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 ئىسالم دىنىدا

  ئىسمائىل ئهرهپلهرنىڭ ئهجدادىمۇ؟ 

لمىغىنى ئۈچۈن، سارهنىڭ  ئىبراھىم پهيغهمبهر ئايالى ساره بىلهن بالىلىق بوال●

دېدىكى ھهجهرنى توقاللىققا ئېلىپ، ئۇنىڭدىن ئىسمائىل دىگهن بىر ئوغۇلنى 

  . ئهرهپلهرنىڭ ئهجدادى دهپ بىلىدۇئىسمائىلنى  ۇمۇسۇلمانالر ئهنه ش. تاپىدۇ

يازغان تارىخى خاتىرىلىرىگه بىراق بۇ خىل قاراش مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ  ●

   . زىت كىلىدۇ

ئهڭ بۇرۇنقى ئىسالم تارىخچىلىرىنىڭ بىرى بولغان ئىبىن ئىسھاق يازغان  ○   

ىچىده ئهرهپلهرنىڭ مۇھهممهتنىڭ تهرجىمىھالىدا، ئىسمائىلنىڭ ئهجدادلىرى ئ

كىتاپنىڭ ئۈچىنچى بېتىده، ئىسمائىل ئىبراھىمنىڭ . بارلىقى خاتىرلهنگهن

.  دىيىلگهن–ئوغلى، ئىبراھىم ئازارنىڭ ئوغلى، ئازارنىڭ ئهجدادى بولسا نوھتۇر 

 ئىسمائىل ،دىمهك.  دىيىلگهن–تۆتىنچه بېتىده، نوھنىڭ ئهجدادى ئهرهپلهردۇر 

  .  بهلكى ئهرهپلهر ئىسمائىلنىڭ ئهجدادىدۇرئهرهپلهرنىڭ ئهجدادى ئهمهس،

 دا 4:55:583بۇخارى ھهدىسلىرى . ئهرهپ تىلى ئىسمائىلنىڭ ئانا تىلى ئهمهس ○  

ئۇ يهردىكى خاتىرلىنىشىچه، ئىسمائىل مهككىگه كۆچۈپ كهلگهندىن كىيىن، 

 ۋه دىمهك، ئهرهپ تىلى. جۇرھۇم دىگهن بىر جهمهتتىن ئهرهپ تېلىنى ئۆگىنىدۇ

  .  ئىسمائىلدىن بۇرۇنال مهۋجۇد ئىدىهرئهرهپل

ئىسمائىل ئهمىلىيهتته ئهرهپلهرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ يازغان تارىخىغا ئاساسالنغاندا  ●

  . كۆچمهندۇربىر ئارىسىغا كۆچۈپ بارغان 

 بارلىق ئهرهپلهرنى ئىسمائىلنىڭ ياكى ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدلىرى دىيىشكه ،شۇڭا ●

  . بولمايدۇ

  دلىرىئىسمائىلنىڭ ئهۋال

  . تهۋراتتا مۇنداق خاتىرلهنگهن ●

 ئىسمائىلنىڭ  ھهجهر ئىبراھىمغا توغۇپ بهرگهنسارهنىڭ دېدىكى مىسىرلىق

، خنىبايوت، كهدار، ئادبهئهل، مېبسام، مىشما، دۇما:  تۆۋهندىكىچهئهۋالدلىرى

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (. ماسسا، خاداد، تهما، يهتۇر، نافىش ۋه قهدهما

25:13-15 (  



ۇسۇلمانالرنىڭ تارىخى كىتاپلىرىدا يېزىلغان ئىسىمالر تهۋراتتىكىسى بىلهن م ●

  . ئوخشايدۇ

No ئهرهپچه ئىسىمالر  ئىبن ھاشىمنىڭ تهرجىمالىدا  تهۋراتتا  

  نابات، ناباياس  نابىت  نىبايوت  1

  قهيدهر  ريداقه  كهدار  2

    ئادبال  ئادبهئهل  3

    مابشا  مىبسام  4

    مىسما  مىشما  5

  دۇماتۇل جاندال  ادىمم  دۇما  6

    ماشى  ماسسا  7

    ئادىر  خاداد  8

  تېيماخ  تايما  تهما   9

  يادۇر  ياتۇر  يهتۇر  10

    نابىش  نافىش  11

    قايدۇما  قهدهما  12

  

   توغرىلىق خاتىرلهر قۇرئاندىكى ئهرهپلهر

سورايدۇ ئىچىدىن بهزىلهر كىلىپ سهندىن روخسهت ) بهدۋىلهر( كۆچمهن ئهرهپلهر ●

 ئالالغا ۋه پهيغهمبهرگه يالغان گهپ قىلغانالر كهينىده ).لىق ئۈچۈنجهڭگه چىقماس(

  ) 9:90قۇرئان . (ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئىمانسىزالر ئازاپلىق جازاغا ئۇچرايدۇقالىدۇ، 

.  ساختىدۇرالرنىڭ ئېتىقاتى تېخىمۇ ئىشهنمهيدۇ، ئۇكۆچمهن ئهرهپلهر ئىسالمغا ●

.  تهسۇالرنىڭ چۈشىنهلىشى تېخىمۇى ئئالالنىڭ مۇھهممهتكه چۈشۈرگهن نىزاملىرىن

  ) 9:97قۇرئان (

، مۇھهممهتكه ئهگىشىپ مهدىنهلىكلهر ۋه ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكى كۆچمهن ئهرهپلهر ●

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭال تىنچ ئامانلىقىنى . قالسا بولمايدۇئارقا سهپته قېپ جهڭگه چىقماي،

.  بهرمىسه بولمايدۇ تارتىشىپمۇھهممهتنىڭ قېيىنچىلىقلىرىنى بىرگهئويالپ، 



  ) 9:120قۇرئان (

خىيالىدا ئىتتىپاقداش ئارمىيه تېخى چىكىنمىدى دهپ ئوياليدۇ، ئهگهر ئۇالر  ●

ئىتتىپاقداش ئارمىيه قايتىدىن باستۇرۇپ كهلسه، ئۇالر ئۆزلىرىنى قۇملۇقتىكى 

  ) 33:20قۇرئان . (كۆچمهن ئهرهپلهرنىڭ ئارىسىدا بولۇشنى ئۈمۈد قىلىدۇ

بىز ئائىلىمىزدىكىلهرنى ۋه «قالغان كۆچمهن ئهرهپلهر ېپقكهينىده  ●

بىساتىمىزنى قوغدىمىساق بولمايدۇ، شۇڭا بىزنىڭ گۇناھىمىزنى كهچۈرۈشنى -مال

قۇرئان (. ئۇالرنىڭ سۆزى چىن كۆڭلىدىن چىققان ئهمهس. دهيدۇ» تىلىگىن

48:11 (  

مۇنداق پلهرگه  كهينىده قېپقالغان كۆچمهن ئهرهنىمۇھهممهت ۋهھى قىلىپ، ئالال ●

تاكى ئۇالر . سىلهر بىر كۈچلۈك خهلققه ھوجۇم قېلىشقا چاقىرىلىسىلهر«: دىگۈزىدۇ

 سىلهرگه ئالالئهگهر سىلهر بويرۇققا بويسۇنساڭالر، . تهسلىم بولغۇچه ئۇرۇشىسىلهر

ڭالرنى جهڭدىن ئهگهر سىلهر بۇرۇنقىدهك ئۆزۈ. ىدۇگۈزهل ئىلتىپاتالرنى بېر

  ) 48:16قۇرئان (» .نى ئازاپلىق جازاغا دۇچار قىلىدۇقاچۇرساڭالر، ئۇ سىلهر

ئهمما ئهمىلىيهتته ئۇالر ئىمان . دهيدۇ» بىز ئىمان ئېيتتۇق«كۆچمهن ئهرهپلهر  ●

گهرچه ئۇالر بويسۇنغان بولسىمۇ، لىكىن ئىمان ئۇالرنىڭ قهلبىگه . ئېيتمىغان

  ) 49:14قۇرئان . (كىرمىگهن

  

  مهسىھ ئېتىقاتىدا

 يىل بۇرۇن، سام تىل سېستىمىسىغا تهۋه نۇرغۇن قهبىلىلهر 2000مىالدىدىن  ●

اتارلىق جايالرغىچه كۆچۈپ بېرىپ ئهرهپ يېرىم ئارىلىنىڭ جهنۇبىدىكى يهمهن ق

قاتارلىق ) 10:26ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (زارماۋىت خائۇ يهرده  كىيىن .ئولتۇراقلىشىدۇ

  . دۆلهتلهرنى شهكىللهندۈرىدۇ

هرهبىستاندىكى نۇرغۇن بابتا، جهنۇبى ئ-10لىشى تهۋرات ئالهمنىڭ يارىتى ●

  .  ئهۋالدلىرى دهيدۇ)10:25 ( ۋه يوقتاننىڭ)10:6 ( كۇشخهلقلهرنى

ھهجهر ۋه كهتۇراھ   قهبىلىلهر، ئىبراھىمنىڭدىكى بىر قېسىمشىمالى ئهرهبىستان ●

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (ىلىرىنىڭ ئهۋالدلىرىدۇردىگهن ئىككى توقىلىدىن تاپقان بال

25:1-18 (  

ئىسھاقنىڭ ئوغلى ئاساۋنىڭ ئهۋالدلىرىمۇ نۇرغۇن قهبىلىلهرنى شهكىللهندۈرۈپ،  ●



  ) 36ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (. كهڭ تارقالغانهبىستاننىڭ غهربى شىمالى رايونىغا ئهر

. نىڭ سودا كارۋانلىرى بار ئىدىئىسمائىلالرياقۇپنىڭ دهۋرىده، مىدىياندا  ●

  ) 37:25،36ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

سواليمان پادىشاھ دهۋرىدىكى ئىسرائىلىيه بىلهن باشقا خهلقلهر ئوتتورسىدا قويۇق  ●

ئۇ قىزىل دېڭىز بويىدىكى پورت ئىزىيون گېبىردا . سودا مۇناسىۋىتى بار ئىدى

  ) I 9:26،27پادىشاھالر.  (كېمىلهرنى ياسىتاتتى، سودا قىالتتى

 شىبا دۆلىتىنىڭ ئايال پادىشاھى سواليمان بىلهن جهنۇبى ئهرهبىستاندىكى ●

  ) I 10:1-13پادىشاھالر. (كۆرۈشكىلى كىلىدۇ

. كۈمۈشلهرنى ئېلىپ كىلهتتى- سواليمانغا ئالتۇنشاھلىرىلهرنىڭ ئهرهپ ●

  ) I 10:15 ، پادىشاھالرII 9:14تارىخنامه(

ئهسىرده، يهھۇدىيهنىڭ پادىشاھى يهھۇشافا ئهرهپلهر -9بۇرۇنقى مىالدىدىن  ●

  ) II 17:11تارىخنامه. ( تېكهنى قۇبۇل قىلىدۇ7700 قوشقار ۋه 7700سوۋغا قىلغان 

يهھۇدىيه پادىشاھى يهھۇرامغا فىلىستىنلهر ۋه كۇشقا يېقىن جايدىكى ئهرهپلهر  ●

. اجاۋۇز قىلىپ، چىگرا ئىچىگه باستۇرۇپ كىرىدۇئۇالر يهھۇدىيهگه ت. ھوجۇم قىلىدۇ

دۇنيانى ۋه يهھۇرامنىڭ خوتۇنى، بالىلىرى ھهممىسىنى -ئوردىدىكى بارلىق مال

 IIتارىخنامه. (پقالىدۇت ئۇنىڭ كىچىك ئوغلى يهخۇئازال قېپهقه. بوالپ كىتىدۇ

21:16،17 (  

يهخۇئازنى پادىشاھ قېلىپ ى ئوغلكىچىك يهھۇرامنىڭ يىرۇسالىم ئاھالىسى  ●

چۈنكى ئهرهپلهرگه ئهگىشىپ كىلىپ ئوردىغا ھوجۇم قىلغان ئهسكهرلهر . تىكلهيدۇ

  ) II 22:1تارىخنامه. (يهھۇرامنىڭ بارلىق چوڭ ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈرۋهتكهنىدى

الر ئهسىردىكى خېزېكىياھ پادىشاھنىڭ دهۋرىده، ئىسرائىل-8مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

يهشايا .  (لىدىكى كۆچمهن ئهرهپلهردىن خهۋهردار ئىدىئهرهبىستاننىڭ شىما

13:20 ، 21:13 (  

رهپلهر ئهسىردىكى يۇسىئاھ پادىشاھنىڭ دهۋرىده، ئه-7مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

  ) 3:2يهرهمىيا . ( يۈرهتتىباياۋانالردا-دهشت

، )ئهسىرلهرده-6قى مىالدىدىن بۇرۇن(يهھۇدا دۆلىتىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىده  ●

 ، 25:23،24يهرهمىيا . ( كۆزگه كۆرىنىدۇرهپلهر سودا قىلىش جهھهتته خېلىئه

  ) 27ئىزهكىئال 



ئهسىرده، نهھهمىيا ۋهيران قىلىۋىتىلگهن يىرۇسالىمنى -5مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

لغان گهشهم ئۇنى توسماقچى قايتىدىن قۇرۇپ چىقماقچى بولغاندا، ئهرهپلهردىن بو

  ) 6:1 ، 2:19نهھهمىيا (. بولىدۇ

. پاۋلۇس مهسىھ ئېتىقاتىنى قۇبۇل قىلغاندىن كىيىن، ئهرهبىستانغا بارىدۇ ●

  ) 1:17گاالتىيالىقالر (

  ) 4:25گاالتىيالىقالر . (ھهجهر ئهرهبىستاندىكى سىناي تېغىغا سىموۋۇل قىلىنغان ●

الرنى   بۇ سىناي يېرىم ئارىلى ئاقابا دېڭىز قولتۇقىنىڭ شهرقىدىكى رايون

  . كۆرسىتىدۇ

 


