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﷽ 

ۈملۈك سۆي ،ساناالر بولسۇن–ا ھەمدۇق هللاپۈتۈن ئالەملەرنىڭ رەببى 

ئۇ  ،االمغا دۇرۇت ۋە ساالمالر بولسۇنپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس

نىڭ  هللالرغا ساھابىلىرىگە ۋە بارلىق مۇسۇملان ،تلىرىغاتاۋابىئا–ئائىلەزاتنىڭ 

 ىرىتى بولسۇن!پمەغۋە  رەھمەت

مەن جەننەتتە  ئېيتىدۇ: تائاال هللا»مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

سالىھ بەندىلىرىم ئۈچۈن كۆز كۆرۈپ باقمىغان، قۇالق ئاڭالپ باقمىغان، 

ڭالر بۇ كېچىپ باقمىغان نەرسىلەرىن تەييارلىدىم. خالىسا نساننىڭ قەلبىگەئى

فاََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُُيٍ َجزَاًء ِِبَا ﴿ئايەتنى ئوقۇڭالر : 

نىڭ  هللائۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن > كَانُوا يَْعَملُوَن﴾

ھېچكىم  مەتنىئھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرىن خۇشال قىلىدىغان كاتتا نې

  ②.«①<بىلمەيدۇ

 ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

 ائاالتئۆز قوىل بىلەن بىنا قىلغان ئۆيدۇر. رەب  تائاال هللا —جەننەت 

 ۋە ن، ئۆز رەھمىتى، يۈكسەك كارامىتىئۆز دوستلىرى ئۈچۈن قارارگاھ قىلغا

تا ڭ كاتئمەتلىرىنىنې–مەڭگۈلۈك رازىلىقى بىلەن تولدۇرغان، نازۇ

                                                           
 ئايەت. –71سۈرە سەجدە  ①

 بۇخارى، مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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قىيەت ئىكەنلىكىنى سۈپەتلىگەن ماكاندۇر. كاتتا پەرىشتىلەرىن پەمۇۋەپ

ان، غئۇنىڭغا مەسئۇل قىلغان، بارچە ياخشىلىقالرنىڭ ھەممىسىنى ۋەدە قىل

قازا مۇسىبەتتىن، ئاداۋەت ۋە –نۇقساندىن، باال–بپۈتكۈل ئەيى

 ئۆچمەنلىكتىن پاك قىلغان ئۇ ئۆينىڭ مىقدارىنى قانداق ئۆلچەش مۇمكىن؟!

ئىپار ۋە  ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ زېمىنى ۋە تۇپرىقىدىن سورىسىڭىز

 دۇر؛ر زەپە

نىڭ ائاال ترەھامن  ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئۆگزىسىدىن سورىسىڭىز

 ئەرشىدۇر؛

 شپۇراقتۇر؛خۇ  ، ئاجايىپئەگەر سىز جەننەتنىڭ لېيىدىن سورىسىڭىز

مەرۋايىت ۋە  ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئۇششاق تاشلىرىدىن سورىسىڭىز

 ياقۇتتۇر؛

ە ياغاچ ئەمەس ئوتۇن ۋ  ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ بىنالىرىدىن سورىسىڭىز

 ؛ىىش ئالتۇندۇربەلىك بىر خىىش كۈمۈش، بىر خ

 ؛التۇندۇرغوللىرى ئ ،سىز جەننەتنىڭ دەرەخلىرىدىن سورىسىڭىز ئەگەر

ن يۇمشاق، قامياقتى ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن سورىسىڭىز

 ۋىلەردۇر؛مې كوزا كەىبقى چوڭلۇ  ،ھەسەلدىن تاتلىق

پىز نې ،پۇرماقلىرىدىن سورىسىڭىزيو ئەگەر سىز جەننەتنىڭ

 ؛دىنمۇ گۈزەلدۇريىپەكلەر 

 ، تەمىنەتنىڭ ئۆستەڭلىرىدىن سورىسىڭىزئەگەر سىز جەن

ئۆستەڭلەر، ئىچكۈچىلەر ئۈچۈن لەززەت  تتىن بولغانسۈ  بۇزۇملايدىغان
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غىشاليدىغان مەيدىن بولغان ئۆستەڭلەر ۋە ساپ ھەسەلدىن بولغان بې

 ؛ئۆستەڭلەر باردۇر

ەھىل جەننەت ئ ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ تائاملىرىدىن سورىسىڭىز

الرنىڭ ىغان ئۇچار قۇشمېۋىلەر ۋە ئىشتىھا بىلەن يەيد تالالپ ئۈزىدىغان

 گۆشلىرىدۇر؛

 ①ەسنىمنىڭت ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئىچىملىكلىرىدىن سورىسىڭىز

ۋە كافۇر  ىالشتۇرۇلغان شارابالردۇر ھەمدە زەنجىۋىليى ئار سۈ

 ىالشتۇرۇلغان ئىچىملىكلەردۇر؛ئار 

كۈمۈشتىن –تۇنئال ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ قاچىلىرىدىن سورىسىڭىز

 بولغان سۈپسۈزۈك قەدەھلەردۇر؛

ئىكىك  ،زلىرىنىڭ كەڭلىكىدىن سورىسىڭىئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئىشىك

كتىن ۇ ئىشىبىر كۈندە ب يىللىق مۇساپىدۇر. 04 لىقىقانىتى ئارىسىدىىك ئار 

 الىدۇ؛ت ئىشىكلىرى ھەم قىستىلىپ قكىدىن جەننەۈ كىرىدىغانالرنىڭ كۆپل

شاماللىرىنىڭ دەرەخلەردىن چىقارغان ئاۋازىدىن ئەگەر سىز جەننەت 

، خۇددى مۇڭلۇق چالغۇ ئەسۋابالر كەىب كىشىنى مەپتۇن سورىسىڭىز

 قىلىدۇ؛

بىر دەرەخ  جەننەتتە ،ئەگەر سىز جەننەتنىڭ سايىسىدىن سورىسىڭىز

يىلدا  744ئۇنىڭ سايىسىنى  مۇتاملاس تېز ئۇالغلىق كىشى–بولۇپ، ھارماس

                                                           
 ندىلىرى ئىچىدۇ.يېقىن بەتائاالنىڭ  هللا ىندڭنىئۇ تتىىك بىر بۇالق بولۇپ،جەننە — تەسنىم ①
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 زىپ بوالملايدۇ؛كې

ئۇزۇنلۇقى  ،دىرلىرىدىن سورىسىڭىزچې–مبەزەگەر سىز جەننەتنىڭ گۈ ئ

 چى كاۋاك چېدىرالردۇر؛ئى مىل كېلىدىغان، گۆھەردىن پۈتۈلگەن، 04

ئاستىدىن  ،سارايلىرىدىن سورىسىڭىز–ئەگەر سىز جەننەتنىڭ قەسىر

 ؛سارايالردۇر–ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان قەۋەتلىك قەسىر

دە چاقناپ ئالەم ،ئېگىزلىكىدىن سورىسىڭىزئەگەر سىز جەننەتنىڭ 

 بولغان يۇلتۇزالرغا نەزەر سېلىڭ؛ تۇرىدىغان ئەمام كۆز يەتكۈسىز

، زكېچەكلىرىدىن سورىسىڭى–يىمئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ كى

 يىپەك ۋە ئالتۇندۇر؛

ىرىدىن  كۆرپىل–ۋە يوتقان لىرىبىسات ئۆي گەر سىز جەننەتنىڭئە

 لىن يىپەكلەردۇر.دەرىجىدىىك قېي ئەڭ ئالى  ،سورىسىڭىز

تويى  ،ۋاتلىرىدىن سورىسىڭىزىكار  ئەھلىنىڭ ئەگەر سىز جەننەت

چە كاۋاكئۈستىدە ھېچ تۆشۈك ۋە  كەىب ارۋاتلىرىكبولغان قىزنىڭ 

 كارىۋاتالردۇر؛ ①چىمىلداقلىق ،قادالغان، ئالتۇن تۈگمىلەر بوملىغان

سانىيەتنىڭ ىنئ ،ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ يېشىدىن سورىسىڭىز

 ياشلىق نەۋقىران يىگىتتۇر؛ 33ىدە ساالمنىڭ سۈرىتسئاتىىس ئادەم ئەلەيھى

 ،ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ چىرايىنىڭ گۈزەللىكىدىن سورىسىڭىز

 ئاينىڭ مىساىل؛

                                                           
 لىدىغان پەردە.تارتىتويى بولغان يىگىت بىلەن قىزنىڭ ياتقان ئورنىنى توسۇش ئۈچۈن  ①
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 ۆر، ھئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ ئاڭلىشىدىن سورىسىڭىز

ىڭدىنمۇ نەغمىلىرىدۇر. ئۇنيېقىملىق بولغان جۈپتىلىرىنىڭ  ئەينلەردىن

 ۇنىڭدىنمۇئ پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزلىرىدۇر.پەرىشتىلەرنىڭ ۋە  ،قىملىقراقىيې

ىتابىنى نىڭ ختائاال  هللا ، ئالەملەرنىڭ رەببىقىملىقراق ۋە يۈكسەكراقىيې

 ؛تۇرئاڭالش

 يارەت قىلدۇرىدىغان ئۇالغلىرىدىنزىئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ 

ەيدا پخالىغان نەرسىدىن ئاجايىپ ئۇالغالرىن ئۆزى  تائاال هللا ،سورىسىڭىز

غان يېرىگە ەننەتنىڭ خالىجەننەت ئەھىل ئۇ ئۇالغالر بىلەن ج رىدۇ،قىلىپ بې

  بارىدۇ ؛

ىدىن كۆرۈنۈش زىننەتلىرى ۋە–ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ زىبۇ

 ۇر؛ەيزۈكلەردۇر، باش كىيىمى تاجدئالتۇن ۋە مەرۋايىت بىل ،سورىسىڭىز

خۇددى  ،سىز جەننەت ئەھلىنىڭ خىزمەتچىلىرىدىن سورىسىڭىزئەگەر 

قېرىاميدىغان مەڭگۈلۈك غىلامنالر نۆۋەت بىلەن  ساقالنغان مەرۋايىت كەىب

 ىن قىلىپ تۇرىدۇ؛ڭىز نىڭ خىزمىتىسىز 

ئۇالر مەڭگۈ  ،ئەگەر سىز جەننەت ھۆرلىرىدىن سورىسىڭىز

ىزالردۇر. باكىرە قەڭتۇش قېرىاميدىغان، كۆكسىلىرى ئانار كەىب تولغان، ت

رى ئانار مىساىل، چىشلى كۆكسىلىرىچەك ۋە ئاملا كەىب، مەڭزىلىرى چې

رەتلىك تىزىلغان مەرۋايىتالردۇر. بەللىرى ئاجايىپ التاپەتلىك ۋە نازۇكتۇر. 

غىدۇ. چىشلىرى ئارىسىدىن نۇر يا ،سىزگە تەبەسسۇم قىلىپ كۈلگىنىدە

نى خااليسىز؟ سىز نېمى ،نىداقۇياشتەك نۇرلۇق يۈزلىرى بىلەن سىزگە باققى
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–ىبا ئاشىقئەج ،ئۇالرنىڭ شەھال كۆزلىرىگە بېقىپ مۇڭداشقان ۋاقتىڭىزدا

ز قانداق؟ ا نىسبەتەن گۇمانىڭىرنىڭ شېرىن مۇڭدىشىۋاتقان ۋاقتىغمەشۇقال 

غا نەزەر اشقان ياش نوتىالر ئۇالرىن قۇچاقلىغان ۋاقتىڭىز، قېنى سىز چىرم

 ەىد، ئۆز ئەكسىڭىزىن ئۇنىڭ يۈز ڭىزدامەھبۇبىڭىزغا قارىغىنى سېلىڭ!

سىدىن ڭ گۆشلىرى ئارىتاپقاندەك تاپىسىز. پاچىقىنى خۇددى ئەينەكتە

رۈنۈپ تۇرىدۇ. ئۇالرىن بىلەكلىرى ۋە پۇتلىرى، تېرىىس، يىلىكلىرى كۆ 

 ىرى يۆگەپ قاالملايدۇ. زىننەتل–سۈڭەكلىرى ۋە زىبۇ

زېمىن ۋە –نلەر دۇنياغا ئاشكارا بولسا، ئاسامنئەي ئەگەر ھۆر

شىلەرنىڭ كى ؛ۋېتىدۇۇ ئۇنىڭدىىك بارچە نەرسىلەرىن خۇشپۇراققا تولدۇر 

ل، ىئەقىل الل بولۇپ، بېقىنلىرى شادلىنىپ، ئىختىيارسىز تەكبىر، تەھل

بارچە كۆزلەر  انىڭكىدىن باشقئەين ھۆر ؛تەسبىھلەرىن توۋلىشىپ كېتىدۇ

ۇرىغا ياش نلىپ يۇمۇلۇپ قالىدۇ. خۇددى يۇلتۇز قۇقاراشتىن ئاجىز كې

وق مەڭزىلىرىنىڭ نۇرى ئالدىدا يقۇياشنىڭ نۇرى ھۆرلەر  ،ئاجىز كەلگەندەك

دىغان رۈپ قالىۆ زېمىندا ھۆرلەرىن ك لۇپ كېتىدۇ. ئەگەر زېمىن ئەھىلبو 

ھەممىىس ھەمىشە تىرىك بولغان، ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى  ،بولسا

 وماىلچۈنىك ھۆرلەرنىڭ ر غا شەكسىز ئىامن كەلتۈرگەن بوالتتى، تائاال  هللا

 دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىىك بارچە نەرسىلەردىن ياخشىدۇر.

ئارمانلىرىدىن بەكرەك –ئەھىل جەننەت ئۆز جۈپتىگە بارچە ئارزۇ

نى، ىش پەقەت مۇھەببەتنى، گۈزەللىكىنتىزار بولىدۇ. زامانالرنىڭ ئۆتۈ ئ

 ۋىسالىنى ۋە جامالىنى زىيادە قىلىدۇ. 
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ن ز ۋە نىپاستىلۇش، باال تۇغۇش، ھەيو نلەر ھامىلدار بئەي ئۇ ھۆر

كىچىك تاھارەت ۋە بارچە –مىشقىرىش، تۈكۈرۈش، چوڭ ؛يخالى

 كىرلەردىن پاكتۇر. 

اميدۇ ىگۈزەل لىباسلىرى كونىر  ،لەرنىڭ ياشلىقى يوقاملايدۇئەين ھۆر

لىغا ھەر انلەرنىڭ ھىدى ۋە ۋىساميدۇ. جەننەت يىگىتلىرى ھۆر ئەيۋە چىرى

ز نلەرنىڭ كۆزى پەقەت ئېرىگىال توختىتىلغان، ئۆ ئەي ۋاقىت مەپتۇن. ھۆر

 ىمۇ ھۆرز كۆز قىرىنى ساملايدۇ ۋە ئەرنىڭ كۆ جۈپتى ھااللىدىن غەيرىگە 

ۇ ئاشىقنىڭ ئ ىلغان، چۈنىك ئۆز مەشۇقىغا قاراشنىڭكىگىال توختىتئەين

 نلەرگە قارىسايئە ر ھۆرئارمىنى ۋە ئىشتىياقىنىڭ نىشانىدۇر. ئەگەر ئە–ئارزۇ

پتى ھۇزۇرىدا سا ئىتائەت قىلىدۇ، جۈۇ بىرەر ئىشقا بۇير  ،ەھلىيا قىلىدۇئەرىن م

ىتىلرى ئۇ نلەر ئۆز ئىپپىتىنى ساقاليدۇ. جەننەت يىگئەي بوملىغان ۋاقىتتا ھۆر

ن ھالەتتە قۇۋۋىتى ئاجىزالشمىغاباكىرە قىزالرغا ھەۋەس ۋە ئىشتىياق بىلەن 

 شۇلىدۇ.قو 

 .باقمىغان گىپېجىن ت سان ۋەنە ئىن نلەرگە ئېرىدىن بۇرۇنئەي ئۇ ھۆر

 ىدۇ. ھۆرلقەلبى خۇرسەنلىككە تو  نلەرگە قارىسائەي ىك ھۆرىيىگىت قاچان

تىدۇ. ۇپ كېقى رەتلىك تىزىلغان مەرۋايىتقا توشقۇلى ،ن يىگىتكە سۆزلىسەئەي

ولۇپ غا تقەسىرلەر ۋە ياتاقالر نۇر  ،بولسا ئەين ئاشكارا قاچانىىك ھۆر

 تىدۇ.كې

تۇش ، سىزگە تەڭننىڭ يېشىدىن سورىسىڭىزئەي ئەگەر سىز ھۆر

 مەستۇرە قىزالردۇر؛
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كۈن بىلەن  ، سىززەللىكىدىن  سورىسىڭىزئەيننىڭ گۈ  ئەگەر سىز ھۆر

 !پ باققامنۇ؟ئاينى كۆرۈ 

ىىس قاپقارا، قار  ،نىڭ ئاھۇ كۆزلىرىدىن سورىسىڭىزئەين ئەگەر سىز ھۆر

 ال كۆزلەردۇر؛ئېقى بەكال ئاق شەھ

شاخالرىن  نازۇك ،ىڭ بارماقلىرىدىن سورىسىڭىزنئەين ئەگەر سىز ھۆر

 !كۆرگەمنۇ؟

انار كەىب غان ئتول ،سورىسىڭىز كۆكسىدىننىڭ ئەين ئەگەر سىز ھۆر

 دائىم تىك تۇرىدۇ؛

مەرۋايىت،  ىئاقلىق ،نىڭ رەڭگىدىن سورىسىڭىزئەين ئەگەر سىز ھۆر

 سۈزۈكلۈكتە ياقۇتتۇر؛

ڭىز، سورىسى كىدىنئەيننىڭ خۇلقىنىڭ گۈزەللى ئەگەر سىز ھۆر

 ياش مەستۇرە ،قەدەر كېلىشكەنخالقى شۇقەدەر ياخىش، جاماىل شۇ ئە

شۇرۇن و ۋە ي لىق ۋە پاكلىق جەملەنگەن، ئاشكاراقىزالرىك، ئۇالرغا ياخشى

گۈزەللىكنىڭ ھەممىىس ئاتا قىلىنغان. ئۇالر دىلالرىن خۇرسەن قىلغۇچى 

 ىيا قىلغۇچىالردۇر؛ۋە كۆزلەرىن مەھل

نى ۋە رىنلىكىشىنىڭ شېۇ ڭ سىزگە ھەمراھ بۇلالرنىئەگەر سىز ئۇ 

ت مۇھەببەت ۋاقى راھىتىنى سورىسىڭىز، ئۇالر ئۆز ئەرلىرىگە ئاشىق ۋە ھەر

ىقىغا شئىزھار قىلغۇچىدۇر. ئىتائىتى بۈيۈك، جۈپتى بىلەن پىكىرداش، ئۆز ئا

ن رۇپ كەتكەن، بىر خانىدىو شىدىن جەننەت يۈ قاراپ كۈلگەن ۋاقتىدا كۈل

ىقىپ بۇ ئۆزىنىڭ پەلەك ئوربىتىسىدىن چ»كەلگەن ۋاقىتتا بىر خانىغا يۆت
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دەپ سالىدىغان ساھىبجامالغا گۇمانىڭىز قانداق؟ « !كەتكەن قۇياشكەن

ئۆز يىگىتىنىڭ قېشىغا كەلسە، بۇ يېقىنلىق نېمىدىگەن گۈزەل!  ئەين ھۆر

نەقەدەر  شىش ۋە قوشۇلۇشئۇ قۇچاقلى ،ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن ئويناشسىڭىز

 ؟ھە! - رىنشې

كۆزلەر ۋە قۇالقالرنىڭ ھۇزۇرى  ،ناخشا ئوقۇسا ئەين ئەگەر ھۆر

نەقەدەر لەززەتلىك! ئەگەر ئۇ قىزالر سىز بىلەن پىكىرداش بولۇپ ھەمراھ 

ىدىگەن م، ئاشۇ سۆھبەت ۋە مەنپەئەتلىنىش نېبولسا ۋە مەنپەئەتلەندۈرسە

 ھە!؟ - چىرايلىق

گە يۈلگۈچىۆس ،رىن لەۋلىرى بىلەن سۆيسەشې ئەين ئەگەر ھۆر

بىر نەرسە سۇنۇپ بەرسە،  ؛ڭدىن بەكرەك ئارزۇ قىلىدىغان ئىشئۇنى

 بۇنىڭدىنمۇ شېرىن ۋە لەززەتلىك بىر نەرسە بوملىسا كېرەك.

ئىشەنچلىك ھەدىستە كەلگەن، سەھىھ سەنەدلىك سۈننەتلەردە بار 

بولغان، جەرىر، سۇھەيب، ئەنەس، ئەبۇ ھۈرەيرە، ئەبۇ مۇسا، ئەبۇ سەئىددىن 

ەپ د« راست سۆزلىگۈچى»ەت قىلىنغان، راست سۆزلىگۈچى ۋە رىۋاي

دەك، دىن نەقىل قىلىنغان ھەدىسلەردە كەلگىنىملسو هيلع هللا ىلص تەستىقالنغان رەسۇلۇلالھ 

ە ۋ  نىڭ زىيادە قىلىپ بېرىش كۈنىدىن، ھەممىدىن غالىبتائاال  هللائەگەر سىز 

م نىڭ بەندىلىرىنى زىيارەت قىلىپ ساال تائاال  هللاماختالغۇچى بولغان 

لغان و نىڭ ئوخشاشلىقتىن پۈتۈنلەي پاك بتائاال  هللاھەمدە  دىنقىلىشى

لۇن ئاينى كۆرگەندەك كۆرۈشتىن و جامالىنى ئون تۆت كۈنلۈك ت

 ىدا قىلىدىغان كۈنگە قۇالق سېلىڭ!نىدا قىلغۇچى ن ،سورىسىڭىز
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نىڭ ائاال ت هللاسىلەرىن زىيارەت قىلىدۇ،  تائاال هللا !ىئ جەننەت ئەھىل»

ت ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائە» :يىلىدۇ. جەننەت ئەھىلدې« كېلىڭالر ھۇزۇرىغا

ە ىن زىيارەت قىلىش ئۈچۈن ئالدىرىغان ھالەتتتائاال هللادەيدۇ ۋە « !قىلىمىز

 ، ئۇالرۇپبول پ ئېسىل ئۇالغالر تەييارالنغانماڭىدۇ. ئۇالر ئۈچۈن ئاجايى

 نغائۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن تەييارالن .غان ھالەتتە ئۇالغالرغا مىنىدۇىئالدىر 

، نىدا باراۋەر ھالەتتە جەم بولغاندا كېلىپ تىپېپايانسىز تۈزلەڭلىككە ي

قىلغۇچى ئۇالردىن بىر كىشىنىمۇ قومياي چاقىرىدۇ. ئۇالرغا نۇردىن، 

مەرۋايىتتىن، ياقۇتتىن، گۆھەردىن، ئالتۇندىن ۋە كۈمۈشتىن ياسالغان 

ۋە ئەنبەر –مۇنبەرلەر تىكلىنىدۇ. دەرىجىىس ئەڭ تۆۋەن كىشىمۇ مىسىك

جەننەت  ىدىنسىللىكتىدە ئولتۇرىدۇ. تۇرغان جاينىڭ ئېكافۇر دۆۋىىس ئۈس

ەنلىكىنىمۇ ئورۇندا ئىك يدا ئولتۇرغانالرنىڭ ئۆزلىرىدىن ئالىىر ئورۇندۇقلى

اتىرجەم خ ،ھېس قىلاميدۇ. ئۇالر ئۆز ئورۇنلىرىغا بەھۇزۇر ئولتۇرۇشۇپ

 !ھىلەت ئەىئ جەنن» :ىدا قىلىپبولغان ۋاقىتتا بىر نىدا قىلغۇچى ن

 بىلەن ىڭ ياخشىىسدەيدۇ. جەننەت ئەھىل سۆزلىرىن« ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم

سەن ساالمسەن ۋە ساالم سېنىڭ  !هللاىئ » :قايتۇرۇپ بجاۋا

« تۇرسەنسەن بۈيۈك !كەرەم ئىگىىس–ىئ ئۇلۇغ ۋە پەزىل تەرىپىڭدىندۇر.

ىئ جەننەت » :كۈلۈپ تۇرۇپ لۇپئۇالرغا ئاشكارا بو  تائاال هللادەيدۇ. 

ڭا ئىتائەت قىلغان ىئ نى كۆرمەي تۇرۇپ غەيىب بىلەن مامې !ئەھىل

ئۇالر  دەيدۇ. مانا بۇ« زىيادە قىلىپ بېرىش كۈنىدۇر مانا بۇ !بەندىلىرىم
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ەندىن رازى بىز س !ىئ رەببىمىز» :ىغان تۇنجى سۆزدۇر. ئاندىن ئۇالرئاڭاليد

 هللاندىن الىدۇ. ئدېگەن سۆزگە جەم بو « بولدۇق، بىزدىن ھەم رازى بولغىن

ناۋادا مەن سىلەردىن نارازى بولغان بولسام  !ىئ جەننەت ئەھىل» :تائاال

ىش كۈنىدۇر، ر ۈزمەيتتىم، بۈگۈن زىيادە قىلىپ بېسىلەرىن جەننەتكە كىرگ

يۈزۈڭنى  !هللاىئ » :دەيدۇ. ئاندىن جەننەت ئەھىل« مەندىن سوراڭالر

دۇ. ئاندىن لىدېگەن سۆزگە جەم بو « كۆرسەتكىن، يۈزۈڭگە بىر قارىۋااليىل

 هللاىن ئۇالرىن لىدۇ. ئاندئۇالرغا ئاشكارا بو  پەردىسىنى ئېچىۋىتىپ تائاال هللا

ۈپ ئۇالرنىڭ كۆي تائاال هللانىڭ نۇرىدىن بىر نۇر يۆگىۋالىدۇىك، ناۋادا 

ئۇ نۇر ئۇالرىن  ،كۈم قىلمىغان بولسا ئىدىۆ كەمتەسلىكىنى ھ

رۈنگەن كۆ ەممە كىشىلەرگە زىيارەتتىىك ھ تائاال هللاتەتتى. ۈۋېكۆيدۈر 

دەيدۇ  «ماۋۇ ئىشلىرىڭنى ئەسلىيەلەمسەن؟–سەن ماۋۇ !پاالىنىئ » :ھالەتتە

ىتىدۇ. لۋە ئۇ بەندىنىڭ دۇنيادا قىلغان ئالدامچىلىقلىرىنىڭ بەزىلىرىنى ئەس

 هللا، «ۇ؟نى مەغپىرەت قىلمىدىڭممې !ىئ رەببىم» :ئاندىن ئۇ بەندە ئېيتىدۇ

ىلەن سەن مۇشۇ م بنىڭ مەغپىرىتىمەن مەغپىرەت قىلدىم، مې» :ئېيتىدۇ تائاال

  .«ئورۇنغا يەتتىڭ

نىڭ سۆزىنى ئاڭالش تائاال  هللالۇش ۋە و ىسكە ھازىر بئاشۇ مەجل

نىڭ ائاال ت هللابولغان  يمىدىگەن گۈزەل، جەننەت باغچىلىرىدا ئەڭ سېخىنې

مئىنلەرنىڭ كۆزىنى نەقەدەر ۇ جەننەتتىىك م جامالىنى كۆرۈش

لىك ھالدا قوللىرىنى ئۇۋىالپ ھەرسەت شۇنداقالھە! –شادالندۇرىدۇ
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 تقۇچىالرنىڭ خارلىقى نېمىدىگەن يامان!قاي

 ۞ ِإىَل َربَِّها نَاِظرَةٌ  ۞ ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ نَّاِِضَةٌ ﴿: مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا
بۇ »﴾ ۞ تَظُنُّ أَن يُْفَعَل ِبَها فَاِقرَةٌ  ۞ يَْوَمِئٍذ بَارِسَةٌ َوُوُجوٌه 

[. )ئۇالر( 22)سائادەمتەنلەرنىڭ( يۈزلىرى نۇرلۇق بولىدۇ ]كۈندە،

نۇرغۇن يۈزلەر تۇتۇق بولىدۇ  [. بۇ كۈندە23ىغا قاراپ تۇرىدۇ ]پەرۋەردىگار 

ەزمەن غانلىقىغا ئۇالر ج[. ئۆزلىرىنىڭ چوڭ مۈشكۈللۈككە دۇچار بولىدى20]

 ①.«ئىشىنىدۇ

                                                           
 ئايەتكىچە. -22ئايەتتىن  -22سۈرە قىيامەت  ①
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