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 ئههلى جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ جهننهت
 

  نومۇرلۇق سوئال -٣٤٩١٣       
 : وئالس       
جهننهتته قاچانغىچه كه كېرىشكه مۇشهررەپ بولغۇچى، جهننهت      
همدۇ؟، بۇ جهننهتتىن چىقىپ كېت كېيىن ىنئۇالر مهلۇم ۋاقىتت ؟قالىدۇ

 .ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرىن ئۈمىد قىلىمهن
  : اۋابج      
ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان  لهرهدهىيىبارلىق گۈزەل م     

 .ئالالهقا خاستۇر
جهننهتته مهڭگۈ  جهننهتكه كىرگهندىن كېيىن ت ئههلىجهننه     

 جهههننهم ئههلىمۇشۇنىڭدەك . چىقىرىلمايدۇ قالىدۇ، جهننهتتىن
دوزاختىن دوزاخقا كىرگهندىن كېيىن ئۇ يهردە مهڭگۈ قالىدۇ، 

 .چىقىرىلمايدۇ
تهتقىقات دىىن پهتىۋا تهشۋىقات سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى      

سورالغىنىدا، ئۇالر  دىن بۇ ههقتهههيئهت ئهزالىرى تېىتىمكو
  :جاۋاب بهرگهن تۆۋەندىكىدەك

 ،جهننهت دۇنيادا ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهل قىلغانالرنىڭ"    
جهننهتته ئىنسانالرنىڭ . ىغان ئورنىدۇرقىيامهت كۈنىدە مۇكاپاتلىنىد

كۆزى كۆرمىگهن، قۇلىقى ئاڭلىمىغان، دىللىرىدىن كهىگهن، 
. تۈرلۈك نېمهتلهر بار تارتىپ تۇرىدىغان، قاراپ قامنايدىغانكۆڭلى 
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مهنىۋىي ۋە  جهننهتكه كىرگهن كىشى بۇ نېمهتلهردىن هېسسىي
لۈك مهڭگۈ جهننهتتهشۇنداقال تهرەپتىن ههقىقىي هۇزۇرلىنىدۇ، 

يهردىن چىقىپ كېتىش  جهننهتته يوق بولۇش ۋە ئۇ هاياتقا ئېرىشىدۇ،
ئۇ يهردە مهتلىرى ئهبهدىي داۋاملىشىدۇ، ېن بوملايدۇ، جهننهتنىڭ

-بۇ كىتاب مانا. قىيىنچىلىق بوملايدۇ ههسرەت-قايغۇئهلهم، -تدەر
ئىلىم ساغالم  ئههلى ۋە سۈننهتنىڭ كهسكىن دەلىللىرى، ئىمان

 .ههقىقهتتۇر بىلهن ئىسپاتالنغان لىشىكه كېنىڭ بىرلىكئىگىلىرى
َثُل ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ ههقته       َّةِ  َّ َ َۡ �  �َِّ  وُِعدَ  �

َُّقوَنۖ  ُُ َ ۖ  َ�َََِها َِن َ�َرِي �ۡ نََ�ُٰر
َ
ُ�لَُها �َ�

ُ
ۚ  َدآ�ِمٞ  أ لَّها ِِ ِينَ  ُ�َقَ�  تَِلَك  َو َّ �  ْۚ ََّقوا � 

َََ�ٰفِرِ�نَ  وُّ�َقَ�  تهقۋادارالرغا ۋەدە قىلىنغان « :تهرجىمىسى ﴾�َّارُ  �
جهننهتنىڭ سۈپىىت شۇكى، ئۇنىڭ ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ 
تۇرىدۇ، ئۇنىڭ مېۋىلىرى تۈگىمهيدۇ، ههمىشه سايه چۈشۈپ 

 .تۇرىدۇ، ئهنه شۇ تهقۋادارالرنىڭ ئاقىۋەت بارىدىغان جايىدۇر
 -٣٥سۈرە رەئد [» ان جاىي دوزاختۇر كاپىرالرنىڭ ئاقىۋەت بارىدىغ

 ].ئايهت
َّقِ�َ  ِِنّ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇيهنه بىر ئايهتته      ُُ َ ٰٖت  ِ�  �ۡ َّ ََ 

ََِِ�َ  �َِسَ�ٰ�ٍ  �َدُخلُوَها ٤ وَُ�ُيونٍ  ََا ٤ َءا ا َونَزََ� ِنَ  ُصُدورِهِم ِ�  ََ  َِِخَ�ٰنًا ِغّلٍ  َّ
 ٰ رٖ  َ�َ َََ�ٰبِلِ�َ  ُ�ُ ّسُهمَ  َ�  ٤ َّ َُ ا نََصٞب  �ِيَها ََ ََ َََها ُهم َو ِ َّ  َ� َِ َخَر ُُ ِ   ﴾ب

باغ ـ ) ئاخىرەتته ياپيېشىل(تهقۋادارالر ههقىقهتهن « :تهرجىمىسى
بۇالقالردىن ) بوستانالردىن، سۇ، ههسهل ۋە مهي ئېقىپ تۇرىدىغان

 !جهننهتكه ئامان ـ ئېسهن، تىنچ كىرىڭالر) ئۇالرغا( .بههرىمهن بولىدۇ
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ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى دۈمشهنلىكىن چىقىرىپ تاشالميىز،  .دېيىلىدۇ
ئۇالر ئۆزئارا قېرىنداش بولغان هالدا تهختلهر ئۈستىدە بىر ـ بىرىگه 

جهننهتته ئۇالرغا چارچاش بوملايدۇ، ئۇالر  .قارىشىپ ئولتۇرىدۇ
 -٤٨-٤٧-٤٦-٤٥سۈرە هىجىر [ »جهننهتتىن چىقىرىۋېتىلمهيدۇ

 ].ئايهتلهر
ۚ  َ�َٰذا ﴿ :مۇنداق دەيدۇهنه بىر ئايهتته ي     َّقِ�َ  ننّ  ذَِكٞر ُُ  اٖب  َٔ َ�  َ�َُسنَ  َِۡل
ِٰت  ٤ َّ ََّحةٗ  َعَدنٖ  ََ َف بََ�ُٰب  ُّۡهمُ  َّ

َ
�َ� ٥  �َِّ  بَِ�ِٰكَهةٖ  �ِيَها يََدُعونَ  �ِيَها �َ  َُِٔ

اٖب  َكثَِ��ٖ  َرِف  َ�ِٰصَ�ُٰت  ۞وَِعََدُهمَ  ٥ َوَ�َ َّ تََراٌب  �َ
َ
ا َ�َٰذا ٥ �  تُوَعُدونَ  ََ

ََا َ�َٰذا ِِنّ  ٥ �َ�َِسابِ  ِ�ََومِ  ا َۡرِزَُ� بۇ « :تهرجىمىسى  ﴾ََّفادٍ  َِن َ�ُۥ ََ
) ئۇ. (ۋەز ـ نهسىههتتۇر، تهقۋادارالرغا ئهلۋەتته ياخشى ئاقىۋەت بار

تۇرالغۇ بولغان جهننهتلهردىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇالرغا ئۇنىڭ 
ئۇالر جهننهتلهردە تهختلهرگه يۆلىنىپ . ئوچۇقتۇر دەرۋازىلىرى

ئولتۇرىدۇ، ئۇالر جهننهتلهردە نۇرغۇن مېۋىلهرىن، نۇرغۇن شارابالرىن 
ئۇالرنىڭ يانلىرىدا ئهرلىرىدىن . تۇرىدۇ) ئهكهلدۈرۈپ(تهلهپ قىلىپ 

غهيرىيگه كۆز ساملايدىغان، ياش قۇرامى ئوخشاش جۈپتىلىرى 
بۇ . كۈندە ۋەدە قىلىنغان نېمهتتۇربۇ سىلهرگه قىيامهت . بولىدۇ

سۈرە [ »ههقىقهتهن بىزنىڭ ئاتايىمىزدۇركى، ئۇ ههرگىز تۈگىمهيدۇ
 ].ئايهتكىچه -٥٤-٤٩ساد 
ٓءُ  ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     َّ ِخ

َ
ِِذِ  �َ� ََ  ِِّ�  َعُدوّ  ِ�ََعٍض  َ�َعُضُهمَ  يََو

َّقِ�َ  ُُ َ َُمَ  َوَ�ٓ  �َ�ََومَ  ُ�مُ َعلَيَ  َخَوٌف  َ�  َ�ٰعَِبادِ  ٦ �ۡ ن
َ
ِينَ  ٦ َ�ََزنُونَ  أ َّ �  ْ َُوا ََ  َءا

ََا� ِ َٰ�َ  ْ ُِ�َ  َوَ�نُوا ْ  ٦ ُمَسلِ َّةَ  �َدُخلُوا َ َۡ َُمَ  � ن
َ
ُ�مَ  أ َُ َزَ�ٰ

َ
ونَ  َوأ اُف  ٧ ُ�ََ�ُ ََ َُ 
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ِن بِِصَحاٖف  َعلََيِهم َ�َواٖب�  َذَهبٖ  َّ
َ
ا َو�ِيَها َوأ ََِهيهِ  ََ نُفُس  �ََش

َ
�َ�  ّ ََ ۖ  َوتَ ُ�ُ�َ

َ
�َ� 

َُمَ  ن
َ
ونَ  �ِيَها َوأ َّةُ  َوتَِلَك  ٧ َ�ِٰ�ُ َ َۡ �  ٓ�َِّ وَها � ُُ َُ ورَِ�

ُ
ا أ َُ ِ َُمَ  ب لُونَ  ُكَ َُ َع ََ ٧ 

ٞ  َ�ِٰكَهةٞ  �ِيَها ََُ�مَ  َََها َكثَِ�ة ِ ُ�لُونَ  َّ
َ
بۇ كۈندە « :تهرجىمىسى ﴾تَأ

ق ئۈچۈن خۇدالى(دوستالر بىر ـ بىرىگه دۈمشهن بولىدۇ، پهقهت 
) ئۇالرغا). (ئۇنداق ئهمهستۇر(تهقۋادارالرال ) دوستالشقان

 ،بۈگۈن سىلهرگه قورقۇنچ يوق، غهم ـ قايغۇمۇ يوق! بهندىلىرىم
ئۇالر بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه ئىمان ئېيتقان ۋە مۇسۇملان . دېيىلىدۇ

سىلهر ئاياللىرىڭالر بىلهن بىلله خۇشال ـ ) ئۇالرغا. (بولغانالر ئىدى
 ئۇالرغا ئالتۇن لېگهنلهردە. دېيىلىدۇ، هالدا جهننهتكه كىرىڭالر خۇرام

جهننهتته كۆڭۈللهر . تائام، ئالتۇن جامالردا شاراب تۇتۇلىدۇ
تارتىدىغان، كۆزلهر لهززەتلىنىدىغان نهرسىلهر بار، سىلهر جهننهتته 

ئهمهلىڭالر بىلهن ) ياخشى(قىلغان ) دۇنيادا(سىلهر . مهڭگۈ قالىسىلهر
) تۈرلۈك(جهننهتته نۇرغۇن . لغان جهننهت ئهنه شۇدۇرۋارىس بو

 -٧٣-٦٧زۇمهر سۈرە [ »مېۋىلهر بار، ئۇنىڭدىن يهيسىلهر
 ).ئايهتكىچه

جهننهت « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن بۇ ههقته    
سىلهر جهننهتته مهڭگۈ ساغالم  خىتاب قىلىنىدۇ؛ ئههلىگه مۇنداق

وملايسىلهر، ئهبهدىي ياشايسىلهر، كېسهل بههرگىزمۇ تۇرىسىلهر، 
ههرگىزمۇ ئۆملهيسىلهر، ياشلىق هالىتىدە تۇرىسىلهر، ههرگىزمۇ 

 ههرگىزمۇمهتلىنىسىلهر، ېن، ئهبهدىي رىمايسىلهرقې
 ].رىۋايىىت مۇسلىم[» ئۈمىتسىزلهمنهيسىلهر
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 :يهنه بىر ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     
بىر سېمىز قوچقارنىڭ شهكلىدە كهلتۈرۈلىدۇ، قىيامهت كۈىن ئۆلۈم «

ئى جهننهت : ، ئاندىنشقا بۇيرۇق قىلىنىدۇبوغۇزال  ىنئۇ قوچقار
ئۆلۈم يوق، ئى ئهمدى سىلهر بۇ يهردە مهڭگۈ  قالىسىلهر، ! ئههلى

ئۆلۈم ئهمدى سىلهرمۇ بۇ يهردە مهڭگۈ قالىسىلهر، ! دوزاخ ئههلى
 ].مۇسلىم رىۋايىىت[. »دېيىلىدۇ ،يوق

ئالاله تائاال جهننهت بىلهن دوزاخنىڭ ئهبهدىيلىكىگه،      
قالىدىغانلىقىىن  مۆمىنلهرنىڭ جهننهتته، كاپىرالرنىڭ دوزاختا ئهبهدىي

. زىكىر قىلدى لىگهن ئايهتلهردەكۆپمدە رىهقۇرئان ك
ە بۇ ههدىسلهرد هپهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان سههى

ئورۇن قالدۇرۇملاستىن   ئىزاهاتقاۋە  ىشۈبه-هېچ قانداق شهكمهسىله 
الر بايان قىلىنغاندىن تئىسپا-ئوچۇق دەلىل. ايان قىلىندىتهپسىلى ب

خاهىشىغا ئهگىشىپ بۇ ئىشتىن -كېيىن، كىمكى ئۆزىنىڭ نهپسى
ئايهتلهرنىڭ تېكىستالرىن ئۆزگهرتىپ، ى شهرئى شهكلهنسه ياك

ههقىقهتته ، ئۇنداق كىشىلهر بۇرمىلىسامهزمۇىن ياكى مهنىسىىن 
 . "كاپىرالرنىڭ جۈملىسىدىن هېسابلىنىدۇ
 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر


