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چوڭ گۇناھالر ياخشى ئهمهللهرنى بىكار  

  قىلىۋىتهمدۇ؟

  نومۇرلۇق سوئال١٠٧٢٤١ 

  :سوئال

زىنا ئىنساننىڭ ياخشى ئهمهللىرىنى بىكار قىلىۋىتهمدۇ؟ زىنادىن باش 

 ياخشى ئهمهللىرى قاالمدۇ؟ ياكى ئۇ تارتالمىغان ئادەمنىڭ ئالالھ دەرگاھىدا

ھهر  « تهۋبه قىلمىغىچه ياخشى ئهمهللىرى قوبۇل بولمامدۇ؟ بىر ھهدىسته

: بىر چاقىرغۇچى. كېچىنىڭ يېرىمىدا ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ

سورىغۇچىالر بولسا . دۇئا قىلغۇچىالر بولسا دۇئاسى ئىجابهت بولىدۇ

ر بولسا ئۇڭايلىق بېرىلىدۇ، دەپ قىيىنچىلىقتا قالغانال. ئېرىشىدۇ

پهقهت . مۇسۇلمان كىشىنىڭ قىلغان دۇئالىرى ئىجابهت بولىدۇ. چاقىرىدۇ

بۇ ھهدىس زىناخورنىڭ . دەپ كهلگهن»زىناخور ئايال بۇنىڭدىن مۇستهسنا

بۇ مهسىلىنى . ئهمهللىرىنىڭ بىكار بولۇپ كېتىشىنى تهقهززا قىلىدۇ

  .چۈشهندۈرۈپ بهرسهڭال

  :جاۋاب

ن كهرىم قارار قىلغان ۋە ئهھلى سۈننه جامائىتى ئىتتىپاققا قۇرئا 

كهلگهن ھهقىقهتلهردىن بىرى شۇكى، چوڭ گۇناھالر ۋە مهسىيهتلهر 

كۇپرى بىلهن . مۇسۇلماننىڭ بارلىق ئهمهللىرىنى بىكار قىلىۋەتمهيدۇ

شېرىكتىن باشقا گۇناھالر مۇسۇلماننىڭ پۈتۈن ئهمهللىرىنى بىكار 

لهردىن كىمكى دىندىن يېنىۋېلىپ مۇرتهد بولۇپ شۇ سى« . قىلىۋەتمهيدۇ

كاپىرلىق ھالىتىدە ئۆلىدىكهن، ئۇالرنىڭ ئهمهللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته 
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ئۇالر دۇزاخ ئهھلىدۇر ۋە دۇزاختا مهڭگۈ . بىكار بولۇپ كېتىدۇ

  ). ئايهت-٢١٧بهقهرە (»قالغۇچىالردۇر

نه ۋەلجامائه ساھابىالر ۋە ئهھلى سۈن: ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دېگهن

چوڭ گۇناھ ئىشلىگهنلهرنىڭ گۇناھلىرىغا اليىق كۆيۈپ بولغاندىن كېيىن، 

دۇزاختىن چىقىرىلىدىغانلىقىغا، ئۇالرغا شاپائهت قىلىنىدىغانلىقىغا ۋە بىر 

چوڭ گۇناھنىڭ پۈتۈن ياخشى ئهمهللهرنى بىكار قىلىۋەتمهيدىغانلىقىغا 

ۈپ غان ياخشىلىقى كۆيلېكىن گۇناھىغا باراۋەر كېلىدى. ئىتتىپاقتۇر

شۇنىڭدەك پۈتۈن . كهتسىمۇ، پۈتۈن ياخشىلىقلىرى كۆيۈپ كهتمهيدۇ

چوڭ گۇناھالرنى سادىر قىلغان . گۇناھالرنى پهقهت تهۋبىال يوق قىالاليدۇ

ئادەم گهرچه ئۇ قاتتىق ئازابقا اليىق بولسىمۇ ئالالھ رازىلىقنى ئىزدەپ 

ئالالھنىڭ . دۇياخشى ئهمهللهرنى قىلسا، ئالالھ ئۇنىڭغا ئهلۋەتته ساۋاب بېرى

 بىرى -كىتابى ئوغرىلىقنىڭ، زىناخورلۇقنىڭ، مۆمىنلهرنىڭ بىر 

ئۇرۇشقانلىقىنىڭ ھۆكمى بىلهن كۇففارالرنىڭ ھۆكمىنى ئىسىم ۋە 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن كهلگهن سهھىه . ئهھكامدا پهرقلهندۈرىدۇ

ەرىدە ئهھلى سۈننهت جهمائىتىنىڭ نهز . ھهدىسالر بۇنىڭغا دااللهت قىلىدۇ

بهندە ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن تهقۋالىق بىلهن ياخشى ئىش ئىشلىسه، گهرچه 

بولسىمۇ ئۇنىڭ ئهمهلى قوبۇل قىلىنىدۇ ۋە  باشقا تهرەپتىن گۇناھكار  ئۇ 

ئهگهر ئۇنىڭ قىلغان شۇ ياخشى ئهمهلىدە تهقۋالىق  . ساۋاب بېرىلىدۇ

ۇ ئۇنىڭ شۇئهمهلى بولمىسا، باشقا ئىشالردا ئىتائهتچان بولغان تهقدىردىم

  . قوبۇل قىلىنمايدۇ

سوئال سورىغۇچىنىڭ سوئالى سهۋباننىڭ مۇنۇ ھهدىسىنى كۆزدە تۇتسا 

مېنىڭ ئۇممىتىمدىن « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. كېرەك
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تاغدەك كۆپ ساۋابلىق ئىشلىرى بىلهن  بولغان بىر قهۋملهر قىيامهت كۈنى 

ۇ ئهمهللىرىنى بىكار قىلىۋېتىدىغانلىقىنى كهلسىمۇ ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ ب

سهۋبان بۇ ۋاقىتتا رەسۇلۇلالدىن شۇ قهۋمنى سۈپهتلهپ . »ئۇبدان بىلىمهن

ئۇالر سىلهرنىڭ « بېرىشىنى سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

. قېرىندىشىڭالر بولۇپ، ئۇالر كېچىسى سىلهرگه ئوخشاش ئىبادەت قىلىدۇ

ئىبنى (» دا ئالالھ ھارام قىلغان ئىشالرنى قىلىدۇلېكىن يالغۇز قالغانلىرى

ماجه، رەۋابى، تهبهرانى ۋە دىلمىيالر رىۋايهت قىلغان، شهيخ ئالبانى سهھىه 

مهلۇمكى، بهزى گۇناھالر بهندىنىڭ ). ھهدىسلهر قاتارىدا سانىغان ھهدىس

. بىكار قىلىۋېتىدۇ)شۇ مىقداردىكىنى( ياخشى ئهمهللىرىدىن بهزىسىنى 

ھهر كېچىنىڭ يېرىمىدا ئاسماننىڭ  « رىغۇچى بايان قىلغانئهمما سو

دۇئا قىلغۇچىالر بولسا دۇئاسى : بىر چاقىرغۇچى. ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ

قىيىنچىلىقتا قالغانالر . سورىغۇچىالر بولسا ئېرىشىدۇ. ئىجابهت بولىدۇ

مۇسۇلمان كىشىنىڭ قىلغان . بولسا ئۇڭايلىق بېرىلىدۇ، دەپ چاقىرىدۇ

دېگهن »پهقهت زىناخور ئايال بۇنىڭدىن مۇستهسنا. ئىجابهت بولىدۇدۇئالىرى 

ھهدىسقا كهلسهك، بۇ ھهدىسنى تهبهرانىي رىۋايهت قىلغان، ئالبانىي سهھىه 

بۇ ھهدىس زىنادىن باش ئااللمايدىغان . ھهدىسالر قاتارىدىن سانىغان

كىشىنىڭ ياخشى ئهمهللىرىنىڭ بېكار بولۇپ كېتىشىنى ئهمهس، بهلكى 

چۈنكى گۇناھالر . ڭ دۇئاسى ئىجابهت بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇئۇنى

گۇناھقا داۋام قىلىۋەرگهن ۋە . دۇئانىڭ ئىجابهت بولىشى ئۈچۈن توسقۇندۇر

تهۋبه قىلىشنى خالىمىغان كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئالالھ قانداق قوبۇل 

  !قىلسۇن 

 .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچى زاتتۇر


