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ضېرىل ئەقىذىيەر خىرىسحىئبُ دىْىغب قبّذاق 

 ئبرىىطىپ قبىغبُ ؟

  12634سۇئبه ّوٍۇرى  

ئەگەر ھەقىقي خىرىسحىئبُ دىْي بىر ئبىالھقىال ئىببدەت قىيىص 

ئەقىذىسىْي ، ھەٍذە ئىببدەجْي ئۇّىڭذىِ ٍەخيۇقبجيىرىذىِ ھىچنىٌ 

ٍەٍيي ئەٍسب ٍبمي ببضقب بىرى بوىسۇُ ئىببدەت قىيىَْبٍذۇ دىگەُ ئەقىذىْي 

ئىيىپ مەىگەُ جۇرسب ، ئۇّذاقحب بۇ دىِ قبّذاقسىگە مۆپ ئىالھيىق 

 )ئەقىذىسي بىيەُ ئبرىىطىپ مەجحي ھەٍذە ئۇالر قبّذاق بوىۇپ ئەٍسب

ۋە ئۇّىڭ ئبّىسىْي ئبىالھحىِ ببضقب ئىالھالر  (ئۇّىڭغب ئبٍبّيىق بوىسۇُ

 قىيىۋاىذى ؟ 

 :جبۋاپ

 .ٍەدھىَە ئبىالھقب بوىسۇُ 

ئبىالھْي بىر دەپ جوّۇش ، ئۇّىڭ ٍەخيۇقبجيىرىذىِ بىرىگە ئەٍەش ، 

ئبىالھْىڭ پەٍغەٍبىرى _ ٍبىغۇز ئۇّىڭغىال ئىببدەت قىيىطقب چبقىرىص 

ئەٍسب ۋە ضۇّىڭذەك ببضقب ببرىىق پەٍغەٍبەرىەر ئىيىپ مەىگەُ 

بىس ھەقىقەجەُ »:ئبىالھ ٍۇّذاق دىگەُ . ئەىچىيىنْىڭ ئبسبسي قىسَي 

ٍەّي ضەٍحبّغب، )ئبىالھغب ئىببدەت قىيىڭالر،ضەٍحبّذىِ :ھەر بىر ئۈٍَەجنە

 ٍىراق  (بۇجالرغب،مبھىْالرغب ئوخطبش ھەرقبّذاق ٍەبۇدقب ئىببدەت قىيىطحىِ
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بوىۇڭالر دەپ پەٍغەٍبەر ئېۋەجحۇق، ئۇالرّىڭ ئبرىسىذا ئبىالھ ھىذاٍەت 

قىيغبّيىرىَۇ ببر،گۇٍراھيىققب جېگىطيىل بوىغبّيىرىَۇ ببر، ٍەر ٍۈزىذە سەٍر 

قىيىپ ٍۈرۈپ پەٍغەٍبەرىەرّي ئىْنبر قىيغبّالرّىڭ ئبقىۋىحىْىڭ قبّذاق 

 ئبٍەت -36ّەھو سۈرىسي « بوىغبّيىقىْي مۆزىحىڭالر

سەّذىِ ئىيگىرى ئېۋەجىيگەُ »:ٍەّە بىر ئبٍەجە ٍۇّذاق دېَىيىذۇ

ٍەّذىِ ببضقب ھېچ ٍەبۇد بەرھەق ٍوقحۇر، : پەٍغەٍبەرىەرّىڭ ھەٍَىسىگە

  .ئبٍەت-25ئەّبىَب سۈرىسي «ٍبڭىال ئىببدەت قىيىڭالر دەپ ۋەھَي قىيذۇق

بۇ دەۋەت بوٍىچە خەىقىگە گۇۋاھ  (ئۇّىڭغب ئبٍبّيىق بوىسۇُ )ئەٍسب

ئي ٍەرٍەً ئوغيي » :ئېَححيهللا ئۆز ۋاقحىذا ا» :بوىىذۇ ، ئبىالھ ٍۇّذاق دىگەُ

ّي قوٍۇپ ٍەُ بىيەُ ئبّبٍْي ئىنني ئىالھ هللا سەُ مىطىيەرگە،ا! ئىسب 

ضەّىڭگە الٍىق ئەٍەش (!رەببىٌ)» :ئىسب ئېَححي« قىيىۋېيىڭالر،دېذىڭَۇ؟

ّەرسىيەردىِ سېْي پبك دەپ ئېحىقبد قىيىَەّني،ٍبڭب ئېَحىطقب 

جېگىطيىل بوىَىغبُ سۆزىەرّي ٍەُ ئېَحَبٍَەُ،ئەگەر ٍەُ بۇ سۆزّي 

ٍەّي ٍېْىڭ ئۇّذاق )ئېَحقبُ بوىسبً،ئۇّي سەُ چوقۇً بىيىسەُ

سەً ٍېْىڭ زاجىَذىنىْي بىيىسەُ،ٍەُ .(دېَىگەّيىنىٌ سبڭب ٍەىۇٍيۇق

سېْىڭ زاجىڭذىنىْي بىيَەٍَەُ،غەٍبيەرّي ّبھبٍىحي ئوبذاُ 

ٍەُ ئۇالرغب پەقەت سەُ ٍېْي ئېَحىطقب بۇٍرۇغبُ .﴾116بىيىسەُ﴿

هللا سۆزّي،ٍەّي ٍېْىڭ پەرۋەردىگبرىٌ ۋە سىيەرّىڭ پەرۋەردىگبرىڭالر بوىغبُ ا

ٍەُ ئۇالرّىڭ ئبرىسىذا بوىغبُ ٍۇددەجحە،ئۇالرّىڭ .غب ئىببدەت قىيىڭالر،دېذىٌ

 ئەٍەىيىرىْي مۆزىحىپ جۇرغبُ ئىذىٌ،ٍېْي قەبسى روھ قىيغىْىڭذىِ 
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مېَىِ،ئۇالرّىڭ ئەٍەىيىرىْي سەُ مۆزىحىپ جۇرغبُ ئىذىڭ،سەُ ھەٍَە 

 ئبٍەجيەر- 117-116ٍبئىذە سۈرىسي «ّەرسىذىِ خەۋەردارسەُ

ئەٍذى بۇ دىْغب ئەگەضنۈچىيەرّىڭ قبّذاق بوىۇپ سبپ جەۋھىذجىِ 

بۇرۇىۇپ مەجنەّيىني ، ئەٍسب ۋە ئۇّىڭ ئبّىسىْي ئبىالھحىِ ببضقب ئىالھالر 

قىيىۋىيىپ ، ئۇالرغب ئىببدەت قىيغبّيىقىغب مەىسەك ، بۇ خىرىسحىئبُ 

بىس بۇٍەردە ئۇالرّىڭ ئۆز خەىقىْىڭ . جبرىخىذىني بۇرۇُ ٍۈز بەرگەُ ئىص 

سۆزىىرىذىِ بىر قىسىٌ ئىسپبجالرّي ئېَحىپ ئۆجىَىس ،قۇالق ببر مىطىيەر 

بىر : ئبٍرىنب ئىْسىنىيوپىذىَسىذە ٍۇّذاق دىَيىذۇ  :ئبڭيىسۇُ

ئىالھيىق ئەقىذىسي ئىالھ ھەرمىحي سۈپىحىذە جبرىخحب ّبھبٍىحي بۇرۇّال 

ھەٍذە ئەٍەىىَەجحە ّەچچە ئوُ ٍىيالر ٍببەٍْىذە ئۈچ ئىالھيىق . ببضالّغبُ

خىرىسحىئبُ دىْي ٍەھۇدىٌ دىْىذىِ . ئەقىذىسىذىِ ئۈسحۈُ ئورۇّذا جۇرغبُ

جەرەققي قىيىپ چىققبُ ، ھەٍذە ٍەھۇدىٌ دىْي بىر ئىالھيىق ئەقىذىسىذە 

 . چىڭ جۇرغبُ 

ببضالّغبُ  (ٍەسىَھْىڭ جۇّجي ضبگىرىحيىرىْىڭ ئۆٍي )ٍىرۇسبىىَذىِ

ٍىيي ٍەسىَھ ئبىالھ بىيەُ ٍبھىَەت ۋە -325ٍىالدى  )ّىسب

غىچە بوىغبُ ٍوىْي  (ٍەڭگۈىۈميۈمحە ببراۋەر دەٍذىغبُ قبرار ٍبقۇىالّغبُ جبً 

 . جوغرا ٍوه بوىغبُ دەٍذىغبُ دەٍذىغبُ سۆز ئىْحبٍىِ ئبز بوىغبُ 

ئەسىردە قبرار قىيىْغبُ ئۈچ ئىالھ بىر گەۋدە جەىىَبجي - 4ٍىالدى 

 ئبىالھْىڭ خبرامحىرى ھەققىذىني جۇّجي ٍەسىَھ جەىىَبجىغب 
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ئەمسىْچە ئۇ جەىىَبجحىِ بۇرۇىۇپ مەجنەّىذى ، ضۇڭالضقب . ئوخطىَبٍىححي 

 [ 294 27 ]. بىر ئىالھ ئەقىذىسىگە زىث ھبىذا جەرەققي قىيغبُ 

سىس ئبٍرىنب ئىْسىنىيوپىذىَسىذە جىيغب ئىيىْغبُ ئىبىھْىڭ 

بىرىىنىگە ئىطىْىپ مىيىۋاجقبُ بىر قىسىٌ خىرىسحىئبّالرّىڭ 

: " ۋىو دۇراّث ٍۇّذاق دەٍذۇ . [ 301-300 27 ]. قبراضيىرىغب قبراڭ 

خىرىسحىئبُ دىْي رىَْي ئىطغبه قىيغبّذا ، ٍىڭي دىِ ٍەّي ، خىرىسحىئبُ 

چوڭ پوپْىڭ ّبٍي ، : قەدىَىٌ بۇدىسىٌ دىْىْىڭ قېْي . دىْىغب مۆچحي 

ئۇىۇغ ئبّىغب ئىببدەت قىيىص ، مۆڭۈىيەرگە خبجىرجەٍيىل بىرىذىغبُ 

سبّسىسىىغبُ خۇداالرّىڭ سبّي ، ھەٍذە ئۇالرّىڭ ھەٍَە ٍەردە ٍەۋجۇت 

ئىنەّيىني ، ئۇالرّي سىسىٌ بىيەُ بىيگىيي بوىَبٍذىغبّيىقي ،ٍبّب 

ٍۇضۇالرّىڭ ھەٍَىسي خۇددى ئبّىْىڭ قېْي ببىىغب مۆچنەّذەك ، 

 .خىرىسحىئبُ دىْىغب مۆچحي 

ٍەدەّىَيەضنەُ ئىَپىرىَە مۈچي ۋە ھۆمۈٍراّيىقىْي مۈچيۈك 

. پوپيىققب قبراجحي ھەٍذە سۆزّىڭ روىي قىيىچْىڭ روىىغب ئبىَبضحي 

خىرىسحىئبُ . چىرمبۋ پوپيىرى ھۆمۈٍەت ئورۇّيىرىغب قوٍۇىۇضقب ببضيىذى 

گېرىل . دىْي ضېرمىسىَْي ئبخىرالضحۇرٍبسحىِ ، بەىني ئۇّي مۈچەٍىححي 

پبراسىحي ھبٍبجقب ٍىڭىچە ضەمىيذە ، چىرمبۋّىڭ دىْىٌ -ئەقىو

 -ٍۇضۇرۇُ گېرىل قبئىذە. ٍۇراسىَيىرى ۋە جەىىَبجيىرى ضەميىذە قبٍىححي 
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ٍۇراسىَيىرى -ٍۇراسىَيىرى ئىببدەجخبّب ٍۇقەددەش مىطىيىرىْىڭ قبئىذە

ھەٍذە ٍىسىردىِ ٍۇقەددەش ئۈچ ئىالھ بىر گەۋدە ، . بوىۇپ مۆچحي 

ھىسبببت مۈّي ، ٍەڭگۈىۈك سبۋاپ ۋە جبزا ، ھەٍذە ئبدەٍْىڭ بۇّىڭذا ٍبمي 

ٍىسىردىِ ٍەّە . ئۇّىڭذا ٍەڭگۈ ٍبضبٍذىغبّيىقي ئىذدىَەىىرى مەىذى 

ببىىْىڭ ئبّىسىغب ئەببدەت قىيىص ، ئىالھ بىيەُ جەسەۋۋۇپالرچە ببغيىْىص 

قبراضيىرى مەىذى ؛ ئۇ ببغيىْىص ئەپالجوّىسىٌ ، ۋە الئەدرىسىَْي پەٍذا 

. قىيذى ھەٍذە خىرىسحىئبُ ئەقىذىسىْىڭ بەىگىيىرىْي ٍوق قىيذى 

 ٍىو 1000پىرىسىَەدىِ ٍەسىَھْىڭ قبٍحىپ مىيىطي ۋە ئۇّىڭ زىَىْذا 

ٍەدەّىَەت ھىنبٍىيىرى ،  ]. " ھۆمۈٍراّيىق قىيىطي ئەقىذىسي مەىذى 

11 418 ]  

دۇراّحْىڭ سۆزىىرىذىني خۇداسىسىىق ئىذدىَسىْىڭ ئبٍىييىرى 

ئۇّىڭغب ٍەىۇً بوىسىَۇ ، ھەٍذە ئۇ ئۇّىڭ ٍەڭگۈىۈك سبۋاپ ۋە جبزا 

ئىذدىَسي ٍىسىرىىقالردىِ مەىگەُ دەٍذىغبُ دەۋاسىذا مۆرۈىگەُ بوىسىَۇ 

، ھەقحىِ بۇرۇىۇپ مەجنەُ خىرىسحىئبُ دىْىذىني ضىرمىسىَْىڭ 

ٍەّبەىىرىْي ئىسدەش ئەٍذى سىر ئەٍەش ، ھەٍذە ئۇ بىردىْبىر ئۇّي 

خىرىسحىئبُ دىْي ۋە ضىرمىسىٌ » ئۇّىڭ . جەجقىق قىيغبُ مىطي ئەٍەش 

ٍىسراسىَە ٍەّي ، : " دىگەُ مىحببىذا ، روبىرىحسوُ ٍۇّذاق دەٍذۇ « 

 ئەسىر بۇرۇُ 6پبرىسالرّىڭ ئەسيي دىْي بوىسب ئەٍسبّىڭ جۇغۇىىطىذىِ 

ٍىيي رىَغب -70ھەٍذە جەخَىْەُ ٍىالدى . پبرىسالر دۆىىحىذە گۈىيەّگەُ 

 ئبّذىِ ئۇ . ٍېحىپ ببردى ھەٍذە ئۇ رىَْىڭ ھەرقبٍسي جبٍيىرىغب مىڭەٍذى 
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بىر قبّچە بىرىحبّىَە ضەھەرىىرىگە  بىرىحبّىَەگە ٍىحىپ بىرىپ، 

  .مىڭەٍذى

 : بۇ دىْْىڭ بىسگە ٍۇّبسىۋەجيىنيىرى جوغىرسىذا ٍۇّذاق دىَيىذۇ 

ٍىسراش ، ئۇ ضۇّذاق ئبجبىغبّذىِ مىَىِ ئبىالھ بىيەُ ئبدەٍيەر - 

: ئۇّىڭ خىرىسحىئبُ دىْىذىني ئوخطىطىغب قبراڭ  ]. ئوجحۇرسىذا ۋاسحە 

  [ 12 4ھەرمەجيىرى، -ئەىچىيەر ئىص

ھەٍذە ئۇ خىرىسحىئبّالرّىڭ  ]. دىنببىر - 25ئۇّىڭ جۇغۇىغبُ مۈّي - 

 [ئەٍسبّىڭ جۇغۇىغبُ مۈّي ٍۇّبسىۋىحي بىيەُ جەبرىنيەش مۈّي 

  [ غب قبراڭ 10 1ٍەجب ، ].  ھەۋۋارىَۇّي بوىغبُ 12ئۇّىڭ - 

 مە 315بىرىْچي مورّىسوش ،  ].دۇَّبّي قۇقۇزۇش ئۈچۈُ ئۆىگەُ - 

  [قبراڭ 

بىرىْچي  ].ئۇ دەپْە قىيىْغبُ ، بىراق ئۇ ھبٍبجيىققب قبٍحىپ مىيىذۇ - 

  [ 15: 4مورّىسوسقب قبراڭ ، 

. ئۇ ھەۋۋارىَۇّيىرىْىڭ مۆز ئبىذىذا ئبسَبّغب مۆجۈرىۈپ مەجنەُ  ]- 

  [ غب قبراڭ 19ھەرمەجيىرى ، -ئەىچىيەر ئىص]

  [ مە قبراڭ 13 2جىحۇش  ]. ئۇ قۇجقبزغۇچي دەپ ئبجبىغبُ - 
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جوُ ،  ].ئۇ ٍۇۋاش قوزىغب ئوخطبٍىححي – ئۇّىڭ سۈپەجيىرىْىڭ بىرى - 

  [ غب قبراڭ 29: 1

 ]. ھەر ٍىيي ئۇّي ئەسيەپ ئىالھي مەچيىل غىسا ئۆجنۈزىيىذۇ - 

  [ مە قبراڭ 25-23 11بىرىْچي مورّىسوش ، 

 .ئۇ ٍۇٍۇىغبُ – ئۇّىڭ بەىگىيىرىذىِ بىرى - 

 . " ٍەمطەٍبە مۈّي ئۇالرغب ٍۇقەددەش مۈُ - 

ئىسالً پەىسەپىسىگە مىرىص » فىراّسىَيىل ىىئوُ جوجەھ ئۆزىْىڭ 

ّبٍيىق مىحببىذا خىرىسحىئبُ ئۈچ ئىالھ بىر گەۋدە قبرىطىْىڭ « سۆز 

ٍەّبىَي گېرىل پەىسەپىسىذە بوىۇپَۇ ، ھبزىرقي زاٍبُ ئەپالجوّىسىٌ 

ئىذدىَسىذە ببٍقبىغبُ دىگەُ قبراش ببر بوىۇپ ، ئۇ ئەپالجوّْىڭ مبئىْبجْي 

ٍبراجقۇچي ئىذدىَسي قبرىطىْي ئۈچ ئىالھ بىر گەۋدە ئىذدىَسىْىڭ ئبسبسي 

ضۇّىڭ بىيەُ بۇ . قىيغبُ ، ئبّذىِ ئۇّي زور مۆىەٍذە جەرەققي قىيذۇرغبُ 

ئىذدىَە بىيەُ خىرىسحىئبُ دىْي ئوجحۇرسىذىني ئوخطبضيىق زورىَىپ 

ٍبراجقۇچي ، ٍۇجيەق ٍۇمەٍَەىيىل  (ئۇالرّىڭ قبرىطىذا  )ضۇڭب . مەجنەُ 

ئىگىسي ئۆزى بىيەُ ٍەخيۇقبجيىرى ئوجحۇرسىذا ئىنني ۋاسحىچىْي 

جەٍىْيىگەُ ، ھەٍذە ئۇ ئىننەٍيەُ ئۇّىڭذىِ پەٍذا بوىغبُ ، ٍەّي ئۇّىڭ 

بۇ ئىنني ٍۇسحەقىو گەۋدە ئەقىو ۋە . جەۋھىرىْي ئۆز ئىچىگە ئبىغبُ 

ٍەھۇدىٌ ئەقىذىسي بىيەُ گېرىل : ئبّذىِ ئۇ ٍۇّذاق دىذى . ئىالھي روھ 

 پەىسەپىسىْىڭ ّىنبھيىْىطي بىر پەىسەپىْي ئىطيەپ چىقىرىپال 
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قبىَبسحىِ ، بەىني بىر دىْْىَۇ ٍەّي ، ّۇرغۇُ ئىذدىَەىەرّي گېرىنيەردىِ 

خىرىسحىئبُ ئىالھ . قوبۇه قىيغبُ خرىسحىئبُ دىْىْي ئىطيەپ چىقبردى 

. چۈضەّچىسي ھبزىرقي ئەپالجوّىسىَذەك ئوخطبش ٍەّبەدىِ ئىيىْغبُ 

ضۇڭالضقب ، گەرچە ئۇالر بىر قىسىٌ جەپسىالجالردا پەرقيىق بوىسىَۇ ، ئۇ 

ئۇالرّىڭ . ئىننىسىْىڭ ئوجحۇرسىذا ّۇرغۇُ ئوخطبضيىقالرّي مۆرىسىس 

ھەرئىننىيىسي ئۈچ ئىالھ بىرگەۋدە ئەقىذىسىْي ئبسبش قىيغبُ بوىۇپ ، 

.  ھەٍذە بۇ ئۈچ ئىالھ ھەر ئىننىيىسىذە بىر ّەرسە 

بۇدىسىٌ ۋە : ٍبّب بۇ ئبٍرىنب ٍبزغۇچىسي دىراپىرّىڭ مۆرسىحىذىغىْي 

مۆپ ئىالھىسىٌ بوىسب خىرىسحىئبُ بوىۇۋىيىپ رىٌ ھۆمۈٍىحىذە جەسىرى 

ببر ئورۇّالر ۋە ٍۇقۇرى ٍەرجىۋىيەرگە ئىگە بوىۇۋاىغبُ ٍۇّبپىقالرّىڭ جەسىرىذە 

بىراق ئۇالر دىِ ئىطىغب ئەزەىذىِ مۆڭۈه . خىرىسحىئبُ دىْىغب مىرگەُ 

ئوخطبضال . بۆىَىگەُ ۋە ئۇّىڭغب بىرەر مۈُ بوىسىَۇ ، ئىخالسي بوىَىغبُ 

ھبٍبجىْىڭ . موّىسحبّحىِ ھبٍبجىْي زۇىۇً ۋە رەزىييىنحە ئۆجنۈزگەُ 

ئبخىردىني قىسقىغىْە ۋاقحىْي ھىسبپقب ئبىَىغبّذا ، چىرمبۋّىڭ 

  [ة -337 ]. بۇٍرۇقيىرىغب رىئبٍە قىيَىغبُ 

قۇدرەت جېپىپ ، موّىسحبّحىْْي -گەرچە خىرىسحىئبُ جبٍبئىحي مۈچ

پبدىطبھيىققب جەٍىْيىگەُ بوىسىَۇ ، بۇدىسىَْي ٍىيحىسىذىِ پۈجۈّيەً 

ئۇالرّىڭ مۈرىطىْىڭ ّەجىجىسي . قوٍۇرۋىحىطنە مۈچي ٍەجَىگەُ 

 . ئۇالرّىڭ ئبسبسي پىرىْسىپيىرىغب بۇدىسىَْي ئبرالضحۇرۋىحىص بوىغبُ 
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ئۇّىڭذىِ بىر ٍىڭي دىِ ٍىحىيىپ ، ئۇّىڭذا خىرىسحىئبُ دىْي بىيەُ 

 . بۇدىسىَْىڭ ببراۋەرىىني گەۋدىيەّگەُ 

ئۇالرّىڭ ئۆز مىحببىذا گۇۋاھيىق بەرگىْىذەك ، ضۇّذاق قىيىپ 

-خىرىسحىئبّالر ئۇالردىِ ئىيگىرى مەىگەُ مبپىرالرّىڭ ٍوىىغب قەدەٍَۇ

ّىڭ هللا ئۈزەٍر ا» :ٍەھۇدىَالر» :ئبىالھ ٍۇّذاق دىگەُ . قەدەً ئەگەضحي 

دېذى، « ّىڭ ئوغيىذۇر هللا ا (ٍەّي ئىسب)ٍەسىھ» :دېذى،ّبسبراالر« ئوغيىذۇر 

ئىيگىرىني (ئۇالرّىڭ سۆزىىرى)سۆزدۇر،  (دەىىيسىس)بۇ،ئۇالرّىڭ ئبغسىذىني 

« ّىڭ قىسىىرىذۇر هللا پەرىطحىيەر ا» :ٍەّي ٍۇضرىنالرّىڭ)مبپىرالرّىڭ

ّىڭ ببىىسي هللا ا)ئۇالرغب ىەّەت قىيسۇّني،هللا ا.سۆزىىرىگە ئوخطبٍذۇ(دېگەُ

ئۇالر (ٍوقيۇقىغب روضەُ دەىىو جۇرسب،ھەقىقەجحىِ ببجىيغب بۇرۇىۇپ

جەۋبە سۈرىسي « .غب ٍبىغبُ چبپالٍذۇ هللا ا(ّىڭ ببىىسي ببردەپهللا ا)قبّذاقَۇ

 . بەسىذۇر ٍەُّىڭ قۇۋۋەت-ھەٍذە ئبىالھ بوىسب مۈچ.  ئبٍەت-30

  

 


