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 ئىنجىل ۋە تەۋراتقا ئىگە بولۇشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا

 

 نومۇرلۇق سوئال –02202    

 :وئالس    

ى قىلغان سۆزلىرىنى بىلىش يئىسا ئەلەيھىسساالمغا ۋەھ مەن ئالالھ تائاالنىڭ    

ھازىر بار بولغان ئىنجىلالر  ،بوالمدۇ؟نى ساقلىسام ئۈچۈن بىرەر نۇسخا ئىنجىل

بولغان ئىنجىل پۇرات دەرياسىغا غەرق قىلىنغان دەپ  ھمەن سەھى ،مۇ؟ھسەھى

 ىمەن.، بۇ توغرىمۇ؟ بۇ ھەقتە چۈشەنشە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلئاڭلىغانتىم

 :اۋاپج    

بارلىق گۈزەل مەدھىيلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر،     

تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابى -پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،ئائىلە

 كىرامالرغا ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن. 

تەۋرات ۋە باشقا ساماۋىي -ن ئىنجىلرىمدىن ئىلگىرى نازىل بولغاەقۇرئان ك    

ئىگە بولۇش توغرا بولمايدۇ. ئۇنىڭغا لىش ياكى ېكىتابالردىن بىر نۇسخىنى سىتىۋ

 ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:تۆۋەندىكىدەك بۇنىڭ سەۋەبى 

كى كىتابالردا بايان قىلىنغان مەنپەئەتلىك ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ىئىلگىر-1    

 بايان قىلىپ بەردى.  رىمدەەئالالھ تائاال قۇرئان ك

كى كىتاپالردىكى ھەممە ىئىلگىر ھۆكۈم ۋە مەلۇماتالررىمدىكى ەقۇرئان ك-0    

َل َعلَيَْك الِْكتَاَب ﴿ دا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:ىنەرسىدىن بىھاجەت قىلىدۇ. بۇ توغىر نَزَّ
َِِّما َبنْيَ يََديْهِ  قًا ل )ئى مۇھەممەد!( ئۆزىدىن ئىلگىرىكى  » تەرجىمىسى: ﴾بِاْْلَِقِّ ُمَصِدِّ

كىتابالرنى تەستىق قىلغۇچى ھەق كىتابنى )يەنى قۇرئاننى( )ئالالھ( ساڭا نازىل 

 . [ئايەت-3ئىمران  -ئال]سۈرە « .قىلدى

 .رىمدە بارەكى كىتابالردا بار بولغان ياخشىلىقالرنىڭ ھەممىسى قۇرئان كىئىلگىر    

بەندىسى ۋە  نىڭئۇ كىشى ئالالھ تائاال :ئالىغا كەلسەكوئال سورىغۇچىنىڭ سوس

ى قىلغان سۆزلىرىنى بىلىشنى مەقسەت يئەلچىسى بولغان ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ۋەھ

كىتابىمىز  قىلىپتۇ، بىزگە ئۇنىڭدىنمۇ مەنپەئەتلىك بولغان نەرسىنىڭ ھەممىسى
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جىتى باشقا كىتابالردىن بىر نەرسە ئىزدەشنىڭ ھائۈچۈن رىمدە بار، شۇنىڭ ەقۇرئان ك

 يوق. 

ھازىر بار بولغان ئىنجىلالر ئۆزگەرتىۋىتىلگەن، بۇنىڭ دەلىلى ھازىر بار بولغان تۆت     

ئىنجىلنىڭ بەزىسى بەزىسىگە ئوخشىمايدۇ، بۇ بىر ئىنجىل ئەمەس، ئۇنداق 

مەرىپەت ھاسىل -ئەمما ئىلىم .بولمايدۇ ئاساسلىنىشقابولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا 

بۇ  ،بولسا ئالىمالرااليدىغان دىنى رىيلنىڭ ئارىسىنى ئايھەق بىلەن باتى ،قىلغان

ۋە ئۇالر بىلەن مۇنازىرە قىلىش ئۈچۈن ددىيە بېرىش كىتابالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىگە رە

ن رەھىمەھۇلالھ. دەۋەت يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى]دەرىسلىك قىلىپ پايدىالنسا بولىدۇ. 

 . [بەت-1871/33ژورنىلى 

 ن ياخشى بىلگۈچىدۇر.ئالالھ تائاال ھەممىدى    
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