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  جهننهت قانداق جاي؟

  )بالىالر ئۈچۈن(
   

بالىالر بىلهمسىلهر؟ جهننهت قانداق جاي؟ ئهگهر مهن ! جهننهت، جهننهت! ئېه

ئهمما مهيلى كېلىڭالر، مهن ... تۈگىمهيدۇ  هننهت ھهققىدە گهپ باشلىسام گېپىم ھېچ ج

قالغىنىنى چوڭ كىتابالرنى ئوقۇغۇدەك . سىلهرگه ئازغىنه بولسىمۇ سۆزلهپ بېرەي

سىلهرگه جهننهتنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ئۇنى قايسى . بولغاندا ئۆزىڭالر بىلىۋالىسىلهر

ھه؟ ياق، ئۇنى ھېچ نهرسىگه -وخشاتسام بوالركىنباغقا، قايسى گۈزەل شهھهرگه ئ

ئۇ ! ؟..چۈنكى بۇ دۇنيادا جهننهتكه ئوخشايدىغان ھېچقانداق جاي يوقدە. ئوخشىتالمايمهن

ئۇ يهرگه پهقهت بېرىپ . يهر شۇنداق چىرايلىقكى، سۆز بىلهن تهرىپلهپ بولغىلى بولمايدۇ

قانداق جاي ئىكهنلىكىنى ئهنه شۇنداق چاغدىال جهننهنتنىڭ . كۆرۈپ بېقىش كېرەك

جهننهتته كۆز كۆرمىگهن، قۇالق ئاڭلىمىغان، ئادەمنىڭ خىيالدىن . "بىلهلهيسىز

جهننهت ھازىر . دېگهن پهيغهمىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم" ئۆتمىگهن نهرسىلهر بار

ڭ ئۇ يهتته قهۋەت ئاسماننىڭ ئۈستىگه، ئالالھ ئهرشنى. بارمۇ؟ ئهلۋەتته، جهننهت ھازىر بار

ئۇ ناھايىتى چىرايلىق باغالردىن، شارقىراپ ئېقىۋاتقان دەرياالردىن، . ئاستىغا جايالشقان

. ئاجايىپ شهھهر ۋە مهملىكهتلهردىن، سايىسى سالقىن ئارامگاھالردىن بېزەلگهن

ئۇنداق . جهننهتتكه كىرگهن ئادەم، بۇ دۇنيانى ئۇنتۇپ ھېچ قايتىپ چىققىسى كهلمهيدۇ

 ئېيتايمۇ؟ يهتته قهۋەت ئاسمان بىلهن يهتته قهۋەت يهرنىڭ قانچىلىك كاتتىلىقىنى

جهننهت ئهنه شۇنداق ئېسىل . ھهممىسى قوشۇلسىمۇ، جهننهتكه ھهرگىز تهڭ بواللمايدۇ

جهننهت قهۋەت .  يىللىق يىراق يولدىن كېلىپ تۇرىدۇ١٠٠ئۇنىڭ خۇشبۇي ھېدى ! جاي

. دەپ ئاتىلىدۇ" ۋىس جهننىتىفىردە" قهۋەت قىلىپ يارىتىلغان بولۇپ، ئهڭ يۇقىرىسى -

جهننهتنىڭ سهككىز . ئهمما جهننهت ھهرگىز يوقالمايدۇ. دۇنيا يوق بولۇپ كېتىدۇ

 يىللىق ٤٠ بۇ چېتىگىچه -دارۋازىالر شۇنداق كهڭرىكى، ئۇ چېتدىن . دەرۋازىسى بار

جهننهتنىڭ ئالدى دەرۋازىسىغا تۇنجى بولۇپ مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى . يولدۇر

  . جهننهتكه ئهڭ ئاۋۋال شۇ زات كىرىدۇ. جهننهت ئۇ كىشىگه ئېچىلىدۇ. االم كېلىدۇۋەسس
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. كېيىن ئۇ كىشىنىڭ ئۇممهتلىرى مۆئمىنلهر، يهنى بىز مۇسۇلمانالر كىرىمىز

دىن يولىدا قۇربان . شۇنىڭدىن كېيىن باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۇممهتلىرى كىرىدۇ

ان ئالىمالر، كهمبهغهللهرنى ياخشى كۆرگهن بولغان شېهىتلهر، ئىلىمىگه ئهمهل قىلغ

جهننهت ئهھلىنىڭ كۆپ . بايالر ۋە ياخشى كىشلهر جهننهتكه بىرىنجى تۈركۈمدە كىرىدۇ

 ئانىسىنىڭ -ئاتا . قىسمى كهمبهغهللهر ۋە كۆپ زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىلهر بولىدۇ

 كىشلهرمۇ جهننهتكه دۇئاسىنى ئالغان ئادەملهر، ئېرىنى رازى قىلغان ئايالالر، خۇش پېئىل

ئىنسانالر دۇنيادا قانچىلىك ئهمهل . جهننهتنىڭ كۆپ دەرىجىسى بار. تېزرەك كىرىدۇ

جهننهتنىڭ ھاۋاسى بهكمۇ . قىلغانلىقىغا قاراپ، تۈرلۈك خىل دەرىجىدە جاي ئالىدۇ

دائىم ئىللىق باھاردەك بولۇپ . يېقىملىق بولۇپ، سوغۇقمۇ ئهمهس، ئىسسىقمۇ ئهمهس

تىگىنى كۈن چىقىش ئالىدىدا تۇرغان بىر ۋاقىت باركى، جهننهت دەل شۇ ئهت. تۇرىدۇ

ئهمما ئالالھنىڭ نۇرى . ئۇ يهردە قۇياش بولمايدۇ. ۋاقىتقا ئوخشاش پاكىز ھهم ساپ بولىدۇ

  . بىلهن ھهممه جاي يوپيورۇق بولۇپ تۇرىدۇ

 جهننهتنىڭ مېۋىلىرىگه كهلسهك، ئۇنىڭ نهچچه مىڭ خىل ئىكهنلىكىنى! بالىالر

ئۇالر ھازىر مهي باغالپ پىشىپ، جهننهتكه . بىر ئالالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇ

تىك . پۇراپ قالمايدۇ، سېسىمايدۇ. ئۇالر ھهرگىز. كىرىدىغان ئادەملهرنى ساقالپ تۇرۇپتۇ

تۇرۇپ ئۈزىمهن دېسىڭىزمۇ، ئولتۇرۇپ ئۈزىمهن دېسىڭىزمۇ، يانپاشالپ يېتىپ ئۈزۈپ 

. جهننهت مېۋىلىرى سىزنىڭ ئالدىڭىزغا ئۆزى كېلىپ تۇرىدۇ. ۇيهيمهن دېسىڭىزمۇ بولىد

ئۇ مېۋىلهر شۇنداق . بىرنى ئۈزسىڭىز، ئۇنىڭ ئورنىغا دەرھال يېڭىسى ئۆسۈپ تۇرىدۇ

ئهگهر گۆش يېگىڭىز كېلىپ قالسا، . شېرىنكى، تهمى ئاغزىڭىزدىن ھهرگىز كهتمهيدۇ

تىلغا كېلىپ سىزگه ئۆزىنى شۇنداقال . ئالدىڭىزغا تۈرلۈك قۇشالر ئۇچۇپ كېلىشىدۇ

مهن پاالنى قۇشمهن، پاالن نهرسىنى يهپ چوڭ بولغانمهن، مېنىڭ . "تونۇشتۇرۇشقا باشاليدۇ

 پاالن گۈللهرنى يهپ ئۆسكهنمهن، مېنىڭ -مهن پاالن "، ."بىرسى-گۆشىمنى يهڭ دەيدۇ

سىز قايسى بىرسىنى " گۆشىم تېخىمۇ شىرىن، مېنى يهڭ دەيدۇ يهنه بىرسى

يهپ . ىز، ئۇ شۇ ھامان پىشىپ، ئويلىغىنىڭىزدەك ئالدىڭىزغا كېلىدۇتاللىسىڭ

  جهننهتته بىر ئادەمگه مىڭ . بولۇشىڭىز بىلهنال ئۇ يهنه تىرىلىپ ئۇچۇپ كېتىدۇ
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ھهر .  نېئمهتلهرنى ئېلىپ كېلىشىدۇ-ئۇالر يېنىڭىزغا كهلگهندە نازۇ . خىزمهتچى بولىدۇ

 ساناقسىز قهدەھلهردە ئىچملىكلهرنى -ر، سان  خىلدىن ئارتۇق تائامال٧٠قېتىم كهلگهندە 

خالىغان . تاللىغان تائاملىرىڭىزدىن ئارزۇيىڭىز بويىچه يهۋىرىسىز. ئېلىپ كېلىشىدۇ

تائامدىن كېيىن . قورسىقىڭىز تويۇپ بىئارام بولمايسىز. ئىچملىكلهرنى ئىچىۋىرىسىز

. زى چىقىپ كېىتدۇيىگهن تائاملىرىڭىز تهرگه ئايلىنىپ ئۆ. ھاجهت قىلىش بولمايدۇ

جهننهتته . چىققان شۇ تهردىن ئاجايىپ خۇشپۇراق ئهتىرنىڭ ھېدى كېلىدۇتېرىڭىزدىن 

ئالال ئۇ يهردە ھهممه . بولۇش يوق  مىشقىرىش، تۈكۈرۈش، يۆتىلىش، شامالداش، كېسهل 

. بهدىنىڭىزدە قان، يىرىڭ، بهلغهم بولمايدۇ. ئادەملهرگه يېڭىدىن بهدەن ئاتا قىلىدۇ

 سانا ۋە تهسبىه چىقىپ -ئۆزىدىن ھهمدۇ-ئۆزنهپهسلهنگهن چېغىڭىزدا، ئاغزىڭىزدىن 

 ١٠٠جهننهتته ھهر بىر ئىنسانغا تائام يىيىش، ئىچىش، ۋە باشقا ئىشالر ئۈچۈن . تۇرىدۇ

بۇنداق ياخشىلىقالر بۇ دۇنيادا ھارام نهرسه يىمىگهن، ھارام . ئادەمنىڭ كۈچى بېرىلىدۇ

ى قىلغان، نهپسىنى ئىشالرنى قىلمىغان، ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى دېگهن ئىشالرن

  .تېزگىنلىگهن ئىنسانالر ئۈچۈن تهييارالپ قويۇلغان

بۇۋايالر . جهننهتته قېرى مۇمايالر ياش قىزالرغا ئايلىنىپ كىرىدۇ! ئى بالىالر

 ٣٣جهننهتته ھهممه ئادەملهر بىر خىل ياشتا يهنى  . ساقالالر بولمايدۇ. يىگىتقا ئايلىندۇ

دائىم ياش ۋە چىرايلىق ھالىتدە بولۇپ . هم ئۆلمهيدۇھهرگىز قېرىمايدۇ ھ. ياشتا بولىدۇ

ئهمما ھهرخىل . جهننهتته بىر بازار بولۇپ، ئۇ يهردە ھېچنىمه سېتلمايدۇ. يۈرۋېرىدۇ

شۇ يهرگه قايسى سۈرەت سىزگه ياقسا شۇنى . چىرايلىق ئادەملهرنىڭ سۈرىتى بولىدۇ

شۇنداق قىلىپ جهننهتته . سىز شۇ سۈرەتتىكى چىرايلىق ئادەمگه ئايلىنىسىز. تالاليسىز

جهننهتته بىر دېڭىزدا . ھهممه ئادەم ئۆزى خالىغانچه چىرايلىق ئادەمگه ئايلىنىپ قالىدۇ

سۇ، يهنه بىر دېڭىزدا سۈت، يهنه دېڭىزدا ھهسهل، يهنه باشقا دېڭىزدا باشقا ئىچملىكلهر 

ئۇ ئۆيىڭىزنىڭ . ۇئهنه ئاشۇ دېڭىزالردىن، دەرياالردىن توختىماي ئىچملىكلهر ئاقىد. بولىدۇ

ئادەملهر ئۆيىدە تۇرۇپ . ئهمما ھېچكىمگه زىيان سالمايدۇ. ئاستىدىن ئېقىپ ئۆتىدۇ

دەريانىڭ بويىدا چىرايلىق . ئۇ يهردە يهنه بىر دەريا بار. جهننهتنى تاماشا قىلىپ تۇرىدۇ

  پ ئادەملهر كېلى. ئۇ بهكمۇ چىرايلىق ئاۋازلىرى بىلهن ناخشا ئېيتىشىدۇ. قىزالر بولىدۇ
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. ئۇنداق چىرايلىق ئاۋازنى دۇنيادا ھېچكىم ئاڭلىمىغان. ئۇالرنىڭ ناخشىلىرىنى ئاڭاليدۇ

ئاشۇ قىزالردىن قايسىبىرى كىمگه يېقىپ قالسا، ئالالھ ئۇنى شۇ كىشىگه ھهدىيه 

ئالالھ ھهر بىر . ئۇنىڭ ئورنىغا ئالالھ شۇ زامان باشقىسىنى يارىتىپ قويىدۇ. قىلىدۇ

ئۇالرنىڭ ئىككىسى بۇ .  قىز سوۋغا قىلىدۇ٧٢قىلسۇن دەپ كىشى ئۈچۈن خىزمهت 

جهننهت مۆئىمن ئايالالرمۇ .  ى جهننهت ھۆرلىدىن بولىدۇ٧٠ ئايالالردىن، -دۇنيادىكى قىز 

ئۇالرغا ئالالھ تېخىمۇ كۆپ ياخشىلقالرنى . ئۆزلىرى خالىغان كىشلهر بىلهن بىرگه بولىدۇ

  . تهييارالپ قويغان

 يىل ١٠٠ئهگهر سىز ئۇنىڭ ئاستىدا ئات بىلهن . ىر دەرەخ بارجهننهت ب! ئى بالىالر

ئۇنى مىنسىڭىز . جهننهتته قاناتلىق ئۇچار ئاتالر بولىدۇ. چاپسىىڭىزمۇ سايسى تۈگىمهيدۇ

قهيهرگه . ئېلىپ قېچىپ كهتمهيدۇ. ئهمما يىقىتىۋەتمهيدۇ. سىزنى ئۇچۇرۇپ ئوينىتىدۇ

بۇ دۇنيادا كهم ئهمهل . ا قىلدۇرىدۇدەپ ئېلىپ بېرىپ سىزنى تاماش" خوپ"دېسىڭىز 

قىلغان، جهننهتكه ھهممىدىن كېيىن كىرگهن، ئهڭ ئاز مۇكاپات ئالىدىغان كىشى 

ھهققىدە سۆزلهپ بېرەيمۇ؟ ئۇ ئادەمگه جهننهت بېرىلىدىغان باغالر، گۇلزارالر، شهھهر ۋە 

ۇنىڭغا يهنه شۇ كېيىن ئ. مهملىكهتلهر، ھازىر بىز ياشاۋاتقان دۇنيا بىلهن باراۋەر بولىدۇ

ئهنه قاراڭ؟ جهننهتتىكى ئهڭ ئاز مۇكاپات شۇ بولسا، . ھهسسه بېرىلىدۇ  ١٠دۇنيادىن 

ئهمدى راسا كۆپ ئهمهل قىلغان ئادەمگه بېرىلىدىغان مۇكاپاتنى قانداق تهسهۋرۇر 

 - قىلغىلى بولىدۇ؟ جهننهتنىڭ شهھهر ۋە كوچىلىرى ساراي ۋە قهسىرلىرى، ھويال 

يهردە . ۆمۈشتىن، ياقۇت ۋە زەرلهردىن، مهرۋايىت ۋە زۇمرەتلهردىن بولىدۇئۆيلىرى، ئالتۇن ك

.  توزان ۋە كىرلهر يوق بولۇپ، يهردە خۇشپۇراق چېچىپ تۇرىدىغان زەفىران بولىدۇ-چاڭ 

جهننهتته ئىنسانالرغا تهبىئىتىگه نېمه ياقسا شۇ بار، نېمه ياقمىسا ئۇ ! بولدى بهس

هننهتكى ئهڭ چوڭ نېئمهت ۋە مۇكاپات شۇكى، ھهممه ج. دوۋزاخقا يۆتكهپ قويۇلغاندۇر

 يۈز تۇرۇپ ساالملىشدۇ، -شۇنداقال يۇزمۇ . مۆئمنلهر ئالالھنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرىدۇ

دېمهك بىز جهننهتته ئالالھنى ۋە پهيغهمبىرىمىزنى . بۇ ئهڭ ئۇلۇغ بهخىتتۇر. پاراڭلىشىدۇ

. ى ئىنىشائالالھ جهننهتتىن تاپىمىز مۇمىلىرىمىزن-بۇرۇن ئۆلۈپ كهتكهن بوۋا . كۆرىمىز

  ئۇ يهردە ھهر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ياخشى كۆرگهن ئادەملىرى، دوستلىرى بىلهن بىرگه 
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شۇنىڭدىن كېيىن . بىز ياشاۋاتقان دۇنيا قىيامهت كۈنى يوق بولۇپ كېتىدۇ. ياشايدۇ

ىمان كهلتۈرۈپ جهننهت بۇ دۇنيادا ئالالھقا ئ. ئالالھ مۆئىمنلهرنى جهننهتتكه كىرگۈزىدۇ

ئىبادەت قىلغان، پاكىزە ھايات كهچۈرگهن، سهبرىلىك، غهيرەتلىك ۋە جهسۇر مۇسۇلمانالر 

ئهمما جهننهتكه . مۇسۇلمانالر جهننهت ئهبهدىي راھهتته ياشايدۇ. ئۈچۈن تهييارالپ قويۇلغان

كىرىش ئۈچۈن، ئىنسان بۇ دۇنيادا ھهق يولدا بۇلىشى، قېينچىلىق ۋە سىناقالرغا 

  .يلىق سهۋرى قىلىشى كېرەكچىرا

شۇندىال . ياخشىسى ئۆزۈڭالر تېزراق كىتاب ئوقۇيااليدىغان بولۇڭالر! ئى بالىالر

ئهڭ مۇھىمى، سىلهر جهننهتكه كىرىدىغان . تېخىمۇ كۆپ نهرسىلهرنى بىلىۋالىسىلهر

ئىلىملىك، ئهدەبلىك، ئىبادەتلىك، تهقۋالىق، . ياخشى بالىالر ۋە ياخشى قىزالر بولۇڭالر

  . قورۇقماي ياشاڭالر. مېهنهت سۆيهر، سهۋرلىك ۋە قورقماس بولۇپ ئۆسۈڭالر

  
 .خوش بالىجانالر، سىلهردىن ئهمدى سوئال سورايمىز

----------------------------------------  

  
 پهيغهمبىرىمىز جهننهتنى قانداق تهرىپلىگهن؟ جهننهت ھازىر قهيهردە؟:  سۇئال  -١

  كه ئهڭ ئاۋال كىملهر كىرىدۇ؟جهننهتت:  سۇئال  -٢

  جهننهت ھهققىدە نېمىلهرنى بىلىسىز؟:  سۇئال   -٣

  قىلىش كېرەك؟ جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن نېمه ئىشالرنى : سۇئال   -٤

 


