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جهننهت ئههلى جهننهتته تۇرۇپ  دوزاختىكى كىشىلهر بىلهن 
 سۆزلىشهمدۇ؟

 :نومۇرلۇق سوئال - 148143    
 :سوئال    
بىرى بىلهن، دوزاخ -جهننهت ئههلى جهننهتته تۇرۇپ بىر    

بىرى بىلهن سۆزلىشهلهيدۇ، دېگهن -ئههلىمۇ دوزاختا تۇرۇپ بىر
جهننهت : لېكىن مېنىڭ سوئالىم. چۈشهنچىگه ئىگه ئىدىم

ئههلى جهننهتته تۇرۇپ دوزاخ ئههلىدىن بولغان ئۆزىنىڭ 
تۇغقانلىرى ياكى كاپىر دوستلىرى بىلهن سۆزلىشىشى مۇمكىن 

 .بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن ،بوالمدۇ؟
 :جاۋاپ    
ق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بارلى    

 .ئالالهقا خاستۇر
بىرى بىلهن سۆزلهشكهندەك، دوزاخ -جهننهت ئههلى بىر   

بىرى بىلهن سۆزلىشىدۇ، شۇنداقال جهننهت ئههلى -ئههلىمۇ بىر
جهننهتته تۇرۇپ دوزاخ ئههلى بىلهن، دوزاخ ئههلى دوزاختا تۇرۇپ 

بۇ ئارقىلىق جهننهت . زلىشىدۇجهننهت ئههلى بىلهن سۆ
ئههلىنىڭ ئالاله ئۆزلىرىنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرۇپ، جهننهتكه 
كېرگۈزگهنلىكىدىن ئىبارەت كاتتا نېمىتىگه بولغان 

-خۇرسهنلىكى زىيادە بولسا، دوزاخ ئههلىنىڭ ئالالهنىڭ پهزلى
رەهمىتىنى يوقىتىپ، ئازابقا دۇچار بولۇپ، دوزاخقا مههكۇم 

بۇ . نادامىتى تىخىمۇ زىيادە بولىدۇ-ۈن ههسرەتبولغانلىقى ئۈچ
ۡصَ�َٰب ﴿ :ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

َ
ةِ أ َّ َ ۡۡ ۡصَ�ٰب  �

َ
ٰ  أ َناَََى

ۖ قََل واْ  َ ۡم َحّقٗ  � ُّ ََ  ََ ََ َ َن ّّ ۡو نََتَمّم  َۡ ََ  َ َ َحّقٗ ََ ُّ ََ اََ  ََ ََ َ َن َّ اََ  َۡ َۡ نََت د قَ
َ

ِ أ ََِّ�
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ؤَ  َد م  َّ َ
ۡم  َََ ََ ٰلِِم�َ ََ َّ �� َ ََ  ِ ّّ ة  � ََ َۡ �ّ د 

َ
ۡم أ  ۡ ََ َۡ َ ۡ َ ِد   :تهرجىمىسى ﴾َّ

بىز پهرۋەردىگارىمىز بىزگه : جهننهت ئههلى جهههننهم ئههلىگه«
ۋەدە قىلغان نهرسىنى ههق تاپتۇق، سىلهرمۇ پهرۋەردىگارىڭالر ۋەدە 

 -ههئه: ئۇالر. قىلغان نهرسىنى ههق تاپتىڭالرمۇ؟ دەپ توۋاليدۇ
مۇنداق (ۇ، شۇنىڭ بىلهن بىر جاكارچى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا دەيد
سۈرە » زالىمالرغا ئالالهنىڭ لهنىتى بولسۇن: جاكاراليدۇ) دەپ

 ].يهتئا-٤٤ئهئراپ 
ۡصَ�ٰب  �ََِِّ ﴿: يهنه بىر ئايهتته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ    

َ
ٰ  أ َناَََى

 َ ََ لَۡي ََ  ْ وا َِيض 
َ

ۡد أ
َ

ةِ أ َّ َ ۡۡ ۡصَ�َٰب �
َ

َ أ ّّ ْ نِّد � ّّ   قََل وْا م  � ََقَ�  ََ ۡن ِمّمَ 
َ

َل �لَۡمََِْ أ ِّ
َ �ۡ�َ�ٰفِرِ�لَ  ََ َمَ   ۡ ئههلى دوزاخ ئههلى «: تهرجىمىسى ﴾َحّرَم

سۇدىن ياكى ئالاله سىلهرگه بهرگهن ئىچىدىغان : جهننهتكه
دەپ توۋاليدۇ، ! نهرسىلهردىن بىزگه بىر ئاز قۇيۇپ بهرسهڭالر

ئالاله ئۇالرنى كاپىرالرغا هارام ): جاۋابهن(ت ئۇالرغا ئههلى جهننه
 ].ئايهت-٥٠ پسۈرە ئهئرا. قىلغان، دەيدۇ

جهههننهم «: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ    
ئههلىدىن بولغان بىر كىشى، جهننهت ئههلىدىن بولغان 
قېرىندىشى ياكى دادىسىنى چاقىرىپ، مهن ئوتتا كۆيۈپ 

كهتتىم، مېنىڭ ئۈستۈمگه ئازراق سۇ قۇيۇۋەتسهڭ  پۇچۇلىنىپ
: دە، ئۇنىڭغا جاۋابهن -ئۇنىڭغا جاۋاپ بېرىڭالر دېيىلىدۇ. دەيدۇ

ئالاله تائاال جهننهت ۋە ئۇنىڭدىكى نېمهتلهرنى كاپىرالرغا هارام "
 .»، دەيدۇ"قىلغان

دوزاخ : سهئىد ئىبنى جۇبهير رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ    
ن بىر كىشى ئۆزىنىڭ جهننهت ئههلىدىن بولغان ئههلىدىن بولغا



 

5 

ئوتتا كۆيۈپ ! ئى قېرىندىشىم: قېرىندىشىنى چاقىرىپ
ئۇ كىشى . پۇچۇلىنىپ كهتتىم، ماڭا ياردەم قىلساڭ دەيدۇ

ئالاله تائاال جهننهت ۋە ئۇنىڭدىكى نېمهتلهرنى : "ئۇنىڭغا
 -٤٧٣توم  -١٢تهپسىر تهبهري . [، دەيدۇ"كاپىرالرغا هارام قىلغان

 ].بهتلهرگه قارالسۇن -٤٧٤
ئهئراپ ئههلى : ئىمام قۇرتۇبىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ    

يهنى ياخشىلىقى بىلهن گۇناهلىرى باراۋەر كېلىپ قالغان (
جهننهت بىلهن دوزاخ كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ئېگىز بىر  كىشىلهر،

جهننهتكه ) جايدا، ئالاله خالىغانغا قهدەر تۇرغۇزىلىدۇ
: هندە، دوزاختىكىلهرمۇ بۇنى تاما قىلىپ مۇنداق دەيدۇكېرگۈزۈلگ

جهننهتته بىزنىڭ يېقىنلىرىمىز بار ئېدى، ! ئى پهرۋەردىگارىمىز
رۇخسهت قىلغان بولسىال بىزمۇ ئۇالرنى كۆرسهك ۋە ئۇالر بىلهن 

كۆزلىرى ۋە پۈتۈن -ئۇالرنىڭ يۈز. مۇڭدىشىۋالغان بولساق دەيدۇ
كهتكهچكه جهننهتتىكى بهدەنلىرى ئوتتا كۆيۈپ قارىداپ 

: ئههلى دوزاخ جهننهت ئههلىگه. يېقىنلىرى ئۇالرنى تونۇمايدۇ
سۇدىن ياكى ئالاله سىلهرگه بهرگهن ئىچىدىغان نهرسىلهردىن ‹‹

دەپ توۋاليدۇ، ئههلى جهننهت ›› !بىزگه بىر ئاز قۇيۇپ بهرسهڭالر
›› ئالاله ئۇالرنى كاپىرالرغا هارام قىلغان‹‹): جاۋابهن(ئۇالرغا 

 ]بهت -٢١٥توم  -٧جامىئى ئههكامۇل قۇرئان . [دەيدۇ
ۡ�َبَو ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ    

َ
مۡ  َََ  ۡ ض  َۡ �َ  ٰ َ ٖض  ََ َۡ ل ودَ  َ� ََ ْ  ٥ يَتََسَ

مۡ  قََْ�ِوٞ  قَََل   ۡ َۡ ِ ول   ٥ قَرِ�لٞ  ِ�  َ�دَ  نِّ�ِ  ّّ َِاَّك  َ�ق 
َ

�ِ�َ  لَِملَ  أ ِ َّ َص ا ٥ �لۡم  ََ َِ
َ

َ أ ََ ۡت ِّ 
 َّ  ُ َ ََن ٗۡ ًٰمَ م َرا ََ َِ َِاَّ َن

َ
ودَ  أ  َ ي َِ م َهۡو  قَََل  ٥ لََم ات 

َ
ودَ  أ  َ ِ ل َّ لَعَ  ٥ ّّ َّ اه   ََط ََ  ِ�  َََر

ِحيمِ  َسَواَِْ  َ ۡۡ ِ  قَََل  ٥ � ّّ َّ  نِد مَط ىِيلِ  َِِ ۡ َمة   َنلَۡوَ�  ٥ �َ�  َۡ ِ ّ�ِ  ا َت   ََ لَ  �َك  ِّ 
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�لَ  ۡحَ�ِ َمَ ٥ �لۡم  ََ َ
َ نِّ�  ٥ َِۡمّيِتِ�َ  َ�ۡل   أ ََ نَ�ٰ  َمۡومَتَ

 
�ۡ� َ َّ �ِ�َ  َ�ۡل   َن َّ ََ  ٥ ِۡم 

ا نِدّ  ََ ٰ وَ  َ�  ۡ َ َ   ل ِظيم   �ۡ�َفۡو ََ ا لِِمۡثوِ  ٦ �ۡ� ََ ٰ َموِ  َ� َۡ  :تهرجىمىسى ﴾�ۡ�َ�ِٰمل ودَ  ََۡلَي
بىر ـ بىرىگه قارىشىپ پاراڭ ) يهنى ئههلى جهننهت(ئۇالر «

مېنىڭ بىر دوستۇم بولۇپ، «: سېلىشىدۇ، ئۇالردىن بىرى ئېيتىدۇ
ههقىقىي ) ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشكه(سهن ') ماڭا(ئۇ 

ئىشىنهمسهن؟، بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق سۆڭهككه ئايالنغان 
ساب بېرەمدۇق؟، هې) قىلمىشلىرىمىزدىن(چاغدا بىز چوقۇم 

) يهنى دوستۇمنى(سىلهر ئۇنى «): بۇرادەرلىرىگه(ئۇ . »دەيتتى
) يهنى كاپىر دوستىنى(ئۇ قاراپال ئۇنى . دەيدۇ» كۆرەمسىلهر؟

: ئېيتىدۇ) يهنى مۆمىن(ئۇ . دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۆرىدۇ
هاالك قىلغىلى تاس ) ئازدۇرۇپ(ئالاله بىلهن قهسهمكى، مېنى «

مېنى ئىمانىمدا (هگهر پهرۋەردىگارىمنىڭ ئ. قېلىپتىكهنسهن
مهرههمىتى بولمىغان بولسا ) مۇستههكهم قىلىشتىن ئىبارەت

هازىر قىلىنغانالردىن ) سهن بىلهن بىلله دوزاخقا(ئهلۋەتته مهن 
تۇنجى ئۆلگىنىمىزدىن باشقا ئۆلمهمدۇق؟ ئازابقا دۇچار . بوالتتىم

) ېمهتيهنى ئههلى جهننهت ئېرىشكهن ن(بۇ . بولمامدۇق؟
ئهمهل قىلغۇچىالر مۇشۇنداق زور . ههقىقهتهن زور بهختتۇر

 -٥٠سۈرە ساپپات [» .بهختكه ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىسۇن
 ].ئايهتكىچه -٦١ئايهتتىن 

جهننهت ئههلى «: شهئبىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ    
بىز : دە، ئۇالرغا-جهننهتته تۇرۇپ دوزاختىكى كىشىلهرگه قارايدۇ

كهن بويۇنچه ئهمهل قىلغان ئىدۇق؟، سىلهرگه نېمه سىلهر ئۆگهت
بىز سىلهرگه : ئۇالر. بولدى، دوزاخقا چۈشۈپسىلهر؟، دەيدۇ

. دەيدۇ» ئۆگهتكهن بىلهن ئۆزىمىز ئۇنىڭغا ئهمهل قىلمايتتۇق
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 بېتىدە،-٣٦٩ناملىق ئهسهرنىڭ" ئهززۇهدى" ئىمام ئههمهد[
دە، ئهبۇ بېتى -٦٤ناملىق ئهسهرنىڭ" ئهززۇهدى"ئىبنى مۇبارەك 

ىدە بهتلىر -٣١٢توم  -٤ناملىق ئهسهرنىڭ " ئهلهىليه"نهئىم 
 ].سههىه دەپ بايان قىلىدۇ

مانا بۇ ئالاله تائاالنىڭ جهننهت ئههلىگه قىلغان كاتتا     
نېمهتلىرىدۇر، ئۇالر ئالاله تائاالنىڭ ئۆزلىرىگه قىلغان پهزلى، 

بىلهن هۆرمىتىنى، جهننهتكه كېرىش شهرىپى -رەهمىتى، ئىززەت
تۈرلۈك نېمهتلهرگه ئېرىشكهنلىكىنى، دوزاختىن ۋە ئۇنىڭ تۈرلۈك 

 .دەرتلىك ئازابلىرىدىن قۇتۇلغانلىقىنى بىلىدۇ
كاپىرالرنىڭ دەرتلىك ئازابتا بولۇشى، جهننهت ئههلىنى تۈرلۈك     

نېمهتلهر بىلهن راههتلهنگهن هالهتته كۆرۈشى،  ئۇالرنىڭ 
بۇ . ەتنى زىيادە قىلىدۇههسر-ئهلهم، قايغۇ-قهلبىدىكى دەرد

 .كاپىرالرغا قىلىنىدىغان ئازابالرنىڭ جۇملىسىدىندۇر
ْ ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     َ   َنقََل وا ۡم َ�ۡ�  ِ ّ ي ِّ ِ َّ � َ ََ �َ ََ ه ۥ َص ََ َۡ  َن

َ ََ �َ ََ ۡن
َ

�َض  َنأ
َ
�ۡ�  

 
لَ  اَتََبّوأ ةِ  ِّ َّ َ ۡۡ ۖ  َحۡيث   �  َ ْ مَ  �ََشَ َۡ ِ ۡتر   َََ

َ
 ﴾لِ�َ �ۡ�َ�ٰمِ  أ

جهننهتكه كىرىپ ئورۇنالشقان ( جهننهت ئههلى« :تهرجىمىسى
جىمى ههمدۇسانا ئالالهقا خاستۇركى، ئۇ بىزگه : ئېيتىدۇ) چاغدا

قىلغان ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى، جهننهتنىڭ زېمىنىغا بىزنى 
جهننهتته ئۆزىمىز خالىغان جايدا تۇرىمىز، . ۋارىس قىلدى

» !نېمىدېگهن ياخشى) جهننهتيهنى (ئىشلىگۈچىلهرنىڭ ئهجرى 
 ].ئايهت-٧٤سۈرە زۇمهر [
ۡ�َبَو ﴿: يهنه بىر ئايهتته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ    

َ
مۡ  َنأ  ۡ ض  َۡ �َ  ٰ َ ََ 

ٖض  َۡ ل ودَ  َ� ََ ْ ْ  ٢ يَتََسَ َ نِاَّ قََل ْوا َّ َ ِ�ْ  َ�ۡبو   ِ  ََ ِ ۡهل
َ

ۡشفِقِ�َ  أ َملّ  ٢ م  ََ   ّّ � َََ لَۡي ََ 
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َ ََ ٰ ََ  َنَنقَٮ ومِ  اَب ََ ) يهنى ئههلى جهننهت(ئۇالر « :تهرجىمىسى  ﴾�لّسم 
بىز : ئۇالر ئېيتىدۇ. بىرىگه قارىشىپ پاراڭ سېلىشىدۇ -بىر 

ئالالهنىڭ ( ئائىلىمىزدە ) دۇنيادىكى چاغدا(ههقىقهتهن 
ئالاله بىزگه مهرههمهت قىلدى، بىزنى . قورقاتتۇق) ئازابىدىن

 ].ئايهتلهر -٢٧-٢٦-٢٥ر سۈرە تۇ[» زەههرلىك ئازابتىن ساقلىدى
دوزاخ ئههلىنىڭ نېمه دەيدىغانلىقىنى ئالاله تائاال بايان     

ْ ﴿ :قىلىپ مۇنداق دەيدۇ َقَل وا ََ َ ََ َب  َنَ�  ا َرىّ  َ�ٰلَۡيتَ ِ َّ َََ َ�ِٰت � ا َ� ِ ُّ ََ 
ودَ  لَ  َناَ�  ِّ  َ�َِ ِّ ۡؤ كاشكى دۇنياغا «: ئۇالر« :تهرجىمىسى ﴾�لۡم 

پهرۋەردىگارىمىزنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قايتۇرۇلساق ئىدۇق، 
-٢٧سۈرە ئهنئام . [دەيدۇ »قىلمايتتۇق ۋە مۆمىنلهردىن بوالتتۇق

 ].ئايهت
ئىمام تهبهرىي ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت     

: ئههلى جهننهت، ئههلى دوزاخقا«:قىلغان تهپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ
قىلغان نهرسىنى ههق تاپتۇق،  بىز پهرۋەردىگارىمىز بىزگه ۋەدە‹‹

سىلهرمۇ پهرۋەردىگارىڭالر ۋەدە قىلغان نهرسىنى ههق 
، خارلىق، پهسلىك ۋە "ههئه": ئۇالر. دەپ توۋاليدۇ›› تاپتىڭالرمۇ؟

بىز جهننهتته : جهننهت ئههلى. دەرتلىك ئازابقا دۇچار بولدۇق دەيدۇ
هۆرمهتكه ئېرىشىش بىلهن -تۈرلۈك نېمهت، ئىززەت

رىمىز بىزگه ۋەدە قىلغان نهرسىنى ههق تاپتۇق پهرۋەردىگا
 ].بهت-٤٤٦توم  -١٢تهپسىرىي تهبهرىي .  [»دەيدۇ

جهننهت «: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     
ئههلى بىلهن دوزاخ ئههلى ئارىسىدا سىپىل بولۇپ، جهننهت 

لغان ئههلى ئۈچۈن ئىشىكلهر ئىچىلىدۇ، ئۇالر كارۋاتلىرىدا ئارام ئا
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هالهتته دوزاخ ئههلىنىڭ قانداق ئازابلىنىۋاتقانلىقىغا قارايدۇ ۋە 
ئۇالرنىڭ خۇرسهن بولىشى ئالاله . ئۇالرغا قاراپ كۈلۈشۈپ كېتىدۇ

تائاالنىڭ ئۇالرنى خاتىرجهم قىلىپ، كاپىرالردىن ئىنتىقام 
تهپسىرىي تهبهرىي . [»ئالغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈشتۇر

 .]بهت -٣٠٤توم -٢٤
جهننهت ئههلى ئۆزىنىڭ ! شۇنى بىلىۋېلىش كېرەككى    

بۇرادەرلىرىنىڭ دوزاختا -دۇنيادىكى يېقىنلىرى ۋە دوست 
ئازابلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرگهندە ئۇنىڭدىن قىلچىمۇ بىئارام 

قىيامهت كۈنىدە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بارلىق ئاالقه . بولمايدۇ
همهللهر بىلهن بولغان ئۈزۈلىدۇ، پهقهت تهقۋادارلىق ۋە ياخشى ئ

يهنى بۇ يهردە دۇنيالىقنى كۆزلىمهستىن، . (دوستلۇق قالىدۇ
بۇ ). مۇههررىر -ئالاله رازىلىقى ئۈچۈن بولغان ئاالقه كۆزدە تۇتۇلىدۇ

َ  ﴿ :ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ْ َّ ِِ
َ
�ۡ�  ِ َِِ َّ مۡ  يَۡو  ۡ ض  َۡ ٍض  َ� َۡ نّ  ِ�َ  َ ََ 

ّتقِ�َ  نِّ�  بۇ كۈندە دوستالر بىر ـ بىرىگه دۈشمهن « :رجىمىسىته ﴾�لۡم 
ئۇنداق (تهقۋادارالرال ) خۇدالىق ئۈچۈن دوستالشقان(بولىدۇ، پهقهت 

 ].ئايهت -٦٧سۈرە زۇخرۇپ . [»)ئهمهستۇر
 ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر    


