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  لهرنىڭ بىرىقالتىس ئادهم ا ئۆتكهنمۇھهممهت تارىخت

ئۇتۇق قازانغان سىياسىيون، ھهربى ئالىم، قانۇن تارىختا مۇھهممهت ھهقىقهتهن  ●

ئۇ كىشىلهرنىڭ ئىدىيهسىنى .  باتۇر ئادهمۋهناتىق دىن تارقاتقۇچى، تۈزگۈچى، 

 ئىمپىرىيه بىلهن روھى دۇنياغا مهنسۇپ 20مهنسۇپ بولغان  غا بۇ دۇنيائۆزگهرتىپ،

  . قانبولغان بىر ئىمپىرىيهنى قۇرۇپ چىق

(L.Martyn: Histoire de la Turquie, 1854, Paris)    

، ئۇ تارىختا زور ئۇتۇق قازانغان،  دىيىشكه بولىدۇداھىبىر  قالتىس نىمۇھهممهت ●

ھازىرمۇ ه كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتكهن،  ئادهمگ25% يىلدىن بۇيان دۇنيادىكى 1400

ھىلىھهم ردتىن ئارتۇق ئهگهشكۈچىلىرى بار بولۇپ، تهسىر كۈچى بىر مىليادۇنيادا 

  . ناھايىتى چوڭ

 قهبىلىلىرىنى بمۇھهممهت ئۆزىنىڭ ئىناۋىتى ۋه دىنى ئهقىدىسىگه تايىنىپ، ئهره ●

دىن تهشكىل رسىياسهت، دىن، جهمىيهت، قانۇن قاتارلىقال. گهنبىرلىككه كهلتۈر

 بۇالرنى ئۇ يهنه .قان سېستىما ۋه تهشكىالتنى قۇرۇپ چىقتاپقان بىر پۈتۈن

ۇرغۇن  قوزغاپ نىئۇرۇشتاجاۋۇزچىلىق  ئهتراپتىكى خهلقلهرگه ھهركهتلهندۈرۈپ

  . كهن ۋه ئۇالرنىڭ تهقدىرىنى ئۆزگهرتغانمىللهتلهرنى بويسۇندۇر

، بىر ئالالغا ئېتىقات قىلىشقا دۇرۇپيان چوقۇنۇشتىن الرغا مۇھهممهت كىشىلهرنى بۇت●

  . غاندهۋهت قىل

  . تكهن ئىجتىمائى ئىللهتلهرنى تۈزهبىر قىسىم كونا مۇھهممهت ئهينى ۋاقىتتىكى ●

  

   ؟ مۇپهيغهمبهرراستىنال ئهمما مۇھهممهت 

  :  قۇرئاندا مۇھهممهت توغرىسىدا مۇنداق خاتىرلهنگهن●

  ) 7:157،158قۇرئان . (ئادهم )خهت تونىمايدىغان( مۇھهممهت ساۋاتسىز ○  

بىراق بۇخارى ھهدىسلىرىده بۇنىڭغا زىت كىلىدىغان بهزى مهزمۇنالر بولۇپ، 

ھهدىس (.  ۋه يازااليدىغانلىقى خاتىرلهنگهنلىقىمۇھهممهتنىڭ خهت ئوقۇيااليدىغان

  ) 5:59:717 ، 4:53:393،408بۇخارى 

 18:110قۇرئان (ددى ئادهم ؛ بىر ئا) 48:29قۇرئان (مۇھهممهت بىر پهيغهمبهر  ○   

  ) . 39:30 ، 3:144قۇرئان (؛ ئۇمۇ ئۆلىدۇ ) 41:6، 

 ، ئۇنىدۇ يوقىرى كۆتىرىبىراق بهزى مۇسۇلمانالر مۇھهممهتنى ناھايىتى● 

. ئۇنى خۇدا بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويۇشقا ئازال قالىدۇ قۇتقۇزغۇچى دهپ قارايدۇ، ھهتتا
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  . اس كهلمهيدۇخاتىرىلهرگه م ئهمما بۇالر قۇرئاندىكى

  ) 34:28 ، 7:158قۇرئان . ( مۇھهممهت ھهممه ئادهمگه ساۋاق بېرىدۇ○   

  ) 33:40قۇرئان . ( مۇھهممهت ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر○   

 ، 2:119قۇرئان . ( مۇھهممهت خۇش خهۋهر يهتكۈزگۈچى ۋه ئاگاھالندۇرغۇچى○

13:7 ، 25:1، 27:92 ، 29:50 ، 33:45 ، 34:28 ، 35:23 ، 41:4 (   

بهزى ئايهتلهرده مۇھهممهتنى پۈتۈن دۇنيانىڭ ئاگاھالندۇرغۇچىسى يوقۇرقى 

  .دىگهن سۆز يوق» پۈتۈن دۇنيانىڭ«بهزى ئايهتلهرده ئهمما ىيىلگهن، د

، 10:108 ، 6:107قۇرئان . (چى ئهمهسهممهت قوغدىغۇچى ۋه نازارهت مۇھ○ 

   ) 88:21,22قۇرئان (تهلىم بهرگۈچى بىر ؛ ئۇ پهقهت ) 17:54

لهرنىڭ پهيغهمبىرى دىيىلگهن بمۇھهممهتنى پهقهت ئهره تۆۋهندىكى ئايهتلهرده ●

دىگهن يوقۇرقى ئايهتلهر » مۇھهممهت پۈتۈن دۇنيانىڭ پهيغهمبىرى«بۇالر بولۇپ، 

ئهرهپ تىلىنىڭ قۇرهيىش مۇھهممهت ئهرهپ مىللىتىدىن بولۇپ، . بىلهن زىت كىلىدۇ

  . شىۋىسىده سۆزلهيتى

هت بىر ئاگاھالندۇرغۇچى، ھهر بىر مىللهتنىڭ بىر يىتهكچىسى  مۇھهممهت پهق○

  ) 13:7قۇرئان . (بولىدۇ

ئىلگىرى ) مۇھهممهتنى( ئالال ئوخشاش بىر مىللهتتىن بولغان پهيغهمبهرنى ○

. روشهن ئازغۇنلۇقتا يۈرگهن ئهرهپلهرگه قۇرئاننى ئۆگىتىش ئۈچۈن ئهۋهتىدۇ

  ) 62:2قۇرئان (

 ئهرهپلهرنىه ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى ق مهككئالال مۇھهممهت ئارقىلى ○

  ) 6:92قۇرئان . (ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن قۇرئاننى چۈشۈرىدۇ

مهككه ۋه  ئالال مۇھهممهتكه ئهرهپ تىلىدىكى قۇرئاننى نازىل قىلىش ئارقىلىق ○

قۇرئان . (ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى خهلقلهرگه ئاگاھالندۇرۇش بهرمهكچى بولىدۇ

42:7 (  

. ىدۇرئاننى ئهرهپ تىلىدا نازىل قىلرنى چۈشهنسۇن دهپ قۇ ئالال ئهرهپله○

  ) 43:3قۇرئان (

 ئالال ھهرقايسى مىللهتلهرگه پهيغهمبهر ئهۋهتكهنده، پهيغهمبهرنىڭ شۇ ○

مىللهتكه توغرا يولنى ئېنىق چۈشهندۈرۈپ بېرهلىشى ئۇچۇن، شۇ مىللهتنىڭ 

  ) 14:4قۇرئان (. تىلىدا كىتاپ نازىل قىلىپ بېرىدۇ

 ئادهملهرنىڭ مۇھهممهت توغرىسىدا ئهينى ۋاقىتتا ئىسالمغا كىرمىگهناندا  قۇرئ●
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  : سۆزلىرى خاتىرلهنگهنتۆۋهندىكى ئېيتقان 

 ، 16:101قۇرئان . ( يالغاننى توقۇغان بىلهن نامىئالالنىڭ مۇھهممهت ○

34:7،8 ، 42:24 (  

 34:8،46 ، 7:184 ، 15:6قۇرئان . ( مۇھهممهت ساراڭ بولۇپ قالغان ئادهم○

 ،44:14 ، 51:52 ، 52:29 ، 68:2 ، 81:22 (   

   ) 37:36قۇرئان . (شائىربىر  مۇھهممهت تهلۋىلهشكهن ○

 ، 21:5 ، 10:2 ، 38:4قۇرئان . ( مۇھهممهت بىر سېھرىگهر، يالغانچى○

51:52 (   

   ) 52:29قۇرئان . (مۇھهممهت بىر پالچى ○

  ) 25:8قۇرئان . ( ئادهمئازغان مۇھهممهت ○

  ) 21:5قۇرئان . (هت ئهخمىقانىالرچه جۆيلۈيدىغان ئادهم مۇھهمم○

   . ھىچقانداق مۆجىزه كۆرسىتهلمىگهنمۇھهممهت ●

.  بولىشى كىرهكلىكى ئهسكهرتىلگهنمۆجىزه قۇرئاندا پهيغهمبهرده ئۇچۇق ○ 

  ) 40:78 ، 6:109 ، 3:183قۇرئان (

  : قۇرئاندا مۇھهممهت توغرۇلۇق مۇنداق خاتىرلهنگهن○

. تنىڭ ئهڭ چوڭ دهلىلى قۇرئاننىڭ ئۇنىڭغا نازىل بولىشىدۇر مۇھهممه■  

  ) 6:19قۇرئان (

ئالالنىڭ قۇرئاننى ئۇنىڭغا .  مۇھهممهت خهت ئوقۇيالمايتى ھهم يازالمايتى■  

   )49-29:47قۇرئان . (نازىل قىلىشىنىڭ ئۆزىال بىر روشهن مۆجىزىدۇر

 ىنىمۆجىزداق بىر ھىچقانخۇدادىن كهلگهن  مۇھهممهت ،باشقاقۇرئاندىن  ■  

   ) 29:50 ، 28:48  ،13:7 ، 10:20 ، 20:133. (كۆرسىتهلمىگهن

مۇھهممهت ھىچقانداق مۆجىزه كۆرسىتهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، يهھۇدىالر  ■  

، ئۆزىنىڭ مۇھهممهتمۇ مۆجىزه كۆرسىتهلمهيدىغانلىقىنى. ئۇنىڭغا ئىشهنمهيدۇ

   ) 93-17:90رئان قۇ. ( ئېتىراپ قىلىدۇئاددى بىر ئادهم ئىكهنلىكىنى

بهزى ھهدىسلهرده مۇھهممهتنىڭمۇ مۆجىزه كۆرسهتكهنلىكى تىلغا ئېلىنىدۇ، ئهمما  ●

بولۇپ، كىيىنكى دهۋرلهرده توقۇپ ئايهتلهرگه زىت يوقۇرقى  قۇرئاندىكى الربۇ

ھهدىسلهر مۇھهممهت ئۆلۈپ خىلى ئۇزۇن دهۋرلهردىن . چىقىرىلغان رىۋايهتلهردۇر

  . كىيىن ئاندىن يېزىلغان
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مۇھهممهت ئۆزىنى خهت تونۇمايمهن دهيدۇ، ھهم قۇرئاننىڭ ئۆزىگه نازىل  ●

ئايهتلىرى ئهمما بۇ قۇرئاننىڭ تۆۋهندىكى . قىلىنىشىنى بىر مۆجىزه دهپ ئاتايدۇ

  .بىلهن يهنه زىت كىلىدۇ

 :  بىلىمسىز ئادهملهر ئهيىپلىنىدۇ،قۇرئاندا ساۋاتسىز 

نى چۈشهنمهيدۇ، ئۇالر قااليمىقان خهت تونۇمايدىغان ساۋاتسىزالر قۇرئان ○

  ) 2:78قۇرئان . (بىلجىرالش ۋه پهرهز قىلىشتىن باشقىنى بىلمهيدۇ

 پاراسهتلىك-ئهقىل.  بىلىملىك ئادهم بىلهن بىلىمسىز ئادهم باراۋهر ئهمهس○

  ) 39:9قۇرئان  (.چۈشىنهلهيدۇئادهملهرال 

ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى پهقهت ئالال بىلهن بىلىمده كامالهتكه يهتكهن ئادهملهرال 

  ) 3:7قۇرئان . (چۈشىنهلهيدۇ

  

   مۆجىزه توغرىسىدىكى تهلىملهرامۇقهددهس كىتاپت

نىڭ ساۇم پهيغهمبهر ئارقىلىق نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىپ، ساۇم خۇدا ●

مىسىردىن -تهۋرات. (ڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇھهقىقهتهن خۇدانى

  )  4چىقىش 

 Ⅱپادىشاھالر. (س پهيغهمبهر ئارقىلىق نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىدۇخۇدا ئىليا ●

18 (  

 ئهيسا مهسىھ نۇرغۇن مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىش ئارقىلىق خۇدانىڭ ئۇلۇغلىقىنى ●

  ) ئىنجىل. ( قىلىدۇئايان

ئېتىراپ مۆجىزه كۆرسهتكهنلىكى نۇرغۇن  پهيغهمبهرنىڭ قۇرئاندىمۇ ئهيسا ●

   ) 51-3:49قۇرئان . (قىلىنىدۇ

  :  ئهيسا مهسىھ مۆجىزه كۆرسىتىش ئارقىلىق تۆۋهندىكىلهرنى ئىسپاتاليدۇ●

دىن كهلگهنلىكىنى، خۇدانىڭ ئۇنىڭ بىلهن بىرگه  ھهقىقهتهن خۇدائۆزىنىڭ ○   

، ئۇنىڭ ھهقىقهتهن قۇتقۇزغۇچى مهسىھ ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭغا ئىكهنلىكىنى

.  ئىسپاتاليدۇشىدىغانلىقىنىئىشهنگهن ئادهملهرنىڭ مهڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرى

  ) 20:30،31،  14:9،11 ، 10:38 ، 5:36 ، 3:2يۇھاننا -ئىنجىل(

خۇدا ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بۇيىچه، زور مۆجىزه ۋه كارامهتلهرنى كۆرسىتىش،  ○ 

شۇنداقال مۇقهددهس روھنىڭ ئىلتىپاتلىرى بىلهن، ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق 

  ) 2:3،4لغان خهت ئىبرانىالرغا يېزى-ئىنجىل(. بېرىدۇ
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  وقئالدىن بىشارهت يھىچقانداق دهلىللهيدىغان نى مهيدۇ، ئۇ غايىپنى بىلمۇھهممهت

  :قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

ئالال غايىپنىڭ سىرىنى پهقهت ئۆزى ياقتۇرغان پهيغهمبهرلهرگىال بىلدۈرىدۇ، ئهمما ● 

   ) 28-72:25قۇرئان . (مۇھهممهتكه بىلدۈرمىگهن

 سىرىنى بىلمهيدۇ، ئۆزىنىڭ تهقدىرىنىڭ قانداق مۇھهممهت غايىپنىڭ● 

   ) 7:188 ، 6:50قۇرئان . ( بىلمهيدۇمۇبولىدىغانلىقىنى

ت بهرگهنلىكى مۇھهممهتنىڭ قۇرئاندا پهقهت بىرال جايدا ئالدىن بىشاره

   .خاتىرلهنگهن، ئهمما توغرا بىشارهت بېرهلمىگهن

مما نهچچه يىلنىڭ ئىچىده قايتا  رىملىقالر يېقىن ئهتراپتا مهغلۇپ بولىدۇ، ئه○     

   ) 4-30:2قۇرئان . (غهلىبه قىلىدۇ

» Bidhun « يۈسۈپ ئهلىنىڭ چۈشهندۈرىشى بۇيىچه بولغاندا، ئهرهپ تىلىدىكى● 

 نىڭ ئىچىدىكى 9 بىلهن 3دىگهن سۆز بىر نهچچه دىگهن مهنىده بولۇپ، ئادهتته 

  . سانالرنى كۆرسىتىدۇ

يىلى سۈرىيهده -614هھپهرلىكىده مىالدى  نىڭ رKhusran Parvisپارىسالر ● 

يىلىغا كهلگهنده ئاندىن -628رىملىقالر بولسا مىالدى . رىملىقالرنى مهغلۇپ قىلىدۇ

بىر « يىل ۋاقىت ئۆتۈپ كىتىدۇ، بۇنى 14ئارلىقتا . جهڭده پارىسالرنى يېڭىدۇ

  . دىگىلى بولمايدۇ» نهچچه يىل

غهلىبه «زىرقى قۇرئاندىكى سوزۇق تاۋۇش يوق بولۇپ، ھاقۇرئاندا ئهسلى ● 

نىڭ پهقهت ئىككى سوزۇق  » Sayaghlibuna« دىگهن ئهرهپچه سۆز » قىلىدۇ

غا ئۆزگىرهيدۇ، بۇنىڭ  » Sayughlabuna «تاۋۇشىنى چىقىرۋهتسهك، بۇ سۆز 

 .  دىگهنلىك بولىدۇ» مهغلۇپ قىلىنىش«مهنىسى 

ىتى نىمىشقا بىشاربۇ ئالدىن بهرگهن قۇرئاندا ھهممىنى بىلگۈچى قادىر ئالالنىڭ ● 

  ؟ قانكىلىپ چىق توغرا بولمىغان، نىمىشقا پهرقھهم هل د

 شۇڭا بۇنى ئانچه توغرا بولمىغان بىر پهرهز دهپ قاراشقىال بولىدۇ، ئالدىن ●

  .  بېرىلگهن بىشارهت دىگىلى بولمايدۇ

  :ئاالقىدار بايانالرمۇقهددهس كىتاپتىكى 

يهشايا پهيغهمبهر . (م ئهمهلگه ئاشىدۇخۇدانىڭ ئالدىن ئېيتقان سۆزلىرى چوقۇ● 

48:3 (  

ئوغۇللىرىغا كهلگۈسىده ئۇالر چوقۇم دۈچ كىلىدىغان ئىشالرنى پهيغهمبهر ياقۇپ ● 

  ) 49:1ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات. (ئېيتىپ بېرىدۇ
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ئىسرائىلالر ئىچىده كىشىلهر خۇدادىن بىرهر ئىشنى سورىماقچى بولسا،  ●

  ) Ⅰ9:9سامۇئىل پهيغهمبهر. (ىپهيغهمبهرلهردىن سورايت

ئهگهر پهيغهمبهر خۇدانىڭ نامىدا سۆزلهپ، ئېيتقان سۆزى ئهمهلگه ئاشمىسا، بۇ ● 

قانۇن شهرھى -تهۋرات(.  بىلدۈرهتتىسۆزلهرنىڭ خۇدادىن كهلمىگهنلىكىنى

18:22 (  

 ىكى ئىشالر ئهيسا مهسىھ توغرىسىد تهۋراتتا- پهيغهمبهرنىڭ كىتابىساۇم ●

  ) 5:46يۇھاننا -ىنجىلئ( . يېزىلغان

     . قىالتتى ئالدىن بىشارهت نى دانىئال پهيغهمبهر كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالر●

  ) 12:4دانىئال (

 بىلهنئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا كىلىشى ۋه بۇ دۇنيادا قىلغان ئىشلىرى، تهۋرات  ●

ى ئهمهلگه قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ مهسىھ توغرىسىدا ئالدىن بهرگهن بىشارهتلىرىن

  ) 5:17مهتتا -ئىنجىل (  .دىئاشۇر

ئهيسا مهسىھنىڭ ئىنسانالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن زىيانكهشلىككه ئۇچراپ  ●

ئۆلتۈرىلىشى ۋه تىرىلىشى تهۋرات، زهبۇر ۋه قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتاپلىرىدا 

 ، 46-27,44-24:25 ، لۇقا 26:56مهتتا -ئىنجىل( . ئالدىن بىشارهت قىلىنغان

 ، كورىنتلىقالر بىرىنچى خهت 10:43 ، 26:22،23 ، 3:8چىلهرنىڭ پائالىيىتى ئهل

   ) 1:10،11 ، پىتروس بىرىنچى خهت 15:3،4

    . قىلغان ئالدىن بىشارهت نى ئهيسا مهسىھمۇ كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالر●

  ) 19:10 ، 1:1،3ۋهھىلهر  ، 13:23 ، ماركوس 35-24:1مهتتا -ئىنجىل(

ھ تىرىلىپ ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن كىيىن، ئورما بايرىمى كۈنى  ئهيسا مهسى●

، ھهمده دۇمۇقهددهس روھ چۈشۈپ شاگىرتالرنىڭ ۋۇجۇدىنى تولدۇرىئاسماندىن 

ئۇالرغا كۈچلۈك تىل قابىلىيىتى بىلهن ھهر خىل تىلالردا سۆزلهش ئىقتىدارىنى ئاتا 

لدىن بهرگهن بىشارىتىنى قهدىمقى دهۋرلهردىكى يۇئىل پهيغهمبهرنىڭ ئابۇ . قىلىدۇ

  )  21-2:1ئهلچىلهر . (ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

مهسىھ ئېتىقاتى بۇيىچه بولغاندا، مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر بولىشى مۇمكىن ● 

  : چۈنكى. ئهمهس

   . ھىچقانداق مۆجىزه كۆرسىتهلمىگهن مۇھهممهت○   

ارهت ھىچقانداق ئالدىن بىشكهلگۈسىدىكى ئىشالر توغرىلىق مۇھهممهت  ○   

  . بېرهلمىگهن

تهۋرات شۇنداقال تاكى يهھيا پهيغهمبهرگىچه بولغان بۇرۇنقى بارلىق  ○   
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  ) 11:13مهتتا -ئىنجىل. (پهيغهمبهرلهر ئالدىن بىشارهتلهرنى بهرگهن ئىدى

ئۇالرمۇ مۇقهددهس كىتاپتا . يىنمۇ يهنه پهيغهمبهرلهر بولغان ئهيسا مهسىھتىن كى○   

. رلهرده بولۇشقا تىگىشلىك شهرتلهرنى ھازىرلىغانكۆرسىتىلگهندهك پهيغهمبه

 ، 4:11ئهفهسلىكلهر  ، 21:10،11 ، 15:32 ، 29-11:27ئهلچىلهر (

  ) 11:1،2ۋهھىلهر 

.  ماس كهلمهيدۇبىلهن مۇقهددهس كىتاپتىكى تهلىملهر مۇھهممهتنىڭ تهلىملىرى ●

  . شۇڭا ئۇنىڭ پهيغهمبهر بولىشى مۇمكىن ئهمهس

. بهلكى تىنچالندۇرىدۇ ئادهمنى قااليمىقانالشتۇرمايدۇ،  روھدىن كهلگهن خۇدا○   

  ) Ⅰ 14:32كورىنتلىقالر-ئىنجىل(

 مهيلى ئادهم بولسۇن ياكى ئاسماندىن چۈشكهن پهرىشته بولسۇن، ئهيسا ○   

مهسىھنىڭ ئهلچىلىرى يهتكۈزگهن خۇش خهۋهرگه ئوخشىمايدىغان باشقا بىر 

 كىمده كىم ؛هتلهر ياغسۇننى يهتكۈزسه، ئۇنىڭغا لهن» خۇش خهۋهر«

. باشقا بىر خۇش خهۋهرنى تارقاتسا ئۇ قارغىشقا ئۇچرىسۇنئوخشىمايدىغان 

  ) 1:8،9گاالتىيالىقالر -ئىنجىل(

ئىنجىلدىكى ۋهھىلهرگه سۆز قوشۇشقا ۋه ئۆچۈرۈشكه بولمايدۇ، كىمده كىم  ○   

ۋه  ياغدۇرىدۇ بااليىئاپهتلهرنى نىڭغاشۇنداق قىلىدىكهن خۇدا چوقۇم ئۇ

  ) 22:18،19ۋهھىلهر -ئىنجىل(. مهڭگۈلۈك ھاياتلىقتىن مهھرۇم قىلىدۇ

 ئىسرائىلالر خۇدا تهرىپىدىن تالالنغان خهلق بولۇپ، خۇدانىڭ سۆزى يهھۇدىالرغا ●

  .؛ ئهمما مۇھهممهت يهھۇدى ئهمهس) 3:2 ، 9:4رىملىقالر (ئامانهت قىلىنغان 

شۇ سهۋهپتىن ئۇ بىر .  اققان مۇھهممهت يامان روھالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ ب●

يىلغىچه ئۆزىنى ئايالى بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزدۈم دهپ ئويلىغان، ئهمما 

 ، 7:658،660،661، 4:490بۇخارى ھهدىسلىرى ( .ئهمىلىيهتته ئۇنداق بولمىغان

8:89،400 (   

  

   پهزىلىتى-مۇھهممهتنىڭ ئهخالق 

  : قۇرئاندىكى خاتىرىلهر

  ) 33:21قۇرئان . (الرغا ياخشى ئۈلگه بۇالاليدۇمۇھهممهت مۇسۇلمان● 

  ) 68:4قۇرئان . (مۇھهممهتته ئۇلۇغ خاراكتىر بار● 

. مۇھهممهت ئازغۇن ۋه خۇراپى ئهمهس، شهخسى ھهۋهسلىرى بۇيىچه سۆزلىمهيدۇ● 

  ) 53:2،3قۇرئان (
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  . ھهركهتلىرىنى ئۆزىگه ئۈلگه قىلىدۇ-مۇسۇلمانالر مۇھهممهتنىڭ سۆزكىيىنكى  ●

ۇھهممهت ئۆزىنىڭ بىر ئىشالرغا ھۆكۈم قىلىش ھوقوقىنى ئالالنىڭ ھوقوقى بىلهن م ●

باشقىچه پىكىرده بولىشىغا يول قارىتا ھىچكىمنىڭ ئۇنىڭغا . تهڭ ئورۇنغا قويىدۇ

  ) 33:36قۇرئان (. قويمايدۇ

  

  ۈپ باققان ئۆتكۈزمۇھهممهت گۇناھ

قۇرئان . (شى كىرهكمۇھهممهت ئۆز گۇناھلىرى ئۈچۈن ئالالدىن كهچۈرۈم سورى● 

4:106 ، 40:55 ، 47:19 ، 110:3 (   

ۋه كهلگۈسىده ئۆتكۈزىدىغان گۇناھلىرى گۇناھلىرى  قىمۇھهممهت ئۆزىنىڭ بۇرۇن● 

يۇشۇرۇن ۋه ئاشكارا ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرى ئۈچۈن ئالالدىن شۇنداقال ئۈچۈن، 

    )9:482 ، 8:335،379،407،408بۇخارى ھهدىسلىرى . (كهچۈرۈم سورايدۇ

قۇرئاندا ئالالنىڭ مۇھهممهتنىڭ بۇرۇنقى ۋه كىيىنكى گۇناھلىرىنى كهچۈرگهنلىكى ● 

  ) 48:2قۇرئان (. ىنىدۇسۆزل

 دىمهك، مۇھهممهت ئىلگىرى گۇناھ ئۆتكۈزگهن ئادهم، ئۇ كهلگۈسىدىمۇ گۇناھ ●

  . ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى بىلىدۇ

قۇرئان . (كىرهكئامانلىق تىلىشى - مۇسۇلمانالر مۇھهممهتكه بهخت ۋه تىنچ●

33:56 (  

 ئىسمىغا مۇسۇلمانالر ھهر قېتىم مۇھهممهتنىڭ نامىنى تىلغا ئالغاندا، ئۇنىڭ ○

ئامانلىق - تىنچبهخت ۋهئالال ئۇنىڭغا «:  مۇنداق تىلهك تىلهيدۇقوشۇپ ئهرهپچه

بهخت مۇھهممهت تېخى : بۇنىڭدىن مۇنداق مهنه كىلىپ چىقىدۇ. »ئاتا قىلسۇن

  . ىگهن، تېخى قۇتقۇزۇلمىغان، ئۇ خۇدا بىلهن بىرگه ئهمهستېنچلىققا ئېرىشمۋه 

  : تا مۇنداق دىيىلگهنمۇقهددهس كىتاپ

  ) 57:21يهشايا . (ئامانلىققا ئېرىشهلمهيدۇ-رهزىل ئادهملهر ھهرگىز تىنچ○ 

 قا ئېرىشىدىغانلىقىنىئامانلىق- ئارقىلىق تىنچكىشىلهرنىڭ ئۆزىئهيسا مهسىھ ○ 

  ) 16:33 يۇھاننا-ئىنجىل(. ئېيتىدۇ

 هنگهن ئهيسا مهسىھنىڭ گۇناھسىز پاك ئىكهنلىكى خاتىرلمۇقهددهس كىتاپتا○ 

 . مۇ ئېتىراپ قىلىدۇ ۋه ھهدىسبۇنى قۇرئان؛ ) 4:15 ،ئىبرانىالر Ⅰ 3:5يۇھاننا(

   )6:236بۇخارى ھهدىسلىرى  ) (19:19قۇرئان (

لىكتۇر، گۇناھ دىگهنلىك خۇدانىڭ ئىرادىسىگه خىالپ ئىشالرنى قىلىش دىگهن● 

 شۇنىڭپۈتۈنلهي خۇدانىڭ ئىرادىسىدىن چهتنهپ كهتمهي، گۇناھسىزلىق بولسا 
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ئهيسا مهسىھ شۇنداق قىاللىغان، ئهمما مۇھهممهت .  كۆرسىتىدۇبولۇشنىئىچىده 

  . ئۇنداق قىاللمىغان

مهككىدىكى  مۇھهممهت ئىسالم دىنىنى تارقىتىۋاتقان دهسلهپكى مهرگىللهرده، ●

ئېتىراپ قىلغان، ) الت، ئۇززا، مانات (نىئىالھىبۇت يال ئهرهپلهرنىڭ ئۈچ ئا

، سىمۇ بۇلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىبادهت قىلبۇتقائاشۇ ئۈچ ئايال كىشىلهرنىڭ 

كىيىن ئۇ ئهمما  ؛ بىلهن بىرگه بۇ ئۈچ ئايال بۇتقا ئىبادهت قىلغانباشقىالرئۆزىمۇ 

اق ىرالپ شۇندقولىقىغا پىچبۇ ئايهتلهرنى ئۇنىڭ   شهيتاننىڭئىبلىس

نى » شهيتان ئايىتى«ۇ ئۆگهتكهنلىكىنى ئاشكارلىغان، ۋه گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ب

ھهقىقهتهن ئالال ۋهھى ئهينى ۋاقىتتا  مۇھهممهتنىڭ نىڭ ئۆزىدىمۇرهت قىلغان؛ قۇرئان

 ساختا تهلىملهرنى توقۇپ  نامى بىلهن، ئالالنىڭىپقىلغان تهلىملهرگه خىالپلىق قىل

 23-53:19قۇرئان ( .  ئهسكهرتىلگهن اتا يولغا كىرىپ قالغانلىقى ۋه خچىققانلىقى

 ،22:52،53 ، 17:73،74  (   

بهزى يامان  مۇسۇلمانالر قىلسا بولمايدىغان» ۋهھىلهر«قۇرئاندىكى بهزى  ●

ۋه  باھانه  بېرىلگهنتوغرىسىدا  قىلسا بولىدىغانلىقىمۇھهممهتنىڭ ئىشالرنى

  . يوچۇقتۇر

. ئېلىۋالىدۇپ  خوتۇن قىلىنىڭ ئايالىنىئوغلىبېقىۋالغان  مۇھهممهت ئۆزىنىڭ ○ 

ئهينى ۋاقىتتا مۇھهممهت .  چۈشىدۇۇق تېخى ئالالدىن ئاالھىده ۋهھىبۇ توغرۇل

خوتۇن قىلىپ ياخشى كۆرۈپ قىلىپ، ئۇنى ئوغلى زهئىدنىڭ ئايالى زهينهپنى 

ه ، ئهمما بۇنى باشقىالرغا دىيىشتىن نومۇس قىلىپ ئىچىدئالماقچى بولىدۇ

زهئىد ،  چۈشۈرۈپ»ۋهھى«ئاالھىده شۇ سهۋهپتىن ئالال ئۇنىڭغا . ساقاليدۇ

ئېلىپ  مۇھهممهتكه خوتۇن قىلىپ  ئايالنى، ئۇزهينهپنى قويۋهتكهندىن كىيىن

بېقىۋالغان مۇھهممهت مۇشۇ ئايهت ئارقىلىق ئۆزىنىڭ . ئېيتىدۇ نىبېرىدىغانلىقى

مىشىنى ئالالنىڭ هخالقسىز قىل ئتارتىۋىلىشتهكئوغلىنىڭ ئايالىنى خوتۇن قىلىپ 

  )33:37قۇرئان (. ئىرادىسى دهپ كۆرسىتىدۇ

 تاالق خوتۇنلىرىنى قىلىپ ۋاپاسىزلىقۋهدىسىگه نىكاھ  مۇھهممهت ○

 مۇھهممهتنى  ئالال ئاالھىده ۋهھى چۈشۈرۈپتوغرىلىقمۇبۇ . بولىدۇىۋهتمهكچى قىل

بولىدىغانلىقىنى،  خوتۇنلىرىنى قويۋهتسه قۇرئاندا ئالال ئۇنىڭغا. قولاليدۇ

.  ئېلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇالرنىئۇنىڭغا تېخىمۇ ياخشى خوتۇنئالالنىڭ 

   ) 5-66:1قۇرئان (

   غانئوننهچچه خوتۇن ۋه توقال ئالمۇھهممهت ئۆمرىده 

مۇھهممهتنىڭ كۆپ خوتۇن ئېلىشىغا يول ئالال بىر ۋهھى بولۇپ، مۇنداق  قۇرئاندا ●

نىڭ تويلۇق مال بېرىپ ئالغان خوتۇنلىرى، ئايال  مۇھهممهت:، مهسىلهنغانقوي
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تاغىلىرىنىڭ قىزلىرى، ھاممىلىرىنىڭ ، جهڭده ئهسىرگه چۈشكهن ئايالالر، قۇللىرى

 ئۆزلىرىنى مۇھهممهتكه دىنقىزلىرى، شۇنداقال باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ قىزلىرى

 گۇناھ سالئۇالرنى خوتۇن ياكى توقال قىلىپ ئامۇھهممهت ، غانلىرىبىغىشالشنى خالى

بۇ مۇھهممهتكه ئاالھىده بىرىلگهن ھوقوق بولۇپ، باشقا مۇسۇلمان . بولمايدۇ

  ) 33:50قۇرئان ( .ئىمتىياز بېرىلمىگهن ئۇنداق گهئهرلهر

قۇرئاندا باشقا مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ ئهڭ كۆپ بولغاندا تۆت خوتۇن ئالسا ● 

ت قىلسا بولىدىغانلىقى بولىدىغانلىقى، ياكى ئايال قۇللىرى بىلهن جىنسى مۇناسىۋه

  ) 4:3قۇرئان ( . ئايال قۇلالرنىڭ سانىغا چهك قويۇلمىغان.بهلگىلهنگهن

مۇھهممهت خوتۇنلىرىنى خالىغانچه تاالق قىلىۋهتسه بولىدۇ، خالىغانچه تۇتۇپ  ●

تاالق قىلىۋهتكهن خوتۇنلىرىنى خالىغاندا قايتۇرۇپ ئهكىلىۋالسىمۇ . قالسىمۇ بولىدۇ

  )ھهممهتنىڭ خوتۇنلىرىنىڭ ئاجرىشىپ كىتىش ھوقوقى يوق مۇئهمما (.بولىدۇ

   ) 33:51قۇرئان (

دىن يهنه بولغاچقا، ئالالۋالغان  مۇھهممهت ئهينى ۋاقىتتا نۇرغۇن خوتۇن ئېلى●

، بۇرۇنقى  خوتۇن ئېلىۋهرمهئهمدىبۇندىن كىيىن ،  ئۇنىڭغائاالھىده ۋهھى كىلىپ

 باشقا ئايالالرنىڭ گۈزهللىكىگه خوتۇنلىرىڭنى باشقا خوتۇنالرغا ئالماشتۇرما،

  .ىدۇ دهپ ئاگاھالندۇرئېلىشتىن توختاھهرقانچه مهپتۇن بولساڭمۇ، ئهمدى خوتۇن 

دىدهكلىرىنى -ئايال قۇلجىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزسه بولىدىغان ئهمما ئۇنىڭ 

  ) 33:52قۇرئان . (نى چهكلىمهيدۇداۋاملىق كۆپهيتىشى

اشلىق كىچىك نارىسىده قىز ئائىشهنى  ي7 ياشتىن ئاشقاندا 50 مۇھهممهت ●

 ياشقا كىرگهنده ئۇنىڭ بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت 9ئائىشه . خوتۇن قېلىپ ئالىدۇ

 5:58:234بۇخارى ھهدىسلىرى . ( ئىدىتا ياش52 مۇھهممهتبۇ چاغدا . ئۆتكۈزىدۇ

 ،7:62:65،88 (   

  ) دۇرىزى تۇنجى خهلىپىسى ئابابهكرىنىڭ قئىسالم ئىمپىرىيىسىنىڭئائىشه دهل (

مۇھهممهت قوشۇن باشالپ ئۇرۇش قوزغاپ، باشقا قهۋملهرنىڭ ئهرلىرىنى  ●

 گه خوتۇن قىلىپ تارتىۋاالتتى ياكىئۆلتۈرۋىتىپ، ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنى ئۆزى

خهيبهر ئۇرۇشىدا، ئۇ ئېرى . قىتىپ بېرهتتىتار خوتۇن قىلىپ گهئهسكهرلىرى

ال سوفىيهنى خوتۇن قىلىپ مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن گۈزهل ئاي

  . تارتىۋالىدۇ

 ، 4:52:143 ، 3:2235 ، 2:927بۇخارى ھهدىسلىرى (

5:59:342،512،513،522 ، 7:62:29،89 ، 8:75:374 (   

 ھهرگىزمۇ مۇھهممهتنىڭ دىن تارقىتىش ياكى باشقا ئايالالرنىڭ بېشىنى بۇالر ●

 شهخسى ئۆزىنىڭ پۈتۈنلهي سىالپ ياخشىلىق قىلىش ئۈچۈن بولماستىن، بهلكى
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نىڭغا قۇرئاننىڭ ئۆزىدىكى  بۇ.ھهۋىسىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن بولغان-ھاۋايى

» ئالال«ئايهتته ھهتتا -52سۈره -33قۇرئان مهسىلهن،  ، ئىسپات بۇالاليدۇلهرئايهت

باشقا ئايالالرنىڭ گۈزهللىكىگه ھهرقانچه مهپتۇن بولساڭمۇ، ئهمدى : مۇ ئۇنىڭغا

.  دهپ ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ-نۇڭنى ئالماشتۇرما ياكى خوتۇخوتۇن ئېلىۋهرمه

. خۇدانىڭ ھهققانىلىقىغا ھهرگىزمۇ ئۇيغۇن كهلمهيدۇ مۇھهممهتنىڭ قىلمىشلىرى

ئۇ دىگهن پهيغهمبهر، شۇڭا ئالال ئۇنىڭغا : بهزى مۇسۇلمانالر گهپ يۇرغىلىتىپ 

ۇنداق بولغاندا، مۇھهممهت ئ ئهگهردىيىشىدۇ، -ئاالھىده ئىمتىياز بهرگهن

پۈتكۈل ئۇنىڭ  ؟ئۈلگىسى بۇالاليدۇئهڭ ياخشى الرنىڭ قانداقسىغىمۇ مۇسۇلمان

 ئۈلگىسى بواللىشى تېخىمۇ مۇمكىن ئهڭ يوقىرى پهزىلىتىنىڭ- ئهخالقئىنسانىيهت

  ! ؟ئهمهسقۇ 

  

   رۈپ، نۇرغۇن قانالرنى تۆككهنمۇھهممهت نۇرغۇن ئادهملهرنى ئۆلتۈ

زى بىۋاسته جهڭلهرگه قاتنىشىپ،  مۇھهممهت نۇرغۇن قېتىم ئۇرۇش قوزغاپ، ئۆ●

ئۆزىگه ئىشهنمىگهن  ئهۋهتىپ الرنىقاتىلھهتتا  ،نۇرغۇن ئادهملهرنى ئۆلتۈرگهن

قۇرئان ۋه . ئۇنىڭ قولى قان بىلهن بويالغان. نۈزگهقهستلهپ ئۆلتۈرگ ئادهملهرنى

  . ھهدىسلهرده بۇ توغرۇلۇق نۇرغۇن خاتىرىلهر بار

رنىڭ سودا كارۋىنىغا قوراللىق ھۇجۇم  مۇھهممهت ئادهم توپالپ مهككىلىكله●

بۇخارى ھهدىسلىرى  ( بۇالپ كىتىدۇئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ، ماللىرىنى. قىلىدۇ

3:2731،2732 ( .  

ياشاۋاتقان ئۈچ يهھۇدى  يىللىرى، مۇھهممهت مهدىنهده 627-624مىالدى  ●

تا  قىرىپ تاشاليدۇ، ھهتنى) قاينۇق، بانۇ قۇرهيدا، قۇرهيزا قهبىلىسى (قهبىلىسى

مهدىنىدىكى ئۇرۇشتا مۇھهممهت .  تهسلىم بولغان نهچچه يۈز ئادهمنىمۇ ئۆلتۈرۋىتىدۇ

دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن غهلىبه قىلغاندىن كىيىن، شهھهر ئىچىدىكى يهھۇدىالرنى 

مىنى قوللىماي دۈشمهنلىرىمنى قوللىدى دهپ، يوغان خهندهك قازدۇرۇپ 

   . ه تاشلىۋىتىدۇهمنى ئۆلتۈرۈپ ئاشۇ خهندهكك گىچه ئاد600-900

دهپ جاكارلىغان بىلهن، » دىندا زورالش يوق« مۇھهممهت ئاجىز ۋاقىتلىرىدا ●

سهل كۈچىيىپ ھوقۇق تۇتقاندىن كىيىن، بۇرۇنقى شهخسى ئاداۋىتى بار كىشىلهرنى 

ئېچىنىشلىق ھالدا ) نىمۇھهممهتكه ئىشهنمىگهن ۋه ئۇنى تهنقىتلىگهن كىشىلهر(

  : مهسىلهن. ئۆلتۈرۋىتىدۇ

ئۇ مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىشهنمهيدۇ، شۇڭا . نادار بىن خالىس ■

   . يتىپ مۇھهممهتنى تهنقىتلىگهن ئېشىئېر ۋه ھىكايه
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ئۇ مهككىده مۇھهممهتنى ساختا پهيغهمبهر دهپ پاش .  ئهكبهر بىن ئابۇ مۇئات■

  . قىلغان ۋه ئۇنى مهسخىره قىلىپ شىئېر توقۇغان

   ) 3:4422،4424 ، مۇسلىم ھهدىسلىرى 4:2934بۇخارى ھهدىسلىرى  (

ئۇ بىر ئايال شائىر بولۇپ، ئۇمۇ مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر .  ئهسما بىن مهرۋان■

  .  كىنايه قىلىپ شىئېر توقۇغانئۇنىڭغاشۇڭا . ئىكهنلىكىگه ئىشهنمىگهن

ئۇ مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر .  ياشقا كىرگهن يهھۇدى بوۋاي120. بۇ ئافاقه ئ■

كىگه قهتئى ئىشهنمىگهن، شۇڭا قېرىنداشلىرىنى قوزغۇتۇپ مۇھهممهتكه ئىكهنلى

  . ناخشىالرنى توقۇغان-قارشى چىققان ۋه ئۇنىڭغا كىنايه قىلىپ شىئېر

شىئېرلىرى ناھايىتى مۇھهممهتكه قارشى يازغان ئۇنىڭ .  كهربۇ ئىبىن ئهشراف■

  .كهڭ تارالغان

سلىم ھهدىسلىرى  ، مۇ5:4037 ، 4:52:270،271بۇخارى ھهدىسلىرى (

3:4436 (   

) ئهرهپ چارۋىچى قهبىلىسى(بىر كۆزى قارغۇ بولۇپ قالغان بهدهۋى قهبىلىسى  ■

دىكى بىر ئادهم مۇھهممهت ۋه ئىسالمغا قارشى ئىككى مىسرا ناخشا ئېيتىپ 

  .قويغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرىلىدۇ

شا تايىم بىن غالىب، ناخشىچى قىز، مۇھهممهتكه كىنايه قىلىدىغان ناخ ■

   ) 4:3044بۇخارى ھهدىسلىرى .  (ئېيتقان

مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه قهتئى ئىشهنمهيدۇ، ھهتتا . ئهبۇ جاھىل ■

شۇڭا مۇھهممهت ئادهم ئهۋهتىپ ئۇنى قهستلهپ . مۇھهممهتنى ھاقارهتلهيدۇ

قاتىلغا مۇكاپات ئادهم ئۆلتۈرگهن ئاشۇ دۇنياسىنى -ئۆلتۈرىدۇ ۋه ئۇنىڭ مال

  ) 4:53:369بۇخارى ھهدىسلىرى (. ېرىدۇقىلىپ ب

 بىر ئايال دىدهك مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىشهنمىگهچكه، ئۇنىڭ ■

شۇ سهۋهپتىن ئۇ ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان خۇجايىنى . خاتالىقىنى تهنقىتلهيدۇ

خۇجايىننىڭ توقال خوتۇنى مۇسۇلمان بۇ ئايال ھېلىقى . تهرىپىدىن ئۆلتۈرىلىدۇ

نىڭ ئۆزىنىڭ ئىككى بالىسى. ڭغا ئىككى باال توغۇپ بهرگهن ئىدىبولۇپ، ئۇنى

.  ئېرىشىدۇماختىشىغامۇھهممهتنىڭ ئانىسىنى ئۆلتۈرگهن بۇ قاتىلنىڭ قىلمىشى 

   ) 38:3800،4348ئهبۇ داۋۇت ھهدىسلىرى (

پهيغهمبهرنىڭ  « نىڭيوقۇرقى ۋهقهلىكلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئىبىن ئىسھاق(

   ).تىرلهنگهن خابىدادىگهن كىتا» ھاياتى
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 ئۇ . ئىنتايىن ۋهھشى ئىدىمۇئۆلتۈرۈش ئۇسۇلىقىيناش ۋه مۇھهممهتنىڭ ئادهم ● 

 ئادهمنى 8 گه تهۋه قهبىلىسىUraynah ىكىمهدىنهديىلى -628مىالدى 

، ئوتتا قىزارتىلغان تۆمۈر بىلهن ۋىتىدۇقۇلىنى كىسى-جازالىغاندا، ئۇالرنىڭ پۇت

جهزىرىگه -چۆل، ھارادىكى تاشلىق يهرمه بمۇئىچكىلى سۇھهتتا ، دۇكۆزىنى ئۇيى

 ، 2:24:577 ، 1:4:234بۇخارى ھهدىسلىرى ( .پ، قىيناپ ئۆلتۈرۋىتىدۇتاشال

4:52:261 ، 5:59:505 ، 7:71:623 ، 8:82:797 (  

قۇرئان (قۇرئاندا مۇھهممهتنى مۇسۇلمانالرنىڭ ياخشى ئۈلگىسى دىيىلگهن ● 

نى » ياخشى ئۈلگه«قىالرنىڭ بۇ شۇڭا بهزى ئهسهبى مۇسۇلمانالر باش). 33:21

بىراق ئۇنىڭ ھهقىقهتهن . تهنقىتلىشىگه، مهسخىره قىلىشىغا چىداپ تۇرالمايدۇ

  . ياخشى ئۈلگه ياكى ئهمهسلىكىنى ئويلىشىپ باقمايدۇ

  

  مۇھهممهت ۋه قۇلالر

جهڭده   ۋه مۇسۇلمانالرنىڭمۇھهممهتقۇرئاندا . قۇرئان قۇللۇق تۈزۈمنى قولاليدۇ● 

 ؛) 33:50قۇرئان ( يول قويىدۇقا ئايالالرنى قۇل قىلىش-قىزكهن ئهسىرگه چۈش

جهننهتكه كىرگهن مۇسۇلمانالرنىڭ نۇرغۇن ياش ئهر قۇلالرغا ئىگه يهنه قۇرئاندا 

   )76:19 ، 56:17قۇرئان . (سۆزلىنىدۇبولىدىغانلىقى 

قۇرئاندا مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ ئۆز خوتۇنلىرىدىن سىرت يهنه ئۆزىنىڭ ئايال ● 

 ، 4:3قۇرئان . (لىرى بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزىشىگه يول قويىدۇقۇل

23:5،6 ، 33:50،52 ، 70:29،30 . (   

ئهينى .  بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزگهنمۇسۇلمان ئهرلهر ئايال قۇللىرى● 

» جهڭ ئولجىسى«ۋاقىتتىكى مۇتلهق كۆپ ساندىكى ئايال قۇلالر مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ ئهرلىرىنى ئۆلتۈرۋىتىپ، ئاياللىرىنى مهجبۇرى  ئهسكهرلهر بولۇپ، مۇسۇلمان

بۇخارى (.  ئۇالر بىلهن مهجبۇرى جىنسى مۇناسىۋهت ئۆتكۈزگهنقۇل قىلغان ۋه

 ، 5:59:459،637 ، 3:47:765 ، 3:46:718 ، 3:34:432ھهدىسلىرى 

7:62:137 ، 9:93:506 . (  

اشقا داھىلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ مۇھهممهت، تۆت خهلىپه ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ب● 

 بۇ قۇلالرنىڭ ئىچىده قارتهنلىكلهر، ئهرهپلهر، .بولغاندىگۈدهك نۇرغۇن قۇللىرى 

بۇخارى . (مىسىرلىقالر، يهھۇدىالر، خىرىستىيانالر، ئهرلهر ۋه ئايالالر بار ئىدى

 ، 5:58:182 ، 5:57:50 ، 1:11:661 ، 1:8:439 ، 1:2:29ھهدىسلىرى 

5:59:512،541 ، 7:65:341،344،346،352،371 ، 7:67:410،413 ، 

7:71:654 ، 7:72:734،845 ، 9:83:23 ، 9:85:80 ، 9:86:100 ، 

9:89:277،293،296 ، 9:92:462 (   
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 گىچه بولغان 900 دىن 600مۇھهممهت بانۇ قۇرهيداخ قهبىلىسىدىكى ● 

 ، 33:26ن قۇرئا. (يهھۇدىالرنى ئۆلتۈرگهندىن كىيىن، قاپقالغانالرنى قۇل قىلىدۇ

   ) 4:52:280بۇخارى ھهدىسلىرى 

  

  :بايانالرئىنجىلدىكى قۇلغا ئائىت 

 Ⅰتىمۇتى(.  قۇل قىلىش خۇدانىڭ يولى بىلهن قارشىالشقانلىقتۇر ئادهملهرنى○   

1:10 (  

مهيلى ھۆر قانداق مىللهتتىن بولسۇن،  ،كه ئىشىنىش ئارقىلىق ئهيسا مهسىھ○   

ھهممسى خۇدانىڭ پهرزهنتلىرى  بولسۇن، ، ئهر ياكى ئايالياكى قۇل بولسۇن

 خۇدا ھهمده .بىرلىككه كىلىدۇئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده  ،دىگهن نامغا ئېرىشىپ

 سائادهتتىن- قىلغان بهخت ۋهده بېرىشكهنىڭ ئهۋالدلىرىغائىبراھىم پهيغهمبهر

  ) 29-3:26 گاالتىيالىقالر(. ئورتاق بهھرىمهن بولىدۇ

  ) 23:11مهتتا . (ا، شۇ باشقىالرغا خىزمهتچى بولسۇنكىم ئۇلۇغ بۇلۇشنى خالىس ○   

:  ئهيسا مهسىھ باشقىالرنى قۇل قىلىپ باقمىغان، ئۇ مۇنداق تهلىم بېرىدۇ○   

 قانداق مۇئامىله قىلىشىنى خالىساڭالر، سىلهرمۇ ئۆزهڭلهرگهسىلهر باشقىالرنىڭ «

  ) 6:31لۇقا (» باشقىالرغا شۇنداق مۇئامىله قىلىڭالر

  

  ىڭ باشقا كهمچىللىكلىرىمۇھهممهتن

 ، 1:435،436،804بۇخارى ھهدىسلىرى . ( مۇھهممهت دائىم باشقىالرنى قارغايتى●

2:1003،1007،1020 ، 4:53:409 ، 5:39:397 ، 5:59:415،416 ، 

   ؛ )8:75:402 ، 6:60:83،215،297،333،347

يول شىغا اپ دۇئا قىلىسالمغا ئىشهنمىگهنلهرنى قارغقۇرئاندىمۇ مۇھهممهتنىڭ ئى ●

  )3:61قۇرئان  (.غانقوي

چهكلهنگهن بولۇپ، قهتئى ئىنجىلدا مهسىھ ئىتىقاتچىلىرىنىڭ باشقىالرنى قارغىشى (

ئهيسا . پهقهت بهخت تىلهشكىال بولىدۇكى ھهرگىز قارغاشقا بولمايدۇئادهملهرگه 

 ئۇياقتا تۇرسۇن،النغاندىمۇ، يهھۇدىالرنى قارغاش خمهسىھ ھهتتا كىرسىتقا مى

بۇنداق ئۇلۇغۋار روھ مۇھهممهتته .  ئۇالرنىڭ گۇناھىنى تىلىگهنه خۇدادىنئهكسىچ

  ) .يوق

ئۇ بىر ئىشنىڭ .  مۇھهممهت دائىم ئۆزىنىڭ قىلغان قهسىمىدىن يېنىۋاالتتى●

هدىسى ۋه قهسىمىدىن كۆرسىال، ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ۋهنلىكىنى پايدىلىق ئىك

ئۇ باشقىالرغىمۇ ؛  )8:79:712 ، 8:78:618،620بۇخارى ھهدىسلىرى (يېنىۋاالتتى 

ئهگهر سىلهر بىر ئىشنى قىلىش : ئۆگىتىپ مۇنداق دىگهنقىلىشنى شۇنداق 
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توغرىسىدا قهسهم قىلساڭالر، ئهمما كىيىن باشقا ئىشنىڭ تىخىمۇ پايدىلىق 

ئىكهنلىكىنى بايقىساڭالر، ئاشۇ ئىشنى قىلىڭالر، ھهمده بۇرۇنقى قهسىمىڭالردىن 

بۇخارى ھهدىسلىرى . (گۇناھىڭالرغا تۆۋه قىلىڭالريېنىۋالغىنىڭالر ئۈچۈن 

8:78:619 (  

مۇسۇلمانالرنىڭ شۇنداقال  مۇھهممهت باشقىالرنى ئىسالمغا جهلپ قىلىش ئۈچۈن، ●

ئۇالرغا ئالتۇنالرنى سوۋغات قىلىپ دائىم ئىسالمدىن يېنىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن، 

   ) 9:93:527 ، 4:55:558 ، 4:53:373،375بۇخارى ھهدىسلىرى . (تۇراتتى

. ىدۇل سهۋهبىدىن ئۆيىش زهھهرلهنگهن كاۋاپنى يى ياش ۋاقتىدا63 مۇھهممهت ●

 كاۋاپقا زهھهر سالغۇچى مۇھهممهت تهرىپىدىن قۇل قىلىنغان بىر ئايال بولۇپ، ئۇنىڭ

ئۆلتۈرۈلگهن ئېچىنىشلىق مۇھهممهت تهرىپىدىن  مۇۋه قهۋمىتۇققانلىرى -ئۇرۇق

خۇدانىڭ ۈزگهن گۇناھلىرى ئۈچۈن ئاخىرىدا ئۆتكئۆزىنىڭ  مۇھهممهت .ئىدى

ئۇ ئۆلگهن چاغدا  . ئۆلىدۇئايالنىڭ قولىدا زهھهرلىنىپئاجىز بىر جازاسىغا ئۇچراپ، 

بۇخارى ( .  قالدۇرۇشقىمۇ ئۈلگىرهلمهيدۇۋارىسقاتتىق ئازاپلىنىدۇ، ھهتتا ئۆزىگه 

   ) 4:53:394 ، 3:47:786ھهدىسلىرى 

  بىۋاسته تهلىم ئالغان ئهڭ دهسلهپكىنىڭدىنئۇمۇھهممهت ئۆلگهندىن كىيىن،  ●

 پ كىتىدۇ، ھهمده بىر نهچچه مهزھهپكه ئايرىلى ھوقۇق تالىشىپ، ئۆزئارامۇسۇلمانالر

 كىتامۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىده ئىش  بۇ .يدۇارا قىرغىنچىلىق قىلىشنى باشالئۆزئ

  . ھازىرغا قهدهر داۋاملىشىپ كهلمهكته

 ئىچىده بۇنداق  ۋه ئېتىقاتچىالرئالغان شاگىرتالرئهيسا مهسىھتىن بىۋاسته تهلىم (

  ) بولمىغانھوقۇق تالىشىپ ئۆزئارا قىرغىنچىلىق قىلىدىغان ئهھۋال 

  

   مۇقهددهس كىتاپتا مۇھهممهت توغرىلىق بىشارهت قىلىنغانمۇ؟ 

  :خاتىرىلهرئاالقىدار قۇرئاندىكى ● 

ڭ كىلىدىغانلىقىنى  ئهيسا پهيغهمبهر ئۆزىدىن كىيىن مۇھهممهت پهيغهمبهرنى○   

  ) 61:6قۇرئان  ( .ئىيتقان

  ) 7:157قۇرئان . (مۇقهددهس كىتاپتا مۇھهممهت توغرۇلۇق خاتىرىلهر بار ○

مهن سىلهرگه كىتاپ ۋه ئهقىل بهردىم، : ئالال پهيغهمبهرلهرگه مۇنداق دهيدۇ ○

سىلهردىكى بارلىق كىتاپالرنى دهلىللهيدۇ، كهلگۈسىده بىر پهيغهمبهر كىلىپ 

قۇرئان (. هر چوقۇم ئۇنىڭغا ئىشىنىشىڭالر، ئۇنىڭغا ياردهم قىلىشىڭالر كىرهكسىل

3:81 (  

 بهزى مۇسۇلمانالر مۇقهددهس كىتاپتا مۇھهممهت توغرۇلۇق بىشارهت قىلىنغان ●
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باب -18مهسىلهن، تهۋرات قانۇن شهرھى . ئايهتلهر بار دهپ قارايدۇ

باب -14خۇش خهۋهر ئايهتلهر، ئىنجىل يۇھاننا بايان قىلغان -18،-15

  .  ئايهت-16

يوقۇردا دىيىلگهن ئايهتلهرنىڭ مۇھهممهتكه بىشارهت قىلىنىشى مۇمكىن بىراق  ●

  : چۈنكى. ئهمهس

  ئىسرائىلالرغاسا پهيغهمبهرۇمئايهتته -15باب -18تهۋرات قانۇن شهرھى  ○   

پهرۋهردىگار خۇدا كهلگۈسىده سىلهرنىڭ قىرىنداشلىرىڭالر «: هيدۇمۇنداق د

، سىلهر ئۇنىڭ سۆزىنى يدۇنى تىكلهپهيغهمبهربىر ماڭا ئوخشاش ىچىدىن ئ

  » .ئاڭلىشىڭالر كىرهك

سا پهيغهمبهرگه ۇخۇدانىڭ مئايهتته -18باب -18تهۋرات قانۇن شهرھى ○   

مهن كهلگۈسىده چوقۇم ئۇالرنىڭ «: سۆزى خاتىرلهنگهنمونۇ قىلغان 

.  بىرنى تىكلهپ بېرىمهنقىرىنداشلىرى ئىچىدىن ساڭا ئوخشاش پهيغهمبهردىن

   ».ئۇ مىنىڭ بارلىق سۆزلىرىم ۋه ئهمىرلىرىمنى ئۇالرغا يهتكۈزىدۇ

 پهيغهمبهرنىڭ ساۇمتهۋراتنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بولۇپ، » قانۇن شهرھى «○

مۇھهببىتى ۋه -خۇدانىڭ ئىسرائىلالرغا كۆرسهتكهن مۆجىزىلىرى، مىھرى

 پهيغهمبهر بۇ ساۇمئهينى ۋاقىتتا . شهرھىلهپ چۈشهندۈرىشىدۇرئهمىرلىرىنى قايتا 

سۆزلهرنى خۇدا ۋهده قىلغان يېڭى زىمىنغا كىرىش ئالدىدا تۇرغان ئىسرائىلالرغا 

دىگهن سۆز » قىرىندىشىڭالر ئىچىدىن«قىلغان بولۇپ، بۇ يهرده دىيىلگهن 

قانۇن شهرھىده . ئىسرائىلالرنى كۆرسىتىدۇ، ھهرگىزمۇ ئهرهپلهرنى كۆرسهتمهيدۇ

 15دىگهن سۆز » ئىسرائىلالر ئىچىده« قېتىم، 29 دىگهن سۆز »قىرىنداش«

ئىسرائىلالرنىڭ ئهجدادى بولغان ياقۇپ (» قىرىندىشىڭالر ئاساۋ«قېتىم، 

ئهمما .  قېتىم تىلغا ئېلىنىدۇ2دىگهن سۆز )  ئاكىسىپهيغهمبهرنىڭ

تىممۇ ېبىر قدىگهن سۆز ) ئهرهپلهرنىڭ ئهجدادى(» قېرىندىشىڭالر ئىسمايىل«

  .مايدۇئۇچرى

شۇ ۋاقىتتىكى سۆزلهر يوقۇرقى  دىكى 18:15،18 قانۇن شهرھى ○

قانۇن شهرھى ( قارىتىپ ئېيتىلغان بولۇپ  الۋىي قهبىلىسىگهئىسرائىلالرنىڭ

ئۇالرنىڭ «.  ئوبىكتى ئىسرائىلالردۇربۇ سۆزلهرنىڭ ، ) 18:1،6،7

» نالۋىيالرنىڭ قىرىنداشلىرى ئىچىدى«دىگهن سۆز » قىرىنداشلىرى ئىچىدىن

 ناھايىتى ئېنىقكى بۇ سۆزلهر.  كۆرسىتىدۇ قهبىلىلىرىنىدىگهننى يهنه ئىسرائىل

قارىتىلغان بولۇپ، غا  بولغان ئىسرائىلالرياقۇپ پهيغهمبهرنىڭ ئهۋالدلىرى

  . قارىتىلغان ئهمهسگه بولغان ئهرهپلهر رگىزمۇ ئىسمايىلنىڭ ئهۋالدىلىرىھه

ئىنجىل ۋه باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ تهۋرات، زهبۇر، ( پۈتۈن مۇقهددهس كىتاپتا ○
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ئىسرائىلالرنىڭ   بولغان ئهرهپلهرنىئىسمايىلنىڭ ئهۋالدلىرى) پۈتۈكلىرىده

  . يوق گهپقىرىنداشلىرىدۇر دىگهن 

: ئايهتته خۇدا ئىسرائىلالرغا مۇنداق دهيدۇ-15باب -17 قانۇن شهرھى ○

ندىشىڭالر ئهگهر ئۆزهڭلهرگه پادىشاھ تىكلىمهكچى بولساڭالر، چوقۇم قىرى«

ئىچىدىن خۇدا تاللىغان ئادهمنى تىكلىشىڭالر كىرهك، قىرىندىشىڭالردىن سىرت 

قىرىندىشىڭالر «بۇ يهرده دىيىلگهن . » باشقا ئادهمنى پادىشاھ قىلىشقا بولمايدۇ

  . دىگهن سۆزمۇ ناھايىتى ئېنىقكى ئىسرائىلالرنى كۆرسىتىدۇ» ئىچىدىن

 لهرده بىشارهت قىلىنغان 18:15،18 ، 12-34:10تهۋرات قانۇن شهرھى ● 

ساغا ئوخشايدىغان پهيغهمبهر تۆۋهندىكىدهك ئۈچ جهھهتته ئۇنىڭغا ئوخشىشى ۇم

  . كىرهك

  . سا پهيغهمبهرگه ئوخشاش ئىسرائىلالردىن بولىشى كىرهكۇ ئۇ م■  

سا پهيغهمبهرگه ئوخشاش تۈرلۈك مۆجىزىلهرنى كۆرسىتهلىشى، ۇ ئۇ م■  

 خۇدانىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتىنى نامايهن قىاللىشى ئىسرائىلالرنىڭ كۆز ئالدىدا

  . كىرهك

  .  ئۇ خۇدا بىلهن يۈز تۇرانه كۆرۈشكهن بولىشى كىرهك■  

ئهمما ئوخشايدۇ، تېخىمۇ سا پهيغهمبهرگه ۇ ئهيسا پهيغهمبهر مهبۇ جهھهتلهرد● 

  . ئوخشىمايدۇئازراقمۇ مۇھهممهت 

 نىىزىلهرسا پهيغهمبهرگه ئوخشاش مۆجۇ مۇھهممهتنىڭ ماقۇرئاند● 

  )  28:48قۇرئان . (ئېتىراپ قىلىنىدۇ كۆرسىتهلمىگهنلىكى

  : ئهيسا مهسىھتۇر، چۈنكىدهل پهيغهمبهر ئاشۇ كۆرسىتىلگهن  تا تهۋراتئهمىلىيهتته ●

ئىسرائىل قهۋمىدىن كىلىپ داۋۇت پادىشاھنىڭ ئهۋالدى بولۇپ، ئهيسا مهسىھ  ○

  ) 1:1مهتتا -ئىنجىل(. چىققان

،  7:16 ، لۇقا 4:44يۇھاننا -ئىنجىل. (غهمبهردۇرپهيغ ئۇلۇمهسىھ ئهيسا  ○

     )21:11مهتتا  ، 24:19 ، 7:39

سا پهيغهمبهر تهۋراتتا بىشارهت قىلغان پهيغهمبهر ۇ مشاگىرتالر ئهيسا مهسىھنىڭ ○

  ) 1:45يۇھاننا -ئىنجىل. (ئېيتىدۇكىنى ئىكهنلى

سا ۇغا كىلىشىنى مدۇنيا«:  ئهيسا مهسىھنىڭ مۆجىزىلىرىنى كۆرگهن خااليىقمۇ○

. دىيىشىدۇ» !پهيغهمبهر ئالدىن ئېيتقان پهيغهمبهر ھهقىقهتهن مۇشۇ ئىكهن 

  ) 6:14يۇھاننا -ئىنجىل(

ئۆزى توغرىلىق ) تهۋراتتا(سا پهيغهمبهرنىڭ كىتابىدا ۇ منىڭ ئۆزىمۇ ئهيسا مهسىھ○
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  ) 5:46يۇھاننا -ئىنجىل. (يېزىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ

لگهندىن كىيىن ئىككى شاگىرتىغا كۆرۈنۈپ،  ئهيسا مهسىھ ئۆلۈپ تىرى○

سا ۋه باشقا بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۆزى ھهققىده ۇ مىكىمۇقهددهس يازمىالرد

  ) 24:27لۇقا -ئىنجىل. (ئالدىن يازغانلىرىنى ئۇالرغا سۆزلهپ چۈشهندۈرىدۇ

 ئهيسا مهسىھ ئاسمانغا كۆتىرىلگهندىن كىيىن، ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئهيسا ○

دهل ئاشۇ كهلمهكچى بولغان ئۇلۇغ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى مهسىھنىڭ 

  ) 7:37 ،3:22ئهلچىلهر . (دهلىللهيدۇ

  

  سېلىشتۇرمىسى سا پهيغهمبهر، ئهيسا مهسىھ ۋه مۇھهممهتنىڭۇم

  مۇھهممهت  ئهيسا مهسىھ   پهيغهمبهرساۇم

تۇغۇلغاندا پهيغهمبهر سا ۇم

ئىسرائىلالر يات مىللهت 

نىڭ ) مىسىر(

  . ا ئىدىھۆكۈمرانلىقىد

مىسىردىن -تهۋرات(

  )14-1:9چىقىش 

تۇغۇلغاندا مهسىھ ئهيسا 

ئىسرائىلالر يات مىللهت 

نىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ) رىم(

  .ئىدى

  )2:1،2لۇقا -ئىنجىل(

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

 پادىشاھ ،سا تۇغۇلغانداۇم

پۈتۈن ئىسرائىلالرنىڭ 

بوۋاقلىرىنى ئۆلتۈرۈش 

  . بۇيرۇقى چىقىرىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

1:15،16(  

 پادىشاھ ،ئهيسا تۇغۇلغاندا

پۈتۈن ئىسرائىلالرنىڭ 

بوۋاقلىرىنى ئۆلتۈرۈش 

  . بويرۇقى چىقىرىدۇ

  )18-2:13مهتتا (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

سا بوۋاق ۋاقتىدا خۇدا ۇم

تهرىپىدىن قۇتقۇزۇپ 

  .قىلىنىدۇ

 1:17مىسىردىن چىقىش (

 ،2:3-10 (  

ا بوۋاق ۋاقتىدا خۇدا ئهيس

تهرىپىدىن قۇتقۇزۇپ 

  . قىلىنىدۇ

  )16-2:13مهتتا (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

ئۆسمۈرلۈك -سا ياشۇم

ۋاقتىنى مىسىردا 

  . ئۆتكۈزگهن

مىسىردىن چىقىش (

2:1-10(  

ئۆسمۈرلۈك -ئهيسا ياش

ۋاقتىنى مىسىردا 

  . ئۆتكۈزگهن

  )21-2:13مهتتا (

 مۇھهممهتنىڭ بۇنداق

  . كهچۈرمىشى يوق
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سا ئۆزىنىڭ خان ۇم

ئوردىسىكى شاھزادىلىك 

 ،ئورنىدىن ۋاز كىچىپ

تۆۋهنگه چۈشۈپ، خهلق 

  . ئۈچۈن جاپا تارتىدۇ

 12-2مىسىردىن چىقىش (

   )27-11:23، ئىبرانىالر 

ئهيسا ئۆزىنىڭ ئهرشتىكى 

ئورنىدىن ۋاز كىچىپ، يهر 

يۈزىگه چۈشۈپ، 

ئىنسانىيهت ئۈچۈن 

  . رتىدۇئۇقۇبهت تا-ئازاپ

  )8-2:5فىلىپىلىكلهر (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 
 ئهكسىچه. كهچۈرمىشى يوق

ناھايىتى باي بىر  ئۇ
ئاددى بىر . خوتۇننى ئالىدۇ

 پ،ۈرۈئۆزگئادهمدىن 
ئهرهپ ئىمپىرىيىسنىڭ 

، پادىشاھى بولىدۇ
، نۇرغۇن ئوننهچچه خوتۇن

 قۇل، زىمىن ۋه بايلىققا
  . ئېرىشىدۇ

سا قهدىمقى مىسىرنىڭ ۇم

لىق بىلىملىرىنى بار

  . ئىگهللىگهن

  ) 7:22ئهلچىلهر (

بارلىق بىلىم ۋه پاراسهت، 

ئهيسا مهسىھنىڭ 

  . ئىچىدىدۇر

  ) 2:3كولۇسىلىقالر (

مۇھهممهت ساۋاتسىز ئادهم 

  .ئىدى

  ) 7:157،158قۇرئان  (

سا مىدىياندىكى بىر ۇم

قۇدۇق بېشىدا، سۇ ئالغىلى 

كهلگهن مىدىيانلىق بىر 

ىپ، سۇ ئايالغا ياردهم قىل

تارتىپ بېرىدۇ ھهم ئۇنىڭ 

 .قويلىرىنى سۇغىرىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

2:15-17(  

ئهيسا سامارىيهدىكى بىر 

قۇدۇق بېشىدا، سۇ ئالغىلى 

كهلگهن سامارىيىلىك بىر 

ئايالغا مهڭگۈلۈك ھاياتلىق 

  .سۆيىنى ئاتا قىلىدۇ

   )14-4:3يۇھاننا (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

 40جهزىرىده -سا چۆلۇم

 كۈن روزا 40. يىل ياشايدۇ

تۇتۇپ خۇدا بىلهن 

  . يېقىنلىشىدۇ

 ، 7:7مىسىردىن چىقىش (

34:28(  

 40جهزىرىده -ئهيسا چۆل

روزا تۇتۇپ،  ،تۇرۇپكۈن 

. بىرگه بولىدۇخۇدا بىلهن 

 4:2 ، لۇقا 4:1،2مهتتا (

  ) 7:23، ئهلچىلهر 

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 

بۇنداق كهچۈرمىشى بارلىقى 

  . خاتىرلهنمىگهن

مىسردىن سا ۇم

ئايرىلغاندىن كىيىن، 

دالىدا قوي بېقىپ قويچى 

 شۇ ۋاقىتتا خۇدا .ىدۇبول

   . ئۇنىڭغا ئايان بولىدۇ

مىسىردىن -تهۋرات(

  ) 3:1چىقىش 

ئۇ . ئهيسا ياخشى قويچىدۇر

 ، قويلىرىنى سۆيىدۇئۆز 

 ھهتتا ئۇالر ئۈچۈن

.  قۇربان قىلىدۇمۇھاياتىنى

نا يۇھان-ئىنجىل(

10:11-16(  

چوڭ ھهممهتنىڭ مۇ

بولغاندىن كىيىن 

قويچى بولۇپ مهخسۇس 

باققانلىقى ياكى قويچى 

دهپ ئاتالغانلىقى 

خاتىره قۇرئاندا توغرىسىدا 

ئۇ كاتتا باي خوتۇن . يوق

بىلهن توي قىلىپ 

  . سودىگهر بولىدۇ
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شهيتانالرنىڭ -سا جىنۇم

  .  قىلىدۇكۈچىنى بىتچىت

مىسىردىن چىقىش (

7:10-12(  

شهيتانالرنىڭ -ئهيسا جىن

  . كىلىدۇئۈستىدىن غالىپ 

مهتتا، ماركوس، -ئىنجىل(

  ) لۇقا، يۇھاننا

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 

بۇنداق كهچۈرمىشى بارلىقى 

  . خاتىرلهنمىگهن

ساغا خۇددى ۇخۇدا م

ئىالھقا ئوخشايدىغان 

ئاالھىده ھوقۇقنى ئاتا 

  . قىلىدۇ

 4:16مىسىردىن چىقىش (

 ،7:1 (  

سىھته خۇددى ئهيسا مه

ئىالھقا ئوخشايدىغان 

. ئاالھىده ھوقۇق بار ئىدى

مهسىلهن ئادهملهرنىڭ 

  . گۇناھىنى كهچۈرۈش

  ) 2:5ماركوس (

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 

بۇنداق ئاالھىده ھوقۇققا 

ئىگه ئىكهنلىكى 

  . خاتىرلهنمىگهن

 كۆتىرىشىھاسىسىنى سا ۇم

 قاتتىق بوران خۇدابىلهنال، 

قىزىل چىقىرىپ، 

 ڭ سۆيىنىزنىدىڭى

. ئايرىۋىتىدۇئىككىگه 

 دېڭىزدىن ئىسرائىلالر 

ۈپ ساالمهت ئۈت-ساق

  .كىتىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

14:21،22 (  

ئهيسا مهسىھ بىر بۇيرۇق  ●

بىلهنال بوراننى تىنجىتىپ، 

. دولقۇننى پهسهيتىدۇ

كېمىدىكىلهر دىڭىزدىن 

ساالمهت ئۈتۈپ -ساق

  . كىتىدۇ

 ، لۇقا 27-8:23مهتتا (

8:22-25 (  

 ئهيسا مهسىھ سۇ يۈزىده ●

  .ىدۇماڭ

 ، 33-14:22مهتتا (

  ) 20-6:16يۇھاننا 

 نىڭمۇھهممهتقۇرئاندا 

 ۋه بۇنداق مۆجىزه

كارامهتلهرنى 

 هنلىكىكۆرسهتك

  . خاتىرلهنمىگهن

 ،داتېغى) سىناي(ھورهب  ●
خۇدا تىكهنلىك ئارىسىدا 

اپ تۇرغان ئوت يالقۇنج
ساغا ۇئارقىلىق ئۆزىنى م

  . ۇ قىلىدئايان
مىسىردىن چىقىش (

3:1-6(  
 الرسا ۋه ئىسرائىلۇم ●

 باغرىدا اغسىناي ت
تۇرغاندا، خۇدا غايهت زور 
ئوت يالقۇنى ئىچىده تاغقا 

پۈتۈن تاغنى . چۈشىدۇ
 . تۈتهك قاپاليدۇ-ئىس

خۇدانىڭ پارالق نۇرى  ●
تاغ ئۈستىگه چۈشىدۇ، ئۇ 

ئهيسا مهسىھ كىشىلهرنى  ●

مۇقهددهس روھ ۋه ئوت 

  . بىلهن چۈمۈلدۈرىدۇ

  ) 3:11مهتتا (

ئۆلۈمدىن ئهيسا مهسىھ  ●

ئاسمانغا تىرىلىپ 

كۆتىرىلگهندىن كىيىن، 

 ئۆزىنى غاشاگىرتى يۇھاننا

، ئۇنىڭ  قىلىدۇئايان 

چىرايى خۇددى قۇياشتهك 

، كۆزلىرى ق بولۇپالپار

پ تۇرغان جاگويا يالقۇن

  . ئوتتهك ئىدى

  ) 1:14،16ۋهھىلهر (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

ياكى كهچۈرمىشى 

مۇھهممهت . يوقئىقتىدارى 

ئهزهلدىن خۇدا بىلهن 

بىۋاسته سۆزلىشىپ 

باقمىغان، پهقهت ئۆزىنى 

جهبرائىل دهپ ئاتىۋالغان 

بىر روھ بىلهن 

  . سۆزلهشكهن
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ئىسرائىلالرنىڭ كۆزىگه 
 تۇرغان جاپخۇددى يالقۇن

  .ۆرۈنىدۇئوتتهك ك

 مىسىردىن چىقىش(
19:17،18،  24:16،17(  

زۇلۇم ۋه الرنى سا ئىسرائىلۇم
مىسىرنىڭ قۇللىقىدىن 

  . قۇتقۇزىدۇ
   )مىسىردىن چىقىش(

مهسىھ ئهيسا 
ۋه  گۇناھ ئېتىقاتچىلىرىنى

شهيتاننىڭ قۇللىقىدىن 
  . قۇتقۇزىدۇ

 ، 53يهشايا پهيغهمبهر (
يۇھاننا -ئىنجىل

 ، رىملىقالر 8:32-36
6:18-22 ، 8:2 ، 

 ، 5:1گاالتىيالىقالر 
  ) 22 ، 21 ، 20ۋهھىلهر 

هممهت توغرىسىدا مۇھ
ئۇ . بۇنداق خاتىره يوق

ئهرهپلهرنى بىرلىككه 
كهلتۈرۈپ دىنى تۈس 

ئهرهپ «ئالغان 
ئاساس  گه» ئىمپىرىيىسى

نۇرغۇن . سېلىپ بېرىدۇ
تاالڭ -خهلقلهرنى بۇالڭ

قىلىپ، ئهرلىرىنى 
ئۆلتۈرىدۇ، ئاياللىرىنى قۇل 

  . قىلىدۇ
  

سا ھارۇن ئارقىلىق ۇم
خۇدانىڭ نامى بىلهن 

لالرغا بهخت ئىسرائى
  . تىلهيدۇ

نوپۇس سانى -تهۋرات(
6:22-27(  

ئهيسا كىشىلهرگه خۇدادىن 
كهلگهن بهختنى ئاتا 

  . قىلىدۇ
    ) 12-5:1مهتتا (

ئهيسا شاگىرتلىرىغا 
باشقىالرغا بهخت تىلهڭالر 

  .دهپ ئۆگىتىدۇ
  )28-6:27لۇقا (
  

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 
بۇنداق قىلغانلىقى 

  . توغرىسىدا خاتىره يوق

 ئادهمنى تالالپ، 70سا ۇم
ئۇالرنى ئۆزىگه ياردهمچى 

قىلىپ، خهلقنىڭ 
ئىچىدىكى ئىشالرنى بىر 

  . تهرهپ قىلىدۇ
نوپۇس سانى (

11:16،17 (  

 تالالپ، ئادهمنى 70ئهيسا 
خهلقنىڭ ئىچىگه ئۇالرنى 

ئهۋهتىپ، خۇدانىڭ 
دۆلىتىنىڭ يىتىپ 

. كهلگهنلىكىنى جاكاراليدۇ
  )17-10:1لۇقا (

ھهممهتنىڭ قۇرئاندا مۇ
بۇنداق قىلغانلىقى 

  . توغرىسىدا خاتىره يوق

 12سا ئىسرائىلالرنىڭ ۇم
 ئادهمنى 12قهبىلىسىدىن 

تالالپ، خۇدا ئاتا قىلغان 
زىمىننى تهكشۈرۈپ 
  . كىلىشكه ئهۋهتىدۇ

  )1:22،23نوپۇس سانى (

 شاگىرتنى 12ئهيسا 
ئۇالرغا كېسهللهرنى تالالپ، 

ساقايتىش، جىنالرنى 
تا دارىنى ئاھهيدهش ئىقتى
 ئىچىگه نىڭقىلىپ، خهلق

  . ئهۋهتىدۇ
  )13-6:7مهتتا (

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 
بۇنداق قىلغانلىقى 

  . توغرىسىدا خاتىره يوق
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خۇدا ئىسرائىل خهلقىنىڭ 
ئالدىدا ئاجايىپ چوڭ 

مۆجىزىلهرنى كۆرسىتىپ 
  . ساغا گۇۋاھلىق بېرىدۇۇم
مىسىردىن -تهۋرات(

 ،  25-7:10چىقىش 
8-12 ، 14:21،22 ، 

 ، قانۇن شهرھى 17:6،7
4:10-16 ، 5:23-26 ، 

  ) 7:36ئهلچىلهر -ئىنجىل

ئهيسا مهسىھ 
ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىده 

ئاجايىپ چوڭ مۆجىزىلهرنى 
نۇرغۇن كۆرسىتىدۇ، خۇدا 

ئهيسا كىشىلهرنىڭ ئالدىدا 
.  گۇۋاھلىق بېرىدۇمهسىھكه

 ، 5:8مهتتا -ئىنجىل(
8:14-34 ، 14:13 ، 

 7:11 ، 5 ، لۇقا 27:52
 ، يۇھاننا 8، 

20:30،31( ...   

كىشىلهرنىڭ ئالدىدا  خۇدا
استه مۇھهممهتكه بىۋ

گۇۋاھلىق بېرىپ 
، مۇھهممهت باقمىغان

ه ھىچقانداق مۆجىز
  . كۆرسىتهلمىگهن

 6:37 ، 2:118قۇرئان (
 ،13:7،27 ، 

17:59،90،93 ، 20:133 
 ،28:48 (  

سا ماخاۋ كېسىلى ۇم
  .ساقايتىدۇبولغانالرنى 

سىردىن چىقىش مى(
4:6،7(  

ئهيسا ماخاۋ كېسىلى 
بولغانالرنى ساقايتىپ پاك 

  . قىلىدۇ
  )19-17:11لۇقا (

مۇھهممهت بۇنداق قىلىپ 
  . باقمىغان

  جهزىرىدهسا چۆلۇم

مۆجىزىلىك ئۇسۇل بىلهن 

سىقىنى رئىسرائىلالرنىڭ قو

  .تويغۇزىدۇ

   )16مىسىردىن چىقىش (

دالىدا چۆل ئهيسا 

هن مۆجىزىلىك ئۇسۇل بىل

نهچچه مىڭ ئادهمنىڭ 

  . سىقىنى تويغۇزىدۇرقو

  )21-14:15مهتتا (

مۇھهممهت بۇنداق قىلىپ 

  . باقمىغان

سا خۇدا بىلهن يۈز تۇرانه ۇم

 ، سۆزلهشكهنئۇچراشقان

مۇناسىۋهت بىۋاسته ۋه 

  .  باغلىغان

 16:15مىسىردىن چىقىش (

 ، نوپۇس 33:11-14، 

   ) 9:8،9سانى 

بۇنى قۇرئانمۇ ئېتىراپ 

  ) 4:164قۇرئان . (لىدۇقى

ئهيسا مهسىھ ئهرشته خۇدا 

بىلهن بىرگه بولغان، يهر 

 گه كهلگهندىن كىيىنمۇيۈزى

 ھهمخۇدا بىلهن بىۋاسته 

ناھايىتى يېقىن 

ئۇ  .مۇناسىۋهتته بولغان

 ئاسمانغا ىپئۆلۈپ تىرىل

 مۇگهندىن كىيىنكۆتىرىل

 بىلهن بىرگه يهنه خۇدا

يۇھاننا (  . غانبول

1:1-18 ، 6:46  ،7:29 

 ، مهتتا 17:5 ، 15، 

11:27 ، 17:2-8  ،

 ) 16:19ماركوس 

 بىلهن ئالالمۇھهممهت 

سۆزلىشىپ بىۋاسته 

، بهلكى ئارلىقتا باقمىغان

ئالالنىڭ ئۆزىنى 

 )جهبرائىل(پهرىشتىسى 

 روھدهپ ئاتىۋالغان بىر 

ئۇنىڭغا ئالالنىڭ ۋهھىسىنى 

مۇھهممهت . يهتكۈزگهن

ئالالنى ناھايىتى يىراقتا، 

نىڭغا يېقىنالشقىلى ئۇ

  . بولمايدۇ دهپ قارايدۇ

 ، بۇخارى 42:51قۇرئان (

 ، 1:1:3ھهدىسلىرى 

4:55:605 ، 6:60:478 

 ،9:87:111 (   
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سا تاغقا چىقىپ، خۇدا ۇم

بىلهن كۆرۈشۈپ، تهۋرات 

 ئېلىپ نىقانۇنى

چۈشكهنده، خااليىق 

 نۇر دىنئۇنىڭ چىرايى

  .  كۆرىدۇچىقىۋاتقىنىنى

مىسىردىن چىقىش (

34:30،35(  

ئهيسا تاغقا چىققاندا، ● 

ئۇنىڭ شهكلى ئۆزگىرهپ، 

چىرايى قۇياشتهك پاراليدۇ، 

 ىئۇچىسىدىكى كىيىم

  .  چاچىدۇئاپپاق نۇر

  )  17:2مهتتا (

 ئهرىشتىمۇئهيسا مهسىھ ● 

. چىرايى قۇياشتهك پاراليدۇ

   )16-1:13ۋهھىلهر (

  

قۇرئاندا مۇھهممهتنىڭ 

 بولۇپ باققانلىقى بۇنداق 

 .لهنمىگهنخاتىر

 ئۇنىڭغا »؟جهبرائىل«

 ۋهھى يهتكۈزگهندىمۇ،

ئۇنىڭ چىرايى نۇرلىنىپ 

ھهر   ئهكسىچه.باقمىغان

قېتىم ۋهھى كهلگهنده 

قىينىلىپ ئىنتايىن 

   . نغانئازاپال

 ئېلىپ كهلگهنسا ۇم ●

تهۋرات قانۇنى، خۇدانىڭ 

ھهققانىيىتى بىلهن مىھرى 

شهپقىتى ئاساسىدا 

، گۇناھ  بولۇپچىقىرىلغان

ۋه ئۇنى يۇيۇش 

توغرىسىدىكى 

  . تۈزۈملهردۇر-قائىده

مىسىردىن چىقىش (

20،23 (  

سا ئهركهك موزايالرنى ۇم ●

 ئاندىن . ىدۇقۇربانلىق قىل

قۇربانلىق مالنىڭ قېنىنى 

خااليىقنىڭ ئۇچىسىغا 

بۇ : سېپىپ مۇنداق دهيدۇ

ئهھده قېنىدۇر، خۇدانىڭ 

ئىسرائىلالر بىلهن تۈزگهن 

  . رئهھدىسىنىڭ ئاساسىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

24:4-8 (   

ئهيسا تهۋرات قانۇنى  ●

بۇيىچه ياشىدى، تهۋرات ۋه 

قهدىمقى پهيغهمبهرلهرنىڭ 

بىشارهتلىرىنى ئهمهلگه 

ئۇ ئىنسانالرنىڭ . ئاشۇردى

گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن 

  . قۇربان بولدى

 ، 1:29،36يۇھاننا (

  ) 9:22ئىبرانىالر 

بۇرۇنقى زامانالردا  ●

رات قانۇنى ئىسرائىالر تهۋ

بۇيىچه قوي ياكى 

موزايالرنىڭ قۇربانلىق 

قېنىنى تۈكۈش ئارقىلىق 

 .ىاتتيۇيگۇناھلىرىنى 

ھالبۇكى ئهيسا مهسىھ 

ئۆزىنى قۇربان قىلىش 

ئارقىلىق پاك قېنىنى 

تۆكۈپ، ئىنسانالرنىڭ 

گۇناھىنى يۇدى، ئىنسان 

قهلبىدىكى ناپاكلىقالرنى 

ئۇ خۇدا بىلهن . تازلىدى

 يېڭى ىدىكىئارىسئىنسانالر 

. ئهھدىنىڭ ۋاستىچىسىدۇر

  )  15-9:11ئىبرانىالر (

مۇھهممهتنىڭ ئېتىقاتىدا 

گۇناھنى يۇيۇش 

قۇربانلىقى دهيدىغان ئوقۇم 

 . يوق

مۇسۇلمانالردا گهرچه 

كالىالرنى قۇربانلىق -قوي

قىلىش ئادىتى بولسىمۇ، 

ئهمما بۇ گۇناھ يۇيۇش 

ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى 

يامانلىقالرنىڭ ئالدىنى 

ئېلىش، ساۋاپ تېپىش 

ياكى ئالالنى خۇش قىلىش 

بۇ تهۋرات . ئۈچۈندۇر

. قانۇنىغا ئۇيغۇن كهلمهيدۇ

دىمهك مۇھهممهت تهۋرات 

 قانۇنىدىكى قۇربانلىق

 ھهقىقى قىلىش ئادىتىنىڭ

. ماھىيىتىنى چۈشهنمىگهن
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قورام چۆلدىكى سا ۇم

تاشتىن سۇ چىقىرىپ، 

نىڭ ئۇسسۇزلۇقىنى قخهل

  . قاندۇرىدۇ

) 17:6دىن چىقىش مىسىر(

 بهرگهنئهيسا مهسىھ  ●

سۇنى ئىچكهن كىشى 

مهڭگۈ ئۇسسىمايدۇ، ئۇ 

كىشىلهرنىڭ قهلبىده 

ئېتىلىپ چىققان بىر بۇالققا 

ئايلىنىپ، ئۇالرغا 

ئاتا مهڭگۈلۈك ھاياتلىق 

  .قىلىدۇ

 ، 4:14يۇھاننا (

7:37،38(  

قهدىمده چۆلده  ●

ئىسرائىلالرغا سۇ بهرگهن 

هيسا ئدهل ئاشۇ قورام تاش 

. لىدۇرۋۇمهسىھنىڭ سىمو

ئهيسا مهسىھ ئىنسانالرغا 

ھاياتلىق سۈيى بېرىدىغان 

  . روھى قورام تاشتۇر

  ) Ⅰ 10:4، كورىنتلىقالر(

مۇھهممهت قۇرئاندا 

لهر توغرىسىدا بۇنداق خاتىر

  . يېزىلمىغان

بۇلۇت ۋه خۇدانىڭ ئاۋازى 

سا پهيغهمبهرگه ۇم

  . گۇۋاھلىق بېرىدۇ

  ) 11:25نوپۇس سانى (

بۇلۇت ۋه خۇدانىڭ ئاۋازى 

ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق 

  . بېرىدۇ

  ) 17:4،5مهتتا (

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق

سانىڭ ئالدىن بهرگهن ۇم

بىشارهتلىرى ئهمهلگه 

  . ىدۇئاش

قانۇن شهرھى (

18:15-22 ، 28(  

ئهيسانىڭ ئالدىن بهرگهن 

بىشارهتلىرى ئهمهلگه 

  . ىدۇئاش

  ) 24مهتتا (

مهت جهڭده غهلىبه مۇھهم

هت بىشارقىلىش توغرىسىدا 

 باشقا، قىلغاندىن

كهلگۈسىده بولىدىغان 

ئالدىن  ئىشالر توغرىسىدا

روشهن بىشارهت بېرىپ 

  . باقمىغان

نى تاش ساۇمئىسرائىلالر 

بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈرمهكچى 

  .بولغان

 5:21مىسىردىن چىقىش (

 ، نوپۇس 17:2-4، 

 ) 33-11:1سانى 

يسانى تاش ئىسرائىلالر ئه

بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈرمهكچى 

  . بولغان

 ، يۇھاننا 30-4:16لۇقا (

8:58،59 ، 11:47-50(   

مۇھهممهتنىڭ بۇنداق 

  . كهچۈرمىشى يوق
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سا خۇدادىن ۇم

ئسىرائىلالرنىڭ گۇناھىنى 

كهچۈرىشىنى تىلهپ، 

ئۇالرنىڭ ئورنىدا ئۆزىنى 

. جازالىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

مىسىردىن چىقىش (

32:30-32  (  

 قۇربانئهيسا كىرسىتتا 

بولۇپ، ئىنسانالرنىڭ 

گۇناھىنى يۇيۇش ئۈچۈن 

مهڭگۈلۈك قۇربانلىقنى 

  . ېرىدۇب

 ، مهتتا 53:5يهشايا (

26:28 (  

مۇھهممهت بۇنداق قىلىپ 

  .  باقمىغان

سانىڭ ھاياتىدىكى ئهڭ ۇم

مۇھىم ئىش ۋه ئۇنىڭ ئهڭ 

چوڭ ئۈمىدى، ئۇ 

ئۆلگهندىن كىيىن 

هده ئىسرائىلالرنىڭ خۇدا ۋ

قىلغان زىمىنغا كىرهلىشى 

  . ئىدى

  ) قانۇن شهرھى، يهشۇئا(

ئهيسانىڭ ھاياتىدىكى ئهڭ 

مۇھىم ئىش ۋه ئۇنىڭ ئهڭ 

چوڭ ئۈمىدى، ئۇ 

ئۆلگهندىن كىيىن 

ئىنسانالرنىڭ يېڭى 

ھاياتلىققا ئېرىشىپ، 

خۇدانىڭ مهڭگۈلۈك 

. دۆلىتىگه كىرهلىشى ئىدى

 ، 8:34رىملىقالر  ، (

 ، Ⅰ 15:3،22كورىنتلىقالر

 ، Ⅱ 5:15كورىنتلىقالر

  ) Ⅰ 5:9،10سالونىكالىقالر

مۇھهممهت توغرىلىق 

  . بۇنداق خاتىره يوق

سا خۇدادىن ۇم

 گۇناھىنى ئىسرائىلالرنىڭ

  . كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ

مىسىردىن چىقىش (

32:31،32 (  

ئهيسا خۇدادىن 

 گۇناھىنى ئىسرائىلالرنىڭ

  . كهچۈرۈشنى تىلهيدۇ

  ) 23:34لۇقا (

وغرىلىق مۇھهممهت ت

  . بۇنداق خاتىره يوق

سا ئۆزىنىڭ گۇناھى ۇم

  . ئۈچۈن ئۆلىدۇ

 ، 20:12نوپۇس سانى (

  ) 34:4،5قانۇن شهرھى 

ئهيسا ئىنسانالرنىڭ 

  . گۇناھى ئۈچۈن ئۆلىدۇ

 ، يۇھاننا 53يهشايا (

1:29 ، 10:14-16 ، 

  ) Ⅰ 15:3كورىنتلىقالر

مۇھهممهت توغرىلىق 

  . بۇنداق خاتىره يوق

دىن كىيىن سا ئۆلگهنۇم

باش پهرىشته مىكائىل 

ئۇنىڭ يېنىدا پهيدا 

  ) 9يهھۇدا . (بولىدۇ

ئهيسا مهسىھ ئۆلگهندىن 

كىيىن ئۇنىڭ قهبرىسىده 

  . پهيدا بولىدۇپهرىشتىلهر 

  ) 13-20:11يۇھاننا (

مۇھهممهت توغرىلىق 

  . بۇنداق خاتىره يوق
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سا ئۆلگهندىن كىيىنمۇ ۇم

تاغدا . كىشىلهرگه كۆرىنىدۇ

همبهر بىلهن سا پهيغۇم

ئىلياس پهيغهمبهر ئهيسا 

مهسىھنىڭ يېنىدا پهيدا 

  . بولىدۇ

 ، ماركوس 17:3مهتتا (

 ، لۇقا 9:1-8

9:28-36(  

ئهيسا مهسىھ ئۆلۈپ 

تىرىلگهندىن كىيىن، 

قهبره بېشىغا چىققان 

 شاگىرتىغا 11ئايالالرغا، 

 دىن ئارتۇق 500ۋه 

  . ئادهمگه كۆرىنىدۇ

 ، 14-28:1مهتتا (

 ، لۇقا 14-16:1ماركوس 

 ، 20،21 ، يۇھاننا 24

 ، 9-3,6-1:1ئهلچىلهر 

  ) Ⅰ 15:4-6كورىنتلىقالر

قۇرئاندا مۇھهممهت 

توغرىلىق بۇنداق خاتىره 

  . يوق

 پهيغهمبهرنىڭسا ياقۇپ ۇم

  . ئهۋالدى

 ، 2:1مىسىردىن چىقىش (

3:15 (  

 پهيغهمبهرنىڭئهيسا ياقۇپ 

  . ئهۋالدى

  ) 1:2،16مهتتا (

مۇھهممهت ياقۇپ 

 ئهۋالدى هيغهمبهرنىڭپ

ئهمهس، ئۇ ئۆزىنى 

ئىسمايىلنىڭ ئهۋالدى دهپ 

  . ئاتىۋالغان

 خهلقىگهسا خۇدانىڭ ۇم

 خىزمهت قىلغاندا، خۇداغا

  .  سادىق ئىدىئىنتايىن

   ) 5-3:2ئىبرانىالر (

  خهلقىگهئهيسا خۇدانىڭ

خىزمهت قىلغاندا، خۇداغا 

  . سادىق ئىدىئىنتايىن 

   ) 5-3:2ئىبرانىالر (

ممهت توغرىلىق مۇھه

  . بۇنداق خاتىره يوق

سا خۇدا بىلهن ۇم

ئىسرائىلالر ئوتتورسىدا 

تۈزۈلگهن كونا ئهھدىنىڭ 

  . ۋاستىچىسىدۇر

 ، 19مىسىردىن چىقىش (

20 ، 24:8 (  

ئهيسا خۇدا بىلهن ئىنسانالر 

ئوتتورسىدا تۈزۈلگهن يېڭى 

. ئهھدىنىڭ ۋاستىچىسىدۇر

 ، Ⅰ 11:25كورىنتلىقالر(

) 12:24 ، 9:15ئىبرانىالر 

مۇھهممهت توغرىلىق 

  . بۇنداق خاتىره يوق

  

  مۇھهممهتمۇ؟ » ياريۆلهكچى«كهلگۈسىده كىلىدىغان ئهيسا مهسىھ ئېيتقان 

مهن «:  ھهزرىتى ئهيسا شاگىرتلىرىدىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئۇالرغا مۇنداق دهيدۇ●

مهن، ئۇ سىلهر  ئاتا قىلىشنى تىلهيياريۆلهكچىخۇدا ئاتامدىن سىلهرگه باشقا بىر 

. ئۇ بولسىمۇ ھهقىقهتكه باشلىغۇچى مۇقهددهس روھتۇر. بىلهن مهڭگۈ بىرگه تۇرىدۇ

ئۇنى بۇ دۇنيانىڭ ئادهملىرى قۇبۇل قىاللمايدۇ، چۈنكى ئۇنى كۆرمهيدۇ ھهم 
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 ئۇ دائىم سىلهر بىلهن بىلله تۇرىدۇ ۋه .بىراق سىلهر ئۇنى تونۇيسىلهر. تونۇمايدۇ

  ) 14:16،17يۇھاننا -نجىلئى(»  .ياشايدۇسىلهرده 

» ياريۆلهكچى«ئهيسا مهسىھ بىشارهت قىلغان كهلگۈسىده كىلىدىغان  ●

)paracletos ( تۇرىدۇئېتىقاتچىالر بىلهن مهڭگۈ بىرگه بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئىچىده ،

كه باشلىغۇچى مۇقهددهس روھ ئۇنى بۇ دۇنيانىڭ ئادهملىرى كۆرهلمهيدۇ، ئۇ ھهقىقهت

 ئۇنىڭ پ، ئۇ ئهيسا مهسىھكه گۇۋاھلىق بېرىدىن كىلىدۇ، خۇدانىڭ يېنىبولۇپ،

  .ئۇلۇغلىقىنى نامايهن قىلىدۇ

  ) 14-16:7 ، 15:26 ، 14:16،17،26يۇھاننا -ئىنجىل (

كهلگۈسىده كىلىدىغان مۇھهممهتنىڭ ئهيسا مهسىھ بىشارهت قىلغان ھالبۇكى،  ●

  : بولىشى مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى» ياريۆلهكچى«ئاشۇ 

 يىشىدا ئۆلۈپ 63هت ئېتىقاتچىالر بىلهن مهڭگۈ بىرگه بۇاللمايدۇ، ئۇ  مۇھهمم○   

  .كىتىدۇ

، چۈنكى ئۇ ياشايدۇىده ئهمهس، بهلكى تېشىدا  ئىچنىڭ مۇھهممهت ئېتىقاتچى○   

   .روھ ئهمهس

  .  ئادهم بىر مۇھهممهتنى كۆرهلهيدۇ، چۈنكى ئۇمۇ ئادهتتىكىكىشى ھهممه ○   

  .  گهن ئهمهسكهليهنى ئهرشتىن ن  مۇھهممهت خۇدانىڭ يېنىدى○   

 مۇھهممهت ئهيسا مهسىھنىڭ ئۇلۇغلىقىنى نامايهن قىلمايدۇ، ئهكسىچه ئۆزىنى ○   

   . ئهڭ ئۇلۇغ پهيغهمبهر قىلىپ كۆرسىتىدۇ

دىگهن ) paracletos(»  ياريۆلهكچى« بهزى مۇسۇلمانالر ئىنجىلدا تىلغا ئېلىنغان ●

 ئىدى periclytosهنىدىكى گىرىكچه سۆز گىرىكچه سۆزنى ئهسلىده داڭلىق دىگهن م

بىراق ئهمىلىيهتته، ھازىرغىچه تېپىلغان بارلىق ئىنجىل قوليازما نوسخىلىرىدا . دهيدۇ

 periclytosدهپ يېزىلغان بولۇپ، ) ياريۆلهك بولغۇچى ( paracletosبۇ سۆز 

ز دىگهن بۇ گىرىكچه سۆ) داڭلىق (periclytos  .دهپ يېزىلىپ باقمىغان) داڭلىق(

   .  ئۇچرىمايدۇنىڭ ھىچقانداق يېرىدهمۇقهددهس كىتاپ

يهنى » چىياريۆلهك«ئهيسا مهسىھ ئالدىن بىشارهت قىلغان ئىنجىلدا ئهمىلىيهتته،  ●

ئهيسا مهسىھ .  ئاللىبۇرۇن كىلىپ بولغانروھ خۇدادىن كىلىدىغان مۇقهددهس 

مهسىھ كۈنى ئورما ھېيتىدا، -50كۈنى ئاسمانغا كۆتىرىلىدۇ، -40تىرىلىپ 

 بۇ چاغدا توساتتىن . جهم بولۇپ دۇئا قىلىدۇغا ھهممىسى ئىرۇسالىمىرىنىڭئېتىقاتچىل

.  ئۆينى قاپاليدۇتۇرغانئۇالر  ،ئاسماندىن قاتتىق شامال چىققاندهك ئاۋاز ئاڭلىنىپ

.  ئۈستىگه چۈشىدۇئۇالرنىڭئايرىم ھالدا -خۇددى ئوت يالقۇنىدهك بىر نهرسه ئايرىم

ۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا چۆمۈپ، خۇدا ئاتا قىلغان ئاالھىده ئۇالرنىڭ ھهممىسى خ
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 خۇش يۈرهكلىك ھالداھهمده شۇنىڭدىن باشالپ  ،قابىلىيهتلهرگه ئىگه بولىدۇ

  ) باب-2ئهلچىلهر (  .خهۋهر تارقىتىشقا باشاليدۇ

 مهسىھ اپ، ئالدئهيسا مهسىھنىڭ شاگىرتلىرىنىئهينى ۋاقىتتا خۇدانىڭ  ●

 مۇھهممهتنىئهرهپلهرنىڭ ئىچىدىن ، ئاندىن يىل ساقلىتىشى 600 ئېتىقاتچىلىرىنى

  .  مۇمكىن ئهمهستىكلىشىقىلىپ » ياريۆلهكچى«

ئاتالمىش ئهڭ ئهرهپلهرنىڭ ئىچىدىن ، مۇقهددهس كىتاپتا  يىغىپ ئېيتقاندا،●

 توغرىسىدا ھىچقانداق چىقىدىغانلىقىنىڭ مۇھهممهت- پهيغهمبهر بىرئاخىرقى

رئان ۋه مۇھهممهتنىڭ تهلىملىرى بىلهن مۇقهددهس كىتاپ  قۇ.بېرىلمىگهنبىشارهت 

تهۋرات، زهبۇر ۋه ئىنجىل شۇڭا . ماس كهلمهيدۇۋه ئهيسا مهسىھنىڭ تهلىملىرى 

مۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهر  ، ئاساسالنغانداالرغامۇقهددهس كىتاپقهدىمقى قاتارلىق 

   . بولىشى مۇمكىن ئهمهس


