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 دوزاخ ئاخىرالشمايدۇ ۋە دوزاخ ئههلىمۇ يوقالمايدۇ
 

 نومۇرلۇق سوئال-٢٦٧٩٢      
 :سوئال     
بِثَِ� ِ�فَها ﴿ئالاله تائاال كاپىرالر ۋە دىننى ئىنكار قىلغۇچىالرنى      

ّ
ال

ْحَقابًا
َ
مدە ئازابالش بىلهن ۋەدە قىلدى، دەپ ئۇزاق مۇددەت جهههننه ﴾أ

ئهگهر ئۇنداق  .ئۇالرغا قىلىنىدىغان ئازاب ئهبهدىي داۋاملىشامدۇ؟
 بولسا، بۇ ئالاله تائاالنىڭ رەهمىتى ۋە ئادىللىقىغا زىت كهلمهمدۇ؟،
ياكى ئۇالرنىڭ ئازابى ئالاله بىلىدىغان ئۇزاق بىر ۋاقىتقىچه 

دىن كېيىن ئۇالرنىڭ ئهگهر ئۇنداق بولسا، ئۇنىڭ .داۋاملىشامدۇ؟
ههدىسته بايانالر زىكىر -ئاقىۋىتى قانداق بولىدۇ؟، بۇ توغرىدا قۇرئان

 .بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن. قىلىنمىغانمۇ؟
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهغا خاستۇر
. ائىتىنىڭ كۆزقارىشىدا دوزاخ ئاخىرالشمايدۇئههلى سۈننهت جام     

تۇرۇقلۇق ئالالهقا  دەپ ئهقىدە قىلىپ ئۇنىڭدىن پهقهت ئالالهنى بىر
ئاسىيلىق قىلغان مۇسۇلمانالرال مهلۇم مۇددەتتىن كىيىن نىجات 

كاپىرالر ۋە دىننى ئىنكار قىلغۇچى مۇلهىدالر جهههننهمدە . تاپىدۇ
 . مهڭگۈ قالىدۇ

ناملىق » مهراتىبۇل ئىجمائ«ههزمى ئۆزىنىڭ  ئىمام ئىبنى     
ئهبهدى  ئۇ. دوزاخ ههقىقهتتۇر" :ئهسىرىدە مۇنداق بايان قىلىدۇ
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ئۇنىڭغا كىرگهنلهرمۇ مۇددەتسىز ئازابقا دۇچار . ئازابنىڭ ماكانىدۇر
  ".بولىدۇ

» مىلهل ۋەلئههۋا ۋەننىههل ئهلفهسلۇ فى« ئىبنى ههزمى يهنه     
ئىسالم ئۈممهتلىرىنىڭ " :بايان قىلىدۇ ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق

ههممىسى، جهننهت ۋە جهننهتنىڭ نېمهتلىرى، دوزاخ ۋە دوزاخنىڭ 
ئازابلىرى يوقالمايدۇ، مهڭگۈ داۋاملىشىدۇ دېگهن قاراشتا بىرلىككه 
كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن جههمى ئىبنى سهپپان، ئهبۇ ئهلهۇزەيل 

 ۈم جامائهت،ئهلئهلالف ۋە راپىزىلهردىن بولغان بىر تۈرك
مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىككه كهلگهن ئېتىقادى قارىشىغا زىت قاراشتا 

 .ياكى ئۆزگىچه چۈشهنچىدە بولدى
دوزاخ ۋە ئۇنىڭ ئههلى -جهننهت :جههمى ئىبنى سهپپان     

 . يوقىلىدۇ دەيدۇ
دوزاخ ۋە ئۇنىڭ ئههلى -جهننهت :ئهبۇل هۇزەيل ئهلئهلالف     

 .ىلهن دوزاخنىڭ ههرىكىتى يوقىلىدۇئهمما جهننهت ب يوقالمايدۇ،
دوزاخ -جهننهت ئۇالر ههرىكهتلهنمهيدىغان هالهتته قېتىپ قالىدۇ،

جهننهتته لهززەتلىنىدۇ ياكى دوزاختا  ئههلى هايات بولۇپ،
 .ئازابلىنىدۇ، دەيدۇ

جهننهت ئههلى : جامائهت راپىزىلهردىن بولغان بىر تۈركۈم      
ىمۇ دوزاختىن ئالاله تائاال جهننهتتىن، شۇنىڭدەك دوزاخ ئههل

 ).١٤٥\٤ئهلپهسلۇ . (خالىغان بىر جايغا چېقىپ كېتىدۇ، دەيدۇ
دوزاخ ئالاله -جهننهت" :ئىمام تههاۋىي ئۆزىنىڭ ئهقىدە كىتابىدا      

 "تائاالنىڭ مهخلۇقاتلىرى بولۇپ، ئۇالر تۈگىمهيدۇ ۋە يوقالمايدۇ
 .دەيدۇ
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دۈرىدىغان دەلىللهر ههدىسته بۇ قاراشنى كۈچلهن-قۇرئان      
جهههننهم  ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە ناهايىتى بهك كۆپ بولۇپ،

ْمُُجوا ِمَن اّلاِر َوَما ُهم ﴿ :ئههلى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ َْ  �
َ
يُِم�ُدوَ� أ

ٌٌ ّمِقفمٌ  ۖ ِبَارِِجَ� ِمنَْها ا ََ ئۇالر دوزاختىن «: تهرجىمىسى ﴾َولَُهْم َع
ئۈزۈلۈپ (، ئهمما ههرگىز چىقالمايدۇ، ئۇالر چىقماقچى بولىدۇيۇ

 ].ئايهت-٣٧مائىدەسۈرە [ ».دائىملىق ئازابقا قالىدۇ)قالمايدىغان
وَ�،﴿: يهنه بىر ئايهتته      اِلُ ََ ٌِ َجَهّنَم  ا

ََ ِمِمَ� ِ  َع ِْ ُم
ْ
ُ َ�نُْهْم  ِّّ� ال َّ  ُفَف

َ
ال

) يهنى كۇففارالر( گۇناهكارالر«: تهرجىمىسى ﴾وَُهْم ِ�فِه ُمبِْلُسو�َ 
ئۇالردىن ئازاب . ههقىقهتهن دوزاخ ئازابىدا مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر

ههر قانداق (يېنىكلىتىلمهيدۇ، ئۇالر دوزاختا ) بىردەممۇ(
 ]. ئايهتلهر-٧٥-٧٤سۈرە زۇخرۇپ [» .ئۈمىدسىزلهردۇر) ياخشىلىقتىن

هلىنىڭ جهههننهمدىن يهنه بىر ئايهتته دوزاخ ئهئالاله تائاال      
َوَما ُهم ﴿ :هڭگۇ چىقمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇم

 ».چىقمايدۇمهڭگۇ ئۇالر دوزاختىن «: تهرجىمىسى ﴾ِبَارِِجَ� ِمَن اّلاِر 
 . ]ئايهت-١٦٧بهقهرە سۈرە [

َّ ﴿: يهنه بىر ئايهتته       َُُف  
َ
ُوا َ�نَْها ال ََ بُوا بَِيَاتِنَا َواْيََْك َّ ََ يَن  ِ

ّ
ُح لَُهْم ِّّ� اي

ِفَاِط 
ْ
ََمُ  ِ  َيِم  ال

ْ
َّنَة َحّ َ يَِلَا اَ

ْ
لُوَ� اَ َُ  يَْد

َ
ٌُ الّسَماِ  َوال بَْوا

َ
ِْزي  ۚ أ

َ
لَِك �

َ ََ َوَ�
ِمِم�َ  ِْ ُم

ْ
شۈبهىسىزكى، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى « :تهرجىمىسى ﴾ال

ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالرغا ئىمان ئېيتىشقا گهدەنكهشلىك 
يهنى ئۇالرنىڭ (اسماننىڭ دەرۋازىسى ئېچىلمايدۇ قىلغانالرغا ئ

، تاكى تۆگه يىڭنىنىڭ )ياخشى ئهمهلى ۋە دۇئاسى قوبۇل بولمايدۇ
يهنى ئۇالر ههرگىزمۇ (تۆشۈكىدىن ئۆتكۈچه ئۇالر جهننهتكه كىرمهيدۇ 
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سۈرە [ ».، گۇناهكارالرغا مۇشۇنداق جازا بېرىمىز)جهننهتكه كىرمهيدۇ
   ].ئايهت-٤٠ئهئراپ 

 ُفْقَضَ َعلَفِْهْم ﴿: يهنه بىر ئايهتته     
َ
يَن َفَفُموا لَُهْم نَاُر َجَهنَّم ال ِ

ّ
َواي

ابَِها ََ ْن َع َّفُ  َ�نُْهم ِم  ُْ  
َ
ُفوٍر  ۚ َ�فَُموتُوا َوال ََ  ّ ُُ ِْزي 

َ
لَِك �

َ ََ  :تهرجىمىسى ﴾ََ
ئارام تېپىپ (كاپىرالر دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ «
جانلىرى ئېلىنمايدۇ، ئۇالردىن ئازابمۇ ) لماسلىقى ئۈچۈنقا

يېنىكلىتىلمهيدۇ، كۇفرىدا ههددىدىن ئاشقان ههر ئىنساننى ئهنه 
 .]ئايهت-٣٦پاتىر سۈرە [ ».شۇنداق جازااليمىز

ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە جهننهت ئههلى توغرىسىدا مۇنداق       
بًَدا﴿: دەيدۇ

َ
يَن ِ�فَها أ اِلِ ئۇالر جهننهتلهردە مهڭگۈ «: هرجىمىسىت ﴾ََ

 .]ئايهت-٨بهيىنه سۈرە [ ».قالىدۇ
نَْها بُِمْخمَِج�َ ﴿: يهنه بىر ئايهتته       َفَمّسُهْم ِ�فَها نََصٌب َوَما ُهم ِم 

َ
 ﴾ال

جهننهتته ئۇالرغا چارچاش بولمايدۇ، ئۇالر جهننهتتىن « :تهرجىمىسى
بۇنىڭدىن باشقا بۇ . ]ئايهت-٤٨هىجىر سۈرە [ ».چىقىرىۋېتىلمهيدۇ

 .ههقته كهلگهن ئايهتلهر ئىنتايىن كۆپتۇر
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسلىرىدە بۇ ههقته مۇنداق      

ئهبى سهئىد ئهلخۇدرى رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ رىۋايهت . بايان قىلىنىدۇ
: قىلغان ههدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ىر سېمىز قوچقارنىڭ شهكلىدە قىيامهت كۈنى ئۆلۈم ب«
. كهلتۈرۈلۈپ، جهننهت بىلهن دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرغۇزىلىدۇ

ئۇالر . بۇنى بىلهمسىلهر؟ دەيدۇ !ئى جهننهت ئههلى :ئاندىن
! ئى دوزاخ ئههلى: ئاندىن. ئه بۇ ئۆلۈم دەيدۇ-هه: سىنچىالپ قاراپ

بۇ ئۆلۈم  ئه-هه: ئۇالرمۇ سىنچىالپ قاراپ .بۇنى بىلهمسىلهر؟ دەيدۇ
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! ئى جهننهت ئههلى: ئاندىن .ئۆلۈم بوغۇزالشقا بۇيرىلنىدۇ. دەيدۇ
ئهبهدىي ! ئهبهدىي جهننهتته قالىسىلهر، ئۆلۈم يوق، ئى دوزاخ ئههلى

ئاندىن . دوزاختا قالىسىلهر ئۆلۈم يوق، دېيىلىدۇ
ِة ﴿ :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ئايهتنى ئوقۇدى َْسَ

ْ
رُْهْم يَْوَ  اْ َِ ن

َ
ِّذْ َوأ

 يُْؤِمنُو�َ 
َ
ْمُم وَُهْم ِ  َ�ْفلٍَة وَُهْم ال

َ ْ
َ األ ِِ يهنى (ئۇالرنى « :تهرجىمىسى ﴾يُ

يهنى قىيامهت كۈنىدىن (ههسرەت كۈنى ) خااليىقنى
. ئاگاهالندۇرغىن، ئۇ چاغدا ههممه ئىش بىر تهرەپ قىلىنغان بولىدۇ

 ».رئىنكار قىلماقتىدۇ) قىيامهتنى(هالبۇكى، ئۇالر غهپلهتتىدۇر، 
 ]. ههدىس -٥٠٨٧ رىۋايىتى مۇسلىم]. [ئايهت-٣٩مهريهم سۈرە [

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ههدىس جهننهت ئههلىنىڭ جهننهتته      
ئهبهدىي قالىدىغانلىقى، شۇنداقال دوزاخ ئههلىنىڭمۇ دوزاختا ئهبهدىي 
قالىدىغانلىقى ۋە دوزاختىن چىقىپ كهتمهيدىغانلىقىنىڭ ئوچۇق 

 . شهكسىز ههقىقهتتۇردەلىلىدۇر، بۇ 
 :بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ئهقىدە تههاۋىينىڭ شهرهىلىگۈچىسى     

سههىه ههدىسلهردە ئالالهدىن باشقا ئىبادەتكه اليىق هېچ مهبۇد "
بهرههق يوق دېگهن كىشىنىڭ دوزاختىن چىقىدىغانلىقىنى 

شاپائهت توغرىسىدا كهلگهن ههدىسلهردىمۇ، ئالالهنى . ئىسپاتلىدى
پ ئېتىقاد قىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭ ئهمرىگه ئاسىيلىق قىلغۇچى بىر دە

. مۇسۇلمانالرنىڭ دوزاختىن چىقىدىغانلىقى روشهن بايان قىلىنغان
ئهگهر كاپىرالرمۇ دوزاختىن . بۇ هۆكۈم تهۋهىد ئههلىگه خاستۇر

دە، ئۇ ۋاقىتتا بۇ -چىققىنىدا، ئۇالر بىلهن ئوخشاش بولۇپ قاالتتى
شهرهى [". قىلىنمىغان بوالتتى هۆكۈم ئىمان ئههلىگه خاس

 ].بهت-٤٣٠ئهتتاهىۋىيه 
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ْحَقابًا ﴿ ئهمما ئالاله تائاالنىڭ دوزاخ ئههلى توغرىسىدا     
َ
بِثَِ� ِ�فَها أ

ّ
ال

ابًا ،   َشَ
َ
ا َوال ًً ويُوَ� ِ�فَها بَْم َُ  يَ

ّ
ّسايًا، ال ََ فًما َو ِ ََ  

ّ
ئۇالر « :تهرجىمىسى ﴾ِّال

جهههننهمنىڭ (ئۇالر جهههننهمدە . ىدۇجهههننهمدە ئۇزاق مۇددەت قال
تهشنالىقنى (بىرەر سۆرۈنلۈككه ۋە ) هارارىتىنى يېنىكلىتىلگهن

ئۇالرنىڭ . بىرەر ئىچىملىككه ئېرىشهلمهيدۇ) قاندۇرىدىغان
ئېرىشىدىغىنى پهقهت يۇقىرى هارارەتلىك قايناقسۇ ۋە يىرىڭدىنال 

ېگهن د] ئايهتلهر-٢٥-٢٤-٢٣نهبهئ سۈرە [ ».ئىبارەت بولىدۇ
 ئايهتلهرنىڭ مهقسىتى ههققىدە ئىمام قۇرتۇبىي رەهىمههۇلاله

ئۇالر جهههننهمدە ئهسىرلهر داۋامالشقان " :توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ
بىر ئهسىر ئاخىرالشسا يهنه . مۇددەتته تۇرىدۇ، ئهسىرلهر ئۈزۈلمهيدۇ

ئۇالر جهههننهمدە : ئايهتنىڭ مهنىسى .بىر ئهسىر كېلىدۇ
. ىرى بويىچه قالىدۇ، ئۇنىڭ چېكى يوقتۇرئاخىرەتنىڭ ئهسىرل

ئايهتته بىر ئهسىر . بىرىگه ئۇلىنىپ داۋاملىشىپ تۇرىدۇ-كۈنلهر بىر
ياكى بهش ئهسىر ياكى ئون ئهسىر دەپ مۇئهييهن ۋاقىت بايان 
قىلىنمىدى، پهقهت ئهسىرلهرنى بايان قىلدى، بۇ ئۇالرنىڭ يهنى 

ئۇالرنىڭ . جهههننهم ئههلىنىڭ قارىشىدا چهكسىز ۋاقىتتۇر
خىيالىدا تونۇشلۇق بولغان سۆز بىلهن ئهبهدىيلىكنى مهقسهت 

چۈنكى بۇ ئايهتته . يهنى ئۇالر جهههننهمدە ئهبهدىي قالىدۇ. قىلىشتۇر
كۈنلهر زىكىر قىلىنماي، ئهسىرلهرنىڭ زىكىر قىلىنىشى قهلبته 

ۋە قورقۇنچ پهيدا قىلىپ، ئۇالرنىڭ جهههننهمدە مهڭگۈ  ههيۋەت
يهنى ئۇزاق مۇددەت (بۇ ئايهتتىن. قالىدىغانلىقىغا دااللهت قىلىدۇ

ئهسىرلهردىن كېيىن ئالالهقا ئاسىيلىق ) قالىدۇ دېگهن سۆزنى
قىلغۇچى مۇسۇلمانالر دوزاختىن چىقىدۇ دېگهن ئۇقۇمنى 

قىرى هارارەتلىك ئهسىرلهرنى ئۇالرنىڭ يۇ. چۈشىنىش مۇمكىن
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قايناقسۇ ۋە يىرىڭالرنى ئېچىيدىغان ۋاقتى، بۇ ۋاقىت 
ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئۇالر ئۈچۈن ئازابنىڭ يهنه باشقا تۈرى بار 

ْحَقابًا ﴿ :شۇ سهۋەپتىن ئالاله تائاال. دېيىلگهن
َ
بِثَِ� ِ�فَها أ

ّ
ويُوَ� ، ال َُ  يَ

ّ
ال

ابًا   َشَ
َ
ا َوال ًً ِ ، ِ�فَها بَْم ََ  

ّ
ّسايًاِّال ََ ئۇالر جهههننهمدە « :تهرجىمىسى ﴾فًما َو
جهههننهمنىڭ هارارىتىنى (ئۇالر جهههننهمدە . ئۇزاق مۇددەت قالىدۇ

) تهشنالىقنى قاندۇرىدىغان(بىرەر سۆرۈنلۈككه ۋە ) يېنىكلىتىلگهن
ئۇالرنىڭ ئېرىشىدىغىنى پهقهت . بىرەر ئىچىملىككه ئېرىشهلمهيدۇ

 ».ۋە يىرىڭدىنال ئىبارەت بولىدۇ يۇقىرى هارارەتلىك قايناقسۇ
 ].تۈگىدىبۇ ئايهت ههققىدە تهپسىرى قۇرتۇبىينىڭ . [دېگهن

ُقوا فَِ  الّارِ لَُهمْ ِ�فَها َزِ�ٌ� ﴿ :ئىمام قۇرتۇبىي ئالاله تائاالنىڭ َُ يَن  ِ
ّ
ّما اي

َ
فَ 

ِهفٌق  َُ   .َو
ّ
ُُ ِّال ْر

َ ْ
ُُ َواأل اَمِ  الّسَماَوا ًَ يَن ِ�فَها َما  اِلِ َُّك ََ اَ  َر َُ َُّك  ۚ  َما  ِّّ� َر

ِ َما يُِم�دُ  بهتبهختلهرگه كهلسهك، ئۇالر دوزاخقا « :تهرجىمىسى ﴾َ�ّعاٌل ل
توۋالپ ناله ـ پهرياد ) ئېشهك هاڭرىغاندەك(كىرىدۇ، ئۇالر دوزاختا 

ئاسمان ـ زېمىننى يوقالمايال تۇرسا، ئۇالر ) دوزاخنىڭ( .چېكىدۇ
ىغان زامانغىچه داۋاملىق تۇرىۋېرىدۇ، دوزاختا پهرۋەردىگارىڭ خال

-١٠٦هۇد سۈرە [ ».پهرۋەردىگارىڭ ئهلۋەتته خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇر
خىل قاراشنى بايان  ١١دېگهن ئايىتى توغرىسىدا ] ئايهتلهر-١٠٧

ئهبهدىي -قىلىپ، بۇنىڭ ههممىسى كاپىرالرنىڭ جهههننهمدە مهڭگۈ
 ىستىسنائايهتتىكى ئ شۇنداقال .دېدى ،قالىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ

سۆزى مۆمىنلهردىن بولغان ئاسىيالرنىڭ مهلۇم مۇددەتتىن كېيىن 
شۇنىڭغا ئاساسهن . دوزاختىن چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

دېگهن سۆز كاپىرالر ۋە ئاسىي  »بهختسىز بهدبهخلهر« ئايهتتىكى
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دوزاختا مهڭگۈ «. مۆمىنلهرنىڭ ههممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
 . ن ئايهتتىن ئاسىي بولغان مۆمىنلهر ئايرىۋېلىنىدۇدېگه» قالىدۇ

ئهنهس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان سههىه ههدىسته،      
بهزى ئىنسانالر «: پهيغهمبهرئهليهىسساالم مۇنداق دېگهن
قارا كۆمۈرگه ئوخشاش -جهههننهمگه تاشلىنىدۇ، ئۇالر كۆيۈپ قاپ

نهتكه كىرگۈزىلىدۇ، ئۇالر بولغاندا، جهههننهمدىن چىقىرىلىپ جهن
. »يهنى جهههننهمدىن كهلگهنلهر دەپ ئاتىلىدۇ) جهههننىمىيۇن(
 ].ههدىس-٦٨٩٦بۇخارىي رىۋايىتى [

ههدىسلهردىن شۇ مهلۇم بولدىكى، قۇرئان، -يۇقىرىقى ئايهت      
ههدىس، ئىجمائنىڭ دەلىللىرى بىلهن دوزاخنىڭ ۋە ئۇنىڭ 

قۇرئاندىن، . لىقى ئىسپاتالندىئههلىنىڭ مهڭگۈ، ئهبهدىي قالىدىغان
ههدىستىن، ساهابىالر ۋە تابىئىنالردىن بايان قىلىنغان 
 ئهسهرلهرنىڭ هېچ بىرىدە بۇنىڭغا زىت كېلىدىغان ئوچۇق دەلىل

ئۇالرنىڭ ئازابى : شۇنىڭ ئۈچۈن سىزنىڭ. ئىسپاتالر سۆزلهنمىدى
رنىڭ ئالاله تائاال ئۆزى بىلىدىغان ئهسىرلهر بويى داۋاملىشىدۇ، ئۇال

ههدىسته بۇ ههقته ئوچۇق -ئاقىۋىتى كېيىن قانداق بولىدۇ، قۇرئان
: دەلىل بايان قىلىنماپتۇ، دېگهن  سوئالىڭىزغا بېرىدىغان جاۋابىمىز

ههدىسنىڭ بهزى دەلىللىرىنى بايان قىلدۇق، يهنه بىز -بىز قۇرئان
 يۇقىرىدا بىز ئههلى سۈننه. بايان قىلمىغان نۇرغۇن دەلىللهر بار

. تىنىڭ بىرلىككه كهلگهن كۆزقارىشىنى بايان قىلدۇقجامائى
گهرچه ئۇالرنىڭ ئۇزاق مۇددەت جهههننهمدە ئازابالنغاندىن كېيىن 
ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا بىر نهرسه 

بهلكى بىز يۇقىرىدا بايان قىلغان دەلىللهر  سۆزلهنمىگهن بولسىمۇ،
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ۈزۈلمهيدىغانلىقىنى ئهسىرلهرنىڭ ئاخىرالشمايدىغان ۋە ئ
 .ئىسپاتاليدۇ

بۇ ئالاله !. بىزنى بۇنىڭدىن ئۆزى ساقلىسۇن-ئالاله تائاال سىزنى     
 بهلكى بۇ .شهپقىتى ۋە ئادىللىقىغا زىت كهلمهيدۇ-تائاالنىڭ رەهىم

 . ئالاله تائاالنىڭ ئادالىتى ۋە هېكمىتىنىڭ تهقهززاسىدۇر
ِ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     

ّ
 ُفْقَضَ َواي

َ
يَن َفَفُموا لَُهْم نَاُر َجَهنَّم ال

ابَِها ََ ْن َع َّفُ  َ�نُْهم ِم  ُْ  
َ
ُفوٍر  ۚ َعلَفِْهْم َ�فَُموتُوا َوال ََ  ّ ُُ ِْزي 

َ
لَِك �

َ ََ وَُهْم  .ََ
ّنا َ�ْعَمُ   َُ ي  ِ

ّ
ًا َ�ْ�َ اي ِْ مِْجنَا َ�ْعَمْ  َلا َْ

َ
ُّنَا أ وَ� ِ�فَها َر َُ ِم َُ َ  ۚ يَْص َول

َ
ْمُفم أ ْم ُ�َعِم 

يمُ  َِ َم وََجاَ ُفُم الّ َّ ََ ُم ِ�فِه َمن تَ َّ ََ ويُوا َ�َما لِلّاالِِمَ� ِمن نِّص�ٍ  ۖ ّما َفََ َُ   ﴾فَ
كاپىرالر دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ « :تهرجىمىسى

جانلىرى ئېلىنمايدۇ، ئۇالردىن ) ئارام تېپىپ قالماسلىقى ئۈچۈن(
يېنىكلىتىلمهيدۇ، كۇفرىدا ههددىدىن ئاشقان ههر ئىنساننى  ئازابمۇ

بىزنى ! پهرۋەردىگارىمىز«: ئۇالر دوزاختا. ئهنه شۇنداق جازااليمىز
قىلغان ئهمهللىرىمىزدىن باشقا ) دۇنيادىكى ۋاقىتتا(چىقىرىۋەتسهڭ 

) ئالاله ئېيتىدۇ. (دەپ يالۋۇرۇپ توۋاليدۇ» ئهمهللهرنى قىلساق
رنى ئۇزۇن قىلىپ، ۋەز ـ نهسىههت ئالىدىغان سىلهرگه ئۆمرۈڭال«

ئادەم ۋەز ـ نهسىههت ئااللىغۇدەك ۋاقىت بهرمىدىممۇ؟ سىلهرگه 
كهلدىغۇ، ئهمدى ئازابنى ) يهنى پهيغهمبهر(ئاگاهالندۇرغۇچى 

پاتىر سۈرە [ ».تېتىڭالر، زالىمالرغا هېچقانداق ياردەم بهرگۈچى يوق
 .]ئايهتلهر-٣٧-٣٦

ٌِ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇته يهنه بىر ئايهت       ا
ََ ِمِمَ� ِ  َع ِْ ُم

ْ
ِّّ� ال

وَ�  اِلُ ََ ُ َ�نُْهْم وَُهْم ِ�فِه ُمبِْلُسوَ� . َجَهّنَم  َّ  ُفَف
َ
ن َكنُوا  .ال ِِ َٰ لَْمنَاُهْم َولَ ََ َوَما 

َُّك  .ُهُم الّاالِِمَ�  ِِ َعلَفْنَا َر َْق ِِ ْوا يَا َمالُِك  ًَ َِثُوَ� يَاَل ِّ  ۖ َونَا م ّما ُِ لََقْد  .نّ
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ِق  َكرُِهو�َ  ََ
ْ
ُ�ْم لِل َ ََ

ْ
ر
َ
ّن أ ِِ َٰ َِق  َولَ

ْ
 :تهرجىمىسى  ﴾ِجاْنَاُفم بِاْ

ههقىقهتهن دوزاخ ئازابىدا مهڭگۈ ) يهنى كۇففارالر(گۇناهكارالر «
يېنىكلىتىلمهيدۇ، ئۇالر ) بىردەممۇ(ئۇالردىن ئازاب . قالغۇچىالردۇر

ئۇالرغا بىز . ئۈمىدسىزلهردۇر) اخشىلىقتىنههر قانداق ي(دوزاختا 
. زۇلۇم قىلمىدۇق ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى

! ئى مالىك«): دوزاخقا مۇئهككهل پهرىشتىگه) (يهنى كۇففارالر(ئۇالر 
: مالىك. دەپ توۋاليدۇ» پهرۋەردىگارىڭ بىزگه ئۆلۈم هۆكۈم قىلسۇن

بىز سىلهرگه ههقىقهتهن . دەيدۇ» سىلهر ئازابتا چوقۇم قالىسىلهر«
نى كهلتۈردۇق ۋە لېكىن سىلهرنىڭ كۆپچىلىكىڭالر ) دىن(ههق 
-٧٦-٧٥-٧٤زۇخرۇپ سۈرە [ »نى يامان كۆرگۈچىلهردۇر) دىن(ههق 

 .]ئايهتلهر-٧٨-٧٧
ُِ اّلِعفِم ﴿: يهنه بىر ئايهتته      ِقَ� ِعنَد َرُِ ِهْم َجّنا

َّ ُم
ْ
َعُ   .ِّّ� لِل ِْ َ�نَ

َ
أ

ِمِم�َ ا ِْ ُم
ْ
ُمْسِلِمَ� َكل

ْ
تهقۋادارالر پهرۋەردىگارىڭنىڭ « :تهرجىمىسى ﴾ل

دەرگاهىدا ههقىقهتهن نازۇنېمهتلىك جهننهتلهردىن بههرىمهن 
 ».بىز مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر بىلهن باراۋەر قىالمدۇق؟. بولىدۇ

 ].ئايهتلهر-٣٥-٣٤سۈرە قهلهم [
 ْ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     

َ
�  أ

َ
ُِ أ َُحوا الّسِي اَا ََ يَن اْج ِ

ّ
َحِسَب اي

ُُُهمْ  ْفَاُهْم َوَمَما َّ ُِ َيَواً   َا ِْ يَن نَمنُوا وََعِملُوا الّصا ِ
ّ
َْعلَُهْم َكي

ّ
َياَ  َما َ�ُْكُموَ�  ۚ �
.  َُ ْر

َ ْ
ُِ َواأل ُٰه الّسَماَوا

لََق اللّ ََ   َو
َ
َسبَْ  وَُهْم ال ََ ّ َ�ْفٍس بَِما  ُُ َزَ   ِْ ُ ُِ َِق  َو

ْ
بِاْ

يهنى گۇناهكار (يامان ئىشالرنى قىلغانالر « :تهرجىمىسى ﴾ُفْالَُمو�َ 
ئۆزلىرىنى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى ) كۇففارالر

قىلغانالردەك قىلىشىمىزنى، هاياتلىقتا، ماماتلىقتا ئۇالر بىلهن 
يهنى ئۇالرنى ئوخشاش (شىمىزنى ئويالمدۇ؟ ئوخشاش قىلى

http://tanzil.net/#45:21
http://tanzil.net/#45:21
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ئۇالرنىڭ چىقارغان هۆكمى ) قىلىشىمىز مۇمكىن ئهمهس
ئالاله ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ههقلىق بىلهن  !.نېمىدېگهن يامان

ياراتتى، ههر ئىنساننىڭ قىلمىشىغا يارىشا جازا ياكى مۇكاپات 
 .]ئايهت-٢٢-٢١جاسىيه سۈرە [ ».بېرىلىدۇ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ

فًعا﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      ْم َجِ ُِ ِْه َممِْجُع
َ
ِّنُّه  ۚ وَْعَد اللِّٰه َحّقا ۖ ِِّ

ِقْسِط 
ْ
ُِ بِال َا ِْ يَن نَمنُوا وََعِملُوا الّصا ِ

ّ
ِزَي اي ِْ َ ِِ  ُِ َق ُيّم يُِعفُد

ْ
َل
ْ
 ال
ُ
يَن  ۚ َفبَْدأ ِ

ّ
َواي

ٌٌ ِم   ا ُفُمو�َ َفَفُموا لَُهْم َشَ ِْ ٌم بَِما َكنُوا يَ ِِ
َ
ٌٌ أ ا ََ فٍم وََع ِ ََ  :تهرجىمىسى ﴾ْن 

ههممىڭالر ئالالهنىڭ دەرگاهىغا قايتىسىلهر، ) قىيامهت كۈنى(«
ئالالهنىڭ ۋەدىسى ههقتۇر، شۈبهىسىزكى، مهخلۇقاتنى دەسلهپته 

) ئۇالرنى هاالك قىلغاندىن كېيىن، قىيامهت كۈنى(ئالاله ياراتقان، 
انالرنى ۋە ياخشى ئهمهل قىلغانالرنى ئادىللىق بىلهن ئىمان ئېيتق

مۇكاپاتالش ئۈچۈن قايتا تىرىلدۈرىدۇ، كاپىرالرنىڭ بولسا، 
ئىچىملىكى قاتتىق ) دوزاختىكى(ئۆزلىرىنىڭ كۇفرى تۈپهيلىدىن، 

 ».قاينىغان سۇ بولىدۇ ههمدە ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
 .]ئايهت-٤يۈنۈس سۈرە [

يۇقىرىقى ئايهتلهرنى ئويلىنىپ، پىكىر قىلىپ  كىمكى     
تهپسىلى چۈشهنگهندە، ئالاله تائاالنىڭ هېكمهتلىك، مېهرىبان، 

كىشىلهرگه زەررە مىقدارى زۇلۇم قىلمايدىغان  ههممىنى بىلگۈچى،
ئالاله تائاال ههرگىزمۇ . زات ئىكهنلىكىنى چوقۇم بىلىپ بىلىدۇ

كاپىر ۋە مۇشرىكالرنىڭ  ئاالئالاله تا .بهندىلىرىگه زۇلۇم قىلمايدۇ
ئالاله تائاال ئۆزى  .سۈپهتلىگهن نهرسىلىرىدىن پاك ۋە يۈكسهكدۇر

لُو�َ ﴿: ههققىدە مۇنداق دەيدۇ
َ
ُل َ�ّما َفْفَعُ  وَُهْم �ُْس 

َ
 �ُْس 

َ
 :تهرجىمىسى ﴾ال

سوراق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن -ئالالهنىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال«
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ئالاله . ]ئايهت-٢٣ئهنبىيا ۈرە س[» .سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ
    .بىلگۈچىدۇر دىن ياخشىههممى

 


