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پهرىنىڭ ئىنئام قىلىنىشىدىكى - ھۆر 72شېهىتكه جهننهتته 
  ھېكمهت نېمه؟

   
   

  نومۇرلۇق سوئال- 135049

  :سوئال

پهرىنىڭ بېرىلىشىدىكى - ھۆر72ئالالھ يولىدا شېهىت بولغان كىشىگه ئاخىرەتته 
شېهىت قىيامهت . ھېكمهت نېمه؟ بۇ ساننى بېكىتىشتىن نېمه مهقسهت قىلىنىدۇ؟

 كىشىگه شاپائهت قىلىشقا رۇخسهت بېرىلهمدۇ؟، بۇ ھهقته 70ى ئۆز ئائىلىسىدىن كۈن
  .چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمىز؟

  :جاۋاپ

مىقدام ئىبنى مهئدى كهرىبه  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر جانابى ئالالھغا خاستۇر
: گهنرەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دې

تۈنجى بىر تامچه قىنى : شېهىت ئۈچۈن ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا ئالته خىسلهت بولىدۇ«
ئۆزىنىڭ جهننهتتىكى . زېمىنغا تۆكۈلۈشى ھامان گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

بېشىغا دۇنيادىكى بارلىق نهرسىلهردىن . قهبرە ئازابىدىن ساقلىنىدۇ. ئورنىنى كۆرىدۇ
پهرى ئىنئام قىلىنىپ - ھۆر72. ك تاج كىيدۈرۈلىدۇقىممهتلىك بولغان ياقۇت كۆزلۈ

 كىشىگه شاپائهت قىلىش 70تۇغقانلىرىدىن - ئۆز ئۇرۇق. خوتۇنلۇققا بېرىلىدۇ
، )2799(، ئىبنى ماجه)1663(بۇ ھهدىسنى ئىمام تىرمىزى[» .ئىمتىيازى بېرىلىدۇ

تهرغىب ۋە "بۇ ھهدىسنى ئىبنى مۇنزىر . دە رىۋايهت قىلغان) 16730(ئهھمهد
-16تومى - 6دە، ئىبنى ھهجهر پهتهۇلبارى ناملىق ئهسهرنىڭ )210\2"(رھىبته

" تىرمىزىنىڭ سهھىه ھهدىسلهر توپلىمى"لبانى ائشهيخ . بهتلىرىدە ھهسهن دېگهن
  . سهھىه ھهدىس دەپ كۆرسهتكهنناملىق ئهسىرىدە 

دېگهن »  سى ئىنئام قىلىنىپ خوتۇنلۇققا بېرىلىدۇ72ھۆر پهرىلهردىن «ئهمما 
 بىتىدە 481توم- 11ناملىق ئهسىرىنىڭ"مىرقاتۇل مهپاتىه" مولال ئهلى قارىي سۆزنى

دېگهنلىكتىن » سى ئىنئام قىلىنىدۇ72ھۆر پهرىلهردىن «: "شهرھىلهپ مۇنداق دەيدۇ
بهلكى بۇ . مهلۇم ساننى بهلگىلهش مهقسهت قىلىنىدۇ كۆپلۈك مهقسهت قىلىنمايدۇ 

ئالالھ ئۆز پهزلى بىلهن .  مۇكاپات بولىشى مۇمكىنشېهىتكه بېرىلىدىغان ئهڭ تۆۋەن
  .ندېگه" بۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئىنئام قىلىشىغا ھېچنېمه توسالغۇ بولمايدۇ

 كىشىگه شاپائهت قىلىش ئىمتىيازى 70تۇغقانلىرىدىن - ئۆز ئۇرۇق«"ئهمما 
دېگهن سۆزدىن بۇ ساننىڭ بېكىتىلگهن ئاخىرقى سان بولۇش » بېرىلىدۇ

 بۇنىڭدىنمۇ كۆپ كىشىلهرنى شاپائهت قىلىش ئىمتىيازىغا ئېگه ئېهتىماللىقى ياكى
 تىن ئارتۇق كىشىنى شاپائهت 70بۇنىڭدىن . بولىشىنىڭ ئېهتىماللىقىمۇ بار

يهتته دېگهن ساننىڭ  قىاللمايدۇ دېگهنلىك مهقسهت قىلىنمايدۇ، چۈنكى ئهرەبلهر 
  .كۆپهيتمىسىنى كۆپلۈكنى ئىپادىلهش ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ
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) يهنى مۇناپىقالر(ئۇالر !) ئى مۇھهممهد(«:بنى ئاشۇر ئالالھ تائاالنىڭتاھىر ئى
بهرىبىر (ئۈچۈن مهيلى مهغپىرەت تهلهپ قىل، مهيلى مهغپىرەت تهلهپ قىلما 

قېتىم مهغپىرەت تهلهپ قىلساڭمۇ، ئالالھ ھهرگىز ئۇالرنى 70، ئۇالر ئۈچۈن )ئوخشاش
لالھنىڭ پهيغهمبىرىنى ئىنكار چۈنكى ئۇالر ئالالھنى ۋە ئا. مهغپىرەت قىلمايدۇ

دېگهن ئايىتىنى چۈشهندۈرۈپ » .قىلدى،ئالالھ پاسىق قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ
 قېتىم دېگهن سۆزدىن مهلۇم سان مهقسهت قىلىنمايدۇ، بهلكى بۇ 70: مۇنداق دەيدۇ

ساناقنى ئىپادىلهيدىغان ئىسىمالرنىڭ بىرى بولۇپ كۆپلۈك مهنىسىنى ئىپادىلهش 
  .تىلىنىدۇئۈچۈن ئىشلى

بۇ سان ئهرەبلهرنىڭ سۆزىدە كۆپلۈكىنى : "كهششاپ ناملىق ئهسهرنىڭ مۇئهللىپى
  ).348\6(ئهتتهھرىر ۋەتتهنۋىر ". ئىپادىلهش ئۈچۈن ئىشلىتىلىنىدۇ دېگهن

 كه شاپائهت 70تۇغقانلىرىدىن - ئىمام مهناۋىي رەھىمهھۇلالھ شېهىتلهر ئۆز ئۇرۇق
 نى دېگهندىن كۆپلۈك مهقسهت 70: " دەيدۇقىلىدۇ دېگهن سۆزنى شهرھىلهپ مۇنداق

  .بهت- 598توم -6پهيزۇلقهدىر". قىلىنغانلىق ئېهتىماللىقى يۇقىرى

 دېگهن ساننى بېكىتىدۇ؟ دېگهن سۆزنىڭ جاۋابىنى 72 ۋە 70ئهمما نېمه ئۈچۈن 
بىز سانالرنى بېكىتىشتىكى ھېكمهتنى چۈشىنهيلى ياكى . ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ

ۋەزىپىمىز بۇنىڭ ھېكمىتىنى بىلىش ئۈچۈن تهتقىقات ئېلىپ چۈشهنمهيلى، بىزنىڭ 
بېرىش ۋە جاۋابىنى تېپىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئهمهس بهلكى ئالالھ ۋە 

  .ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ بهرگهن خهۋىرىگه تولۇق قانائهت بىلهن بويسۇنۇشتۇر

  ئالالھ ھهممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر

  

  

  

  

  

  


