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  هت ۋە دوزاخــــنـــهنــــج

   

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى- 25ئاينىڭ -02يىلى - 2009

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى جۈمه نامىزىغا 

ئىنسان ئاخىرەتته مهڭگۈلۈك نېمهتته  «جۇغالشقان يۈزمىڭالرچه جامائهتكه

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى » ياكى دەھشهتلىك ئهلهملىك ئازابتا بولىدۇ 

  : تهۋسىيهلهرنى قىلدى

سىلهر ئۈچۈن بۇ دۇنيادىن باشقا مهڭگۈلۈك ! ئى مۇسۇلمانالر

ئهلهم، ئازاب چېكىدىغان ھاياتلىق -نېمهتلىنىدىغان ياكى دائىملىق دەرد

كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ -كىچه. ېقىندا بولىدىغان ئىشتۇربۇ ي. باردۇر

ئهجهل بۇ . داۋاملىشىشى ئىنسانالرنى مهلۇم بىر مۇددەتكه ئىلىپ بارىدۇ 

: ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. دۇنيادىكى جانلىقالرنىڭ ئاخىرقى نىشانىدۇر 

زېمىننىڭ ئۈستىدىكى ھهممه يوقىلىدۇ، ئهزىمهتلىك ۋە كهرەملىك «

ئۆلۈمنى ھېچقانداق كىشى ئىنكار . » رىڭنىڭ زاتى مهڭگۈ قالىدۇپهرۋەردىگا

كاپىرالرنىڭ -قىلمايدۇ، مۆمىن ئۆلۈمگه تهييارلىق قىلىپ ياشايدۇ، پاجىر

ئارمانلىرى ئۇالرنىڭ ھاياتىدا بۇرۇلۇش پهيدا قىلىپ، نهتىجىدە -ئارزۇ

  .دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىكىنى زىيان تارتىدۇ 

سالھ قىلىنىشى بىلهن دۇنيالىق ھاياتى ھهقىقهتهن ئهمهللهرنىڭ ئى

قهبىهلىكى بىلهن دۇنيالىق ھاياتى -ئىسالھ بولىدۇ، ئهمهللهرنىڭ ناچار

ئايال مۆمىنلهردىن كىمكى -ئهر«: ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. ئۆزگىرىدۇ 

دۇنيادا قانائهتچانلىق، ھاالل (ياخشى ئهمهل قىلىدىكهن، بىز ئۇنى ئهلۋەتته

ئوبدان ياشىتىمىز، ئۇالرغا، ) همهللهرگه مۇۋەپپهق قىلىپرىزىق ۋە ياخشى ئ
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ئالالھ تائاال . » قىلغان ئهمىلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاپ بېرىمىز ئهلۋەتته، 

ئۇالرنىڭ نهپسى ) يهنى قۇرئان(ئهگهر ھهقىقهتهن «: يهنه مۇنداق دەيدۇ

كى خاھىشلىرىغا بويسۇنىدىغان بولسا، ئهلۋەتته ئاسمانالر، زېمىن ۋە ئۇالردى

ئۆز ئهھۋالىنى  بۇ سىناق دۇنياسى . » مهخلۇقاتالر خاراب بولغان بوالتتى

ئىسالھ قىلغان كىشى ئۈچۈن ياخشىلىق، شهھۋەتلىرىگه ئهگىشىپ ئېزىپ 

ئالالھ تائاال بۇ . كهتكهن كىشىلهر ئۈچۈن ھهسرەت نادامهت ئىلىپ كېلىدۇ 

هرنىڭ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نهرسىل« : ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ھهممىسى ئالالھنىڭ مۈلكىدۇر، ئالالھ يامانلىق قىلغانالرنى 

قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ، ياخشىلىق قىلغانالرغا چىرايلىق مۇكاپات 

ئالالھنىڭ ۋەدىسى ھهقىقهتهن ! ئى ئىنسانالر«: يهنه مۇنداق دەيدۇ. » بېرىدۇ

ن، ھهقتۇر، سىلهرنى ھهرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مهغرۇر قىلمىسۇ

شهيتاننىڭ سىلهرنى ئالالھنىڭ ئهپۇسىنىڭ كهڭلىكى بىلهن مهغرۇر 

، دۇنيادا بىر جهننهت بولۇپ كىمىكى ئۇنىڭغا »قىلىشىغا يول قويماڭالر

ئۇ بولسا، ئالالھنىڭ . كىرىدىكهن ئۇ كىشى ئاخىرەتتىمۇ جهننهتكه كىرىدۇ 

 بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ، چهكلىمىسىدىن يېنىپ تائهت ئىبادەت قىلىشتىن

ئالالھ تائاال ئاخىرەتته جهننهت ئهھلىگه خىتاب قىلىپ مۇنداق . ئىبارەتتۇر 

سىلهر دۇنيادا قىلغان ياخشى ئهمهللىرىڭالر بىلهن ۋارىس بولغان «: دەيدۇ

ئاخىرەتته دەھشهتلىك دوزاخقا ئۆزىنىڭ نهپسىنى . » جهننهت ئهنه شۇدۇر

جهننهت « : پتهھهدىس شهرى. شهھۋەت ئوتىدا كۆيدۈرگهن كىشىلهر كىرىدۇ 

كىشىلهر ياقتۇرمايدىغان ئهمهللهر بىلهن، دوزاخ ئىنساننىڭ نهپسى 

  .دېيىلگهن » شهھۋىتى ياقتۇرىدىغان ئهمهللهر بىلهن قورشالغان
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ئالالھغا ئهمهللهرنى ئىخالس بىلهن پهيغهمبهر ! ئى مۇسۇلمانالر

ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه مۇۋاپىق ھالدا قىلىش بىلهن، ئالالھتىن 

كىمىكى ئۆز ئهمهللىرىنى ئىخالس بىلهن . جهننهتنى تهلهپ قىلىڭالر 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئۇيغۇن قىلمايدىكهن، ئۇ كىشى 

ئالالھ تائاال ياخشى ئهمهل . نىڭ رەھمىتىدىن يىراق بولغان بولىدۇئالالھ

قىلغۇچىالرنىڭ بهسلىشىپ ياخشىلىققا يهنىمۇ ئىلگىرىلىشى ئۈچۈن 

بۇنى پهيغهمبهر . جهننهتنى گويا كۆز بىلهن كۆرگهندەك سۈپهتلهپ بهردى 

جهننهتكه قهدەم بېسىشقا « : ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ سۆزى ئىسپاتاليدۇ

النغانالر بارمۇ؟، كهبىنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ بىلهن قهسهم تهييار

ھېچقانداق خهتهر يوق، نۇرالر چاقناپ تۇرىدىغان،  قىلىمهنكى، جهننهتته 

رەيهان گۈللهر يهلپۈنۈپ تۇرىدىغان، كهڭرى كهتكهن قهسىرلهر، ئېقىپ 

ملهرنى رەڭ كىيى-تۇرغان سۈزۈك سۇالر، مهي باغالپ پىشقان مېۋىلهر، رەڭمۇ

كىيگهن گۈزەل نازىنىن پهرىلهر تهييارالنغان، مهڭگۈلۈكنىڭ دىيارى بولغان، 

تىنچلىق، مولچىلىق، يېشىللىق، قهلبكه راھهت بېغىشاليدىغان، كۆزنى 

بىز ! يا رەسۇلۇلالھ: ساھابىالر. چاقنىتىدىغان نېمهتلهرنىڭ ماكانىدۇر 

همبهر ھهممىمىز جهننهتكه كىرىشكه تهييارمىز دېيىشتى، پهيغ

ئالالھ خالىسا : ئالالھ خالىسا دەڭالر دېدى، ئۇالر: ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

ئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىز . » دېيىشتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن جهننهتتىكى ئىمارەتلهرنى سۈپهتلهپ 

: نداق دېدىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇ. بېرىشىنى تهلهپ قىلدۇق 

جهننهت قۇرۇلۇشىنىڭ بىر خىشى ئالتۇندىن، يهنه بىر خىشى كۈمۈشتىن، «

خىشالرنىڭ ئارىسىدىكى سۇۋاق اليلىرى مىسكى ئهمبهردىن، توپىلىرى 
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ياقۇتالردىن بولۇپ، جهننهتكه كىرگهن كىشى -تاشلىرى مهرۋايىت زەپهردىن، 

ۇ، كىيىملىرى نېمهتلىنىدۇ، مهھرۇم بولمايدۇ، مهڭگۈ ياشايدۇ، ئۆلمهيد

جابىر رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن . دېدى » يىرتىلمايدۇ، ياشلىقى يوقالمايدۇ

« : رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

كىچىك تهرەت قىلمايدۇ، -جهننهت ئهھلى جهننهتته يهيدۇ، ئىچىدۇ، چوڭ

كېرىدۇ، نهپهس ئهنبهر كى-بهلغهم بولمايدۇ، ئۇالر كىكېرگهندە مىسكى

ئهنهس . » تهسبىهلهر ئىلهام قىلىنىدۇ-ئېلىشنىڭ ئورنىغا ھهمدۇ

رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ئهتتىگهن ياكى ئاخشامدا ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىش، « : مۇنداق دېگهن

نىڭ بىرىڭالرنىڭ دۇنيا ۋە دۇنيادىكى ھهممه نهرسىدىن ياخشىدۇر، سىلهر

جهننهتتىكى قامچا بويچىلىق ئورنۇڭالر دۇنيا ۋە دۇنيادىكى ھهممه 

نهرسىدىن ياخشىدۇر، جهننهت ئهھلىدىن بولغان بىر پهرى ئايال ئهگهر 

زېمىنغا نهزەر سالىدىغان بولسا دۇنيا ۋە دۇنيادىكى ھهممه نهرسىنى نۇرغا 

لنىڭ بېشىدىكى ياغلىقى  ئۇ ئايا چۆمدۈرۈپ، خۇش پۇراققا تولدۇرىۋېتهتتى، 

جهرىر ئىبنى ئابدۇلال . » دۇنيا ۋە دۇنيادىكى ھهممه نهرسىدىن ياخشىدۇر

رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

كۈنلۈك تولۇن ئاينى 15قىينالماستىن سىلهر ھازىر « : مۇنداق دېگهن

ىمۇ رەببىڭالرنى شۇنداق ئوچۇق قانداق كۆرگهن بولساڭالر، قىيامهت كۈن

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان . »كۆرىسىلهر 

مهن دوزاختىن ئهڭ « : ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئاخىردا چىقىپ جهننهتكه ئهڭ ئاخىردا كىرىدىغان كىشىنى بىلىمهن، ئۇ 

جهننهتكه كىرگىن : لالھ ئۇ كىشىگهكىشى دوزاختىن ئۆمىلهپ چىققاندا، ئا
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ئۇ كىشى جهننهتنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئۆز كۆڭلىدە جهننهت توشۇپ . دەيدۇ 

جهننهت توشۇپ كېتىپتۇ ! ئى رەببىم: قايتىپ كېلىپ كهتكهندەك بولۇپ 

ئۇ كىشى جهننهتنىڭ . ئالالھ ئۇنىڭغا يهنه جهننهتكه كىرگىن دەيدۇ . دەيدۇ 

قايتىپ  جهننهت توشۇپ كهتكهندەك بولۇپ ئالدىغا كېلىپ ئۆز كۆڭلىدە 

ئالالھ ئۇنىڭغا بارغىن . جهننهت توشۇپ كېتىپتۇ دەيدۇ ! ئى رەببىم: كېلىپ

 باراۋېرىدە جهننهتتىن ئورۇن بهردىم دەيدۇ، 10سهن ئۈچۈن دۇنيا ۋە دۇنيانىڭ 

سهن مىنى مهسخىرە قىلىپ زاڭلىق قىلىۋاتامسهن ! ئى رەببىم: ئۇ كىشى

 يهرگه كهلگهندە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۈلۈپ كېتىپ دەيدۇ، سۆز مۇشۇ

ئالالھ ھهممىمىزگه . »مانا بۇ جهننهت ئهھلىنىڭ ئهڭ تۆۋەن ئورنىدۇر دېدى

  .جهننهت ئاتا قىلىشىنى سورايمهن

 
  

  

  


