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﷽
پۈتۈن ئالەملەرنىڭ رەببى ﷲ قا ھەمدۇ–ساناالر بولسۇن ،سۆيۈملۈك
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىساالمغا دۇرۇت ۋە ساالمالر بولسۇن ،ئۇ
زاتنىڭ ئائىلە–تاۋابىئاتلىرىغا ،ساھابىلىرىگە ۋە بارلىق مۇسۇملانالرغا ﷲ نىڭ
رەھمەت ۋە مەغپىرىتى بولسۇن!
رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دەيدۇ« :ﷲ تائاال ئېيتىدۇ :مەن جەننەتتە
سالىھ بەندىلىرىم ئۈچۈن كۆز كۆرۈپ باقمىغان ،قۇالق ئاڭالپ باقمىغان،
ئىنساننىڭ قەلبىگە كېچىپ باقمىغان نەرسىلەرىن تەييارلىدىم .خالىساڭالر بۇ
ج َزا ًء ِبِ َا
خ ِف َي لَ ُه ْم ِم ْن قُ َّر ِة أَ ْع ُ ٍ
ْس َما أُ ْ
ُي َ
ئايەتنى ئوقۇڭالر ﴿ :ف ََال ت َ ْعلَ ُم نَف ٌ
كَانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ <ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲ نىڭ
ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرىن خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېئمەتنى ھېچكىم
بىلمەيدۇ>①».

②

ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:
جەننەت — ﷲ تائاال ئۆز قوىل بىلەن بىنا قىلغان ئۆيدۇر .رەب تائاال
ئۆز دوستلىرى ئۈچۈن قارارگاھ قىلغان ،ئۆز رەھمىتى ،يۈكسەك كارامىتى ۋە
مەڭگۈلۈك رازىلىقى بىلەن تولدۇرغان ،نازۇ–نېئمەتلىرىنىڭ كاتتا
① سۈرە سەجدە  –71ئايەت.
② بۇخارى ،مۇسلىم رىۋايىتى.
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مۇۋەپپەقىيەت ئىكەنلىكىنى سۈپەتلىگەن ماكاندۇر .كاتتا پەرىشتىلەرىن
ئۇنىڭغا مەسئۇل قىلغان ،بارچە ياخشىلىقالرنىڭ ھەممىسىنى ۋەدە قىلغان،
پۈتكۈل ئەيىب–نۇقساندىن ،باال–قازا مۇسىبەتتىن ،ئاداۋەت ۋە
ئۆچمەنلىكتىن پاك قىلغان ئۇ ئۆينىڭ مىقدارىنى قانداق ئۆلچەش مۇمكىن؟!
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ زېمىنى ۋە تۇپرىقىدىن سورىسىڭىز ،ئىپار ۋە
زەپەردۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئۆگزىسىدىن سورىسىڭىز ،رەھامن تائاالنىڭ
ئەرشىدۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ لېيىدىن سورىسىڭىز ،ئاجايىپ خۇشپۇراقتۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئۇششاق تاشلىرىدىن سورىسىڭىز ،مەرۋايىت ۋە
ياقۇتتۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ بىنالىرىدىن سورىسىڭىز ،ئوتۇن ۋە ياغاچ ئەمەس
بەلىك بىر خىىش كۈمۈش ،بىر خىىش ئالتۇندۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ دەرەخلىرىدىن سورىسىڭىز ،غوللىرى ئالتۇندۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن سورىسىڭىز ،قامياقتىن يۇمشاق،
ھەسەلدىن تاتلىق ،چوڭلۇقى كوزا كەىب مېۋىلەردۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ يوپۇرماقلىرىدىن سورىسىڭىز ،نېپىز
يىپەكلەردىنمۇ گۈزەلدۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئۆستەڭلىرىدىن سورىسىڭىز ،تەمى
بۇزۇملايدىغان سۈتتىن بولغان ئۆستەڭلەر ،ئىچكۈچىلەر ئۈچۈن لەززەت
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بېغىشاليدىغان مەيدىن بولغان ئۆستەڭلەر ۋە ساپ ھەسەلدىن بولغان
ئۆستەڭلەر باردۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ تائاملىرىدىن سورىسىڭىز ،جەننەت ئەھىل
تالالپ ئۈزىدىغان مېۋىلەر ۋە ئىشتىھا بىلەن يەيدىغان ئۇچار قۇشالرنىڭ
گۆشلىرىدۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئىچىملىكلىرىدىن سورىسىڭىز ،تەسنىمنىڭ

①

سۈيى ئارىالشتۇرۇلغان شارابالردۇر ھەمدە زەنجىۋىل ۋە كافۇر
ئارىالشتۇرۇلغان ئىچىملىكلەردۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ قاچىلىرىدىن سورىسىڭىز ،ئالتۇن–كۈمۈشتىن
بولغان سۈپسۈزۈك قەدەھلەردۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئىشىكلىرىنىڭ كەڭلىكىدىن سورىسىڭىز ،ئىكىك
قانىتى ئارىسىدىىك ئارىلىق  04يىللىق مۇساپىدۇر .بىر كۈندە بۇ ئىشىكتىن
كىرىدىغانالرنىڭ كۆپلۈكىدىن جەننەت ئىشىكلىرى ھەم قىستىلىپ قالىدۇ؛
ئەگەر سىز جەننەت شاماللىرىنىڭ دەرەخلەردىن چىقارغان ئاۋازىدىن
سورىسىڭىز ،خۇددى مۇڭلۇق چالغۇ ئەسۋابالر كەىب كىشىنى مەپتۇن
قىلىدۇ؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ سايىسىدىن سورىسىڭىز ،جەننەتتە بىر دەرەخ
بولۇپ ،ھارماس–تاملاس تېز ئۇالغلىق كىشىمۇ ئۇنىڭ سايىسىنى  744يىلدا
① تەسنىم — جەننەتتىىك بىر بۇالق بولۇپ ،ئۇنىڭدىن ﷲ تائاالنىڭ يېقىن بەندىلىرى ئىچىدۇ.
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كېزىپ بوالملايدۇ؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ گۈمبەز–چېدىرلىرىدىن سورىسىڭىز ،ئۇزۇنلۇقى
 04مىل كېلىدىغان ،گۆھەردىن پۈتۈلگەن ،ئىچى كاۋاك چېدىرالردۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ قەسىر–سارايلىرىدىن سورىسىڭىز ،ئاستىدىن
ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان قەۋەتلىك قەسىر–سارايالردۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئېگىزلىكىدىن سورىسىڭىز ،ئالەمدە چاقناپ
تۇرىدىغان ئەمام كۆز يەتكۈسىز بولغان يۇلتۇزالرغا نەزەر سېلىڭ؛
ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ كىيىم–كېچەكلىرىدىن سورىسىڭىز،
يىپەك ۋە ئالتۇندۇر؛
ئەگەر سىز جەننەتنىڭ ئۆي بىساتلىرى ۋە يوتقان–كۆرپىلىرىدىن
سورىسىڭىز ،ئەڭ ئالىي دەرىجىدىىك قېلىن يىپەكلەردۇر.
ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ كارىۋاتلىرىدىن سورىسىڭىز ،تويى
بولغان قىزنىڭ كارۋاتلىرى كەىب ئۈستىدە ھېچ تۆشۈك ۋە كاۋاكچە
بوملىغان ،ئالتۇن تۈگمىلەر قادالغان ،چىمىلداقلىق① كارىۋاتالردۇر؛
ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ يېشىدىن سورىسىڭىز ،ئىنسانىيەتنىڭ
ئاتىىس ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىدە  33ياشلىق نەۋقىران يىگىتتۇر؛
ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ چىرايىنىڭ گۈزەللىكىدىن سورىسىڭىز،
ئاينىڭ مىساىل؛

① تويى بولغان يىگىت بىلەن قىزنىڭ ياتقان ئورنىنى توسۇش ئۈچۈن تارتىلىدىغان پەردە.

6

جەننەت ئاشىقلىرىغا

ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ ئاڭلىشىدىن سورىسىڭىز ،ھۆر
ئەينلەردىن بولغان جۈپتىلىرىنىڭ يېقىملىق نەغمىلىرىدۇر .ئۇنىڭدىنمۇ
يېقىملىقراقى ،پەرىشتىلەرنىڭ ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزلىرىدۇر .ئۇنىڭدىنمۇ
يېقىملىقراق ۋە يۈكسەكراقى ،ئالەملەرنىڭ رەببى ﷲ تائاالنىڭ خىتابىنى
ئاڭالشتۇر؛
ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ زىيارەت قىلدۇرىدىغان ئۇالغلىرىدىن
سورىسىڭىز ،ﷲ تائاال ئۆزى خالىغان نەرسىدىن ئاجايىپ ئۇالغالرىن پەيدا
قىلىپ بېرىدۇ ،جەننەت ئەھىل ئۇ ئۇالغالر بىلەن جەننەتنىڭ خالىغان يېرىگە
بارىدۇ ؛
ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ زىبۇ–زىننەتلىرى ۋە كۆرۈنۈشىدىن
سورىسىڭىز ،ئالتۇن ۋە مەرۋايىت بىلەيزۈكلەردۇر ،باش كىيىمى تاجدۇر؛
ئەگەر سىز جەننەت ئەھلىنىڭ خىزمەتچىلىرىدىن سورىسىڭىز ،خۇددى
ساقالنغان مەرۋايىت كەىب قېرىاميدىغان مەڭگۈلۈك غىلامنالر نۆۋەت بىلەن
سىزنىڭ خىزمىتىڭىزىن قىلىپ تۇرىدۇ؛
ئەگەر سىز جەننەت ھۆرلىرىدىن سورىسىڭىز ،ئۇالر مەڭگۈ
قېرىاميدىغان ،كۆكسىلىرى ئانار كەىب تولغان ،تەڭتۇش باكىرە قىزالردۇر.
مەڭزىلىرى چېچەك ۋە ئاملا كەىب ،كۆكسىلىرى ئانار مىساىل ،چىشلىرى
رەتلىك تىزىلغان مەرۋايىتالردۇر .بەللىرى ئاجايىپ التاپەتلىك ۋە نازۇكتۇر.
سىزگە تەبەسسۇم قىلىپ كۈلگىنىدە ،چىشلىرى ئارىسىدىن نۇر ياغىدۇ.
قۇياشتەك نۇرلۇق يۈزلىرى بىلەن سىزگە باققىنىدا ،سىز نېمىنى خااليسىز؟
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ئۇالرنىڭ شەھال كۆزلىرىگە بېقىپ مۇڭداشقان ۋاقتىڭىزدا ،ئەجىبا ئاشىق–
مەشۇقالرنىڭ شېرىن مۇڭدىشىۋاتقان ۋاقتىغا نىسبەتەن گۇمانىڭىز قانداق؟
ئۇالرىن قۇچاقلىغان ۋاقتىڭىز ،قېنى سىز چىرماشقان ياش نوتىالرغا نەزەر
سېلىڭ! مەھبۇبىڭىزغا قارىغىنىڭىزدا ،ئۆز ئەكسىڭىزىن ئۇنىڭ يۈزىدە
خۇددى ئەينەكتە تاپقاندەك تاپىسىز .پاچىقىنىڭ گۆشلىرى ئارىسىدىن
يىلىكلىرى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ .ئۇالرىن بىلەكلىرى ۋە پۇتلىرى ،تېرىىس،
سۈڭەكلىرى ۋە زىبۇ–زىننەتلىرى يۆگەپ قاالملايدۇ.
ئەگەر ھۆر ئەينلەر دۇنياغا ئاشكارا بولسا ،ئاسامن–زېمىن ۋە
ئۇنىڭدىىك بارچە نەرسىلەرىن خۇشپۇراققا تولدۇرۇۋېتىدۇ؛ كىشىلەرنىڭ
ئەقىل الل بولۇپ ،بېقىنلىرى شادلىنىپ ،ئىختىيارسىز تەكبىر ،تەھلىل،
تەسبىھلەرىن توۋلىشىپ كېتىدۇ؛ ھۆر ئەيننىڭكىدىن باشقا بارچە كۆزلەر
قاراشتىن ئاجىز كېلىپ يۇمۇلۇپ قالىدۇ .خۇددى يۇلتۇز قۇياش نۇرىغا
ئاجىز كەلگەندەك ،قۇياشنىڭ نۇرى ھۆرلەر مەڭزىلىرىنىڭ نۇرى ئالدىدا يوق
بولۇپ كېتىدۇ .ئەگەر زېمىن ئەھىل زېمىندا ھۆرلەرىن كۆرۈپ قالىدىغان
بولسا ،ھەممىىس ھەمىشە تىرىك بولغان ،ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى
ﷲ تائاالغا شەكسىز ئىامن كەلتۈرگەن بوالتتى ،چۈنىك ھۆرلەرنىڭ روماىل
دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىىك بارچە نەرسىلەردىن ياخشىدۇر.
ئەھىل جەننەت ئۆز جۈپتىگە بارچە ئارزۇ–ئارمانلىرىدىن بەكرەك
ئىنتىزار بولىدۇ .زامانالرنىڭ ئۆتۈىش پەقەت مۇھەببەتنى ،گۈزەللىكنى،
ۋىسالىنى ۋە جامالىنى زىيادە قىلىدۇ.
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ئۇ ھۆر ئەينلەر ھامىلدار بولۇش ،باال تۇغۇش ،ھەيز ۋە نىپاستىن
خالىي؛ مىشقىرىش ،تۈكۈرۈش ،چوڭ–كىچىك تاھارەت ۋە بارچە
كىرلەردىن پاكتۇر.
ھۆر ئەينلەرنىڭ ياشلىقى يوقاملايدۇ ،گۈزەل لىباسلىرى كونىرىاميدۇ
ۋە چىرىاميدۇ .جەننەت يىگىتلىرى ھۆر ئەينلەرنىڭ ھىدى ۋە ۋىسالىغا ھەر
ۋاقىت مەپتۇن .ھۆر ئەينلەرنىڭ كۆزى پەقەت ئېرىگىال توختىتىلغان ،ئۆز
جۈپتى ھااللىدىن غەيرىگە كۆز قىرىنى ساملايدۇ ۋە ئەرنىڭ كۆزىمۇ ھۆر
ئەيننىڭكىگىال توختىتىلغان ،چۈنىك ئۆز مەشۇقىغا قاراش ئۇ ئاشىقنىڭ
ئارزۇ–ئارمىنى ۋە ئىشتىياقىنىڭ نىشانىدۇر .ئەگەر ئەر ھۆر ئەينلەرگە قارىسا
ئەرىن مەھلىيا قىلىدۇ ،بىرەر ئىشقا بۇيرۇسا ئىتائەت قىلىدۇ ،جۈپتى ھۇزۇرىدا
بوملىغان ۋاقىتتا ھۆر ئەينلەر ئۆز ئىپپىتىنى ساقاليدۇ .جەننەت يىگىتىلرى ئۇ
باكىرە قىزالرغا ھەۋەس ۋە ئىشتىياق بىلەن قۇۋۋىتى ئاجىزالشمىغان ھالەتتە
قوشۇلىدۇ.
ئۇ ھۆر ئەينلەرگە ئېرىدىن بۇرۇن نە ئىنسان ۋە جىن تېگىپ باقمىغان.
يىگىت قاچانىىك ھۆر ئەينلەرگە قارىسا قەلبى خۇرسەنلىككە تولىدۇ .ھۆر
ئەين يىگىتكە سۆزلىسە ،قۇلىقى رەتلىك تىزىلغان مەرۋايىتقا توشۇپ كېتىدۇ.
قاچانىىك ھۆر ئەين ئاشكارا بولسا ،قەسىرلەر ۋە ياتاقالر نۇرغا تولۇپ
كېتىدۇ.
ئەگەر سىز ھۆر ئەيننىڭ يېشىدىن سورىسىڭىز ،سىزگە تەڭتۇش
مەستۇرە قىزالردۇر؛
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ئەگەر سىز ھۆر ئەيننىڭ گۈزەللىكىدىن سورىسىڭىز ،سىز كۈن بىلەن
ئاينى كۆرۈپ باققامنۇ؟!
ئەگەر سىز ھۆر ئەيننىڭ ئاھۇ كۆزلىرىدىن سورىسىڭىز ،قارىىس قاپقارا،
ئېقى بەكال ئاق شەھال كۆزلەردۇر؛
ئەگەر سىز ھۆر ئەيننىڭ بارماقلىرىدىن سورىسىڭىز ،نازۇك شاخالرىن
كۆرگەمنۇ؟!
ئەگەر سىز ھۆر ئەيننىڭ كۆكسىدىن سورىسىڭىز ،تولغان ئانار كەىب
دائىم تىك تۇرىدۇ؛
ئەگەر سىز ھۆر ئەيننىڭ رەڭگىدىن سورىسىڭىز ،ئاقلىقى مەرۋايىت،
سۈزۈكلۈكتە ياقۇتتۇر؛
ئەگەر سىز ھۆر ئەيننىڭ خۇلقىنىڭ گۈزەللىكىدىن سورىسىڭىز،
ئەخالقى شۇقەدەر ياخىش ،جاماىل شۇقەدەر كېلىشكەن ،ياش مەستۇرە
قىزالرىك ،ئۇالرغا ياخشىلىق ۋە پاكلىق جەملەنگەن ،ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن
گۈزەللىكنىڭ ھەممىىس ئاتا قىلىنغان .ئۇالر دىلالرىن خۇرسەن قىلغۇچى
ۋە كۆزلەرىن مەھلىيا قىلغۇچىالردۇر؛
ئەگەر سىز ئۇالرنىڭ سىزگە ھەمراھ بۇلۇشىنىڭ شېرىنلىكىنى ۋە
راھىتىنى سورىسىڭىز ،ئۇالر ئۆز ئەرلىرىگە ئاشىق ۋە ھەر ۋاقىت مۇھەببەت
ئىزھار قىلغۇچىدۇر .ئىتائىتى بۈيۈك ،جۈپتى بىلەن پىكىرداش ،ئۆز ئاشىقىغا
قاراپ كۈلگەن ۋاقتىدا كۈلۈشىدىن جەننەت يورۇپ كەتكەن ،بىر خانىدىن
بىر خانىغا يۆتكەلگەن ۋاقىتتا «بۇ ئۆزىنىڭ پەلەك ئوربىتىسىدىن چىقىپ
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كەتكەن قۇياشكەن!» دەپ سالىدىغان ساھىبجامالغا گۇمانىڭىز قانداق؟
ھۆر ئەين ئۆز يىگىتىنىڭ قېشىغا كەلسە ،بۇ يېقىنلىق نېمىدىگەن گۈزەل!
ئەگەر ئۇنىڭ بىلەن ئويناشسىڭىز ،ئۇ قۇچاقلىشىش ۋە قوشۇلۇش نەقەدەر
شېرىن  -ھە!؟
ئەگەر ھۆر ئەين ناخشا ئوقۇسا ،كۆزلەر ۋە قۇالقالرنىڭ ھۇزۇرى
نەقەدەر لەززەتلىك! ئەگەر ئۇ قىزالر سىز بىلەن پىكىرداش بولۇپ ھەمراھ
بولسا ۋە مەنپەئەتلەندۈرسە ،ئاشۇ سۆھبەت ۋە مەنپەئەتلىنىش نېمىدىگەن
چىرايلىق  -ھە!؟
ئەگەر ھۆر ئەين شېرىن لەۋلىرى بىلەن سۆيسە ،سۆيۈلگۈچىگە
ئۇنىڭدىن بەكرەك ئارزۇ قىلىدىغان ئىش؛ بىر نەرسە سۇنۇپ بەرسە،
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
رىۋايەت قىلىنغان ،راست سۆزلىگۈچى ۋە «راست سۆزلىگۈچى» دەپ
تەستىقالنغان رەسۇلۇلالھ ﷺ دىن نەقىل قىلىنغان ھەدىسلەردە كەلگىنىدەك،
ئەگەر سىز ﷲ تائاالنىڭ زىيادە قىلىپ بېرىش كۈنىدىن ،ھەممىدىن غالىب ۋە
ماختالغۇچى بولغان ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىنى زىيارەت قىلىپ ساالم
قىلىشىدىن ھەمدە ﷲ تائاالنىڭ ئوخشاشلىقتىن پۈتۈنلەي پاك بولغان
جامالىنى ئون تۆت كۈنلۈك تولۇن ئاينى كۆرگەندەك كۆرۈشتىن
سورىسىڭىز ،نىدا قىلغۇچى نىدا قىلىدىغان كۈنگە قۇالق سېلىڭ!
00

جەننەت ئاشىقلىرىغا

«ىئ جەننەت ئەھىل! ﷲ تائاال سىلەرىن زىيارەت قىلىدۇ ،ﷲ تائاالنىڭ
ھۇزۇرىغا كېلىڭالر» دېيىلىدۇ .جەننەت ئەھىل« :ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت
قىلىمىز!» دەيدۇ ۋە ﷲ تائاالىن زىيارەت قىلىش ئۈچۈن ئالدىرىغان ھالەتتە
ماڭىدۇ .ئۇالر ئۈچۈن ئاجايىپ ئېسىل ئۇالغالر تەييارالنغان بولۇپ ،ئۇالر
ئالدىرىغان ھالەتتە ئۇالغالرغا مىنىدۇ .ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن تەييارالنغان
پايانسىز تۈزلەڭلىككە يېتىپ كېلىپ باراۋەر ھالەتتە جەم بولغاندا ،نىدا
قىلغۇچى ئۇالردىن بىر كىشىنىمۇ قومياي چاقىرىدۇ .ئۇالرغا نۇردىن،
مەرۋايىتتىن ،ياقۇتتىن ،گۆھەردىن ،ئالتۇندىن ۋە كۈمۈشتىن ياسالغان
مۇنبەرلەر تىكلىنىدۇ .دەرىجىىس ئەڭ تۆۋەن كىشىمۇ مىسىك–ئەنبەر ۋە
كافۇر دۆۋىىس ئۈستىدە ئولتۇرىدۇ .تۇرغان جاينىڭ ئېسىللىكىدىن جەننەت
ئورۇندۇقلىرىدا ئولتۇرغانالرنىڭ ئۆزلىرىدىن ئالىي ئورۇندا ئىكەنلىكىنىمۇ
ھېس قىلاميدۇ .ئۇالر ئۆز ئورۇنلىرىغا بەھۇزۇر ئولتۇرۇشۇپ ،خاتىرجەم
بولغان ۋاقىتتا بىر نىدا قىلغۇچى نىدا قىلىپ« :ىئ جەننەت ئەھىل!
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم» دەيدۇ .جەننەت ئەھىل سۆزلىرىنىڭ ياخشىىس بىلەن
جاۋاب قايتۇرۇپ« :ىئ ﷲ! سەن ساالمسەن ۋە ساالم سېنىڭ
تەرىپىڭدىندۇر .ىئ ئۇلۇغ ۋە پەزىل–كەرەم ئىگىىس! سەن بۈيۈكتۇرسەن»
دەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرغا ئاشكارا بولۇپ كۈلۈپ تۇرۇپ« :ىئ جەننەت
ئەھىل! مېنى كۆرمەي تۇرۇپ غەيىب بىلەن ماڭا ئىتائەت قىلغان ىئ
بەندىلىرىم! مانا بۇ زىيادە قىلىپ بېرىش كۈنىدۇر» دەيدۇ .مانا بۇ ئۇالر
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ئاڭاليدىغان تۇنجى سۆزدۇر .ئاندىن ئۇالر« :ىئ رەببىمىز! بىز سەندىن رازى

بولدۇق ،بىزدىن ھەم رازى بولغىن» دېگەن سۆزگە جەم بولىدۇ .ئاندىن ﷲ
تائاال« :ىئ جەننەت ئەھىل! ناۋادا مەن سىلەردىن نارازى بولغان بولسام
سىلەرىن جەننەتكە كىرگۈزمەيتتىم ،بۈگۈن زىيادە قىلىپ بېرىش كۈنىدۇر،
مەندىن سوراڭالر» دەيدۇ .ئاندىن جەننەت ئەھىل« :ىئ ﷲ! يۈزۈڭنى
كۆرسەتكىن ،يۈزۈڭگە بىر قارىۋااليىل» دېگەن سۆزگە جەم بولىدۇ .ئاندىن

ﷲ تائاال پەردىسىنى ئېچىۋىتىپ ئۇالرغا ئاشكارا بولىدۇ .ئاندىن ئۇالرىن ﷲ
نىڭ نۇرىدىن بىر نۇر يۆگىۋالىدۇىك ،ناۋادا ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كۆيۈپ
كەمتەسلىكىنى ھۆكۈم قىلمىغان بولسا ئىدى ،ئۇ نۇر ئۇالرىن
كۆيدۈرۈۋېتەتتى .ﷲ تائاال زىيارەتتىىك ھەممە كىشىلەرگە كۆرۈنگەن
ھالەتتە« :ىئ پاالىن! سەن ماۋۇ–ماۋۇ ئىشلىرىڭنى ئەسلىيەلەمسەن؟» دەيدۇ
ۋە ئۇ بەندىنىڭ دۇنيادا قىلغان ئالدامچىلىقلىرىنىڭ بەزىلىرىنى ئەسلىتىدۇ.

ئاندىن ئۇ بەندە ئېيتىدۇ« :ىئ رەببىم! مېنى مەغپىرەت قىلمىدىڭمۇ؟» ،ﷲ
تائاال ئېيتىدۇ« :مەن مەغپىرەت قىلدىم ،مېنىڭ مەغپىرىتىم بىلەن سەن مۇشۇ
ئورۇنغا يەتتىڭ».
ئاشۇ مەجلىسكە ھازىر بولۇش ۋە ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى ئاڭالش
نېمىدىگەن گۈزەل ،جەننەت باغچىلىرىدا ئەڭ سېخىي بولغان ﷲ تائاالنىڭ
جامالىنى كۆرۈش جەننەتتىىك مۇمئىنلەرنىڭ كۆزىنى نەقەدەر
شادالندۇرىدۇ–ھە! شۇنداقال ھەرسەتلىك ھالدا قوللىرىنى ئۇۋىالپ
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قايتقۇچىالرنىڭ خارلىقى نېمىدىگەن يامان!
ىل َربِّ َها ن ِ
َاظ َر ٌة ۞
َّاِض ٌة ۞ ِإ َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :و ُ
جو ٌه يَ ْو َم ِئ ٍذ ن ِ َ
ارس ٌة ۞ تَظُ ُّن أَن يُ ْف َع َل ِب َها فَا ِق َر ٌة ۞﴾ «بۇ
َو ُو ُ
جو ٌه يَ ْو َم ِئ ٍذ بَ ِ َ
كۈندە(،سائادەمتەنلەرنىڭ) يۈزلىرى نۇرلۇق بولىدۇ [( .]22ئۇالر)
پەرۋەردىگارىغا قاراپ تۇرىدۇ [ .]23بۇ كۈندە نۇرغۇن يۈزلەر تۇتۇق بولىدۇ
[ .]20ئۆزلىرىنىڭ چوڭ مۈشكۈللۈككە دۇچار بولىدىغانلىقىغا ئۇالر جەزمەن
ئىشىنىدۇ».

①

① سۈرە قىيامەت  -22ئايەتتىن  -22ئايەتكىچە.
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