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 قهبرىدىكى هاياتلىق ئههۋالى

 نومۇرلۇق سوئال -٩٣٨١

 :سوئال

جهسهت قهبىردە تىرىلىدۇ دېيىلسه، ئۇ بۇ دۇنيادىكى هاياتلىققا 

ئوخشامدۇ؟ قانچىلىك تۇيغۇ بىلهن بولىدۇ، قهبرىدىكى هاياتلىقنىڭ 

لسا، مۇددىتى قانچىلىك؟ قهبىردە جهسهتتىن سۇئال قىلىنىدىغان بو

هىندى ۋە ياپۇنلۇقالردەك جهسهتنى كۆيدۈرىۋىتىدىغانالر بار، ئۇالردىن 

قهيهردە سۇئال قىلىنىدۇ؟، دوختۇر بىمارنى ئوپېراتسىيه قىلىش 

جهريانىدا ناركوز قىلىش ئارقىلىق بىمارنىڭ تۇيغۇلىرىنى ۋاقتىنچه 

يىراقالشتۇرىدۇ، ئهمما بۇ ئۆلۈمدە قانداق بولىدۇ؟ بۇ ههقته چۈشهنچه 

 .بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 :جاۋاپ

 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالهغا خاستۇر

ئايالالرنىڭ بىلىۋېلىشى -ئالدى بىلهن ههر بىر مۇسۇلمان ئهر

كىرىمدە خهۋەر بهرگهن -ئالاله تائاال قۇرئان: مۇهىم بولغان بىر مهسىله
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ياكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم سههىه ههدىسلهر ئارقىلىق بىلدۈرگهن 

ىيامهتكه ئاالقىدار بولغان، هېساب، جهننهت، دوزاخ، ئۆلۈمگه ئاالقىدار ق

ئازابالر ۋە باشقا غهيبى -جاۋاپ، نېمهت-بولغان قهبرىدىكى سوئال

ئىشالرنىڭ ههممىسىگه ئىشىنىش تهستىقالش ۋە بويسۇنۇش ۋاجىپ 

بىز ئالاله تائاالنىڭ ئېيتقان سۆزلىرى ۋە بهرگهن . بولىدۇ

ئىكهنلىكىنى بىلىمىز، ئالاله تائاال بۇ ههقته خهۋەرلىرىنىڭ راست 

ئالالهتىنمۇ راست سۆزلۈك كىم بار؟ يهنى ئالالهتىنمۇ «: مۇنداق دەيدۇ

يهنه بىر ]. ئايهت-١٢٢سۈرە نىسا [» .راست سۆزلۈك هېچكىم بولمايدۇ

ئالالهتىنمۇ توغرا سۆزلۈك كىم بار؟ يهنى سۆزىدە، ۋەدىسىدە «: ئايهتته

 ].ئايهت-٧٨سۈرە نىسا [» .هېچكىم يوقسادىق  ئالالهتىنمۇ 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنسانالر ئىچىدىكى ئهڭ سهمىمى 

خاهىشى -ئۇ ئۆز نهپسى. راستچىل كىشى ئىكهنلىكىنى بىلىمىز

بىلهن سۆزلىمهيدۇ بهلكى ئالالهنىڭ ئىلهام قىلغان ۋەهىيلىرىنى 

ه غهيبى ئىشالرنىڭ ماهىيىتىنى بىلمىسهكمۇ سههى. سۆزلهيدۇ

ئىكهنلىكى ئىسپاتالنغان ههدىسلهرنى تهستىق قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ، 

بولۇپمۇ ئاخىرەت توغرىسىدا، جهننهت، دوزاخ، جهننهت ئههلىنىڭ 

نېمهتلىرى، دوزاخ ئههلىنىڭ ئازابلىرى، ئىنساننىڭ قهبىردە 
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نېمهتلىنىدىغان ياكى ئازابلىنىدىغانلىقى، روهىنىڭ جهسهتكه 

دىكى خهۋەرلهر ههقىقهت بولۇپ بۇ توغرىدا قايتۇرىدىغانلىقى توغرىسى

مۇسۇلمان بهندىنىڭ قۇرئان . نۇرغۇن سههىه ههدىسلهر بايان قىلىنغان

بىلدۈرگهن ياكى سههىه ههدىسلهردە بايان قىلىنغان ياكى ئىسالم 

ئالىملىرى بىرلىككه كهلگهن ئىشالرغا ئىشىنىشى ۋە ئۇنىڭغا 

 .بويسۇنۇشى ۋاجىپ بولىدۇ

-ئايالالرنىڭ بىرەرسىگه بۇنىڭدىكى سىرى-ئهرئالاله مۇسۇلمان 

هېكمهتلهرنى بىلدۈرگهن بولسا بۇ ياخشىلىق ئۇستىگه ياخشىلىق، نۇر 

ئۇ كىشى . ئۈستىگه نۇر ۋە ئىلىم ئۈستىگه ئىلىم هاسىل بولغانلىقتۇر

-ئالالهنىڭ بۇ چهكسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىپ، بۇ ئىلىم

غهيبى ئىشالرغا بولغان  هېكمهتلهر بىلهن چۈشهنچىسىنى ئاشۇرۇپ

 .ئىشهنچىسىنى كۈچهيتىشى كېرەك

سوراق ۋە جهسهتكه ئاالقىدار ئىشالرغا كهلسهك؛ -قهبرىدىكى سوئال

قهبىردە سوئال قىلىنىش، جهسهتكه روهنىڭ قايتۇرۇلىشى ههق ئىش 

بولۇپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن بۇ توغرىدا نۇرغۇن سههىه 

 .ههدىسلهر بايان قىلىنغان
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دۇنيادىكى هاياتلىقنىڭ غهيرى بولۇپ،  ىدىكى هاياتلىققهبر

ئىچمهك ۋە -بۇ هايات يېمهك. قهبىرگه خاس بولغان بهرزەخ هاياتىدۇر

باشقا نهرسىلهرگه ئېهتىياجلىق بولىدىغان دۇنيا هاياتىنىڭ 

جۈملىسىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇ قهبىردە قىلىنىدىغان سوئالالرنى 

پهرۋەردىگارىڭ : تىنئىككى پهرىشته مهيىت. بىلگۈدەك بىر هاياتلىقتۇر

. كىم؟ دىنىڭ نېمه؟ پهيغهمبىرىڭ كىم؟ دېگهن سوئالالرنى سورايدۇ

پهرۋەردىگارىم ئالاله، دىنىم ئىسالم، : مۇسۇلمان كىشى-مۆمىن

بارلىق . پهيغهمبىرىم مۇههممهد ئهلهيهىسساالم دەپ جاۋاپ بېرىدۇ

مۇسۇلمانالر ئالالهنىڭ ياردىمى بىلهن يۇقىرىقىدەك جاۋاپ -مۆمىن

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى قانداق بىلىسهن؟ دەپ : پهرىشته. بېرىدۇ

ئۇ ئالالهنىڭ ئهلچىسى، بىزگه هىدايهت يولىنى : سورىغاندا، مۇسۇلمان

كۆرسهتتى، بىز ئۇنىڭ سۆزىنى تهستىقلىدۇق، ئىشهندۇق ۋە ئۇنىڭغا 

بىز سىنىڭ مۆمىن ئىكهنلىكىڭنى : پهرىشته. ئهگهشتۇق دەيدۇ

ۋە ئۇ كىشى ئۈچۈن جهننهتتىن بىر ئىشىك ئېچىلىدۇ، بىلهتتۇق، دەيدۇ 

. پۇراقلىرى ۋە نېمهتلىرى كېرىپ تۇرىدۇ-ئۇ يهردىن جهننهتنىڭ خۇش

ئالاله سىنى قهبىردىن هېساب مهيدانىغا قوزغاتقانغا قهدەر : ئۇ كىشىگه

ئهينى ۋاقىتتا ئۇ كىشىگه  . بۇ سىنىڭ تۇرىدىغان ئورنۇڭ دىيىلىدۇ
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ئهگهر ئالالهغا ئىشهنمىگهن بولساڭ : سىتىپدوزاختىكى ئورنىنى كۆر

بۇ سىنىڭ ئورنۇڭ بوالتتى، ئهمما ئىمان ئېيتقانلىقىڭ ئۈچۈن ئالاله 

ئهمما . سېنى دوزاختىن ساقلىدى ۋە جهننهتكه يول ئالدىڭ دىيىلىدۇ

كاپىردىن پهرۋەردىگارى، دىنى ۋە پهيغهمبىرى توغرىسىدا سوئال سورالسا، 

كىشىلهرنىڭ بىرنهرسىلهرنى دەۋاتقانلىقىنى هاه، هاه، هاه بىلمهيمهن، 

پهرىشتىلهر ئۇنى تومۇر توقماق . ئاڭلىغانتىم مهنمۇ شۇنى دېگهن دەيدۇ

بىلهن بىرنى سالدۇ، ئاغرىق ئازابىدىن چىرقىراپ كېتىدۇ، ئۇنىڭ 

قهبرىسى . جىندىن باشقا ههممه جانلىقالر ئاڭاليدۇ-ئاۋازىنى ئىنسان

شتۈرىۋىتىدۇ، ئۇنىڭ تهرىپىگه ئۇنى سىقىپ قوۋۇرغىلىرىنى ئۆته

دوزاختىن بىر ئىشىك ئېچىلىدۇ، ئۇنىڭ قهبرىسى دوزاخنىڭ ئوتلۇق 

ئورەكلىرىنىڭ بىرى بولىدۇ، ئۇنىڭغا دوزاخنىڭ زەههرلىك ئاچچىق 

ئالاله : پهرىشتىلهر ئۇنىڭغا. پۇراقلىرى ۋە ئازابلىرى كېلىپ تۇرىدۇ

ر بۇ سىنىڭ سىنى قهبىردىن هېساب مهيدانىغا قوزغاتقانغا قهدە

ئاندىن كىيىن جهننهتتىن بىر ئىشىك . تۇرىدىغان ئورنۇڭ دىيىلىدۇ

دە، ئالاله سىنى -ئېچىلىپ ئۇنىڭ جهننهتتىكى ئورنى كۆرسىتىلىدۇ

 .هىدايهت قىلغان بولسا ئىدى، بۇ سىنىڭ ئورنۇڭ بوالتتى دەيدۇ
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بۇنىڭدىن مهلۇم بولدىكى، ئىنسان ئۈچۈن قهبرە جهننهتنىڭ گۈزەل 

. دىن ياكى دوزاخنىڭ ئوتلۇق ئورەكلىرىدىن بىرى بولىدۇباغچىلىرى

نېمهت بىلهن ئازاب قهبىردە روه بىلهن جهسهتكه بىرگه بولىدۇ، 

شۇنىڭدەك ئاخىرەتته جهننهت بىلهن دوزاختىمۇ روه بىلهن جهسهت 

 .بىرگه بولىدۇ

ئهمما سۇغا چۆكۈپ ياكى ئوتتا كۆيۈپ ياكى يىرتقۇچالرغا يهم بولۇپ 

هر ۋە شۇنىڭ ئوخشىشىدا ۋاپات قىلغان ئىنسانالرنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنل

روهىغا نېمهت ياكى ئازابتىن بولغان نېسىۋىسى يېتىدۇ، ئۇ كىشىنىڭ 

جهسىتى قۇرۇقلۇقتا ياكى دېڭىزدا ياكى يىرتقۇچالرنى قارنىدا بولسۇن 

يوقتىن بار قىلىشقا قادىر . (ئالاله ئۇنىڭدىن خالىغاننى كهلتۈرىدۇ

لۈمى قايسى تۈردىكى ئۆلۈم بولسۇن، ئهگهر ئازابى ئالاله ئىنساننىڭ ئۆ

ياكى نېمىتىنى تىتېتىشنى ئىرادە قىلىدىكهن، ئالاله ئۈچۈن 

لېكىن نېمهت بىلهن ئازابنىڭ كۆپرەكى روهقا ) -مۇههررىر-.ئاساندۇر

بولىدۇ، روه نېمهتلىنىدۇ ۋەياكى ئازابلىنىدۇ، مۆمىننىڭ روهى 

: هرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنبۇ توغرىدا پهيغهمب. جهننهتكه كېتىدۇ

ههقىقهتهن مۆمىننىڭ روهى جهننهتنىڭ باغچىلىرىدا ئۇچۇپ يۈرىدۇ، «

 .»تۈرلۈك مېۋىلهردىن هۇزۇرلىنىدۇ، كاپىرنىڭ روهى دوزاخقا كېتىدۇ
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ۋە ئالالهنىڭ رەسۇلى خهۋەر  ئايالالرنىڭ ئالاله -مۇسۇلمان ئهر

لىرىنى هېكمهت-بهرگهن ئىشالرغا ئىشىنىشى ۋە بهزى سىرى

بىلمىسىمۇ بۇنى ئالاله ئىرادە قىلغان يول بىلهن تهستىق قىلىشى 

 ئالاله ئهڭ ئالى هىكمهت. ۋاجىپ بولىدۇ

 .بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

شهيخ ئىبنى بازنىڭ تۈرلۈك ماقالىالر ۋە پهتىۋاالر توپلىمى ناملىق 

 .بهتكه مۇراجىئهت قىلىنسۇن-٣٣٨ ئهسىرى 


