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مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمغا بولغان 
 ئېتىقادى توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال-٤٣١٤٨     
 :   سوئال     
مۇسۇلمانالرنىڭ مهريهم ئوغلى ئىسا ئهلهيهىسساالمغا بولغان      

اق؟، بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد ئېتىقادى قاند
 .قىلىمهن

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهقا خاستۇر
بىز مۇسۇلمانالرنىڭ مهريهم ئوغلى ئىسا ئهلهيهىسساالمغا بولغان      

مهد ئېتىقادىمىز ئالالهنىڭ كىتابى ۋە پهيغهمبىرىمىز مۇههم
ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدە بايان قىلىنغان دەلىللهردىن 

 . ئىبارەتتۇر
بىز مهريهم ئوغلى ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە      

ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنى ئالالهنى بىر دەپ ئىتىقاد قىلىپ توغرا 
ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن ئهلچىلهردىن 

بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق . رى ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمىزبى
ُْ�م ﴿: دەيدۇ

َ
ههي ِيل

ر رَُيوُ  اللـ ّي ايييَ  ِي َ
َْ
ُُْن َمْمَ�َم يَا بَ�ي ِي  ََاَ  عي َا ا

ْ
َو َي

ي اْي ُ  َُْعدي ن  تي مي
ْ
ا بيَمُيو   يَْ ا

ِير َن اـوْوَرا ي َوُمرَ َُْيَ يََدـي مي يرَ ا  َاا ل ْحَدُ ّمَقدير
َ
فَلـَ ا   هُ أ

ٌم ّمبييٌ 
ْْ ا يي ََ هذ ََ ِي ََالُوا  رنَا َ ي

ْ
م بياْ

َُ ئۆز ۋاقتىدا «: تهرجىمىسى ﴾َجاَه
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مهن سىلهرگه ! ئى ئىسرائىل ئهۋالدى«: مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسا
ههقىقهتهن ئالاله ئهۋەتكهن، مهندىن بۇرۇن كهلگهن تهۋراتنى 

ههمهد ئىسىملىك تهستىق قىلغۇچى، مهندىن كېيىن كېلىدىغان ئ
ئىسا . دېدى» پهيغهمبهر بىلهن خۇش خهۋەر بهرگۈچى پهيغهمبهرمهن

بۇ : "ئۇالرغا روشهن مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلگهن چاغدا، ئۇالر
 ].ئايهت-٦سۈرە سهپ [» .دېدى" ئوپئوچۇق سېهىردۇر

ايييَ  ا�ْ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      َ َْ يُح يَا بَ�ي ِي َ سي
ْ
بُُدوا اللـهَه َوََاَ  ال

َـُ�مْ  ر َوَر ِي َوا ُ اَـارُ   َر
ْ
َنـَة َوَمْ

ْ
ـمَم اللـهُه َعلَيْهي ان ََ ههي َ َ ْد 

يْل بياللـ
ِْ ُ َوَما   ِينُـه َمن  
نَقار  

َ
ْن أ َي مي ي ي يلـاال ! ئى بهنى ئىسرائىل: "ئىسا«: تهرجىمىسى ﴾ل

بولغان ئالالهقا مېنىڭ پهرۋەردىگارىم ۋە سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر 
يهنى (ئىبادەت قىلىڭالر، كىمكى ئالالهقا شېرىك كهلتۈرىدىكهن 

، ئالاله ئۇنىڭغا )ئالالهتىن غهيرىيگه ئىاله دەپ ئېتىقاد قىلىدىكهن
جهننهتنى هارام قىلىدۇ، ئۇنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇ، زالىمالرغا 

) يهنى ئالالهنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى(هېچبىر مهدەتكار 
 ].ئايهت-٧٢سۈرە مائىدە [» .دېدى" مايدۇ،بول

ئهلهيهىسساالم ئىاله ئهمهس ههم ناساراالر گۇمان  ئىسا     
 :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلغاندەك ئالالهنىڭ ئوغلىمۇ ئهمهس

ُُْن َمْمَ�مَ ﴿ يُح ا َ سي
ْ
َو ال َُ ّـ اللـهَه  يَن ََالُوا ِي ي

ـ
 :تهرجىمىسى ﴾حََ ْد َرَ َم اِ

مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسادۇر، دېگۈچىلهر كاپىر ئالاله ىزكى، شۈبهىس«
 .]ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٧٢مائىدە سۈرە [ »بولدى

ههي َوََاحَتي ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     
ُُْن اللـ وُم ُعَز�ٌْم ا ُُ َ

ْ
َوََاحَتي ال

ههي 
يُح اُُْن اللـ َ سي

ْ
َـَقارَ  ال ُي  ا َي فَْوا

َ
م بْي

ُُ ُ يَك ََْول ل
ذ يَن َرَ ُموا   مْ ََ ي

ـ
َّ ََْوَ  اِ وُو َي يَُضا

ن َ�بُْ   ُم اللـههُ   مي ُُ َّ   ََارَلَ ذ يُْؤفَُكو َـ
َ
ئۈزەير ": يههۇدىيالر«: تهرجىمىسى ﴾َ
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 )يهنى ئىسا(مهسىه «: دېدى، ناساراالر» نىڭ ئوغلىدۇرئالاله
) دەلىلسىز(دېدى، بۇ، ئۇالرنىڭ ئاغزىدىكى » نىڭ ئوغلىدۇرئالاله

يهنى (ئىلگىرىكى كاپىرالرنىڭ ) ئۇالرنىڭ سۆزلىرى(سۆزىدۇر، 
) دېگهن» نىڭ قىزلىرىدۇرئالالهپهرىشتىلهر «: مۇشرىكالرنىڭ

نىڭ ئالاله(ئۇالرغا لهنهت قىلسۇنكى،  ئالاله. سۆزلىرىگه ئوخشايدۇ
بالىسى يوقلۇقىغا روشهن دەلىل تۇرسا، ههقىقهتتىن باتىلغا 

قا يالغان ئالاله) ىسى بار دەپنىڭ بالئالاله(ئۇالر قانداقمۇ ) بۇرۇلۇپ
 .]ئايهت-٣٠تهۋبهسۈرە [ ».چاپاليدۇ

 ىكى ۋاقىتتابۆشۈكت نىئىسا ئهلهيهىسساالمئالاله تائاال      
لىكىنى قۇرئان كهرىم تۆۋەندىكىدەك مۇنداق دېگهنسۆزلهتكهندە 
دَاَب وََجَعلَ�ي نَري ﴿: بايان قىلىدۇ كي

ْ
َ اح ّي  َ�بُْد اللـههي آرَا

ر
ّي اَ  ِي

 ﴾ّياََ
مهن ههقىقهتهن ئالالهنىڭ : "بوۋاق ئېيتتى«:تهرجىمىسى

ۋە مېنى ) يهنى ئىنجىلنى بېرىدۇ(بهندىسىمهن، ماڭا كىتابنى بهردى 
 ].ئايهت-٣٠سۈرە مهريهم [» ).يهنى قىلىدۇ(پهيغهمبهر قىلدى 

ئالاله تائاال ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ راست پهيغهمبهر      
ن دەلىللهر بىلهن ئۇنى قوللىغانلىقىغا ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغا

َْ ََاَ  اللـهُه يَا ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. ئىشىنىمىز ِي
ُ ُدسي 

ْ
يـدرَّك بيُموحي اح

َ
َ َْ ريَك ِي َ ذ َوالي َ َٰ ْم نيْعَ لي َعلَيَْك َو

ُِ َْ َُْن َمْمَ�َم ا عي َا ا
ُْالا  دي َوَ� ُْ  َ

ْ
َـاَس  ي ال رُم ا يْكَ َة َواـوْوَراَ  رَُ�لي

ْ
دَاَب َواِ كي

ْ
ْ َعلْـ دَُك اح  َو َي

يَ   �ي ي
ْ
ُّ َطْ�اا  َواإل ا َ دَُكو َُ ي ّي َ دَنُ ُخ  ي

َْ
ْ�ي بيإي

َـ يْوَةي اح َُ
َِ يي  َير َن اح ُُ مي

ْلُ
َ
َ َْ َو ي

ّي 
َْ
ّي  بيإي

ْ
بَْمَص بيإَي

َ ْ
َ َه َواأل

ْ
�
َ ْ
ْبيُئ األ

ُُ َ ْوَ�ذ  َو
ْ
ُج ال ْمي

ُ
َ ْ َ ْ ُت بَ�ي َو َي َِ  ْ ّي َو َي

َْ
بيإي

ٌم  ْْ  يي
ـ
ا َِي
ََ هذ ََ  ّْ ْم ِي ُُ

نْ يَن َرَ ُموا مي ي
ـ
ِي َ َ اَ  اِ رنَا َ ي

ْ
م بياْ

ُُ وْدَ ْ جي ايييَ  َعنَك َِي َ َْ ِي
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ئى مهريهم ئوغلى : ئۆز ۋاقتىدا ئالاله ئېيتتى«: تهرجىمىسى ﴾ّمبييٌ 
هسلىگىن، ساڭا ۋە سېنىڭ ئاناڭغا بهرگهن نېمىتىمنى ئ! ئىسا

بىلهن مهدەت ) يهنى جىبرىئىل(ئهينى زاماندا ساڭا روهۇلقۇدۇس 
ئوتتۇرا ياش ) پهيغهمبهر بولغان(بۆشۈكته ۋە ) كىچىكىڭدە(بهردىم، 

ۋاقتىڭدا كىشىلهرگه سۆزلهيتتىڭ، ئهينى زاماندا ساڭا كىتابنى، 
هېكمهتنى، تهۋراتنى ۋە ئىنجىلنى ئۆگهتتىم، ئهينى زاماندا مېنىڭ 

دە، -بىلهن اليدىن قۇشنىڭ شهكلىدە بىر نهرسه ياسايتتىڭئىزنىم 
ئۇنى پۈۋلىسهڭ ئىزنىم بىلهن ئۇچىدىغان قۇش بوالتتى، مېنىڭ 
ئىزنىم بىلهن تۇغما كورنى، بهرەس كېسىلىنى ساقايتاتتىڭ، ئهينى 

تىرىلدۈرۈپ (زاماندا، مېنىڭ ئىزنىم بىلهن ئۆلۈكلهرنى 
ا بهنى ئىسرائىلنى ساڭا چىقىراتتىڭ، ئهينى زاماند) قهبرىلهردىن

چېقىلىشتىن توستۇم، سهن ئۇالرغا مۆجىزىلهر بىلهن كهلگهن 
بۇ پهقهت روشهن : "چېغىڭدا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرالر

 ].ئايهت-١١٠سۈرە مائىدە [» .دېدى" سېهىردۇر
ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ توي قىلمىغان قىز مهريهمدىن       

مىز، بۇ ئالاله تائاالنىڭ بىر ئاتىسىز تۇغۇلغانلىقىغا ئىشىنى
نهرسىنى پهيدا قىلىشنى مهقسهت قىلىپ، بول دېسه پهيدا 

ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق . بولىدىغان قۇدرىتىگه زىت كهلمهيدۇ
َ ثَ ي آَممَ ﴿ :دەيدۇ

َِ ههي 
نَد اللـ ّـ َمثََ  عي َاذ عي ُ ُرن   ِي

َ
ن رَُماب  ُمـم ََاَ  ل َللََ ُه مي

 ُّ شۈبهىسىزكى، ئالالهنىڭ نهزىرىدە ئىسانىڭ «: تهرجىمىسى ﴾َ يَُكو
يهنى ئادەم (ئادەمنىڭ ) ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن(مىسالى 

ئاتا ـ (ئادەمنى ئالاله . مىسالىغا ئوخشايدۇ) ئهلهيهىسساالمنىڭ
دېدى ـ " ۋۇجۇدقا كهل: "تۇپراقتىن ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭغا) ئانىسىز
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ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىڭ ئىشىدىن (دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كهلدى 
 ].ئايهت-٥٩ئىمران -سۈرە ئال[» ).ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس

ّـ اللـهَه ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ       َ َال�يَ�ُة يَا َمْمَ�ُم ِي
ْ
َْ ََاحَتي ال ِي

ا  ي  ُا ي يُح عي َا اُُْن َمْمَ�َم وَجي َ سي
ْ
نُْه اْيُ ُه ال ُلي بيَ�ليَ ة  مير ِير َم ي يُرَ لي

ْ
 اّل�ْيَا َواآل

يَي  ِي َن الـقا  َومي
ُْالا دي َوَ� ُْ  َ

ْ
َـاَس  ي ال رُم ا ُ َ ـمَيَي ُ َوُ�َ�لي

ْ
َن ال ذ ، َومي َـ

َ
ََاحَْت رَبير َ

 ٌ َِ َ ْ َسْس�ي َ ََ ٌ َولَْم 
َ
ُّ  ي َول ُُ َما  ََشاهُ  يَُ�و ليكي اللـهُه َ�ْلُ

ذ ََ َِ ا   ََاَ   ْمما
َ
ََا َََضذ أ ِي

ُّ فَ  ُ ُرن َ يَُكو
َ
ُ وُ  ل ََ ئۆز ۋاقتىدا پهرىشتىلهر «: تهرجىمىسى ﴾إيـ�َ ا 

ئالالهنىڭ ) ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىز(ئالاله ساڭا ! ئى مهريهم: "ئېيتتى
بىلهن خۇش خهۋەر ) دىن تۆرەلگهن بىر بوۋاق(بىر كهلىمىسى 

بېرىدۇكى، ئۇنىڭ ئىسمى، مهسىه مهريهم ئوغلى ئىسادۇر، ئۇ دۇنيا ۋە 
ئۇ بۆشۈكتىمۇ . ەتته ئابرۇيلۇق ۋە ئالالهقا يېقىنالردىن بولىدۇئاخىر

، ئوتتۇرا ياش بولغاندىمۇ كىشىلهرگه )يهنى بوۋاقلىق چېغىدىمۇ(
) تهقۋادارلىقتا كامىل(سۆزلهيدۇ ۋە ) پهيغهمبهرلهرنىڭ سۆزىنى(

ماڭا ! پهرۋەردىگارىم: "مهريهم". ياخشى ئادەملهردىن بولىدۇ
قانداق ) يهنى ئهرلىك بولمىسام(ن تۇرسا ئىنساننىڭ قولى تهگمىگه

ئالاله خالىغىنىنى شۇنداق : "پهرىشته. دېدى" باالم بولىدۇ؟
ـ ئانا، ئارقىلىقمۇ ۋە ئۇنىڭسىزمۇ يارىتىدۇ(يارىتىدۇ  بىرەر ). يهنى ئاتا 

سۈرە [» .دېدى" ئىشنىڭ بولۇشىنى ئىرادە قىلسا، ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
 ].ئايهتلهر-٤٧-٤٦-٤٥ئىمران -ئال

يههۇدىيالرغا بۇرۇن هارام قىلىنغان بهزى نهرسىلهر ئىسا      
. ئهلهيهىسساالم شهرىئىتىدە هاالل قىلىنغانلىقىغا ئىشىنىمىز

ئالاله تائاال ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسرائىل ئهۋالدلىرىغا 
 :ئېيتقان سۆزىنى قۇرئان كهرىمدە بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
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َُْيَ يَ ﴿ يرَ ا  َاا ل َم َعلَيُْ�ْم َوُمَقدير مير
َُ ي  ي

ـ
َُْعَ  اِ ـ  حَُ�م  َي

ُ
َن اـوْوَرا ي َوألي َدـي مي

ّي  يُعو طي
َ
ُـُ وا اللـهَه َوأ رُ�ْم فَا

ن ـرَي
وْدُُ�م بيةيَة  مير مهن «: تهرجىمىسى ﴾وَجي

، )كهلدىم(ئىلگىرى كهلگهن تهۋراتنى تهستىق قىلغان هالدا 
هاالل قىلىش ئۈچۈن سىلهرگه هارام قىلىنغان بهزى نهرسىلهرنى 

. پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن دەلىل ئېلىپ كهلدىم). كهلدىم(
» .ئىتائهت قىلىڭالر) مېنىڭ ئهمرىمگه(ئالالهتىن قورقۇڭالر ۋە 

 ].ئايهت-٥٠ئىمران -سۈرە ئال[
ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپات بولمىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ       

ان يههۇدىيالرنىڭمۇ ئۇنى ئۆلتۈرمىگهنلىكىگه، دۈشمهنلىرى بولغ
بهلكى ئالاله تائاال ئۇنى دۈشمهنلهرنىڭ سۈيقهستىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، 
. هايات هالهتته ئاسمانغا ئىلىپ چىقىپ كهتكهنلىكىگه ئىشىنىمىز

ئالاله تائاال يههۇدىيالر بۇ ههقته دېگهنلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق 
ْم َوََ ﴿ :دەيدۇ َي ا َوَيُ�ْ مي ي ا دَاناا َعاي ُْ ُُ ذ َمْمَ�َم  َ َٰ ْم  ُي ي يَح  ،ْول َ سي

ْ
نَا ال

ْ
ْم ِينـا َ�دَل ُي ي ْول

َوََ
مْ  ُُ َ ن ُشبيرَه ل َُْن َمْمَ�َم رَُيوَ  اللـههي َوَما َ�دَلُو ُ َوَما َالَبُو ُ َوحَهذ�ي يَن  عي َا ا ي

ـ
ّـ اِ َو ي

م بيهي مي 
ُُ َ نُْه َما ل ر مير ر اْلدَلَُ وا  ييهي حَفي َشك   احـاني

ََ  اريربَا
ـ
م  َِي

ْ
ل يناا  ْن عي  ،َوَما َ�دَلُوُ  يَ ي

ْهي 
َ
ا  بَ  ـرَ َعُه اللـهُه ِيل ي ا كي ََ ا  �زا  اللـهُه َعزي

َّ ََ يهنه «: تهرجىمىسى ﴾َو
يهنى ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئىنكار (ئۇالرنىڭ كۇفرى 

رى ئۈچۈن ۋە مهريهمگه چوڭ بوهتان چاپلىغانلىقلى) قىلغانلىقلىرى
يهنه ئالالهنىڭ رەسۇلى ئىسا ئىبنى ). ئۇالرغا لهنهت قىلدۇق(ئۈچۈن 

ئۇالرغا (مهريهمنى ههقىقهتهن ئۆلتۈردۇق دېگهنلىكلىرى ئۈچۈن 
ۋاهالهنكى، ئۇالرنىڭ ئىسانى ئۆلتۈرگىنىمۇ يوق، ). لهنهت قىلدۇق

ئىسانى (دارغا ئاسقىنىمۇ يوق ۋە لېكىن ئۇالرغا شۈبهه سېلىندى 
ان قىلىپ، ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاپ قالغان ئاستۇق دەپ گۇم
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، ئىسا توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشقانالر )باشقا بىرسىنى ئاستى
. دە شۈبهىدىدۇر) مهسلىسى(ههقىقهتهن ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى 

نى بىلمهيدۇ، گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ، ) ئىشنىڭ ههقىقىتى(ئۇالر بۇ 
بهلكى ئالاله ئۇنى ئۆز تهرىپىگه .. ئۇالر ئىسانى جهزمهن ئۆلتۈرمىدى

يهنى ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئالاله ئۇالرنىڭ شهررىدىن (كۆتۈردى 
ئالاله ). قۇتۇلدۇرۇپ تىرىك هالدا ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتتى

-١٥٦سۈرە نىسا [» .غالىبتۇر، هېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر
 ].ئايهتلهر-١٥٨-١٥٧
ئهگهشكۈچىلىرىگه ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆز       

پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالم بىلهن بىشارەت 
 :بۇ ههقته ئالاله  تائاال مۇنداق دەيدۇ. بهرگهنلىكىگه ئىشىنىمىز

يرَ ا ﴿ َاا ل ُْ�م ّمَقدير
َ
 رَُيوُ  اللـههي ِيل

ر
ّي ايييَ  ِي َ

َْ
ُُْن َمْمَ�َم يَا بَ�ي ِي  ََاَ  عي َا ا

َْ
َو ي

ْحَدُ َُْيَ يََدـي 
َ
ي اْيُ ُه أ َُْعدي ن  تي مي

ْ
ا بيَمُيو   يَْ ا

ِير َن اـوْوَرا ي َوُمرَ م  مي َُ فَلـَ ا َجاَه
ٌم ّمبييٌ 

ْْ ا يي ََ هذ ََ ِي ََالُوا  رنَا َ ي
ْ
ئۆز ۋاقتىدا مهريهمنىڭ «: تهرجىمىسى ﴾بياْ

مهن سىلهرگه ههقىقهتهن ! ئى ئىسرائىل ئهۋالدى«: ئوغلى ئىسا
ىن بۇرۇن كهلگهن تهۋراتنى تهستىق قىلغۇچى، ئالاله ئهۋەتكهن، مهند

مهندىن كېيىن كېلىدىغان ئههمهد ئىسىملىك پهيغهمبهر بىلهن 
ئىسا ئۇالرغا روشهن . دېدى» خۇش خهۋەر بهرگۈچى پهيغهمبهرمهن

بۇ ئوپئوچۇق : "مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلگهن چاغدا، ئۇالر
 ].ئايهت-٦سۈرە سهپ [» .دېدى" سېهىردۇر

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاخىر زاماندا چۈشىدىغانلىقىغا،  بىز ئىسا      
يههۇدىيالرنىڭ بىز ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتكهن دېگهن گۇمانى بويىچه ئۇنى 
ئىنكار قىلىدىغانلىقى، ناساراالرنىڭ ئۇنى ئالاله ياكى ئالالهنىڭ 
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ئوغلى دەپ ئىنكار قىلىدىغانلىقىنى، ئۇالردىن ئىسالمدىن باشقىنى 
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ . ا ئىشىنىمىزقوبۇل قىلمايدىغانلىقىغ

ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق 
مېنىڭ جېنىم قولىدا بولغان زات بىلهن قهسهمكى، «: دېگهن

يېقىنقى زاماندا سىلهرنىڭ ئاراڭالرغا مهريهم ئوغلى ئىسا چۈشىدۇ، 
هريهم ئوغلى ئىسا چۈشمهي سىلهرنىڭ ئاراڭالرغا م: يهنه بىر رىۋايهتته

ئۇ ئادالهتنى بهرپا قىلىدۇ، كرېست . تۇرۇپ، قىيامهت بولمايدۇ
بهلگىلىرىنى سۇندۇرىدۇ، چوشقىالرنى ئۆلتۈرىدۇ، جىزيهنى 

دۇنياغا قىزىقمىغىدەك هالهتته -كۆتۈرۈۋېتىدۇ، هېچ كىشى مال
-٢٢٢٢بۇخارى رىۋايىتى [» .دۇنيا بهرىكهتلىك بولۇپ كېتىدۇ-مال

 ]. ههدىس١٥٥مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس
يهنى ئىسا ئهلهيهىسساالم چۈشۈپ مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ      

شهرىئىتى بىلهن هۆكۈم قىلىدۇ، ئىسالم شهرىئىتى ئهبهدىيدۇر 
بهلكى ئىسا ئهلهيهىسساالم مۇشۇ . ئهمهلدىن قالدۇرۇلمايدۇ

كرېست بهلگىلىرىنى . ئۈممهتنىڭ هۆكۈم قىلغۇچىسى بولىدۇ
رىدۇ، چوشقىالرنى ئۆلتۈرىدۇ، ناساراالرنىڭ دىنىنىڭ باتىل سۇندۇ

ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ كرېست بهلگىلىرىنى ههقىقهتته 
سۇندۇرۇپ تاشاليدۇ، ئۇالرنىڭ ئۆزىنى ئۇلۇغالپ قىلغان 

ئۇالردىن جىزيهنى . گۇمانلىرىنىڭ باتىل ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
رالردىن ئىسالمدىن جىزيه قوبۇل قىلمايدۇ، كاپى كۆتۈرۈۋېتىدۇ ۋە

بهلكى ئىلگىرى جىزيه تۆلهۋاتقانالر بولسا . باشقىنى قوبۇل قىلمايدۇ
بۇنىڭ بىلهنال چهكلهنمهستىن ئۇالردىنمۇ ئىسالم دىنىنى قوبۇل 
. قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ، ئهگهر بۇنىڭدىن باش تارتسا ئۆلتۈرۈلىدۇ

ۇ، دۇنيا بهرىكهتكه تولۇپ، هېچ كىشى مالنى قوبۇل قىلمايد-مال
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هېسابسىز بولۇپ -دۇنيا ههددى-ئالالهنىڭ بهرىكىتى چۈشۈپ مال
بىرىگه ئۇلىنىپ داۋاملىشىدۇ، بۇنىڭ -كېتىدۇ، ياخشىلىقالر بىر

ههممىسى ئادىللىق بىلهن هۆكۈم قىلغانلىق ۋە كىشىلهرگه زۇلۇم 
ئۇ ۋاقىتتا زېمىن ئۆزىنىڭ بارلىق . قىلمىغانلىقنىڭ سهۋەبىدىندۇر

قىلىدۇ، كىشىلهر قىيامهتنىڭ  بايلىقلىرىنى ئاشكارا
دۇنياغا قىزىقىش -يېقىنالشقانلىقىنى بىلگهنلىكتىن ئۇالردا مال

ئاندىن كىيىن ئىسا ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولىدۇ، . بولمايدۇ
 . مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ نامىزىنى ئوقۇپ دەپنه قىلىدۇ

ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته      
ئىسا ئهلهيهىسساالمغا «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن غهمبهرپهي

ا باشقا پهيغهمبهر مهن ئهڭ يېقىن، چۈنكى مهن بىلهن ئۇنىڭ ئارىسىد
ئاندىن ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاخىر زاماندا  .....كهلمىگهن

ئۇ زېمىنغا چۈشۈپ : چۈشىدىغانلىقىنى زىكىر قىلىپ مۇنداق دېدى
ه قهدەر ياشايدۇ، ئاندىن ۋاپات تاپقۇزىلىدۇ، ئالاله خالىغان مۇددەتك

ئىمام [» .مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ نامىزىنى چۇشۇرۇپ دەپنه قىلىدۇ
ئهلبانىي سههىه ههدىسلهر . ههدىس-٩٣٤٩ئههمهد رىۋايىتى 

 ].ههدىسته سههىه دەپ بايان قىلدى- ٢١٨٢توپلىمى 
ئۇ قىلغانالردىن  ئېتىقادئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئىاله دەپ       

ئالاله تائاال . جۇدا بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز-قىيامهت كۈنىدە ئادا
َت ﴿ :بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

ْ
نَت َُل

َ
أ
َ
َُْن َمْمَ�َم أ هُه يَا عي َا ا

َْ ََاَ  اللـ َو ي
ههي 
ّي اللـ ن ُمو ْيي مي َُ َ ِيحَهذ ر ِي

ُ
ِي َوأ و

َُ ي
ـ
يلـناسي اَ   ل

َ
ُّ  ي أ انََك َما يَُ�و َْ َُوَ  ََاَ  ُيبْ

َ
ّْ أ

ُ ر 
َ دُُه َ َ ْد َعليْ دَهُ   َما حَ َْ   ي بي

ْ
نُت َُل ُِ ْعلَُم َما  ي   ِّي 

َ
 أ
َ
ِي َوَ َُْعلَُم َما  ي َ�ْ 

َك  ُغيُوبي   َ�ْ سي
ْ
ُم اح

ـ
نَت َعال

َ
َمْمرَ�ي بي  ،ِينَـك أ

َ
 َما أ

ـ
ْم َِي ُُ

َ ُت ل
ْ
ّي اْ�بُُدوا اللـهَه َما َُل

َ
هي أ

http://tanzil.net/#5:116
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َـُ�مْ  ر َوَر
ِي مْ  َر ُي ي ا ـما ُمْمُت  ي يدا ُي ْم َش ُي

نَت   َوُ�نُت َعلَيْ
َ
نَت أ ُِ فَلـَ ا رََوـ يْتَ�ي 

يدٌ  ُي ه  َش ير َشْ
ُُ ذ  َ َٰ نَت 

َ
ْم َوأ ُي

ََ َعلَيْ ي ئۆز ۋاقتىدا «: تهرجىمىسى ﴾الـم�ي
كىشىلهرگه، ئالالهنى سهن ! ئى مهريهم ئوغلى ئىسا: "ئالاله ئېيتتى

" قويۇپ مهن بىلهن ئانامنى ئىككى ئىاله قىلىۋېلىڭالر، دېدىڭمۇ؟
شهنىڭگه اليىق ئهمهس نهرسىلهردىن !) رەببىم: (ئىسا ئېيتتى

سېنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمهنكى، ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك 
بولمىغان سۆزلهرنى مهن ئېيتمايمهن، ئهگهر مهن بۇ سۆزنى ئېيتقان 

يهنى مېنىڭ ئۇنداق (م، ئۇنى سهن چوقۇم بىلىسهن بولسا
سهن مېنىڭ زاتىمدىكىنى ). دېمىگهنلىكىم ساڭا مهلۇملۇق

بىلىسهن، مهن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمهيمهن، سهن غهيبلهرنى 
مهن ئۇالرغا پهقهت سهن مېنى ئېيتىشقا . ناهايىتى ئوبدان بىلىسهن

سىلهرنىڭ  بۇيرۇغان سۆزنى، يهنى مېنىڭ پهرۋەردىگارىم ۋە
مهن . پهرۋەردىگارىڭالر بولغان ئالالهقا ئىبادەت قىلىڭالر، دېدىم

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددەتته، ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى كۆزىتىپ 
تۇرغان ئىدىم، مېنى قهبزى روه قىلغىنىڭدىن كېيىن، ئۇالرنىڭ 
ئهمهللىرىنى سهن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ، سهن ههممه نهرسىدىن 

 ].ئايهتلهر-١١٧-١١٦سۈرە مائىدە [» .ارسهنخهۋەرد
مهن ئۇالرغا پهقهت سهن مېنى ئېيتىشقا «: يۇقىرىق ئايهتته     

بۇيرۇغان سۆزنى، يهنى، مېنىڭ پهرۋەردىگارىم ۋە سىلهرنىڭ 
مهن . پهرۋەردىگارىڭالر بولغان ئالالهقا ئىبادەت قىلىڭالر، دېدىم

ىڭ ئهمهللىرىنى كۆزىتىپ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددەتته، ئۇالرن
تۇرغان ئىدىم، مېنى قهبزى روه قىلغىنىڭدىن كېيىن، ئۇالرنىڭ 
ئهمهللىرىنى سهن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ، سهن ههممه نهرسىدىن 
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دېگهن ئايهتتىكى بايان مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسا » خهۋەردارسهن
 .ئهلهيهىسساالم توغرىسىدىكى قارىشى ۋە ئىتىقادىدۇر

ىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته ئۇبادە رەز     
-كىمكى ئالالهنى يهككه«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

يىگانه ئۇنىڭ هېچ شېرىكى يوق، ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكه 
ههقلىق مهئبۇد بهرههق يوق، مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ 

هنىڭ بهندىسى ۋە بهندىسى ۋە ئهلچىسى، ئىسا ئهلهيهىسساالم ئالال
ئهلچىسى، ئۇ ئالاله تهرىپىدىن مهريهمگه تاشالنغان سۆز ۋە روه، 
جهننهت، دوزاخ ههق دەپ گۇۋاهلىق بهرسه، ئالاله تائاال ئۇ كىشىنى 
جهننهتنىڭ سهككىز ئىشىكىنىڭ قايسىسىدىن كىرىشنى خالىسا 

. ههدىس-٣٤٣٥بۇخارى رىۋايىتى [» .شۇنىڭدىن جهننهتكه كىرگۈزىدۇ
 ].ههدس٢٨م رىۋايىتى مۇسلى

ئالاله ههممهيلهننى ئىماندا مۇستههكهم قىلىپ، ئىمان بىلهن      
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد . ۋاپات بولۇشقا مۇيهسسهر قىلسۇن

 .ئهلهيهىسساالمغا ئالالهنىڭ رەهمهت ساالملىرى بولسۇن
 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

 


