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 جەًٌەتنە چبقىرىق

جەًٌەتنە، هەغپىرەتنە ( ضىلەرًي)ئبلالھ ئۆز ئىرادىطي بويىچە »; ئبلالھ تبئبال هۇًذاق دەيذۇ

 [.ئبيەتٌىڭ بىر قىطوي-332ضۈرە بەقەرە ]« .چبقىرىذۇ

  
 .ًبھبيىتي شەپقەتلىل ۋە هېھرىببى ئبلالھٌىڭ ئىطوي بىلەى ببشاليوەى

 .ئبلالھقب ئەڭ يېقىي ھبلەتتە بولۇشٌي خبالهطىس؟-2

بەًذىٌىڭ ئبلالھقب ئەڭ »; پەيغەهبىرىوىس هۇھەهوەد ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

« .يېقىي بولغبى ۋاقتي، ئۇًىڭ ضەجذىذىني ھبلىتىذۇر، ضەجذىذە دۇئبًي مۆپ قىلىڭالر

 [.ئىوبم هۇضلىن رىۋايىتي]

 .ٌي خبالهطىس؟ھەج قىلغبًٌىڭ ضبۋابىغب ئېرىشىش-3

راهىساى ئېيىذا ئۆهرە »; پەيغەهبىرىوىس هۇھەهوەد ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

 [.ئبلببًي ضەھىھ ھەدىص دېگەى]« .قىلىش هەى بىلەى بىرگە ھەج قىلغبًغب ببراۋەر بولىذۇ

 .جەًٌەتتە ئۆيىڭىس بولۇشىٌي خبالهطىس؟-4

مىوني ئبلالھ يولىذا »; پەيغەهبىرىوىس هۇھەهوەد ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

« .هەضجىذ ضبلطب، ئبلالھ ئۇ مىشي ئۇچۇى جەًٌەتتە ئۇًىڭ ئوخشىشىٌي ئبتب قىلىذۇ

 [.ئىوبم هۇضلىن رىۋايىتي]

 .ئبلالھٌىڭ رازىلىقىٌي قولغب مەلتۈرۈشٌي خبالهطىس؟-5

بىر لوقوب تبئبم يېطىوۇ، »; پەيغەهبىرىوىس هۇھەهوەد ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

« .ضبًب ئېيتقبى مىشىذىي ئبلالھ رازى بولىذۇ-ۇم ضۇ ئىچطوۇ، ئبلالھقب ھەهذۇبىر يۇت

 [.ئىوبم هۇضلىن رىۋايىتي]

 .دۇئبلىرىڭىسًىڭ ئىجببەت بولۇشىٌي خبالهطىس؟-6

ئەزاى بىلەى ئىقبهەت »; پەيغەهبىرىوىس هۇھەهوەد ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

 [.تىرهىسى رىۋايىتي]« .ئىجببەت قىلىٌىذۇ ئبرىطىذا قىلىٌغبى دۇئب 
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 .بىر يىل تولۇق روزا تۇتقبًٌىڭ ضبۋابىٌي ئېلىشٌي خبالهطىس؟-7

ھەر ئبيذا ئۈچ مۈى روزا تۇتۇلطب، راهىساًذىي »; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

 [.ئبلببًي ضەھىھ ھەدىص دېگەى]« .مېلەر راهىساًغىچە ًەپلە روزا تۇتقبًٌىڭ ضبۋابي بولىذۇ

 .بۋابقب ئېرىشىشٌي خبالهطىس؟تبغنەبي ض-8

مىوني جىٌبزىغب مېلىپ »; پەيغەهبىرىوىس هۇھەهوەت ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

ًبهبزدىي مىيىي ھەتتب . ًبهبزغب قبتٌبشطب، ئۇًىڭ ئۇچۇى بىر قىيرات ئەجىر بېرىلىذۇ

. «هېيىت يەرلىنىگە قويۇلۇپ بولغۇچىلىل بىللە بولطب ئىنني قىيرات ئەجىر بېرىلىذۇ

ئىنني »; ئىنني قىيرات دېگەى ًېوە؟ دەپ ضورالغىٌىذا، پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم

 [.بۇخبرى رىۋايىتي. ]دەيذۇ« قىيرات دېگەى چوڭ ئىنني تبغذەك ئەجىردۇر

 .جەًٌەتتە پەيغەهبىرىوىس بىلەى بىللە تۇرۇشٌي خبالهطىس؟-9

ىقىٌي مۆرضىتىپ پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم مۆرضەتنۈچ ببرهىقي بىلەى ئوتتۇرا ببره

. دېگەى« .هەى ۋە يېتىوٌي مبپبلىتىگە ئبلغۇچي جەًٌەتتە هبًب هۇشۇًذاق بولىوىس»; تۇرۇپ

 [.بۇخبرى رىۋايىتي]

ئبلالھ يولىذا جىھبد قىلغۇچي يبمي مېچىطي ًبهبز ئوقۇپ مۈًذۇزى روزا -:

 .تۇتقۇچىٌىڭ ضبۋابىغب ئېرىشىشٌي خبالهطىس؟

مىوني هبڭب ئىنني »; بالم هۇًذاق دەيذۇپەيغەهبىرىوىس هۇھەهوەت ئەلەيھىطط

يەًي )ۋە ئىنني پۇتىٌىڭ ئبرىطىٌي ( يەًي ئبغسى ۋە تىلي)ضبقىلىٌىڭ ئبرىطىٌي

ھبراهذىي ضبقالشقب مېپىللىل قىلطب، هەى ئۇًىڭ جەًٌەتنە مىرىشىگە ( ئەۋرىتىٌي

 [.بۇخبرى رىۋايىتي]« .مبپبلەتلىل قىلىوەى

 .ىڭىسًىڭ داۋاهلىشىشىٌي خبالهطىس؟ۋاپبت بولغبًذىي مېيىٌوۇ ئەهەللىر-21

ئبدەم ببلىطي ۋاپبت تبپقۇزۇلغبًذىي مىيىي، »; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

ضبۋابي يىتىپ تۇرىذىغبى  -2. ئۈچ تۈرلۈك ئىشتىي ببشقب ببرلىق ئەهەللىرى ئۈزۈلىذۇ

هۇضلىن ]« .دۇئب قىلىپ تۇرىذىغبى پەرزەًتئۇًىڭغب  -4. هەًپەئەتلىل ئىلىن -3. ضەدىقە

 [.رىۋايىتي
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 .جەًٌەتٌىڭ خەزىٌىلىرىذىي بىرىگە ئىگە بولۇشٌي خبالهطىس؟-22

قىال هللا ا قۇۋۋەت پەقەت يېگبًە  -مۈچ»; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

 .دېيىشتىي ئىببرەتتۇر« هەًطۇپتۇر

 .شىشٌي خبالهطىس؟مېچىچە تەھەججۈد ئوقۇغبًٌىڭ ضبۋابىغب ئېرى-23

مىوني خۇپتەى ًبهىسىٌي جبهبئەت بىلەى »; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

ئوقۇضب، يىرىن مىچە ًبهبزغب تۇرغبًغب ببراۋەر، مىوني ببهذات ًبهىسىٌي جبهبئەت بىلەى 

 [.هۇضلىن رىۋايىتي]« .ئوقۇضب ، پۈتۈى مىچە ًبهبزغب ئوقۇغبًغب ببراۋەر

 .بىر هىٌۇت ئىچىذە قۇرئبًٌىڭ ئۇچتىي بىرًي ئوقۇشٌي خبالهطىس؟-24

قۇرئبًٌىڭ ( ئەجرىذە)ئىخالش ضۈرىطي »; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

 [.هۇضلىن رىۋايىتي]« .ئۇچتىي بىرىگە ببراۋەردۇر

 .يبخشىلىقلىرىڭسًىڭ تبرازىذا ئېغىر مېلىشىٌي خبالهطىس؟-25

تىلغب يېٌىل، تبرازىغب ئېغىر، شەپقەتلىل »;بالم هۇًذاق دەيذۇپەيغەهبەر ئەلەيھىطط

ئبلالھٌي پبك دەپ ئېتىقبد قىلىوەى ۋە "ئبلالھقب ضۆيۈهلۈك ئىنني مەلىوە بولۇپ، ئۇ 

« "ئۇلۇغ ئبلالھٌي پبك دەپ ئېتىقبد قىلىوەى"ۋە " ضبًب ئېيتىوەى-ئۇًىڭغب ھەهذۇ

 [.بۇخبرى رىۋايىتي. ]دېيىشتىي ئىببرەتتۇر

 .رىڭىسًىڭ بەرىنەتلىل ۋە رىسقىڭىسًىڭ ئبضبى مېلىشىٌي خبالهطىس؟ئۆه-26

مىوني ئۆهرىٌىڭ بەرىنەتلىل بولۇشي ۋە »; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

بۇخبرى ]« .رەھىوٌي يەتنۈزضۇى-رىسقىٌىڭ ئبضبى قولغب مېلىشىٌي خبلىطب ضىلە

 [.رىۋايىتي

 .شي مۆرۈشىٌي خبالهطىس؟بىلەى ئۇچرىشىشىٌي يبخ ئبلالھٌىڭ ضىس -27

مىوني ئبلالھ بىلەى ئۇچرىشىشٌي يبخشي »; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

بۇخبرى ۋە هۇضلىن ]« .مۆرضە، ئبلالھوۇ ئۇ بەًذە بىلەى ئۇچرىشىشٌي يبخشي مۆرىذۇ

 [.رىۋايىتي
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 .ئبلالھٌىڭ ضىسًي قوغذىشىٌي خبالهطىس؟-28

مىوني ببهذات ًبهىسى ئوقۇضب ئۇ بەًذە »; ەيذۇپەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق د

 [.هۇضلىن رىۋايىتي]« .ئبلالھٌىڭ مبپبلىتىذە بولىذۇ

 .گۇًبھلىرىڭىسًىڭ ھەرقبًچە موپ بولطىوۇ هەغپىرەت بولىشىٌي خبالهطىس؟-29

; مىوني ئەتىگەًذە ۋە ئبخشبهذا يۈز قېتىن»; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

دېطە، ئۇًىڭ " ضبًب ئېيتىوەى-ئېتىقبد قىلىوەى ۋە ئۇًىڭغب ھەهذۇ ئبلالھٌي پبك دەپ"

ئبلببًي ]« .خبتبلىقلىرى گەرچە دېڭىسًىڭ مۆپۈملىرىذەك مۆپ بولطىوۇ ئۆچۈرۈلىذۇ

 [.ضەھىھ ھەدىص دېگەى

دوزاخ بىلەى ئبرىلىقىڭىسًىڭ يەتوىش يىللىق هۇضبپىذە يراقلىشىشىٌي -:2

 .خبالهطىس؟

مىوني ئبلالھ يولىذا بىرمۈى روزا تۇتطب »هۇًذاق دەيذۇپەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم 

بۇخبرى ]« .ئبلالھ ئۇ بەًذىطىٌي دوزاختىي يەتوىش يىللىق هۇضبپىذە يىراقلىقتب قىلىذۇ

 [.رىۋايىتي

 .ئبلالھٌىڭ ضىسگە ضبالم يوللىشىٌي خبالهطىس؟-31

ئبلالھ ئۇ مىوني هبڭب بىر ضبالم يوللىطب »; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

 [.هۇضلىن رىۋايىتي]« .مىشىگە ئوى ضبالم يولاليذۇ 

 .ئبلالھٌىڭ هەرتىۋىڭىسًي يۇقىرى قىلىشٌي خبالهطىس؟-32

مىوىني ئبلالھقب مەهتەر بولىذىنەى، ئبلالھ »; پەيغەهبەر ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دەيذۇ

 [.هۇضلىن رىۋايىتي]« .ئۇًىڭ هەرتىۋىطىٌي مۆتۈرىذۇ

 


