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  قۇرئاننىڭ كىتاپ بولۇپ تۈزىلىش جهريانى

خىيالچان بولۇپ قالغان ) لىرىيىل-610مىالدى  (لىرىدا ياش ۋاقت40 مۇھهممهت ●

 كىلومىتىر 5بىر قىتىم ئۇ مهككىگه . خىيال سۈرهتتىيالغۇز يۈرۈپ  دائىم ،بولۇپ

ئىستىقامهت قىلىۋاتقاندا تۇنجى ر غاردا غىنىڭ ئۈستىدىكى بىېكىلىدىغان ھىرا ت

 قېتىم  3نامهلۇم بىر روھ ئۇنى غارنىڭ ئىچىده . قېتىملىق ۋهھىنى قۇبۇل قىلىدۇ

 ه بىر پارچھهمده ،ۋىتىدۇى قېتىم چىڭ بۇغۇپ قوي3نى  تىنىپ،قاتتىق سىلكى

مهن قانداق « قېتىم 3مۇھهممهت . شايىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىپ ئوقۇشنى بويرۇيدۇ

ئهينى ۋاقىتتا مۇھهممهت ئىنتايىن . قايتۇرىدۇدهپ جاۋاپ » نى بىلمهيمهيئوقۇش

 ىغاندهكقىين ۋىلىپ ئۇنىڭ تۇنجى تهسىراتى ئۆزىگه جىن چاپلىشى.قورقۇپ كىتىدۇ

كىيىن مۇھهممهت مهككىده كىتىۋاتقاندا ھېلىقى روھ ئاسماندا .  بولىدۇھىسسىياتتا 

هرىشته جهبرائىل بولىمهن، سهن مهن پ«: يهنه كۆرۈنۈپ ئۇنىڭغا مۇنداق دهيدۇ

ئهينى ۋاقىتتا مۇھهممهت بۇنىڭغا . »نىڭ پهيغهمبىرى بولىسهنئالالبولساڭ 

لى خهدىچه بۇ ئۇنىڭ ئايا. ئىشهنمهيدۇ ۋه قورققىنىدىن ئۆيىگه قېچىپ بېرىۋالىدۇ

 ئۆزىنىڭ پهيغهمبهر دا مۇھهممهتئاخىرى .غا تهسهللى بېرىدۇئىشنى ئاڭالپ، ئۇنىڭ

ا ئىشىنىدۇ، شۇنىڭ بىلهن مهككىنىڭ كوچا ۋه بازارلىرىغا چىقىپ دىن بولغانلىقىغ

 ، 4:56:747 ، 4:55:605 ، 1:1:3ھهدىس بۇخارى (. تارقىتىشقا باشاليدۇ

6:60:478 ، 9:87:111 (   

 ئهڭ ئاخىرقى ۋهھىسى بار چۈشۈرگهن ئىنسانالرغا مۇسۇلمانالر قۇرئاندا خۇدانىڭ ●

ه مهدىنهدىن مهككه ۋ) 632-610مىالدى ( يانىدا  يىل جهر22قۇرئان . دهپ قارايدۇ

 ئۆزىنى جهبرائىل دهپ لهرنىڭ توپلىمى بولۇپ، ۋهھىىكى ئىبارهت ئىككى جايد

جۈمله -ھالدا جۈملىمۇ مۇھهممهتكه ئاغزاكى بۇ ۋهھىلهرنىئاتىغان ھېلىقى روھ 

ه، ئۆزىنى ئۆزى كونترول قىاللمايدىغان بىھۇش ھالهتتمۇھهممهت بولسا . يهتكۈزىدۇ

 بىر ئاۋاز يهتكۈزۈش ئۈسكۈنىسىگه ئوخشاش، ئۇ ئايهتلهرنى ئىنتايىن تىز ۋه خۇددى

خاتىرلهپ، ئۇنى  كىشىلهر ئاڭلىغانبۇنى . تهرتىپسىز ھالدا ئاغزىدىن چىقىرىدۇ

، ۋالىدۇيوپۇرماق، قوۋزاق، تېره، سۆڭهك، تاش ۋه سامان قهغهزلهرگه يېزى

     .  يادقا ئېلىۋالىدۇبهزىلىرىنى

 قۇرئاننى قىرائهت قىلىپ ئۆزىگهممهت جهبرائىلنىڭ يىلدا بىر قېتىم كىلىپ  مۇھه●

بېرىدىغانلىقىنى، ئهمما ئۇ ئۆلۈپ كىتىدىغان يىلى ئىككى قېتىم قىرائهت قىلىپ 

  ) 8:74:301 ، 4:56:819ھهدىس بۇخارى . (بهرگهنلىكىنى ئېيتىدۇ

  : بايانالر دىكى توغرىسى»جهبرائىل« بۇخارى ھهدىسلىرىده خاتىرلهنگهن ●

ھهدىس بۇخارى (.  مۇسۇلمان ئهمهسلهر ئۇنى شهيتان دهپ ئاتايدۇ○

2:21:225 (  
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ھهدىس بۇخارى . (دهپ ئاتايدۇ» روھىلقۇددۇس« مۇھهممهت ئۇنى ○

8:73:173 (  

  ) 4:54:440ھهدىس بۇخارى . ( ئائىشه ئۇنى كۆرهلمهيتى○

 4:54:448،450ھهدىس بۇخارى . (دۇ ئۇ ئىت ۋه رهسىم بار ئۆيگه كىرهلمهي○

 ،7:72:843 (  

دىن كىيىن، ئهگهر ئهر ئايالالر جىنسى مۇناسىۋهت قىلغان:  ئۇ مۇنداق دىگهن○

ئهگهر ئايال . ، تۇغۇلغان باال دادىسىغا ئوخشايدۇبولدۇرۋهتسه ئهر كىشى باشتا

ھهدىس بۇخارى . (، تۇغۇلغان باال ئاپىسىغا ئوخشايدۇبولدۇرۋهتسهكىشى باشتا 

4:55:546 (  

ئىسىملىك بىر ئايال ئۇنى كۆرۈپ قېلىپ، ئۇنى مۇھهممهتنىڭ سهلىمه  ۇم ئۇم○

  ) 4:56:827ھهدىس بۇخارى (. ىھىيا ئىسىملىك بىر دوستىغا ئوخشىتىدۇد

 ھوجۇم قىلىشقا بويرۇپ، نهچچه يهھۇدىلىرىغا ئۇ مۇھهممهتنى بهنى قۇرهزا ○

 همنىگىچه ئاد 900-600مىڭلىغان ئايالالر ۋه بالىالرنى ئهسىر ئېلىپ، 

  ) 5:59:448 ، 4:52:68ھهدىس بۇخارى . (ئۆلتۈرۈشكه سهۋهپچى بولىدۇ

 ئۇنىڭ دارات ھالپۇ- قۇرئاننىڭ ئايهتلىرى پارچه،مۇھهممهت ھايات ۋاقتىدا ●

نىڭ قولىدا ساقالنغان بولۇپ، تېخى تۈپلىنىپ كىتاپ بولمىغان ئهگهشكۈچىلىرى

ئۇ ئۆلگهندىن كىيىن . ۇمىغانمۇھهممهتمۇ ئۇالرنى يىغىپ كىتاپ قىلىشنى بۇير. ئىدى

پۇرات ئايهتلهرنى يىغىشقا باشاليدۇ، بۇالرنىڭ -ئاندىن بىر قىسىم كىشىلهر بۇ پارچه

  . ئىچىده ئاغزاكى تارقالغان ئايهتلهرمۇ بار ئىدى

قۇرئاندىكى ئايهتلهر ئۇالرنىڭ ۋهھى قىلىنغان ۋاقىت تهرتىپى بۇيىچه  ●

  .  رهتلهنمىگهن

  .  ئايهتلهر5-1سۈره -96قۇرئان :  ۋهھىبىرىنچى قېتىم كهلگهن  ○

  .  ئايهتلهر10-1سۈره -74قۇرئان :  ۋهھى كهلگهنئىككىنچى قېتىم ○

  

  قۇرئاننىڭ كىتاپ بولۇپ تۈزۈلۈش تارىخى

  .  قۇرئاننىڭ ئهڭ دهسلهپكى ئهسلى نوسخىسى ھازىر مهۋجۇد ئهمهس●

  . هلتۈرمىگهن مۇھهممهت ھايات ۋاقتىدا بىر پۈتۈن قۇرئان كىتاپنى مهيدانغا ك●

كىشىلهر ) 634-632مىالدى ( مۇھهممهت ئۆلگهندىن كىيىن، خهلىپه ئابابهكرى ●

ساقالۋاتقان بىر قىسىم قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ پهرقلىنىدىغانلىقىنى، شۇنداقال قۇرئان 

يهمهن  يىلىدىكى-634ۇلمانالرنىڭ مىالدى ئايهتلىرىنى يادلىۋالغان نۇرغۇن مۇس
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نى كۆرۈپ، ئهنسىرهشكه باشاليدۇ، شۇڭا پهرمان چۈشۈرۈپ ئۇرۇشىدا ئۆلۈپ كهتكىنى

بۇ ئىشقا مۇھهممهتنىڭ ھايات ۋاقتىدىكى . قۇرئان ئايهتلىرىنى يىغىشنى بۇيرۇيدۇ

ئۇ ئهينى ۋاقىتتا ساھابىلهر ئارىسىدا . كاتىپى زهئىد بىن سابىت مهسئۇل بولىدۇ

 كىتاپ قىلىپ چېچىلىپ يۈرگهن قۇرئان ئايهتلىرىنى توپاليدۇ ۋه ئۇنى تۈپلهپ

هفسهگه ھ مۇھهممهتنىڭ خوتۇنلىرىدىن بىرى بولغان بىلهنخهلىپه ئابابهكرى 

  ) 6:61:509ھهدىس بۇخارى (. ۇپ بېرىدۇتاپشۇر

 ئىدى، بار نوسخىلىرىمۇ اشقا ۋاقىتتا قۇرئاننىڭ يهنه ببۇنىڭدىن سىرت شۇ● 

رنىڭ قوليازما الئۇبهي بىن كائاب، مهسئۇد، ئهلى ئىبىن ئهبۇتالىپ قاتارلىق: مهسىلهن

بۇالرنىڭ ئارىسىدا  پهرق بار بولۇپ، مۇسۇلمانالر ئىچىده . لىرىنوسخى

 ، 5:57:85،105ھهدىس بۇخارى . (تارتىش كىلىپ چىققان ئىدى-تاالش

6:61:509،510 (  

ئادهم ئورۇنالشتۇرۇپ قۇرئان ، ئۇ )634-632مىالدى  (داخهلىپه ئۆمهرنىڭ ۋاقتى● 

  . ۇئايهتلىرىنى داۋاملىق يىغىد

، قۇرئاننى يادلىيااليدىغانالرنىڭ )656-644مىالدى (ۋاقتىدا خهلىپه ئوسماننىڭ ● 

ھهرقايسى جايالردا قۇرئاننىڭ ئوقۇلىشى ۋه . ھهممسى دىگۈدهك ئالهمدىن ئۈتىدۇ

  : مهسىلهن. چۈشهندۈرۈلىشى توغرىسىدا  ئىختىالپ كۆرىلىدۇ

تتا قۇرئاننىڭ ئوخشىمىغان  ئهل تهبهرىنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، ئهينى ۋاقى○  

نوسخىلىرى ئارىسىدىكى پهرق سهۋهبىدىن مۇسۇلمانالر ئىچىده زىددىيهت 

مۇسۇلمانالر ئهرمهنىيهگه ھوجۇم : خۇزايفا ئوسمانغا مۇنداق دهيدۇ. كۆرۈلگهن

قىلغاندا، قوشۇن ئىچىدىكى ئېراقلىقالر قۇرئاننىڭ مهسئۇدى نوسخىسىنى 

ائاب نوسخىسىنى ئىشلىتىدۇ، شۇ سهۋهپتىن ئىشلىتىدۇ، سۈرىيهلىكلهر ئۇبهي ك

ئهگهر بۇ ئىش ۋاقتىدا بىر . ئىككى تهرهپ ئوتتۇرسىدا توقۇنۇش پهيدا بولىدۇ

  . تهرهپ قىلىنمىسا، مۇسۇلمانالر ئىچىده چوڭ پارچىلىنىش يۈز بېرىدۇ

 قۇرهيىش نى قېلىپ، زهئىد بىن سابىتپهرمانشۇنىڭ بىلهن خهلىپه ئوسمان ● 

سهئىد ئهل ئابدولال زۇبهر، ئابدۇلال خالىس بىن ھىسام، (ئۈچ ئادهم قهبىلىسىگه تهۋه 

ئۇالر . بىلهن بىرلىكته قۇرئان ئايهتلىرىنى قايتا يىغىپ تۈپلهشنى بۇيرۇيدۇ) ئاس

قۇرئاننىڭ ھهفسه نوسخىسىنى ئاساس قىلىپ، باشقا نوسخىلىرىدىن قوشۇمچه 

ه سېلىشتۇرۇش، تهكشۈرۈپ پايدىلىنىپ، قۇرئان ئايهتلىرىنى قايتا توپاليدۇ، ھهمد

تهرىپىدىن ئوسمان خهلىپه يىلى -651 ئاخىرى مىالدى ،بىكىتىش ئارقىلىق

  : ئۇالر. كهلتۈرىدۇبىكىتىلگهن قۇرئان نوسخىسىنى مهيدانغا 

سوزۇق تاۋۇشالر تېخى  (. قۇرئاندىكى بارلىق ئۈزۈك تاۋۇشالرنى بىكىتىدۇ○    

  )يوق ئىدى
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نىڭ تهرتىپىنى ۋه ئىچكى بۆلهكلىرىنى ) سۈرىلهر( ھهرقايسى بابالر ○    

  . بىكىتىدۇ

ئهسلى نوسخىسىنى .  بۇ قوليازما نوسخىسىنى بىرقانچه قېلىپ كۆپهيتىدۇ○    

دهمهشىق، بهسىره ۋه  نوسخىلىرىنى كۆپهيتمهمهدىنهده ساقالپ قېلىپ، 

  . كۇفا قاتارلىق شهھهرلهرگه ئهۋهتىپ بېرىدۇ

ۇرئاننىڭ بۇرۇنقى بارلىق قوليازما خهلىپه ئوسمان پهرمان چىقىرىپ، ق● 

، ئهمما قارشىلىققا ) 6:61:510ھهدىس بۇخارى (نوسخىلىرىنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ 

خهلىپه ئوسمان ئۆلگهندىن كىيىن، مهدىنهنىڭ ھاكىمى مهرۋان . ئۇچرايدۇ

قۇرئاننىڭ خهلىپه ئابابهكرى دهۋرىده رهتلهنگهن هفسهدىن ھمۇھهممهتنىڭ خوتونى 

هفسه ھ. هفسه ئۇنىمايدۇھىسىنى تاپشۇرۇپ بېرىشنى سورايدۇ،  نوسخبۇرۇنقى

نىڭ ئۆيىگه بېرىپ قۇرئاننىڭ هفسهنىڭ ئاكىسىھئۆلگهندىن كىيىن، مهرۋان دهرھال 

  . ىۋىتىدۇىنى تارتىپ ئېلىپ يىرتىپ تاشل نوسخىسبۇرۇنقى

 ئوسمانى .تىلىدۇ نوسخىلىرىنىڭ ھهممىسى يوقىشۇنىڭ بىلهن قۇرئاننىڭ بۇرۇنقى● 

قوشۇمچه دهلىل باشقا ئان ئۆزىگه ئۆزى گۇۋاھلىق بهرگهندىن سىرت ھىچقانداق قۇر

  .  قالمايدۇئىسپات

 يىللىرى ئابدۇلال مهلىك قۇرئاننىڭ قوليازما نوسخىسىغا سوزۇق 705-685مىالدى ● 

تاۋۇش ھهرىپلىرىنى ۋه تىنىش بهلگىلهرنى قوشىدۇ، ئهمما يهنىال قۇرئاننىڭ نهچچه 

  .  ئېتىراپ قىلىدۇخىل ئوقۇش ئۇسۇلىنى

  

  قۇرئان توغرىسىدىكى بهلگىلىمىلهر

 مۇھهممهت مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسىنىڭ قۇرئاننى قىرائهت قىلىپ يادلىۋىلىشىنى ●

  ) 73:4قۇرئان . (تهلهپ قىلىدۇ

  .تىن تهشكىل تاپقان ئايهت6236 سۈره، 114 جىلد، 30 قۇرئان جهمئى ●

دىلىك تۇرمۇشىغا يىتهكچىلىك  قۇرئان بىلهن ھهدىس مۇسۇلمانالرنىڭ كۈن●

  . قىلىدىغان ئهڭ مۇھىم كىتاپالردۇر

 بۇرۇن ئهگهر بىرهر ئادهم ئهرهپچه قۇرئاننى باشقا تىلالرغا تهرجىمه قىلسا، قاتتىق ●

چۈنكى ئهنئهنىۋى ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ  .قارشىلىق ۋه ئهيىپلهشكه ئۇچرايتى

خالىغانچه باشقا تىلالرغا تهرجىمه قارىشىچه، بۇنداق پاساھهتلىك كىتاپنى قانداقمۇ 

قىلغىلى ۋه توغرا يهتكۈزگىلى بولسۇن؟ ئۇالر تهرجىمه نوسخا قۇرئاننىڭ ئهسلى 

 ئىپادىلهپ پاساھهتلىكىنىبىرهلمهيدۇ، ئۇنىڭ يهتكۈزۈپ مهنىسىنى تولۇق 
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 نىڭئهمما كىيىن، ئهرهپچه بىلىدىغانالرنىڭ سانى. تىئهنسىرهيبىرهلمهيدۇ دهپ 

ىكىنى، قۇرئاننى تهرجىمه قىلمىسا ئۇنى كهڭ تارقاتقىلى ۋه چهكلىك ئىكهنل

تهسىرىنى كېڭهيتكىلى بولمايدىغانلىقىنى ھىس قىلىپ، ئىمام ئهبۇ ھهنىفه قاتارلىق 

لىن . (بىر قىسىم كىشىلهر بۇ چهكلىمىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشنى تهشهببۇس قىلغان

     )نىنىڭ كىيىنكى بايا» قۇرئاننىڭ قاپىيهلىك تهرجىمىسى«سوڭ 

 خېلى ئۇزۇن مهزگىللهرگىچه، ۋهھىلهرگه بولغان ھۆرمهت سهۋهبىدىن، قۇرئاننى ●

. چۈشهندۈرۈش ياكى تهنقىدى يوسۇندا تهھلىل قىلىش مهنئى قىلىنغان ئىدى

نىڭ سۆزىنىڭ تىگى تهكتىنى سۈرۈشتۈرۈشى ياكى باھاالپ ئالالھىچقانداق ئادهمنىڭ 

 ھالدا ئۇالرنى قۇبۇل قىلىش ۋه پهقهت پاسسىپ. ھۆكۈم قىلىشىغا بولمايتى

ىن باشقا ھىچكىمنىڭ دئالالھهدىسلهرده، . بويسۇنۇشتىن باشقا ئامال يوق ئىدى

جايالرنى بولغان ئۆزىنىڭ ئهقلىگه تايىنىپ قۇرئاندىكى مهنىسى مۈجىمهل 

 .يوق دىيىلگهنھوقوقى ئهھۋالالرغا تهدبىقالش چۈشهندۈرۈش ياكى ئۇنى يېڭى 

  . هتتىئىدىيه ۋه تهپهككۈر چهكلىنئىسالمىيهتته ئهركىن 

 ھازىرقى مۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ ساقلىنىپ قالغان قهدىمقى قوليازما نوسخىلىرىنى ●

ئىسالمىيهت قۇرئاننىڭ تارىخى . تېخى ئۇچۇق ئاشكارا ئېالن قىلىپ باققىنى يوق

ئاشكار ھالدا -ئاساسى ۋه ھهرقايسى قوليازمىالرنى ئوبىكتىپ جهھهتتىن ئۇچۇق

ق قىلىش، ئانالىز قىلىش، شۇنداقال ئىلمى جهھهتتىكى گۇمان ۋه تهنقىدى تهتقى

  . چهكلهيدۇئۇنى  ھهتتا ،قاراشالرنى ئوتتورغا قويۇشنى قوللىمايدۇ

 ھازىرغىچه ساقلىنىۋاتقان ۋه جهمىيهتكه ئاشكارالنغان ئهڭ قهدىمقى قۇرئان قوليازما ●

  . وغرا كىلىدۇيىلىغا ت-1003مىالدى  ) AH 393( نوسخىسىنىڭ ۋاقتى 

(http://www.usna.edu/Users/humss/bwheeler/quran/kufi_393.html)    

  

پ كهتمىگهن ھالدا ۈرۈ بىر تال ھهرىپىمۇ چۈشۈپ قالمىغان ياكى ئۆزگقۇرئاننىڭ

 قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ توپلىنىش، كىتاپ بولۇپ تۈزىلىش ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغانمۇ؟

تارىختىن بۇيان  جهريانىدا ھىچقانداق خاتالىق يۈز بهرمىگهنمۇ؟ كۆچۈرىلىشۋه 

  قۇرئاننىڭ پهقهت بىرال نوسخىسى بولغانمۇ؟ 

قۇرئان مۇھهممهتكه ۋهھى  ئهمىلىيهتكه ئۇيغۇن بولمىسىمۇ، ئهمما گهرچه بۇالر ●

چىكىتىمۇ ئۆزگهرمهي   ۋهل ھهرىپ بىر تاى ھازىرغا قهدهرتاكقىلىنغاندىن تارتىپ 

 قۇرئاننىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىنى ئىسپاتالپ ئۇ تهقدىردىمۇ، ساقلىنىپ قالغان

ئۆزگهرمهسلىكى بىلهن -ئۇنىڭ ھهرپ ياكى چىكىتلىرىنىڭ ئۆزگىرىش. بېرهلمهيدۇ

  . كهلمىگهنلىكى پۈتۈنلهي ئىككى ئىش-ئۇنىڭ خۇدادىن كهلگهن
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رئاننىڭ تارىختىن بۇيان پهقهت بىرال نوسخىسى بولغان ئهمهس، بۈگۈنكى قۇ ●

  ئهمىلىيهتتهدهۋرده كۆپ قىسىم مۇسۇلمانالر ئىشلىتىۋاتقان قۇرئان نوسخىسى

 قۇرئان نوسخىسى بولۇپ، نهشىر قىلىنغان  شهھرىدهقاھىرهمىسىرنىڭ يىلى -1924

لىيالىغان بىردىنبىر قهدىمقى جهمىيهتكه ئاشكارھازىرغىچه بۇ نوسخا مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئهڭ  ئهمما بۇ نوسخا .ىپ تۇرۇپ نهشىر قىلىنغاننى ئاساس قىلقۇرئان نوسخىسى

مۇھهممهتتىن نهچچه يۈز يىل دهسلهپكى قۇرئان نوسخىسى بولماستىن، بهلكى 

قۇرئان مۇھهممهت ئالهمدىن ئۆتكهنده بىر پۈتۈن . يىزىلغان قوليازما نوسخىدۇركىيىن 

 دهسلهپكى مۇسۇلمانالر يازغان تۈرلۈك خاتىرلهرده. ئهمهس ئىدىكىتاپ مهۋجۇد 

ناھايىتى ئېنىق كۆرسىتىلگهن  ) مهسىلهن ھهدىس ۋه تارىخنامه قاتارلىقالردا(

بولۇپ، كىيىنكى ۋاقىتالردا كىشىلهر قۇرئان ئايهتلىرىنى توپالپ رهتلهش جهريانىدا 

لهر يوقۇلۇپ كهتكهن، ئايهت-ھهرخىل ئوخشىمىغان پىكىرلهر بولغان، بهزى سۈره

ئۆزگهرتىلگهن، ھهتتا توپالنغان ئايهتلهرنىڭ ئىچىدىمۇ ئوخشىمىغان نوسخىالر ۋه 

  . مهۋجۇد بولغانپهرقلهر 

  : مۇسۇلمان ئۆلىمالىرىنىڭ يهكۈنى ●

ئىسمايىل ئىبىن ئىبراھىم، ئايۇب ۋه نافىر قاتارلىقالرنىڭ يېزىپ قالدۇرغان « ○

ھىچكىم مىنى پۈتۈن 〈: ۆمهر مۇنداق دىگهنخاتىرىلىرىده، ئابدۇلال ئىبىن ئ

قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن مهزمۇنالر  〉.قۇرئانغا تولۇق ئېرىشتىڭ دىيهلمهيدۇ

ئۇ پۈتۈن بىر قۇرئاننىڭ قانداق چېچىلىپ يوقاپ كهتكهن تۇرسا، 

بولىدىغانلىقىنى قانداقمۇ بىلهلىسۇن؟ شۇڭا ئۇ، مهن قۇرئاننىڭ ساقلىنىپ 

  » . ئايهتلىرىگه ئېرىشتىم، دىيىشى كىرهك ئىدى-قالغان بارلىق سۈره

 Fadhail«، يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن-222جىرىيه ھىقاسىم ئىبىن ساالم، (

al-Quran « ،2- ،بهت-135جىلد (  

يېزىلىپ قالدۇرۇلمىغان بولۇپ، ئهينى ۋاقىتتا ئابابهكرى، ئۆمهر تېخى ئۇالر  «○

 ه ئىدى، ئۇالردىن كىيىنكىلهرد يىغمىغانئۇ ئايهتلهرنى تېخىياكى ئوسمانالرمۇ 

  » .ھهتتا بىرسىدىمۇ قۇرئان يوق ئىدى

  ) بهت-23، »كىتابۇل مهسھهف«داۋۇت، (

قۇرئاننىڭ ىشهنىڭ دىيىشىچه، نىڭ خوتۇنلىرىدىن بىرى بولغان ئائ مۇھهممهت○   

ساقلىنىپ  ئايهت 73 كىيىن پهقهت، بولۇپ ئايهت بار 200جىلتىدا ئهسلى -33

  . قالغان

لهپكى مۇسۇلمانالرنىڭ يازمىلىرىدا، مۇھهممهتكه ئهگىشىپ يۈرگهن دهس ○   

كىسهك -ساھابىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، قۇرئاندا ئهسلى زىنا قىلغانالرنى چالما

بۇ ئايهتلهر كىيىن يوقاپ قىلىپ ئۆلتۈرۈش توغرىسىكى مهزمۇنالر بار ئىدى، ئهمما 
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  .كهتكهن

ئۇبهي ئىبىن  سۈره، 111قۇرئاندا ئابدۇلال ئىبىن مهسئۇد نوسخىسىدىكى  ○

 114ھازىرقى قۇرئاندا بولسا .  سۈره بار ئىدى116كائاب نوسخىسىدىكى قۇرئاندا 

  . سۈره بار

  ، قۇرئان ۋهھى قىلىنغاندىن باشالپنگهن بۇخارى ھهدىسلىرىده مۇنداق خاتىرله●

يىلى قۇرئاننىڭ ئۆلچهملىك نوسخىسىنى -651تاكى خهلىپه ئوسمان مىالدى 

لغان ئارلىقتا، قۇرئاننىڭ بهزى مهزمۇنلىرى ئۇنتۇلغان، ئهمهلدىن بىكىتكىچه بو

قالدۇرۇلغان، بىكار قىلىنغان، ھهتتا نهچچه خىل ئوخشىمايدىغان قورئان 

 كىيىن ئوسمان ئۆزى بىكىتكهن نوسخىدىن باشقا . كهلگهنبارلىققانوسخىلىرى 

كۆيدۈرۈپ ماتىرىيالالرنىڭ ھهممىنى تارىخى بارلىق قۇرئان نوسخىلىرىنى ۋه 

    . يوقىتىۋهتكهن

 مۇھهممهت قۇرئاننىڭ مهلۇم سۈرىسىدىكى ئايهتلهرنى ئۇنتۇپ قالغان ئهھۋال ○

  ) 3:2655ھهدىس بۇخارى . (بولغان

ھهدىس بۇخارى . ( قۇرئاندىكى بىر ئايهت ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان○

4:52:57،69 (  

هتلهنگهنده، بىر  قۇرئان ھهرقايسى ئوخشىمىغان قوليازما نوسخىالردىن قايتا ر○

  ) 5:59:379 ، 4:52:62ھهدىس بۇخارى . (ئايهت كهم بولۇپ قالغان

  ) 4:52:299ھهدىس بۇخارى . ( مهۋجۇد بىكار قىلىنغان قۇرئان ئايهتلىرى○

ھهدىس بۇخارى . (مۇھهممهت قۇرئاننىڭ بهزى ئايهتلىرىنى ئۇنتۇپ قالغان ○

6:61:556،558،562 (  

 نىڭ توغرا تهرتىپى بۇيىچه ئاغزاكى بايان قىلىپ،  ئائىشه قۇرئاندىكى ئايهتلهر○

قايسى ئايهتلهرنىڭ قايسى ئايهتلهرنى بىكار قىلغانلىقىنى كىشىلهرگه 

  ) 6:61:515ھهدىس بۇخارى . (بىلدۈرهتتى

خۇزهيفا شاملىقالر بىلهن ئېراقلىقالرنىڭ قۇرئاننى قىرائهت قىلغان چاغدىكى  ○

ئوسمان مۇھهممهتنىڭ خهلىپه ىلهن شۇنىڭ ب. پهرقنى كۆرۈپ قورقۇپ كىتىدۇ

خوتۇنلىرىدىن بىرى بولغان ھهفسهگه ئۇچۇر ئهۋهتىپ ئۇنىڭغا، قۇرئاننىڭ 

بۇرۇنقى قوليازما نوسخىسىنى ئۇالرغا بېرىشنى، ئۇالر قۇرئاننىڭ ماتىرىياللىرىنى 

ئاندىن قايتا رهتلهپ مۇكهممهل بىر قۇرئان كىتاپ قېلىپ چىققاندىن كىيىن، 

ھهفىسه ئۇنى ئوسمانغا . تۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇئۇنى يهنه  قاي

خهلىپه ئوسمان زهئىد ئىبىن سهئىد، ئابدۇلال ئىبىن زۇبهر، . تاپشۇرۇپ بېرىدۇ

زهئىد ئىبىن ئاس ۋه ئابدۇلراخمان ئىبىن خالىس ئىبىن ھىسام قاتارلىقالرغا 
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ىقىشنى قۇرئاننى قايتا رهتلهپ يېزىپ، مۇكهممهل بىر قۇرئان كىتاپ قىلىپ چ

ئوسمان قۇرهيىش قهبىلىسىگه تهۋه بولغان ئۈچ ئادهمگه، ئهگهر . بۇيرۇيدۇ

قۇرئاننىڭ ھهرقانداق بىر يىرىگه قارىتا ئاراڭالردا پهرق كۆرۈلسه، ئۇنى قۇرهيىش 

قهبىلىسىنىڭ تىلى بۇيىچه يېزىڭالر، چۈنكى قۇرئان شۇالرنىڭ تىلى بىلهن ۋهھى 

 قۇرهيىش چىده زهئىد ئىبىن سهئىديوقۇرقىالرنىڭ ئى (.قىلىنغان، دهيدۇ

ئۇالر ئوسماننىڭ دىگىنى بۇيىچه  شۇنىڭ بىلهن.) قهبىلىسىدىن ئهمهس ئىدى

 يېزىپ بولغاندىن سىنى قوليازما نوسخىيېڭىئۇالر قۇرئاننىڭ . ئىش ئېلىپ بارىدۇ

كىيىن، ئوسمان ئهسلىدىكى قۇرئان قوليازما نوسخىسىنى ھهفىسهگه قايتۇرۇپ 

هر بىر ئۆلكىدىكى مۇسۇلمانالرغا قورئاننىڭ يېڭى قوليازما ئوسمان ھ. بېرىدۇ

نوسخىسىدىن بىرنى ئهۋهتىپ بېرىدۇ، ھهمده ئۇالرغا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ بۇرۇنقى 

پۈتۈنلهي كۆيدۈرۈپ ) تارىخى ماتىرىيالالرنى(بارلىق قۇرئان قوليازما نوسخىلىرىنى 

  ) 6:61:507،510ھهدىس بۇخارى (. يوقاتقۇزىۋىتىدۇ

مۈلكى -دا، ئۆيىده خاتىرجهم ئولتۇرغان مۇسۇلمانالر بىلهن ئۆزىنىڭ مالقۇرئان ○

 قىلغان مۇسۇلمانالر باراۋهر ئهمهس، جىھادنىڭ يولىدا ئالالۋه ھاياتى بىلهن 

بۇ ئايهت ۋهھى قىلىنغاندىن كىيىن بىر ). 4:95قۇرئان  (دهيدىغان بىر ئايهت بار

ن بىر قارغۇ، يوقۇرقى ئايهت مه! ئهي مۇھهممهت«: قارغۇ مۇھهممهتتىن سورايدۇ

شۇنىڭ بىلهن »   بار؟ئهمرىڭبۇيىچه بولغاندا سىنىڭ ماڭا قارىتا قانداق 

تۆۋهندىكىدهك مهزمۇندىكى يهنه بىر ئايهت ۋهھى قىلىنىپ بۇرۇنقى ئايهتنىڭ 

يهنى، مىيىپ ئهمهس تۇرۇپ ئۆيىده خاتىرجهم ئولتۇرغان . ئورنىنى ئالىدۇ

 جىھاد ئۈچۈن ئالالمۈلكى ۋه ھاياتى بىلهن -المۇسۇلمانالر بىلهن ئۆزىنىڭ م

ھهدىس بۇخارى ) (4:95قۇرئان . (قىلغان مۇسۇلمانالر باراۋهر ئهمهس

6:61:512 (  

يىلى خهلىپه ئوسمان قۇرئاننىڭ ئۆلچهملىك نوسخىسىنى -651 مىالدى ○

بىكىتىش بىلهن بىرگه بۇرۇنقى بارلىق قۇرئان نوسخىلىرىنى كۆيدۈرۈپ 

كى ئوسمان بىكىتكهن ئاشۇ قۇرئان نوسخىسىمۇ ھازىرغىچه ھالبۇ. تاشاليدۇ

   .لمىغانقاالساقلىنىپ 

 تۈرلۈك يولالر  يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئارخىلوگىيىلىك تهكشۈرۈش ۋه باشقا●

 يىلى ئىچىدىكى دهۋرلهرگه مهنسۇپ بولغان 300بىلهن ئىسالمىيهتنىڭ دهسلهپكى 

 بىلهن ئۇالر. تېپىلىشقا باشلىغان قوليازما نوسخىلىرى قۇرئانئهڭ دهسلهپكى 

. نىڭ بارلىقى بايقالغانھازىرقى قۇرئاننى سېلىشتۇرغاندا، ئاز بولمىغان پهرقلهر

يىلى يهمهننىڭ سانا مهسچىتىدىن تېپىلغان ۋالىد دهۋرىگه -1972 مهسىلهن،

جوڭگونىڭ چىڭخهي ئۆلكىسى شۇنخۇا مهنسۇپ بولغان قۇرئان قوليازما نوسخىسى ۋه 

 سهمهرقهنت نوسخىسىدىن كهلگهن قۇرئان تېپىلغانهزى يېزىسىدىن ناھىيىسى ج
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  . بىلهن ھازىرقى قۇرئان ئوتتورسىدا پهرق مهۋجۇدقوليازمىسى 

ئهسلىده مىڭلىغان يىلالرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن قهدىمقى كىتاپالرنىڭ تارىختىن  ●

كۆرىلىشى قايتا كۆچۈرۈلۈپ يېزىلىش جهريانىدا ئاز توال پهرقلهرنىڭ -بۇيان قايتا

، قىلىپ تهرسالىق قارغۇالرچه ئهمما بهزى مۇسۇلمانالر. ئىنتايىن نورمال ئىش ئىدى

قۇرئان مۇھهممهت پهيغهمبهرگه ۋهھى قىلىنغاندىن تارتىپ تاكى ھازىرغا قهدهر، 

ئهڭ دهسلهپكى قۇرئان ئۇنىڭ بىر تال ھهرىپ ياكى بىر تال چىكىتىمۇ ئۆزگهرمىگهن، 

دهپ  دۇررئاننىڭ مۆجىزىسىمانا بۇ قۇئوخشاش، -مۇبىلهن ھازىرقى قۇرئان ئوپ

بۇ قۇرئاننىڭ بىردىنبىر ئاتالمىش مۆجىزىسى بولۇپ، بۇنىڭدىن باشقا  (تۇرۋالىدۇ

  قوغدىلىدىغان ئاسماندىكى بىرئۇنىڭ دا، قۇرئانباشقائۇندىن ). مۆجىزىسى يوق

يهر  دىمهك ئهگهر .)85:21،22قۇرئان  (ئېيتىلغانتاختايغا يېزىلغانلىقىنى 

يۈزىدىكى قۇرئانالردا كىچىككىنه پهرق بايقالسىال، قۇرئاننىڭ يوقۇرقى ئايهتتىكى 

  . باياناتىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىغىلى بولىدۇ

تهۋرات ۋه ئىنجىلدىكى بىر قىسىم ۋهقهلىكلهر قۇرئاندا  ئهمىلىيهتته ●

مۇقهددهس قهدىمقى ئهرهپلهرنىڭ رىۋايهتلىرى، خاتىرلهنگهندىن سىرىت، يهنه 

قهدىمقى كىتاپالر ۋه ساختا مۇقهددهس كىتاپالردىكى بهزى اپقا يانداش يېزىلغان كىت

يولتۇزغا (سابىالرئهھكام كىتاپلىرى، ر، يهھۇدى دىنىنىڭ دىنى لهچۆچهك-ھىكايه

 مۇدىنى ئوقۇملىرى، زوروئاستىر دىنىنىڭ رىۋايهتلىرى قاتارلىقالر نىڭ) چوقۇنغۇچىالر

لېر همهزمۇنالرنىڭ كىلىش مهنبىئىنى كقۇرئاندىكى نۇرغۇن . خاتىرلهنگهن

» قۇرئاننىڭ كىلىش مهنبىئى« بهتلىك 287يىلى يازغان -1905تىسدهلنىڭ 

ھهممهت ئهينى ناھايىتى ئېنىقكى، مۇ. دىگهن كىتابىدىن كۆرىۋىلىشقا بولىدۇ

رىسى دوستلىرىدىن شۇ چاغالردا ئېقىپ يۈرگهن  ۋه پاۋاقىتتىكى يهھۇدى، مهسىھى

  : مهسىلهن. ئادهتلهرنى ئاڭلىغان-ئۆرپۆچهك، رىۋايهت ۋه نۇرغۇن ھىكايه، چ

بۇالر قهدىمقى ). 2:102قۇرئان (بابىلۇندىكى ئىككى پهرىشته ھارۇت ۋه مارۇت  ○   

بۇ . ئهرمهنلهر چوقۇنغان بۇدالر، مارۇت بولسا ھىندى دىنىدىكى شامال ئىالھى

 ۇىمبابىد-44نىڭ » المۇدت«قهدىمى كىتابىھىكايه يهھۇدىالرنىڭ 

  . خاتىرلهنگهن

قۇرئان (، يهتته قات ئاسمان بار )15:44قۇرئان ( دوزاقنىڭ يهتته دهرۋازىسى بار ○

  Hagigah(  خاگىگاھكىتابىقهدىمى بۇالرمۇ يهھۇدىالرنىڭ ). 67:3 ، 17:44

غا ) ىرىنى قوغلىشىدىغان ئىلىمنىڭ سىرلغايىپ(ه يهھۇدى مىستىسىزىم ۋ) 9:2

  . كهلگهن)  بهت-150(ىن د»زوھا«مهنسۇپ بولغان كىتاپ 

ئهل ئىرۇسالىمدىكى بىر كېچىدىال مۇھهممهتنى مهككىدىكى كهبىدىن نىڭ ئالال ○

 ؛ 17:1قۇرئان (سچىتىگه ئېلىپ بېرىپ مۆجىزه كۆرسهتكهن ھىكايىسى ئاقسا مه
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 زوروئاستىر پارىس  ھىكايىنىڭ ئهسلى شهكلىنىبۇ. )1:345ھهدىس بۇخارى 

 ن دىArta Virafقهدىمى كىتابى غان پهھلىۋى تىلىدا يېزىل نىڭدىنى

  . كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

 ، 18:92،98قۇرئان (مهجۇج ۋه سىپىل توغرىسىدىكى ھىكايه - يهجۇج○

يىلىدىن بۇرۇن يېزىلغان -521مىالدى ھىكايه بۇ ). 21:96،97

 نىڭ شېئىر داستانىدىن Jacob of Serughئالىكىساندىرنىڭ رىۋايىتى ۋه 

  . كهلگهن

مارۇت دىگهن -، بابىلۇندىكى ھارۇتهن سواليمان پادىشاھ جىنالر بىل○

ھىكايىلهر توغرىسىدىكى پهرىشتىلهر، جىنالرنىڭ ئىنسانالرغا سېھىر ئۆگىتىشى 

بۇالر قهدىمقى يهھۇدىالرنىڭ ئهل ئارىسىغا تارقىلىپ يۈرگهن  .)2:102قۇرئان (

تنى بابتىكى رىۋايه-44 »مىدراش ياقۇت«رىۋايهتلىرىدىن تۈزۈلگهن كىتاپ 

  . مهنبه قىلغان

 ئىسرائىلالر بىلهن ئهھده تۈزگهنده، بىر تاغنى ئۇالرنىڭ ئۈستىده ئالال ○

تىكلهپ، ئۇالرغا مهن سىلهرگه ئاتا قىلغان مۇقهددهس كىتاپقا ئهمهل قىلىڭالر 

بۇ ھىكايه يهھۇدىالرنىڭ قهدىمى ). 7:171 ، 2:63،87قۇرئان . (دهپ بۇيرۇيدۇ

 قاتارلىقالردىن كهلگهن Sabbath 88:1 ۋه Abodah Zarah 2:2 لىرىكىتاپ

دىكى ) 32:19 ، 19:17 (»مىسىردىن چىقىش-تهۋرات«قۇرئاندا ئۇنى بولۇپ، 

   .  ئارالشتۇرۇپ قويغان بىلهنۋهقهلىك

شۇنىڭ . دهيدۇانى كۆرمىگىچه ساڭا ئىشهنمهيمىز غا، بىز خۇدساۇم ئىسرائىلالر ○

ىتىدۇ، ئاندىن خۇدا ئۇالرنى بىلهن ئۇالرنى چاقماق سوقۇپ ھۇشىدىن كهتكۈزۋ

بۇ ھىكايه يهھۇدىالرنىڭ يهنه بىر ). 2:55،56قۇرئان (ھۇشىغا كهلتۈرىدۇ 

 ئۇنىڭدا  بولۇپ،تىن كهلگهن) باب-Sanhedrin) 5قهدىمى كىتاپچىسى 

قانۇن -تهۋرات«بىلهن ) 20:19(»مىسىردىن چىقىش-تهۋرات«

   .ۇلغاندىكى ۋهقهلىكلهر ئارالشتۇرۇپ قوي) 5:25(»شهرھى

 رىۋايىتىبۇ يهھۇدىالرنىڭ ). 87:19قۇرئان ( ئىبراھىمنىڭ كىتابى ○

  . دىگهندىن كهلگهن» ئىبراھىمنىڭ كىتابى«

بۇ  ). 26-18:9قۇرئان ( يىل ئۇخالپ قىلىشى 309يهتته يىگىتنىڭ غاردا  ○

  : ھىكايه تۆۋهندىكى مهنبهلهردىن كهلگهن

يازغۇچى رىستىيان خىيىلى ئالهمدىن ئۆتكهن سۈرىيهلىك -521 مىالدى ■  

Jacob of Sarug  ئهلچىلهر تهزكىرىسى« يازغان« .  

 نىڭ Diogenese Laertius Epimedidesيىلىدىكى -600 مىالدى ■  
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  . رىۋايىتىبابىدا خاتىرلهنگهن  گىرىك -10

 Story ofتۇرلۇق گىرىگورىنىڭ ئهسىرى  يىلالردىكى 581-576 مىالدى ■  

Martyrs.   

هن ئوخشىمايدىغان يىرى، يوقۇرقى مهنبهلهرده مهسىھ  ئهمما قۇرئان بىل■  

 يىل تۇرۇپ 200ئېتىقاتچىلىرىنىڭ زۇلۇمغا ئۇچراش سهۋهبىدىن غاردا 

  . قالغانلىقى بايان قىلىنغان

بىر ئادهم تاشلىۋىتىلگهن قاقاس بىر شهھهردىن ئۆتىدۇ، خۇدا ئۇنى ئۇ يهرده  ○   

ئۇنىڭ .  ئۇنى تىرىلدۈرىدۇئۆلۈك ھالهتته بىر يۈز يىل تۇرغۇزىدۇ، ئاندىن

بۇ ھىكايه ). 2:259قۇرئان (هيدۇ ، ئېشىكىمۇ ئۆلمايدۇيىمهكلىكلىرى چىرىم

قهدىمقى يهھۇدىالرنىڭ خهلق ئىچىده تارقىلىپ يۈرگهن ئهمىلىيهتته 

  .  كهلگهن چۆچهكلىرىدىن-رىۋايهت

  

  قۇرئاندىكى يهنه بىر بىنورمال ئهھۋال» شهيتان ئايىتى«

مۇھهممهت ى مۇھهممهتكه ئىزچىل قارشى تۇرۇپ كهلگهچكه،  مهككه قۇرهيىشلىر●

يوقىرى تهبىقىدىكى كىشىلهرنىڭ مايىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئېتىقات 

الت، مونات، (ئىالھىنى بۇت  ئۈچ ئايال قۇرهيىشلهرنىڭ ئۇ. ىدۇجهھهتته مۇرهسسه قىل

سىمۇ بولىدىغانلىقىنى  ئېتىراپ قىلىپ، بۇ ئۈچ بۇتقا  دۇئا قىل) قاتارلىقالرنىزاۇزئ

   )23_53:19قۇرئان ( .جاكاراليدۇ

ئهينى ۋاقىتتا قۇرهيىشلهر ئىنتايىن خۇشال بۇلىدۇ، مۇھهممهت ھهتتا ئۇالر بىلهن  ●

ئهمما كىيىن ئۇ بۇنداق قىلسا ياخشى ئاقىۋهت ئېلىپ . بىلله دۇئا قىلىدۇ

بىرلىكىگه زىت نىڭ ئالالكهلمهيدىغانلىقىنى، ئۇچ ئايال ئىالھنى ئېتىراپ قىلسا 

بولۇپ قالىدىغانلىقىنى، شۇنداقال ئۆزىنىڭ ئاخىرقى پهيغهمبهرلىك ساالھىيىتىنىمۇ 

ىن دئالال شۇڭا ئۇ بۇ ھالقىلىق مهسىلىده، .تهۋرىتىپ قويىدىغانلىقىنى ھىس قىلىدۇ

يهنه بىر ۋهھى كهلدى دىيىش ئارقىلىق، بۇرۇنقى ئايهتنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، 

  . رنىنى مۇستهھكهملهيدۇئۆزىنىڭ ئاالھىده ئو

شۇڭا ئۇ بۇ گۇناھنى شهيتانغا ئارتىپ، بۇ خىل ئىدىيىنى شهيتاننىڭ ئۆز ئاغزى  ●

بىلهن ئۇنىڭ قولىقىغا پىچىرالپ كاللىسىغا كىرگۈزىۋهتكهنلىكىنى، ئۆزىنىڭ بۇ 

. ئىشتىن پۇشايمان قىلغانلىقىنى ۋه ئهمدى ئۇنى رهت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ

  ) 22:52،53قۇرئان (

قۇرئاندا خاتىرلهنگهن مۇھهممهت بىلهن جىنالرنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى  ●

  مهزمۇنالر
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 تهلىملىرىگه خىالپ كىلىدىغان نىڭئالالئۇالر مۇھهممهتنى ئازدۇرۇپ  ○  

 نىڭئالال ئېرىشىش ئۈچۈن قوللىشىغامۇھهممهت ئۇالرنىڭ . قىلغۇزغانئىشالرنى 

نىڭ يولىدىن چهتنهپ ئۇالرنىڭ ئالال. ققانيالغان تهلىملهرنى توقۇپ چىنامىدا 

قۇرئان . ( ئۇنى قوغداپ قالغانئالالئهمما . يولىغا كىرىپ كهتكىلى ئازال قالغان

17:73-75 (   

ىن جىنالر ۋه ئىنسانالرغا مهنسۇپ بولغان يۇشۇرۇن دئالالمۇھهممهت  ○

قۇرئان . (ىگهنكۈشكۈرتكۈچىنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقالشنى تىل

114:4-6(   

 بىر توپ جىننى مۇھهممهتنىڭ ئالدىغا ئهۋهتكهن، ئۇالر مۇھهممهتتىن ئالال ○

  ) 72:1 ، 46:29قۇرئان  (.پ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانقۇرئاننى ئاڭال

نىڭ ياكى شهيتاننىڭ سۆزىنى ئالالبۇالردىن مۇھهممهتنىڭ بهزىده  ●

  تهسىر كۆرسىتىپغا بىۋاستهئايرىيالمايدىغانلىقىنى، شهيتان ياكى ئىبلىسنىڭ ئۇنىڭ

 كۆرىۋالغىلى  جىنالر بىلهنمۇ مۇناسىۋهت باغلىغانلىقىنى ئۇنىڭنى، شۇنداقالباققانلىقى

  . بولىدۇ

  

  ئۆز ئۆزىگه بهرگهن باھاسى

  ئۆزىگه بهرگهن باھاسى-قۇرئاننىڭ ئۆز ●

قۇرئان . ( قۇرئان پۈتۈن دۇنيانىڭ ئىگىسى بولغۇچىدىن نازىل قىلىنغان○   

56:80 (  

پاراسهت ۋه دانالىققا تولغان -ن يۈكسهك ئورۇنغا ئىگه بولۇپ، ئهقىل قۇرئا○   

  ) 56:77 ، 36:2 ، 43:4قۇرئان . (قىممهتلىك كىتاپ

  ) 2:2قۇرئان . ( قۇرئاندا ھىچقانداق شهك گۇمان يوقتۇر○   

 خاتىرلهنگهن بولۇپ، ئۇالر بهت يۈزلىرىده ئۇ. ۇتهربىيه بېرىد-قۇرئان تهلىم ○   

قۇرئان  (.  تۇرىدۇ قولىداخاتىرلىگۈچىلهرنىڭ ل ۋه ئالىجاناپ ئاقكۆڭۈنۇرغۇن 

80:11,13-16 (   

نىڭ ۋهھىسىدۇر، خۇددى ئۇ نوھ، ئىبراھىم، ئىسمايىل، ئىسھاق، ئالال قۇرئان ○   

ياقۇپ، ئهيسا، ئايۇب، يۇنۇس، ھارون، سواليمان قاتارلىق پهيغهمبهرلهرگه 

قۇرئان . (هبۇرنى ئاتا قىلغان داۋۇتقا زئالال. ۋهھى قىلغان بىلهن ئوخشاش

4:163 (  

سى بىلهن مۇقهددهس كىتاپنىڭ ۋهھى » ۋهھى«بىراق قۇرئاننىڭ ئاتالمىش  ●

بۇ مۇھهممهتنىڭ مۇقهددهس كىتاپنى تولۇق . قىلىنىش شهكلى ئوخشىمايدۇ
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خۇدا ئاسماندا تۇرۇپ : قۇرئاندا مۇنداق قارىلىدۇ. چۈشهنمهيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

هيساغا قۇرئان بىلهن ئىنجىلدىن ئىبارهت ئىككى كىتاپنى چۈشۈرىدۇ، مۇھهممهت ۋه ئ

سۆز - ماشىنىغا ئوخشاش ئۆزىگه چۈشۈرۈلگهن ۋهھىنى سۆزمۇخۇددىئۇالر 

. ئهمما مۇقهددهس كىتاپتا ئۇنداق دىيىلمىگهن. تهكراراليدۇ ياكى خاتىرلهپ يازىدۇ

ئىلھامالندۇرۇش ئارقىلىق خۇدا ئۆزى تاللىغان ئادهملهرنىڭ دىلىغا سېلىش ۋه ئۇالرنى 

  . دۇرغانخۇدانىڭ سۆزلىرىنى ياز

 قۇرئان ئۆزىنىڭ ئاسماندا قوغدىلىدىغان بىر تاختايغا يېزىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ ●

خۇدانىڭ «، ئۇ )15:9قۇرئان ( ئۇنىڭ قوغدىغۇچىسى ئالال، )85:21،22قۇرئان (

ىن بۇرۇنال ئاسماندا بولۇپ، ئۇ كىتاپ بولۇپ يېزىلىشت» سۆزىنىڭ كىتاپقا ئايلىنىشى

ئۇ چوقۇم ئهرهپچه . »خۇدانىڭ سۆزىدۇر«پ كىلىۋاتقان مهڭگۈ مهۋجۇد بولۇ

 16:103 ، 14:4 ، 13:37 ، 12:2قۇرئان (كىرهك ) قىرائهت قىلىنىشى(ئوقۇلىشى 

بۇ بىر ئهرهپ تىلىدىكى  ). 43:30 ، 42:7 ، 41:44 ، 39:28 ، 26:192،195، 

  ) . 46:12قۇرئان (كىتاپالرنى دهلىللهيدۇ كىتاپ بولۇپ، بۇرۇنقى مۇقهددهس 

دىگهن بۇ ئىباره يهھۇدىالرنىڭ » ئاسماندا قوغدىلىدىغان تاختاي «○   

  ) بهت-6باب -Pirqey Aloth 5. (ئهنئهنىسىدىن كهلگهن

 مۇ قۇرئاندا كۆپ قېتىم تهۋرات بىلهن ئىنجىل تىلغا ئېلىنىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ○   

ئهگهر قۇرئان ئاسماندىكى . پ قىلىنىدۇخۇدانىڭ سۆزى ئىكهنلىكى ئېتىرا

تهۋرات بىلهن ئىنجىلمۇ خۇدانىڭ سۆزى بولغان تاختايغا يېزىلغان بولسا، 

  .  ئهلۋهتتهئاسماندىكى تاختايغا يېزىلغان بولىشى كىرهك

ۋه ئۆزگهرتىلىشكه يول مۇسۇلمانالر قۇرئاننى مهڭگۈلۈك كىتاپ، ئۇ ئۆگهرمهيدۇ  ○   

   . دهپ قارايدۇقويۇلمايدۇ

 مۇسۇلمانالر خۇدانىڭ سۆزىنىڭ يهر يۈزىگه چۈشۈرۈلۈپ كىتاپ بولۇپ ○   

يىزىلغانلىقىغا ئىشهنگهن يهرده، نىمىشقا خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك سۆزىنىڭ ئىنسان 

ئهيسا مهسىھ خۇدانىڭ  ھالىتىده يهر يۈزىگه كىلهلهيدىغانلىقىغا ئىشهنمهيدۇ؟ 

يهنى (كىتاپقا بىر ىنىڭ سۆزىنىڭ ئىنسانغا ئايلىنىشى بولۇپ، خۇدانىڭ سۆز

  . مۆجىزىدۇرئۇلۇغئايلىنىشىدىن تېخىمۇ ) قۇرئانغا

     ننىڭ ۋهھى قىلىنىشىقۇرئا

   قۇرئاننى زادى پهرىشته جهبرائىل يهتكۈزگهنمۇ ياكى روھىلقۇددۇسمۇ●

نىڭ بۇيرۇقى بىلهن ۋهھىنى مۇھهممهتكه چۈشۈرگهن ۋه بۇ ئالالجهبرائىل  ○   

  ) 2:97قۇرئان . (ش خهۋهر يهتكۈزگهنئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا خۇ

قۇرئان پۈتۈن ئالهمنىڭ ئىگىسىدىن ۋهھى قىلىنغان، ئۇنى روھىلقۇددۇس  ○

  ) 26:192،193قۇرئان  (.مۇھهممهتكه يهتكۈزگهن
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   قۇرئاننىڭ چۈشكهن ۋاقتى●

  ) 44:2،3قۇرئان (چۈشكهن  بىر قۇتلۇق كېچىده ○   

  ) 97:1قۇرئان (چۈشكهن ئۇلۇغ بىر كېچىده  ○   

  ) 2:185قۇرئان (چۈشكهن  رامازان ئېيىدا ○   

  ) 25:32قۇرئان (پارچه ھالدا تهدرىجى چۈشۈرۈلگهن - پارچه○   

  نىڭ قۇرئاننى نازىل قىلىشتىكى مهقسىتىئالال ●

   ئاگاھالندۇرۇشئهرهپلهرنى ○   

ئاگاھالندۇرۇش ) ئهرهپلهرنى( مهككه ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى ئاھالىلهرنى ■     

  ) 42:7 ، 6:92قۇرئان  (ئۈچۈن

 مۇھهممهت كىلىشتىن بۇرۇن ھىچقانداق ئاگاھالندۇرغۇچى كىلىپ باقمىغان ■     

  ) 32:3قۇرئان ( ئۈچۈن )ئهرهپلهر (بىر توپ خهلق

ئاگاھالندۇرۇشنى ئاڭالپ باقمىغان، بىپهرۋا يۈرگهن ھىچقانداق ئهجدادلىرى  ■     

  ) 36:5،6قۇرئان ( ئۈچۈن )ئهرهپلهر (بىر مىللهت

 ، 41:3 ، 39:28 ، 20:113قۇرئان (ئهرهپلهرنىڭ چۈشىنىشى ئۈچۈن  ■      

43:3 (  

تارتىش قىلىۋاتقان ئىشالرنى ئايدىڭالشتۇرۇش، مۇسۇلمانالرغا - كىشىلهر تاالش○   

  ) 27:77 ، 16:64قۇرئان (يول كۆرسىتىش ۋه شهپقهت قىلىش ئۈچۈن 

. يهتلهرنىڭ مهنىسىنى چۈشىنهلهيدۇ بىلهن بىلىملىك ئادهملهرال ئائالال پهقهت ●

  ) 3:7قۇرئان (

  : ىگهنمۇنداق دقۇرئاننى  ئىشهنمىگهنلهر كه مۇھهممهت●

 ، 25:5 ، 6:25قۇرئان  (.دۇرئهپسانىلهر- بۇرۇنقىالردىن قالغان رىۋايهتئۇ ○   

68:15 (  

ئادهمنىڭ تهرغىباتىدۇر، ئۇنىڭ بىر  ئاددى بهلكى خۇدانىڭ ئهمهس ئۇ ○   

  ) 16:103قۇرئان . (لىرى ئىشيات مىللهتلهرنىڭدهۋاتقىنى 

 مۇھهممهت پهقهت ئۆزىنىڭ ئويلىغىنى بۇيىچه قۇرئاننىڭ نوپوزىنى تىكلىمهكچى ●

ئاساس ھىچقانداق بولىدۇ، ئۇندىن سىرت قورئاننىڭ ھهقلىقىنى قولاليدىغان باشقا 

  ) 33:45 ، 28:86،87 ، 7:158 ، 6:19قۇرئان . (ۋه تايانچ يوق

 ، 2:111قۇرئان (باشقىالردىن ئىسپات كۆرسىتىشنى تهلهپ قىلىدۇ قۇرئان  ● 
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  . كۆرسىتهلمهيدۇ ھىچقانداق ئىسپات ، ئهمما ئۆزى)28:75 ، 27:64

  :ئىنجىلغا ئاساسالنغاندا  

ئۆزىگه ئۆزى گۇۋاھلىق بهرسه، ئۇنىڭ گۇۋاھلىقى پهقهت  ئهگهر ئهيسا مهسىھ ■      

  ) 5:31يۇھاننا -ئىنجىل. (راست بولمايدۇ

ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق ) ياراتقان مۆجىزىلىرى( ئهيسا مهسىھنىڭ قىلغان ئىشلىرى ■      

   ) 38-10:36 ، 5:36يۇھاننا -ئىنجىل. (بېرىدۇ

 گۇۋاھلىق بېرهلهيدۇ، ئۇنىڭدا ئهيسا مهسىھ  ئهيسا مهسىھكه تهۋرات■      

  ) 5:46يۇھاننا -ئىنجىل. (توغرىسىدا بىشارهتلهر بار

 ىغانلىقىنى گۇۋاھلىق بېرىدنىڭ ئۆزىگهتمۇ تهۋرات بىلهن ئىنجىلگهرچه مۇھهممه( 

پ كهتكهن ۈرۈگجاكارلىغان بولسىمۇ، ئهمما مۇسۇلمانالر تهۋرات بىلهن ئىنجىل ئۆز

 الرنى ئۇ ھهتتا،تۆھمهت چاپاليدۇمۇقهددهس كىتاپلىرىغا قهدىمقى دهپ خۇدانىڭ 

 قۇرۇق گهپكه  ئىسپاتسىزنىڭ ئۇ سۆزلىرىشۇڭا مۇھهممهت. ۇنىدۇ ئۇرىۋىتىشكهيوقىت

  ) .ئايلىنىپ قالىدۇ

، بۇنى  ئهيسا مهسىھكه سۆزلهيدۇئاشكارا ھالداخۇدا نهچچه قېتىم  ■     

 ، 9:7،8ماركوس -ئىنجىل. (ئهتراپتىكىلهرمۇ ئاڭاليدۇ ۋه گۇۋاھلىق بېرىدۇ

   ) 30-12:28 ، يۇھاننا 3:21،22لۇقا 

، قۇرئانغىمۇ پهقهت مۇھهممهتال ىدۇېرمۇھهممهتكه پهقهت قۇرئانال گۇۋاھلىق بئهمما  ●

غىلى يالغانلىقىنى قانداق ئايرى-راست بۇ گۇۋاھلىقنىڭ تائۇنداق. ىدۇگۇۋاھلىق بېر

  بولىدۇ ؟ 

   لهرئىچكى زىددىيهتقۇرئاندىكى 

  . قۇرئاندا نۇرغۇن ئىختىالپالر ۋه ئۆزئارا زىت كىلىدىغان ئايهتلهر بار

  نىڭ قۇرئانغا تۇتقان مۇئامىلىسىئالال ●

 قۇرئاننىڭ ئايهتلىرىنى خالىغانچه ئهمهلدىن قالدۇرۇپ ئۆزگهرتىدۇ ۋه قايتا ئالال ○   

 دهرگاھىدا قۇرئاننىڭ ئهسلى نوسخىسى بار ئىدى نىڭئالالئهمما . بىكىتىدۇ

  ) 13:39قۇرئان . (دىيىلىدۇ

قۇرئان . (پاك پاكىز يوقىتىۋىتهلهيدۇقۇرئاننى چوقۇم  خالىسا، ئۇ ئالال ئهگهر ○   

17:86 (  

 مۇھهممهتنىڭ ئۇنتۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا قۇرئاننى قىرائهت ئالال ○   

  ) 87:6،7قۇرئان . (قىلغۇزىدۇ، ئهمما بهزى ئايهتلهرنى ئۇنتۇلغۇزىدۇ
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 مۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى زىددىيهتلهرگه دۈچ كهلگهنده، ●

شكهن ئايهت يهنى يېڭى چۈ. تهلىمى بۇيىچه ئىش كۆرىدۇ» مهنسۇخ-ناسىخ«

 ، 2:106قۇرئان ). (مهنسۇخ(بۇرۇن چۈشكهن ئايهتنى بىكار قىلىدۇ ) ناسىخ(

16:101 (  

 بۇالر قۇرئاننىڭ خۇدادىن كهلگهن ۋهھى ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، ●

   ،چۈنكى

  : قۇرئان مۇنداق جاكارلىغان   

وقۇم ئۇنىڭ كىشىلهر چ كهلگهن ۋهھى ئهمهس بولسا، ئالالدىن ئهگهر قۇرئان ○     

  ) 4:82قۇرئان . (تىئىچىدىكى نۇرغۇن پهرقلهرنى بايقىياالي

، )15:9 ، 5:48قۇرئان ( بۇرۇنقى مۇقهددهس كىتاپالرنى قوغدايدۇ ئالال ○     

 ، 10:64 ، 6:34،115قۇرئان ( سۆزىنى ھىچكىم ئۆزگهرتهلمهيدۇ ئالالنىڭ

18:27 ، 48:23 (  

كاالمنىڭ كىتاپقا « ئهھۋالمال تىن ئىبارهت بۇ بىنور» مهنسۇخ-ناسىخ«● 

ئهگهر قۇرئاننىڭ ھهر بىر سۆزى ئاسماندىكى . نى ئىنكار قىلىدۇ» ئايلىنىشى

ئىالھى تاختايغا ئاللىبۇرۇن ئۇيۇلۇپ كهتكهن بولسا، ئۇنداقتا قۇرئاندا 

  ؟ بىلدۈرىدۇئايهتلهر نىمىنى ) مهنسۇخ (بىكارقىلىنغان

 بىكار قىلىنغان تهقدىردىمۇ، ئهمما  بۇيرۇقلىرىئالالنىڭقۇرئاننىڭ ئىچىدىكى ● 

ئهمىلىيهتنى تهسۋىرلىگهن ئايهتلهرنى قانداق قىلىپ بىكار قىلغىلى بولىدۇ؟ بۇ 

  . قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى بارلىق زىددىيهتلهرنى چۈشهندۈرۈپ بىرهلمهيدۇ

 يىل تۇرسا، بۇنچه قىسقا 22مۇھهممهتنىڭ ۋهھىلهرنى قۇبۇل قىلغان ۋاقتى ئاران  ● 

  . نىڭ سۆزلىرى نىمىشقا توختىماي ئۆزگىرهيدۇالالئۋاقىتتا 

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى مۇناسىۋهتلىك تهلىملهر

ماالكى  ، 102:27 ، زهبۇر 23:19نوپۇس سانى -تهۋرات(خۇدا ئۆزگهرمهيدۇ ● 

 13:8 ، ئىبرانىالر Ⅱ 2:13 ، تىموتى 24:35مهتتا - ؛ ئىنجىل3:6پهيغهمبهر 

  ) 1:17، ياقۇپ 

  ) 18:30زهبۇر . (ى مۇكهممهل ۋه تاۋالنغاندۇرخۇدانىڭ سۆزلىر● 

يهشايا پهيغهمبهر (بولمايدۇ ) مهنسۇخ قىلغىلى(خۇدانىڭ سۆزىنى بىكار قىلغىلى  ●

 ، 16:17 ، لۇقا 13:31 ، ماركوس 24:35 ، 5:18مهتتا - ؛ ئىنجىل14:27

  ) 3:15،17 ، گاالتىيالىقالر 10:35يۇھاننا 
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 بولۇپ، راست ھهممىسى ئهمىرلىرىنىڭنىڭ ئۇخۇدانىڭ سۆزلىرى ئۆزگهرمهيدۇ، ● 

  ) 119:86،160زهبۇر  . (مهڭگۈ ساقلىنىدۇ

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

  ) 40:8يهشايا پهيغهمبهر (، مهڭگۈ مهزمۇت تۇرىدۇ )1:12يهرهمىيا پهيغهمبهر 

  ) Ⅱ 8:56پادىشاھالر . (مهسھهرگىز قۇرۇق ۋهده ئه خۇدانىڭ ۋهدىسى ●

، )14:24يهشايا پهيغهمبهر  (ئهمهلگه ئاشىدۇخۇدا ئىراده قىلغان ئىش چوقۇم ● 

  ) 14:27يهشايا پهيغهمبهر . (ئۇنى بىكار قىلغىلى بولمايدۇ

 قۇرئان خۇدانىڭ سۆزلىرى تهۋرات ۋه ئىنجىلدىكى ئايهتلهرگه ئاساسالنغاندا، 

  . بولىشى مۇمكىن ئهمهس

  

   زىددىيهتلىك ئايهتلهرىدىكقۇرئان

  جهننهتكه كىرىدىغان كىيىنكى ئادهملهرنىڭ سانى زادى كۆپمۇ ياكى ئازمۇ؟

جهننهتته بۇرۇنقىالر كۆپ، كىيىنكىلهر 

  )56:12،13قۇرئان . (ئاز

جهننهتته بۇرۇنقىالرمۇ كۆپ، 

) 56:39،40قۇرئان . (كىيىنكىلهرمۇ كۆپ

   ېتىم ئۆزگهرتىلىدۇكۆپ قناماز ئوقۇغاندا يۈزلىنىدىغان تهرهپ 

مۇسۇلمانالر ناماز ئوقۇغاندا يۈزلىنىدىغان 

. تهرهپ  دهسلهپته ئىرۇسالىم ئىدى

 مۇھهممهتكه ۋهھى قىلىپ، ئالالكىيىن 

خالىغان تهرهپكه قاراپ دۇئا قىلساڭالر 

 غائالالبولىدۇ، چۈنكى ھهممه تهرهپ 

  . دهيدۇمهنسۇپ

  ) 2:142قۇرئان  (

 ئالال ،تېخىمۇ كىيىنكى ۋاقىتالردا

مۇھهممهتكه يهنه ۋهھى چۈشۈرۈپ 

بۇ بۇرۇنقى گېپىنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ، 

 ئۇ مۇھهممهت ياخشى كۆرىدىغانقېتىم 

مۇسۇلمانالرغا بىنى ئىمهككىدىكى كه

  . بهرگهنلىكىنى جاكاراليدۇقىبله قىلىپ 

  ) 2:143،144قۇرئان (

  ر بارخاتالىقالپهرقلهر ۋه   ھىساباتىدا سانالرنىڭمىراس تهقسىماتى

ئانىسى ۋه يېقىن -ئوغۇلالر ئاتا ●

تۇققانلىرىدىن قالغان مىراسنىڭ بىر 

قىسمىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ، قىزالرمۇ بىر 

مهيلى قالغان . قىسمىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ

مىراس كۆپ ياكى ئاز بولسۇن، ھهر بىر 

ئادهم بهلگىلهنگهن مىراس ئۈلۈشىگه 

 ئوغۇل باال ۋارىسلىق قىلىدىغان مىراس ●

. قىز بالىنىڭ ئىككى ھهسسىسى بولىدۇ

ئهگهر ئۆلگۈچىنىڭ ئىككىدىن ئارتۇق 

الر ئومومى مىراسنىڭ قىزى بولسا، ئۇ

ئۈچدهن ئىككى قىسىمىغا ۋارىسلىق 

ئهگهر بىرال قىزى بولسا، ئۇ . قىلىدۇ
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  ) 4:7قۇرئان . (ئىگه بولىدۇ

ئۈلۈپ دۇرىدىغانالر مىراس قال ●

ئانىسى ۋه يېقىن -كىتىشتىن بۇرۇن ئاتا

ئۈچۈن ئادىل بولغان ئۇرۇق تۇققانلىرى 

  . ۋهسىيهتنامه قالدۇرۇش كىرهك

   ) 2:180قۇرئان (

ئىككىدهن بىر قىسىم مىراسقا ۋارىسلىق 

ئهگهر ئۆلگۈچىنىڭ پهرزهنتلىرى . قىلىدۇ

 ى ھهر بىرنىڭئانىسى-بولسا، ئۇنىڭ ئاتا

 قىسم ئۆلۈشىگه مىراسنىڭ ئالتهدهن بىر

نتلىرى بولماي ئهگهر پهرزه. ئىگه بولىدۇ

ئانىسىال بولسا، ئۇنداقتا -پهقهت ئاتا

ئانىسى مىراسنىڭ ئۈچدهن بىر قىسمىغا 

ئىنى ۋه -ئهگهر ئۇنىڭ ئاكا. ئىگه بولىدۇ

سىڭىللىرى بولسا، ئانىسى پهقهت -ئاچا

 .ئالتهدهن بىر قىسىم مىراسقا ئىگه بولىدۇ

  ) 4:11قۇرئان (

ئهگهر خوتۇنلىرىنىڭ بالىسى بولمىسا،  ●

دىن قالغان مىراسنىڭ ئىككىدهن ئۇنىڭ

ئهگهر . بىر قىسىمىغا ئىگه بولىدۇ

بالىلىرى بولسا، ئۇنىڭدىن قالغان 

مىراسنىڭ تۆتتىن بىر قىسمىغا ئىگه 

ئهگهر ئۆلگۈچىنىڭ بالىلىرى . بولىدۇ

بولمىسا، خوتۇنلىرى مىراسنىڭ تۆتتىن 

ئهگهر بالىلىرى . بىر قىسمىغا ئىگه بولىدۇ

سنىڭ بولسا، خوتۇنلىرى مىرا

. سهككىزدهن بىر ئۆلىشىگه ئىگه بولىدۇ

ئانىسىمۇ يوق، -ئهگهر ئۆلگۈچىنىڭ ئاتا

پهرزهنتلىرىمۇ يوق بولۇپ، پهقهت ئانا 

بىر دادا باشقا بىر ئهر قىرىندىشى ۋه بىر 

ئايال قىرىندىشى بولسا، ئۇالرنىڭ 

ھهربىرى مىراسنىڭ ئالتىدهن بىر قىسمىغا 

 دادا ئهگهر ئۇنىڭ ئانا بىر. ئىگه بولىدۇ

باشقا تېخىمۇ كۆپ قىرىنداشلىرى بولسا، 

ئۇالرنىڭ ھهربىرى مىراسنىڭ ئۈچتىن بىر 

  ) 4:12قۇرئان . (قىسمىغا ئىگه بولىدۇ

 ئهگهر بىر ئهركىشى ئۆلۈپ كهتسه، ●

ئۇنىڭ پهرزهنتلىرى بولماي، پهقهت بىرال 

ئاچىسى ياكى سىڭلىسى بولسا، ئۇ ئايال 

ه مىراسنىڭ ئىككىدهن بىر قىسمىغا ئىگ

ئهگهر ئايال كىشىنىڭ بالىلىرى . بولىدۇ
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بولمىسا، ئۇنداقتا ئهركىشى ئۇنىڭ 

ئهگهر ئهر . مىراسىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ

كىشىنىڭ مىراسىغا ۋارىسلىق قىلىدىغانالر 

ئۇنىڭ ئىككى ئاچىسى ياكى سىڭلىسى 

بولسا، ئۇ ئىككىسى مىراسنىڭ ئۈچدهن 

ئهگهر . ئىككى ئۆلۈشىگه ۋارىسلىق قىلىدۇ

ئىنى -ىق قىلىدىغانالر ئىچىده ئاكاۋارىسل

سىڭىللىرى بولسا، ئۇنداقتا بىر -ۋه ئاچا

ئهر قىرىندىشى ئىككى ئايال 

. قىرىندىشىنىڭ ئۆلۈشىگه ئىگه بولىدۇ

     ) 4:176قۇرئان (

  

  كېچىلىك ناماز ۋاقتى

 كېچىنىڭ كۆپ قىسىم ۋاقىتلىرىدا ناماز 

  ) 73:2قۇرئان . (ئوقۇش كىرهك

ۇش ۋاقتى پۈتۈن كېچىلىك ناماز ئوق

كېچىنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسىم، 

ئىككىدهن بىر قىسىم ياكى ئۈچتىن بىر 

  ) 73:20قۇرئان (. دا بولىدۇقىسىمى

   زادى قانداق بىر تهرهپ قىلىنىدۇ؟زىنا قىلغانالر

: مۇنداق ئۆگىتىدۇلهرگه  قۇرئان ئهر●

ئهگهر خوتۇنلىرىڭالر زىنا قىلسا، ھهم 

لىق بهرسه، بۇنىڭغا تۆت ئهركىشى گۇۋاھ

 ئالالئۇ خوتۇننى تاكى ئۆلگۈچه ياكى 

ئۇالرغا بىر يول ئېچىپ بهرگىچه ئۆيگه 

  .سوالپ قويۇڭالر

  ) 4:15قۇرئان  (

:  قۇرئان ئايالالرغا مۇنداق ئۆگىتىدۇ●

ئهگهر ئېرىڭالر باشقا ئايال بىلهن زىنا 

ئهگهر . قىلسا، ئۇ ئىككىسىنى ئهيىپلهڭالر

ۇالرنى گۇناھىغا تۆۋه قىلسا، ئئۇالر 

  . كهچۈرۋىتىڭالر

    ) 4:16قۇرئان ( 

زىنا : قۇرئان يهنه مۇنداق ئۆگىتىدۇ

 100قىلغان ئهر ئايالنى، ھهر بىرسىنى 

ئۇالرغا ئىچ . قامچىدىن ئۇرۇڭالر

نىڭ جازاسىنى ئالالئاغرىتماڭالر، 

مۇسۇلمانالرنى . كىمهيتمهڭالر

ئورۇنالشتۇرۇپ ئۇالرنىڭ جازالىنىش 

  . ىڭالرئهھۋالىنى نازارهت قىل

  ) 24:2قۇرئان (
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) يۈزلىنىشدىنى ئهركىنلىكتىن زوراۋانلىققا (ئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرگه بولغان مۇئامىله 

 قۇرئان ئىسالمنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىده

. دىندا زورالش يوق: مۇنداق جاكاراليدۇ

  ) 2:256قۇرئان (

 مۇسۇلمانالرنىڭ سانى سهل ●

 قۇرئان مۇنداق كۆپهيگهندىن كىيىن

مۇسۇلمانالر تاكى : ئۆگىتىدۇ

نىڭ دىنى ئالالزىيانكهشلىك تۈگهپ، 

 يۈرگۈزۈلگۈچه، مۇسۇلمان ئهمهسلهر

ئهگهر ئۇالر   .شى كىرهكبىلهن جهڭ قىلى

ئۇرۇشنى توختاتسا، مۇسۇلمانالرمۇ 

باشقىالرغا تاجاۋۇز  ،توختىتىشىئۇرۇشنى 

  ) 2:193قۇرئان (. قىلماسلىق كىرهك

ىيهت  كۈچىيىپ ھاكىممۇھهممهت ●

ئۆزىنى قوغداش قۇرغاندىن كىيىن 

ئۇرۇشىدىن تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىغا 

قۇرئان مۇنداق بۇ چاغدا . يۈزلىنىدۇ

  : ئۆگىتىدۇ

مۇسۇلمانالر ئىسالم دىنىغا  ○

ئىشهنمىگهنلهر بىلهن جهڭ قىلىشى 

، تاكى ئۇالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل كىرهك

قىلغىچه ياكى يۇۋاشلىق بىلهن جىزيه 

هسلهر تۆلهيدىغان ئېغىر مۇسۇلمان ئهم(

قۇرئان (. نى تۆلىگهنگه قهدهر) باج

9:29 (  

مۇسۇلمان ئهمهسلهر بىلهن  ○

ئىسالمنىڭ . ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇ

يولىدا ماڭمىغانالرنى  ئۆلتۈرۋىتىش 

  )   4:89قۇرئان . (كىرهك

جهڭ مهيدانىدا مۇسۇلمان  ○

ئهمهسلهرنى قىرۋىتىش كىرهك، ياكى 

نىڭ يولىدا ئالال. كئهسىر ئېلىش كىره

جهڭ قىلىپ شىھىت بولغانالر زور ساۋاپقا 

  ) 47:4قۇرئان . (ئېرىشىدۇ
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  المدۇ ؟ و جهڭ قىلىشقا بچهكلهنگهن ئايالردائۇرۇش 

: قۇرئان مۇسۇلمانالرغا مۇنداق ئۆگىتىدۇ

چهكلهنگهن ئاي ئۆتكهندىن كىيىن، 

سىلهر قهيهرده مۇشرىكالرنى كۆرسهڭالر، 

ئۆلتۈرۈڭالر، ئهسىر ئۇالرنى شۇ يهرده 

. ئېلىڭالر، قورشاپ ھۇجۇم قىلىڭالر

ئهگهر ئۇالر ئىسالمنىڭ يولىغا كىرسه 

  ) 9:5قۇرئان . (ئۇالرنى قويۋىتىڭالر

بىر  ئالال: قۇرئان يهنه مۇنداق ئۆگىتىدۇ

بۆلگهن، بۇنىڭ ئىچىده ئايغا  12 يىلنى

بۇ .  ئاي چهكلهنگهن ئايالردۇر4

 ھوجۇم رغامۇسۇلمانالمهزگىلده مۇشرىكالر 

سا، ئۇالرغا بىرلىكته قارشىلىق قىل

  ) 9:5قۇرئان (. ش كىرهككۆرسىتى

 كۈنده ۋه ياكى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچه ياراتقانمۇ ؟ 8 كۈنده ياكى 6 دۇنيانى ئالال

زىمىننى ۋه - كۈنده ئاسمان6 ئالال

.  ئۇنىڭدىكى بارلىق مهۋجۇداتنى ياراتقان

 ، 10:3 ، 7:54 ، 32:4قۇرئان (

11:7 ، 25:59 (   

  

 يهرنى، يهر يۈزىدىكى ئالال ●

مهۋجۇداتالرنى ۋه ئاسماننى يارىتىشقا 

.  كۈن ۋاقىت سهرپ قىلىدۇ8جهمئى 

   ) 12-41:9قۇرئان (

 بىر ئېغىز سۆز بىلهنال ھهممىنى ئالال ●

  ) 2:117قۇرئان . (يارىتىدۇ

   بىلهن دوست بولسا بۇالمدۇ ؟ مهسىھىلهرمۇسۇلمانالر 

ر هھۇدىالر ۋه مهسىھىلهيمۇسۇلمانالر 

.  ئىتتىپاقلىشىشقا بولمايدۇبىلهن

   ) 5:51قۇرئان (

مهسىھىلهر مۇسۇلمانالرغا ئهڭ يېقىن 

چۈنكى . دوستانه بولغان  كىشىلهردۇر

  ) 5:82قۇرئان . ( ئهمهستهكهببۇرئۇالر 

  

  مۇھهممهت تۇنجى مۇسۇلمانمۇ ياكى بۇرۇنقىالرمۇ؟ 

نى قۇرئاندا مۇھهممهت كۆپ قېتىم ئۆزى

 غائالال يېنىپمۈشرىكلىك يولىدىن 

بويسۇنغان تۇنجى مۇسۇلمان 

قۇرئان . (ئاتايدۇدهپ ) بويسۇنغۇچى(

6:14 ، 6:163 ، 39:12 (  

  

ئهمما قۇرئاندا مۇھهممهتتىن بۇرۇنقى 

  . مۇسۇلمانالر  تىلغا ئېلىنىدۇ

 ئىبراھىم، ياقۇپ ۋه ئۇالرنىڭ ●

قۇرئان . (ئهۋالدلىرى بولغان ئىسرائىلالر

2:132 (  

 قۇرئان نازىل بولۇشتىن بۇرۇنال ●

مۇقهددهس كىتاپ بېرىلگهن خهلقلهر 

قۇرئان (.   ۋه مهسىھىلهرالريهنى يهھۇدى

28:52،53 (  

  .  ئهيسا مهسىھ ۋه ئۇنىڭ شاگىرتلىرى●

  ) 3:52قۇرئان (
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  نىڭ بىر كۈنى مىڭ يىلمۇ ياكى بهش تۈمهن يىلمۇ ؟ ئالال

نىڭ دهرگاھىدىكى بىر كۈن ئالال

  . نالرنىڭ بىر مىڭ يىلىغا تهڭئىنسا

   ) 32:5 ، 22:47قۇرئان  (

نىڭ بىر كۈنى ئالالپهرىشته ۋه 

. ئىنسانالرنىڭ بهش تۈمهن يىلىغا باراۋهر

  )  70:4قۇرئان (

  ؟  گىمۇئىككى بۆلىنهمدۇ ياكى تۈركۈمگهقىيامهت كۈنى ئىنسانالر ئۈچ 

ممهتكه ئىشهنگهنلهر ۋه  ئىنسانالر مۇھه●

.  دهپ ئىككىگه ئايرىلىدۇهرتهتۈر پېشانىل

   ) 20-90:18قۇرئان (

 ئىنسانالر ياخشىلىق قىلغۇچىالر ۋه ●

يامانلىق قىلغۇچىالر دهپ ئىككىگه 

  . ئايرىلىدۇ

  ) 8-99:6قۇرئان (

قىيامهت كۈنى ئىنسانالر ئۈچكه 

تهتۈر بهختلىك بولغۇچىالر، . ئايرىلىدۇ

  .  ۋه ياخشىلىق قىلغۈچىالرپېشانىلهر

   ) 10-56:3قۇرئان (

  جاننى كىم ئالىدۇ ؟ 

قۇرئان . (جاننى ئهزرائىل ئالىدۇ● 

32:11 (  

پهرىشتىلهر ئادهملهرنىڭ يۈزىگه ۋه ● 

قۇرئان . (دۈمبىسىگه ئۇرۇپ ئۆلتۈرىدۇ

47:27 (  

  

  ) 39:42قۇرئان . ( ئالىدۇئالالجاننى 

  8- 7ى نهچچه كۈنده ۋه ياكى  ئاد قهۋمىنى بىر كۈنده گۇمران قىالمدۇ ياكئالال

  ؟ كۈندىمۇ

 بىر كۈنده قاتتىق بوران چىقىرىپ ئالال

قۇرئان . (ۋىتىدۇئۇالرنى گۇمران قىلى

54:19 (  

 نهچچه كۈن قاتتىق بوران ئالال ●

قۇرئان . (چىقىرىپ ئۇالرنى ئازاپاليدۇ

41:16 (  

 كۈن قاتتىق بوران 8-7 ئالال ●

. چىقىرىپ ئۇالرنى گۇمران قىلىۋىتىدۇ

  ) 69:6،7قۇرئان (
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   باشتا يهرنى يارىتامدۇ ياكى ئاسماننى ؟ئالال

 يهر يۈزىدىكى بارلىق مهۋجۇداتالرنى ئالال

يارىتىپ بولغاندىن كىيىن، ئاندىن 

 قات ئاسمان 7ئاسماننى يارىتىدۇ، ئۇنى 

ھهر بىر قات ئاسماندا ئاھالىلهر . قىلىدۇ

  . ياشايدۇ

  )  12-41:9 ، 2:29قۇرئان (

 ئاسماننى يارىتىپ ھهممىنى ئالال

ئورۇنالشتۇرۇپ بولغاندىن كىيىن، 

  . ئاندىن يهرنى يارىتىدۇ

   ) 30-79:27قۇرئان (

 ياكى باشتا تۇتاش بولۇپ تۇتاشقانمۇئاسمان بىلهن زىمىن ئهسلى ئايرىم بولۇپ كىيىن 

  كىيىن ئايرىلغانمۇ؟ 

 ئاسمان بىلهن زىمىنغا بىر يهرگه ئالال

  .ئۇالر بويسۇنىدۇ. كىلىڭالر دهيدۇ

  )  41:11قۇرئان  (

ئاسمان بىلهن زىمىن ئهسلى بىر تۇتاش 

 ئۇالرنى ئىككىگه ئالالئىدى، 

  . ئاجرىتىۋىتىدۇ

  ) 21:30قۇرئان (

   ؟ ياراتقاننىمه بىلهن زادى  ئادهمنى ئالال

قۇرئان  (ياراتقانقان پارچىسى بىلهن  ●

96:2 (  

 سۇ بىلهن جانلىقالرپۈتكۈل  ●

  . رىتىلغانيا

  ) 24:45 ، 21:30قۇرئان (

  .  مهنى بىلهن ئادهمنى ياراتقان●

  ) 25:54قۇرئان (

  .  توپا بىلهن ئادهم ئاتىنى ياراتقان●

  ) 3:59قۇرئان (

ېغىز توپا بىلهن ئادهمنى  قارا س●

  . ياراتقان

  ) 15:26قۇرئان (

  .  الي بىلهن ئادهملهرنى ياراتقان●

  ) 30:20قۇرئان (

  

  

ئادهملهر يوقلۇقتىن بارلىققا  ●

  . كهلتۈرۈلگهن

  ) 52:35ۇرئان ق(

  .  ئالال توپا بىلهن ئادهملهرنى ياراتقان●

)11:61 (  

) 16:4قۇرئان . ( مهنى بىلهن ياراتقان●

ئادهم باشتا مهنى ئىدى، كىيىن قان  ●

پارچىسىغا  ئايالندى، ئاخىرىدا ئالال 

قۇرئان . (ئۇنى ئادهم قىلدى

75:36،38 (   

 ئالال باشتا الي بىلهن كىيىن مهنى ●

قۇرئان . (ملهرنى ياراتقانبىلهن ئاده

35:11(  
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  ئالال بىلهن ئادهمنىڭ ئارلىقى زادى قانچىلىك ؟ 

  . ئادهمنىڭ جان تۇمۇرىدىنمۇ يېقىن

  ) 50:16قۇرئان (

 كۈنده ئاسمان بىلهن زىمىننى 6ئالال  ●

يارىتىپ بولۇپ، ئاندىن ئهرشتىكى 

قۇرئان . (تهختىگه چىقىپ ئولتۇرىدۇ

57:4 (  

زىمىندىكى -مان كۈنده ئاس6ئالال  ●

ئۇنىڭ . بارلىق مهۋجۇداتالرنى يارىتىدۇ

. تهختى ئهسلى سۇ ئۈستىده ئىدى

  ) 11:7قۇرئان (

ئالالنىڭ دهرگاھىغا يىتىپ بېرىش  ●

ئۈچۈن ئىنسانالرنىڭ ۋاقتى بۇيىچه 

ھىساپلىغاندا بىر مىڭ يىل ۋاقىت 

  ) 32:5قۇرئان . (تىدۇكى

پهرىشتىلهرنىڭ يهر يۈزىدىن ئالالنىڭ  ●

ھىغا يىتىپ بېرىشى ئۈچۈن دهرگا

ئىنسانالرنىڭ ۋاقتى بۇيىچه ھىساپلىغاندا 

قۇرئان . ( مىڭ يىل ۋاقىت كىتىدۇ50

70:4 (  

  باال قازا نهدىن كىلىدۇ ؟ 

ئادهمنىڭ ئۆزىنىڭ سهۋهبىدىن ●   ) 38:41قۇرئان . (شهيتاندىن كىلىدۇ

  ) 4:79قۇرئان ( . كىلىدۇ

باال قازانىڭ ھهممىسى ئالالدىن ● 

  ) 4:78قۇرئان ( . كىلىدۇ

   پاراڭلىشامدۇ ؟ ئهھۋال سورىشىپ-ملهر ئۆزئارا ھالجهننهتته ئاده

بۇرغا چىلىنغاندىن كىيىن، ئۇالرنىڭ 

. توققاندارچىلىق مۇناسىۋىتى يوقايدۇ

. ئهھۋال سورىشالمايدۇ-ئۇالر ئهمدى ھال

  ) 23:101قۇرئان (

ئادهملهر جهننهتته بىر بىرسىگه ھاراق  ●

 چاكارالر ئۇالر ئۈچۈن تۇتۇشىدۇ، باال

مۇالزىمهت قىلىدۇ، كىشىلهر ئۆزئارا 

  . پاراڭلىشىدۇ

   )  25-52:23قۇرئان (

  . كۆپچىلىك ئۆزئارا سۆھبهتلىشىدۇ●

  ) 37:27قۇرئان  (
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  ؟ بارمۇلهرمۇ تى؟ ياكى پهرىشقوغدىغۇچى ۋه نازارهتچىمۇ پهقهت ئالالال 

ئالالدىن باشقا ھىچقانداق ● 

.  يوقياردهمچىڭالر قوغدىغۇچىڭالر ۋه

   ) 2:107قۇرئان (

ئالالدىن باشقا ھىچقانداق ● 

. نازارهتچىڭالر ۋه ياردهمچىڭالر يوق

  ) 29:22قۇرئان (

 پهرىشتىلهر كىلىپ ئۇالرغا، بۇ دۇنيا ۋه ●

 ئۇ دۇنيادا بىز سىلهرنىڭ قوغدىغۇچىڭالر

  ) 41:30،31قۇرئان . (دهيدۇ

 ھهر بىر ئادهمنىڭ ئالدى ۋه كهينىده ●

ۇرغۇن پهرىشتىلهر كىلىپ ئۇالرنى ن

  ) 13:11قۇرئان ( . قوغدايدۇ

 ئادهمنىڭ ئوڭ ۋه سول تهرهپلىرىده ●

ئىككى خاتىرلىگۈچى پهرىشته بار، ئۇنىڭ 

ئالدىدا بىر پهرىشته ئۇنىڭ سۆزلىرىنى 

  ) 50:17،18قۇرئان . (نازارهت قىلىدۇ

 سىلهرنىڭ ئۈستۈڭلهرده نۇرغۇن ●

  ) 82:10قۇرئان . (نازارهتچىلهر بار

 سۆزىگه ئهمهل ئۇنىڭ بويسۇنامدۇ؟ پۈتۈن پهرىشتىلهر ئالالغاپۈتۈن مهۋجۇدات 

  قىالمدۇ؟ 

زىمىندىكى بارلىق ھايۋانات - ئاسمان●

ۋه پهرىشتىلهر پهقهت ئالالغىال سهجده 

. ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئهمهل قىلىدۇ. قىلىدۇ

  ) 16:49،50قۇرئان (

زىمىندىكى بارلىق مهۋجۇدات - ئاسمان●

لالغا مهنسۇپ، بارلىق مهۋجۇدات ئا

  ) 30:26قۇرئان . (ئۇنىڭغا بويسۇنىدۇ

  

ئالال پهرىشتىلهرگه ئادهم ئاتىغا باش ● 

 دىگهنده، ھهممه ئۇرۇپ سهجده قىلىڭالر

پهرىشتىلهر شۇنداق قىلىدۇ، پهقهت 

ال ئالالنىڭ پهرمانىغا ) ئىبلىس(شهيتان 

قارشى چىقىپ ئادهمگه باش ئۇرۇپ 

مهن اليدىن : شهيتان. سهجده قىلمايدۇ

ياسالغان ئادهمگه نىمىشقا سهجده 

  .  دهيدۇ-قىلىدىكهنمهن

 31-15:28 ،  7:11 ، 2:34قۇرئان (

 ،17:61 ، 20:116 ، 38:71-74 ، 

18:50 (  

شهيتاننىڭ خۇدانىڭ بۇيرۇقىغا قارشى ● 

چىقىپ ئادهمگه باش ئۇرۇپ سهجده 

ھىكايه بۇ قىلمىغانلىقى توغرىسىدىكى 

پتىن ئهمهس، بهلكى مۇقهددهس كىتا

دىگهن » تالمۇد«يهھۇدىالرنىڭ 

. كىتابىدىكى رىۋايهتلهردىن كهلگهن

)Guillaume : »بهت-62» ئىسالم(  
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  كهچۈرمهمدۇ ؟ -ئالال مۇشرىكلىك گۇناھىنى كهچۈرهمدۇ

) ئىالھقا شىرىك كهلتۈرۈش(مۇشرىكلىك 

ئىنتايىن چوڭ گۇناھ بولۇپ، بۇنىڭدىن 

ىسا باشقا گۇناھالرنى ئالال خال

كهچۈرىدۇ، ئهمما مۇشرىكلىك گۇناھىنى 

  . ھهرگىز كهچۈرمهيدۇ

  ) 4:116 ، 4:48قۇرئان (

 پهيغهمبهرنىڭ ۋاقتىدا، ئالال موسا● 

مۇزاينى ئىالھ دهپ چوقۇنغان 

. ئىسرائىلالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۋىتىدۇ

  ) 4:153قۇرئان (

ئالالدىن باشقا ئىالھقا چوقۇنغانالر ● 

ىنىدۇ، ئهمما ئۇالر قىيامهتته قاتتىق جازال

گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ئىسالمغا كىرسه، 

. ئالال ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۋىتىدۇ

    )71-25:68قۇرئان (

   گۇناھى كهچۈرىلهمدۇ يوق ؟ تۆھمهت قىلغانالرنىڭپاك ئايالغا 

پاك ئايالالرنىڭ ئۈستىدىن ئهرز قىلغانالر 

 ئهر گۇۋاھچىنى چىقىرالمىسا، 4ئهگهر 

 قامچا ئۇرۇش كىرهك، ھهمده 80ئۇالرنى 

ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى مهڭگۈ قۇبۇل 

بۇنداق ئادهملهر . قىلماسلىق كىرهك

گۇناھكار ئادهملهردۇر، ئهگهر ئۇالر كىيىن 

گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ياخشىالنسا، ئالال 

  . ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرىدۇ

  ) 24:4،5قۇرئان (

ا پاك ئايالالرغا تۆھمهت قىلغانالر بۇ دۇني

ۋه ئۇ دۇنيادا قارغىشقا ئۇچرايدۇ، ئۇالر 

  . قاتتىق جازالىنىدۇ

  ) 24:23قۇرئان (

گۇناھ كىتابىنى قانداق - دوزاققا چۈشۈپ جازالىنىدىغانالر ئۆزىنىڭ ساۋاپ

  تاپشۇرۋالىدۇ؟ 

  .  دۈمبىسىنىڭ كهينىدىن تاپشۇرۋالىدۇ

   )14-84:10قۇرئان (

  . سول قولى بىلهن تاپشۇرۋالىدۇ

  ) 69:25،26قۇرئان (

  ۋهھىلهرنى مۇھهممهتكه جهبرائىل يهتكۈزهمدۇ ياكى روھىلقۇددۇسمۇ ؟ 

پهرىشته جهبرائىل مۇھهممهتكه 

  . يهتكۈزىدۇ

  ) 2:97قۇرئان (

  . روھىلقۇددۇس مۇھهممهتكه يهتكۈزىدۇ

  ) 16:102قۇرئان (
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  زادى قايسى؟بىردىنبىر جاۋابى قىلغان لۇت قهۋمىنىڭ 

: غان جاۋابىئۇالرنىڭ بىردىنبىر قىل● 

سىلهر ئۇالرنى شهھهردىن «

چىقىرۋىتىڭالر، چۈنكى ئۇالر ھهقىقهتهن 

   ».پاك خهلقتۇر

  ) 7:82قۇرئان (

نىڭ سىلهر لۇت«: ئۇالر مۇنداق دهيدۇ● 

ئېتىقاتچىلىرىنى شهھهردىن 

چىقىرۋىتىڭالر، چۈنكى ئۇالر پاك 

بۇ ئۇالرنىڭ بىردىنبىر »  .خهلقتۇر

  . جاۋابى

  ) 27:56قۇرئان (

سهن « : ىڭ قهۋمى مۇنداق دهيدۇئۇن

ئالالنىڭ جازاسىنى بىزگه ئۇچۇق 

جاكارلىغىن، ئهگهر سهن سهمىمى ئادهم 

بۇ ئۇالرنىڭ بىردىنبىر جاۋابى » بولساڭ

  . ئىدى

  ) 29:29قۇرئان (

  نوھنىڭ ئوغلى توپان باالسىدا ھايات قاالمدۇ ياكى سۇغا غهرق بۇالمدۇ؟ 

نوھنىڭ بارلىق ئهگهشكۈچىلىرى ●

قۇرئان (. قازادىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ-باال

21:76 (  

پهقهت نوھنىڭ ئهۋالدلىرىال ھايات ● 

  . قالىدۇ

   ) 77-37:75قۇرئان (

. نوھنىڭ ئوغلى سۇغا غهرق بولۇپ ئۆلىدۇ

  ) 11:42،43قۇرئان (

  لۈپ قۇتقۇزۇلغانمۇ؟ پىرئهۋىن ئۆلۈشتىن بۇرۇن گۇناھى كهچۈرۈ

 مىسىر پىرئهۋىنى ئىسرائىلالرنى قوغالپ

دىڭىزدىن ئۆتكهنده سۇغا غهرق بولۇپ 

ئۇ ئۆلۈشتىن بۇرۇن . ئۆلىدۇ

ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىدىن باشقا 

ىپ، ئىالھنىڭ يوقلىقىنى ئېتىراپ قىل

 خۇدا ئۇنى .گۇناھىغا تۆۋه قىلىدۇ

  . قۇتقۇزىدۇ

   )   92-10:90قۇرئان (

بىر ئۆمۈر يامان ئىشالرنى قىلىپ، 

تۆۋه ئۆلىدىغان چاغدا ئاندىن گۇناھىغا 

ئۇالر . قىلغانالر كهچۈرۈمگه ئېرىشهلمهيدۇ

  . قاتتىق جازالىنىدۇ

  ) 4:18قۇرئان (
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  مهسىھىلهر جهننهتكه كىرهمدۇ ياكى دوزاققىمۇ ؟ 

 ئهيسا مهسىھكه ئېتىقات خۇدا● 

قىلغانالرنى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه 

ئهيسا مهسىھكه ئېتىقات قىلمىغانالردىن 

  . كىرىدۇجهننهتكه ئۇالر. ئۈستۈن قىلىدۇ

  )  3:55قۇرئان (

يهھۇدىالر، مهسىھىلهر، سابىالر ● 

قاتارلىق خۇداغا ) يۇلتۇزغا چوقۇنغۇچىالر(

ۋه قىيامهتكه ئىشىنىدىغان، ياخشى 

كهلگۈسىده زور  ئهمهللهرنى قىلىدىغانالر

. ئىلتىپاتقا ئېرىشىپ جهننهتكه كىرىدۇ

. قايغۇ بولمايدۇ-ئۇالردا قورقۇنۇچ ۋه غهم

  ) 5:69 ، 2:62قۇرئان (

ئىسالم دىنىدىن باشقا دىنغا ئېتىقات 

قىلغانالرنى خۇدا ھهرگىز قۇبۇل 

قىلمايدۇ، ئۇالر زىيان تارتقۇچىالر 

  . بولۇپ، جهننهتكه كىرهلمهيدۇ

  ) 3:85قۇرئان (

  جىن ۋه ئادهملهر نىمه ئۈچۈن يارىتىلغان ؟ 

ئالالنىڭ جىن ۋه ئادهملهرنى 

ى يارىتىشتىكى مهقسىتى، پهقهت ئۇالرن

قۇرئان . (ئۆزىگه چوقۇندۇرۇش ئۈچۈن

51:56  (  

ئالال دوزاققا كىرگۈزۈش ئۈچۈن نۇرغۇن 

قۇرئان . (جىن ۋه ئادهملهرنى يارىتىدۇ

7:179 (  

  ؟ بىر مۇسۇلمان ئون دۈشمهننى يېڭهلهمدۇ ياكى ئىككىنىمۇ

 200 مۇسۇلمان جهڭچى 20چىداملىق 

 مۇسۇلمان 100دۈشمهننى يېڭهلهيدۇ، 

  . شمهننى يېڭهلهيدۇ دۈ1000جهڭچى 

  ) 8:65قۇرئان (

 200 مۇسۇلمان جهڭچى 100چىداملىق 

 مۇسۇلمان 1000دۈشمهننى يېڭهلهيدۇ، 

  .  دۈشمهننى يېڭهلهيدۇ2000جهڭچى 

  ) 8:66قۇرئان (

  مۇسۇلمانالر ئالالنى ئهسلىگهنده تىنچلىق ھىس قىالمدۇ ياكى ۋهھىمىمۇ؟ 

مۇسۇلمانالر ئالالنى ئهسلىگهنده، 

.  قهلبى تىنچلىق ھىس قىلىدۇئۇالرنىڭ

ئالالنى ئهسلىگهن ھهر قانداق قهلب 

  . تىنچلىق ھىس قىلىدۇ

  ) 13:28قۇرئان (

ئالالنى ئهسلىگهنده قهلبىنى ۋهھىمه 

  . باسقانالرال ھهقىقى مۇسۇلمانالردۇر

  ) 8:2قۇرئان (
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  ئالال بىردىنبىر ياراتقۇچىمۇ ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ياراتقۇچىالرمۇ بارمۇ؟ 

لهمدىكى بارلىق مهۋجۇداتنى ئالال ئا

  .ياراتقان

  ) 39:62قۇرئان (

  .  ئالال ئهڭ ماھىر ياراتقۇچىدۇر●

  ) 23:14قۇرئان (

ئالالدىن باشقا يهنه ياراتقۇچىالر بارمۇ،  (

) ئالال ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ماھىرىمۇ؟

سىلهر ئهڭ ياخشى ياراتقۇچى ئالالنى ● 

قۇرئان . (تاشالپ، بائالغا چوقۇنامسىلهر

37:125 (  

ئالال ياراتقۇچىالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ (

  ) ياخشىسىمۇ؟ 

  تۈزىمىنىڭ ئۆزگهرتىلىشى قىساس ئېلىش 

قۇرئان ئۆلتۈرۈلگهن ئادهمنىڭ 

 قىساس قارشى تهرهپتىنتۇققانلىرىنىڭ 

ئادهم ئۆلتۈرۈشىگه يول يهنه ئېلىپ 

  . قويىدۇ

   ) 17:33قۇرئان (

) زىمىقانغا قان، جانغا جان ئېلىش تۈ(

 ئۆلتۈرۈلگۈچى ئۈچۈن كىيىن قۇرئاندا

تۈزۈمى ۋه بهدهل تۆلهش قىساس ئېلىش 

ئۆلگۈچى ھۆر ئادهم بولسا، . ىنىدۇبهلگىل

قارشى تهرهپتىن  ھۆر ئادهمدىن بىرنى 

ئۆلتۈرۈش؛ قۇل بولسا، قۇلدىن بىرنى 

ئۆلتۈرۈش؛ ئايال كىشى بولسا، ئايالدىن 

ئهگهر . بىرنى ئۆلتۈرۈش بهلگىلىنىدۇ

گۈچىنىڭ تۇققانلىرى خالىسا، ئادهم ئۆل

ئۆلتۈرۈشنىڭ ئورنىغا قارشى تهرهپتىن 

 تهلهپ قىلسىمۇ )بهدهل (مال-پۇل

  ) 2:178قۇرئان (  .  بولىدۇ

  ىكى بهلگىلىمىنىڭ ئۈچ قېتىم ئۆزگىرىشىھاراق ئىچىش توغرىسىد

مۇسۇلمانالر ھاراق ئىچىپ مهس بولۇپ  ●

. قالغاندا ناماز ئوقۇماسلىقى كىرهك

  ) 4:43ۇرئان ق(

دىمهك مۇسۇلمانالر باشقا ۋاقىتالردا (

  ) ھاراق ئىچسه بولىدۇ

 قىمار  ۋهھاراق ئىچىشكىيىن قۇرئاندا، 

 پۈتۈنلهي چهكلهنگهن، ئۇنى ئويناش

  . شهيتاننىڭ ئىشى دهپ ئاتىغان

  ) 5:90،91قۇرئان (
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گهرچه ھاراق ئىچىش ۋه قىمار  ●

ئويناشنىڭ ئاز توال پايدىسى بولسىمۇ، 

ئهمما ئۇنىڭ گۇناھى پايدىسىدىن 

  ) 2:219قۇرئان . (كۆپتۈر

ھاراق ئىچىشنىڭ پايدىلىق قۇرئاندا (

ار تهرىپىمۇ بار، گۇناھلىق تهرىپىمۇ ب

  )ىلگهندىي

قۇرئان ئاسماندىكى ئىالھى تاختايدا (

ئاللىبۇرۇن پۈتۈلۈپ بولغان بولسا، نىمه 

ئۈچۈن ھاراق ئىچىش توغرىسىدىكى 

  ) ىرهيدۇبهلگىلىمه توختىماي ئۆزگ

   ؟ هپ ئۆزىنى يۇشۇرامدۇقىيامهت كۈنى ئادهملهر ئالالنىڭ ئالدىدا يالغان سۆزل

ئىسالمغا ئىشهنمىگهنلهر قىيامهت كۈنى 

ئالالنىڭ ئالدىدا بىر جۈمله سۆزنىمۇ 

  . يۇشۇرالمايدۇ

  )  4:42قۇرئان (

قىيامهت كۈنى، مۈشرىكالر قهسهم 

ئىچىپ، بىز خۇداغا شىرىك كهلتۈرمىدۇق 

  . ۇدهيد

  ) 6:22،23قۇرئان (

  

  

نىڭ چۈشكهن » ۋهھى« كهلگهن، مۇھهممهتتىنيهنى ال ئادهمدىن  بىرقۇرئان ●

ا يېزىلغان، ئاران نهچچه ئون ال خىل تىلد يىل، پهقهت بىر22 قىسقىغىنه مۇۋاقتى

 ۋاقىت ئۆتكهن، ال يىل1400تاپقان، ھازىرغىچه پهقهت مىڭ سۆزدىن تهشكىل 

شۇنداق .  قهدىمقى قوليازما نوسخىلىرىمۇ ئىنتايىن ئازدۇنيادا ساقلىنىپ قالغان

  . نۇرغۇن مهسىلىلهر مهۋجۇديهنىال  بۇ كىتاپتا تۇرۇپ

 يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتا، ئوخشىمىغان 1500،  بولسامۇقهددهس كىتاپ ●

 نهچچه پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈلگهن 40 خىل تىلدا، 3رايوندىكى، ئوخشىمىغان 

مۇقهددهس   پارچه 66دۇرىشى بىلهن يىزىلغان  ئىلھامالنخۇدانىڭۋهھى ۋه 

يازمىالرنىڭ توپلىمى بولۇپ، بۇ يازمىالر خۇددى بىرال ئادهمنىڭ قولىدىن چىققاندهك 

، بۇالرنىڭ كهينىده بىرسىنى تهستىقاليدۇ-ئۆزئارا باغلىنىشچانلىق ئىگه ۋه بىر

 بۇ مۇقهددهس. ئاجايىپ بىر كۈچ قۇدرهتنىڭ مهۋجۇدلىقى ناھايىتى ئېنىق

 يىل ۋاقىت ئۆتكهن بولۇپ، 2000 يىل، كهينىگىمۇ 3500يازمىالرنىڭ ئالدىغا 

تارىختا نۇرغۇن تىلالرغا تهرجىمه قىلىنغان، كۆچۈرۈلمه نوسخىلىرى ناھايىتى كۆپ 

بۇ جهھهتلهردىن قۇرئان بىلهن . ھهم دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىغا كهڭ تارقالغان

   . هسكىتاپنى سېلىشتۇرۇش مۇمكىن ئهممۇقهددهس 
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مۇقهددهس . ئۇقۇمى ئوخشىمايدۇ» ۋهھى«مۇقهددهس كىتاپ بىلهن قۇرئاندىكى  ●

كىتاپتا، خۇدا ئۆزىنىڭ سۆزىنى ئۆزى تاللىغان ئادهمنىڭ قهلبىگه سېلىپ، ئۇنى 

شۇڭا .  دىيىلىدۇ، مۇقهددهس يازمىالرنى يازدۇرغانئىلھامالندۇرۇش ئارقىلىق

ليازما نوسخىلىرىنىڭ كۆچۈرۈپ كىيىنكى نهچچه مىڭ يىلدا، ئونمىڭلىغان قو

، بهزى ھهرپ ۋه )ئهينى ۋاقتتا كومپىيوتىر ۋه مهتبه يوق ئىدى(يېزىلىش جهريانىدا 

ئهمىلىيهتته . قىسمهن سۆزلهرنىڭ خاتا كۈچۈرۈلۈپ قىلىشى ناھايىتى نورمال ئهھۋال

ۋه بۇ خىل پهرقلهر ئىنتايىن كىچىك بولۇپ، مۇقهددهس كىتاپنىڭ ئاساسى ئهقىده 

مۇقهددهس كىتاپ تارىختا «بۇنىڭ .  تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇلىرىگه چوڭتهلىم

 بىلهن ھىچقانداق مۇناسىۋىتى يوق، ئىككىسى تۆھمهت دىگهن »ئۆزگهرتىۋىتىلگهن

  . تۇرپۈتۈنلهي ئىككى ئىش

مۇھهممهتنىڭ دىگىنى بۇيىچه بولغاندا، قۇرئاننى خۇدا بىۋاسته   ،ھالبۇكى ●

دهپ ئاتىلىدىغان بىر پهرىشته » جهبرائىل«كى مۇھهممهتكه ۋهھى قىلمىغان، بهل

ئاسماندىكى بىر تاش تاختايغا ئاللىبۇرۇن پۈتۈلۈپ بولغان قۇرئاننى سۆزمۇ سۆز، 

باشقىالر مۇھهممهتنىڭ ئاغزىدىن . جۈملىمۇ جۈمله مۇھهممهتكه ئوقۇپ بهرگهن

هر ئهگ. كىتاپ قىلغانچىققان سۆزلهرنى يىزىۋالغان، كىيىنكىلهر ئۇالرنى رهتلهپ 

قۇرئان راستىنال ئاسماندىكى تاختايغا پۈتۈلۈپ كهتكهن بولسا، ئۇنداقتا يهر 

ئهگهر .  ھىچقانداق خاتالىق ۋه پهرق كۆرۈلمهسلىكى كىرهكالرداقۇرئان يۈزىدىكى

قۇرئاننىڭ مۇھهممهتنىڭ يالغان گهپ قىلغانلىقىنى، ئازراقال پهرق كۆرۈلسه، بۇ 

   . هلهيدۇخۇدادىن كهلمىگهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېر

  

  لهرتاشقى زىددىيهتقۇرئاندىكى 

  ئوبىكتىپ پاكىت  قۇرئان

ھهي «: بىر ئانا چۈمۈله مۇنداق دهيدۇ

چۈمۈلىلهر، تىز ئۇۋاڭالرغا كىرىپ 

كىتىڭالر، بولمىسا سواليمان ۋه ئۇنىڭ 

تهرىپىدىن دهسسىلىپ زور قوشۇنى 

سواليمان ئۇنىڭ گېپىنى » !كىتىسىلهر

ا ئاڭالپ تهئهججۈپلهنگهن ھالد

  ) 27:18،19قۇرئان (. كۈلۈمسىرهيدۇ

چۈمۈله ئاۋاز ئارقىلىق ئهمهس بهلكى 

پۇراق ۋه پۇراش سىزىمى ئارقىلىق ئۇچۇر 

  . ئالماشتۇرىدۇ

چۈمۈلىلهرنىڭ سواليمان ۋه ئۇنىڭ 

گهپلهرنى بۇنداق قوشۇنى توغرۇلۇق 

 ىڭ سۆزلىرىنىئۇالرنشۇنداقال قىاللىشى، 

 هئىلىمپهنگسواليماننىڭ ئاڭلىيالىشى، 

   .زىت
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ئالال ئېغىر مهسئۇلىيهتنى زىمىن ۋه 

تاغالرغا تاپشۇرىدۇ، ئهمما ئۇالر بۇ 

مهسئۇلىيهتنى كۆتىرىشنى خالىمايدۇ، 

. چۈنكى ئۇالر بۇ مهسئۇلىيهتتىن قورقىدۇ

  ) 33:72قۇرئان (

زىمىن ۋه تاغالر ئۈلۈك جىسىمدۇر، ئۇالر 

مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئااللمايدۇ، 

. سسىياتىمۇ بولمايدۇئۇالردا قورقۇنۇچ ھى

ئالال زىمىننىڭ تهۋرهپ كىتىشىنىڭ 

ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن نۇرغۇن تاغالرنى 

  . ئورۇنالشتۇرىدۇ

  ) 31:10 ، 21:31 ، 16:15قۇرئان (

تاغالرنىڭ يهر تهۋرهشنىڭ ئالدىنى 

بۇ سۆزلهر ئىلىمپهنگه .  يوقرولىئېلىش 

  .ئۇيغۇن ئهمهس

ئالال بارلىق جانلىقنى جۈپى بىلهن 

  . ياراتقان

  ) 51:49قۇرئان (

بهزى جانلىقالرنىڭ جۈپى بولمايدۇ، 

  . پهقهت بىرال جىنسلىقتۇر

ئهرلهرنىڭ مهنى سويۇقلىقى ئادهمنىڭ 

ئومورتقا ۋه قۇۋۇرغا سۆڭىكى ئارىسىدىن 

  )86:6،7قۇرئان ( . كىلىدۇ

مهنى سويۇقلىقى ئومۇرتقا ۋه ئهرلهرنىڭ 

  . قوۋۇرغا ئارىسىدىن كهلمهيدۇ

مهن چوقۇم سىلهرنى : ۋىنپىرئه ●

  . دهيدۇ-لىتىمهنخكىرسىتقا مى

  ) 26:49 ، 7:124قورئان  (

 يۈسۈپ تۈرمىدىكى ئىككى ئادهمگه ●

راڭالردىكى سىلهرنىڭ ئا: مۇنداق دهيدۇ

. لىنىپ ئۆلتۈرىلىدۇخبىرىڭالر كىرسىتقا مى

  ) 12:41قۇرئان (

مىالدىدىن بۇرۇنقى (نىڭ دهۋرىده ساۇم ●

نىڭ دهۋرىده ۋه يۈسۈپ) ئهسىر-15

 ،)لهردهئهسىر-19مىالدىدىن بۇرۇنقى (

اليدىغان بۇنداق خمىسىردا كىرسىتقا مى

  . جازا يوق ئىدى

 كىرسىتقا مىقاليدىغان جازا مىالدىدىن ●

ئهسىرلهرگه كهلگهنده -6بۇرۇنقى 

ئاندىن پىرسىيهده بارلىققا كهلگهن، 

كىيىن رىم ئىمپىرىيىسىده كهڭ 

  . قوللىنىلغان

  ) انىيه قامۇسىبۈيۈك بىرىت (

پىرئهۋىن خۇمداندا كىسهك قويۇپ بىنا 

  ) 28:38قۇرئان . (سېلىشنى بۇيرۇيدۇ

قهدىمقى مىسىرلىقالر كىسهكته ئهمهس 

  . تتىبهلكى تاشتا بىنا ساال

(Manual of Egyptian Archaeology，

G Maspero，H Grevel) 
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ئادهمنىڭ ھامىلدار بولغاندىن تارتىپ  ●

تاكى سۈتى توختىغىچه بولغان ۋاقىت 

قۇرئان . ( ئاي بولىدۇ30جهمئى 

46:15 (  

ئادهمنىڭ سۈتى توختايدىغان ۋاقىت  ●

قۇرئان . (ئىككى يىل  ئىچىده بولىدۇ

31:14 (  

 ئاي 6ئادهمنىڭ ھامىلدارلىق مهزگىلى 

  . ئهمهس

بىر پاتقاندىن كىيىن غهرپكه  قۇياش ●

قۇرئان . (قارا پاتقاقلىققا كىرىپ كىتىدۇ

18:86 (  

 قۇياش تىز يۈرۈپ، بهلگىلهنگهن بىر ●

  ) 36:38قۇرئان . (جايغا بارىدۇ

قوياش غهرىپتىكى بىر قارا پاتقاقلىققا 

پېتىپ كهتمهيدۇ، بهلگىلهنگهن بىر 

  . جايغىمۇ بارمايدۇ

قۇياش يهرشارىنى ئايالنمايدۇ، بهلكى 

ا ئايلىنىش ئۆز ئوقىديهرشارى 

ھادىسىسى كۈندۈز -سهۋهبىدىن كېچه

   . يۈز بېرىدۇ

گۈلدۈرماما ئالالنىڭ ئۇلۇغلىقىنى 

مهدھىيهلهيدۇ، پهرىشتىلهر ئالالدىن 

ئۇ . قورققاچقا ئۇنى مهدھىيهلهيدۇ

چاقماق چاقتۇرۇپ ئۆزى خالىغان ئادهمنى 

  . ئۆلتۈرىدۇ

  ) 13:13قۇرئان (

 گۈلدۈرماما بولۇتالر ئارىسىدىكى ●

هتلهرنىڭ تهسىرلىشىشى بىلهن پهيدا زهر

  . بولغان ئاۋاز

 گۈلدۈرماما ۋه چاقماق خۇدانىڭ ●

  . پهرىشتىلىرى ئهمهس

ئىبراھىم بىلهن ئىسمائىل مهككىدىكى 

قۇرئان . (غانكهبىنىڭ ئۇلىنى تۇرغۇز

2:127 (  

ئىبراھىم پهيغهمبهر ئهزهلدىن سهئۇدى 

ئهرهبىستاندىكى مهككىگه بېرىپ 

ىنىڭ يهتته كهبئهمىلى. باقمىغان

 ئىسالم دىنى پهيدا سېلىنغان ۋاقتى

  . دىن بهك بۇرۇن ئهمهسلهربولغان دهۋر

» مىزان ئهل ئىسالم«ئهنۋهر جۇدىنىڭ ( 

بېتىده، -170دىگهن ئهسىرىنىڭ 

مىسىرنىڭ ئهڭ داڭلىق ئهرهپ 

ئهدهبىياتشۇناسى بولغان  پىرافىسسور 

تاھا ھۆسهيىن دوكتۇرنىڭ سۆزىنى 

  )  نهقىل ئالىدۇ
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قۇرئان . ( ئالال زىمىننى كهڭ يايىدۇ●

50:7 (  

  ) 79:30قۇرئان . ( يهر يۈزىنى يايىدۇ●

قۇرئان . ( يهر يۈزى قانداق يېيىلغان●

88:20 (  

  

شارى تهكشى ئهمهس، بهلكى  يهر●

  . بولۇپ، ئالهم بوشلىقىدا تۇرىدۇيومىالق

: گهن مۇقهددهس كىتاپتا مۇنداق دىيىل●

قۇرسىدا خۇدا زىمىن شارىنىڭ يو ○  

  ) 40:22يهشايا پهيغهمبهر . (تۇرىدۇ

 ئېسىپ مۇئهللهققه زىمىننى خۇدا ○  

  .قويغان

  )  26:7ئايۇپ پهيغهمبهر    (

  

  قۇرئان ئىلىمپهندىنمۇ يوقىرى ئىلىمپهنمۇ؟ 

 بهزى مۇسۇلمانالر تار نهزهر دائىرىسى بىلهن قۇرئاندىكى ئايهتلهرنى چۈشهندۈرۈپ، ●

ئهمىلىيهتته . تۈن تۇرىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇئۇنىڭ ئىلىمپهندىنمۇ ئۈس

. ئۇالر مىسال قىلغان ئايهتلهرنىڭ پۈتۈنلهي باشقىچه مهنىسى بار دىيىشكه بولىدۇ

 قىلچه ھهمۇنداق تار نهزهر دائىرىدىكى چۈشهندۈرۈشلهر بىۋاسته، روشهن چۈنكى ئ

مۇسۇلمانالرنىڭ قىسىم بولماستىن، بهلكى بىر ئوتتورغا چىققان گۇمانسىز ھالهتته 

ئهگهر خۇدا .  دىيىشكه بولىدۇ پهيدا بولغانئارقىلىق» قىزىشى«كۆڭۈل قويۇپ 

قۇرئاننىڭ ئىلىمپهندىنمۇ ئۈستۈن ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلماقچى بولسا، نىمه 

ئۈچۈن ئۇنى بىۋاسته، روشهن ۋه قىلچه گۇمانسىز بولغان سۆزلهر بىلهن 

  دىلىمهيدۇ؟ ئىپا

يىلالرغا كهلگهنده، ئاندىن -1970 يىل ئۆتكهندىن كىيىن، 1400  مۇھهممهتتىن●

ئىلىمپهن . بىر قىسىم مۇسۇلمانالر قۇرئاننى ئىلىمپهندىنمۇ ئۈستۈن دهپ جاكاراليدۇ

نىگىزىنى سۈرۈشتۈرگهنده، ئهمىلىيهتته يىقىنقى دهۋرلهرده . يېڭى شهيئى ئهمهس

نىڭ قۇرئاندىن مۇسۇلمانالر سىرتقا دىن تارقىتىش جهريانىدا كىشىلهر

ھازىرقى دهۋر گۇمانالنغانلىقىنى كۆرىدۇ، شۇڭا ئىلىمپهنگه چوقۇنىدىغان 

 مهجبۇرالرنى تېپىپ چىقىشقا » ئىسپات«يېڭىچه  ىش ئۈچۈنجهلپ قىلكىشىلىرىنى 

  . بولىدۇ

 ده، قۇياشنىڭ پاتىدىغان جايغا بېرىپ بىر قارا پاتقاقلىققا كىرىپ 18:86 قۇرئان ●

 قۇياشبۇ ئهلۋهتته ئىلىمپهنگه خىالپ، چۈنكى ئهمىلىيهتته . دۇكهتكهنلىكى سۆزلىنى

قۇياشنىڭ . يهرشارىنى ئايالنمايدۇ، بهلكى يهرشارى ئۆز ئوقىدا ئايلىنىدۇ

مۇسۇلمانالر مانا . بىر پاتقاقلىققا پېتىپ كىتىشى مۇمكىن ئهمهسيهرشارىدىكى 



 36 

 ئاالمهت، غايىبانه مۇشۇنداق ئىلىمپهنگه خىالپ بولغان ئايهتلهرنى يۇشۇرۇن مهنىده

  . دهپ چۈشهندۈرىدۇ

 ئارقىلىق ھهرقانداق بىر نهزىرىيهنى لهرتالالشچانلىققا ئىگه بولغان چۈشهندۈرۈش● 

  .  ئهلۋهتتهئىسپاتالپ بهرگىلى بولىدۇ

  

  بىلهن بولغان زىددىيىتى» مۇقهددهس كىتاپ«قۇرئاننىڭ 

سپاتاليمهن دهپ نى ئى) تهۋرات، ئىنجىل(» مۇقهددهس كىتاپ« قۇرئان ئۆزىنى ●

نىڭ نوپۇزى ۋه ھهقلىقىنى ئىنكار » مۇقهددهس كىتاپ«قۇرئان . جاكاراليدۇ

  . قىلمايدۇ

 ئهمما قۇرئاندا ئىپادىلهنگهن دىنى ئهقىده، تهلىملهر ۋه تارىخى خاتىرىلهر بىلهن ●

  . تىكى ئاالقىدار مهزمۇنالر زىت كىلىدۇ» مۇقهددهس كىتاپ«

،  بولۇپزىددىيهتلىك  ئىچىدىن قۇرئان ئۆز:ىزكى شۇڭا شۇنداق يهكۈن چىقىرااليم●

  . بولىشى مۇمكىن ئهمهس خۇدانىڭ ۋهھىسىدىن كهلگهن نىڭئۇ

قا بولغان بىلىمى تولىمۇ ئاز بولۇپ، ئۆزىنىڭ » مۇقهددهس كىتاپ« مۇھهممهتنىڭ ●

. سۆزلهيدۇخىيالىدا مۇقهددهس كىتاپتىن كهلگهن دهپ قارىغان مهزمۇنالرنى 

، داۋۇت، ساۇمقا مۇناسىۋهتلىك شهخىسلهر، مهسىلهن يۈسۈپ، تهۋراتورئاندىكى ق

ھىكايىلهرنىڭ بولغان بارلىق سواليمان، ئايۇب، يۇنۇس قاتارلىقالرغا مۇناسىۋهتلىك 

. باغدىن سۆزلىنىدۇ-تاغدىنكهينى ماسالشمىغان، -ئاخىرى يوق، ئالدى-باش

ۈشكه هندۈرشۇڭا قۇرئاننى شهرھىلىگۈچىلهر دائىم تهۋراتنى نهقىل ئېلىپ چۈش

  . مهجبۇر بولىدۇ

چۈنكى زامان .  مۇقهددهس كىتاپنىڭ قۇرئانغا قارىغاندا تىخىمۇ كۆپ ئاساسى بار●

 تارىخى ۋهقهلىكلهرگه تېخىمۇ يېقىن كىلىدۇ ىگهنخاتىرىلئۆزى ۋه ماكان جهھهتته ئۇ 

، خاتىرىلهنگهن )قۇرئاندىن نهچچه يۈز يىل ھهتتا نهچچه مىڭ يىل بۇرۇن يىزىلغان(

  . ۇنالر تېخىمۇ تولۇق ۋه تهرتىپلىك بولۇپ، تارىخقا تېخىمۇ ئۇيغۇن كىلىدۇمهزم

  نىڭ ماس كهلمهيدىغان جايلىرى» مۇقهددهس كىتاپ« قۇرئان بىلهن ●

  لهر ئىدىيهدىكى پهرق ۋهئېتىقات ○

  تهۋراتتىكى قۇربانلىقنىڭ ھهقىقى مهنىسى ■

   ئهيسا مهسىھكه ئائىت خاتىرىلهر■

  ھى ماھىيىتى ئهيسا مهسىھنىڭ ئىال□  

  لىنىشىخ ئهيسا مهسىھنىڭ كىرسىتكه مى□ 
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  دىگهن نامى» خۇدانىڭ ئوغلى« ئهيسا مهسىھنىڭ □ 

  دىگهن نامى » مهسىھ« ھهزرىتى ئهيسانىڭ □ 

  خۇدانىڭ خاراكتىرى ■

   ئادهمنىڭ چۈشكۈنلىشىشى ۋه گۇناھكار تهبىئىتى■

  ولى ئادهمنىڭ قۇتقۇزۇلۇشقا بولغان ئېھتىياجى ۋه قۇتقۇزۇلۇش ي■

  

  لهرخاتىرىلهردىكى پهرققۇرئان ۋه مۇقهددهس كىتاپتىكى تارىخى 

  مۇقهددهس كىتاپتىكى خاتىرىلهر  قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

ن، گولىيات قاتارلىق تارىخى شهخىسلهر قۇرئاندا سائۇل، داۋۇت، گىدىيو

   ىتىلگهنشتۈرۋئارال

  .پهيغهمبهرنىڭ نامى تىلغا ئېلىنمىغان ●

    )248-2:246قۇرئان (

------  

الرنىڭ تۇنجى پادىشاھى ئىسرائىل ●

  ) 2:247،249قۇرئان . (تارۇت

------  

ئىسرائىلالرنىڭ ئۆزىگه پادىشاھ  ●

تىكلهشنى تهلهپ قىلىش سهۋهبى، ئالال 

  . ئۈچۈن جهڭ قىلىش ئىدى

  ) 2:246قۇرئان (

  

------  

 ئۆلگهندىن كىيىن، بىر پهيغهمبهر ساۇم ●

ۇالر ئىسرائىلالردىن، ئهگهر جىھاد ئ

ئۈچۈن پهرز قىلىنغان بولسا، ئۇالرنىڭ 

جهڭ قىلماسلىقى مۇمكىنمۇ؟ دهپ 

  ) 2:246قۇرئان . (سورايدۇ

  .بهرنىڭ نامى سامۇئىلپهيغهم ●

   ) Ⅰ 9:15-17سامۇئىل پهيغهمبهر(

------  

ئىسرائىلالرنىڭ تۇنجى پادىشاھى  ●

  .سائۇل

   ) Ⅰ10:1،24،25سامۇئىل پهيغهمبهر(

------  

ئىسرائىلالرنىڭ ئۆزىگه ئهينى ۋاقىتتا  ●

پادىشاھ تىكلهشنى تهلهپ قىلىش 

سامۇئىل پهيغهمبهرنىڭ سهۋهبى،  

نى تۇتمىغانلىقى ئوغلىنىڭ خۇدانىڭ يولى

 دۆلهتلهرگهۋه ئىسرائىلالرنىڭ باشقا 

ئوخشاش بولۇشنى ئارزۇ قىلغانلىقى 

سامۇئىل پهيغهمبهر . (سهۋهبىدىن بولغان

8:4،5  (  

------  

ئىسرائىلالرنىڭ مىسىردىن ئايرىلىشى  ●

ياردىمى بىلهن مىسىرنىڭ خۇدانىڭ 

قۇللىقىدىن قۇتۇلۇپ، خۇدا ۋهده قىلغان 

 .ىش ئۈچۈندۈريېڭى زىمىنغا كىر
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ئالال ئىسرائىلالرغا ئالال ئۈچۈن جىھاد  ●

قۇرئان . (قىلىڭالر دهپ بۇيرۇق قىلىدۇ

2:224 (  

  

------  

ئىسرائىلالرنىڭ ئاقساقاللىرى، تارۇت  ●

  . دۇپادىشاھ بولۇشقا اليىق ئهمهس، دهي

  ) 2:247قۇرئان (

  

------  

تارۇت سهلتهنىتىنىڭ بىشارىتى،  ●

ئهھده ساندۇقىنىڭ ئىسرائىلالر ئارىسىغا 

  . چۈشىشىدۇر

  ) 2:248قۇرئان (

  

  

------  

تارۇت قوشۇنىنى باشالپ جهڭگه  ●

ئالال بىر : چىققاندا ئۇالرغا مۇنداق دهيدۇ

دهريا بىلهن سىلهرنى سىنىماقچى، كىم 

 ئىچسه، شۇ ئۇنىڭغا دهريانىڭ سۈيىنى

تهۋه ئهمهس؛ كىم دهريانىڭ سۈيىنى 

قولى بىلهن . ئىچمىسه، شۇ ئۇنىڭغا تهۋه

سۇنى چايقىتىپال قويغانالر بۇيرۇققا 

خىالپلىق قىلغانالر بولمايدۇ؛ كىيىن ئاز 

ساندىكى ئادهملهردىن باشقا ھهممىسى 

  . دهريا سۈيىنى ئىچىدۇ

  ) 2:249قۇرئان (

. ھهرگىزمۇ جىھاد قىلىش ئۈچۈن ئهمهس

ئايرىلغاندا مىسىرلىق ئۇالر مىسىردىن 

كۈمۈش - ئۇالرغا ئالتۇن تېخىقوشنىلىرى

  . كىچهكلهرنى بېرىدۇ-ۋه كىيىم

 12:35،36مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

 ،15:1،2 (   

------  

كۆپ قىسىم ئىسرائىلالر سائۇلنىڭ  ●

قىشاليدۇ، پادىشاھ بولغانلىقىنى ئال

قاراقچىالرال -پهقهت بىر قىسىم باندىت

  . ئۇنى كۆزگه ئىلمايدۇ

   ) Ⅰ 10:24،27سامۇئىل(

------  

فىلىستىنالر بۇالپ كهتكهن ئهھده  ●

ساندۇقى قايتۇرۇپ كىلىنىپ، خىلى 

 كىيىن ئاندىن  ئۆتكهندىنئۇزۇن زامانالر

 Ⅰسامۇئىل. (سائۇل پادىشاھ بولىدۇ

هس قۇرئان مۇقهدد ) . 5،6،7،8

 يىل 30-20كىتاپتىكى خاتىرىنى 

قىسقارتىۋىتىدۇ، ھهمده دۆلهت 

سهلتهنىتىنىڭ بهلگىسى ئهھده 

ساندۇقىنىڭ ئىسرائىلالر ئارىسىغا 

چۈشىشى دهيدۇ، بۇالر مۇقهددهس 

  . كىتاپتىكى خاتىرىلهرگه ماس كهلمهيدۇ

------  

دهريا سۈيى بىلهن ئهسكهرلهرنى  ●

ىڭ سىنايدىغان بۇ ۋهقه سائۇل پادىشاھن

ى گىدىيوننىڭ ۋاقتىدا ئهمهس، بهلك

). 7سهردارالر (اقتىدا يۈز بېرىدۇ ۋ

قۇرئان بۇ ئىككى ئادهمنى ئالماشتۇرۇپ 

گىدىئون مىالدىدىن بۇرۇنقى . قويغان

يىلى ئىسرائىلالرغا يىتهكچىلىك -1160

قىلىپ فىلىستىنلىكلهر بىلهن جهڭ 

قۇرئاننىڭ ئاتىشى (قىلغان، سائۇل 

ا مىالدىدىن بۇرۇنقى بولس) بۇيىچه تارۇت

يىلى ئىسرائىلالرغا يىتهكچى -1050

  .نالر بىلهن جهڭ قىلغانوئاممبولۇپ 
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------  

نلىكلهرنىڭ قوشۇنىغا فىلىستى چاروت ●

چى تارۇتنىڭ بىرىن. رهھپهرلىك قىلىدۇ

نى قېتىملىق جېڭىده، داۋۇت چاروت

  . ئۆلتۈرىدۇ

  ) 2:251قۇرئان (

  

، داۋۇت، )تارۇت( قۇرئاندا سائۇل ●

قاتارلىق ) چارۇت(گىدىيون، گوللىيات 

ئوخشىمىغان دهۋرده يۈز بهرگهن ئىش ۋه 

  .ئادهملهرنى ئارالشتۇرۋهتكهن

  

------  

  

) قۇرئاندا چاروت دىيىلگهن(گوللىيات  ●

فىلىستىن قوشۇنىنىڭ رهھپىرى ئهمهس، 

  ) Ⅰ 17سامۇئىل(. بهلكى بىر جهڭچىسى

نىڭ بىرىنچى ) تارۇت(سائۇل  ●

 قېتىملىق جېڭىده گوللىيات ياكى

فىلىستىنلىكلهر بىلهن ئهمهس، بهلكى 

 Ⅰسامۇئىل(ئاممونالر بىلهن جهڭ قىلغان 

 بىلهن داۋۇت-ئىسرائىلالر). 11

گوللىيات -فىلىستىنلىكلهر

 دىن بۇرۇنقىئوتتورسىدىكى جهڭ مىالدى

 Ⅰسامۇئىل. (يىلى يۈز بهرگهن-1025

16.17 (  

 

   ئارالشتۇرۋىتىلگهنهلىكلهرسا ۋه سامارىيقۇرئاندا مۇ

سهن : ساغا مۇنداق دهيدۇۇالال مئ ●

ئالهمدىن ئۆتكهندىن كىيىن، مهن 

سىنىڭ قهۋمىڭنى سىنايمهن، سامىرىالر 

 يهلىكلهرمۇقهددهس كىتاپتا سامارى(

ئۇالرنى ئىزىقتۇرۇپ ) دىيىلگهن

نىڭ قهۋمى ساۇمبۇ چاغدا ... كهتتى 

بىز مىسىردىن ئېلىپ : مۇنداق دهيدۇ

ۈپ  ئېغىر كۆرزىننهتلهرنى-چىققان زىبۇ

. مۇ شۇنداق قىلدى، سامىرىالرقتاشلىدۇ

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر بىر مۇزاي مهبۇد 

قۇرئان .  (ياساپ، ئۇنى ئىالھ دىدى

20:85-88 (  

ئهي سامىرىالر، :  مۇنداق دهيدۇساۇم ●

  ) 20:95قۇرئان (سىلهرگه نىمه بولدى؟ 

سهن : ... سامىرىالر مۇنداق دهيدۇ ●

چوقۇم ئىخالس قىلغان ئىالھقا قارا، بىز 

ئۇنى كۆيدۈرۈپ، ئاندىن دېڭىزغا 

 ) 20:97قۇرئان . (چاچىمىز

مىالدىدىن بۇرۇنقى پهيغهمبهر  ساۇم ●

  )تهۋرات(. ئهسىرده ئۆتكهن ئادهم-15

سامارىيه شهھرى بولسا مىالدىدىن  ●

يىلىغا كهلگهنده ئاندىن -870بۇرۇنقى 

ئىسرائىلىيه پادىشاھى تهرىپىدىن 

  . قۇرۇلغان شهھهر

   ) Ⅰ16:24رپادىشاھال(

 :نىڭ شهكىللىنىشىسامارىيه مىللىتى ●

يىلى شىمالى -722مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ئىسرائىلىيه دۆلىتى ھاالك بولغاندىن 

 Ⅱكىيىن، ئاسسۇرىيه پادىشاھى سارگون 

يات كۆپ ئىالھقا چوقۇنىدىغان 

مىللهتلهرنى سامارىيه شهھهرلىرىگه 

) Ⅱ 17:24پادىشاھالر (ىلىدۇكۆچۈرۈپ ك

 ئىسرائىلالر بىلهن  هدرىجى  تئۇالر، 

، شۇنداق قىلىپ يېڭى سېڭىشىپ كىتىدۇ

. ىيهلىكلهر پهيدا بولىدۇبىر مىللهت سامار

نىڭ ۋاقتىدا  پهيغهمبهرساۇم ●

سامارىيهلىكلهرنىڭ بولىشى مۇمكىن 



 40 

  
 700دىن ساۇم  ئىدى، چۈنكىئهمهس

ه يىل ئۆتكهندىن كىيىن ئاندىن سامارىي

  . دۇمىللىتى پهيدا بولۇشقا باشالي

مۇقهددهس كىتاپتا سامارىيهلىكلهرنىڭ  ●

  . مۇزايغا چوقۇنغانلىقى خاتىرلهنگهن

  ) 8:5،6ھۇشىئا پهيغهمبهر (

قۇرئاندا ھۇشىئا پهيغهمبهر خاتىرلىگهن  ●

سامارىيهلىكلهرنىڭ مۇزايغا چوقۇنغانلىقى 

 ساۇمتوغرىسىدىكى مهزمۇن بىلهن 

پهيغهمبهر دهۋرىدىكى ئىسرائىلالرنىڭ 

قۇنغانلىقى توغرىسىدىكى مۇزايغا چو

  . ۋهقهلىك ئارالشتۇرۋىتىلگهن

 پهيغهمبهر بىلهن ساۇم داقۇرئاندىمهك  ●

 يىل كىيىن 700ئۇنىڭدىن 

گه ئائىت  سامارىيهلىكلهرشهكىللهنگهن

  .  ئارالشتۇرۋىتىلگهنۋهقهلىكلهر

   ئارالشتۇرۋىتىلگهنئىككى مهريهمقۇرئاندا ئوخشىمىغان ئىككى دهۋرده ياشىغان 

 .نىڭ ئاكىسى ھارۇنساۇم ●

   ) 30-20:25قۇرئان  (

  . مهريهم ھارۇننىڭ سىڭلىسى ●

  )19:27،28قۇرئان (

 ئايالى تۇققان بالىنىڭئىمراننىڭ  ●

) 3:35،36قۇرئان .(ئىسمى مهريهم ئىدى

. مهريهم ئهيسا مهسىھنى تۇغىدۇ● 

  )3:45قۇرئان (

  . ئىمراننىڭ قىزى مهريهم ● 

  ) 66:12قۇرئان (

سىڭىلىسى مهريهم ئايال ھاروننىڭ  ●

مىسىردىن -تهۋرات. (پهيغهمبهر ئىدى

  ) 15:20چىقىش 

، ھارۇن ۋه مهريهم ئىمراننىڭ ساۇم ●

  . بالىلىرى

  ) 26:59نوپۇس سانى -تهۋرات(

قۇرئان ئهيسا پهيغهمبهرنىڭ ئانىسى  ●

يىل  1500ئۇنىڭدىن مهريهم بىلهن 

 ئىمراننىڭ قىزى ئىلگىرى ياشىغان 

 ھارۇننىڭ  ۋهساۇم(مهريهمنى 

  . ئارالشتۇرۋهتكهن) سىڭلىسىنى

  ن پهرقلىنىدۇكىدىقۇرئاندىكى مهريهمنىڭ تۇرمۇشى مۇقهددهس كىتاپتى

ئۇالر چهك تارتىش ئۇسۇلى ئارقىلىق  ●

مهريهمنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئالىدىغان 

بۇنىڭغا زهكهرىيا . ئادهمنى تالاليدۇ

  . تاللىنىدۇ

زهكهرىيا مهريهمنىڭ ھامىسى ياكى  ●

ئۆگهي دادىسى ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ 

  . دۇربىر نهۋره ئاچىسىنىڭ ئېرى

  ) 1:39،40لۇقا -ئىنجىل(



 41 

  ) 3:44قۇرئان (

  . قىدۇزهكهرىيا مهريهمنى با ●

  ) 3:37قۇرئان (

زهكهرىيا ھهر قىتىم مهريهمنىڭ  ●

ھوجرىسىغا كىرگهنده، ئالالنىڭ ئۇنى 

يىمهكلىك بىلهن تهمىنلىگهنلىكىنى 

  . كۆرىدۇ

  ) 3:37قۇرئان (

 بولغۇسى ئېرىمهريهمنى ئىنجىلدا  ●

ئهمرىگه ئالىدۇ ۋه ئۇنىڭ ھالىدىن يۈسۈپ 

  . دىيىلگهنخهۋهر ئالىدۇ

ئهمىلىيهتته قۇرئاندىكى ھىكايىلهر  ●

 The Gospel of«ساختا ئىنجىل  

James « ۋه مىسىر رىۋايهتلىرى

»History of the Virgin « دىن

  .كهلگهن

  

   هقهلىكىلىرى ئارالشتۇرۇۋىتىلگهن بابىل مۇنارىنىڭ ۋقۇرئاندا پىرئهۋىن، ھامان ۋه

ھامان مىسىر پىرئهۋىنىنىڭ ۋهزىرى  ●

  . ئىدى

  ) 28:8قۇرئان (

 كىسهك بىلهن پىرئهۋىن ھامانغا ●

 ىتىپئىگىز مۇنار ياس ئاسمان پهلهك

كۆرۈپ باقماقچى موسانىڭ ئىالھىنى 

  .بولىدۇ

  )  40:36،37 ، 28:38قۇرئان (

رئهۋىن ۋه ھاماننى ئالال قارۇن، پى ●

  ) 29:39قۇرئان . (ھاالك قىلغان ئىدى

نى پىرئهۋىن، ھامان ۋه ساۇمئالال  ●

.  دهۋهت قىلىشقا ئهۋهتىدۇقارۇننى

  ) 40:23،24قۇرئان (

پادىشاھى ) ئېران(ھامان پارىس  ●

ئاھاشرۇشنىڭ ئهڭ يوقىرى دهرىجىلىك 

  . ۋهزىرى

  ) 3:1ئىستهر (

بىلهن مىسىرنىڭ ) ئېران(پارىس  ●

  . ئارلىقى خېلىال يىراق

سا ۋه پىرئهۋىننىڭ ياشىغان ۋاقتى ۇم ●

  . يىل بۇرۇن1100ھاماندىن 

  ) 1،2مىسىردىن چىقىش -تتهۋرا(

ىگىز مۇنار ياسايدىغان ئاسمان پهلهك ئ ●

 يىل بۇرۇنقى 700سادىن ۇۋهقهلىك م

  . بابىل شهھرىده يۈز بهرگهن

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

11:3،4،9 (  

سا ۋه مىسىر پىرئهۋىنى بىلهن ۇن مقۇرئا ●

 يىل بۇرۇن بابىلدا يۈز 700ئۇالردىن 

  . بهرگهن ۋهقهلىكنى ئارالشتۇرۋهتكهن

سا ۋه پىرئهۋىن بىلهن ۇقۇرئان م ●

 يىل كىيىن ياشىغان 1100ئۇالردىن 

پارىس پادىشاھىنىڭ ۋهزىرى ھاماننى 

  . ئارالشتۇرۋهتكهن
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   ئىسمىپهيغهمبهرنىڭئىبراھىم 

ۆسمۈرلۈك دهۋرىدىال ئۇنىڭ ئ-ئۇ ياش

ئاتىسى ۋه قهۋمىدىكىلهر ئۇنى ئىبراھىم 

  . دهپ ئاتايتى

  ) 21:60قۇرئان (

ئىبراھىمنىڭ ئهسلى ئىسمى ئابرام  ●

 ياش ۋاقتىدا خۇدا ئۇنىڭغا 99بولۇپ، ئۇ 

دهپ ئابراھام كۆرىنىپ، ئۇنىڭ ئىسمىنى 

 نىڭ مهنىسى  ئابراھام.ئۆزگهرتىدۇ

  . تۇرهنلىكدىگ» مىللهتلهرنىڭ ئاتىسى«

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

17:1-5 (  

 پهيغهمبهر قېرىغان ۋاقتىدا ئىبراھىم ●

» ئابراھام«خۇدا تهرىپىدىن قويۇلغان 

» ئىبراھىم «ئىسىمنى، قۇرئاندىگهن 

 خاتا ھهمده. دهپ بۇزۇپ تهلهپپۇز قىلىدۇ

رىدىال ئۆسمۈرلۈك دهۋ- ياشھالدا، ئۇ 

   . شۇنداق ئاتىالتتى دهيدۇ

   ؟ )روسۇللىرى(خۇدانىڭ ئهلچىلىرى  دهۋرىدىكى پهيغهمبهرھ نو

نوھنىڭ قهۋمى خۇدانىڭ ئهلچىلىرىنى  ●

ئىنكار قىلغاچقا، ئالال ) روسۇللىرىنى(

سۇغا غهرق تۇپان باالسى بىلهن ئۇالرنى 

  . قىلىپ ئۆلتۈرىدۇ

  ) 26:105 ، 25:37قۇرئان (

نوھ ۋه ئۇنىڭ پهقهت ئالال  ●

ۇپان باالسىدىن  تالئائىلىسىدىكىلهرنى

  . ساقالپ قالىدۇ

   )77-37:75 ، 21:76قۇرئان (

تۇپان باالسى كىلىشتىن بۇرۇن يهر  ●

يۈزىده پهقهت نوھ ۋه ئۇنىڭ 

ئائىلىسىدىكىلهرال ھهققانى ئادهملهر 

بولۇپ، پهقهت شۇالرال نوھنىڭ 

  . كېمىسىگه چىقىپ ھايات قالىدۇ

  ) 7:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

نوھ  ىتتا يهر يۈزىدهۋاقئهينى  ●

باشقا خۇدانىڭ  سىرت پهيغهمبهردىن

. ئهمهسبولغان ) روسۇللىرى(ئهلچىلىرى 

   ئوغلىنىڭ تهقدىرىپهيغهمبهرنىڭتۇپان باالسىدا نوھ 

نوھنىڭ ئوغلى تۇپان باالسىدا سۇغا 

قۇرئان . (غهرق بولۇپ ئۆلىدۇ

11:42-46 (   

نوھنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ھهممىسى كېمىگه 

ان باالسىدىن ساقلىنىپ چىقىپ تۇپ

  . قالىدۇ، سۇغا غهرق بولۇپ ئۆلمهيدۇ

 ، 6:18ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

 ؛ 10:1 ، 8:18 ، 7:7

پىتروس يازغان بىرىنچى خهت -ئىنجىل

3:20 (  
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  نوھنىڭ كېمىسى توختىغان جاي

تۇپان باالسى يانغاندىن كىيىن، 

نىڭ كېمىسى جۇدى تېغىنىڭ نوھ

ه ھازىرقى تۈركىي(.  توختايدۇئۈستىده

  ) بىلهن سۈرىيه چىگرىسىدا

  ) 11:44قۇرئان (

  

تۇپان باالسى يانغاندىن كىيىن، 

ئارارات تېغىنىڭ نوھنىڭ كېمىسى 

 تۈركىيهھازىرقى . (ئۈستىده توختايدۇ

گرىسى ئارلىقىدىكى  چىئهرمهنىيهبىلهن 

  ) تاغالر، تۈركچه ئاغرى تېغى دىيىلىدۇ

   ) 8:4ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

  نوھنىڭ ياشىغان ئۆمرى 

تۇرىدۇ، يىل  950نوھ ئۆز قهۋمىده 

  . ئاندىن تۇپان باالسى يىتىپ كىلىدۇ

  ) 29:14قۇرئان (

 ياشقا كىرگهنده تۇپان باالسى 600نوھ 

تۇپان باالسىدىن كىيىن . يىتىپ كىلىدۇ

 950ر كۆرۈپ،  ئۆمۈ يىل350 ئۇ يهنه

ئالهمدىن ئاندىن  ياشقا كىرگهنده

   .ئۆتىدۇ

  ) 9:29ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

  

  نوھنىڭ ئايالىنىڭ ئېتىقادى 

نوھنىڭ ئايالى ئىمانسىز ئىدى، ئۇ ئېرىغا 

سادىق ئهمهس ئىدى، شۇڭا ئالالدىن ئۇ 

ئايالغا كهلگهن جازانى نوھ توساپ 

  . قااللمايدۇ

  ) 66:10قۇرئان (

. نوھنىڭ ئايالى ئىمانسىز ئهمهس ئىدى

مىگه چىقىپ تۇپان ئۇ نوھقا ئهگىشىپ كى

  . باالسىدا ھايات قالغانالرنىڭ بىرى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  - تهۋرات(

8:15-18 (   

  

  سواليمان ۋه شىبا دۆلىتىنىڭ ئايال پادىشاھى

سواليمان پادىشاھنىڭ قوشۇنى  ●

جىنالر، ئادهملهر ۋه قۇشالردىن 

  . تهشكىللهنگهن

  ) 27:17قۇرئان (

شىبانىڭ ئايال پادىشاھى سواليمان  ●

پادىشاھنىڭ خۇداغا تايىنىپ زور 

شهرهپ قازانغانلىقىنى ئاڭالپ، -شان

قىيىن سوئالالر بىلهن سىنىماقچى ئۇنى 
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شىدۇ، سواليمان ھۆپۆپ بىلهن سۆزلى ●

ئۇ قۇش ئارقىلىق شىبا دۆلىتىنىڭ ئايال 

پادىشاھىغا خهت ئهۋهتىپ، ئۇنى ئهل 

ئايال پادىشاھ . بۇلۇشقا دهۋهت قىلىدۇ

كىلىپ سواليماننىڭ ئهينهك بىلهن 

سېلىنغان ئوردىسىنى كۆرۈپ، ئالالغا 

  . ئىمان ئېيتىدۇ

  ) 44-27:21قۇرئان (

قۇرئاندا دىيىلگهن يوقۇرقى  ●

ه تارىخى ئاساسى  قىلچۋهقهلىكلهر

بولمىغان ئهپسانىلهر بولۇپ، ئهينى 

 تارقىلىپ ئارىسىداۋاقىتتا يهھۇدىالر 

رىۋايهتلهردىن -ئهپسانهيۈرگهن 

  . كهلگهن

 (The Targum of Esther-Second)  

سواليمان ئۇنىڭ . بولۇپ كىلىدۇ

. سوئاللىرىنىڭ ھهممىسىگه جاۋاپ بېرىدۇ

پاراسىتىگه -ئايال پادىشاھ ئۇنىڭ ئهقىل

قايىل بولىدۇ، ھهم ئۇ سالغۇزغان 

ھهيۋهتلىك ئوردا سارايالرنى كۆرۈپ، 

ئۇ مۇنداق . خۇدانى مهدھىيىلهيدۇ

رسهن خۇدا سواليماندىن خۇ: دهيدۇ

بولغاچقا، ئۇنى ئىسرائىلالرنىڭ 

  .پادىشاھلىق تهختىگه ئولتۇرغۇزۇپتۇ

 ، Ⅰ  10:1-9پادىشاھالر تهزكىرىسى(

  ) 9-9:1تارىخنامه 

 قۇرئاندا شىبا ئايال پادىشاھىنىڭ نىمه ●

ئۈچۈن سواليمان پادىشاھ بىلهن 

كۆرۈشكىلى كهلگهنلىكى ۋه ئۇ يهرده 

  . چۈشهندۈرگهنبولغان ئىشالرنى خاتا 

  

  خۇدانىڭ بالىسىمۇ ؟ ) ئۇزهئىر(ئىزرا 

مۇقهددهس كىتاپتا (يهھۇدىالر ئۇزهئىرنى 

  . ئالالنىڭ بالىسى دهيدۇ) ئىزرا

، بۇخارى ھهدىسلىرى 9:30قۇرئان (

6:60:105 (  

ئىزرا خۇدانىڭ «يهھۇدىالردا ئهزهلدىن 

دهيدىغان بۇنداق ئېتىقات » بالىسى

 مهيلى تهۋرات قاتارلىق. بولۇپ باقمىغان

كونا ئهھده دهۋرىگه مهنسۇپ بولغان 

مۇقهددهس يازمىالر بولسۇن، ياكى 

مىشناھ قاتارلىق يهھۇدىالرنىڭ تالمۇد، 

دىنى كىتاپلىرى بولسۇن، كىيىنكى 

ئىزرا خۇدانىڭ «ھىچقانداق يهرده 

بۇ . دهيدىغان خاتىره يوق» بالىسى

  . يهھۇدىالرغا قىلىنغان تۆھمهت
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  .يدىغان مۇزاي ھهيكىلىمۇزاينىڭ ئاۋازىنى چىقىراال

سا ئالهمدىن ئۆتكهندىن كىيىن، ۇ م●

زىننهت بۇيۇملىرى -ئۇنىڭ قهۋمى زىبۇ

بىلهن مۇزاينىڭ ئاۋازىنى چىقىرااليدىغان 

  .  ياسايدۇبۇتبىر مۇزاي 

  ) 20:88 ، 7:148قۇرئان (

 قۇرئاندىكى بۇ خاتىره ●

  بولغانئهپسانىلهر توپلىمى-رىۋايهت

Pirqey Rabbi Eli’ezer  نىڭ

  .  بابىدىن كهلگهن-45

ئىسرائىلالرنىڭ ئالتۇندىن مۇزاي  ●

ھهيكىلى ياسىغانلىق ۋهقهسى تهۋراتنىڭ 

بابىدا -32مىسىردىن چىقىش 

خاتىرلهنگهن، ئهمما مهزمۇنى قۇرئانغا 

  . ئوخشىمايدۇ

كۈمۈش بىلهن ئادهمنىڭ -بۇت ئالتۇن ●

قولىدا ياسىلىدۇ، ئاغزى بولسىمۇ 

سىمۇ سۆزلىيهلمهيدۇ، كۆزى بول

  ) 115:4،5زهبۇر . (كۆرهلمهيدۇ

ئادهم بۇدتىن تىلىسىمۇ، ئۇ جاۋاپ  ●

كۈلپهتلهردىن   ئىنساننىقايتۇرالمايدۇ، 

) 46:7يهشهيا پهيغهمبهر  (.ۇتقۇزالمايدۇق

 بۇت سۆزلىيهلمهيدۇ، ماڭالمايدۇ، ئۇنى ●

يهرهمىيا . (ئادهملهر كۆتىرىشى كىرهك

  ) 10:5پهيغهمبهر 

ئىسرائىلالر ياسىغان  قۇرئان خاتا ھالدا ●

مۇزاي بۇتنى ئاۋاز چىقىرااليتى دهپ 

  . خاتىرلىگهن

  خۇدانىڭ يهھۇدىالرغا چۈشۈرگهن يىمهكلىك جهھهتتىكى پهرزلىرى

ئالال يهھۇدىالرنى ئهسلىده روخسهت  ●

نى قىلغان نۇرغۇن ياخشى يىمهكلىكهر

چۈنكى ئۇالر . يىيىشتىن چهكلهيدۇ

ه ناھهق ئىشالرنى كۆپ قىلغانلىقى ۋ

باشقىالرنى ئالالنىڭ يولىغا كىرىشتىن 

  . توسقانلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ

  ) 4:160قۇرئان (

ئالال يهھۇدىالرنى تويىقى ئاجرالمىغان  ●

. بارلىق ھايۋانالرنى يىيىشتىن چهكلهيدۇ

كالىالرنىڭ دۇمبه ۋه -يهنه قوي

 پهيغهمبهر ئارقىلىق ساۇمخۇدانىڭ  ●

 ئىلالرغا تۈرلۈك پهرزلهرنىئىسرا

 ئۇالرنىڭ ناھهق ئىشالرنى ئۆگىتىشى،

قىلغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇالرنى 

ىر قۇتقۇزۇش  ۋه خۇداغا مهنسۇپ يېڭى ب

. مىللهت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈندۈر

  ) 4قانۇن شهرھى -تهۋرات(

خۇدانىڭ ئىسرائىلالرغا ئۆگهتكهن  ● 

يىمهكلىك جهھهتتىكى پهرزلىرى 

  .  پهرقلىنىدۇىكى بايانالردىنقۇرئاند

  ) 11الۋىيالر -تهۋرات(
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ئۈچىيىدىكى مايالردىن باشقا مايلىرىنى 

 سهۋهبى بۇنىڭ. يىيىشتىنمۇ چهكلهيدۇ

ئۇالر ناھهق ئىشالرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن 

قۇرئان . (ئۇالرغا بېرىلگهن جازادۇر

6:146 (   

   ئهۋالدىلىرىپهيغهمبهرنىڭئىبراھىم 

ئالال ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدلىرى بولغان  ●

اۋۇت، سواليمان، ئىسھاق، ياقۇپ، د

سا، ھارون، ۇئايۇب، يۈسۈپ، م

 ئهيسا، ئىلياس، زهكهرىيا، يهھيا،

يۇنۇس، لۇت ، ئىسمايىل، ئىلىشا

قاتارلىقالرنى يىتهكلىگهن، ئۇالرغا 

  . مۇقهددهس كىتاپالرنى بهرگهن

   ) 89-6:83قۇرئان (

، ۇت ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدى ئهمهسل ●

راننىڭ ئىنىسى ھا  ئۇنىڭبهلكى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (ئوغلىدۇر

11:27،31 (  

ئۇ ئايۇب ئبراھىمنىڭ ئهۋالدى ئهمهس،  ●

 جايدا ياشىغان دىگهن» ئۇز«قهدىمقى 

  .ئادهم

  ) 1:1ئايۇب  (

قۇرئاندا ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدلىرى  ●

.  بارالرتوغرىسىدىكى خاتىرىلهرده خاتالىق

ى قۇرئاندا خۇدانىڭ ۋهھىس ●

 بېرىش شهكلىده ندهك  كىتاپدىيىلگه

  .  بولمىغان

تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل ۋه باشقا بارلىق (

مۇقهددهس كىتاپالردا ئۇنداق 

  ) دىيىلمىگهن

قۇرقى ئادهملهرگه  خۇدانىڭ يوداقۇرئان ●

 ئېنىق مۇ بهرگهنلىكىالرنى كىتاپقايسى 

  . دىيىلمىگهن

  گهن ئىككى ئادهمشىنى ئېيتىپ بهريۈسۈپ ئهلهيكىساالمغا تۈرمىده ئۆز چۈ

يۈسۈپ بىلهن ئىككى ياش يىگىت  ●

، ئۇالر يۈسۈپكه بىرگه تۈرمىگه سولىنىدۇ

  . ئۆزلىرىنىڭ چۈشىنى ئېيتىپ بېرىدۇ

  ) 12:36قۇرئان (

تاماققا تۈرمىده مىسىر پادىشاھىنىڭ  ●

مهسئۇل ئهمهلدارى بىلهن شاراپقا مهسئۇل 

ئهمهلدارى يۈسۈپكه ئۆزلىرى كۆرگهن 

.  ېرىدۇچۈشنى ئېيتىپ ب

  ) 40ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(
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يۈسۈپ تۈرمىگه سولىنىپ بىر مهزگىل  ●

ئۆتكهندىن كىيىن ئاندىن يوقۇرقى 

ئۇالر . ئىككى ئهمهلدار تۈرمىگه سولىنىدۇ

  . بىر ۋاقىتتا تۈرمىگه سوالنغان ئهمهس

    )40:3-39:19ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

مىسىر پادىشاھىنىڭ بۇ ئىككى  ●

نىڭ ياش يىگىت بولىشى ئهمهلدارى

  . مۇمكىن ئهمهس

قۇرئاندا، تۈرمىده يۈسۈپكه دىمهك  ●

چۈشلىرىنى ئېيتىپ بهرگهن ئىككى ئادهم 

  .  بارالرتوغرىسىدىكى خاتىرىده خاتالىق

  نىڭ ئىسمى  پهيغهمبهريهھيا

ئالال بىر ئوغۇل بىلهن زهكهرىياغا خۇش 

بۇ ئوغۇلنىڭ ئىسمى . خهۋهر يهتكۈزىدۇ

 ئالال ئىلگىرى ھىچكىمنى يهھيا بولۇپ،

ئۇنىڭ بىلهن ئىسىمداش قىلىپ 

  . باقمىغان

  ) 19:7قۇرئان (

  

ر ئىچىده يهھيا دىگهن ئىسىم ئىسرائىلال

 يهھيا كۆپ ئۇچرايدىغان ئىسىم بولۇپ،

پهيغهمبهردىن ئىلگىرىمۇ يهھيا 

پادىشاھالر . (ئىسىملىك ئادهملهر بولغان

  ) Ⅱ 25:23تهزكىرىسى

  ىڭ ئىسمىئىبراھىمنىڭ ئاتىسىن

ئازار ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىسمى 

  . ئىدى

  ) 6:74قۇرئان (

تارا ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىسمى 

  . ئىدى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

11:27،31 (  

  

  سانى باال قىلىپ بېقىۋالىدۇ ؟ كىم مۇ

سانى باال ۇمىسىر پىرئهۋىنىنىڭ خوتونى م

  .  قىلىپ بېقىۋالىدۇ

  ) 28:9قۇرئان (

سانى باال ۇمىسىر پىرئهۋىنىنىڭ قىزى م

  . قىلىپ بېقىۋالىدۇ

  ) 2:10ئالهمدىن چىقىش -تهۋرات(
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   ۇپنىڭ ئىشلىرى ئارالشتۇرۋىتىلگهنسا بىلهن ياققۇرئاندا مۇ

نىڭ ئاتىسى مىدىياندىكى ئىككى قىز

ساغا ياتلىق ۇئۆزىنىڭ بىر قىزىنى م

سا ۇئهمما شهرتى مقىلماقچى بولىدۇ، 

 يىل ئىشلهپ بېرىشى 8 غاچوقۇم ئۇنىڭ

  . سا بۇ شهرتكه قوشۇلىدۇۇكىرهك، م

   ) 28-28:22قۇرئان (

سا مىدىياندىكى بىر روھانىنىڭ ۇم ●

ئۆيىده تۇرىدۇ، مىدىيان روھانىسى 

زىنىڭ زىپۇراھ ئىسىملىك قىزىنى ئۆ

  .ساغا ياتلىق قىلىپ بېرىدۇۇم

مىسىردىن چىقىش -تهۋرات(

2:16-21 (   

اھىلنى ئېلىش ياقۇپ الباننىڭ قىزى ر ●

  .  يىل ئىشلهپ بېرىدۇ7ئۈچۈن ئۇنىڭغا 

  ) 29:18ئالهمنىڭ يارىتىلىش -تهۋرات(

 400سا بىلهن ئۇنىڭدىن ۇقۇرئاندا م ●

يىل بۇرۇن ياشىغان ياقۇپنىڭ ئىشلىرى 

  . ئارالشتۇرۋىتىلگهن

  پهيدا بولىشىنىڭ ) ئىبلىس(شهيتان 

ئالال بارلىق پهرىشتىلهرنى ئادهم ئاتىغا 

پ سهجده قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، باش ئۇرۇ

پهرىشتىلهر شۇنداق قىلىدۇ، پهقهت 

ال بۇنداق قىلىشقا ) ئىبلىس(شهيتان 

  .  ئۇنى جازااليدۇشۇڭا ئالال. ئۇنىمايدۇ

 ، 7:11،12 ، 2:34قۇرئان (

15:28-34 ، 17:61-63 ، 18:50 ، 

38:71-78 (  

پ،  ئهسلى بىر پهرىشته بولۇشهيتان

خۇدا  كىيىن ئۇنىڭ نىيىتى بۇزۇلۇپ

. بىلهن تهڭ ئورۇندا تۇرماقچى بولىدۇ

   .شۇڭا خۇدا تهرىپىدىن جازالىنىدۇ

  )17-14:12يهشايا پهيغهمبهر (

   

  ئادهم گۇناھ ئۆتكۈزگهندىن كىيىن، كىم بىلهن دۈشمهنلىشىدۇ؟ 

چهكلهنگهن ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانا 

دهرهخ سهۋهبىدىن گۇناھ ئۆتكۈزگهچكه، 

چىقىرۋىتىدۇ، تىن ئالال ئۇالرنى جهننهت

ھهمده ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى 

  .  دهيدۇسىلهر دۈشمهنلىشىپ ئۈتۈئۆزئارا

  ) 20:123 ، 7:24 ، 2:36قۇرئان (

 خۇدا ائادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئان

چهكلىگهن دهرهخنىڭ مىۋىسىنى يهپ 

ئادهمنى خۇدا . گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ

ىلهن ب) شهيتان(ئېزىقتۇرغان يىالن

هۋالدىنى دۈشمهن بولىسىلهر ئايالنىڭ ئ

  . دهيدۇ

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  - تهۋرات(

3:14،15 (  
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  ئادهم ئاتىنىڭ ئىككى ئوغلى توغرىسىدا

ئادهم ئاتىنىڭ بىر ئوغلى ئۆزىنىڭ  ●

ئىنىسىنى ئۆلتۈرۋهتكهنده، ئالال بىر 

قاغىنى ئهۋهتىپ يهرنى كوالتقۇزىدۇ، بۇ 

ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئىنىسىنىڭ جهسىتىنى 

  . انداق كۆمۈشنى بىشارهت قىلىدۇق

   ) 31-5:27قۇرئان (

ئۆلتۈرگهنلىك پۈتكۈل بىر ئادهمنى  ●

ئىنسانىيهتنى ئۆلتۈرگهن بىلهن باراۋهر، 

بىر ئادهمنى قۇتۇلدۇرغانلىق پۈتكۈل 

. ئىنسانىيهتنى قۇتۇلدۇرغان بىلهن باراۋهر

  ) 5:32قۇرئان (

يوقۇرقى ئايهت يهھۇدىالرنىڭ 

 مىشناختىن ئادهت توپلىمى-ئۆرپ

  . كۆچۈرۈلگهن

) Mishnah Sanhedrin 4:5(  

ئادهم ئاتىنىڭ چوڭ ئوغلى قابىلنىڭ  ●

ئۆز ئىنىسى ھابىلنى ئۆلتۈرۋهتكهن 

ۋهقهلىك قۇرئاندىكى خاتىره بىلهن 

  . ئوخشىمايدۇ

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

4:8-15 (  

قۇرئاندىكى خاتىره مۇقهددهس  ●

 كىتاپتىن ئهمهس بهلكى يهھۇدى

  . رىۋايهتلىرىدىن كهلگهن

 ( Pirke Rabbi Eliezer 21 ; The 

Targum of Jonathan ben Uzziah ;  

The Targum of Jerusalem ) 

 

 نلىق ۋهقهلىكى ئارالشتۇرۋىتىلگهن بىلهن ئۈچ يهھۇدى ياشنىڭ ئوتقا تاشالنغائىبراھىم

 رهت ئىبراھىم بۇتقا سهجده قىلىشنى ●

نجاپ تۇرغان قىلغانلىقى ئۈچۈن يالقۇ

ئوتقا تاشلىنىدۇ، ئهمما ئالال ئۇنى 

  . قۇتقۇزىۋالىدۇ

   ) 71-21:51قۇرئان (

: ئىبراھىم ئاتىسى ئازارغا مۇنداق دهيدۇ ●

سهن بۇتنى ئىالھ دهمسهن، مىنىڭچه 

  .  ئازغۇنلۇقتاروشهنڭ سهن ۋه قهۋمى

  ) 6:74قۇرئان (

  

قهدىمقى بابىل دهۋرىده، بابىللىقالرغا  ●

شادرا، مايشهك، ن ئهسىرگه چۈشكه

ياش يهھۇدى ئابىدنىگو قاتارلىق ئۈچ 

بۇتقا سهجده قىلىشنى رهت قىلغانلىقى 

ئۈچۈن بابىل پادىشاھى نهبۇقىت نهزهر 

تهرىپىدىن يالقۇنجاپ تۇرغان ئوتقا 

ئهمما خۇدا ئۇالرنى . تاشلىنىدۇ

  . قوتقۇزىۋالىدۇ

   ) 23-3:8دانىيال پهيغهمبهر (

قۇرئان مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

ئهسىرده ياشىغان ئىبراھىم -21

 يىل 1500پهيغهمبهر بىلهن ئۇنىڭدىن 

كىيىن ياشىغان، يهنى مىالدىدىن 

يىللىرى  بابىللىقالرغا -530بۇرۇنقى 

ئهسىرگه چۈشكهن ئۈچ يهھۇدى ياشنىڭ 

  . ۋهقهلىكىنى ئارالشتۇرۋهتكهن
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خاتىرلهر بۇ ئهمىلىيهتته قۇرئاندىكى  ●

مۇقهددهس كىتاپتىن ئهمهس بهلكى 

خهلق ئىچىده تارقىلىپ يۈرگهن يهھۇدى 

دىن » مىدراش رابا«رىۋايهتلىرى 

 .كهلگهن

  م شهھرىدىن ئايرىلىشىلۇت ۋه ئايالىنىڭ سۇدۇ

پهرىشته لۇتقا ئائىله تاۋاباتلىرىنى ئېلىپ 

ئايالىدىن باشقا يولغا چىقىشنى، يولدا 

ھىچكىمنىڭ  كهينىگه قاراپ 

 چۈنكى ئۇنىڭ دۇ،سالماسلىقىنى تاپىالي

ئايالى باشقىالر بىلهن بىلله ھاالك 

  . بوالتتى

  ) 11:81قۇرئان (

 ئايالى ۋه پهرىشتىسى لۇتقاخۇدانىڭ 

گۇناھقا پاتقان ئىككى قىزىنى ئېلىپ 

، بۇ  ئايرىلىشنىسۇدۇم شهھرىدىن

شهھهرگه كىلىدىغان خۇدانىڭ 

جازاسىدىن قۇتۇلۇپ قىلىشنى، يولدا 

ھهرگىز كهينىگه قاراپ ئۇالرنىڭ 

نى، تۈزلهڭلىككه ئهمهس تاغ سالماسلىق

ئۇالر . تهرهپكه قاراپ قېچىشنى تاپىاليدۇ

شهھهردىن ئايرىلغاندىن كىيىن، خۇدا 

سۇدۇم ۋه گۇمۇرا ئاسماندىن ئوت تاشالپ 

يولدا لۇتنىڭ . ھاالك قىلىدۇشهھىرىنى 

 شۇ ھامان غاچقائايالى كهينىگه قاراپ سال

  .  تاش تۇزغا ئايلىنىپ قالىدۇ

 يارىتىلىشى ئالهمنىڭ-تهۋرات(

19:15-26 (   

  زهكهرىيانىڭ گهپ قىاللماس بولۇپ قالغان ۋاقتى

ئالال زهكهرىياغا بىر ئوغۇل پهرزهنت ئاتا 

قىلىش توغرىسىدا خۇش خهۋهر بېرىدۇ، 

بالىنىڭ ئىسمى يهھيا بولىدۇ، ئهمما 

زهكهرىيا ئىشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن ئالال 

ئۇنى ئۈچ كۈنگىچه سۆزلىيهلمهس قىلىپ 

   .قويىدۇ

   ) 10-19:7قۇرئان (

پهرىشته زهكهرىياغا خۇدانىڭ ئۇنىڭغا بىر 

ئوغۇل پهرزهنت ئاتا قىلىدىغانلىقى، 

بالىنىڭ ئىسمى يهھيا بولىدىغانلىقى 

ئهمما . توغرىسىدا خۇش خهۋهر يهتكۈزىدۇ

زهكهرىيا ئىشهنمىگهنلىكى ئۈچۈن خۇدا 

تاكى يهھيا ئۇ ئۇنى گاچا قىلىپ قويىدۇ، 

ارلىقتا گهپ تۇغۇلغىچه بولغان ئ

  . قىاللمايدۇ

  ) 1:19،20لۇقا -ئىنجىل (
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  ى بىلهن تهۋرات قانۇنىدىكى پهرقلهرئىسالم شهرىئىت

  تهۋرات قانۇنى  ئىسالم شهرىئىتى

قۇرئاندا خهتنه قىلىش ئهمىلىيهتته 

بالىالر قانداق . بهلگىلىمه يوقتوغرىسىدا 

چاغدا خهتنه قىلىنىشى كىرهك توغرىسىدا 

 ئوخشىمىغان دهئهنئهنىسى ئىسالم

شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئىسالم . قاراشالر بار

يهنه قىزالرنى خهتنه ئهنئهنىسىده 

 رىغبهتلهندۈرۈلگهن بولۇپ، بۇ مۇقىلىش

لىققا يتولىمۇ ئېچىنىشلىق ۋه ئىنسانى

  .  ئادهتتۇرچۈشمىگهن بىر خىل 

كۈنى -8ھهربىر ئوغۇل بوۋاق تۇغۇلۇپ 

بۇ . چوقۇم خهتنه قىلىنىشى كىرهك

ڭ يهھۇدىالر بىلهن تۈزگهن خۇدانى

  . ئهھدىنىڭ بهلگىسىدۇر

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(

  ) 12:3، الۋىيالر  17:10،12

  . تۆگه گۈشى يىيىشكه بولىدۇ

  ) 22:36 ، 147-6:142قۇرئان  (

چۈنكى . تۆگه گۈشى يىيىشكه بولمايدۇ

. ئۇنىڭ تويىقى ئىككىگه ئاجرالمىغان

  ) ئىشهككه ئوخشايدۇ(

  )14:7، قانۇن شهرھى 11:4ر الۋىيال(

دېڭىزدىكى بارلىق جانلىقالرنى يىيىشكه 

  .بولىدۇ

  ) 16:14 ، 5:96قۇرئان (

دېڭىزدىكى قاسرىقى ۋه قانىتى بار 

يىيىشكه ) نىمهسىلهن بېلىق(جانلىقالرنى 

ا قاسرىقى ۋه قانىتى يوق بولىدۇ، ئهمم

جانلىقالرنى يىيىشكه ) غهلىته كۆرۈمسىز(

  . بولمايدۇ

 ، قانۇن شهرھى 11:9،10الر الۋىي(

14:9،10(  

خۇدا  ( تۈزۈمىگهقۇرئاندا سابات كۈنى ●

دهم شهنبه كۈنى تهۋراتتا بهلگىلىگهن 

 يامان ئهمهل قىلمىسا )گهىتۈزۈمئېلىش 

 ئاقىۋهت كىلىپ چىقىدىغانلىقى

  . ىتلىنىدۇتهك

  ) 4:154 ، 2:65قۇرئان (

 ئۇنى  تۈزىمىنىقۇرئاندا سابات كۈنى ●

ش قىلىۋاتقانالر ئهمهل تارتى-تاالش

يهنى شهنبىلىك (سابات كۈنى  ●

مۇقهددهس كۈن ) دهمئېلىش كۈنى

ھهپتىده بىر كۈن ئادهملهر بولۇپ، 

بۇ تهۋراتتا . چوقۇم دهم ئېلىش كىرهك

خۇدا تهرىپىدىن بىكىتىلگهن تۈزۈمدۇر، 

  . ئۇنىڭغا چوقۇم ئهمهل قىلىش كىرهك

 ، 11-20:8مىسىردىن چىقىش (

 36-15:30 ، نوپۇس سانى 31:12-17

   ) 15-5:12ۇن شهرھى ، قان
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 دۇرقىلىشقا تىگىشلىك بولغان تۈزۈم

  .دهيدۇ

  ) 16:124قۇرئان (

مۇھهممهت جۈمه كۈنىنى شهنبه كىيىن  ●

كۈنىنىڭ ئورنىغا دهسسىتىدۇ، بۇ 

ئارقىلىق ئۆزىنىڭ يهھۇدىالردىن ئېشىپ 

ماقچى  نامايهن قىلهنلىكىنىكهتك

  . بولىدۇ

 ، 2:13:1بۇخارى ھهدىسلىرى (

4:26:693 (  

 مهسىھىلهر ئهيسا مهسىھنىڭ يهكشهنبه ●

چۈن كۈنى تىرىلگهنلىكىنى خاتىرلهش ئۈ

يىغىلىپ  ھهر ھهپتىنىڭ يهكشهنبه كۈنى

، هت قىلغان ۋه بىر كۈن دهم ئالغانئىباد

بۇ تهدرىجى مهسىھىلهرنىڭ ئادىتىگه 

غهرپته پهيدا بولۇپ كىيىن . ئايالنغان

 ھهپتىده بىر پۈتۈن دۇنياغا تارقالغان

كۈن دهم ئېلىش تۈزىمى مۇشۇنىڭدىن 

  .كىلىپ چىققان

گهرچه مۇھهممهت جۇمه كۈنىنى ● 

ئىبادهت قىلىش كۈنى دهپ ئۆزگهرتكهن 

بولسىمۇ، ئهمما ھهپتىده بىر كۈن چوقۇم 

ئېلىش كىرهك دهيدىغان تۈزۈمنى  دهم

   . بىكىتمىگهن

ئهرلىرى قويۋهتكهن ئايال باشقا ئهر 

 ئاجراشسا، بۇرۇنقى بىلهن توي قىلىپ

. ئېرى ئۇنى يهنه ئهمرىگه ئالسا بولىدۇ

بىر ئهر ئاجرىشىپ كهتكهن ئايالىنى 

قايتا ئهمرىگه ئېلىش ئۈچۈن، ئۇ ئايال 

چوقۇم باشقا بىر ئهر بىلهن بىر قېتىم توي 

  . قىلىپ ئاجرىشىشى كىرهك

  ) 2:229،230قۇرئان (

ئايال ئېرى بىلهن ئاجرىشىپ كهتكهن 

ن توي قىلىپ يهنه باشقا ئهر بىله

ئۇنى بۇرۇنقى ئېرى ئاجراشقان بولسا، 

 چۈنكى بۇ .قايتا ئهمرىگه ئالسا بولمايدۇ

ئهخالققا ئۇيغۇن كهلمهيدىغان خۇدا 

   .  يامان كۆرىدىغان ئىشتۇر

 ، يهرهمىيا 4-24:1قانۇن شهرھى (

3:1-2(   

ئهرلهر ھهيز مهزگىلىده تۇرۋاتقان ● 

ۇالر ئاياللىرىدىن ئايرىلىپ تۇرۇشى، ئ

  . بىلهن مۇناسىۋهت قىلماسلىقى كىرهك

  ) 2:222قۇرئان (

ياللىرى ھهيز ئهمما مۇھهممهت ئا● 

 مهزگىلىدىمۇ ئۇالرنى ئهركىلىتىپ

  . يېقىنچىلىق قىالتتى

  ) 1:6:298،299بۇخارى ھهدىسلىرى (

ئهرلهر ھهيىز مهزگىلىده تۇرۋاتقان ئايالىغا 

يېقىنچىلىق قىلىشقا، ئۇنى سىالشقا 

   .بولمايدۇ

 ، 19:10 ، 24-15:19الۋىيالر (

20:18 (  

مۇسۇلمان ئهسكهرلهر جهڭده ئهسىرگه 

چۈشكهن ئايالالرغا باسقۇنچىلىق قىلسا 

ڭ ئېرى بولغان ئۇ ئايالالرنى. بولىدۇ

قىلىشقا يول تهقدىردىمۇ يهنه شۇنداق 

 چۈشكهن ئهگهر ئهسكهرلهر ئهسىرگه ●

ئايالالرنى ياخشى كۆرۈپ قالسا، ئۇالرنى 

قانۇن شهرھى . (ئهمرىگه ئالسا بولىدۇ

21:10-14 (   
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  . قويۇلىدۇ

 ، ھهدىس مۇسلىم 4:24قۇرئان (

8:298:3371 (  

 ئېرى بار ئايالالرنى مۇقهددهس كىتاپتا ●

 تارتىۋىلىش ياكى ئۇالر بىلهن بۇالپ 

 ئېغىر گۇناھكۈزۈش مۇناسىۋهت ئۆت

   . دىيىلگهنقاتتىق جازالىنىدۇ بولۇپ،

 ، 2:24 ئالهمنىڭ يارىتىلىشى(

قانۇن  ، 18:20الۋىيالر  ، 12:14-20

  ) 19:6مهتتا -، ئىنجىل 22:22شهرھى 

جهڭ ۋاقتىدا ئهسكهرلهرنىڭ دهرهخلهرنى 

كىسىشىگه يول قويىدۇ، بۇ ئارقىلىق 

  . دۈشمهنلهرنى ھاقارهتلهيدۇ

  ) 59:5قۇرئان (

  

مىۋىلىك جهڭ ۋاقتىدا ئهسكهرلهرنىڭ 

  . چهكلىنىدۇدهرهخلهرنى كىسىشى 

  ) 20:19،20 شهرھى قانۇن(

  

  مۇ؟ پاساھهتلىك ئهسهر ئاجايىپقۇرئان 

قۇرئاندا . ئهسهر دهپ جاكاراليدۇيېزىلغان  قۇرئان ئۆزىنى ئاجايىپ پاساھهتلىك ●

ئادهملهر ۋه جىنالر بىرلهشكهن تهقدىردىمۇ قۇرئاندهك پاساھهتلىك ئهسهرنى 

  . ۋۇجۇدقا كهلتۈرهلمهيدۇ دهيدۇ

  ) 17:88قۇرئان (

، بۇ يوقۇرقى  )15-72:1قۇرئان  (بار لىرىجىنالرنىڭ سۆزقۇرئاندا كى، ھالبۇ ○   

  . ئايهت بىلهن زىددىيهتلىك

  : تۇرئهمىلىيهتته قۇرئان مۇنداق

، مهزمۇنى بۇيىچه بۆلهكلهرگه  ئېيتقانداىچكى قۇرۇلما جهھهتتىنقۇرئان ئ ●

قال بىر يهرگه ئايرىلمىغان، ۋاقىت تهرتىپى بۇيىچه رهتكه تىزىلمىغان، بهلكى قارقۇيۇ

ھهرقايسى قۇرئاندىكى . دۇرپۇرات ئايهتلهرنىڭ توپلىمى- قويۇلغان پارچهدۆگىلهپ

تىمىسى ، مهزمۇنىنىڭ مۇقهررهر باغلىنىشى يوقئۇالرنىڭ ئىچكى سۈرىلهر بىلهن -باب

  . ئېنىق ئهمهس

ۇرغۇن ئهگهر ھهدىس ياكى قۇرئان شهرھىلىرى بولمىسا، قۇرئاندىكى ن ●

دائىم  تهپسىرچىلىرىقۇرئان  شۇڭا . ىش مۇمكىن ئهمهسخاتىرىلهرنى چۈشىن

  . دىن پايدىلىنىپ قۇرئاننى چۈشهندۈرىدۇ) تهۋرات، ئىنجىل(مۇقهددهس كىتاپ 

ئايهتلهر . ش ئېغىر مهزمۇنى چېچىالڭغۇ، تهكرارلىنىدىكى بهزى بۆلهكلهرنىڭقۇرئان ●
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لهر ئوتتورسىدا ئايهت-سۈره. پۇرات بولۇپ، سېستىمىلىق ئهمهس-پارچه ۋه تهرتىپسىز

 بىر دىكى ئايهتلهر، ھهتتا قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان تىمىباغلىنىشچانلىق كهمچىل

ده بۇ خىل ئهھۋال سىسۈرى-20 نىڭمهسىلهن قۇرئان. يهرگه دۆگىلهپ قويۇلغان

  :ئاالھىده ئېغىر

ئاساسى مهقسىتى ئالالنىڭ قۇرئاننى چۈشۈرۈشتىكى    ئايهتلهر1-7

  . سۆزلهنگهن

  . نىڭ ھىكايىسىگه ئۆتۈپ كهتكهنموساساتتىنال وت  هتلهر  ئاي8-101

  .الر بايان قىلىنغانقىيامهتتىكى سوراق ۋه ئاگاھالندۇرۇش   ئايهتلهر102-113

  . گه ئۈتۈپ كهتكهنئادهم ئاتىنىڭ ھىكايىسىتۇساتتىن يهنه    ئايهتلهر114-127

ئىشهنمىگهنلهرنىڭ تهقدىرى ۋه مۇھهممهتنىڭ    ئايهتلهر128-134

تاقهت قىلىشى توغرىسىدا -يىنچىلىققالرغا سهۋرقى

  .سۆزلهنگهن

  

  

  .ئاز ئهمهسمۇ  قۇرئاندا گىرامماتىكىلىق خاتالىقالر●

نىڭ پاساھىتىدىن ئۈستۈن » مۇقهددهس كىتاپ« قۇرئاننىڭ ئاتالمىش پاساھىتى ●

  . ئهمهس

 ئوخشىتىپ قۇرئاندا، ئهگهر كىشىلهر قۇرئاندىن گۇمانالنسا، ئۇنداقتا ئۇالر قۇرئانغا ●

  . بىرهر سۈرىنى ئوتتورغا چىقارسۇن، ئهمما ئادهملهر ھهرگىز ئۇنداق قىاللمايدۇ دهيدۇ

   ) 52:34 ، 11:13 ، 10:38 ، 2:23،24قۇرئان (

مۇسۇلمانالر مهيلى قۇرئاننى پاساھهتلىك يېزىلغان ئهسهر دهپ قارىسۇن ياكى  ●

پچه ئهسهر ياكى شېئىرالرنى گۈزهل پاساھهتلىك ئهرهقارىمىسۇن، ئهمما بىر ئادهمنىڭ 

ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ  ئادهمنىڭ چوقۇم پهيغهمبهر ، شۇئوتتۇرغا چىقىرالىشى

  . بېرهلمهيدۇ

ستىنال تهڭداشسىز ئۇ راتۆۋهندىكى قۇرئان ئايهتلىرىنى كۆرۈپ باقايلى، 

   :پاساھهتلىكمىكهن
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  تۇققا ئايهتلهر-دىكى زىددىيهتلىك ھهم تاققاقۇرئان

سهن . دىيىشىدۇ»  رهببىدىن نىمىشقا بىرهر بىشارهت چۈشمهيدۇ؟ئۇنىڭ«: ئۇالر

ئهمما ئۇالرنىڭ . دىگىن» ئالال ھهقىقهتهن بىر خىل بىشارهت چۈشۈرهلهيدۇ«: ئۇالرغا

  ) 6:37قۇرئان . (تهڭدىن تولىسى بۇنى بىلمهيدۇ

مىنىڭ بىشارىتىمنى ئىنكار قىلغانالر، گاس ھهم گاچىدۇر، قاتمۇقات قاراڭغۇلۇقتا 

ئالال كىمنى ئېزىقتۇرماقچى بولسا، شۇنى ئېزىقتۇرىدۇ؛ كىمنى توغرا . لغانالردۇرقا

  ) 6:39قۇرئان . (يولغا كىرگۈزمهكچى بولسا، شۇنى توغرا يولغا كىرگۈزىدۇ

مهن ھهقىقهتهن رهببىمدىن كهلگهن روشهن بىشارهتكه «: سهن ئۇالرغا دىگىن

سىلهر ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇچرايدىغان . رئاساسالندىم، ئهمما سىلهر ئۇنى ئىنكار قىلدىڭال

ئۇ ھهقنى . بارلىق ھۆكۈمنى ئالال چىقىرىدۇ. جازانى مهن توسۇپ قااللمايمهن

  » .جاكاراليدۇ، ئۇ ئهڭ ئادىل ھۆكۈم چىقارغۇچىدۇر

  ) 6:57قۇرئان (

ئۇالر ئالالنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ قاتتىق قهسهملهرنى قىلىشىدۇ، ئهگهر ئۇالرغا بىر خىل 

: ئۇالرغا دىگىن. رىلگهن بولسا ئىدى، ئۇالر چوقۇم ئىشهنگهن بوالتتىبىشارهت بې

سىلهر قانداق بىلىسىلهر؟ بىشارهت كهلگهن » .بارلىق بىشارهتلهر پهقهت ئالالدىدۇر«

  ) 6:109: قۇرئان. (تهقدىردىمۇ، ئۇالر ئىشهنمهسلىكى مۇمكىن

هلچىسىنىڭ سىلهر ئالالغا ۋه قىيامهتكه ئىشهنمهيدىغان، ئالال ۋه ئۇنىڭ ئ

پهرھىزلىرىگه ئهمهل قىلمىغان، ھهق دىننى قۇبۇل قىلمىغان ئادهملهر، شۇنداقال 

بۇرۇن كىتاپ بېرىلگهنلهر بىلهن جهڭ قىلىڭالر، تاكى ئۇالر بويسۇنۇپ جىزيه 

. نى يۇۋاشلىق بىلهن تۆلىگهنگه قهدهر) مۇسۇلمان ئهمهسلهر تۆلهيدىغان ئېغىر باج(

  ) 9:29قۇرئان (

ئهمما ئۇ خالىغان .  خالىسا، ئۇ چوقۇم سىلهرنى بىر مىللهت قىلغان بۇالتتىئهگهر ئالال

ئهمما سىلهر چوقۇم . ئادهمنى ئېزىقتۇرىدۇ، خالىغان ئادهمنى توغرا يولغا يىتهكلهيدۇ

  ) 16:93قۇرئان . (قىلغان ئىشىڭالر ئۈچۈن سوراققا تارتىلىسىلهر

ھهرگىز ئۇالرغا . دىن ئۇرۇڭالر قامچى100ئايالنى، ھهر بىرسىنى -زىنا قىلغان ئهر

رهھىم قىلىپ ئالالنىڭ جازاسىنى كىمهيتمهڭالر، ئهگهر ئالال ۋه قىيامهتكه 

بىر توپ مۇسۇلماننى ئهۋهتىپ ئۇالرنىڭ جازالىنىش ئهھۋالىنى نازارهت . ئىشهنسهڭالر

  ) 24:2قۇرئان . (قىلغۇزۇڭالر

) مۇھهممهت(ھۋالدا، سىلهرنى تاماققا تهكلىپ قىلمىغان ئه! ئهي ئېتىقاتچىالر

پهيغهمبهرنىڭ ئۆيىگه كىرمهڭالر؛ تاماق پىشىشتىن بۇرۇنمۇ كىرۋالماڭالر، سىلهرنى 
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چاقىرغاندا ئاندىن كىرىڭالر؛ تاماقنى يهپ بولغاندىن كىيىن دهرھال قايتىڭالر، 

 بولمىسا پهيغهمبهرنى بىزار قىلىپ قويىسىلهر، ئۇ ئولتۇرۋالماڭالر، قېلىپ قورۇق گهپ

. ئالال ھهقنى سۆزلهشتىن نومۇس قىلمايدۇ. ھهيدهشتىن خىجالهت بولىدۇسىلهرنى 

سىلهر پهيغهمبهرنىڭ خوتۇنلىرىدىن بىر نهرسه ئالماقچى بولساڭالر، پهردىنىڭ 

كهينىده تۇرۇپ سوراڭالر، بۇ سىلهرنىڭ قهلبىڭالر ۋه ئۇالرنىڭ قهلبى ئۈچۈن تىخىمۇ 

شنى قىلماڭالر، ئۇنىڭدىن كىيىن پهيغهمبهرنى تهڭلىكته قالدۇرىدىغان ئى. پاكتۇر

ھىچكىمنىڭ ئۇنىڭ خوتۇنلىرىنى خوتۇن قىلىپ ئېلىشىغا يول قويولمايدۇ، چۈنكى 

  . بۇ ئالالنىڭ نهزىرىده چوڭ گۇناھتۇر

  ) 33:53قۇرئان (

پهيغهمبهرگه رهھىمدىلدۇر، ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى ) مۇھهممهت(ئالال ھهقىقهتهن 

ئهي ئېتىقاتچىالر، سىلهر ئۇنىڭغا بهخت ۋه . ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا بهخت تىلهيدۇ

نى بىزار قىلغانالر بۇ دۇنيادا ۋه ئۇ دۇنيادا ئالال ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى! ئامانلىق تىلهڭالر

نومۇسقا قالدۇرىدىغان جازاالرنى  ئالالنىڭ قارغىشىغا ئۇچرايدۇ، ئالال ئۇالر ئۈچۈن

   ) 33:56,57قۇرئان . (تهييارالپ قويۇقلۇق

ل قىلمىشلىرى بىلهن ئېزىقتۇرۇلۇپ، رهزىللىكنى ياخشىلىق دهپ ئۆزىنىڭ رهزى

قارىغانالر، ئالالنىڭ توغرا يولىدا ماڭغانالر بىلهن ئوخشاشمۇ؟ ئالال خالىغان ئادهمنى 

شۇڭا سهن ئۇالر ئۈچۈن ئاھ . ئېزىقتۇرىدۇ، خالىغان ئادهمنى توغرا يولغا يىتهكلهيدۇ

قۇرئان . ( قىلمىشلىرىنى تولۇق بىلىدۇئۇرۇپ ئۆزهڭنى ئازاپلىما، ئالال ئۇالرنىڭ

35:8 (  

خالىغان ئادهم، رهبنىڭ يولىغا ) قۇبۇل قىلىشنى(بۇ ھهقىقهتهن ئاگاھالندۇرۇشتۇر، 

بىراق ئالال خالىمىغىچه سىلهر ئۆزهڭالر ھهرگىز ئۇنداق . بارىدىغان يولنى تاللىيااليدۇ

   ) 76:29,30قۇرئان . (ئالال ھهممىنى بىلگۈچىدۇر. قىاللمايسىلهر

بىز سىنىڭ كۆڭلۈڭنى كهڭ قىلمىغانمۇ؟ سىنىڭ دۈمبهڭده بېسىپ تۇرغان يۈكنى 

قىيىنچىلىقتىن كىيىن ئاسانلىق بولىدۇ، . يىنىكلهتتۇق، يۈز ئابرويوڭنى كۆتۈردۇق

تىرىشىپ ئاياقالشقاندا، سىنىڭ ئىشلىرىڭ . ھهر بىر قىيىنچىلىقتا ئاسانلىق بولىدۇ

  . رهببىڭدىن تىلىشىڭ كىرهك

  ) 94 ۇرئانق(

ئهجىبا سهن رهببىڭنىڭ پىلنىڭ ئىگىسىنى قانداق بىر تهرهپ قىلغانلىقىنى 

توپ ئۇچار قۇشالرنى -بىلمهمسهن؟ ئۇ ئۇالرنىڭ پىالنىنى بهربات قىلمىغانمۇ؟ ئۇ توپ

ىپ، ئۇالرنى خۇددى قىرقىلىپ كىسهكلهر بىلهن ئۇالرغا ھوجۇم قىل-ئهۋهتىپ، چالما

  ) 105قۇرئان . (قويغانغۇچۆپكه ئوخشىتىپ -كهتكهن ئوت
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قۇرهيشلهرنى قوغداش ئۈچۈن، قىش ۋه يازدىكى سهپهرده ئۇالرنى قوغداش ) ئالال(

، ئۇالرنىڭ ئاچ قالماسلىقى ئۈچۈن ئۈچۈن، ئۇالرنى كهبىنىڭ ئىگىسىگه تېۋىندۈرگهن

) 106قۇرئان .  (يىمهكلىك بهرگهن، ۋهھىمىده قالماسلىقى ئۈچۈن ئامانلىق بهرگهن

ئهي ئىمانسىزالر، سىلهر چوقۇنغانغا مهن چوقۇنمايمهن، سىلهرمۇ «: نسهن دىگى

سىلهرنىڭ دىنىڭالر ئۆزهڭلهرگه، مىنىڭ دىنىممۇ . مهن چوقۇنغانغا چوقۇنمايسىلهر

  ) 109قۇرئان (  » .ئۆزهمگه

 ئۇ چوقۇم ، ئىككى قولى زهخمىلهنگهي)ئادهمنىڭ ئىسمى (ئوت ئاتىسىنىڭ

 ۋه ئېرىشكهنلىرى ئۇنىڭغا ھىچقانداق پايدىسى مۈلكى-ئۇنىڭ مال. زهخمىلىنىدۇ

ئۇ يالقۇنجاپ تۇرغان ئوتقا تاشلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئوتۇن توشىغان ئايالىمۇ ئوتقا . يوقتۇر

  ) 111قۇرئان ( . بىلهن باغلىنىدۇ ئاغامچا ئۇنىڭ بوينى. تاشلىنىدۇ

  

قاراپ ئهمدى تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قاتارلىق مۇقهددهس كىتاپالردىكى سۆزلهرگه 

  : باقايلى

  

   سۆزلهرمۇقهددهس كىتاپتىكى

  . ، شۇڭا ھىچنىمهم كهم ئهمهستۇرىمدۇرڭ باققۇچپهرۋهردىگار مىنى

  .بارىدۇئۇ مىنى ياپيىشىل چىملىقالردا ياتقۇزىدۇ، تىپتىنىچ سۇ بويلىرىغا باشالپ 

  .ۇئۇ مىنىڭ روھىمنى ئويغىتىدۇ، ئۆز نامى بىلهن مىنى ھهققانىيهت يولىدا يىتهكلهيد

، خهتهردىن كهندىمۇتۇرغان قاراڭغۇ جىلغىالردىن ئۆتئۆلۈم سايه تاشالپ 

  ، مهنسقورقما

. ماڭا تهسهللىدۇر، سىنىڭ ھاساڭ ۋه تايىقىڭ دۇرسهنىبىللچۈنكى سهن مهن بىلهن 

  ، يسهنالداستىخان ھازىرماڭا  دۈشمهنلىرىم ئالدىداسهن 

  . ىسهنلدۇرلىق تو نى، قهدىھىمپبېشىمنى مايال

   . ياردۇرماڭا  ىتىڭشهپق-ه مىھرىپۈتكۈل ھاياتىمدا بهخت ۋق، شۇندا

  .  ئهبهدىلئهبهدىڭدا تۇرىمهن ھوزورىم، سىنىڭ پهرۋهردىگار ئىشۇڭا

  ) پاره-23زهبۇر (
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  .  تىلغاندهك ئازاپلىنىدۇتاقهلبىم ئۆرتىنىدۇ، يۈرىكىم پىچاق

  .  ئوخشايمهنمهن، ئالدىڭدا خۇددى ھايۋانغادۇرمهن نهقهدهر ھاماقهت ۋه نادان

. ماڭىسهنئهمما مهن يهنىال سهن بىلهن بىرگه بولىمهن، سهن ئوڭ قولۇمنى تۇتۇپ 

  .شهرىپىڭ ئىچىگه ئېلىپ كىرىسهن-، شانپنهسىھىتىڭ بىلهن مىنى يىتهكله

. نىمه خۇشلۇقۇم بار سهندىن باشقا شقا كىمىم بار، يهر يۈزىدهئهرىشته سهندىن با

 مىنىڭ روھى مهدهتكارىممهڭگۈ ، ئهمما خۇدا ئىپلىشىدۇزه ھامان ئىچ باغرىمتىنىم ۋه 

  .بهختىمدۇ ۋه

 مۇقهررهرسهندىن ئايرىلغانالر ھامان ھاالك بولىدۇ، سهندىن يۈز ئۆرىگهنلهرنى 

  .گۇمران قىلىسهن

  ھه،ئىش  يېقىن تۇرۇشۇم نهقهدهر ياخشى خۇداغائهمما مىنىڭ 

ىشلىرىنى خهلقىئالهمگه  باشپاناھ قىلىمهن، ئۇنىڭ ئپهرۋهردىگارنىچوقۇم مهن 

  . جاكاراليمهن

    ) 28-73:21زهبۇر (

  

قهلبىم، خۇدانى مهدھىيىلىگىن، پۈتۈن ۋۇجۇدۇم ئۇنىڭ مۇقهددهس نامىنى ئى 

  . مهدھىيىلىگىن

ئۇنتۇپ ھهرگىز شهپقىتىنى -ئى قهلبىم، خۇدانى مهدھىيىلىگىن، ئۇنىڭ مىھىر

  . قالمىغىن

  .  ساقايتىدۇكىسهللىرىڭنىىق  كهچۈرىدۇ، بارلپۈتۈن گۇناھلىرىڭنىئۇ 

  .  كهيدۈرىدۇ تاجىنىشهپقهت-مىھىرساڭا ئۇ ھاياتىڭنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزىدۇ، 

  . قايتا ياشارتىدۇبۈركۈتتهك سىنى بهخت بىلهن ھاياتىڭنى توشقۇزىدۇ، -ئۇ قۇت

. پهرۋهردىگار ھهققانىيهتنى يۈرگۈزىدۇ، ئىزىلگهن كىشىلهر ئۈچۈن ئادالهتنى ياقاليدۇ

  .لغانئىسرائىلالرغا ئۆز قۇدرىتىنى نامايهن قى، هتكهنكۆرس توغرا يولنىساغا ۇئۇ م

 غهزهپلهنمهيدۇ، ناھايىتى ئاسانلىقچهشهپقهتلىكتۇر، -پهرۋهردىگار مىھرى

  . رهھىمدىلدۇر

  .داۋاملىق ئهيىپلىمهيدۇ، غهزىپىمۇ مهڭگۈلۈك بولمايدۇبىزنى ئۇ 

 جازا غا اليىق قىلغان گۇناھلىرىمىز قىلمايدۇ،بىر تهرهپ گۇناھكارالردهك ئۇ بىزنى

  . بهرمهيدۇ

ئاسمان زىمىندىن قانچىلىك ئىگىز بولسا، ئۇنىڭ مۆمىن بهندىلىرىگه بولغان 

  . بولىدۇچوڭقۇر ىلىك شۇنچمۇھهببىتىمۇ-مىھرى
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شۇنچىلىك بىزدىن  مۇنىگۇناھلىرىمىزئۇ شهرق غهرپتىن قانچىلىك يىراق بولسا، 

  . دۇقا ئېلىپ كىتىيىراق

پهرۋهردىگارمۇ مۆمىن بهندىلىرىگه مىھرىبان بولسا، هرزهنتلىرىگه قانچىلىك ئاتا پ

  .مىھرىبان بولىدۇشۇنچىلىك 

چۈنكى ئۇ تىنىمىزنىڭ قانداق پهيدا بولغانلىقىنى بىلىدۇ، بىزنىڭ پهقهتال بىر ئوچۇم 

  . توپا ئىكهنلىكىمىزنى ياد ئىتىدۇ

چۆپكه ئوخشايدۇ، -ئوتئىنسانالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۇالرنىڭ ئۆمرى خۇددى 

  .  ئوخشايدۇگىياھالرغا-ئۇالرنىڭ گۈللىنىشىمۇ خۇددى دالىدىكى گۈل

نى الر ماكانىمۇ ئۇئهسلى، يوقايدۇتوزۇپ ھامان شامالنىڭ ئۇچۇرىشى بىلهن ئۇالر 

  . ئۇنتۇيدۇ

 بهندىلىرىگه ئىخالسمهنئهبهدكه -مۇھهببىتى ئهبهدىل-خۇدانىڭ مىھرىئهمما 

  . مهنسۇپ بولىدۇ

  . ئهۋالتقا ساقلىنىدۇ- ھهققانىيىتىمۇ ئهۋالتتىنئۇنىڭ

ئهمهل  قان ۋهتۇتچىڭ  يادىدا ئهمىرلىرىنى ،سادىق بولۇپئۇنىڭ ئهھدىسىگه 

  . شۇنداق بولىدۇچوقۇم  غاقىلغانالر

قا مهۋجۇداتئالهمدىكى ، پۈتكۈل هپپهرۋهردىگار ئهرىشته ئۆز تهختىنى تىكل

  . قىلىدۇھۆكۈمرانلىق

 پهرىشتىلهر  ، كۈچلۈكىغان ئىرادىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرىد،پبۇيرۇقىنى ئاڭالئۇنىڭ 

  .يدۇلهى مهدھىيخۇدانى

 خۇدانىدىغانالر،  خۇرسهن قىلىده بولۇپ، ئۇنىڭ خىزمىتىبارلىق قوشۇنالر

  . يدۇلهىمهدھىي

 ىسىئۇ ياراتقان بارلىق مهۋجۇداتالر، ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى بارلىق جايالر، ھهمم

  . يدۇ مهدھىيهلهخۇدانى

   ! ىلىگهيسهن مهدھىيخۇدانىئى مىنىڭ قهلبىم، سهنمۇ 

  ) پاره-103زهبۇر (

  

  تلىك،ىنى تونۇپ يهتكهنلهر نهقهدهر بهخ خۇداغا مۇھتاجلىقئۆزىنىڭ

  . لىقى ئۇالرنىڭدۇرھچۈنكى ئهرىشنىڭ پادىشا

  قايغۇرغانالر نهقهدهر بهختلىك، 

  . چۈنكى خۇدا ئۇالرغا تهسهللى بېرىدۇ

  ر نهقهدهر بهختلىك، مۇاليىم بولغانال

  . چۈنكى يهر يۈزىگه مىراسخوردۇر ئۇالر

  ھهققانىلىققا ئىنتىلىدىغانالر نهقهدهر بهختلىك، 
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  . چۈنكى خۇدا ئۇالرنى تولۇق قانائهتلهندۈرىدۇ

  باشقىالرغا رهھىمدىل بولغانالر نهقهدهر بهختلىك، 

  . چۈنكى خۇدا ئۇالرغا رهھىمدىلدۇر

  ر بهختلىك، قهلبى پاك بولغانالر نهقهده

  . چۈنكى ئۇالر خۇدانى كۆرىدۇ

   نهقهدهر بهختلىك، ئورناتقۇچىالرتىنچلىق 

  . چۈنكى خۇدا ئۇالرنى پهرزهنتىم دهيدۇ

  خۇدانىڭ ئهمرىنى تۇتۇپ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغانالر نهقهدهر بهختلىك، 

  . چۈنكى ئهرشنىڭ پادىشاھلىقى ئۇالرنىڭدۇر

يانكهشلىك ۋه تۆھمىتىگه ئۇچرىساڭالر، مهن ئۈچۈن باشقىالرنىڭ ھاقارهت، زى

خۇرام بولۇڭالر، چۈنكى ئهرشته سىلهر ئۈچۈن كۆپ -شاد. نهقهدهر بهختلىكسىلهر

  ئۇچرىغانلهرگهبۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرمۇ شۇنداق زىيانكهشلىك. ئىنئام ساقالنماقتا

  . ئىدى

    ) 12-5:3مهتتا -ئىنجىل(

مهن ! مىنىڭ يېنىمغا كىلىڭالر لغانالر، ئهي جاپاكهشلهر ۋه ئېغىر يۈكنى ئۈستىگه ئا

مۇاليىم ۋه كهمتهرمهن، شۇڭا مىنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمغا . سىلهرگه ئاراملىق بېرهي

مىنىڭ .  كۆڭلۈڭالر ئارام تاپىدۇ،شۇنداق بولغاندا! كىرىپ، مهندىن ئۆگىنىڭالر 

  . تهلىپىم ئېغىر ئهمهس بويۇنتۇرۇقۇمدا بولۇش ئاسان،

  ) 30-11:28مهتتا -ئىنجىل(

  : ھهزرىتى ئهيسا ئۇالرنى يېنىغا چاقىرىپ مۇنداق دىدى

قه خوجا بولۇپ ئۇالرنىڭ ، بۇ دۇنيادىكى ھۆكۈمرانالر خهلقكىسىلهرگه مهلۇم -

بىراق . قاتتىق باشقۇرىدۇ ئۇالرنى ئهمهلدارلىرى. ھاكىمىيهت يۈرگۈزىدۇئۈستىدىن 

ڭ مهرتىۋىلىك سىلهردىن كىم چو. سىلهرنىڭ ئاراڭالردا بۇنداق ئىش بولمىسۇن

كىم باش بولماقچى بولسا، ئۇ . بولۇشنى خالىسا، ئۇ باشقىالرغا خىزمهت قىلسۇن

ئىنسانئوغلىمۇ باشقىالرنى ئۆزىگه خىزمهت . باشقىالرنىڭ قۇلى بولسۇن

قىلدۇرغىلى ئهمهس، باشقىالرغا خىزمهت قىلغىلى ۋه جىنىنى پىدا قىلىش 

  . قىلغىلى كهلدىبهدىلىگه نۇرغۇن ئادهملهرنى گۇناھتىن ئازاد 

  ) 28-20:25مهتتا -ئىنجىل(
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بىر نهچچه ) ئىبادهتخانىنىڭ ئىئانه ساندۇقىغا(بىر كهمبهغهل تۇل ئايال كىلىپ، 

ھهزرىتى ئهيسا شاگىرتلىرىغا مۇنداق . قىممىتىدىكى ئىككى تهڭگىنى تاشلىدىتىيىن 

نهزىرىده بىلىپ قويۇڭالركى، بۇ نامرات تۇل ئايالنىڭ ئىئانىسى خۇدانىڭ : دىدى

چۈنكى باشقىالر ئۆزىنىڭ ئاشقان بايلىقىنى ئىئانه . ھهممهيلهننىڭكىدىن كۆپ

لىكىن بۇ ئايال نامرات تۇرۇقلۇق، ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىنى قامدايدىغان بارلىقىنى . قىلدى

  . ئىئانه قىلدى

   ) 44-12:42ماركوس -ئىنجىل(

  

  : ھهزرىتى ئهيسا ئۇالرغا مۇنداق تهمسىل سۆزلهپ بهردى

هر ئىچىڭالردا بىرهيلهننىڭ يۈز توياق قويى بولۇپ، ئۇنىڭدىن بىرى يوقىلىپ ئهگ -

 قويىنى ئوتالققا 99ئۇ جهزمهن قالغان  كهتكهن بولسا، ئۇ قانداق قىلىدۇ؟ 

  . ىمهمدۇتاشالپ، ھىلىقى يوقالغان قويىنى تېپىۋالغىچه ئىزد

   ) 15:3،4لۇقا -ئىنجىل(

  

. لىرىمنى تونۇيمهن، ئۇالرمۇ مىنى تونۇيدۇمهن ئۆز قوي. ياخشى قويچى ئۆزۈمدۇرمهن

   ) 10:14يۇھاننا -ئىنجىل(

  

مهن . جىنىمنى ھىچكىم ئااللمايدۇ، مهن ئۇنى ئۆز ئىختىيارىم بىلهن پىدا قىلىمهن

خۇدا ئاتام ماڭا شۇنداق قىلىشنى . مهنئۇنى بېرىشكه ۋه قايتۇرۋىلىشقا ھوقۇقلۇق

  . بۇيرۇغان

  ) 10:18يۇھاننا -ئىنجىل(

  

. نىڭ قويلىرىم گېپىمنى ئاڭاليدۇ، مهن ئۇالرنى تونۇيمهن، ئۇالرمۇ ماڭا ئهگىشىدۇمى

ھىچكىم . ئۇالر مهڭگۈ ھاالك بولمايدۇ. مهن ئۇالرغا مهڭگۈلۈك ھاياتلىق ئاتا قىلىمهن

    .ئۇالرنى قولۇمدىن تارتىۋااللمايدۇ

  ) 10:27،28يۇھاننا -ئىنجىل (
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مۇھهببهتته ھهسهتخورلۇق -مىھرى. انلىقتۇر ۋه مىھرىبتاقهت-مۇھهببهت سهۋر-مىھرى

مۇھهببهت ئۇياتلىق -مىھرى. بولمايدۇ، ماختانچاقلىق ۋه تهكهببۇرلۇقمۇ بولمايدۇ

غهزهپلهنمهيدۇ، لىقچه ئىشالرنى قىلمايدۇ، شهخسى مهنپهئهتنى كۆزلىمهيدۇ، ئاسان

ۇ، بهلكى مۇھهببهت ناھهقچىلىكنى ياقتۇرمايد-مىھرى. ئاداۋات ساقلىمايدۇباشقىالرغا 

مۇھهببهت ھهممىگه بهرداشلىق بېرىدۇ، -مىھرى.  خۇرسهن بولىدۇھهققانىيهتتىن

  .ھهممىگه ئىشهنچ بىلهن قارايدۇ، ھهممه ئىشتا ئۈمىدۋار ۋه چىداملىق بولىدۇ

    ) 7-13:4يىزىلغان بىرىنچى خهت كورىنتلىقالر -ئىنجىل(

  

  .  تونۇشىنى خااليدۇنىڭ قۇتقۇزىلىشىنى ۋه ھهقىقهتنىالرخۇدا پۈتكۈل ئىنسان

  ) 2:4تىموتىغا يېزىلغان بىرىنچى خهت -ئىنجىل(

  

 مۇمهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرىئىنجىلدىن روھى ئوزۇق ئالغان 

    .مايدۇ قېلىشدىن»  ۋه تهلىملهرپاساھهتلىك سۆزلهر «قۇرئاندىكى

  !ڭنىڭ تىنچلىق ئوغلى قىلغىن ۈى ئۆزئى خۇدا، مىن

  ،  چاچايۇڭنىئۇرۇقمۇھهببهت -ىلهن تولغان جايالرغا مىھرىئۆچمهنلىك ب

  ، چاچايۇڭنىئاداۋهت يارىسى بىلهن تولغان جايالرغا كهچۈرۈمچانلىق ئۇرۇق

  جايالرغا ئىشهنچ ئۇرۇقۇڭنى چاچاي، گۇمان بىلهن تولغان

   چاچاي، ۇڭنىئۈمىدسىزلىك بىلهن تولغان جايالرغا ئۈمۈد ئۇرۇق

  نۇرۇڭنى چاچاي،  پارالقغان جايالرغا قاراڭغۇ زۇلمهت بىلهن تول

    . چاچايئۇرۇقۇڭنىن تولغان جايالرغا خۇشاللىق ئۇقۇبهت بىله-ئازاپ

   ! اڭا مهدهت بهرگىنم، ئۇلۇغ رهببىمئى 

  مدىن كۆره،ۈئۆز

  باشقىالرغا تېخىمۇ كۆپ تهسهللى بېرهي،

  باشقىالرنى تىخىمۇ كۆپ چۈشىنهي، 

  . باشقىالرنى تېخىمۇ كۆپ سۆيهي
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  ى،چۈنك

   ئالغاندىن بهرگهن بهختلىك،

  كهچۈرسهك كهچۈرىلىمىز، 

  .جاندىن كهچسهكمۇ، يهنىال مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىمىز

   !  ئامىن 

   »نىڭ دۇئاسىكوسان فرانىسىس«

 .يىلى ئىتالىيهنىڭ ئاسىسىيه شهھرىده تۇغۇلغان-1182سان فىرانسىسكو (

ئىز روشهن ڭ بهش يىرىگه تىنىنىىلى ئهيسا مهسىھ ئۇنىڭغا كۆرىنىپ ي-1224

 تارقىتىشىرىنى خۇش خهۋخۇدانىڭ ئۇ پۈتۈن ھاياتىنى كىيىن  .قالدۇرۇپ قويغان

   .)  بىغىشلىغانئىشلىرىغا

  

 ئۆزگهرتىشى قهلبىنى ئۆزگهرتىشتىن بۇرۇن، ئۇنىڭ ئىرادىسىنىخۇدا ئادهمنىڭ 

شكه مۇھهببهت بىلهن ئادهمنىڭ قهلبىنى ئۆزگهرتى-خۇدا مۇتلهق مىھرى. كىرهك

شۇڭا .  ئۆزگهرتىشكه بىۋاسته ياردهم قىلمايدۇ ئىرادىسىنىئهمما ئۇنىڭياردهم قىلىدۇ، 

تهكهببۇر ئادهمنىڭ كهمتهرلىشىشى، خۇدانىڭ ئىنساننى ئۆزگهرتىشتىكى تۇنجى 

  . قهدىمىدۇر

 ئۈچۈن، ئورۇنداش ئىشنى هربىز دائىم شۇنى ھىس قىلىمىزكى، مۇشهققهتلىك بىر 

  . غا تاپشۇرۇشتۇر ئامال، ئۇنى خۇداردىنبىئهڭ ئاخىرقى بىر

ئۇنى  دهپ قارايدۇ، ساختا ئېتىقات بولسا چىنھهقىقى ئېتىقات ئىنسان تهبىئىتىنى 

  . كۆرسىتىدۇ دهپ نهرسهمهۋھۇم 

خۇدانى تونىسىمۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى تونىماسلىق بىلهن ئۆزىنىڭ گۇناھىنى 

ۇڭا خۇدا ئالدىدىكىسىدىن ش. تونىسىمۇ خۇدانى تونىماسلىق ئوخشاشال خهتهرلىكتۇر

  . ئۆزىنى يۇشۇرىدۇ، كىيىنكىسىگه ئۆزىنى نامايهن بولىدۇ

شۇ ئۇ زىغىرچىلىك ئىشالرغا ئازاپلىنىدۇ، يهنه ! ئىنسان نهقهدهر پۈچهك ئاجىز ھه

   . زىغىرچىلىك ئىشالر ئۈچۈن خۇشال بولۇپ كىتىدۇ

دىن بالىالرغا پاراسهت بىزنى يىتهكلهپ قايتى- ئهقىل)ھهقىقىخۇدادىن كهلگهن (

، ئاق كۆڭۈل، يخۇددى بالىالرغا ئوخشاش تهبىئى. (ئوخشاش قىلىپ ئۆزگهرتىدۇ

  ... ) سهمىمى، كهمتهر، مۇاليىم، خۇشال 

ھوقۇققا ئېرىشىشنىڭ ئۇسۇلى، ئهگهر ئاممىنىڭ مهنپهتى ئۈچۈن ئهمهس بهلكى 

دۇرۇس رده ئۇالرنىڭ قىزىقىشى ئۈچۈنال بولسا، ئۇنداقتا ھوقۇق قانچه كۆپ بولغان يه

  .  تېپىشمۇ شۇنچه تهس بولىدۇئادهمنى
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 سورىيالمىسىمۇ، ئهمما ئۇ جاھاننى ئوخشاش ھاكىمىيهتكهجامائهت پىكرى گهرچه 

  .  نازارهت قىالاليدۇھاكىمىيهتنى

ئامانلىقنىال -خاتا ھالدىكى ئىخالسمهنلىك ھهقىقهتنى ئهمهس بهلكى تىنچ

 ھهقىقهتنىال  قايرىپ قويۇپبىر ياققامۇھهببهتنى -قوغلىشىدۇ، ياكى مىھرى

  . قوغلىشىدۇ

بىرسى، ئايهتلهرنىڭ :  ئادهمنى ئېتىقاتتىن چهتنىتىدىغان ئىككى ئاساسلىق سهۋهپ

ھهممه ئىشنى روھقا باغالپ يۈزهكى مهنىسىگه زىياده ئېسىلىۋىلىش؛ يهنه بىرسى، 

   . زىياده سىرلىقالشتۇرۇپ چۈشهندۈرۈش

» pensees « )پاسكال ئىدىيىلىرى (  

يىلى فىرانسىيهده تۇغۇلغان، ئىنسانىيهت ئىلىمپهن تهرهققىياتىغا -1623اسكال، پ(

، ىكاشۇناس، فىزىكاشۇناس، پهيالسوپماتىماتئالىم،  ئۇلۇغزور تۆھپىلهرنى قوشقان 

  . ) تىقاتچىسىېئىخالسمهن مهسىھ ئشۇنداقال 

  

ۇيۇشقا ، مهڭگۈ يوقۇتۇپ قدىن ۋاز كىچىپلهرساقالپ قالغىلى بولمايدىغان نهرسى

  . بولمايدىغان نهرسىگه ئېرىشكهن ئادهم ھهرگىز ئهخمهق ئهمهس

   - Jim Elliot   

يىلى ئۆزىنىڭ -1956يىلى ئامىرىكىدا تۇغۇلغان، -1927جىم ئىللىيوت، (

ئامىرىكىدىكى ياخشى تۇرمۇشىنى تاشالپ، ئىكۋاتوردىكى ئىپتىدائى قهبىله ئوكاالرغا 

 كىيىن ئۇنىڭ .لىدۇ شىھىت بون بېرىپئۈچۈ يهتكۈزۈشخۇدانىڭ خۇش خهۋىرىنى 

ئوكا قهبىلىسى بۇ .  ئوكاالر ئارىسىغا بېرىپ داۋاملىق خۇش خهۋهر تارقىتىدۇمۇئايالى

مۇھهببىتىنى - خۇدانىڭ مىھرىدىنئايالنىڭ باتۇرلىقىدىن تهسىرلىنىدۇ، ئۇالر ئىنجىل

ىق تۇرۇپمۇ ، ئهينى ۋاقىتتا جىم ئىللىيوتنىڭ نىمه ئۈچۈن يېنىدا مىلتۈپ يىتىدۇكۆر

 ئۇالر .چۈشىنىدۇ ئاندىن شۇ چاغدىالرمىغانلىقىنىڭ سهۋهبىنى ئۆزلىرىگه ئوق چىقا

ئهيسا مهسىھنىڭ ئۆزىنى قۇربان . كۆز يىشى قىلىپ تۇرۇپ خۇدانى قۇبۇل قىلىدۇ

قىلىش ئارقىلىق گۇناھكار ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش روھى، شۇنداقال خۇدانىڭ 

ل ۋه قۇدرهت بىلهن ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش  ئهقلى يهتمهيدىغان ئۇسۇئادهمنىڭ

   . ) پىالنى يهنه بىر قىتىم نامايهن بولىدۇ

  

ھهرقانداق . مۇھهببىتىدىن ئايرىۋىتهلمهيدۇ-ھىچكىم بىزنى ئهيسا مهسىھنىڭ مىھرى

يالىڭاچلىق ۋه -زهخمهت، ئاچ-مۇشهققهت، زىيان-قىيىن ئهھۋال، جاپا

بىز گهرچه . ى ئۇنىڭدىن ئايرىۋىتهلمهيدۇمۇ بىزنتوقماق-خهتهر، ھهتتا قىلىچ-خىيىم

، ئهمما بىزنى تۇرساقمۇخۇددى قۇربانلىق قىلىنىدىغان قوزىالردهك ئۈلۈم گىردابىدا 
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قۇدرىتى بىلهن بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۈستىدىن -سۆيىدىغان خۇدانىڭ كۈچ

شۇنىڭغا قهتئى ئىشىنىمىزكى، ئۆلۈم ياكى ھاياتلىق . پۈتۈنلهي غهلىبه قىلىمىز

شاياتونالر بولسۇن، ھازىرقى ياكى كهلگۈسىدىكى -ۇن، پهرىشتىلهر ياكى جىنبولس

ھهرقانداق ئىشالر بولسۇن، ياكى روھالر دۇنياسىدىكى ھهرقانداق كۈچلهر بولسۇن، 

 يارىتىلغان ھهرقانداق شهيئى بولسۇن، مهيلى بىز ئىگىز ئاسماندا ياكى ئالهمدهياكى 

 بىزنى خۇدانىڭ رهببىمىز ئهيسا مهسىھ چوڭقۇر ھاڭنىڭ تىگىده بواليلى، ھىچكىم

   !مۇھهببىتىدىن ئايرىۋىتهلمهيدۇ-ئارقىلىق ئاتا قىلغان مىھرى

   »39-8:35رىملىقالرغا يېزىلغان خهت -پاۋلۇس«

  مهسىھباشتارتى بولۇپ، پاۋلۇس، ئهسلى ئىنتايىن جاھىل يهھۇدى دىنى مۇ(

ھ ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن،  ئهيسا مهسى. جهھلى بىلهن قارشى تۇرغان-ئېتىقاتىغا جان

كىيىن دهمهشىققه ئهمما  .ىيانكهشلىكلهرنى قىلغان نۇرغۇن زئۇ مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىغا

پۈتۈنلهي  ئۇنىڭ ھاياتىنى ،پكۆرىنىغايىپتىن ئهيسا مهسىھ ئۇنىڭغا  يولدا كىتىۋاتقان

ىدىكى خۇش خهۋهرنى  ئهيسا مهسىھ توغرىس پاۋلۇس كىيىنكى ئۆمرىنى.كهنئۆزگهرت

 نۇرغۇن يولىداخۇش خهۋهر تارقىتىش ئۇ . بىغىشاليدۇرقىتىشقا تا

ۋه  ايدۇئهمما ئېتىقاتىدىن قهتئى يانم ،بولسىمۇ تقانمۇشهققهتلهرنى تار-جهبىر

   ).ىدۇدا شىھىت بولبۇ يولئاخىرى 

 

  

بولۇشى، ئۇنىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىنى ئىسپاتلىياالمدۇ » پاساھهتلىك؟«قۇرئاننىڭ 

  ؟ 

ادىكى ئهڭ پاساھهتلىك يېزىلغان ئهسهر بولغان تهقدىردىمۇ، بۇ قۇرئان دۇني ●

  : ئۇنىڭ ئۈستىگه. ئۇنىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىنى ئىسپاتلىيالمايدۇ

 مۇھهممهت بۇ دهلىلنى ئوتتورغا چىقارغاندا، ئۇنىڭغا ئىشىنىپ ئهگهشكهنلهر ○   

  . ئىنتايىن ئاز ئىدى

تاالڭ قىلىش -ۇش قوزغاش، بۇالڭ كىيىن مۇھهممهت ئۇسۇلىنى ئۆزگهرتىپ، ئۇر○   

قاتارلىق زوراۋانلىق ئۇسۇلىنى قولالنغاندىن كىيىن، ئاندىن نۇرغۇن ئادهم 

  . يدۇئىسالمغا كىرىشكه باشال

   .نى ئىسىل ئهسهر دىيىشكه بولمايدۇ قۇرئان●

مۇھهممهت مهككىده دىن تارقىتىۋاتقاندا، نادار ئىسىملىك بىر ئهرهپ شائىرى  ○   

ھهر قېتىم مۇھهممهت قۇرئاننى قىرائهت . ئىم ئۇنىڭغا ئهگىشىۋاالتتىبار بولۇپ، دا
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» مىنىڭ شېئىرلىرىم بۇنىڭدىن كۆپ ياخشى«: قىلغاندا، نادار ئورنىدىن تۇرۇپ

مۇھهممهتنىڭ «: پ، كۆپچىلىكتىنلىرىنى ئوقۇدهيتى، ئاندىن ئۆزىنىڭ شىئېر

ڭغا بۇنى. دهپ سورايتى»  مىنىڭكىدىن ياخشىقهيىرىھىكايىلىرىنىڭ 

  . مۇسۇلمانالر جاۋاپ قايتۇرالمايتى

  . نادارنى ئۆلتۈرۋىتىدۇچىدىماسلىق قىلىپ  كىيىن مۇسۇلمانالر ○

دىيىش ئارقىلىق، خۇدادىن ) روشهن،ئۇچۇق(» مۇبىن« قۇرئان ئۆزىنى ●

  : كهلگهنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ، ئهمما

،  بولۇپۈشلىرى بارقۇرئاندىكى نۇرغۇن ئايهتلهرنىڭ ھهر خىل چۈشهندۈرۈل ○   

  .شهرھىلىرى بار ۋه بهزىلىرىنىڭ ھهتتا ئون نهچچه خىل چۈشهندۈرۈش

  ۋه ئۇچۇققۇرئاندىكى بهشتىن بىر قىسىم ئايهتلهرنىڭ مهزمۇنى روشهن ○   

  . تهسئىنتايىن چۈشهنمهك ئۇالرنى ئهمهس، 

پلهر دىگهندهك ھهرى»  ئالىف، الم، را«لهرنىڭ ئالدىدا، ) سۈره( نۇرغۇن باب ○   

بار بولۇپ، ئوخشىمىغان نوسخىدىكى  قۇرئانالردا بۇالرغا ئوخشىمىغان 

بىز بۇ «: يۈسۈپ ئهلىنىڭ تهرجىمه نوسخىسىدا. چۈشهندۈرۈشلهرنى بهرگهن

ھهرىپلهرنىڭ نىمه مهنا بېرىدىغانلىقىنى بىلمهيمىز، بهلكىم سىھرى كۈچكه ئىگه 

هك بۇ ھهرپلهرنىڭ نىمه دىم. دهيدۇ-» ن سىرلىق ھهرىپلهر بولىشى مۇمكىنبولغا

 بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىمۇ مهنا بېرىدىغانلىقى روشهن ۋه ئۇچۇق ئهمهس

   . بىلمهيدۇ

دىگهن )  يىل23قۇرئان نازىل بولغان (»  يىل23« ئهلى داشىت ئۆزىنىڭ ○

قۇرئاندىكى بهزى ئايهتلهرنى چۈشهنمهك ئىنتايىن : كىتابىدا مۇنداق دهيدۇ

) شهرھىلىرى(ئهگهر تهپسىرلىرى ر مۇكهممهل ئهمهس، تهس، بهزى جۈملىله

ئۇالرنىڭ ئىچىده چهتئهل تىلدىن . بولمىسا، تولۇق چۈشهنگىلى بولمايدۇ

كىرگهن سۆزلهر، ئهرهپ تىلىدا كۆپ ئىشلىتىلمهيدىغان مهنىسىنى بىكىتكىلى 

ئىبارىلهرنىڭ ئىشلىتىلىشى ئىنتايىن -بهزى سۆز. بولمايدىغان سۆزلهر مهۋجۇد

شهكلى جۈملىدىكى كۆپلۈك - سۈپهت ئىبارىلىرىنىڭ جىنس ۋه بىرلىك.البىنورم

ئالماش سۆزلهرنىڭ . باشقا مۇناسىۋهتلىك سۆزلهر بىلهن ماسالشمايدۇ

ئىشلىتىلىشى مۇۋاپىق ئهمهس بولۇپ، گىراماتىكىغا ئۇيغۇن كهلمهيدۇ، ئۇالرنىڭ 

تلهردىكى ئىگه قاپىيىداش ئايه. نىمىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنىمۇ بىلگىلى بولمايدۇ

غا الرئهلى داشىت بۇ. جۈملىلهر راۋان ئهمهس-بىلهن خهۋهر ماسالشمىغان، سۆز

  . نۇرغۇن مىسالالرنى كۆرسهتكهن

 مۇبولۇپ، ئۇ ئابدۇلال ئىبىن ساھاب مۇھهممهتنىڭ ئهڭ دهسلهپكى كاتىپى ●

   .قۇرئاننىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىدىن گۇمانالنغان
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 ،ىتتئايهتلهرنى خاتىرلىۋاال ئىبن ساھاب ،ت قىلغاندامۇھهممهت قۇرئاننى قىرائه ○   

پىكىر بېرهلهيدىغانلىقىنى -بۇ جهرياندا ئۇ ئۆزىنىڭ مۇھهممهتكه  تهكلىپ

  . ئېيتقان

ئالالغا مهدھىيىلهر بولسۇن، ئۇ «ئايهتنىڭ ئاخىرىدىكى -14سۈره -23قۇرئان  ○

. پ قويغاندىگهن سۆزنى ئهسلى كاتىپ ئابدولال قوشۇ» ئهڭ ماھىر ياراتقۇچى

ئهمما قۇرئان رهتلىنىپ كىتاپ بولغان چاغدا بۇ سۆزلهرمۇ قۇرئانغا كىرگۈزۈپ 

  . قويۇلغان

 كىيىن ئىسالمدىن ئايرىلىپ كىتىدۇ، چۈنكى ئۇ ئابدۇلال ئىبىن ساھاب ○

 ، مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگهقۇرئاننىڭ خۇدادىن كهلگهنلىكىگه

  . ئىشهنمهيدۇ

نال خۇدانىڭ روشهن مۆجىزىسى بولسا، ئۇنداقتا  ئهگهر قۇرئان راستى○

 مۇھهممهتنىڭ ئهڭ دهسلهپكى كاتىپى، قۇرئاننى بىۋاسته خاتىرلىگۇچى بۇنى

  . كىرهك ئىدىبىلهلىشى

گهرچه كىيىن ئۇ ئىسالمغا قايتا كىرگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇنىڭ سهۋهبى،  ○

هينى ۋاقىتتا ئمۇھهممهت قوشۇن توپالپ مهككىگه باستۇرۇپ كىرگهندىن كىيىن، 

 بۇيرۇيدۇ، بۇنىڭ ئىچىده ئۇنىڭ قىرىپ تاشالشنىئۆزىگه ئىشهنمىگهنلهرنى 

بىراق مۇھهممهتنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئۇنىڭ . دهسلهپكى ئاشۇ كاتىپىمۇ بار ئىدى

لال ۇۇرۋالغاچقا، مۇھهممهت ئهگهر ئابد تتىلهپبىر قوشۇق قېنىدىن كىچىشنى 

 ئابدۇلال ئىبىن ساھاب. لماسلىققا قوشۇلىدۇئىسالمغا قايتا كىرسه ئۇنىڭ جېنىنى ئا

قايتىدىن ئىسالمغا كىرىشكه مهجبۇر ئاستىدا  ۋه بېسىممانا مۇشۇنداق زوراۋانلىق 

  . بولىدۇ

ئىسالم تارىخچىسى ئىبىن ئهسىرده ياشىغان -9يوقۇرقى تارىخى ماتىرىيالالرنى  (

  ) بى خاتىرلهپ قويغانيقۇته


