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 بسم اللہ الرحمن الرحیم
 

МАСИЙҲ БАРҲАЁТ ЭКАНЛИКЛАРИ МАНБАИ 

 

Мусулмонлар орасидан бир гуруҳи Ҳазрат Исо
ас

ни Аллоҳ таоло 

моддий жисмлари билан осмонга кўтариб олди ва охир замонда ул зот 

қайтадан мана ўша жисмлари билан ерга нозил бўладилар деб ишонади. 

Бу Қуръон ва ҳадис қўллаб-қувватламайдиган ақидадир. Аксинча, 

Қуръони Каримнинг бир қанча оятлари Ҳазрат Масийҳ
ас 

бошқа 

пайғамбарлар каби вафот этганликларини очиқ-равшан баѐн қилади. 

Ҳадисга келадиган бўлсак, Жаноб Расулуллоҳ
сав 

ул зотнинг умрлари 120 

йил эканини айтганлар. 

(«Канзул-уммол» 11-том, 479-бет, «Муассатур-рисола» - Бейрут) 

 

САҲОБАИ КИРОМ ВА УММАТ УЛАМОЛАРИ АҚИДАСИ 

 

Жаноб Пайғамбар
сав 

вафот этганларида барча саҳобалар шу нарсага 

ҳамфикр бўлган эдиларки, Жаноб Набий
сав 

ҳам худи олдинги барча 

пайғамбарлар вафот этганликлари каби вафот этдилар.  

(«Бухорий» Китобул-мағозий, Бобу маразин-Набий
сав

) 

 

Аҳмадия Мусулмон Жамоати асосчиси Ҳазрат Мирзо Ғулом Аҳмад 

Қодиѐний
ас 

ва унингЖамоатининг ақидаси ҳам айнан шундайдир. Ул зот
ас

 

Қуръони Каримнинг ўттиз ояти ҳамда бир қанча ҳадислар орқали 

Масийҳ
ас

 вафот этганликларини исботлаб бердилар ва ушбу мавзуда очиқ 

беллашувга ҳам чақирдилар. 

 

АҲМАДИЯ МУСУЛМОН ЖАМОАТИ АСОСЧИСИНИНГ 

БЕЛЛАШУВГА ЧАҚИРГАНЛИГИ 

 

«Агар (улардан) Ҳазрат Исо
ас 

ўзларининг моддий жисмлари билан 

осмонга кўтарилиб кетганлигига бирорта ҳужжат келтиринглар деб 

сўралса, на бирорта оят келтира оладилар, на биронта ҳадис кўрсата 

оладилар. Фақат «нузул» сўзига ўз тарафидан «осмон» сўзини қўшиб, 

одамларни алдайдилар. Лекин эсингизда бўлсинки, бирор-бир Марфуъ 

Муттасил ҳадисда «осмон» сўзи учрамайди. «Нузул» сўзи араб 

ибораларида мусофир учун ишлатилади. «Назийл» деб мусофирга 

айтилади. Бизнинг ўлкамизда ҳам шаҳарга кирган бирор-бир мусофир 

одамдан ҳурмат юзасидан: «Сиз қаерга тушдингиз?» - деб сўрайдилар. 
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Мана шу суҳбатдан ҳеч ким «Бу киши осмондан нозил бўлди» деган 

фикрга келмайди. Ислом фирқаларининг барча ҳадис китобларидан излаб 

кўрсангизлар ҳам, улардан Ҳазрат Исо
ас

 моддий жисмлари билан осмонга 

чиқиб кетганлиги ва вақтлар ўтиб ерга қайтиб келишлари ҳақидаги саҳиҳ 

ҳадис у ѐқда турсун, бирорта уйдирма ҳадисни ҳам топа олмайсизлар. 

Агар бирорта одам (шундай) ҳадисни келтира олса, у одамга биз йигирма 

минг рупийгача тавон берамиз. Бундан ташқари тавба қиламиз ва барча 

китобларимизни ѐқиб ташлаймиз».  

(«Китобул-бариййа», Руҳоний хазоин, 13-том, 225-бет, ҳошия) 

 

Ушбу беллашувга чақириш 1898 йили эълон қилинган эди, бунга 

бир асрдан зиѐд вақт ўтиб кетди, магар бунга қарши битта мисол ҳам 

келтирилгани йўқ. Дарҳақиқат, Масийҳ
ас

 барҳаѐт эканликлари ҳақидаги 

ақида исломий ақида эмас, аксинча бу саҳобалар давридан кейин 

насоролар томонидан киритилган ақидадир. Чунончи, собиқ ва ҳозирги 

давр уламолари ҳамда муфассирларининг изланишлари натижаси ҳам 

шудир ва улар тинимсиз мана шу ҳақиқатни эътироф этиб келмоқдалар. 

 

БУЮК НОТИҚ АЛЛОМА ИБНИ ҚАЙЙИМ 

 

«Масийҳ ҳақида у 33 ѐшларида осмонга кўтариб олинди деб 

айтилади-ю, лекин бунинг исботи бирорта Марфуъ Муттасил ҳадисда 

учрамайди».  

(«Зодул-Муъод» 1-жилд, 120-бет, «Мемания» матбааси, Миср). 

 

ҲАНАФИЙ ОЛИМ АЛЛОМА ИБНИ ОБИДАЙИН АШ-ШОМИЙ 

 

«Имом Ибни Қаййимнинг назарияси тўғридир ва дарҳақиқат ушбу 

ақида мусулмонларга насоролар орқали келди».  

(«Тафсир Фатҳул-баѐн» 2-жилд, 49-бет, «Кубро мирия» матбааси, 

Миср, 1301-ҳижрий, Наввоб Сиддиқҳасанхон). 

 

АТОҚЛИ МУФАССИР ВА МУСУЛМОН РАҲБАР  

СЭР САЙЙИД АҲМАД ХОН 

 

«Уч оятдан Ҳазрат Исо
ас

нинг ўз ажали билан вафот этганлиги очиқ-

равшан исботланади. Лекин Ислом уламолари баъзи насоро фирқаларига 

эргашганликлари сабабли Қуръони Карим маъноларига диққат қилмай 

туриб,  Ҳазрат Исо
ас 

тирик ҳолда осмонга чиқиб кетдилар деб қабул қилиб 
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олган эдилар. Шу сабабдан, улар мана шу оятларни ўзларининг ботил 

тушунчасига мослаштиришга беҳуда уриндилар». 

(«Тафсирул-Қуръон» 2-том, 43-бет, 1994 йил) 

 

МАВЛОНО УБАЙДУЛЛОҲ СИНДҲИЙ 

 

«Мусулмонлар орасида машҳур бўлиб кетган Исо барҳаѐтлиги деган 

ақида яҳудийча эртак ва қалбаки собийча афсонадир. Мусулмонлар 

орасида Усмон
ра 

фитнасидан кейин Ансор Бани Ҳошим орқали шу нарса 

тарқалди ва у киши собий ҳамда яҳудий эди. Қуръони Каримда Исо
ас 

ўлмади деган фикрни исботлайдиган бирорта ҳам оят йўқ». 

(«Илҳомур-Раҳмон фий Тафсирил Қуръон урду» 1-том, 240-бет, 

«Байтул-ҳикмат» идораси, Кабийрвала, Мултон-Покистон). 

 

НАВВОБ АЪЗАМЁР ЖАНГ МАВЛАВИЙ ЧИРОҒАЛИ 

 

 «Рафаъ» сўзини изоҳлаб, бундай деб марҳамат қиладилар:  

 «Бу сўз тушунтириш, эъзозлаш ва англатиш учун ишлатилади. 

Бўлмаса, у (киши) ҳақиқатдан ҳам осмон томон булутлар орасида учиб 

кетаѐтгани кўрингани йўқ, бирор-бир осмонга бориб ўтириб олгани ҳам 

йўқ ва бизнинг наздимизда бунга бирорта ҳам асос йўқ. Кейинчалик 

Ҳазрат Исо
ас 

албатта вафот этдилар ва бу ҳақида Қуръони Каримдаги 

бошқа бир оятда айтилгандир». 

(«Таҳзийбул-ахлоқ» 3-том, 221-бет, 1896 йил). 

 

АТОҚЛИ МУТАФАККИР ҒУЛОМ АҲМАД ПАРВИЗ 

 

 «Ҳазрат Исо
ас

нинг ҳозиргача тирик эканлигини Қуръони Карим 

қўллаб-қувватламайди. Қуръони Карим ул зот вафот этганлигини очиқ-

равшан зикр қилади... Ҳазрат Исо
ас

нинг тирик ҳолда осмонга кўтарилиб 

олиши ҳақидаги тушунча насоро динида кейинчалик ихтиро қилиб 

олинган ақидадир». 

(«Тулуъ-и-ислом» идораси Лоҳўр (Покистон) 

 

АТОҚЛИ АДИБ ВА МУФАССИР АБУЛ КАЛОМ ОЗОД 

 

 «Ушбу ақида ўз моҳиятида ҳар жиҳатдан бир масийҳий ақидадир ва 

исломий шакл ҳамда либосда зоҳир бўлди».  

(«Нақш-и-озод» 102-бет, «Китоби манзил» Лоҳўр (Покистон),  

2-босилиш, июль 1959 йил) 
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МАШҲУР АРАБ ОЛИМИ АБДУЛ КАРИМ АЛ-ХАТИЙБ 

 

 «Қуръони Каримда Масийҳнинг қайта келиши ҳақида ҳеч қандай 

зикр йўқ. Масийҳ ҳақидаги кўплаб ривоятларни Аҳли Китоб уламолари 

Исломга қўшиб юборишди».  

(«Ал-Масийҳ фил-Қуръон» 538-бет, «Дарул-кутуба ал-ҳадиса»,  

шори Жумҳурия, 1-нашр, 1965 йил) 

 

АЛЛОМА ШУРОИ 

 

 «Насоро уламолари яҳудийларни масийҳийликка киритиш учун 

асоссиз тушунчаларни омма орасига ѐйиб юборишди. Вафотлари ҳақида 

ҳам одамлар онгига: «Ҳазрат Исо
ас

 албатта хоч устида жон бердилар-у, 

лекин уч кундан кейин тирилиб осмонга кўтарилиб кетдилар ва қиѐматга 

яқин ерга нозил бўлиб, насоро душманларини ер билан яксон қиладилар», 

- деб сингдириб юбордилар».  

(«Сайнтифик Қуръон» 2-пора, 76-бет,  

«Қуръон жамияти» Карачи, Покистон) 

 

 Энди хулоса чиқариш сизнинг ўз ихтиѐрингиздадир. 


