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 ئالسوقهبرىدىكى ئۈچ 
 

 نومۇرلۇق سوئال -١٠٤٠٣     
 سوئال:     
ئىنسان قهبرىدە دۈچ كىلىدىغان ۋە ئالالهتىن پاناهلىنىشقا      

بۇيرۇلغان سوئالالر قايسى؟ بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد 
 قىلىمهن.

 جاۋاپ:      
لهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهم     

 ئالالهغا خاستۇر.
بىرىنچى: ئىنسان ئۆلگهندە روهى كۆتۈرلۈپ ئۇ كىشى قهبرىگه      

قۇيىلىدۇ، بۇ ئاخىرەتنىڭ دەسلهپكى باسقۇچى هېسابلىنىدۇ. 
 چۈنكى قهبرە ئاخىرەتنىڭ باشلىنىشىدىكى ئهۋۋەلقى مهنزىلدۇر.

ئازاد گهردىسى هانىي ئوسمان ئىبنى ئهپپان رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ 
مۇنداق دەيدۇ: ئوسمان رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ قهبرىستانلىققا كهلسه 
يىغلىغاندىن ساقاللىرى هۆل بولۇپ كېتهتتى. ئۇنىڭدىن: جهننهت 
بىلهن دوزاخ زىكىر قىلىنغاندا يىغلىمايسىز، قهبرىستانلىققا 

 كهلگهندە يىغالمسىز دەپ؟ سورىلىۋىدى، ئۇ: پهيغهمبهر
قهبرە ئاخىرەتنىڭ باشلىنىشىدىكى ئهۋۋەلقى «منىڭ: ئهلهيهىسساال

مهنزىلدۇر، قهبرىدىكى سوئالغا جاۋاپ بېرىپ ئۇتۇق قازانغان كىشى 
ئۈچۈن ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشالر ئاساندۇر، ئهمما سوئالالرغا جاۋاپ 
بېرەلمىگهن كىشى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشالر تولىمۇ 

 رمىزى رىۋايىتى]. [تى دەپ جاۋاپ بهردى.» قېيىندۇر،
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مهن قهبرىدىنمۇ «پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ:       
-٢٣٠٨[تىرمىزىي رىۋايىتى » قورقۇنچلۇق ئورۇننى كۆرمىدىم.

 ههدىس].-٤٥٦٧ههدىس، ئىبنى ماجه رىۋايىتى 
ئىككىنچى: ئالالهنىڭ ئىزنى بىلهن قهبرىگه ئىككى پهرىشته       

ىنى، پهيغهمبىرى قاتارلىق هاياتىدا كېرىپ ئۇ كىشىنىڭ رەببى، د
ئىمان ئېيتىش بۇيرۇلغان ئىشالردىن سورايدۇ. ئهگهر ئۇنىڭغا توغرا 
جاۋاپ بهرسه كېيىنكى ئىشلىرى ياخشى بولىدۇ. ئهگهر توغرا جاۋاپ 
بېرەلمىسه پهرىشتىلهر ئۇ كىشىنى تۆمۈر توقماق بىلهن قاتتىق 

 ئۇرىدۇ. 
هقۋادار سالىه كىشىلهردىن قهبرىگه قويۇلغان كىشى ئهگهر ت     

پاجىر -بولسا چىرايى نۇرلۇق پهرىشتىلهر كېلىدۇ، ئهمما پاسىق
كىشى بولسا چىرايى قورقۇنچلۇق پهرىشتىلهر كېلىدۇ، مانا بۇ 
ئىنسان قهبرىدە تۇنجى قېتىم دۇچ كېلىدىغان قهبرىدىكى پىتنه ۋە 

 سىناقتىن ئىبارەتتۇر. 
يان قىلىنغان ههدىسته ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنهادىن با      

ئى ئالاله! مهن هورۇنلۇق، «پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 
قېرىلىق، قهرزدارلىق ۋە گۇناهقا چۈشۈپ قېلىشتىن ساڭا 
سېغىنىپ پاناهلىنىمهن. ئى ئالاله! مهن سهندىن دوزاخ ئازابى ۋە 
ئۇنىڭ سىناقلىرىدىن، قهبرە ئازابى ۋە ئۇنىڭ سىناقلىرىدىن، 

ق ۋە كهمبهغهللىكنىڭ پىتنىسىنىڭ يامانلىقى، دەججالنىڭ بايلى
ئهسكىلىكى ۋە پىتنىسىدىن سېغىنىپ پاناه تىلهيمهن. ئى ئالاله! 
مېنىڭ خاتالىقلىرىمنى سۇ بىلهن، قار بىلهن، مۆلدۈر بىلهن 
يۇغىن. ئاق كىيىم كىردىن پاكىزالنغاندەك مېنىڭ قهلبىمنى 

الىقنىڭ ئارىسىنى كۈن خاتالىقتىن پاك قىلغىن. مهن بىلهن خات
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» چېقىش بىلهن كۈن پېتىشنىڭ ئارىسىدەك يىراق قىلغىن.
 ههدىس]. -٦٠١٤[بۇخارىي رىۋايىتى 

قهبرە ئازابى ۋە «ئىبنى ههجهر رەهىمههۇلاله: ههدىستىكى      
دېگهن سۆزدىن، ئىككى پهرىشتىنىڭ سوئال » ئۇنىڭ پىتنىلىرىدىن

هندۈرىدۇ. [پهتهۇلبارى قىلىدىغانلىقى كۆزدە تۇتىلىدۇ،  دەپ چۈش
 بهت].-١٧٧توم -١١

قهبرە ئازابى ۋە ئۇنىڭ «شهيخ مۇبارەكپورى: ههدىستىكى      
دېگهن سۆزدىن، ئىككى پهرىشتىنىڭ سوئالىغا » پىتنىلىرىدىن

 جاۋاپ بىرىشتىكى ههيرانلىق كۆزدە تۇتىلىدۇ، دەيدۇ.
ئۈچىنچى: ئىككى پهرىشتىنىڭ قهبرىدە سورايدىغان سوئالى      

 ۆۋەندىكى ههدىسته بايان قېلىنىدۇ: ت
بهرا ئىبنى ئازىب رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز       

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن بىرلىكته ئهنسارىيالردىن بىر 
كىشىنىڭ جىنازا نامىزىغا قاتناشقاندىن كىيىن تۇپراق بېشىغا 

ىسساالم كهلدۇق، ئىچ يهرلىك تهييار بولغىچه پهيغهمبهرئهلهيه
ئولتۇردى، بىزمۇ ئۇنىڭ ئهتراپىدا خۇددى بېشىمىزغا قۇش قونغاندەك 

جېت ئولتۇردۇق، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ قولىدا بىر -جىم
تاياقچه بولۇپ، ئۇنىڭ بىلهن يهرنى جىجاپ تۇراتتى، 

قهبرە «پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇشتۇمتۇت بېشىنى كۆتۈرۈپ: 
ئۈچ قېتىم -پاناه تىلهڭالر دەپ ئىككى ئازابىدىن ئالالهقا سېغىنىپ

دېدى. ئاندىن: مۆمىن بهندە دۇنيا هاياتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ 
ئاخىرەتكه يۈزلىنىدىغان ۋاقىتتا، ئاسماندىن چىرايىدىن قۇياشتهك 
نۇر يېغىپ تۇرىدىغان پهرىشتىلهر چۈشۈپ، كۆز يهتكۈدەك يهرگه 

كىپهنلىرى ۋە كېلىپ ئولتۇرىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرى بىلهن جهننهتنىڭ 
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بۇي نهرسىلىرىنى بىرگه ئېلىپ كېلىدۇ. جان ئالغۇچى -خۇش
پهرىشته ئۇ كىشىنىڭ بېشىغا كېلىپ: ئى پاك روه! 
پهرۋەردىگارىڭنىڭ رازىلىقى ۋە مهغپىرىتى تهرىپىگه چىققىن دەيدۇ 

دە، -ۋە ئۇنىڭ روهىنى سۇدىن قىلنى سۇغارغاندەك سىلىق ئالىدۇ
قولغا -ا مهزكۇر روهنى قولدىنكۆز يۇمۇپ ئاچقىچىلىك ئارىسىد

ئىلىپ جهننهتتىن ئىلىپ كهلگهن خۇشبۇيالر بىلهن بىرگه 
-كېپهنلىككه قويىدۇ، ئۇنىڭدىن زېمىندا تېپىلىدىغان مۈشكى

ئهنبهرلهرنىڭ پۇرىقىغا ئوخشاش خۇش پۇراقالر چىقىپ تۇرىدۇ. ئۇالر 
ئۇ روهنى ئىلىپ ئاسمانغا ئۆرلهپ پهرىشتىلهرنىڭ يېنىدىن 

، ئاسماندىكى پهرىشتىلهر: بۇ خۇش پۇراق پاك روه ئۆتكهندە
كېمنىڭ؟ دەپ سورايدۇ، ئۇالر: بۇ پاالنچىنىڭ ئوغلى پاالنچىنىڭ 
روهى دەپ ئۇنى دۇنيادا ئاتالغان ئهڭ چىرايلىق ئىسمى بىلهن 
ئاتايدۇ. ئاندىن ئۇالرنىڭ زېمىننىڭ ئاسمىنىغا يېتىپ كېلىپ 

، ئۇالرمۇ بۇ روهنى ئاسماننىڭ ئېشىكىنى ئېچىشنى تهلهپ قىلىدۇ
قىزغىن كۈتۈۋالىدۇ، ههتتا يهتتىنچى ئاسمانغا يېتىپ كېلىدۇ، ئۇ 

ئهمىلىنى يهتتىنچى -ۋاقىتتا ئالاله تائاال: بهندەمنىڭ نامه
ئاسماندىكى ئىلىييىنغا (ئهڭ يۇقىرى دەرىجىگه) يېزىڭالر، روهىنى 
زېمىنغا قايتۇرۇڭالر، مهن ئۇنى زېمىندىن ياراتتىم، زېمىنغا 

ىندىن قايتا تىرىلدۈرىمهن دەيدۇ. ئۇنىڭ قايتۇرىمهن ۋە ئۇنى زېم
روهى جهسىتىگه قايتۇرۇلىدۇ، ئاندىن ئىككى پهرىشته كېلىپ ئۇ 
كىشىنى ئولتۇرغۇزۇپ: پهرۋەردىگارىڭ كىم؟ دەپ سورايدۇ، ئۇ: 
پهرۋەردىگارىم ئالاله دەيدۇ، پهرىشتىلهر: دىنىڭ نېمه؟ دەيدۇ، ئۇ: 

ۇ كىشى ههققىدە دىنىم ئىسالم دەيدۇ، پهيغهمبىرىڭ كىم، سهن ب
نىمىلهرنى بىلىسهن؟ دەپ سورايدۇ، ئۇ: پهيغهمبىرىم مۇههممهد 
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ئهلهيهىسساالم، ئالالهنىڭ ئهلچىسى، ئۇ بىزگه توغرا يولنى ئىلىپ 
كهلدى. بىز ئۇنىڭغا ئىشهندۇق ۋە ئهگهشتۇق. پهرىشتىلهر: 
قىلمىشلىرىڭ نېمه؟ دەپ سورايدۇ، ئۇ: قۇرئان كهرىمنى تىالۋەت 

ڭغا ئىشهندىم ۋە ئۇنىڭ تهقهززاسى بويۇنچه ياشىدىم قىلدىم، ئۇنى
دەيدۇ. ئالاله تائاال پهرىشتىلهرگه خىتاب قىلىپ: بهندەم راست 
ئېيتتى، ئۇنىڭغا جهننهتتىن پايانداز سېلىڭالر، جهننهتتىن 
كىيىندۇرۇڭالر، قهبرىدىن جهننهتكه قاراپ تۇرىدىغان ئىشىك 

ه قاراپ تۇرىدىغان بىر ئىچىڭالر!، دەيدۇ. ههمدە ئۇنىڭغا جهننهتك
-بوستانلىرى ۋە نازۇ-ئىشىك ئىچىلىدۇ، ئۇ جهننهتنىڭ باغۇ

نېمهتلىرىنى، ئېسىل خۇشپۇراق ۋە مهيىن گۈزەل هاۋالىرىنى هېس 
قىلىدۇ. ئۇنىڭ قهبرىسى كۆزيهتكۇدەك يهرگىچه كېڭهيتىلىدۇ. 
ئۇنىڭ يېنىغا كېلىشكهن، خۇش چىراي بىر كىشى كېرىپ كېلىدۇ 

قېلىنغان ۋە خۇرسهن بولىدىغان مۇشۇ كۈنۈڭگه  ۋە: ساڭا ۋەدە
مۇبارەك بولسۇن دەيدۇ، ئۇ: سهن كېم؟ چىرايىڭدىن ياخشىلىق 
ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ دەيدۇ، كىرگهن ئادەم: مهن سېنىڭ 
ياخشى ئهمهللىرىڭ دەيدۇ. ئۇ: ئى ئالاله! قىيامهتنى بارلىققا 

قايتسام دەيدۇ. بالىلىرىمنىڭ يېنىغا -كهلتۈرگىن، مهن ئائىله
كاپىر دۇنيا هاياتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ ئاخىرەتكه يۈزلىنىدىغان 
ۋاقىتتا، ئاسماندىن چىرايىدىن مۇز يېغىپ تۇرىدىغان پهرىشتىلهر 
چۈشۈپ، كۆز يهتكۈدەك يهرگه كېلىپ ئولتۇرىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرى 

يىرىك رەختتىن تهييارالنغان كېپهنلىكنى بىرگه -بىلهن قوپال
دۇ. ئاندىن كىيىن جان ئالغۇچى پهرىشته كېلىپ ئىلىپ كېلى

ئۇنىڭ بېشىدا ئولتۇرۇپ: ئى نىجىس روه! ئالاله تائاالنىڭ غهزىپى ۋە 
دە، ئۇنىڭ جهسىتىدىن -ئازابىنىڭ تهرىپىگه چىققىن دەپ توۋاليدۇ
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قوپاللىق بىلهن روهىنى تارتىپ ئالىدۇ، كاپىرنىڭ پۈتۈن تومۇر ۋە 
جېنىنى تىكهنلىك تاياقنى هۆل  پهيلىرى ئۈزۈلىدۇ. خۇددى ئۇنىڭ

يۇڭدىن تارتىپ ئالغاندەك ئالىدۇ. ئاندىن كىيىن پهرىشتىلهر ئۇنىڭ 
يىرىك -قولغا ئېلىپ قوپال-جېنىنى كۆز يۇمۇپ ئاچقۇچه قولدىن

كېپهنگه قويىدۇ، ئۇنىڭدىن زېمىندا سېسىپ كهتكهن ئېشهكنىڭ 
تاپىدىن چىققاندەك سېسىق پۇراق چىقىپ تۇرىدۇ. كاپىرنىڭ 

وهىنى ئىلىپ ئاسمانغا ئۆرلهش جهريانىدا ئۇچرىغانلىكى ر
پهرىشتىلهر: ۋاي بۇ نېمه دېگهن سېسىق پۇراق! بۇ كېمنىڭ روهى؟ 
دەيدۇ، ئۇالر: بۇ پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنچىنىڭ روهى دەپ ئۇنى دۇنيادا 

قهبىه ئىسمى بىلهن ئاتايدۇ. ئۇالر زېمىننىڭ -ئاتالغان ئهڭ سهت
، ئېچىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ، لېكىن ئاسمىنىغا يېتىپ كېلىپ

ئۇالرغا ئاسماننىڭ ئېشىكى ئېچىلمايدۇ. ئاندىن 
َداِء ﴿ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ئايهتنى ئوقۇدى: َّ ُ  ال بوَوا

َ
ْو ئ  ُ َ  ف َتّّ   ل

َ
 

ِخَاِط 
و
ِْ  ال ِِ َل  

ََد  
و
ّ َ يَِ َا اَ َّ َّنَة 

و
ََ اَ  يَدو    و

َ
 ئۇالرغا«تهرجىمىسى:  ﴾َو 

ئىمان ئېيتىشقا گهدەنكهشلىك قىلغانالرغا ئاسماننىڭ دەرۋازىسى 
ئېچىلمايدۇ (يهنى ئۇالرنىڭ ياخشى ئهمهلى ۋە دۇئاسى قوبۇل 
بولمايدۇ)، تاكى تۆگه يىڭنىنىڭ تۆشۈكىدىن ئۆتكۈچه ئۇالر 

» جهننهتكه كىرمهيدۇ (يهنى ئۇالر ههرگىزمۇ جهننهتكه كىرمهيدۇ).
 ئايهت]. -٤٠[سۈرە ئهئراپ 

ئهمىلىنى -ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ: بۇ كاپىر بهندىنىڭ نامه      
زېمىننىڭ ئهڭ تۆۋەن قاتلىمىغا يىزىڭالر، ئۇنى زېمىنغا قايتۇرۇڭالر، 
مهن ئۇنى زېمىندىن ياراتتىم، زېمىنغا قايتۇرىمهن ۋە ئۇنى 
زېمىندىن قايتا تىرىلدۈرىمهن، دەيدۇ. مهزكۇر روه ئۇنىڭ جهسىتىگه 

ۇ. ئاندىن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ئايهتنى تىالۋەت قايتۇرۇلىد



 

9 

وِي ﴿ قىلدى: ُو وو َف
َ
�و  ئ َّ ُ  ار ت  ََ ْو َّ ََ َداِء  َّ ََّدا َ ّم ِنَن ال

َ
ُِ ضََكّ ِاو بِال ّف

َوَنن ك  و
ٍَ َلِحخٍق  ِِ َنَك    � ُِ الِم  كىمكى ئالالهقا شېرىك «تهرجىمىسى:  ﴾بِ

تاشلىنىپ، قۇشالر ئۇنى ئېلىپ  كهلتۈرىدىكهن، ئۇ گويا ئاسماندىن
قاچقاندەك، ياكى بوران ئۇنى ئېلىپ بېرىپ يىراق جايغا 

 ئايهت]. -٣١[سۈرە ههج » تاشلىۋەتكهندەك بولۇپ قالىدۇ.
ئاندىن ئىككى پهرىشته كېلىپ ئۇ كىشىنى ئولتۇرغۇزۇپ:       

پهرۋەردىگارىڭ كىم؟ دەپ سورايدۇ، ئۇ: هه! هه! مهن بىلمهيمهن 
ىشتىلهر: دىنىڭ نېمه؟ دەيدۇ، ئۇ: هه! هه! مهن بىلمهيمهن دەيدۇ. پهر

دەيدۇ. ئالاله تائاال پهرىشتىلهرگه خىتاب قىلىپ: ئۇنىڭغا ئوتتىن 
بىساتالرنى سېلىڭالر، ئوتتىن كىيىملهرنى كهيدۇرۇڭالر، قهبرىدىن 
دوزاخقا قارىتىپ بىر ئىشىك ئىچىڭالر، دەيدۇ. ئاندىن كىيىن 

تۇرىدىغان بىر ئىشىك ئىچىلىدۇ، قهبرىدىن دوزاخ كۆرۈنۈپ 
جهههننهمنىڭ ئهلهملىك ئىسسىقى ۋە سىېسىق پۇراقلىرىنى 
هېس قىلىدۇ. ههمدە ئۇنىڭغا قهبرە تارايتىلىتىپ، قوۋۇرغىلىرى 

-بىرىگه كىرىشىپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ يېنىغا: چېرايى بهت-بىر
بهشىرە، قهبىه كىيىنگهن، يىرگىنىشلىك پۇراقالر چېقىپ 

كىشى كېرىپ: ساڭا ۋەدە قېلىنغان بۇ كۈنىڭگه تۇرىدىغان بىر 
مۇبارەك بولسۇن دەيدۇ، ئۇ: سهن كېم؟ چىرايىڭدىن يامانلىق 
ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈپال تۇرىدۇ، دەيدۇ. ئۇ ئادەم: مهن سېنىڭ نىجىس 
ئهمهللىرىڭ دەيدۇ. ئۇ: ئى رەببىم! قىيامهتنى تۇرغۇزمىغىن! دېگهن 

ههدىس، ئههمهد - ٤٧٥٣ۋايىتى [ئهبۇ داۋۇت رى »سۆزنى تهكراراليدۇ.
 ههدىس].-١٨٠٦٣
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ا ئىككى پهرىشته قهبرىدە ئىنساندىن تئهڭ كۈچلۈك قاراش      
پهقهت تهۋهىد ۋە ئهقىدە توغرىسىدا سوئال قىلىدىغانلىقى بايان 

 قىلىنىدۇ.
 ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.      

 
      

 


