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ئۇ ئىككىسى ئالالهنىڭ قالدۇرغىنىغا قهدەر ، باردۇردوزاخ -جهننهت
 مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ

 نومۇرلۇق سوئال -١٤٥٢٦

 : سوئال

ياكى ئۇ ئىككىسى تېخى  جهننهت ۋە دوزاخ هازىر مهۋجۇتمۇ؟
تهپسىلى چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى يارىتىلمىغانمۇ؟ بۇ ههقته 

 . سورايمىز

 :جاۋاب

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان 
 .ئالالهقا خاستۇر

ئههلى سۈننهت ۋەلجامائه ئالىملىرى جهننهت بىلهن دوزاخنىڭ 
يارىتىلىپ بولغانلىقى، هازىر بار ئىكهنلىكىگه بىردەك ئىتتىپاق 

ههدىسته بايان قېلىنغان دەلىللهرنىڭ -ئانكهلگهن،  بۇ ههقته قۇر
 . كۆپلۈكىدىن هېچ كىشى بۇنىڭدىن شهك قىلمايدۇ

 :  قۇرئان كهرىمدىن دەلىللهر

وََسارُِعٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن ﴿: ئالاله تائاال جهننهت ههققىدە مۇنداق دېگهن
 َّ ِع

ُ
ُ ُُ ض

َ ۡۡ ُُ َو� ٰ ََ ٰ ََ ّّ ّة ع َعۡرُهَاا �َ ََ ۡو َو ُۡ ِ َّقِ�َ ّرّ� ُُ ۡۡ ِ  :تهرجىمىسى ﴾ُۡ َ



 

4 

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه ۋە تهقۋادارالر ئۈچۈن «
تهييارالنغان، كهڭلىكى ئاسمان ـ زېمىنچه كېلىدىغان جهننهتكه 

  ].ئايهت-١٣٣ئىمران -سۈرە ئال[»ئالدىراڭالر

ْ إَِ�ٰ َمۡغفِ  ﴿ :يهنه بىر ئايهتته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ٖ ّمِن َسابُِقٓوا َر�
 ِ َّ ْ بِ� ََاَمُةوا ِنَن  ّّ ِ َ ُۡ َّ ِع

ُ
ُ ُِ ض

َ ۡۡ آَِ َو� َُ ّّ َ� ُِ ّة ع َعۡرُهَاا َرَضۡر ََ ۡو َو ُۡ ِ ّرّ�
پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىنى، « :تهرجىمىسى ﴾َورُُسِۡهۦِۚ 

كهڭلىكى ئاسمان ـ زېمىندەك كېلىدىغان جهننهتنى قولغا 
ا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان كهلتۈرۈڭالر، ئۇ جهننهت ئالالهق

 ].ئايهت -٢١سۈرە ههدىد [ »ئېيتقانالرغا تهييارالنغان

ۡخَرٰى ﴿ :يهنه بىر ئايهتته مۇنداق دەيدۇ 
ُ
ََاهُ نَۡزلًَ  ُ َۡ َر َرةِ  ١َولََق َۡ ََ ِس ِعة

 ٰ�َََ ة ُُ ۡ َوىٰ  ١�َ
ۡ
ۡ َُ ۡ ّةُ  �َ ََ َاا  ََ ئۇ جىبرىئىلنى « :تهرجىمىسى ﴾ِعة

كىنچى قېتىم سىدرەتۇلمۇنتهها دەرىخىنىڭ ههقىقهتهن ئىك
جهننهتۇلمهئۋا بولسا سىدرەتۇلمۇنتههانىڭ . يېنىدا كۆردى

 .]ئايهتلهر -١٥-١٤-١٣سۈرە نهجم [» يېنىدىدۇر

ْ �ّّاَر �ّلِ� ﴿: ئالاله تائاال جهههننهم توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ �َ�ّقُقوا
 ُۡ َّ ِع

ُ
اَرُة  ُ ََ ِ ۡۡ ُُ َو� َۡۡ�ٰفِرِ�نَ  َووُوُهَاا �ّّا ِ كاپىرالر « :تهرجىمىسى ﴾َ

ئۈچۈن تهييارالنغان، ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولغان دوزاختىن 
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يۇقىرىدىكى ئايهتلهر ].  ئايهت-٢٤سۈرە بهقهرە » ساقلىنىڭالر
جهننهت بىلهن دوزاخنىڭ هازىرمۇ مهۋجۇت ئىكهنلىكىنىڭ 

  .دەلىلىدۇر

 :ههدىس شېرىپتىن دەلىللهر

ۋە مۇسلىم ئهنهس رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن بايان ئىمام بۇخارى 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم سىدرەتۇلمۇنتهها : قىلغان ههدىسته

 سىدرەتۇلمۇنتههانىڭ يېنىدا جهننهتۇلمهئۋانى. دەرىخىنى كۆردى
جهبرائىل «: مهزكۇر ههدىسنىڭ ئاخىرىدا. كۆردى، دېيىلگهن

ەرەخنى مېنى سىدرەتۇلمۇنتههانىڭ يېنىغا ئىلىپ كهلدى، ئۇ د
. مهن ئۇ رەڭلهرنى بىلهلمىدىم. تۈرلۈك رەڭلهر ئوراپ تۇرۇپتۇ

، ئاندىن جهننهتكه كىردىم، جهننهتنىڭ تورۇسلىرى مهرۋايىت
 .دەيدۇ» ئىكهن ئهمبهردىن-توپىلىرى مىسىك

ئابدۇلاله ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن بايان قىلغان 
سىلهرنىڭ « :ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئاخشامدا تۇرىدىغان -بىرىڭالر ۋاپات بولغاندا، ئۇنىڭغا ئهتتىگهن
ئورنى كۆرسىتىلىدۇ، جهننهت ئههلى بولسا جهننهتتىن، دوزاخ 

: ئههلى بولسا دوزاختىن ئۆزىنىڭ ئورنىنى كۆرىدۇ ۋە ئۇ كىشىگه
ئالاله قىيامهت كۈنى سېنى قهبرىدىن قوزغىغانغا قهدەر بۇ 

مۇسلىمدا  ههدىس، -١٢٩٠بۇخارىدا [ ».ىلىدۇسېنىڭ ئورنۇڭ، دېي
 ].ههدىس-٥١١١
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بهرا ئىبنى ئازىب رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ئۇزۇن 
ئاسمان تهەرپتىن بىر چاغىرغۇچى، مېنىڭ بهندەم «: ههدىسته

راست سۆزلىدى، ئۇنىڭغا جهننهتنىڭ بىساتلىرىدىن سېلىڭالر ۋە 
شى ۇنىڭغا يېتىپ تۇرىپۇراقلىرى ئ-جهننهتنىڭ راههتلىك خۇش

دەپ نىدا » قهبرىسىدىن جهننهتكه ئىشىك ئىچىڭالرئۈچۈن 
بۇ ههدىسنى ئىبنى قهييىم ۋە شهيخ ئالبانى سههىه [ ».قىلىدۇ

 ].دەپ قارايدۇ

ئابدۇلاله ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن بايان قىلىنغان 
مهن جهننهتنى «: ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

كۆردۈم ۋە ئۇ يهردە بىرساپ ئۈزۈم يېدىم، ئهگهر ئۇ ئۈزۈمدىن 
ئىلىشقا مۇيهسسهر بولغان بولسام سىلهر ئۇنىڭدىن 

. بوالتتى يىگىنىڭلهردە دۇنيانىڭ هاالۋەتلىرى بىر چهتته قالغان
دوزاخنى كۆردۈم، مهن بۈگۈنكى كۈنگىچه ئۇنداق قورقۇنۇچلۇق 

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[»....مهنزىرىنى كۆرۈپ باقمىدىم

 ئهنهس رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته پهيغهمبهر
مېنىڭ جېنىم قولىدا بولغان زات « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ئهگهر سىلهر مهن كۆرگهن مهنزىرىلهرنى ! بىلهن قهسهمكى
. ركۆرگهن بولساڭالر، ئاز كۇلۇپ كۆپ ياش تۆككهن بوالتتىڭال

نېمىلهرنى كۆردىله؟ ! ئى ئالالهنىڭ رەسۇلى: دېگهندە، ساهابىالر
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جهننهت بىلهن دوزاخنى : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. دېيىشتى
 ].ههدىس -٦٤٦مۇسلىم رىۋايىتى [ ».كۆردۈم، دېدى

ئهبۇ هۈرەيرە رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته 
ئالاله تائاال جهننهت «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

بىلهن دوزاخنى ياراتقان ۋاقىتتا، جىبرائىل ئهلهيهىسساالمنى 
جهننهتكه ئهۋەتىپ، سهن جهننهتكه بېرىپ جهننهت ئههلى ئۈچۈن 

جىبرائىل . ئۇيهردە تهييارالنغان نهرسىلهرگه قاراپ باققىن دېدى
ئهلهيهىسساالم جهننهتكه كېلىپ، جهننهتته ئالاله تائاال 

گه تهييارلىغان  نهرسىلهرنى كۆرگهندىن كېيىن، ئالاله مۆمىنلهر
سېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭ بىلهن قهسهم : تائاالنىڭ هوزۇرىغا كېلىپ

قىلىمهنكى، جهننهتنى ئاڭلىغان ههر قانداق كىشى ئۇ يهرگه 
ئالاله تائاال جهننهتنى كىشىلهر ياقتۇرمايدىغان، . كىرىدۇ دېدى

بىلهن ئورۇۋىتىشكه  ئىجرا قىلىش قېيىن تۇيۇلىدىغان ئىشالر
بۇيرىدى ۋە جىبرائىل ئهلهيهىسساالمنى سهن قايتىدىن  
جهننهتكه بېرىپ، جهننهت ئههلى ئۈچۈن ئۇيهردە تهييارالنغان 

جىبرائىل ئهلهيهىسساالم . نهرسىلهرگه قاراپ باققىن دېدى
قايتىدىن جهننهتكه كهلگهندە، جهننهتنىڭ كىشىلهر 

ن تۇيۇلىدىغان ئىشالر بىلهن ياقتۇرمايدىغان، ئىجرا قىلىش قېيى
: ئورۇۋىتىلگهنلىكىنى كۆرۈپ، ئالاله تائاالنىڭ هوزۇرىغا كېلىپ

سېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، بۇ هالهتته 
جهننهتكه هېچ بىر كىشىنىڭ كىرەلمهي قېلىشىدىن 
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ئالاله تائاال جىبرائىل ئهلهيهىسساالمنى . ئهنسىرەيمهن دېدى
هن دوزاخقا ۋە دوزاخ ئههلى ئۈچۈن ئۇيهردە س: دوزاخقا ئهۋەتىپ

جىبرائىل . تهييارالنغان نهرسىلهرگه قاراپ باققىن دېدى
ئهلهيهىسساالم بېرىپ قارىسا، دوزاخنىڭ بهزىسى بهزىسىگه 
گىرەلىشىپ الۋۇلداپ تۇرۇپتۇ، جىبرائىل ئهلهيهىسساالم ئالاله 

م سېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭ بىلهن قهسه: تائاالنىڭ هوزۇرىغا كېلىپ
قېلىمهنكى، دوزاخنى ئاڭلىغان ههر قانداق كىشى ئۇ يهرگه 

ئالاله تائاال دوزاخنى كىشىلهر ياقتۇرىدىغان، . كىرمهيدۇ دېدى
كۆڭۈل خائىشى ئىنتىلىدىغان ئىشالر بىلهن ئورۇۋىتىشكه 
بۇيرىدى ۋە جىبرائىل ئهلهيهىسساالمنى سهن قايتىدىن  دوزاخقا 

تهييارالنغان نهرسىلهرگه قاراپ بېرىپ، دوزاخ ئههلى ئۈچۈن ئۇيهردە 
جىبرائىل ئهلهيهىسساالم قايتىدىن بارغاندىن . باققىن دېدى

سېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭ : كېيىن، ئالاله تائاالنىڭ هوزۇرىغا كېلىپ
بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، هېچبىر كىشىنىڭ نىجات 

 ».تاپالماستىن دوزاخقا كىرىپ كېتىشىدىن ئهنسىرەيمهن، دېدى
 ].ىتىتىرمىزى رىۋاي[

ئىمام بۇخارىي ئۆزىنىڭ . بۇ مهزمۇندىكى ههدىسلهر ناهايىتى كۆپ
جهننهتنىڭ "ئۇنى : سههىه كىتابىدا ئايرىم بىر بۆلۈم تۈزۈپ

دېگهن نام بىلهن ئاتىدى ۋە " سۈپىتى ۋە جهننهت يارىتىلغاندۇر
مهزكۇر بۆلۈمدە يۇقىرىدا بايان قېلىنغان ههدىسلهرنى بايان 

قهبرىسىگه قويۇلغاندىن كېيىن، ئالاله  قىلدى ۋە ۋاپات تاپقۇچى
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ئۇنىڭغا جهننهتتىن ياكى دوزاختىن بولغان ئورنى كۆرسىتىلىدۇ 
 .دېگهن ههدىسنى بايان قىلدى

دېمهك؛ ئىنسان ئۈچۈن ياراتقۇچىسىغا ئىتائهت قىلىپ، جهننهتكه 
ئىبادەتكه تىرىشىشى، -كېرىشكه نائىل بولۇشى ئۈچۈن تائهت

شهتلىك ئازابلىرىدىن ساقلىنىش شۇنداقال جهههننهمنىڭ دەه
 .مهسىيهتتىن قول ئۈزۈشىال قالدى-ئۈچۈن گۇناه

 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهتۇر

شهرهى ئهقىدەتۇت "بۇ ههقته تېخىمۇ كۆپرەك مهلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن، 
"  جهننهت ۋە دوزاخ"بهتكه، شهيخ ئۆمهر ئهشقهرنىڭ -٤٧٥توم -١نىڭ "تههاۋىيه

 .بهتكىچه مۇراجىئهت قىلسۇن-١٨-١٣نىڭ ناملىق ئهسىرى


