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  !مۇسۇلمانالر دوزاختىن ئاگاھ بولۇڭالر ئى

   

  كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسى-١١ئاينىڭ -٧يىلى -٢٠٠٨   ھ٨/٧/١٤٢٩

   خۇتبهبىرىنچى

  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

ھهممىدىن غالىپ، ئىززەتلىك، ئۇلۇغ، بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا خاستۇر، 

ئازابى قاتتىق، ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى دوزاخنىڭ ئوتى بىلهن ئازابلىنىدىغانلى 

ھهققىدە ئاگاھالندۇرۇپ ئىنتىقام ئالغۇچى، تهقۋالىق بىلهن ئىتائهت قىلغۇچىالرنى 

تان ئىكرام قىلىش بىلهن ئۇالرغا ھهممه ياخشىلىق مهۋجۇد بولغان ئاالھىدە بىر بوس

كىمىكى . بىلهن مۇكاپاتالشنى ۋەدە قىلغۇچى ئالالھنى مهدھىيىلهيمىز ۋە ماختايمىز

ياخشى ئهمهللهرنى قىلىدىكهن ئۆزىنىڭ بهختى ئۈچۈن، كىمكى ناچار يامان 

سىنىڭ پهرۋەردىگارىڭ . قىلمىشالرنى قىلىدىكهن ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن قىلىدۇ

ەل ماختاش، كاتتىلىق، ئۇلۇغلۇقنىڭ بهندىلهرگه ھهرگىزمۇ زۇلۇم قىلمايدۇ، گۈز

ئىگىسى بولغان ئالالھنى ھىچ قانداق شېرىكى يوق، يهككه يىگانه دەپ گۇۋاھلىق 

بىرىمىز، ئالالھنى بىر دەپ ئېتىقاد قىلىشقا چاقىرغۇچى پهيغهمبىرىمىز ۋە يول 

باشچىمىز بولغان مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ 

ھلىق بىرىمىز، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا گۇۋا

دائىم يېڭىلىنىپ، تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان  ۋە بارلىق ساھابىلهرگه ئالالھدىن 

  .رەھمهت ۋە ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز

ا ئالالھدىن ھهقىقى رەۋىشته قورقۇڭالر، ئالالھنىڭ رازىلىقىغ! ئى مۇسۇلمانالر

ئالالھدىن قورقۇڭالر، راستچىلالر بىلهن بىلله ! ئى مۆمىنلهر«ئېرىشىشكه ئالدىراڭالر،

  . »بولۇڭالر

ئالالھ ئىنسانالرنى ئۆزىگه ئىبادەت قىلىشى ئۈچۈن ياراتتى، ! ئى مۇسۇلمانالر

ئۇالرنىڭ قورقۇشى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بۈيۈكلۈكى ۋە كاتتىلىقىنى ئىپادىلهيدىغان ئوچۇق 



 ٢

ئازغۇنلۇقتىن چهكلهپ،  ئۇالرنىڭ ئۆز نهپسىنى بۇزۇقچىلىق ۋە . كىتتىدەلىللهرنى بې

توغرا يول تېپىپ بهختكه ئېرىشىشكه تۈرتكه بولىشى ئۈچۈن ئۇالرغا ئازابلىنىدىغان 

  .جاينى ۋە ئازابىنىڭ قاتتىق ئىكهنلىكىنى سۈپهتلهپ بهردى

هن ۋە توسقان ئالالھ سىلهرنى ئاگاھالندۇرغان ئىشالردىن ھهزەر قىلىڭالر، چهكلىگ

ئىشالرنى قىلىشتىن چهكلىنىڭالر، ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ھهدىسلىرىدە سۈپهتلىرىنى بايان قىلغان دوزاختىن ھهزەر 

قىلىڭالر ۋە قورقۇڭالر، ئۇ دوزاخ بولسا ئوتلىرى الۋىلداپ تۇرغان، دەھشهتلىك، 

سهەۋۋۇر قىلغۇسىز، قاراڭغۇ ـ زۇلمهتلىك، قورقۇنۇچلۇق، قىززىقلىق دەرىجىسى ته

تېڭىرقاپ قالغۇدەك كهڭرى، خىلۋەت، قاپ ـ قارا دەھشهتلىك كۆيدۈرگۈچى ئوت ھىچ 

نهرسىنى قالدۇرمايدۇ ۋە قويمايدۇ، بهلكى ھهممىنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ، ئۇ 

ا چوڭلۇقىدىن ئىنسانالرنىڭ كۆزلىرىگه يىراق مۇساپىلهردىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭغ

 پهرىشته مۇئهككهلدۇر، ئۇنىڭ ئوت ـ يالقۇنلىرى پهسلهپ قالمايدۇ، چوغلىرى ئۆچۈپ ١٩

قالمايدۇ، ئۇ جايغا كىرىدىغانالرغا خاس ئازاب ـ ئوقۇبهت ۋەدە قىلىنغان، ئۇالر ھهممه 

سائادەت ۋە لهززەتتىن مهھرۇم قىلىنغان، ئۇالرنىڭ كىرىدىغان جايى جهھهننهم  بهخت ـ 

جهھهننهمنىڭ ھهممه قاتالملىرىدا ! گهن قورقۇنۇشلىق جاي ھهبولۇپ بو نېمه دې

ئۇالرنىڭ ئۈنى ئۆچكهن، ئىشىك ـ دېرىزىلهردىن ۋە تۈتۈن پهردىلىرىنىڭ ئارقىسىدىن 

پهيغهمبهر . ئۇالرنىڭ ئاھ ـ زارى، دات ـ پهرياتلىرى ئۈزۈلمهي ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ

! غان ئالالھ بىلهن قهسهمكىمىنىڭ جېنىم قولىدا بول« :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

. »!ئهگهر سىلهر مهن كۆرگهننى كۆرگهن بولساڭالر ئاز كۈلۈپ كۆپ يىغاليتتىڭالر

. سىله نېمىنى كۆردىله؟ دەپ سورىدى ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى «:ئۇالر

  .دېدى » مهن جهننهتنى ۋە دوزاخنى كۆردۈم«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم  

دىن رىۋايهت ) ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇنئالالھ ( ئىبنى بهشىر  نۇئمان 

قىلىنىدۇكى، مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خۇتبه سۆزلهپ مۇنداق دېگهنلىكىنى 

دېگهن سۆزنى قايتا ـ قايتا » مهن سىلهرنى دوزاختىن ئاگاھالندۇرىمهن« :ئاڭلىغان 

تهكرارلىدى ھهتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ چاپىنى دولىسىدىن سىرىلىپ 



 ٣

جهننهت ۋە دوزاختىن ئىبارەت، ئىككى بۈيۈك نهرسىنى « ۋە يهنه .چۈشۈپ قالدى

دەۋىتىپ يىغالپ تاشلىدى ۋە كۆز يىشى بىلهن پهيغهمبهر ! ئۇنتۇماڭالر

« :ئۇ يهنه مۇنداق دېدى.ئهلهيهىسساالمنىڭ ساقاللىرى ھۆل بولۇپ كهتكهنتى

! لهن قهسهمكىمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ جىنى قولىدا بولغان ئالالھ بى

ئاخىرەتنىڭ ئىشلىرىدىن مهن بىلگهننى سىلهر بىلگهن بولساڭالر، سىلهر زېمىن 

  . »، ئهگهر ماڭساڭالر باشلىرىڭالرغا توپا چاچاتتىڭالر!ئۈستىدە ماڭمايىتتىڭالر

جهننهت ۋە دوزاخ سىلهرنىڭ بىرىڭالرغا ئۆزىنىڭ ئايىغىنىڭ ! ئى مۇسۇلمانالر

 دۇنيادا كۆيدۈرۈۋاتقان ئوتۇڭالر جهھهننهمنىڭ بۇغىچىدىنمۇ يېقىن، سىلهرنىڭ

ئوتىنىڭ يهتمىش ھهسسىسىنىڭ بىرىگه توغرى كېلىدۇ، جهھهننهمنىڭ ئوتى 

بۇنىڭدىن ئاتمىش توققۇز ھهسسه كۈچلۈك بولۇپ ھهممىسى ئوخشاش كۆيدۈرىدۇ، 

سىلهر ياز پهسلىدە تهرلهپ تۇرالمىغان ئىسسىق بولسا جهھهننهمنىڭ بىر قېتىملىق 

ئېلىشى بولۇپ بۇنىڭ بىلهن سىلهرگه جهھهننهمنىڭ ئوتلۇق ئازابىنى نهپهس 

ئهسلىتىدۇ، ئىمام بۇخارىينىڭ كىتابىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت 

مىنىڭ !ئى پهرۋەردىگارىم« :دوزاخ ئالالھغا شىكايهت قىلىپ «:قىلىنغان ھهدىسته

ىڭغا يازدا بىر قېتىم ۋە قىشتا ئالالھ ئۇن. بهزىلىرىمنى يۇتۇپ كهتتى دېدى  بهزىلىرىم 

سىلهر يازدا كۆرۈۋاتقان قاتتىق ئىسسىق . بىر قېتىم نهپهس ئىلىشقا ئىجازەت بهردى

بىلهن قىشتا كۆرۈۋاتقان قاتتىق سوغۇق، ھهقىقهتهن جهھهننهمنىڭ تىنىقىدىن 

قىيامهت كۈنى جهھهننهم چهمبهر ـ چهس باغالغلىق ھالهتته كهلتۈرۈلىدۇ، «. »ئىبارەت

ننهمنىڭ يهتمىش مىڭ تۇتقۇچى بولۇپ، ھهر بىر تۇتقۇچىنى يهتمىش مىڭ جهھه

گۇناھكارالرنىڭ كۆرۈشى ئۈچۈن جهھهننهم دەھشهتلىك ئازاب ۋە . »پهرىشته سۆرەيدۇ

ئاچچىقتىن كهڭرىپ كهتكهن ھالهتته كهلتۈرۈلىدۇ، جهھهننهمنىڭ كهڭرىلىكى 

ق قىلىدۇ، بارلىق خااليىقالر كۆرۈلگهندە بۇنىڭغا جىنايهتچىلهر بىلهن زالىمالر ئازلى

قورقۇنچىدىن تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ قالىدۇ، كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ دۇنيادا قىلغان 

نېمه پايدىسى   ئىشلىرىنى ئهسكه ئالىدۇ، بۇ ھالهتته ئهسلىگهننىڭ كافىر ئىنسانغا 

كاشكى مهن دۇنيادىكى ھايات ۋاقتىمدا ياخشى ئىشالرنى « :ئۇ ئېيتىدۇ. ؟!بولسۇن

، شۇ كۈندە ھهر ئهھهدى ئالالھغا ئاسىيلىق قىلغانالرنى ئالالھ »!بولسامچۇ؟قىلغان 



 ٤

جازالىغاندەك جازالىمايدۇ، ھهمدە ھېچ ئهھهدى ئالالھ باغلىغاندەك باغلىمايدۇ، 

جهھهننهمنىڭ چوڭقۇرلۇقى يهتمىش مىڭ يىللىق مۇساپىدەك بولۇپ،  

بۇ يهتمىش يىل ئىلگىرى «:ۇپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىر ئاۋازنى ئاڭالپ مۇنداق دەيد

جهھهننهمنىڭ ئاستىغا  جهھهننهمگه تاشالنغان تاشنىڭ ئاۋازى بولۇپ بۇ تاش ئهمدى 

  . »چۈشتى

جهھهننهمنىڭ دەھشهتلىك قورقۇنۇچلۇق بولىشى،كۆيۈۋاتقان ئوتالرنىڭ 

دولقۇنلىنىپ ئايلىنىپ تۇرۇشى بىلهن ئۈستىگه پىلسېرات كۆرىكى قويۇلىدۇ، ئۇنىڭ 

غاق، ئهتراپىغا ئىلمهك زىخالر ۋە ئوغاقالر بېكىتىلگهن، مۆمىنلهر بۇ ئۈستى تېيىل

يهردىن قىلغان ئهمهللىرىگه ئاساسهن ئۆتىدۇ، بهزىلهر كۆز يۇمۇپ ئاچقىدەك ۋاقىتتا، 

بهزىلهر چاقماق چاققاندەك، بهزىلهر شامالدەك، بهزىلهر قۇشالر ئۇچقاندەك، بهزىلهر 

نىجات  غدەك ئۆتىدۇ، ساالمهت ئۆتكۈچىلهر يۈگرۈك ئاتتهك ۋە تىز ماڭىدىغان ئۇال

تاپىدۇ، ئۆمۈلهپ قالغانالر ئېلمهكلهرگه ئېلمىشىپ يۈز كۆزلىرى تىتىلىپ ئۆتىدۇ، 

تېيىلىپ كهتكهنلهر جهھهننهمنىڭ ئاستىغا چۈشىدۇ، ئۇالردىن جهھهننهمنىڭ ئوتىدا 

ھوشۇقىغىچه كۆيىدىغان، تىزىغىچه كۆيىدىغان، بېلىگىچه كۆيىدىغان ۋە 

دوزاخ ئهھلى جهھهننهمگه ھهيدىلىدۇ، ئۇالر قورقۇپ، . ردىكىگىچه كۆيىدىغانالر باركېكى

تىترەپ كېلىدۇ، ھهممه تهرەپتىن چاقىرىلىپ جهھهننهمگه ئىتتىرىلىدۇ، ئۇالرغا 

جهھهننهمدە قايناق سۇ بىلهن الۋىلداپ يېنىپ تۇرغان ئوتالر ھهمراھ بولىدۇ، 

ايناتقاندەك قاينىتىدۇ، ئۇالر دوزاخقا تاشالنغان جهھهننهمنىڭ ئوتلىرى ئۇالرنى قازاننى ق

چاغدا قايناپ تۇرغان دوزاخنىڭ ئېشهك ھاڭرىغاندەك سهت ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ، ئۇالر 

ئاچلىقتىن ناله پهرياد قىلغاندا دوزاختىكى ئاسى گۇناھكارالرغا تهييارالنغان ئهڭ ناچار 

رالرنىڭ يېمهكلىكىدۇر، ئۇ زەققۇم دەرىخى ھهقىقهتهن گۇناھكا. نهرسىلهر بېرىلىدۇ

پهيغهمبهر . ئېرىتىلگهن مىستهك قىززىقتۇر، ئۇ قورساقالردا قايناقسۇدەك قاينايدۇ

ئهگهر زەققۇمدىن بىر تامچه زېمىنغا تۆكۈلۈپ « :ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

كهتسه زېمىن ئهھلىنىڭ تاماقلىرىنى ئاچچىق قىلىۋېتىدۇ، زەققۇمنىڭ ئۆزىنى 

 كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى قانداق بولىدۇ؟ ئۇالرغا زەققۇمدىن باشقا يېمهكلىك يېگهن 

ئۇالر ئۈچۈن بهتبۇي ئاچچىق تىكهندىن باشقا يېمهكلىك بولمايدۇ، ئۇ  . »بولمايدۇ 



 ٥

يېمهكلىك كىشىنى سهمرىتمهيدۇ، ئاچلىقنى پهسهيتمهيدۇ، بۇنىڭ تىكهنلىرى 

ۇ، ئۇالر ئۇسساپ ئۇسسۇزلۇقتىن قورساقلىرىغا كىرمهيدۇ،كىكىرتهكلىرىدىن چىقمايد

بويۇنلىرى ئۈزۈلۈپ كهتكىدەك بولغاندا دوزاختىكى پاسىق گۇناھكارالرنىڭ بهدىنىدىن 

ئاققان قان ـ يىرىڭدىن ئىبارەت سىېسىق ئىچىملىك ۋە قايناپ بۇس چىقىپ تۇرغان، 

يۇقىرى ھارارەتلىك بۇالق سۇلىرى بىلهن سۇغىرىلىدۇ، بۇ سۇ ئۇالرنىڭ ئۈچهيلىرىنى 

ئۈزۈۋېتىدۇ، ئۇالر ھارام نهرسىلهرنى يېيىشنى ياخشى كۆرسه بۇ يهردە ئۇالرنىڭ 

بهدەنلىرى سىلكىنىپ كېتىدۇ، گۇناھ ئىشالرنى قىلىشنى ياخشى كۆرسه يۈزىنىڭ 

گۆشلىرى جهھهننهمنىڭ ئوتىدا كۆيۈپ كاۋاپ بولۇپ چۈشۈپ كېتىدۇ، ھهممىنى 

!. بۇ نېمه دېگهن ناچار ئىش ھهبىلگۈچى ئالالھغا ئاسىيلىق قىلىشنى ياخشى كۆرسه 

!. ئۇالرنىڭ ئىچكهن ئىچىملىكى ۋە قىلغان گۇناھى نېمه دېگهن يامان ھه 

ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ بېشىغا قايناقسۇ « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

قۇيىلىدۇ، سۇ باش سۆڭىكىدىن ئېچىگه ئۆتۈپ ھهممه ئهزالىرىغا يهتكهندىن كىيىن 

  . »ۇ، بۇ ئازاب يېڭىلىنىپ تهكرارلىنىپ تۇرىدۇتاپىنىدىن چىقىد

دوزاخ ئهھلىدىن ئهڭ يهڭگىل ئازابتا ئازابلىنىدىغان كىشى ئۈچۈن بۇغۇچلىرى 

ئوتتىن بولغان بىر جۇپ ئاياغ كىيدۈرۈلىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئۇ كىشىنىڭ مېڭىسى 

چۆگۈن قاينىغاندەك قايناپ كېتىدۇ، ئۇ كىشى كۆڭلىدە مهندىنمۇ بهكراق 

ىنىۋاتقان ئادەم يوق دەپ قارايدۇ، ئهمهلىيهتته بۇ دوزاخ ئهھلىنىڭ ئىچىدە ئهڭ ئازابل

يهڭگىل ئازابتا ئازابلىنىۋاتقان ئادەمدۇر، ئۇالر جهھهننهمدە تىز ئوت ئالىدىغان تۆمۈر 

كېيىم بىلهن ئوت ئۇچقۇنلىرى ئارىسىدا جىگهر باغرىلىرى تىتىلىپ مۇستهھكهم 

يدىغان ھهر خىل ئهلهملىك ئازابالرنى تارتىدۇ، ئۇالر چوڭ تاغالرمۇ بهرداشلىق بېرەلمه

جهھهننهمنىڭ تار جايلىرىدا دات پهرياد چېكىپ، ئاستىن قاتالملىرىدا مۈدۈرۈپ 

دومىالپ، يانلىرىدا ناله قىلىپ، زەنجىرلهر بىلهن باغلىنىپ، ئۇالرغا سېلىنغان تاقاق، 

ئۇالر پۇتلىرى بىلهن . كويزا، كىشهنلهر ۋە باغالنغان زەنجىرلهر ئېغىر كېلىدۇ

كۇكۇلهكلىرىگه چېتىپ باغلىنىدۇ، گۇناھ ـ مهسىيهتنىڭ ئهسىرىدىن يۈزلىرى 

قارىداپ كهتكهن ھالدا دەرتلىك ئىڭراپ بۇ يهردىن قۇتۇلۇشقا تىرىشىدۇ، ئۇالرنىڭ بۇ 

.  جهھهننهمدىن قۇتۇلۇش بولمايدۇ ئارزۇلىرى ھاالكهتتىن ئىبارەت بولۇپ ئۇالر ئۈچۈن 
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 تۆمۈر توقماقالر بار، ھهر قاچان ئۇالر دوزاختىن چىقماقچى بولسا، ئۇالر ئۇالر ئۈچۈن

سىلهر ئىنكار قىلغان دوزاخنىڭ ئوتلۇق ئازابىنى « : دوزاخقا قايتۇرۇلىدۇ، ئۇالرغا

دەيدۇ، دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ، ئۇالرغا ھهرتهرەپتىن مۇسىيبهتلهر » تېتىڭالر 

ولۇپ ھهر بىر ئىشىكتىن بهلگىلهنگهن كېلىدۇ، دوزاخنىڭ يهتته ئىشىكى ب

جىنايهتچىلهر كىرىدۇ، ئۇالر ئازابنىڭ يامانلىقىدىن بىئارام بولۇپ يىغاليدۇ، ئۇالر 

جهھهننهمنىڭ ھهممه يېرىدە ئازاب ئىچىدە تېڭىرقاپ يۈرىدۇ، ئۇالر دوزاخقا مۇئهككهل 

توۋاليدۇ، دەپ » پهرۋەردىگارىڭ بىزگه ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن! ئى مالىك«:پهرىشتىگه

دەيدۇ، ئۇالر دائىم بىئاراملىق ئىچىدە » سىلهر ئازابتا چوقۇم قالىسىلهر«:مالىك

ئۆتىدۇ،ھهرگىز خۇرسهن بولمايدۇ، ئۇالر جهھهننهمدە قورشالغانلىقى ئۈچۈن ھىچ يهرگه 

ھهقىقهتهن دوزاخ ئهھلىنىڭ «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. كېتهلمهيدۇ

كېمه سالسا كېمه ئاقاتتى، ئۇالر توال يىغلىغانلىقتىن ئاخىردا يىغلىغان يىغىسىغا 

قان يىغاليدۇ، ئۇالر ئاخىرەتكه تهييارلىق قىلماي دۇنيادا ئۆتكۈزۈۋەتكهن ھاياتىغا 

ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ ئالدىدا ھهسرەتلىنىپ ! توختىماي يىغاليدۇ، ۋاي ئېسىت

« :  دات پهرياد سىلىپىرىلغاندا، ئۇالر چاق!خااليىقالرنىڭ ئالدىدا رەسۋا بولغىنىغا 

بىزنى دوزاختىن چىقارغىن، ،بۇرۇنقىدەك يامان ئىشالرنى قىلمايمىز، !پهرۋەردىگارىمىز

ياخشى ئهمهللهرنى قىلىمىز، ئهجىلىمىزنى كىچىكتۇرگىن، بىز سىنىڭ ئىمانغا 

. بولغان چاقىرىقىڭغا ئاۋاز قوشۇپ، پهيغهمبهرلهرگه ئهگىشهيلى

تىنى كۆردۇق، ئاڭلىدۇق، بىزنى ياخشى ئهمهل ئىشنىڭ ھهقىقى!پهرۋەردىگارىمىز

قىلىش ئۈچۈن دۇنياغا قايتۇرغىن، بىز ئهمدى ھهقىقهتهن سىنىڭ ۋەدەڭنىڭ ھهق 

بهدبهختلىكىمىز ئۈستىڭىزدىن !ئىكهنلىكىگه ئىشهنگۈچىلهرمىز، پهرۋەردىگارىمىز

ىن بىزنى دوزاخت! غالىپ كېلىپ گۇمراھ قهۋم بولۇپ قالغان ئىدۇق، پهرۋەردىگارىمىز

چىقارغىن ئاندىن دۇنياغا قايتۇرغىن ئهگهر بىز شۇنىڭدىن كىيىن يهنه گۇناھ قىلساق 

: شۇ ۋاقىتتا مۇنداق بىر نىدا ئاڭلىنىدۇ دەيدۇ، » بىز ھهقىقهتهن زالىم بولۇپ قالىمىز

ئۇالر ھهرۋاقىت سىنىڭ بۇيرۇقىڭغا خىالپلىق قىلدى، بهلگىلىمىلىرىڭگه ! ئى ئالالھ

! ىڭ يېقىن كىشىلىرىڭگه دۈشمهنلىك قىلدى، ئى ئالالھخىالپلىق قىلدى، سىن

بۇيهردە ئۇالرغا قىلىنغان ھۆكۈم ھهق بولدى، ئۇالرغا سىنىڭ غهزەپ نهپرىتىڭ ۋە 
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جهھهننهمدە خار ھالدا قېلىڭالر، ئۇستۇڭالردىن «:ئالالھ ئېيتىدۇ. ئازابىڭ چۈشتى

رنىڭ يىغىسىغا ئىچ ئۇال. »ئازابنىڭ كۆتۈرلۈپ كېتىشى ھهققىدە ماڭا سۆز ئاچماڭالر

شهپقهت قىلىنمايدۇ، قىلغان ناله پهريادلىرىغا جاۋاپ - ئاغىرتىلمايدۇ ۋە رەھىم 

بېرىلمهيدۇ، ئۇالر مهقسهت قىلغان ئىشالرنىڭ ۋاقتى ئۆتكهن، ئۇالرنىڭ ئهتراپىنى 

. قايغۇالردىن قۇتۇلۇش ئارزۇسىدا بولىدۇ-گۇناھلىرى ئورىۋالغان، ئۇالر دائىم بۇ ئازاب غهم 

سىلهر ھايات !ئى جهننهت ئهھلى« :تا جاكارچىنىڭ بۇ ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ ھهت

سىلهر ھايات ياشايسىلهر، مهڭگۈ ! ياشايسىلهر، مهڭگۈ ئۆلمهيسىلهر، ئى دوزاخ ئهھلى

دوزاخنىڭ ئوتى ئۆچمهيدۇ، ئىچىدىكى كىشىلهر ئۆلمهيدۇ، ئۇالر . » ئۆلمهيسىلهر 

 يهڭگىللىتىلمهيدۇ ۋە كهچۈرۈم ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنمايدۇ، ئۇالردىن ئازاب

قىلىنمايدۇ، ھهقىقهتهن كىمكى ئۆز پهرۋەردىگارىغا ئاسىيلىق قىلىپ كېلىدىكهن ئۇ 

ئادەمنىڭ جايى جهھهننهم بولۇپ، ئۇيهردە ئۆلمهيدۇ ۋە ياخشى ھاياتتىمۇ ياشىمايدۇ، ئۇالر 

ن بىر بىرىگه تاپا تهنه قىلىپ لهنهت ئېيتىشىدۇ، بىر بىرىگه ئۇچراشسا يالغا

ئېيتىشىدۇ، ھهر قاچان بىر ئۇممهت دوزاخقا كىرىدىكهن، ئۇ ئۆزىدىن ئىلگىركى 

ئۇممهتكه لهنهت ئوقۇيدۇ، بىر بىرىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ، ئۆزلىرىنى قايمۇقتۇرۇپ 

 زەبۇنلىققا سهۋەپ بولغان كىشىلهرنى - گۇمراھلىققا باشالپ مۇشۇنداق ئازغۇنلۇق، خار

ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن بىزنى ! رۋەردىگارىمىزپه« :بهك ئۆچ كۆرىدۇ، ئۇالر ئېيتىدۇ

ئازدۇرغانالرنى بىزگه كۆرسهتكىن، ئۇالرنىڭ ئهڭ خارالردىن بولىشى ئۈچۈن ئۇالرنى 

ئۇالر ئۆزلىرىنى ئالالھنى ياد ئېتىشتىن » ئاياقلىرىمىزنىڭ ئاستىدا چهيلهيمىز 

لغان، گۇناھ ئىشالرنى قۇرئاندىن يۈز ئۆرۈشكه ۋە ئالالھغا ئاسىيلىق قىلىشقا سهۋەپ بو

كاشكى سهن بىلهن مىنىڭ ئارامدا «شهيتان ھهمراھلىرىغا چىرايلىق كۆرسهتكهن 

شهرق بىلهن غهربنىڭ ئارىسىدەك ئارىلىق بولسا ئىكهن، سهن نېمه دېگهن يامان 

بۇنىڭ . دەيدۇ» چۈنكى سهن مېنىڭ بهختسىزلىكىمگه سهۋەبچى بولدۇڭ! ھهمراھ

، چۈنكى ئۇالرنىڭ ھهممىسى تهڭ ئازابلىنىۋاتىدۇ، ھىچنېمىگه پايدىسى بولمايدۇ

ھهممىسىگه ئىككى ھهسسه ئازاب بېرىلىدۇ، لېكىن ئازابنىڭ دەھشىتىنى سىلهر 

  .بىلمهيسىلهر، دېيىلىدۇ
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ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى يۇقىردا سۆزلىگىنىمىز دوزاخنىڭ بىرقىسىم 

دىن ئالالھقا پاناھلىق سۈپهتلىرى ۋە دوزاخ ئهھلىنىڭ بهزەن ئهھۋاللىرى، دوزاخ ئوتى

تهلهپ قىلىڭالر، دوزاخقا يېقىنلىشىشقا سهۋەپ بولىدىغان ئىش ھهركهت سۆزلهردىن 

ئالالھقا پاناھلىق تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ مىنى ۋە سىلهرنى دوزاختىن ئازات قىلىنغان 

قاتارىدىن قىلسۇن، ئالالھ بۈيۈك قۇرئان  كىشىلهرنىڭ ۋ ە ياخشى تهقۋا كىشىلهرنىڭ 

رىم بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت بهرسۇن، ئۇنىڭدىكى ۋەز نهسىههتلهردىن كه

ھهممهيلهنگه مهنپهئهت بهرسۇن، مهن ۋە سىلهر ئۈچۈن ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ 

قىلىمهن، ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ غالىبتۇر، كهچۈرۈم تهلهپ 

  .قىلغۇچىالرنى كهچۈرگۈچىدۇر

                                                                               به ئىككىنچى خۇت 

ئالالھنى بىزگه قىلغان خهيرى ئېهسانلىرى ئۈچۈن چهكسىز ماختايمىز، بهرگهن 

نېمهتلىرىگه ۋە توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغانلىقىغا ھېسابسىز شۈكرى ئېيتىمىز، 

هككه يىگانه دەپ، ئالالھنىڭ ئالالھنىڭ شهنىنى كاتتىالپ ھىچ شېرىكى يوق ي

رازىلىقى تهرەپكه چاقىرغۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ 

ئالالھتىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز

ڭ ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه، قېرىنداشلىرىغا ۋە ئۇالرنى

تهلهپ   مهغپىرەت -يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت

  . قىلىمىز

ئالالھدىن ھهقىقى رەۋىشته قورقۇڭالر، ھهقىقهتهن ئالالغا ئىتائهت ! ئى مۇسۇلمانالر

قىلغۇچى تهقۋا كىشىلهر غهلبه قىلىدۇ، ئاسىيلىق قىلغۇچى بهختسىزلهر ئۆز 

ئالالھغا اليىق رەۋىشته تهقۋادارلىق ! ئى مۆمىنلهر«. نهپسىنى زىيانغا ئۇچرىتىدۇ

  .»قىلىڭالر، پهقهت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلهن ۋاپات بولۇڭالر

سىلهر ھازىر پىتنه پاساتالر كهڭ تارالغان، ناچار ئىشالر بىر ! ئى مۇسۇلمانالر 

بىرىگه ئۇلىنىپ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان، شهك شۈبهىلىك پىتنىلهرنىڭ بهزىسى 

زىسىدىن يهڭگىل كۆرۈنىۋاتقان، مهنپهئهتى يوقالغان، زېيىنى ئالهمنى قاپلىغان، به
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ھاماقهتلىك ھاياتتا، يىڭى ئهسىردىكى كىشىلهرنىڭ پىكرى قوبۇل قىلىنىدىغان، 

ئهقىدە، ئهخالقتا ئۇالرغا ئهگىشىدىغان، ئهدەپ قائىدىدە كهينىگه چېكىنىش ئۈمىت 

، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق قىلىنىدىغان بىر ئهسىردە ياشاۋاتىسلهر

ھهقىقهتهن مهن سىلهرنىڭ كۆڭۈلنىڭ كهينىگه كىرىپ ھاۋايى ھهۋەس «:دەيدۇ

پهيغهمبهر . » ئهنسىرەيمهن شهھۋەتلىرىدە قايمۇقۇپ، ئېزىپ كېتىشىڭالردىن 

جهننهت كىشىلهر ياقتۇرمايدىغان ئىشالر بىلهن «:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

،دوزاخ بولسا كىشىلهر ياخشى كۆرىدىغان ھاۋايى ھهۋەس شهھۋەتلهر بىلهن قورشالدى

ئالالھ ياقتۇرمايدىغان ئىشالردىن قول ئۆزۈڭالر، قهلبىڭالرنى غهپلهتنىڭ . »ئورالدى

.  يىغىڭالر ھهۋەسلهردىن-ئۇيقىسىدىن ئويغۇتۇڭالر، نهپسىڭالرنى شهھۋانى ھاۋايى

هىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه كۆڭۈل ئالالھنىڭ كىتابى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهي

  . بۆلۈڭالر

سىلهر ھازىر پىتنىگه توشقان بىر زاماندا ! بىلىڭالركىئى مۇسۇلمانالر 

ياشاۋاتىسىلهر بۇنىڭدىن كىيىن ئهجىلىڭالر كېلىدۇ، ھازىرقى ۋاقىتىدا پىتنىدىن 

ساقلىنىشقا تىرىشمىغان كىشى، كىيىن بۇ پىتنىدىن يىراق بولۇشقا زور بهدەل 

كىشىگه ئۇيقۇدىنمۇ چوڭ غهپلهت، نهپسىنىڭ . يدۇ، قۇتۇلۇشقا ئاجىزلىق قىلىدۇتۆله

شهھۋىتىگه بويسۇنۇشتىنمۇ بهك بوشاڭلىق ۋە جۇرئهتسىزلىك، قهلبىنىڭ ئۆلۈك 

پاسات قىزىقتۇرغاندەك -كىشىنى پىتنه . بولىشىدىنمۇ كاتتا مۇسىبهت بولمايدۇ

بۇ بايان . ختىنمۇ يامان جاي يوققىزىقتۇرغۇچى يوق، ناچارلىق ۋە ئهسكىلىكته دوزا

ئۇنى مهسخىرە قىلغۇچىالر (قىلىنغان دوزاخ پهقهت ئىنسانالر ئۈچۈن ۋەز نهسىههتتۇر، 

، ئاي بىلهن قهسهمكى، ئۆتۈپ كهتكهن كېچه بىلهن )قهبىه قىلمىشىدىن يانسۇن

( يورۇغان سۈبهى بىلهن قهسهمكى، شۈبهىسىزكى، دوزاخ باالالردىن بىرىدۇر، قهسهمكى، 

، ئۇ ئىنسانالرنى )ئۇنى قانداقمۇ مهسخىرە قىلىسىلهر ۋە ئۇنىڭغا چىنپۈتمهيسىلهر؟

ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر، سىلهردىن جهننهتكه ئىلگىرىلهشنى خالىغان ياكى دوزاختىن 

  . »چېكىنىشنى خالىغان ئادەمنى ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر
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شقا بۇيرۇپ، ئۇ ئالالھ تائاال بىزنى ئاالھىدە بىر ئى! ئى مۆمىنلهر بىلىڭالركى

ئىشنى ئالدى بىلهن ئۆزى باشلىدى، بۇنىڭغا ئالالھقا دائىم تهسبىه ئېيتىپ تۇرىدىغان 

بىرگه قىلدى، ئىنسان ۋە جىنالرنى بۇنىڭغا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ  پهرىشتىلهرنى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت ساالم يولالشتىن ئىبارەت بولۇپ ئالالھ 

ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه «:دىكى ئېسىل سۆزىدە مۇنداق دېدىمۇقهددەس كىتابى

رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، ئى 

  .»سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر! مۆمىنلهر

قى گۇناھلىرىنىڭ ئى ئالالھدىن ساۋاپ ئۈمىت قىلغۇچى، ئىلگىركى ۋە ھازىر

توغرا يولغا باشلىغۇچى، ! كهچۈرۈم قىلىنىشىنى ئارزۇ قىلغۇچى ئىنسان

شاپائهتچىمىز، ئادەم نهسلىدىن ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى، شهرەپلىك، پهخىرلىنىشكه 

اليىق بولغان پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت ئېيتىشنى 

 ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بىر قېتىم سهھىه. ئۆزۈڭگه ئادەت قىلغىن

دۇرۇت ئېيتقان كىشىگه ئالالھ ئون قېتىم رەھمهت ئېيتىمهن دەپ ۋەدە قىلغان، 

زېمىندا ياشىغان كىشىلهرنىڭ ئىچىدە نهسهبى ئهڭ ئالى بولغان پهيغهمبىرىمىز 

  .مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت ساالم يولالڭالر

بىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، پهيغهم! ئى ئالالھ

ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ 

  .رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئى ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ھهقىقهتنى 

ىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىز باسارلىرىدىن دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىر

بولغان ئهبۇ بهكرى،ئۆمهر، ئوسمان، ئهلىدىن ۋە باشقا بارلىق ساھابىالردىن، پهزىلهتلىك 

سىنىڭ . مۇھاجىرالردىن، ئېسىل خىسلهتلىك ئهنسارىالردىن رازى بولغىن

  . سىخىلىقىڭ ۋە خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ رازى بولغىن

مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! لالھئى ئا

  . خارقىلغىن، دىن دۇشمهنلىرىنى تاغۇتالرنى تارمار قىلغىن
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پهلهستىندىكى قېرىنداشلىرىمىزغا خىيانهتچى مهككار يهھۇدىيالرنىڭ ! ئى ئالالھ

  .ئۈستىدىن ياردەم بهرگىن، ئۇالرغا غهلبه ئاتا قىلغىن

ئهقسا مهسچىتىنى يهھۇدىيالرنىڭ ئىپالس نىجىسلىقىدىن ! ھئى ئالال

  .پاكلىغىن

ئۆزۈڭ بىلىسهن، زېمىن ئۇستىدە ئاۋازى چىقماي زۇلۇم ئازاۋىدىن  (!ئى ئالالھ

ئىڭراۋاتقان مىليونالرچه مۇسۇلمانالر بار، ئۇالرنىڭ ئىلگىرىكى تارىخىي خاتالىقىنى 

. مۇسۇلمانالرغا ھۆرلۈك ئاتا قىلغىنئهپۇ قىلىپ ئۆز مهرھىمىتىڭ بىلهن ئۇ بىچارە 

ئۇالر سىنىڭ بهندىلىرىڭ، سىنىڭ رەسۇلۇڭنىڭ ئۇممىتىدۇر، ئۇالرغا يهنه بىر قېتىم 

پۇرسهت بهرگىن، ئۇالرنىڭ ئىمانىنى مۇستهھكهم قىلغىن، ئۇالر ئىچىدىكى ياشالرغا 

 ئۇ ئۇالر ناھهق بىگۇناھ ئۆلۈپ كېتىپ بارىدۇ،. بىرلىك ۋە جهسۇرلۇق ئاتا قىلغىن

شېهىتلهرگه جهننىتىڭدىن ئورۇن بهرگىن، ئۇالرنىڭ ئهھلى ئاياللىرىغا سهۋرى ئاتا 

يهنه ئۇالرنىڭ ئىچىدىن جهسۇر ئىمانلىق دىن، ۋەتهن، مىللىتى ئۈچۈن . قىلغىن

. ئىمانىي ۋە ئىنسانىي بۇرچىنى ئادا قىالاليدىغان يىگىتلهرنى يېتىشتۈرۈپ بهرگىن

سهن . هممه ئىشلىرىدا ساڭا تهۋەككۇل قىلىدۇئۇالر چوقۇم ساڭا سېغىنىدۇ ۋە ھ

ھهرقانداق تاغۇت مۇتهكهببىر زالىم ھاكىمىيهتنى تارمار قىلغۇچى زاتتۇرسهن، بۇنىڭغا 

  ).-  م- ئىشهنچىمىز كامىل

ئىككى ھهرەمنىڭ شهھهرلىرىگه ئىززەت ھۆرمهت، تىنچلىق، ! ئى ئالالھ

مغا ۋە مۇسۇلمانالرغا، ھهج ئۇالرنىڭ رەھبهرلىرىنى ئىسال. خاتىرجهملىكنى جۇغلىغىن

قىلغۇچى، ئۆمرە قىلغۇچى ۋە زىيارەت قىلغۇچىالرغا مهنپهئهتلىك ئىشالرنى قىلىشقا 

  . مۇۋەپپهق قىلغىن

بىزنىڭ رەھبىرىمىزنى توغرا يولغا، تهقۋالىققا يېتهكلىگهن ۋە سهن ! ئى ئالالھ

ى ئىسالھ رازى بولىدىغان ئىشالرغا مۇۋەپپهق قىلغىن، ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرىن

قىلغىن، بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ 

  . سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان قىلغىن



 ١٢

بىزنى مال باھاسىنىڭ ئۆرلهپ كېتىشىدىن، ۋابا كسىلىدىن، جازانه ! ئى ئالالھ

ىن، خورلۇقتىن، زىناخورلۇقتىن، يهرتهۋرەش ئاپىتىدىن، ھهر خىل قىيىنچىلىقالرد

ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ناچار قهبىه پىتنىلهردىن، مۇسۇلمان ئايالالردىكى يىرىم 

بىزدىن ۋە بارلىق مۇسۇلمانالردىن ۋاپات  . يالىڭاچلىق ھاياسىزلىقتىن ساقلىغىن

سىنىڭ رەھمهت شهپقىتىڭ بىلهن . بولغان كىشىلهرنى مهغپىرەت قىلغىن

ىشىلهرگه شىپالىق بهرگىن، زۇلۇمغا مۇسۇلمانالردىن كېسهللىك ئازابى تارتىۋاتقان ك

باال . ئۇچراۋاتقان ۋە ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان قېرىنداشلىرىمىزغا ياردەم بهرگىن

مۇسىبهتكه گىرىپتار بولۇپ قالغان قېرىنداشلىرىمىزغا ساقلىق ۋە خاتىرجهملىك 

. ئاتا قىلغىن، بىز بىلهن دۈشمهنلهشكهنلهرنىڭ ئۈستىدىن بىزگه ياردەم بهرگىن

سهن تهرەپكه . ۈم تهلهپ قىلىپ تۆۋە قىلغان كىشىلهرگه مهغپىرەت ئاتا قىلغىنكهچۈر

قايتىدىغان كىشىلهرگه قايتىش پۇرسىتى بهرگىن، بىزلهرنى ھېساب ئېلىنىدىغان 

  . قىيامهت كۈنىدىن بۇرۇن ھهقىقى تۆۋە قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلغىن

ا، خهيرى ئېهسان ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشق! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه ئىشالردىن، ھهددىدىن 

ئېشىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه 

ناھايىتى كاتتا بولغان ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى . نهسىههت قىلىدۇ

ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىڭالر، سىلهرگه زىيادە ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ 

ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشتۇر،ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان . قىلىپ بېرىدۇ

   . ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

                                                                                                                                

       

 


