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ئىسب ئەٌەيھىسسبالَ ئبسّبٔغب وۆتۈرۈٌگۀذىٓ وېيىٓ زېّىٕغب 

  وۆتۈرۈٌگۀّۇ؟ لبيتب چۈضۈپ يۀە ئبسّبٔغب

  

  

 ٔوِۇرٌۇق سوئبي- 3221

  :سوئال

ئىسا ئهنهيھىسساالو ئاناله تهرىپىگه ئىككي قېتىى كۆتۈرۈنگهًَۇ؟ 

چۈَكي يهٌ تىر كىتاتتا ئىسا ئهنهيھىسسااليُىڭ ئاسًاَغا 

تۈرۈنگهَدىٍ كېيىٍ، يهَه  زېًىٍ يۈزىگه قايتىپ كېهىپ، ئاَىسىُي ۆك

خاتىرجهو قىهىپ، يههۇدىيالرغا تىر َهرسىدىٍ خهۋەر تېرىپ تونۇپ، قايتا 

 تۇ توغرىًۇ؟. ئاسًاَغا كۆتۈرۈنگهَهىكىُي ئوقۇدۇو

 : جاۋاب

بەٌىي ئبٌالھ ئۇٔي ئۆز تەرىپىگە » ئبٌالھ تبئبال لۇرئبْ وەرىّذە 

دېگەْ ئبيەت ئبرلىٍىك ئىسب ئەٌەيھىسسبالِٕي بىرال لېتىُ «وۆتۈردى

ئۇٔىڭ ئىىىىٕچي . ئبسّبٔغب ئېٍىپ چىمىپ وەتىۀٍىىىذىٓ خەۋەر بەرگەْ

ضۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىسب . لېتىُ زېّىٕگە لبيتۇرۇٌغبٍٔىمىٕي سۆزٌىّىگەْ

- ئەٌەيھىسسبالِٕي زېّىٕگە لبيتمبْ دېگۈچىٍەر بۇ دەۋاسي ئۈچۈْ دەٌىً 

ئەگەر وەٌتۈرەٌّىسە، ئۇالرٔىڭ بۇ جېذەٌٍىرى . ئىسپبت وەٌتۈرۈرضي الزىُ

 . ئبسبسسىس دېگۀٍىىتۇر

ِەْ سېٕي !ئي ئىسب» : ئېيتتيهللا ئۆز ۋالتىذا ا» : ئبٌالھ ِۇٔذاق دېگەْ

لەبسى روھ لىٍىّەْ، سېٕي دەرگبھىّغب وۆتۈرىّەْ،  (ئەجىٍىڭ يەتىۀذە)

  يۀي)سېٕي وبپىرالردىٓ پبن لىٍىّەْ . (يۀي ئبسّبٔغب ئېٍىپ چىمىّەْ)
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، سبڭب ( سېٕي ئۆٌتۈرِەوچي بوٌغبْ يبِبٔالرٔىڭ ضەررىذىٓ سبلاليّەْ

ئبٔذىٓ . ئەگەضىۀٍەرٔي لىيبِەتىىچە وبپىرالردىٓ ئۈستۈْ لىٍىّەْ

يۀي )ِېٕىڭ دەرگبھىّغب لبيتىسىٍەر، سىٍەر ئىختىالپ لىٍىطمبْ ئىص 

ئبي ئىّراْ )« ئۈستىذە ئبراڭالردا ِەْ ھۆوۈَ چىمىرىّەْ(ئىسبٔىڭ ئىطي

. (ئبيەت- 55سۈرىسي 

دېگەْ «لەبسى روھ لىٍىّەْ» ئبيەتتىىي : ئىبٕي جەرىر ِۇٔذاق دېگەْ

وۆپٍىگەْ . سۆز ئبٌالھٕىڭ ئۇٔي ئۆز تەرىپىگە وۆتۈرگۀٍىىىٕي بىٍذۈرىذۇ

ئۆٌىّبالر بۇ ئبيەتتىىي لەبس روھ لىٍىطتىٓ ِەخسەت ئۇيمۇ ئىىۀٍىىىٕي 

» ،«ئۇ سىٍەرٔي وېچىذە لەبس روھ لىٍىذۇ» لۇرئبٔذىىي. سۆزٌىگەْ

 ئبٌالھجبٔالرٔي ئۆٌگەْ ۋالتىذا ئۇيمۇسىذا ئۆٌّىگۀٍىرىٕىّۇ لەبس 

بىسٔي » :پەيغەِبەر ئەٌەيھىسسبالَ ئۇيمۇدىٓ تۇرغىٕىذا. «لىٍغۇچىذۇر

ئۆٌتۈرگۀذىٓ وېيىٓ تىرىٍذۈرگەْ ئبٌالھمب ضۈوۈر، لبيتىذىغبْ جبيىّىس 

 .دەپ دۇئب لىالتتي«ئۇٔىڭ دەرگبھىذۇر

ئبٌالھٕىڭ ئىسب ئەٌەيھىسسبالِٕي ئبسّبٔغب ئېٍىپ وەتىۀٍىىىٕي 

ببيبْ لىٍغبٍٔىمىذا يەھۇدىيالرٔىڭ ئىسب ئەٌەيھىسسبالِٕي ئۆٌتۈردۇق دەپ 

ئبٌالھ يەھۇدىيالر ھەلمىذە ِۇٔذاق . گۇِبْ لىٍغبٍٔىمىغب رەددىيە ببردۇر

ٔىڭ ئبيەتٍىرىٕي ئىٕىبر هللا ئۇالر ئەھذىٕي بۇزغبٍٔىمٍىرى، ا» :دېگەْ

ِۇھەِّەد )لىٍغبٍٔىمٍىرى، پەيغەِبەرٌەرٔي ٔبھەق ئۆٌتۈرگۀٍىىٍىرى ۋە 

( يۀي سۆزۈڭٕي چۈضۀّەيذۇ)دىٍٍىرىّىس پەردىٍۀگەْ  (ئەٌەيھىسسبالِغب

ئۇالرٔىڭ وۇفرى هللا بەٌىي ا. (ئۇالرغب ٌۀەت لىٍذۇق)دېگۀٍىىٍىرى ئۈچۈْ 

 سەۋەبىذىٓ دىٍٍىرىٕي پېچەتٍىۋەتتي، ضۇڭب ئۇالرٔىڭ ئبزغىٕىسىذىٓ 
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يۀي ئىسب )يۀە ئۇالر ٔىڭ وۇفرى . ببضمىسي ئىّبْ ئېيتّبيذۇ

ئۈچۈْ ۋە ِەريەِگە چوڭ بوھتبْ  (ئەٌەيھىسسبالِٕي ئىٕىبر لىٍغبٍٔىمٍىرى

ٔىڭ رەسۇٌي هللا يۀە ا. (ئۇالرغب ٌۀەت لىٍذۇق)چبپٍىغبٍٔىمٍىرى ئۈچۈْ 

ئۇالرغب )ئىسب ئبٓ ِەريەِٕي ھەلىمەتەْ ئۆٌتۈردۇق دېگۀٍىىٍىرى ئۈچۈْ 

ۋەھبٌۀىي، ئۇالرٔىڭ ئىسبٔي ئۆٌتۈرگىٕىّۇ يوق، دارغب . (ٌۀەت لىٍذۇق

ئىسبٔي ئبستۇق دەپ )ئبسمىٕىّۇ يوق ۋە ٌېىىٓ ئۇالرغب ضۈبھە سېٍىٕذى، 

گۇِبْ لىٍىپ، ئىسب ئەٌەيھىسسبالِغب ئوخطبپ لبٌغبْ ببضمب بىرسىٕي 

، ئىسب توغرىسىذا ئىختىالپ لىٍىطمبٔالر ھەلىمەتەْ ئۇٔىڭ (ئبستي

ئىطٕىڭ  )ئۇالر بۇ . دە ضۈبھىذىذۇر (ِەسىٍىسي)ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىىي 

ٔي بىٍّەيذۇ، گۇِبٔغىال ئبسبسٍىٕىذۇ، ئۇالر ئىسبٔي جەزِەْ  (ھەلىمىتي

يۀي ئىسب )ئۇٔي ئۆز تەرىپىگە وۆتۈردى هللا بەٌىي ا. ئۆٌتۈرِىذى

ئۇالرٔىڭ ضەررىذىٓ لۇتۇٌذۇرۇپ تىرىه ھبٌذا ئبسّبٔغب هللا ئەٌەيھىسسبالِٕي ا

. غبٌىبتۇر، ھېىّەت بىٍەْ ئىص لىٍغۇچىذۇرهللا ا. (ئېٍىپ چىمىپ وەتتي

. ئەھٍي وىتببتىٓ ھەرلبٔذىمي ئۇ ئۆٌۈضتىٓ بۇرۇْ ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېيتىذۇ

يەھۇدىيالرٔىڭ ئىسبٔي دارغب ئبستۇق دېگەْ )ئىسب لىيبِەت وۈٔي ئۇالر 

ٔىڭ ئوغٍي دېگەْ دەۋاسىٕىڭ هللا داۋاسىٕىڭ ۋە ٔبسبراالرٔىڭ ئىسب ا

. (ئبيەتٍەر- 159- 155ٔىسب سۈرىسي )«غب گۇۋاھ بوٌىذۇ (يبٌغبٍٔىمي

بەٌىي يەھۇدىيالر ئۇٔي ئۆٌتۈرِەوچي . ئىسب ئەٌەيھىسسبالَ ئۆٌّىذى

ئۇ ئبخىر زاِبٔذا زېّىٕگە . بوٌغبٔذا ئبٌالھ ئبسّبٔغب ئېٍىپ چىمىپ وەتىەْ

ئبٌالھ خبٌىغبٔغب لەدەر . چۈضىذۇ ۋە ئىسالَ ضەرىئىتي بىٍەْ ھۆوۈَ لىٍىذۇ

 .يبضبپ ئبخىرى ۋاپبت بوٌىذۇ، ٔبِىسىٕي ِۇسۇٌّبٔالر چۈضىرىذۇ
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ئەھٍي وىتببتىٓ ھەرلبٔذىمي » ئبيەتتىىي :  ئىبٕي وەسىر ِۇٔذاق دېگەْ

دېگەْ «ئۇ» دېگەْ ئبيەتتىىي« ئۇ ئۆٌۈضتىٓ بۇرۇْ ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېيتىذۇ

ِۀىسي، ئىسب ئەٌەيھىسسبالِغب . ئبٌّبش ئىسب ئەٌەيھىسسبالِغب لبيتىذۇ

زېّىٕگە چۈضىۀذە ھەر لبٔذاق ئەھٍي وىتبة لىيبِەت بوٌۇضتىٓ بۇرۇْ 

 . ئۇٔىڭغب ئىّبْ ئېيتىذۇ

دېگەْ ئبيەت ئۇٔي «سېٕي وبپىرالردىٓ پبن لىٍىّەْ »ئبٌالھٕىڭ 

. ئبسّبٔغب ئېٍىپ وېتىص بىٍەْ وۇففبرالردىٓ لوغذىغبٍٔىمىٕي بىٍذۈرىذۇ

« .سبڭب ئەگەضىۀٍەرٔي لىيبِەتىىچە وبپىرالردىٓ ئۈستۈْ لىٍىّەْ»

ئىسب ئەٌەيھىسسبالَ ئبسّبٔغب ئېٍىپ وېتىٍگۀذىٓ . ئەھۋاي ضۇٔذاق بوٌذى

بەزىسي ئۇٔي . وېيىٓ، ئۇٔىڭ ِۇرىتٍىرى پىرلىٍەرگە ئبيرىٍىپ وەتتي

ئبٌالھٕىڭ پەيغەِبىرى دەپ ئىّبْ ئېيتسب، بەزىسي ئۇٔي ئىالھ يبوي 

ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ . ئىالھٕىڭ ئوغٍي دەپ دەۋا لىٍىص بىٍەْ ھەددىذىٓ ئبضتي

سۆزٌىرىٕي لۇرئبٔذا ببيبْ لىٍىپ، ئبٔذىٓ ئۇالرغب ئەجەٌٍىه رەددىيەٌەرٔي 

 يىٍغىچە ضۇٔذاق داۋاَ 300ئۇالر ئىسب ئەٌەيھىسسبالِذىٓ وېيىٓ . بەرگەْ

لىٍغبْ بوٌسىّۇ، لۇستىٕتېٕىيە دەپ بىر پبدىطبھ ئوتتۇرىغب چىمىپ، 

بەزىٍەر ئۇٔي ئبٌذاِچي پەيالسوپ ئىذى، دەيذۇ . خرىستىئبْ دىٕىغب وىرىذۇ

ھەر ھبٌذا ضۇ پبدىطبھ ئىسب . بەزىسي بىٍّەستىٓ وىرگەْ دەيذۇ

چىروبۋالرغب سۈرەتٍەرٔي . ئەٌەيھىسسبالِٕىڭ دىٕىٕي ئۆزگەرتىۋەتىەْ

ئبسذىغبْ، چوضمب گۆضىٕي يېيىطٕي ھبالي دەيذىغبْ بۇ ئىطالرٔي 

ھەتتب ئىسب ئەٌەيھىسسبالِٕىڭ . ھەِّىسىٕي ضۇ پبدىطبھ  يوٌغب لويغبْ

 . دىٕي لۇستىٕتېٕىيۀىڭ دىٕىغب ئبيٍىٕىپ لبٌغبْ
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ِۇھەِّەد ئەٌەيھىسسبالَ وەٌگۀذىٓ وېيىٓ ئۇالردىٓ ھەلىمىي ئىّبْ 

ئېيتىپ ئىسالَ دىٕىٕي ئىتىراپ لىٍىپ پۈتۈْ پەيغەِبەرٌەرگە 

 .ئەگەضىۈچىٍەر  لبتبرىذىٓ بوٌغبٔالرِۇ بوٌذى

 

 


