
 

  ئايالالرنىڭ جهننهتتىكى ئهھۋالى

   

دۇئا ۋە سـاالمالر پهيغهمـبهر ۋە       . ھهمد ساناالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىغا خاستۇر           

ئهلچىلهرنىــڭ ئهڭ شــهرەپلىكى بولغــان پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا،  

  !ئائىله تاۋاباتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلىرىگه بولسۇن

ــۇ يهردە   ئايالالرنىــڭ ج ــۇالرنى ئ ــداق بولىــدىغانلىقى، ئ هننهتتىكــى ئهھۋالىنىــڭ قان

نېمىلهرنىڭ كۈتىدىغانلىقىغا دائىـر سـوئاللىرىنىڭ كۆپلـۈكىنى كـۆرۈپ، بـۇ تېمىنـى              

ئــۇالر ئۈچــۈن يورۇتــۇپ بېرىــدىغان بىــر قــانچه خىــل پايــدىنى ســاغالم دەلىلــلهر ۋە          

شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـالالھ      . ىمئۆلىماالرنىڭ سۆزلىرى بىلهن ئىسپاتالش ئاساسـىدا توپلىـد       

  : تائاالدىن ياردەم تىلهپ سۆزۈمنى باشاليمهن

ــى ــڭ     : بىرىنچ ــاۋاب ۋە نېمهتنى ــشىدىغان س ــته ئېرى ــۆزلىرى جهننهت ــڭ ئ ئايالالرنى

چۈنكى ئىنسانىيهتنىڭ نهپـسى    . تۈرلىرى توغرىسىدا سوئال سورىشى يامان ئىش ئهمهس      

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم    . ئۆزىنىڭ ئاقىۋىتى، كېلهچهكنى بىلىـشكه ھهۋەس قىلىـدۇ       

ســاھابىلىرىنىڭ جهنــنهت ۋە ئۇنىــڭ نېمهتلىــرى توغرىــسىدىكى مۇشــۇنىڭغا ئوخــشاش  

جهنـــنهت نېمىـــدىن ”: مهســـىلهن ئـــۇالر. ســـوئالالرنى سورىـــشىنى يامـــان كـــۆرمهيتتى

بىر خىشى ئـالتۇن، بىـر خىـشى      ”: دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم   “ ياسالغان؟

ئىـي  : بىـر قېـتىم ئـۇالر     . دەپ جـاۋاب بهرگهن   ) ىـسنىڭ ئاخىرىغـا قهدەر    ھهد(“ ...كۈمۈش  

بىز جهننهتته ئاياللىرىمىزغـا يىتهلهمـدۇق؟ دەپ سوراشـقاندا،         ! ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى 

  .بهرگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۇنداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا خهۋەر 

 جهنـنهت ۋە ئـۇ      -ايال بولسۇن    مهيلى ئهر ياكى ئ    -ئىنسانالرنىڭ نهپسى   : ئىككىنچى

 نېمهتلهر زىكىر قىلىنغـان چاغـدا، ئۇنىڭغـا تهلپۈنىـدۇ،           -ئۆز ئىچىگه ئالغان تۈرلۈك نازۇ    

  بۇ ئۇنىڭغا مۇناسىپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلماي، يالغۇز ئارزۇال بولۇپ. شادلىنىدۇ 

  

١  



  

  

: ق دەيـدۇ  ئالالھ تائاال مۆمىنلهرگه مۇنـدا    .  قالماسلىق شهرتى ئاستىدا ياخشى ئىش     

ئهمهلىڭــالر بىــلهن ۋارىــس بولغــان جهنــنهت ئهنه ) ياخــشى(قىلغــان ) دۇنيــادا(ســىلهر « 

جهننهتنىڭ خهۋەرلىرى بىـلهن نهپـسىڭالرنى شـاتالندۇرۇپ، ئۇنىـڭ ئۈچـۈن            ] ١[ » شۇدۇر

  !سهمىمىي ئهمهل قىلىڭالر

س جهننهت ۋە ئۇنىڭ نېمهتلىرى ئايالالرنى ئايرىپ قويۇپ، ئهرلهرگىال خـا         : ئۈچىنچى

ــان ئهمهس ــسىدىكى   . قىلىنغـ ــنس ئارىـ ــى جىـ ــۇ ئىككـ ــى ئـ ــۈن «بهلكـ ــۋادارالر ئۈچـ تهقـ

 ئايـالالردىن مـۆمىن بولـۇپ تـۇرۇپ         -ئهر  «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيـدۇ     ] ٢[».تهييارالنغان

ياخشى ئىشالرنى قىلغانالر جهننهتكه داخىل بولىدۇ، ئۇالرغـا قىلـچه زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ              

   ] ٣[»)هللىرىنىڭ ساۋابى قىلچه كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ يهنى ئۇالرنىڭ قىلغان ئهم(

ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ جهننهتكه كىرىـشىگه دائىـر تهپـسىالتالر توغرىـسىدا         : تۆتىنچى

گويا ھاالكهتلىك سـهھراغا كىرىـپ قالغانـدەك ئـۇنى قانـداق قىلىـدۇ؟ قهيهرگه بارىـدۇ؟                 

. پ كهتمهسـلىكى الزىـم  دېگهنگه ئوخشاش، سوئالالرنى ئىچكىرىلهپ سوراش بىلهنـال بولـۇ       

ــنهتكه كىرىــشى بىلهنــال    ــارلىق ھــارغىنلىق ۋە   ئۇنىــڭ پهقهت جهن ــۇ دۇچ كهلــگهن ب ئ

ــدىغانلىقىنى بىلىــشى يېتهرلىــك   ــۇ بهختــسىزلىكلهر ... بهختــسىزلىكلهرنىڭ يوقاي ئ

ئۇنىڭغـا ئـالالھ    .  سـائادەتكه، مهڭگـۈ قېلىـپ قېلىـشقا ئـۆزگهردى            -ئهبهدىيلىك بهخـت    

﴿جهننهتـته ئۇالرغـا چارچـاش      : وغرىـسىدىكى مۇنـۇ سـۆزى يېتهرلىـك         تائاالنىڭ جهننهت ت  

: يهنه ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ ] ٤[بولمايــدۇ، ئــۇالر جهننهتــتىن چىقىرىۋېتىلمهيــدۇ﴾ 

﴿جهننهتــته كۆڭــۈللهر تارتىــدىغان، كــۆزلهر لهززەتلىنىــدىغان نهرســىلهر بــار، ســىلهر        

ــسىلهر﴾  ــۈ قالى ــته مهڭگ ــس  ] ٥[جهننهت ــالالھ تائاالنىــڭ  بۇالرنىــڭ ھهممى ــۇرۇن ئ ىدىن ب

ئـۇالردىن رازى   هللا ﴿ا: جهننهت ئهھلى توغرىسىدىكى مۇنۇ سۆزى ھهممىگه كۇبـايه قىلىـدۇ         

  ]٦[بولىدۇ﴾ دىن مهمنۇن هللا بولىدۇ، ئۇالر ا

  

٢  



  
 -تائاال تۈرلۈك يېمهكلىكلهر، گۈزەل مهنزىرىلهر، ئورۇنالر، كىـيىم         هللا ا:  بهشىنچى          

  بايان قىلغاندا ئهر ۋەتتىكى بار قىزىقتۇرغۇچى ئامىلالرنى كېچهكلهر قاتارلىق جهننه

ئايالــدىن ئىبــارەت ئىككــى جىنــسنى كــۆزدە تۇتىــدۇ، ئۇنىڭــدىن ھهمــمه ئوخــشاش   

تائــاال ئهرلهرنــى جهنــنهتكه ئۇنىڭــدىكى ھــۆرلهر ئــارقىلىق      هللا ئهممــا، ا. ھۇزۇرلىنىــدۇ

ئايـالالر بۇنىـڭ    . مايـدۇ ئايالالر توغرىسىدا بۇنداق ئهھـۋال زىكىـر قىلىن       _ قىزىقتۇرىدۇيۇ

  ؟!سهۋەبى ھهققىدە تهئهججۇپلىنىدۇ

   : بۇنىڭ جاۋابى 

 سوراق  - سوراق قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن سوئال      -نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال    هللا  ﴿ا -١

ــدۇ﴾ ــسالمنىڭ   ] ٧[قىلىنىــ ــهرئى نهس ۋە ئىــ ــى شــ ــڭ ھېكمىتىنــ ــا مهن بۇنىــ ئهممــ

  .ارايمهنئاساسلىرىدىن ئىزدىسهك ھېچقانداق توسالغۇ يوق دەپ ق

ــكىل      -٢ ــى تهش ــڭ تهبىئىتىن ــا ئايالالرنى ــدەك ھاي ــۇم بولغىنى ــگه مهل  ھهممهيلهن

تائـاال ئـۇالرنى جهنـنهتكه ئـۆزلىرى ھايـا قىلىـدىغان نهرسـىلهر بىـلهن          هللا شۇڭا ا . قىلىدۇ

  .قىزىقتۇرمىغان

ــا بولغــــان  -٣  ئايالالرنىــــڭ ئهرلهرگه بولغــــان قىزىقىــــشى ئهرلهرنىــــڭ ئايالالرغــ

ــۇق قىزىقىــشىغا ئوخــشىماي  ــگه مهلۇمل ــاال هللا شــۇنىڭ ئۈچــۈن ا . دىغانلىقىمۇ ھهممى تائ

بـۇ پهيغهمـبهر    . ئهرلهرنى جهننهتنىـڭ ئايـاللىرىنى زىكىـر قىلىـش بىـلهن قىزىقتـۇردى            

ــتىقاليدۇ   ــۆزىنى تهس ــۇ س ــساالمنىڭ مون ــيىن ئهرلهرگه  «: ئهلهيهىس ــدىن كې مهن ئۆزۈم

ــدىم    ــدىغان بىــر نهرســه قالدۇرمى ــنه بولى ــالالردىن بهكــرەك پىت ــال   ] ٨[».ئاي ــا ئاي ئهمم

 زىنـنهتكه بولغـان قىزىقىـشى ئهرلهرگه بولغـان          - كېچهك ۋە زىبـۇ      -كىشىنىڭ كىيىم   

ــۆزلىرىنى جهلــپ قىلىــدىغان نهرســىلهر    ئىنتىلىــشىدىن يــۇقىرى بولغاچقــا ئــۇالرنى ئ

زىبـۇ زىنـنهت ئىچىـدە چـوڭ بولىـدىغان          «: تائاال مۇنـداق دېـگهن    هللا ا. بىلهن قىزىقتۇردى 

  ]٩[»)مدۇ؟قىزالرنى مهنسۇپ قىال(
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تائـاال ئهرلهر ئۈچـۈن ئايـالالرنى       هللا ا:  بۇ ھهقته ئىبن ئۇسـهيمىين مۇنـداق دېـگهن         -٤

. چۈنكى ئۇنى تهلهپ قىلىدىغىنى ۋە ئايالالرغـا قىزىقىـدىغىنى ئهر ئىـدى           . زىكىر قىلدى 

شۇنىڭ ئۈچۈن جهننهتته ئهرلهر ئۈچۈن ئايالالرنىڭ بارلىقىنى زىكىـر قىلىـپ، ئايالالرغـا             

ئهمما بۇ ئايالالرغا ئهرلهر يـوق دېگهننـى تهقهززا         . ىڭ بارلىقىدىن ئېغىز ئاچمىدى   ئهرلهرن

  .بهلكى، ئۇالرنىڭمۇ ئادەم بالىلىرى ئىچىدىن ئهرلىرى بولىدۇ. قىلمايدۇ

  : ئايالالر دۇنيادا تۆۋەندىكى ئهھۋالالرنىڭ سىرتىغا چىقىپ كهتمهيدۇ-٥

  .ش ئهھۋالىياتلىق بولۇشتىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كېتى) ١         

ــۈپ      ) ٢          ــۇچه ئۆل ــاتلىق بولغ ــرىگه ي ــقا بى ــيىن باش ــدىن كې ــاالق قىلىنغان ت

  .كېتىش ئهھۋالى

هللا  ا -ئۆيلهنگهن ئهمما يولدىشى ئۇنىڭ بىـلهن جهنـنهتكه كىرەلمهسـلىك           ) ٣         

  . ئهھۋالى-!ئۇنىڭدىن پاناھلىق بهرگهي

  .ئهھۋالىتوي قىلغاندىن كېيىن ۋاپات بولۇپ كېتىش ) ٤         

يولدىشى ۋاپات بولۇپ كېتىپ، تاكى ھاياتىنىـڭ ئاخىرىغـا قهدەر ئهرسـىز            ) ٥         

  .قىلىش ئهھۋالى

يــاكى يولدىــشى ۋاپــات بولــۇپ كېتىــپ، ئۇنىڭــدىن كېــيىن باشــقا بىــرى  ) ٦         

  .بىلهن ئۆيلىنىش ئهھۋالى

ى بولغـان   بۇ ئايـال كىـشىنىڭ دۇنيـادىكى دۇنيـادىكى دۇچ كـېلىش ئېهتىمـال                       

ئهھـــۋاللىرى بولـــۇپ، بۇالرنىـــڭ ھهر بىـــرىگه تـــوغرا كېلىـــدىغان ئهھـــۋالالر جهننهتـــته 

  : ھازىرالنغاندۇر
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ــسهك،     ) ١         ــا كهل ــكهن ئايالغ ــۇپ كهت ــات بول ــرى ۋاپ ــاتلىق بولۇشــتىن ئىلگى ي

دېـگهن سـۆزىگه    ] ١٠[»جهننهتته بويتـاق ئىنـسان يـوق      «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   

ئىـبن ئۇسـهيمىين بـۇ      . تائاال ئۇنى دۇنيا ئهھلىدىن بىرىگه جۈپلهپ قويىدۇ      هللا ، ا ئاساسهن

تائـاال ئـۇنى    هللا ئايـال كىـشى ئهگهر دۇنيـادا ئـۆيلهنمىگهن بولـسا، ا           : ھهقته مۇنداق دېـگهن   

جهننهتتىكى نېمهتلهر ئهرلهرگىال   . جهننهتته كۆڭلىگه ئهرزىگهن بىرىگه جۈپلهپ قويىدۇ     

  .بۇ نېمهتلهرنىڭ قاتارىدا جۈپلىشىش. ايالالرغا ئوخشاشتۇرخاس بولماستىن، ئۇ ئهر ۋە ئ

تاالق قىلىنغان مهزگىلـدە ۋاپـات بولـۇپ كهتـكهن ئايالنىـڭ ئهھۋالىمـۇ              ) ٢           

  . يۇقىرىقىغا ئوخشاش

ــنهتكه كىــرەلمىگهن ئايالنىــڭ ئهھۋالىمــۇ    ) ٣          ــشى ئۇنىــڭ بىــلهن جهن يولدى

ئايـال كىـشى    : ئىبن ئۇسهيمىين مۇنـداق دېـگهن     يۇقىرىقىغا ئوخشاش بولۇپ، بۇ ھهقته      

جهننهت ئهھلىدىن بولۇپ، توي قىلمىغان ياكى يولدىشى جهننهت ئهھلىـدىن بولمىغـان        

ــۇپ،      ــار بول ــۆيلهنمىگهنلىرى ب ــنهت ئهھلــى بولغــان ئهرلهرنىــڭ ئىچىــدىمۇ ئ ــسا، جهن بول

  .ئۇالرنىڭ بىرى بىلهن جۈپلهپ قويۇلىدۇ 

اندىن كېيىن ۋاپات بولۇپ كهتكهن ئايالغـا كهلـسهك، ئـۇ           توي قىلىپ بولغ  ) ٤         

  . جهننهتته ئۆزىنىڭ بۇرۇن توي قىلغان يولدىشى بىلهن بىرگه بولىدۇ

يولدىشى ۋاپات قىلىپ كېتىـپ ، تـاكى ھاياتىنىـڭ ئاخىرىغـا قهدەر تـوي               ) ٥         

پات قىلىپ  قىلماي ئۆتكهن ئايالنىڭ ئهھۋالىغا كهلسهك، ئۇ جهننهتته ئۆزىنىڭ بورۇن ۋا         

  .كهتكهن يولدىشى بىلهن بىرگه بولىدۇ

ئهمما، يولدىشى ۋاپات قىلىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن ئـۆيلهنگهن ئايالنىـڭ             ) ٦        

مهسىلىـسىگه كهلــسهك، ئــۇ ئهڭ ئــاخىرقى قېـتىم ئــۆيلهنگهن يولدىــشى بىــلهن بىــرگه   

  اخىرقىئايال كىشى ئ«: بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. بولىدۇ

  

٥  

  



بـۇ ھهقـته يهنه ھـۇزەيفه       ] ١١[» قېتىم ئۆيلهنگهن كىشىـسى بىـلهن بىـرگه بولىـدۇ          

ــار    ــداق بىــر ســۆزى ب ــگهن مۇن ئهگهر جهننهتتىمــۇ ”: رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئايالىغــا دې

چـۈنكى ئايـال    . مېنىڭ ئايالىم بولۇشنى خالىسىڭىز، مهندىن كېـيىن يـاتلىق بولمـاڭ          

. قى قېـتىم ئـۆيلهنگهن كىشىـسى بىـلهن بىـرگه بولىـدۇ            كىشى جهننهتته دۇنيادا ئاخىر   

تائـــاال پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئايـــاللىرىنى پهيغهمـــبهر  هللا شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ا

ــقان     ــشىتىن توس ــيىن نىكاھلىنى ــدىن كې ــساالمنىڭ ۋاپاتى ــۇالر  . ئهلهيهىس ــۈنكى ئ چ

  “.پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ جهننهتتىكى ئاياللىرىدۇر

: بىـرەيلهن مۇنـداق دەپ قېلىـشى مـۇمكىن        : نداق بىر مهسىله بـار    بۇ يهردە مۇ            

ئۇنىـــڭ جـــۈپتىنى ئۇنىڭـــدىنمۇ ياخـــشى بىـــر ئهرگه ”جىنـــازا نامىزىنىـــڭ دۇئاســـىدا 

ئهگهر ئۇ دۇنيادا ئۆيلهنگهن بولسا، قانداقسىگه بىـز    . دەپ كېلىدۇ   “ ئالماشتۇرۇپ بهرگىن 

نلىقىنى بىلىــپ تــۇرۇپ، ئۇنىــڭ دۇنيــادىكى جۇپتىنىــڭ جهننهتتىمــۇ جــۈپتى بولىــدىغا

بۇنداق دۇئا قىلىمىز؟ ئهگهر ئۆيلهنمىگهن بولسا، قايسى ھهمراھى ، قايـسى جۇپتىنىـڭ             

گېپىنى قىلىۋاتىمىز؟ بۇنىڭ جاۋابىنى شـهيخ ئىـبن ئۇسـهيمىيننىڭ مونـۇ سـۆزىدىن              

ئهگهر ئــۆيلهنمىگهن بولــسا، ئۇنىڭــدىنمۇ ياخــشى بىــر ئهرگه دېگهنــدىن ھايــات : ئــالىمىز

ئهممـا ئۆيلىنىـپ    . ىردە ئۆيلىنىش ئېهتىمالى بولغـان ئهر كـۆزدە تۇتۇلىـدۇ           قالغان تهقد 

بولغان بولسا، ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى بىـر ئهر دېـگهن ئىبارىـدىن، ئـۆزى ئـۆيلهنگهن ئهرنىـڭ                 

ســۈپهتلىرىنى دۇنيادىكىــدىنمۇ ياخــشىراق ســۈپهتلهرگه ئالماشــتۇرۇپ بهرگىــن، دېــگهن 

تائـاال بـۇ    هللا ا...گويـا،   . شىش بىـلهن بولىـدۇ    چۈنكى ئالماشتۇرۇش ئهينىنى تېگىـ    . بولىدۇ

تائاال هللا ا. كىشىنىڭ كاپىرلىقىنى ئىمانغا ئالماشتۇرۇپ بهردى، دېگىنىڭىزگه ئوخشاش      

ئۇ كۈندە زېمىنمۇ باشقا بىر زېمىنغا، ئاسمانالرمۇ باشقا بىر ئاسـمانالرغا           «: مۇنداق دەيدۇ 

ئاسـمان شـۇ ئاسـمان،      . ندېمهك، زېمىن شۇ زېمىن، بىـراق ئـۇ سـوزۇلغا         ] ١٢[»ئايلىنىدۇ

  .بىراق ئۇ يېرىلغان
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ــدە    -٦          ــالالر ھهققى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاي ــسلهردە پهيغهم  ســهھىه ھهدى

، »دوزاخ ئهھلىنىـڭ كـۆپچىلىكى كـۆردۈم      ) ئايالالرنى(مهن سىلهرنى   «: ئېيتقانلىرى بار 

يهنه باشـقا بىـر     ] ١٣[»جهننهتته تۇرغۇچىالرنىڭ ئاز قىسىمى ئايالالر    «يهنه بىر ھهدىسته    

سهھىه ھهدىسته دۇنيادىكى ھهر بىر كىشىنىڭ دۇنيا ئاياللىرىدىن بولغـان ئىككىـدىن            

ــگهن  ــدۇ، دەپ كهل ــۈپتى بولى ــلهپ   . ج ــر يهرگه جهم ــسلهرنى بى ــۇقىرىقى ھهدى ــالىمالر ي ئ

ئايـالالر جهننهتـته    : چۈشهندۈرۈش مهسىلىسىدە ھهر خىل قاراشـالرنى ئوتتۇرىغـا قويغـان         

ئايالالرنىــڭ ســانى كــۆپ : بهزى ئــالىمالر مۇنــداق دېــگهن هھهننهمــدىمۇ؟ كۆپمــۇ يــاكى ج

بولغــانلىقى ئۈچــۈن جهنــنهت ئهھلىنىڭمــۇ، جهھهنــنهم ئهھلىنىڭمــۇ كــۆپچىلىكنى       

ئايالالر ئـادەم بالىلىرىنىـڭ كـۆپ       : بۇ ھهقته قازى ئېياز مۇنداق دەيدۇ     . تهشكىل قىلىدۇ 

رىدىكى ھهدىسلهرگه تايىنىپ، ئايـالالر     يهنه بهزى ئالىمالر، يۇقى   . سانلىقىنى ئىگهللهيدۇ 

 جهننهتتىكـى ھـۆر     - يهنه -ئـۇالر . جهھهننهمدە كۆپ، دېگهن قاراشـنى ئىلگىـرى سـۈرگهن        

پهرىـــلهر بىـــلهن قوشـــۇلغاندا جهننهتتىكـــى ئهرلهرنىـــڭ ســـانىدىن كـــۆپ، دېگهننىمـــۇ  

ــالىمالر مۇنــــداق قارايــــدۇ  . تهكىتلهيــــدۇ باشــــتا ئايــــالالر : ئــــۈچىنچى تــــۈردىكى ئــ

ــ ــالالر  . دىكىلهرنىڭ كــۆپچىلىكنى تهشــكىل قىلىــدۇ جهھهننهم ــدىن مۇســۇلمان ئاي ئان

. جهھهننهمــدىن چىققانــدىن كېــيىن، جهنــنهت ئهھلىنىــڭ كــۆپچىلىكىگه ئايلىنىــدۇ 

دوزاخ ئهھلىنىــڭ ) ئايــالالرنى(مهن ســىلهرنى «قۇرتــۇبى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ

بۇنىـــڭ : ق دەيـــدۇدېـــگهن ھهدىـــسىگه ئىـــالۋە قىلىـــپ مۇنـــدا» كـــۆپچىلىكى كـــۆردۈم

هللا ئهممـا ئـۇالر شـاپائهت ۋە ا       . ئايالالرنىڭ جهھهننهمدىكى چـاغلىرى بولۇشـى ئېهتىمـال         

“ دىـن باشـقا ئىـالھ يـوق       هللا بىـر ا  ”تائاالنىڭ رەھمىتـى بىـلهن جهھهننهمـدىن چىقىـپ،          

“ .دېگهنلهردىن بىرىمۇ قالمىغـان چاغـدا، ئايـالالر جهنـنهت ئهھلىنىـڭ كۆپچىلىكىـدۇر               

  . جهھهننهم ئهھلىدىن بولۇپ كهتمهسلىككه تىرىشىشى الزىمئايالالر: مۇھىمى

  

٧  

  



تائــاال ئۇنىــڭ ياشــلىقى ۋە   هللا  ئهگهر ئايــال كىــشى جهنــنهتكه كىرســه، ا   -٧         

: بــۇ ھهقــته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن. قىزلىقىنــى قــايتۇرۇپ بىرىــدۇ

رنى جهنــنهتكه كىرگۈزگهنــدە تائــاال ئــۇالهللا ا... جهنــنهتكه ياشــانغان ئايــالالر كىرمهيــدۇ «

  ».تولغان قىزالرغا ئايالندۇرۇۋېتىدۇ 

 ســهلهپ ئالىملىرىنىــڭ بهزى قاراشــلىرىغا ئاساســالنغاندا، جهننهتتىكــى   -٨         

تائاالغا قىلغان ئىبادەتلىرىگه مۇناسىپ ھالـدا ھـۆر پهرىلهردىـن          هللا دۇنيانىڭ ئاياللىرى ا  

  .نهچچه ھهسسه گۈزەل بولۇپ كېتىدۇ 

ھهر بىـــر كىـــشى جهننهتـــته ئـــۆز ”:  ئىـــبن ئهلقهييـــۇم مۇنـــداق دېـــگهن-٩         

  “.ئهھلىدىن باشقىالرنىڭ يېقىنلىشىشىدىن يىراقالشتۇرۇلغان

جهننهت ئهرلهر ئۈچۈن بىزەلگهنـدەك ئايـالالر جامائهسـى ئۈچـۈن           : خۇالسه گهپ              

 دەرگاھىـــدا نىـــڭهللا قۇدرەتلىـــك ا) ئـــۇالر(«: تائـــاال مۇنـــداق دېـــگهنهللا ا. بىزەلگهنـــدۇر

ــدۇ  ــدا بولى ــدەك جاي ــى، ا ] ١٤[».كۆڭۈلدىكى ــالالر جامائهس ــي ئاي ــهتنى هللا ئى بهرگهن پۇرس

ئۆمۈر تولىمۇ قىسقا، ئۇ كېتىپ ، پهقهت ۋە پهقهت ئهبهدىيلىك دۇنيـا            ! قولدىن بهرمهڭالر 

شۇ نهرسـىنى   .  جهننهتته بولغاي  -خالىساهللا  ا -سىلهرنىڭ ئهبهدىيلىك ئورنۇڭالر    . قالىدۇ

 جهننهتنىڭ مهھرى ھهققى ئىمان، سالىه، ياخشى ئهمهلـلهردۇر، ھهرگىزمـۇ           بىلىڭالركى،

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مونـۇ    .  ئارمانالر ئهمهستۇر  -چېكىدىن ئاشقان باتىل ئارزۇ   

ئايــال كىــشى بهش ۋاخ نــامىزىنى ئوقۇغــان، رامىــزان  «: ســۆزىنى ئهســتىن چىقارمــاڭالر

:  ئېــرىگه بويــسۇنغان بولــسا، ئۇنىڭغــا   روزىــسىنى تۇتقــان، ئىپپىتىنــى ســاقلىغان ۋە   

جهنــنهتكه ئۇنىــڭ قايــسى ئىــشىكىدىن كىرىــشنى خالىــسىڭىز، شــۇ يهردىــن كىرىــڭ،   

  ».دېيىلىدۇ

ــالالر          ــران قىلىـــشنى، ئازدۇرۇشـــنى ۋە جهننهتنىـــڭ  ! ئـــى ئايـ ــىلهرنى ۋەيـ سـ

  نېمهتلىرىگه ئېرىشىشتىن يىراقالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلىدىغان پىتنىنىڭ

  

٨  

  



 -دىـن سـىرتىدىكى ئهر       ! رىقلىرىدىن بـار كۈچـۈڭالر بىـلهن ھهزەر ئهيلهڭـالر          چاقى 

ئايال يازغۇچىالر، رادىئو ، تېلېۋىزىيه پروگراممىلىرىدىكى كىشىلهرنىڭ زىنـنهتلهنگهن         

ئـۇالر پهقهت سـىلهرنى ئـۆزلىرىگه       ! ياغلىما ئىبارىلىرىنىڭ كهينىگه كىرىپ كهتمهڭالر    

ئـــۇالر ســـىلهرنىڭ « : تائـــاال مۇنـــداق دېـــگهنهللا ا. ئوخشىتىـــشنىال مهقـــسهت قىلىـــدۇ

ئۆزلىرىــدەك كــاپىر بولۇشــۇڭالرنى، شــۇنىڭ بىــلهن ئــۆزلىرىگه ئوخــشاش بولۇشــۇڭالرنى  

  ] ١٥[»ئۈمىد قىلىدۇ

تائـــاالدىن مۇســـۇلمانالرنىڭ ئايـــاللىرىنى جهننهتنىـــڭ نېمهتلىـــرىگه     هللا ا         

 پاسـاتقا ۋە ۋەيـران      -رنى پىتـنه  ئېرىشتۈرۈشنى ، ئۇالرنى توغرا يولدا ماڭدۇرىشىنى، ئايالال      

.  ئايال ئـادىمى شـهيتانالردىن يىـراق قىلىـشىنى تىلهيـمهن           -قىلىشقا چاقىرىدىغان ئهر  

هللا پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساھابىلىرىگه ا       

  !نىڭ ساالمى بولسۇن

  . ئايهت-٧٢ھۇجۇرات سۈرىسى،  ] ١[ 

  . ئايهت-١٣٣سۈرىسى، ئال ئىمران  ] ٢[ 

  . ئايهت-١٢٤نىسا سۈرىسى،  ] ٣[ 

  . ئايهت-٤٨ھهجىر سۈرىسى،  ] ٤[ 

  . ئايهت-٧١زۇخرۇف سۈرىسى،  ] ٥[ 

  . ئايهت-١١٩مائىدە سۈرىسى،  ] ٦[ 

  . ئايهت-٢٣ئهنبىيا سۈرىسى،  ] ٧[ 

  .بۇخارىي رىۋايىتى ] ٨[ 

  . ئايهت- ١٨زۇخرۇف سۈرىسى،  ] ٩[ 

  .تىمۇسلىم رىۋايى] ١٠[ 
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   ئهلبانىي-سهھىه ھهدىسلهر ] ١١[ 

  . ئايهت-٤٨ئىبراھىم سۈرىسى،  ] ١٢[ 

  .بۇ ھهدىسنى بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ] ١٣[ 

  . ئايهت-٥٥قهمهر سۈرىسى،  ] ١٤[ 

  . ئايهت-٨٩نىسا سۈرىسى،  ] ١٥[ 
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