشهلمىگهن ئاالھىدە ئىمتىيازغا ئېرىشكهن ئىدى. ئۇ، 

 پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدىال

 رەتلىنىپ بولغان. ئۇ مۇنداق بولغان:

.ۋەھيى يولى بىلهن چۈشكهن ئايهت ۋە سۈرىلهرنى پهيغهمبهر 1

 تى. ۇتمايتئون ييادلىۋاالتتى. ئۇ يادلىغانلىرىنى قهتۇى ئهلهيھىسساالم پىششىق

. ھهر قېتىم ۋەھيى چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر 2

غا ئهلهيھىسساالم ئۆزىنىڭ يېنىدىكى كۇتتابۇلۋەھيى )ۋەھيى كاتىپلىرى(

تىن ئارتۇق 40تهيىنلهنگهن  ھامان يازدۇراتتى. ۋەھيىلهرنى يېزىشقا

 بار ئىدى.س ۋەھيى كاتىپلىرى مهخسۇ

. كاتىپالر تهرىپىدىن يېزىلغان ئايهت ۋە سۈرىلهر پهيغهمبهر 3

 ساقلىناتتى. جايدا ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆز ئۆيىدە مهخسۇس

.ۋەھيىلهر يېزىلىپ ساقلىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا ساھابىيالر، 4

ىغان خۇسۇسهن ئۆسمۈر بالىالر يادقا ئالدۇرىالتتى. قۇرئاننى تۇلۇق يادل

ڭ سانى شۇنچىلىك كۆپ بولغانكى، پهقهت بىرال يهمامه قارىيالرنى

زگه تىن كۆپ بولغانلىقى بى70ۇشىدا شېھىد بولغان قارىيالرنىڭ سانى ئۇر

 سلىكىنىشۇ ۋاقىتالردا قۇرئاننى تۇلۇق يادقا ئالغان قارىيالرنىڭ ئاز ئهمه

 كۆرسىتىدۇ.

 . ھهر يىلى رامازان ئېيىدا پهرىشته جىبرائىل ھهزرىتى مۇھهممهد5

ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ شۇ چاغقىچه چۈشۈپ بولغان بارلىق 

 سۈرىلهرنى ئۇنىڭدىن بىر ـ بىرلهپ تىڭشايتتى.

ندىن قۇرئاننىڭ رەتلىنىشىدە قوللىنىلغان يۇقىرىقى پىرڭنسىپالر قۇرئا

 ئهد ئاخىرى چۈشكهن ئايهتكه قهدەر شۇنداق داۋام قىلغان. 
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 قۇرئان كەرىمنىڭ توپلىنىشى

 ى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدا قۇرئان كهرىمھهزرىت

ھازىرقى تهرتىپى بويىچه رەتلىنىپ بولغان بولسىمۇ، ئۇ تېخى كىتاب 

شهكلىدە توپلىنىپ بولمىغان ئىدى. چۈنكى ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ ئاخىرقى 

كۈنلىرىگىچه قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى چۈشۈپ تۇرغان. پهيغهمبهر 

بۇ ت بولغاندىن كېيىن، بىرىنچى خهلىپه ھهزرىتى ئهئهلهيھىسساالم ۋاپا

قۇرئاننى توپالش »بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئهمرى بىلهن 

هر قۇرۇلىدۇ. بۇ كومىتېتنىڭ ئهزالىرى ئۆز ۋاقتىدا پهيغهمب« كومىتېتى

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئېغىزىدىن قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى يازغان 

بىت . كومىتېتنىڭ رەئىسى زەيد ئىبنى ساكۇتتابۇلۋەھيىلهرنىڭ ئۆزى ئىدى

يارلىق رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىدى. كومىتېت ئىنتايىن ئېھتىياتچانلىق ۋە ھۇش

النغان بىلهن قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى يېزىلغان ۋە ئىشهنچلىك ئورۇندا ساق

هر قۇرئان كهرىم ۋاراقلىرىنى توپاليدۇ. توپالنغان بۇ ئايهت ۋە سۈرىل

 ئاندىن پهيغهمبىرىمىزىغانلىرىغا سېلىشتۇرۇلىدۇ. قارىيالرنىڭ يادل

ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم كۆرسىتىپ بهرگهن تهرتىپ بويىچه 

 لىدۇ.ۇتوپلىنىپ خهلىپه ئهبۇ بهكرىگه تاپشۇر

 قۇرئان كەرىمنىڭ كۆپەيتىلىشى

ھهزرىتى ئوسماننىڭ خهلىپىلىك قىلىۋاتقان زامانىدا ئىسالم دىنى 

تېخىمۇ كېڭىيىپ ھهر قايسى مهملىكهتلهرگه ئوقتهق تېز تارقىلىشقا 

باشاليدۇ. ئوخشاش بولمىغان مهملىكهت ۋە شهھهرلهردىكى 

مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىرىدىمۇ قۇرئان كهرىم نۇسخىلىرىدىن بولۇشقا 

دقا ئوقۇلغان ئايهت ۋە سۈرىلهردە ئوتتۇرىغا تېگىشلىك ئىدى. چۈنكى يا

چىقىپ تۇرىدىغان ئاز توال خاتالىقالرنى تۈزىتىش ئۈچۈن قۇرئان 

كهرىمنىڭ ئهسلىسىگه مۇراجىۇهت قىلىشقا توغرا كېلهتتى.  بۇ ئېھتىياج 

يۈزىسىدىن قۇرئان كهرىم نۇسخىلىرىنى كۆپهيتىشكه قارار بېرىلىدۇ. 

هنھۇنىڭ بۇيرۇقى بىلهن قۇرۇلغان ھهزرىتى ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئ
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نىڭ رەئىسى يهنه زەيد  «قۇرئاننى نۇسخىالرغا كۆپهيتىش كومىتېتى»

ئىبنى سابىت ئىدى. كومىتېت ئهزالىرىنىڭ ھهممىسى قۇرئان سۈرىلىرىنى 

ئهسلىي نۇسخىدىن كۆچۈرۈپ يېزىش ئىشىدا ئاالھىدە يېتىشكهن 

 6قۇرئان كهرىمنىڭ مۇتهخهسسىسلهر ئىدى. كومىتېتنىڭ ئهمگىكى بىلهن 

نۇسخىسى كۆچۈرۇلۈپ چىقىلىدۇ. خهلىپه ئوسماننىڭ بۇيرۇقى بىلهن 

مهزكۇر قۇرئان كهرىم نۇسخىلىرى مهككه، مىسىر، شام، بهھرەين، 

يهمهن قاتارلىق ئىسالم مهملىكهتلىرىگه بىر نۇسخىدىن ئهۋەتىپ بېرىلىدۇ 

 ۋە بىر نۇسخىسى مهدىنىدە قالدۇرىلىدۇ. 

 ئۆز پېتى ساقلىنىپ قېلىشىغا تۈرتكە بولغان نېمە؟ قۇرئاننىڭ مۇنداق

ئالالھ تائاال ساماۋىي كىتابالرنىڭ ئاخىرقىسى بولغان قۇرئان 

كهرىمنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا چۈشكهن پېتى ساقالشنىڭ پۈتۈن 

شارئىتلىرىنى ۋە سهۋەبلىرىنى تولۇقالپ بهرگهن. مۇھهممهد -شهرت

ساقالپ، ئاۋۋالقى مۇسۇلمانالرغا  ئهلهيھىسساالم ئۇنى چۈشكهن پېتى

 ساالمهت يهتكۈزگهن. شۇىا قۇرئان كهرىم ھهر قانداق بىر ئۆزگهرتىش،

ز ئالماشتۇرۇش ۋە بورمىالشالردىن پۈتۈنلهي ساقلىنىپ، بىزلهرگىچه ئۆ

 پېتى بىلهن يېتىپ كهلگهن يېگانه كىتاب.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن ساھابىالرنىڭ قۇرئان كهرىمنى 

ۈشكهن پېتى ساقالش ئىشىدىكى ھوشيارلىقى ۋە چېكىگه يهتكهن چ

نىڭغا ئېھتىياتچانلىقى دۇنيا تارىخىدا مىسلى كۆرۈلمىگهن بىر ئهھۋال. بۇ

 مۇسۇلمان ئهمهس ئىلىم ئهھلىلىرىمۇ گۇۋاھ.

 قۇرئان كەرىمنىڭ ئۆز پېتى ساقلىنىپ كەلگەنلىكىدىكى سىر

ۇشتىن ئىبارەت ئىككى قۇرئان كهرىم يادقا ئېلىش ۋە يېزىپ قالدۇر

يول بىلهن ساقلىنىپ كهلگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇرئان كهرىمدىن 

چۈشۈپ تۇرغان ئايهت ۋە سۈرىلهرنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال 

ساھابىالرغا يادقا ئالدۇرۇش ۋە تېرىلهرگه، خورما يوپۇرماقلىرىغا 
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 يازدۇرۇش ئارقىلىق ساقالپ كهلگهن.

م ئايهتلهرنى چۈشىۋاتقان پهيتىدە يادقا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساال

ئېلىۋڭلىشقا ناھايىتى زور ئهھمىيهت بېرەتتى، ھهتتا جىبرىل ئۇنىڭغا 

ئوقۇپ بېرىۋاتقان ئايهتلهرنى ئۇنتۇپ قېلىشتىن ئهنسىرەپ شۇ لهھزىنىڭ 

ئۆزىدە يادلىۋڭلىشقا ئالدىراپ تىلىنى مىدىرلىتاتتى. شۇىا ئالالھ تائاال 

االمنى ئۇنىڭ قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى ئۇنتۇپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسس

قالمايدىغانلىقى ۋە ئۇالرنى ئۇنىڭغا تولۇق ئۆگىتىپ توپالپ 

بېرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ ئۇنىڭ كۆىلىنى مۇنۇ ئايهت بىلهن خاتىرجهم 

تىلىڭنى مىدىرالتما. ئۇنى توپالش ۋە ئوقۇپ بېرىش  قىلغان: ئالدىراپ

ساىا ئۇنى ئوقۇپ بهرگىنىمىزدە، ئۇنىڭ بىزنىڭ مهسۇۇلىيىتىمىزدۇر. 

 (1)ئوقۇلىشىغا ئهگهشكىن.

مۇندىن باشقا جىبرىل ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا 

قۇرئان كهرىمدىن چۈشۈپ بولغان پۈتۈن ئايهتلهر ۋە سۈرىلهرنى ھهر 

 ۇنىڭدىنئيىلى رامىزان ئېيىدا بىر قېتىم باشتىن ئوقۇپ بېرىپ، ئاندىن يهنه 

زاندا ايتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولۇشى ئالدىدىكى رامىتىڭش

جىبرىل قۇرئان كهرىمنى ئۇنىڭغا باشتىن ئاخىر ئىككى قېتىم ئوقۇپ 

 بېرىپ، يهنه تىڭشىغان.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پۈتۈن ئهقلىنى ۋە ۋاقتىنىڭ كۆپرەكىنى 

 لىپ، ئۆز پېتىقۇرئان كهرىمنى تهكرارالشقا ۋە ئۇنى پىششىق يادلىۋڭ

ىكى ساقالش ئىشىغا ئاتىغان ئىدى. شۇىا بهش ۋاخ نامازلىرىدا، كېچىلهرد

تهھهججۇدلىرىدا، سهپهرلىرىدە، ھهتتا ئۇرۇش ئهسناسىدا ئاغزىدىن 

 قۇرئان كهرىم چۈشمهيتتى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىدىن چۈشكهنلىرىنى  

دقا ئالدۇراتتى، ئۇالرغا قۇرئان كهرىمدىن ئۆز ۋاقتىدىال ساھابىالرغا يا

ساۋاق بېرەتتى ۋە قانداق يادالش ئۇسۇللىرىنى ئۆگىتهتتى، ساھابىالرمۇ 
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قۇرئان كهرىمنى يادالش ئىشىغا پهۋقۇلۇاددە زور ئهھمىيهت 

بهرگهنلىكتىن، ھهمىشه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدىن ئايرىلماي، 

لهرنى تىزال يادلىۋاالتتى ۋە يادلىغان ئازدىن چۈشۈپ تۇرغان ئايهت-ئاز

ئايهتلهرنىڭ كۆرسهتمىلىرىنى كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ۋە ھاياتنىڭ ھهممه 

ساھهلىرىدە ئهمهلىيلهشتۈرۈپ ماىاتتى. ئۇالر قۇرئان كهرىمنى يادالشتا 

بهسته -ئۆزئارا بهسلىشهتتى، كېچىلىرى مهسجىدلهرگه كىرىۋڭلىپ بهس

غانلىرىنى تهكراراليتتى، ھهتتا كېچىلىرى قۇرئان ياداليتتى، يادالپ بول

مهدىنه مۇنهۋۋەرە شهھىرىدىكى مهسجىدلهردىن قۇرئان كهرىم تىالۋىتى 

 يۈكسىلىپ تۇراتتى.

 قۇرئان كەرىمدىن باشقا ساماۋىي كىتابالر يادقا ئېلىنمىغان

ئالالھ تائاال ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرگه كۆپلىگهن كىتابالرنى 

س. ردىن بىرىنىمۇ كىشىلهر يادالپ باققان ئهمهچۈشۈرگهن بولسىمۇ، ئۇال

م ھهتتا ئۆتمۈشلهردە تهۋرات بىلهن ئىنجىلالرنى ھهر قانداق بىر ئاۋا

 ئوقۇيالمايتتى، پهقهت دىن ئادەملىرىال ئوقۇپ مهنىسىنى چۈشهندۈرۇپ

ن بېرەتتى. چۈنكى ئۇ ۋاقىتالردا يادالش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئالىمالردى

ان ىدىغانالرمۇ يوق دڭيهرلىك ئىدى. ئهمما قۇرئباشقا خهت ئوقۇشنى بىل

كهرىمنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن باشالپ ساھابىالرنىڭ مۇتلهق 

 كۆپ سانلىقى يادىسىغا بىلهتتى. 

دۇنيا تارىخىدا قۇرئان كهرىمدىن باشقا بىرەر كىتابنى بۇنچىلىك زور 

ۈلۈپ ئهھمىيهت بېرىپ يادقا ئېلىش ئۆتمۈشلهردە ياكى ھازىردا كۆر

باقمىغان بىر ئىش. بۇنىڭغا پۈتۈن دۇنيا گۇۋاھ. بۇنىڭدىكى سهۋەب 

قىيامهتكىچه ئۆزى مۇھاپىزەت  شۇكى، ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمنى تا

قىلىپ قوغداشنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا بۇ قۇرئان 

كهرىمنى ساقالشنىڭ سهۋەبلىرى ۋە تۈرتكىلىرىنى يارىتىپ بهرگهن. ئۇ 

ولسىمۇ، قۇرئان كهرىمنى يادالشنى ئهد شهرەپلىك ئىبادەت قاتارىدىن ب

ساناپ، مۇسۇلمانالرنىڭ دىلىدا ئۇنى يادالش ئوتىنى ياندۇرغانلىقى ۋە 
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ئۇنى يادالشنى ئاسانالشتۇرۇپ بهرگهنلىكى ھهمدە ئۆز ۋاقتىدا يېزىپ 

َولَقَد  ﴿ ساقالشنىڭ پۈتۈن ئىمكانىيهتلىرىنى يارىتىپ بهرگهنلىكى ئىدى. 

رز  دَّكا ن  مس را شََھل  ما ك  َََن لال  ا نَا ال قسر  بىز ھهقىقهتهن قۇرئاننى  ﴿ يهنى ﴾يَسَّر 

 (1) ﴾ يادالش ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق، ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ؟

مهلۇمكى، قۇرئان كهرىمدىن باشقا ھېچقاندا بىر ساماۋىي كىتابنى 

ان بېرىش ۋەدە قىلىنغ ياكى ھهدىسنى يادلىغانغا ياكى ئوقۇغانغا ساۋاب

مبهر ئهمهس، بهلكى ئهمهل قىلغانغىال ساۋاب بېرىش ۋەدە قىلىنغان. پهيغه

ۈپ ئهلهيھىسساالمنىڭ زامانىدىن تا ھازىرغىچه دۇنيادا قارىيالر ئۈزۈل

قالمىغانلىقى ئۈچۈن ھېچكىم قۇرئان كهرىمگه بىرەر ھهرپ چاغلىق 

ر مۇسۇلمان ئهمهس ئۆزگهرتىش كىرگۈزەلمهيدۇ. قۇرئان كهرىمنى ھازى

خهلقلهرمۇ مۇسۇلمان ئهمهس دۆلهتلهردە ھهر خىل مهنپهئهتلهر 

ەر يۈزىسىدىن نهشىر قىلىپ تارقىتىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا بىر

 ھهرپكه چاغلىق ئۆزگهرتىش كىرگۈزەلمىگهن.

پ ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىلىدىغان ساھابىالر ئىنتايىن كۆ

هلهيھىسساالم كۇشفار ئهرەبلهردىن ئهسىرگه ئىدى. پهيغهمبهر ئ

دىن 10چۈشكهنلهر ئىچىدىن خهت بىلىدىغانلىرىدىن ھهر بىرىنى 

مۇسۇلمان بالىسىغا ئوقۇش ۋە يېزىشنى ئۆگىتىپ قويۇشى شهرتى بىلهن 

قويۇپ بېرىش سىياسىتىنى قوللىنىش ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى، 

 تلىق قىلىۋەتكهن.خۇسۇسهن شۇ ۋاقىتتىكى ياشالرنى ئاساسهن ساۋا

قۇرئان كهرىمنى ساقالشنىڭ يهنه بىر يولى پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهر ۋاقىت چۈشۈپ تۇرغان ئايهت ۋە سۈرىلهرنى 

تىن كۆپرەق مهخسۇس  40دەپ ئاتالغان « كۇتتابۇلۋەھيى»ئۆز ۋاقتىدىال

ۋەھيى كاتىپلىرىغا بۇيرۇپ يازدۇرۇپ ماىاتتى. پهيغهمبهر 

ئىلگىرىكى ساماۋىي كىتابالرنىڭ پهيغهمبهر ئالهمدىن ئهلهيھىسساالم 

ئۆتكهندىن كېيىن، ھهر خىل ئۆزگهرتىلىش ۋە يهىگۈشلىنىشلهرگه 
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ئۇچراش نهتىجىسىدە ئۆز ئهسلىنى يوقاتقانلىقىنى ئوبدان بىلگهنلىكى 

ئۈچۈن، قۇرئان كهرىمنىڭ تا قىيامهتكىچه ئۆز پېتىچه ساقلىنىشى يولىدا 

ھهممىسىنى قولالنغان. پهيغهمبهر  تهدبىرلهرنىڭ-بار چارە

ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇرئان كهرىمنى يادقا ئالدۇرۇپ، شۇ زامانالردا 

قهغهزنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان نهرسىلهرگه يازدۇرۇپ ساقالشتىن 

ئىبارەت بۇ ئۇسۇلى قۇرئان كهرىمنىڭ مهىگۈگه چۈشكهن پېتى ساقلىنىپ 

 غان ئىدى.قېلىشىنىڭ ئهد كۈچلۈق ئامىللىرىدىن بىرى بول

 ھالىغاكەلتۈرۈلىشى كىتاب كەرىمنىڭ قۇرئان

قۇرئان كهرىم بىرىنچى خهلىپه ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ 

ۇ ئهنھۇنىڭ دەۋرىدە، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىغا بىر يىلم

مىالدى( يهمامه ئۇرۇشىدىن -631يىلى )-12توشماستىن، ھىجرىيىنىڭ

شهكلىدە توپالنغان. قۇرئان كهرىمنى كىتاب كېيىنال، رەسمىي كىتاب 

ھالىدا توپالش پىكرىنى ئوت يۈرەق ساھابى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب 

رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ تۇنجى بولۇپ ئوتتۇرىغا قويغان، ئاندىن 

ساھابىالرنىڭ ئۆلىمالىرى قۇرئان كهرىمنى توپالش پىكرىگه ھهممه 

وپالپ تىمنى كىتاب شهكلىدە بىردەق ئىتتىپاققا كهلگهن. ئاندىن قۇرئان كهر

« كۇتتابۇلۋەھيى»چىقىش ئىشىنى زەيد ئىبنى سابىت باشچىلىقىدىكى 

 كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى ئۈستىگه ئالغان.

 زەيد ئىبنى سابىت 

زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

ولۇپ، كومىتېتىنىڭ رەئىسى ب« كۇتتابۇلۋەھيى»مهخسۇس كاتىپى ۋە 

قارىيالرنىڭ ئهد سهرخىلى، پهۋقۇلۇاددە زڭرەق، ھۇشيار ۋە ئهسته 

تۇتۇش قابىلىيىتى ئاالھىدە يۇقىرى كىشى ئىدى. شۇ سهۋەبتىن ئاۋۋال 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، كېيىن خهلىپىلهر ئۇنى ئۆزلىرى ئۈچۈن 

مهخسۇس كاتىپ قىلىپ ئىشلهتكهن. زەيد ئىبنى سابىت جىبرىل پهيغهمبهر 

هيھىسساالمغا قۇرئان كهرىمنى ئهد ئاخىرقى قېتىم باشتىن ئاخىر ئهل
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ئوقۇپ بېرىپ، يهنه ئۇنىڭدىن تىڭشىغاندا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

يېنىدا ھازىر بولۇش شهرەپىگه نائىل بولغان، ئىشهنچلىكلىكى، 

ئېھتىياتچانلىقى ۋە تهقۋالىقى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قايىل 

 اھابىالرنىڭ بىرى ئىدى.قىلغان س

كومىتېتى قۇرئان كەرىمنى توپالشتا قولالنغان « ۋەھيى كۇتتابۇل»

 ئۇسۇلى

كومىتېتى « كۇتتابۇلۋەھيى»زەيد ئىبنى سابىت رىۇاسهتچىلىكىدىكى

ئهزالىرى قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنى توپالپ، كىتاب 

ئىلغار ۋە ئهد شهكلىگه كىرگۈزۈشته دۇنيادا مىسلى كۆرۈلمىگهن ئهد 

 ئىشهنچلىك مېتودنى قولالنغان. 

كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى « كۇتتابۇلۋەھيى»بۇ مۇنداق بولغان: 

ى تېرىلهرگه، سىلىق تاشالرغا، خورما دەرىخىنىڭ قوۋزاقلىرىغا ۋە بهز

يوپۇرماقلىرىغا، شۇنداقال تۈز سۈىهكلهرگه يېزىلىپ پهيغهمبهر 

ۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىدە ساقالنغان ق

بىرىلهپ -سۈرىلىرىنى شۇ ۋاقىتتىكى قارىيالرنىڭ يادلىغانلىرىغا بىر

تنىڭ سېلىشتۇرۇپ، ھهر بىر قارىيدىن تىڭشىغان ئايهتلهردىن ھهر بىر ئايه

ان توغرىلىقىغا ۋە پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىدە يېزىپ ساقالنغ

دا ر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىئايهتلهردىن ھهر بىر ئايهتنىڭ پهيغهمبه

ن. يېزىلغانلىقىغا ئىككى گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئېلىشنى شهرت قىلغا

ئۇالر ھهر بىر ئايهت ئۈستىدە ئاالھىدە توختىلىپ ئۇنىڭ پهيغهمبهر 

غا ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدا، ئۇنىڭ دەپ بېرىشى بىلهن يېزىلغانلىقى

اتتى، ئاندىن شۇ ئايهتنىڭ ئهد ئاز ئىككى گۇۋاھچىنى قهسهم قىلدۇر

ئۆزىنى قارىيالردىن تىڭشاپ كۆرەتتى، قارىيالرنىڭ ئوقۇغىنى بىلهن 

م يېزىلىپ ساقالنغىنى ئهينهن چىقسا، ئاندىن ئۇنى رەسمى قۇرئان كهرى

 قاتارىدىن ساناپ خاتىرىلهپ ماىاتتى.

شۇنداق قىلىپ، ئۇالر قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنى 
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يھىسساالم ئۆز ۋاقتىدا رەتلهپ قويغان تهرتىپ بويىچه پهيغهمبهر ئهله

ئىنتايىن ئېھتىياتچانلىق بىلهن تىزىپ چىقىپ، قۇرئان كهرىمنى ھازىرقى 

 كىتاب ھالىغا كهلتۈرگهن.

قۇرئان كهرىم ئالالھ تائاالنىڭ سۆزى، ئۇنى ئالالھ تائاالدىن   

ى چۈشكهن ۋە پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن تاپشۇرۇپ ئالغان پېت

مۇسۇلمانالرغا يهتكۈزۈش ۋەزىپىسى ھهم شهرەپلىك ھهم خهتهرلىك 

« كۇتتابۇلۋەھيى»چود بىر ۋەزىپه ئىدى. قۇرئان كهرىمنى توپلىغان

تا كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى بۇنى ناھايىتى ياخشى بىلهتتى. ئۇالر بۇ ئىش

قىلچه سهۋەنلىك ئۆتكۈزۈشنىڭ ئالالھ تائاالغا ۋە مۇھهممهد 

قىلىنغان كهچۈرۈلمهس چود خىيانهت ئهلهيھىسساالمغا 

ىنىڭ ھېسابلىنىدىغانلىقىنى، ناۋادا قىلچىلىك سهۋەنلىك ئۆتۈلسه، ئۆزلىر

خۇددى ئىلگىرىكى يهھۇدىي، خىرىستىيان ئالىملىرىغا ئوخشاش 

 لالھنىڭئۆزلىرىنىڭ ئىالھىي كىتابلىرىنى ئۆزگهرتىۋڭتىپ تا قىيامهتكىچه ئا

 لۇپ قېلىش خهۋپىنى ئهلۋەتته ھېسۋە خهلقنىڭ ئالدىدا لهنهتكهردى بو

 قىالتتى ۋە ياخشى بىلهتتى.

قا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاقتىدا ۋەھيىلهرنى يېزىپ قالدۇرۇش

ۋە كېيىنچه قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى توپالشقا بهلگىلهنگهن 

 كومىتېتىنىڭ ئهزالىرى ساھابىالرنىڭ ئهد مۇكهممهل« كۇتتابۇلۋەھيى»

شيار الپ چىقىرىلغان ئهد تهقۋادار، ئهد ئالىم، ئهد ھوقارىيلىرىدىن تال

ۋە چېكىگه يهتكهن ئېھتىياتچان شهخسلهردىن تهشكىللهنگهن گۇرۇپپا 

ئىدى. قۇرئان كهرىمنىڭ پۈتۈن ئايهتلىرىنى جهملهپ، ئۇالرنى كىتاب 

 ھالىغا كهلتۈرۈش ئىشى ئۈچۈن ساق بىر يىل ۋاقىت كهتكهن.

 توپالشقا تۈرتكە بولغان سەۋەب قۇرئان كەرىمنى كىتاب شەكلىدە 

ساھابىالرنىڭ مۇتلهق كۆپ سانلىقى قۇرئان كهرىمنى يادىسىغا 

بىلهتتى. شۇىا ئۇالر ئۆز ۋاقتىدا قۇرئان كهرىمنى كىتاب شهكلىدە توپالپ 

ئېغىزغا -ئوقۇشقا زور ئېھتىياجلىق ئهمهس ئىدى. چۈنكى ئېغىزدىن
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ا ئۇنى يادقا ئالمىغان يۆتكىلىپ يۈرگهن قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى ھهتت

ساھابىالر ئۈچۈنمۇ تونۇشلۇق ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات 

بولغان يىلى ئىسالم دىنىنى يوق قىلىش پىالنى بىلهن ئوتتۇرىغا چىققان 

 مۇرتهد )ئىسالمدىن يېنىۋالغان( ئهرەب قهبىلىلىرى بىلهن بولغان، تارىختا

ساھابىالردىن كۆپ كىشىنىڭ  دەپ ئاتالغان ئۇرۇشتا« يهمامه ئۇرۇشى»

تىن 70شېھىد بولغانلىقى، ھهتتا قارىيالردىن بۇ بىر قېتىملىق ئۇرۇشتا 

كۆپرەق كىشىنىڭ شېھىد بولغانلىقى سهۋەبلىك مۇسۇلمانالر قۇرئان 

كهرىمنى يادلىغان قارىيالر تۈگهپ كهتسه ئۇنىڭ بهزى ئايهتلىرىنىڭ 

غان. شۇنداق قىلىپ قهلبلهردىن ئۆچۈرۈلۈپ كېتىش خهۋپىنى ھېس قىل

ساھابىالر قارىيالرنىڭ تۆگهپ كېتىشى بىلهن قۇرئان كهرىمنىڭ 

قهلبلهردىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىدىن ئهنسىرەپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

ئۆزى رەتلهپ قويغان ئايهت ۋە سۈرىلهرنى شۇ تهرتىپى بويىچه كىتاب 

 ھالىغا كهلتۈرۈپ توپالش قارارىغا كهلگهن.

 ڭ توپلىنىشىدىكى خۇسۇسىيەتلەرقۇرئان كەرىمنى

غا قۇرئان كهرىمنىڭ تۇنجى قېتىم قهغهز يۈزىگه توپلىنىپ كىتاب ھالى

 كهلتۈرۈلىشىدىكى خۇسۇسىيهتلهر تۆۋەندىكىلهر:

 .قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنى بىر تومغا توپالپ كىتاب1

ھالىغا كهلتۈرۈش پىكرىگه ساھابىالرنىڭ پۈتۈن ئۆلىمالىرى ھهممه 

 بىردەق ئىتتىپاققا كهلگهن.

 الۋىتى. تىالۋىتى ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىغان ئايهتلهرنىال توپلىغان، تى2

ىگهن ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقى سهۋەبلىك پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم رەتل

 گهن.تهرتىپتىن ئورۇن ئالمىغانلىرىنى قۇرئان كهرىم توپلىمىغا كىرگۈزمى

خىل ئهرەب شىۋىسى  7چۈشكهن  .قۇرئان كهرىمنى قۇرئان كهرىم3

 بىلهن توپالپ چىققان.

. ئايهت ۋە سۈرىلهرنىڭ تهرتىپى بىز ھازىر ئوقۇۋاتقان تهرتىپ 4
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 بويىچه تىزىلغان.

 نۇسخىالرغاكۆپەيتىلىشى كەرىمنىڭ قۇرئان

مىالدى( ئۈچىنچى خهلىپه -645يىلى )-25قۇرئان كهرىم ھىجرىيىنىڭ 

 نھۇنىڭ دەۋرىدە، ئۇنىڭ مهخسۇسئوسمان ئىبنى ئاشفان رەزىيهلالھۇ ئه

پهرمانى بىلهن نۇسخىالندۇرۇپ كۆپهيتىلگهن. قۇرئان كهرىمنى 

نۇسخىالندۇرۇپ كۆپهيتىش پىكرىنى قارىيالرنىڭ پېشىۋاسى ھۇزەيفه 

نى ئىبنى يهمان رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، بۇ پىكىر

 خهلىپىدىن باشالپ پۈتۈن ئۆلىماالر قوللىغان.

 ئان كەرىمنى نۇسخىالندۇرۇشقا تۈرتكە بولغان سەۋەبقۇر

قۇرئان كهرىمنى ھهر بىر قارىينىڭ ئۆزى مهنسۇب بولغان شىۋىدە 

ئوقۇشى ۋە ھهر بىرى قارىينىڭ ئۆزى ئوقۇغان شىۋىنى ھهممىدىن 

ئهۋزەل سانىشى نهتىجىسىدە چىققان ئىختىالپنى يوق قىلىپ، قۇرئان 

بىر خىل شىۋىدە ئوقۇشىنى  كهرىمنى ھهممه بىر خىل قىرائهت ۋە

ئهمهلگه ئاشۇرۇش مهقسىتى بىلهن قۇرئان كهرىمنى بىرال قۇرەيش 

ن شىۋىسىدە نۇسخىالندۇرۇپ، ھهر قايسى ئىسالم ئهللىرىگه بىر نۇسخىدى

 ئهۋەتكهن.

« كۇتتابۇلۋەھيى»قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇش ئىشىنى 

ىبنى زۇبهير، سهئىد كومىتېتىنىڭ رەئىسى زەيد ئىبنى سابىت، ئابدۇلال ئ

ئىنبى ئاس، ئابدۇراھمان ئىبنى ھارىس قاتارلىق قارىي ساھابىالر 

ئۈستىگه ئالغان. قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇشقا بهلگىلهنگهنلهر 

بىرىنچى خهلىپه ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ زامانىدا توپالنغان 

ئايالى ھهشسه  قۇرئان كهرىم نۇسخىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ

رەزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ئۆيىدىن سوراپ ئېلىپ كېلىپ، نۇسخىالرنى 

قۇرئان كهرىمنىڭ مۇشۇ نۇسخىسىغا ئاساسلىنىپ نۇسخىالندۇرغان، 

ئاندىن ئهسلى نۇسخىنى يهنه ھهشسه رەزىيهلالھۇ ئهنھاغا قايتۇرۇپ 
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بېرىپ، يېڭى نۇسخىالردىن بىرىنى خهلىپه ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

ۆز يېنىدا ئېلىپ قېلىپ قالغانلىرىنى ئىسالم ئهللىرىدىن ھهر بىرىگه بىر ئ

نۇسخىدىن قۇرئان كهرىمنى بىردىن قارى بىلهن قوشۇپ ئهۋەتىپ 

بهرگهن ۋە ھهر جايدا قۇرئان كهرىمنىڭ مۇشۇ نۇسخىسىنى ئوقۇش 

توغرۇلۇق مهخسۇس پهرمان چىقارغان. ئاندىن مۇشۇ قېتىم 

قۇرئان دەپ سانالغانالرنىڭ ھهممىسىنى نۇسخىالندۇرغاندىن باشقا 

 كۆيدۈرۈپ تاشلىغان.

نىدا ئۈچىنچى خهلىپه ئوسمان ئىبنى ئاشفان رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ زاما

نۇسخىالندۇرغان قۇرئان كهرىم زامانىمىزدا دۇنيانىڭ ھهر قايسى 

ه  مۇسھ»جايلىرىدا ئوقۇلىۋاتقان قۇرئان كهرىمنىڭ ئۆزىدۇر. بۇ نۇسخا 

 )ئوسمانىي قۇرئان( دەپ ئاتىلىپ كهلمهكته.« ئوسمانى

 قۇرئان كەرىمنى نۇسخىالندۇرۇشنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى

قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇپ كۆپهيتىش ئىشىدىكى 

 خۇسۇسىيهتلهر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت:

. قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرىنىڭ تهرتىپى ھازىر بىز 1

 ىدى.ئوقۇۋاتقان تهرتىپنىڭ ئۆزى ئ

.قۇرئان كهرىم نۇسخىالرغا كۆپهيتىلگهندە ھهرپلهر چېكىت ۋە 2

 پهشلهردىن خالى ئىدى.

 شىۋىدە ئوقۇغىلى بولىدىغان شهكىلدە پۈتۈلگهن.7.قۇرئان كهرىم 3

نىال « مۇسھه  ئوسمانىي». خهلىپىنىڭ پهرمانى بىلهن ساھابىالر 4

 تاشلىغان.ھېساب قىلىپ، قالغانلىرىنىڭ ھهممىسىنى كۆيدۈرۈپ 

ئوسمان ئىبنى ئاشفان رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ زامانىدا كۆپهيتىلگهن 

ئىدى، دڭگهنلهرمۇ  6ئىدى، دڭگهنلهرمۇ ۋە  5قۇرئان كهرىم نۇسخىلىرى 

بار. ئهمما خهلىپه ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ مىسىر، بهھرەين، 
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منى يهمهن، مهككه، بهسرە قاتارلىق شهھهرلهرگه بىردىن قۇرئان كهرى

 بىردىن قارى بىلهن قوشۇپ ئهۋەتكهنلىكى ئېنىق.

ھەزرىتى ئوسمان زامانىدىكى قۇرئاننىڭ قوليازما نۇسخىلىرى ھازىر 

 نەدە؟

ھهزرىتى ئوسمان زامانىدا توپلىنىپ ۋە ھهر قايسى ئىسالم 

شهھهرلىرىگه ئهۋەتىلگهن قۇرئان كهرىمنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئهسلى 

ما ڭ ئۆتۈشى بىلهن يوقاپ كهتكهن. ئهمنۇسخىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى زاماننى

شۇ ۋاقىتتىكى قوليازما نۇسخىالردىن بىرى ھازىر مهدىنه مۇنهۋۋەرە 

شهھىرىدە، يهنه بىرى تۈركىيىنىڭ ئىستانبۇل شهھىرىدىكى توپقاپى 

دا، يهنه بىر نۇسخىسى « مۇقهددەس ئامانهتلهر مۇزىيى»سارىيى 

 نىڭ« ىسىئىدارمۇسۇلمانالر »ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيىتى 

 كۇتۇبخانىسىدا، تامغا ئورنىتىلغان مهخسۇس ئهينهق جىھازنىڭ ئىچىدە

 ساقلىنىۋاتقانلىقى سۆزلىنىدۇ.

 بەلگىلىرىنىڭ ۋە قائىدىلىرى ئوقۇش ئايەتلىرىگە كەرىم قۇرئان

 قويۇلىشى

ئىلگىرى ئهرەب ھهرپلىرى چېكىتسىز يېزىالتتى. مهسىلهن: 

)س، ش(، )ص، )ب،ت،ث،ي،ن(، )ج، ،خ(، )د،ذ(، )ر،ز(، 

بىرىدىن ئايرىپ -َ(،)ع،ب(، )س، ظ(، ) ،ق( قاتارلىق ھهرپلهرنى بىر

تۇرىدىغان چېكىتلهر يوق ئىدى. لېكىن ئهرەبلهر ئادىتى بويىچه بۇ 

چېكىتسىز ھهرپلهرنىڭ قايسىسى )ب(، قايسىسى )ت( ۋە قايسىسى)ث( 

 ئاخىرىغا قاراپال، ھېچبىر قىيىنچىلىق ھېس-ئىكهنلىكىنى سۆزنىڭ باش

قىلماستىن بىلىۋاالتتى ۋە توغرا ئوقۇيتتى. شۇىا پهيغهمبهر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ زامانىدا قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنىڭ ئوقۇش 

 بهلگىلىرىنى بېكىتىشكه ھاجهت يوق ئىدى.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئالهمدىن ئۆتۈپ قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال،   
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ئىسالم دىنى ئهرەب ئهمهس قهۋملهر ئارىسىغا كهد تارقىلىشقا باشلىغان. 

ھهر خىل مىللهتلهرنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرىشى بىلهن ئۇالرنىڭ قۇرئان 

كهرىمنى ئوقۇشقا بولغان زور ئېھتىياجى ئهرەب ئهمهس قهۋملهرنىڭ 

ەب تىلىنى توغرا ئوقۇشى ئۈچۈن مهخسۇس قائىدە بهلگىلهشنى ئهر

تهقهززا قىلغان ئىدى. چۈنكى ئهرەبلهر ئۆز تىلىدا چۈشكهن بۇ قۇرئان 

بىرىدىن پهرقلهندۈرۈپ، توغرا ئوقۇپ -كهرىمنىڭ ھهرپلىرىنى بىر

كېتهلىگهن بىلهن، ئهرەب ئهمهس مىللهتلهر ئۇنى ئهرەپلهردەق 

 ئوقۇيالمايتتى.

 ىرىنىڭىلىنىڭ گرامماتىكا قائىدىسىنى ۋە قۇرئان كهرىم ئايهتلئهرەب ت  

ئوقۇلۇش بهلگىلىرىنى تۇنجى قېتىم تۈزۈپ چىققان ئادەم تابىۇىن 

 )ساھابىالرنى كۆرگهن ئىككىنچى ئهۋالد( ئۆلىمالىرىدىن ئهبۇلۇهسۋەد

م( دڭگهن كىشى بولۇپ، ئۇ تۆتىنچى خهلىپه ھهزرىتى 688-606دۇئلى )

ئهمرى بىلهن بۇ ئىشنى  م( نىڭ660-601تالىە ) ئهلى ئىبنى ئهبۇ

س( قاتار لىق باشالپ، ھهرپلهرنىڭ شهتھه )ــَ(، كهسرە )ــا(، داممه )ــ

بىر  ھهرىكهتلىرىنى بېكىتىپ چىققان. شهتھه ئاالمىتىنى ھهرپنىڭ ئۈستىگه

چېكىت قويۇش بىلهن، كهسرە ئاالمىتىنى ھهرپنىڭ ئاستىغا بىر چېكىت 

يۇش ئاالمىتىنى ھهرپنىڭ ئوتتۇرىسىغا بىر چېكىت قو قويۇش بىلهن، داممه

ان بىلهن، سۇكۇن ئاالمىتىنى ئىككى چېكىت بىلهن ئايرىۋالغىلى بولىدىغ

 قائىدىنى تۈزۈپ چىققان.

نىغا كېيىن خهلىل ئىبنى ئهھمهد ئهلفهراھىيدىي كېلىپ چىكىتلهرنىڭ ئور

ېخىمۇ قويۇپ ت ھازىرقى زىر)ــَ(، زىۋەر )ــا(، ۋە پىش )ــس( بهلگىلىرىنى

 روشهن، تېخىمۇ پۇختا ئۇسۇلنى ئىجاد قىلغان.

ئهرەب ھهرپلىرىنىڭ چېكىتلىرى ۋە بهلگىلىرىنى تۇنجى بولۇپ ئىجاد 

م( دڭگهن 790-718قىلغان ئالىم خهلىل ئىبنى ئهھمهد ئهل شهراھىدى )

كىشى بولۇپ، ئۇ يهنه ھهمزە، شهددە ۋە باشقا بهلگىلهرنى تۈزۈپ 

رەب تىلىنىڭ سىنتاكسىس قائىدىسىنى تۈزۈپ چىققان. چىققان. كېيىنچه ئه

شۇنىڭدىن كېيىن ئهرەب تىلىنىڭ ئوقۇش قائىدىلىرى، ھهرپلهرنىڭ 
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بهلگىلىرى، ھهرىكهتلىرى مۇقىملىشىپ، قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنىڭ خهت 

كۈنگه كۆركهم ۋە چىرايلىق ھالغا كېلىپ، تهدرىجىي -ئۇسلۇبى كۈندىن

ىپ ئهد ئاخىرقى كامالىغا يهتكهن. قۇرئان ھالدا تهرەققىي قىلىپ بېر

ئهسىردە بارلىققا -3كهرىمنىڭ ھازىر بىز ئوقۇۋاتقان شهكلى ھىجرىيه 

كهلگهن. شۇنىڭدىن بىرى قۇرئان كهرىمنىڭ شهكلى بىر خىل بولۇپ 

 كهلمهكته.
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