
Курана гьоре
пейгамберлер гюнах ишледи ми ?

КУР’АН - Адем ве Хавва - ‘Шейтан орадан икисинин де аяънъ кайдърт 
тъ. Рабб’и де бунун юзерине тевбесини кабул етти.’ (Бакара 2:36-37)

Нух - Раббим! Бени, анамъ бабамъ ... баъшла! (Нух 71:28)

Ибрахим -Раббимиз! Хесап гьорюледжек гюнде, бени баъшла! (Ибрахим 
14:41)

Муса - ‘Раббим! Бени ве кардешими баъшла, бизе аджъ. Сен 
мерхаметли-лерин мерхаметлисисин!’ (А’раф 7:151)

Давуд - ‘Давуд... Раббинден мафирет дилейерек еилип седждейе 
капанмъш, тевбе етмиш Аллах’а йьонелмишти. Бьойледже ону 
баъшламъштък.’ (Сад 38:24-25)

Сюлейман - ‘Сюлейман’ъ денедик, хюкюмранлъънъ зайъф дюшюрдюк. 
Сонра ески халине дьондю. Сюлейман, “Раббим! Бени баъшла....” 
деди.’ (Сад 38:34-35)

Йунус - “Дорусу, бен хаксъзлък еденлерденим.” дийе сесленмишти. Биз 
де она джевап верип, ону юзюнтюден куртармъштък.’ (Енбия 21:87-88)

Мухаммед - ‘Ей Мухаммед!... Аллах’тан мафирет диле. Аллах баъшлар 
ве мерхамет едер.’ (Ниса 4:105-106; Наср 110:3)

‘Ей Мухаммед!... Аллах бьойледже, сенин гечмиш ве геледжек 
гюнахларънъ баъшлар.’ (Фетих 48:1-2)

‘Ей Мухаммед!... кендинин, инанмъш еркек ве кадънларън 
гюнахларънън баъшланмасънъ диле.’ (Мухаммед 47:19)

“Сучунун баъшланмасънъ диле; Раббини акшам, сабах, ьоверек 
тесбих ет. (Мюмин 40:55)

‘Янъна кьор бир кимсе гелди дийе Пейгамбер йюзюню асъп 
чевирди. Ей Мухаммед! Не билирсин, белки де о арънаджак... Ама 
сен, кендиси-ни ьоюттен мюстани гьорен кимсейи каршъна алъп 
илгиленийорсун... Сен, Аллах’тан коркуп сана кошарак гелен кимсейе
алдърмъйорсун. Диккат ет, бу Кур’ан бир ьоюЮттюр.’ (Абесе 80:1-11)

Иса  (ГЮНАХСЪЗДЪ) -    (Куран’да Иса’нън гюнахлъ олдууну гьостерен 
хич бир айет булунмуйор)

Теврат, Зебур ве Инджил'е гьоре
пейгамберлер гюнах ишледи ми ?

ТЕВРАТ - Адем ве Хавва (итаатсизлик)- Адем деди: “Янъма койдуун 
кадън ааджън мейвесини бана верди, бен де йедим”  (Ярат. 3:12)

Нух (сархошлук) - Нух чифтчийди, илк баъ о дикти. Шарап ичип сархош 
олду.      (Яратълъш 9:20-21)

Ибрахим (ялан) - Каръсъ Сара ичин, “Бу кадън беним къзкардешимдир” 
деди. Бунун юзерине Герар Кралъ Авимелек адам гьондерип Сара’йъ 
гетиртти.     (Яратълъш 20:2)

Муса (катиллик) - Муса бюйюдюктен сонра бир гюн сойдашларънън 
янъна гитти. Яптъкларъ аър ишлери сейредеркен бир Мъсърлъ’-нън 
бир Ибрани’йи дьовдююню гьордю.  Чевресине гьоз гездирди; кимсе 
олмадъънъ анлайънджа, Мъсърлъ’йъ ьолдюрюп кума гизледи. Муса 
ондан качъп Мидян йьоресине гитти. (Чъкъш 2:11-15)

ЗЕБУР - Давуд (зина) - Давут онун ким олдууну ьоренмек ичин бирини 
гьондерди.  Адам, “Кадън Елиам’ън къзъ Хититли Урия’нън каръсъ 
Бат-Шева’дър” деди. Давут кадънъ гетирмелери ичин улаклар 
гьондерди. Кадън Давут’ун янъна гелди. Давут ... кадънла яттъ. 
Сонра кадън евине дьондю.     (2.Самуел 11:3-4)

Сюлейман (путперестлик) - Сюлейман яшландъкча, каръларъ ону башка 
илахларън ардънджа йюрюмек юзере саптърдълар. Бьойледже 
Сюлейман ... Сайдалълар’ън танръчасъ Ашторет’е ве Аммонлулар’ън 
иренч илахъ Молек’е таптъ.   (1.Къраллар 11:4-5)

Йунус (афетмезлик) - РАБ Йунус’а сесленди  “Калк, Нинова’я гит, сана 
сьойлейеджеклерими халка билдир.” Танръ Ниновалълар’ън кьотю 
йолдан дьондюклерини гьорюндже, онлара аджъдъ, япаджаънъ 
сьойледии кьотюлюктен вазгечти. Йунус буна чок гюдженип 
ьофкеленди. (Йунус 3:2,10; 4:1)

ИНДЖИЛ - Иса (ГЮНАХСЪЗДЪ) - Бени гьондермиш Олан бенимле 
бирликтедир. Баба бени ялнъз бракмадъ. Чюнкю хер заман Ону 
мемнун еден шейлери япъйорум.”   (Йуханна 8:29)

Иса Месих хер меселеде айнъ бизим гиби дененди - ялнъз, хич гюнах 
ишлемеди. Кутсал, кьотюлюктен узак, хич лекеленмемиш, гюнахлъ 
кишилерден апайръ ве гьоклерин юстюне кадар йюкселтирилмиш  
(Ибранилер 4:14-15; 7:26)

Аллах гюнах билмейен Кишийи бизим ичин гюнах яптъ. (2.Кор. 5:21)



Хадислере гьоре Мухаммед гюнахлъдър

Мухаммед шьойле дерди: “Ей Аллах! Гюнахларъмъ кар суйу иле йъка. 
Беяз бир елбисе кирлиликтен насъл темизленирсе, йюреими бютюн 
гюнахлардан аръндър. Батъйъ доудан не кадар узаклаштърдъйсан, 
гюнахларъмъ да бенден ьойле узаклаштър.” (Хадис - Сахих-и Бухари 
но.6368; джилт 8, бап 75, хадис 379)

Мухаммед шьойле дуа етти:  “Ей Аллахъм. Лютфен ьонджеден ишледиим
ве бундан сонра ишлейеджеим гюнахларъмъ баъшла. Сенден башка 
ибадет едиледжек кимсе йок.” (Хадис - Сахих-и Бухари джилт 2, хадис 
221)

Ресулуллах деди: "Валлахи, гюнде йетмиштен фазла кере Аллахтан аф 
дилейип тьовбе едийорум.”  (Хадис - Сахих-и Бухари, джилт 1, хадис 13 
ве  Ал-Аскалани, Фетхюл-Бари 11/101) 

Ве Мухаммед ьолюм ятаънда шьойле дуа етти: “Ей Аллахъм, бени 
баъшла, бана мерхамет ет ве бени башка пейгамберлерин макамъна 
йюкселт” (Хадис - Сахих-и Бухари но.5674 ве Сахих-и Мюслим но.2191) 

Ве гене ьолюм ятаънда Мухаммед шьойле конушту: “Валлахи, бен 
Аллахън пейгамбери олдуум халде, Аллахън бана не япаджаъндан емин 
деилим!”  (Хадис - Сахих-и Бухари джилт 5, китап 58, хадис 266) 

Хадислере гьоре Иса гюнахсъздър

Ресулуллах иьойле деди:  “Адемоулларънън арасънда йоктур бир киши, 
Шейтан она докунмасън. О йюзден бир бебек додуу заман йюксек сесле 
баръйор, чюнкю О анда Шейтан она докунуйор. Садедже Мерйем ве онун
Олунда ьойле олмадъ.” (Хадис - Сахих-и Бухари но.3431; джилт 4, бап 
55, хадис 641)

Ресулуллах шьойле деди: “Доан бебеклерин хепсине Шейтан бир дикен 
сокуйор ве о йюзден аламая башлъйор. Анджак Мерйемолу (яни Иса) ве 
онун анасънда ьойле олмадъ.”  (Хадис - Сахих-и Мюслим но.5837)

Джебраил: "Бен темиз бир олан баъшламак ичин Раббинин сана 
гьондердии елчиден башкасъ деилим" деди. (Куран - Мерйем суреси 
19:19)

-------------------------------------------------
Даха фазла билги ичин шу интернет сайфасънъ зиярет един: 

http://incilbg.com/ygy

Пейгамберлер 
ГЮНАХ 

ишледи ми?


