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بىرسىگه ياخشى مۇئامىلىدە -ئارا بىرسى ئۆز
خوتۇنالرنىڭ مۇكاپاتى قانداق  -بولىدىغان ئهر

 بولىدۇ؟
 

 نومۇرلۇق سوئال -٨٨٣٥٣     
 : سۇئال     
لىقىنى بېغىشاليدىغان، سائادىتى ئۈچۈن بار -ئېرىنىڭ بهخت     

ئۇنى ههم ياخشىلىققا  ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئىزچىل بويسۇنۇپ
بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان، ئېرىگه ئۆزىنىڭ كىچىك 

مۇههببهت بىلهن مۇئامىله -بالىسىغا مۇئامىله قىلغاندەك سۆيگۈ
قىلىدىغان، بۇ مۇئامىله سهۋەبلىك ئۇنىڭدىن يولدىشى ئىنتايىن 

ن ۋە ههرۋاقىت ئېرىنىڭ ياخشى دۇئاسىنى خۇرسهن بولىدىغا
ئالىدىغان ئايالنىڭ ئهجرى قانداق بولىدۇ؟، شۇنىڭغا ئوخشاش 
ئايالىغا ههم ياخشى مۇئامىلىدە بولىدىغان ئهرلهرنىڭ ئهجرىچۇ؟، 

 .بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن
 : جاۋاب     
 .بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالاله قا بولسۇن     
-مۇههببهت ۋە بهخت-سىلهرنىڭ تۇرمۇشۇڭالردىكى سۆيگۈ     

. سائادەتنىڭ داۋاملىق بولۇشىنى ئالاله تائاالدىن سورايمهن
شۇنداقال بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئائىله ۋە تۇرمۇشلىرى 

مۇههببهت ۋە سهمىمىيهت بىلهن -ىگه ئوخشاش سۆيگۈكسىلهرنىڭ
 .تولۇشىنى ئۈمىت قىلىمهن
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مهن سىزگه پهيغهمبهر ! غۇچى سىڭلىمسورى سۇئال     
سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سىزگه ئوخشاش سۈپهتلهر 
بىلهن ياشىغان ئايالالرنىڭ ئهجرىنى بايان قىلىش توغرىسىدا 

 :بىلهن خۇش بىشارەت بىرىمهن بهرگهن نۇرغۇن بېشارەتلىرى
ئابدۇررەهمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت      
ىنغان ههدىسته، پهمغهمبهر سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىل

ئهگهر بىر ئايال ئۆزىنىڭ بهش ۋاخ نامىزىنى «: مۇنداق دېگهن
ئوقۇسا، بىر ئاي روزىسىنى تۇتسا، ئهۋرەتلىرىنى هارامدىن 
ساقلىسا، ئېرىگه ئىتائهت قىلسا، قىيامهت كۈنى ئۇ ئايالغا 

سىڭىز ئىشىكىدىن كېرىشنى خالى جهننهتنىڭ قايسى
شهيخ ). ١٩١\١(ئههمهد رىۋايىتى[» .شۇنىڭدىن كېرىڭ دىيىلىدۇ

ههدىسته -١٩٣٢ناملىق ئهسهر " سههىه ئهتتهرغىب"ئالبانى 
 ].ههسهن دېگهن

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ بايان قىلغان ههدسىته      
مهن سىلهرگه «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

نهتته بولىدىغان ئهرلهردىن خهۋەر بهرمهيمۇ؟ ئاراڭالردىكى جهن
. دېدۇق! رسىله ئې رەسۇلۇلالهبىز، خهۋەر به. دېۋىدى

پهيغهمبهر جهننهتته بولىدۇ، راستچىل : پهيغهمبهرئهلهيهىساالم
كىشى جهننهتته بولىدۇ، ههمدە ئۆزىنىڭ ئهڭ يىراق يهردىكى 
قېرىندشىنى باشقا مهقسهتتىن خالى هالدا، ئالاله رىزالىقىنى 

ئۇنىڭدىن . كۆزلهپ زىيارەت قىلغان كىشى جهننهتته بولىدۇ، دېدى
كىيىن، مهن سىلهرگه ئاراڭالردىن جهننهتته بولىدىغان 
ئايالالرنىڭ خهۋىرىنى بهرمهيمۇ؟ دېۋىدى، بىز سۆزلهپ بهرسىله ئې 

-مېهرى: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. رەسۇلۇلاله دېدۇق
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مۇههببهتلىك، تۇغۇمچان، ئهگهر ئاچچىقى كهلسه ياكى 
ۇ قولۇم پهرىشانلىق يهتسه ياكى ئۇنىڭغا ئېرى ئاچچىقلىسا، ب

مهندىن ) يهنى ساڭا ۋەدە بېرىمهنكى(سېنىڭ قولۇڭنىڭ ئۇستىدە 
يهنى كۆزۈمگه (رازى بولمىغۇنچه قهدەر كىرپىكىمنى قاقمايمهن 

» .دېگۈچى ئايالالر جهننهتته بولىدۇ، دېدى) ئۇيقا كهلمهيدۇ
-٢٠٦توم -٢ناملىق ئهسىرى " جهمۇل ئهۋسهتئئهلمۇ"تىبرانى [

يخ ئالبانى سههىه ههدىسلهر توپلىمى شه. بهتته رىۋايهت قىلغان
-١٩٤٢ههدىس، سههىه ئهتتهرغىب ناملىق ئهسىرى  -٣٣٨٠

 ].ههدىسته بايان قىلغان
هۈسهيىن ئىبنى مۇهسىن رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ دادىسىنىڭ      

ئۇ ئايال «: ئايال بىر تۇغقىنىدىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ئىش ئۈچۈن كهلگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا بىر 

ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ ئايالنىڭ ئىشىنى 
ئېرىڭىز بارمۇ؟ ئۇ : پۈتتۈرگهندىن كىيىن ئۇنىڭدىن سورىدى

ئېرىڭىزگه : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ههئه دېدى: ئايال
مهن : ئۇ ئايال. قانداقراق مۇئامىلىدە بولىسىز؟ دەپ سورىدى

. زمىتىنى قىلىمهن، دېدىكۈچۈمنىڭ يهتكىنىچه ياخشى خى
سىز ئۆزىڭىزنىڭ يولدىشىڭىز بىلهن : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

يامانلىقىغا قاراپ بېقىڭ،  -بولغان مۇئامىلىڭىزنىڭ ياخشى
چۈنكى ئۇ يولدىشىڭىز سىزنىڭ جهننىتىڭىز ياكى 

ناملىق " ئهلمۇسنهد"ئىمام ئههمهد رىۋايىتى [ ».دەۋزىخىڭىزدۇر
 ].سههدى-٣٤١توم -٤ئهسىرى 

: ئهلمهناۋى يۇقىرىقى ههدىسته توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ     
جهننهتكه كىرىشىڭىزدىكى سهۋەب يولدىشىڭىزنىڭ سىزدىن "
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رازى بولىشى، دەۋزاخقا كىرىشىڭىزدىكى سهۋەب ئۇنى نارازى 
تۇرمۇشىڭىزدىكى مۇئامىلىنى ياخشىالڭ، ئۇنىڭ . قىلىشىڭىزدۇر

". الپلىق قىلماڭبۇيرۇقلىرىغا گۇناهالم بولمايدىكهن خى
 ].بهت-٦٠توم -٣پهيزۇل قهدىر [

 ئايالىغا ياخشى مۇئامىلىدە قىلىدىغان ئهر توغرىسىدا كهلگهن     
خۇش بېشارەتلهر بولسا؛ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا 

كامىل  ئوخشىغان ئهرنىڭ ئىمانى جهننهتكه كىرگۈزىدىغان
رغا گۈزەل بارلىق ئىنسانال. ئىماندۇر دەپ گۇۋاهلىق بهرگهن

 .مۇئامىلىدە بولۇش ئهۋزەلدۇر
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته،      

 ئىچىدەمۆمىنلهرنىڭ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ئىمانى ئهڭ كامىلراقى ئۇالرنىڭ ئهخالقى ئهڭ گۈزەل 

ىرى ئۈچۈن سىلهرنىڭ ياخشىلىرىڭالر ئۆز ئايالل. بولغانلىرىدۇر
رىۋايىتى  تىرمىزي[ ».ئهڭ ياخشى ئهخالقتا بولغانلىرىڭالردۇر

 ].شهيخ ئالبانى سههىه ههدىس دېگهن. ههدىس-١١٦٢
 .رههممىنىڭ توغرىسىنى ئالاله بىلگۈچىدۇ     
      


