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﷽
كىرىش سۆز
شۈبھىسىزكى ،بارلىق ھەمدۇ  -ساناالر هللا قا خاستۇر! ۇئ زاتتىن ياردەم
ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز ،نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە ئەمەللىرىمىزنىڭ
يامانلىقىدىن هللا قا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز .هللا ھىدايەت قىلغان كىشىنى
ھېچكىم ائزدۇرالمايدۇ ۋە هللا ائزدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت
قىاللمايدۇ .گۇۋاھلىق بېرىمەنكى ،بىر هللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقتۇر ،ۇئ
يەككە  -يېگانىدۇر ،ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر .يەنە گۇۋاھلىق
بېرىمەنكى ،مۇھەممەد ﷺ هللا نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر.
شەك  -شۈبھىسىزكى ،هللا تاائال بەندىلەرنى پەقەت ۆئزىگىال ىئابادەت
قىلىشتىن ىئابارەت بۈيۈك مەقسەت ۈئچۈن ياراتتى .بۇ ھەقتە هللا تاائال
اْلنْس إََِّّل لِي عب ُد ِ
ت ِْ ِ
ون﴾ «جىنالرنى ۋە
﴿وَما َخلَ ْق ُ
َ ُْ
مۇنداق دەيدۇَ :
اْل َّن َو ْ َ
①
ىئنسانالرنى پەقەت ماڭا ىئابادەت قىلىش ۈئچۈنال ياراتتىم».
هللا تاائالنىڭ نەزىرىدە مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىكى ۇئالرنىڭ
تەقۋادارلىرى ۋە ىئابادەتگۇيلىرىدۇر ،بۇ ھەقتە هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ:

اَّللِ أَتْ َقا ُك ْم﴾ «ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر
﴿إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد َّ
هللا نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر (يەنى كىشىلەرنىڭ
بىر  -بىرىدىن ائرتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق بىلەن

① سۈرە زارىيات  -33ائيەت.
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①

بولىدۇ)».
ىئنسان هللا تاائالغا ىئابادەت قىلمىغان ۋاقىتتا شەيتاننىڭ مىنىدىغان
ۇئلىغى بولۇپ قالىدۇ؛ ھاۋاي ى  -ھەۋەسلىرى ۇئ ىئنساننى خالىغانچە
وئينىتىپ ،شەھۋەتلىرى ۇئنى ھەر تەرەپلەرگە ېئلىپ كېتىدۇ؛ ۇئنىڭ قەلابى
قارىغۇ بولۇپ قېلىپ ،يۈزىچە ماڭىدۇ .هللا تاائال مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :وَم ْن
صدُّونَ ُه ْم
ش َع ْن ِذ ْك ِر َّ
الر ْْحَ ِن نُ َقيِ ْ
َّه ْم لَيَ ُ
ض لَهُ َشْيطَانًا فَ ُه َو لَهُ قَ ِرين ۞ َوإِن ُ
يَ ْع ُ
السبِ ِيل َوََْي َسبُو َن أَن َُّه ْم ُم ْهتَ ُدو َن ۞﴾ «كىمكى مېھرىابان هللا نى ياد
َع ِن َّ

ېئتىشتىن (يەنى قۇرائندىن) يۈز ۆئرۈيدىكەن ،بىز ۇئنىڭغا شەيتاننى
مۇسەللەت قىلىمىز (شەيتان ۇئنى ۋەسۋەسە قىلىدۇ) ،شەيتان ۇئنىڭغا
ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ [ .]33شەك  -شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر ۇئالرنى
(يەنى ائزغۇن كۇففارالرنى) توغرا يولدىن توسىدۇ ،ۇئالر بولسا ۆئزلىرىنى
②
توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ [.»]31
مەلۇئن ىئابلىس تەۋھىد ۋە ىئابادەتنى ياقتۇرمايدۇ .ۇئنىڭ ائدەم
بالىلىرىغا قاتتىق ائداۋىتى بولغانلىقى ۈئچۈن ،ۇئالرنى ائزدۇرۇشنى ۆئزىگە
ۆئزگەرمەس مىزان قىلغان .لېكىن تالالنغان بەندىلەر ىئابلىسنىڭ
ائزدۇرۇشىنىڭ سىرتىدا بولۇپ ،ىئابلىس ۇئالرنى ائزدۇرۇشقا ھېچقانداق
ىئمكانىيەتنىڭ يوقلۇقىغا جەزم قىلغان .بۇ ھەقتە هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ:
﴿قَ َال ر ِ
ب ِِبَا أَ ْغ َويْتَِِن ََل َُزيِنَ َّن ََلُ ْم ِِف ْاَل َْر ِ
َجَعِ َ ۞ إََِّّل
َّه ْم أ ْ
ض َوََلُ ْغ ِويَن ُ
َ
① سۈرە ھۇجۇرات  -03ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
② سۈرە زۇخرۇف  -31،-33ائيەتلەر.
4

جەننەت ئاياللىرىنىڭ سۈپەتلىرى

ِعبَ َاد َك ِمْن ُه ُم الْ ُم ْخلَ ِص َ ۞﴾ «ىئابلىس ېئيتتى< :پەرۋەردىگارىم! سەن
مېنى گۇمراھ قىلغانلىقىڭ ۈئچۈن ،يەر يۈزىدە ائدەم بالىلىرىغا (گۇناھالرنى)
ئەلۋەتتە چىرايلىق كۆرسىتىمەن ،ۇئالرنىڭ ھەممىسىنى ئەلۋەتتە
ائزدۇرىمەن [ .]31ۇئالردىن پەقەت تالالنغان بەندىلىرىڭال بۇنىڭدىن
①
مۇستەسنا (يەنى ۇئالرنى ائزدۇرالمايمەن)> [.»]01
هللا تاائالنىڭ تالالنغان بەندىلىرىنى ائزدۇرۇشقا ىئابلىسنىڭ كۈچى
ِ ِ ِ
ك َعلَْي ِه ْم ُُ ْلطَان
س لَ َ
يەتمەيدۇ ،هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :إ َّن عبَادي لَْي َ
ك َوكِ ًيًل﴾ «شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ (ىئخالسمەن) بەندىلىرىم
َوَك َفى بَِربِ َ

ۈئستىدىن سەن ھۆكۈمرانلىق قىاللمايسەن .پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن

②
 َ
ھامىي بولۇشقا يېتەرلىك تۇر» .هللا تاائال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فَِإذَا قَ َرأْ َ
َّ ِ
الْ ُقرآ َن فَ ِ
اَّللِ ِمن الشَّيطَ ِ
ان َّ ِ ِ ِ
ين
اُتَع ْذ بِ َّ َ ْ
ْ
ْ
س لَهُ ُُ ْلطَان َعلَى الذ َ
الرجيم ۞ إنَّهُ لَْي َ
َّ َّ ِ
َّ ِ
ِِ
َِّ
ين ُه ْم بِِه
َآمنُوا َو َعلَى َرّب ْم يَتَ َوَّكلُو َن ۞ إَّنَا ُُ ْلطَانُهُ َعلَى الذي َن يَتَ َول ْونَهُ َوالذ َ
ُم ْش ِرُكو َن ۞﴾ «سەن قۇرائن وئقۇماقچى بولغىنىڭدا قوغالندى شەيتاننىڭ

(ۋەسۋەسىسىدىن) هللا قا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن [ .]19شۈبھىسىزكى،
مۇئمىنلەرنىڭ ۋە پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلغۇچىالر (يەنى
يۆلەنگۈچىلەر) نىڭ ۈئستىدىن شەيتان ھۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ (يەنى
پەرۋەردىگارىغا چىن يۆلەنگەن مۇئمىنلەرگە شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى

① سۈرە ھىجر  -01 ،-31ائيەتلەر.
② سۈرە ىئسرا  -33ائيەت.
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تەسىر قىاللمايدۇ) [ .]11شەيتان پەقەت ۆئزىنى دوست تۇتىدىغانالر ۋە
ۆئزىنىڭ (ىئغۋا قىلىشى) بىلەن مۇشرىك بولۇپ كەتكەنلەر ۈئستىدىنال
①
ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ [.»]011
مەلۇئن ىئابلىسنىڭ كۈچى پەقەت ۆئزىنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىگە ،هللا
قا شېرىك كەلتۈرگەن مۇشرىكالرغا ۋە نەپس  -خاھىشلىرىغا ئەگىشىپ هللا
ۋە ۇئنىڭ ئەلچىسىنىڭ ئەمرىگە ائسىيلىق قىلىدىغان كىشىلەرگىال يېتىدۇ.
ىئابلىس ائدەم بالىلىرىنى ائزدۇرۇش ۈئچۈن ۋاسىتە تاللىمايدۇ ،بەزىدە
شۈبھىلەر بىلەن ۋە بەزىدە كۆپ قىسىم ئەگەشكۈچىلىرىنى ائزدۇرغان
شەھۋەتلەر بىلەن ائزدۇرىدۇ .ىئابلىسنىڭ دوزاخنى ۋاجىب قىلىدىغان
بۇزۇق تاۋارالرنى يۆگەش ۈئچۈن زىنا قىلىشنى ۋە كۆزلەرنىڭ ھارامغا
قارىشىنى چىرايلىق كۆرسىتىپ ،ھارام قىلىنغان لەززەتلەرنى كۆزنىڭ
خۇرسەنلىكى ۋە نېمەت سۈرىتىدە سۈرەتلەپ بەرگەنلىكى ئەنە شۇ
ۋاسىتىلىرىنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،شەيتاننىڭ دوستلىرى ىئابلىس چاقىرغان
كۆزلىرىدە ھارامغا قاراش ۋە زىنا قىلىشتەك گۇناھالرنى قىلىدۇ.
نېمە ۈئچۈن؟ پەس شەھۋەت ۋە ئەرزىمەس لەززەت ۈئچۈن .ۇئ
لەززەتنىڭ يوقىلىشى نېمىدېگەن تېز ،زىيىنى نېمىدېگەن ېئغىر  -ھە!؟ سىز
ھارام قىلىنغان نەرسىلەرگە قارىغان ۋاقتىڭىزدا ھارام لەززەتنى قىسقا مۇددەت
تاپسىڭىزمۇ لېكىن ۇئ ىئماننى كەتكۈزۈپ ،ىئمان نۇرىنى ۆئچۈرۈپ،
گۈزەللىك تونىنى تارتىۋېلىپ ،ھايا زىننىتىنى سالدۇرۇپ ،پىكرىڭىزنى
ىئتائەتتىن يۈز ۆئرۈتۈپ ،ناچار ۋە پەس سۈرەتلەرگە ائشىق بولۇش پىكرىنى
① سۈرە نەھل  -19ائيەتتىن  -011ائيەتكىچە.
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قەلابىڭىزگە تاشاليدۇ .سىز بۇ خىل ئەھۋالغا مۇپتىال بولغان كىشىنى شەھۋەت
كېسىلى ۋە ھارام بىلەن لەززەتلىنىش كېسىلى پۈتۈنلەي پىتنىگە
تاشلىغانلىقىنى ھەمدە شەھۋىتىگە قۇل ۋە نەپس  -خاھىشىغا ئەسىر بولۇپ،
ياخشىلىقتىن توسۇلۇپ قالغانلىقىنى كۆرىسىز .ۇئنىڭ ھارام لەززەتكە
ېئرىشىشتىن باشقا ائرزۇسى قالمايدۇ .ۇئ نېمىدېگەن كۆپ نەرسىلەردىن
مەھرۇم قالغان ۋە زىيان تارتقان ،نەقەدەر ئەقىلسىز كىشى  -ھە!؟
شەك  -شۈبھىسىزكى ،نەپس  -خاھىشىغا ئەسىر بولۇپ،
پەرۋەردىگارىغا ائسىيلىق قىلىپ ،رەبابىنى نارازى قىلغان كىشى بولسا ېئغىر
ائزاب بىلەن قورقۇتۇلغان ،ائخىرەتنى زايە قىلىۋەتكەن ۋە نازۇ  -نېمەتلىك
جەننەتلەردىكى كاتتا نېمەتلەرنىڭ قولدىن كېتىشىگە ھەرىكەت قىلغان
كىشىدۇر .ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :كىمكى
ۆئزىنىڭ ياخشىلىقلىرىنى ۋە لەززەتلىرىنى مۇشۇ دۇنيادا تولۇق تاپشۇرۇپ
ائلغان بولسا ،ۆئز ياخشىلىقلىرىدىن مۇشۇ دۇنيادا مەنپەئەتلىنىپ،
ياخشىلىقلىرىنى تۈگىتىپ بولغان كىشىلەردىن هللا تاائالنىڭ خەۋەر
بەرگىنىدەك ،ۇئ كىشى ائخىرەتنىڭ ياخشىلىقلىرىدىن مەھرۇم قالىدۇ .شۇڭا
ساھابىلەر ۋە ۇئالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەن كىشىلەر بۇ خىل
①
ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشتىن قاتتىق قورقۇشاتتى».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ يەنە مۇنداق دېگەن« :كىمكى هللا
تاائالنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ ھارام لەززەتنى تەرك ئەتسە ،ۇئ لەززەتنى
قىيامەت كۈنى تولۇق تاپىدۇ؛ كىمكى ھارام لەززەتنى تەرك ئەتمىسە ،ۇئ
① ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -300بەت.
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لەززەتتىن قىيامەت كۈنى مەھرۇم قالىدۇ ياكى ائز مەنپەئەتلىنىدۇ .هللا تاائال
ۆئزىگە ائسىي بولۇپ ،ھارام قىلىنغان ىئشالردىن لەززەتلەنگەن كىشىنىڭ
لەززىتىنى ،هللا تاائالنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ ،شەھۋەتلىرىنى تەرك ئەتكەن
①
كىشىنىڭ لەززىتىگە وئخشاش قىلمايدۇ».
ىئ ئەقىللىق ىئنسان ،ھارام لەززەتنىڭ گۇناھ ىئكەنلىكىگە ۋە ۇئنىڭ
گۇناھ بىلەن بىرخىل ۆئلچەمدە ۆئلچەنگەنلىكىگە قارىسىڭىز ،پىتنىگە
چۈشكۈچى گىرىپتار بولغان ھارام لەززەتتىن ىئابارەت بۇ كېسەلنىڭ
قانچىلىك ېئغىر ىئكەنلىكىنى ۋە ۇئنىڭ خەتىرىنىڭ قايسى دەرىجىدە
ىئكەنلىكىنى بىلىپ يېتەلەيسىز( .هللا تاائال بىزنى ۋە سىزنى ۇئنداق
كېسەلدىن ساقلىسۇن!) .ۇئ شۇنداق بىر كېسەلكى ،ۇئنىڭغا گىرىپتار
بولغان كىشى ۆئزىنى ۋەھىي ائرقىلىق داۋالىمىسا ھاالك بولىدۇ .ھىدايەت
تاپقان كۆپلىگەن كىشىلەر مۇشۇ كېسەل سەۋەبىدىن ېئزىپ كېتىدۇ .ئەزىز
بولغاندىن كېيىن ،بۇ كېسەل سەۋەبىدىن خار بولۇپ ۆئلۈپ كەتكەن
كىشىلەر نۇرغۇن.
ائيالالرغا مەپتۇن بولۇش – كەڭ تارقالغان خەتەرلىك كېسەل
بولۇپ ،ۇئ كۆپلىگەن بۇزۇقچىلىقالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .شۇڭا
پەيغەمابەر ﷺ بىزنى بۇ كېسەلدىن ائگاھالندۇرغان ىئدى .ئەبۇ سەىئد
خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،پەيغەمابەر ﷺ مۇنداق
دېگەن« :دۇنيا ھەقىقەتەن گۈزەل ۋە شېرىندۇر ،هللا سىلەرنى دۇنياغا
وئرۇناباسار قىلىپ ،ائندىن سىلەرنىڭ قانداق قىلىدىغانلىقىڭالرغا قارايدۇ.
① ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -300بەت.
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مال  -دۇنيا ۋە ائيالالردىن پەخەس بولۇڭالر ،ھەقىقەتەن ىئسراىئل
①
ئەۋالدىدىكى بۇزۇقچىلىق ائلدى بىلەن ائيالالردىن باشالنغان ىئدى».
ۇئسامە ىئابنى زەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،
پەيغەمابەرﷺ مۇنداق دېگەن« :مەن ئەرلەرگە ائيالالردىنمۇ زىيانلىقراق بىر
②
پىتنىنى قالدۇرۇپ قويمىدىم».
هللا تاائالنىڭ خالىشى بىلەن ،مەن بۇ كىتابتا هللا تاائال مۇئمىنلەرگە
خۇش بىشارەت بەرگەن جەننەت ائياللىرىنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ
بېرىشنى مەقسەت قىلدىم چۈنكى جەننەت ائياللىرىنىڭ سۈپەتلىرىنى
تونۇش ائيالالرنىڭ پىتنىلىرىدىن ساقلىنىشقا ۋە ھارام لەززەتنى تەرك
ېئتىشكە سەۋەب بولىدۇ .جەننەت ائياللىرىنىڭ سۈپەتلىرىنى بىلگەن ۋە
ۇئالرنىڭ گۈزەللىكىنى تونۇغان كىشىلەر قانداقمۇ غەپلەت ئەھلىنىڭ
يوللىرىدا ۋە خارلىققا رازى بولۇپ ،جەننەتتىكى بۈيۈك لەززەتنى
مەھرۇملۇق ۋە ائزاب بولغان ئەرزىمەس ۋاقىتلىق لەززەتنىڭ باراۋىرىگە
ساتىدىغان جىنايەتچىلەرنىڭ يوللىرىدا مېڭىشنى تاللىسۇن!؟ قىزىقتۇرۇش
ۋە قورقۇتۇش ىئمان ئەھلىنىڭ ىئتائەتكە ائلدىرىشىغا ۋە هللا تاائال ھارام
قىلغان ىئشالردىن يىراق بولۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ .هللا تاائالدىن
قېرىنداشلىرىمىزنى بۇ كىتابتىن مەنپەئەتلەندۈرۈشىنى ،كاتتا ساۋابقا
ېئرىشتۈرۈشىنى ھەمدە بىزنى ۋە قالغان قېرىنداشلىرىمىزنى نېمەتلىك
جەننەتلەرگە يېتەكلىشىنى سورايمەن.
① مۇسلىم رىۋايىتى.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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جەننەت ئاياللىرىنىڭ سۈپەتلىرى
پاك جۈپتىلەر

هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :وب ِش ِر الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
ال ِ
ا َ أ َّ
َن
َ َُ َ َ
الص َ
ََ
ََلم جن ٍ
َّا َ ََْت ِري ِم ْن ََْتتِ َها ْاَلَنْ َه ُار ُكلَّ َما ُرِزقُوا ِمْن َها ِم ْن َََرٍ ِرْزقًا قَالُوا َه َذا
ُْ َ
الَّ ِذي ُرِزقْ نَا ِم ْن قَ ْب ُل َوأُتُوا بِِه ُمتَ َش ِاّبًا َوََلُ ْم فِ َيها أ َْزَواج ُمطَ َّهَرٍ َوُه ْم فِ َيها
َخالِ ُدو َن﴾ «(ىئ مۇھەممەد!) ىئمان ېئيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى

قىلغانالرغا ۇئالرنىڭ ائستىدىن ۆئستەڭلەر ېئقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە
كىرىدىغانلىقى بىلەن خۇشخەۋەر بەرگىن .ۇئالر جەننەتنىڭ بىرەر
مېۋىسىدىن رىزىقالندۇرۇلغان چاغدا< :بۇنىڭ بىلەن بۇرۇن (دۇنيادىمۇ)
رىزىقالندۇرۇلغان ىئدۇق> دەيدۇ .ۇئالرغا كۆرۈنۈشى دۇنيانىڭ مېۋىلىرىگە
وئخشايدىغان ،تەمى وئخشىمايدىغان مېۋىلەر بېرىلىدۇ .جەننەتلەردە
ۇئالرغا پاك جۈپتىلەر (يەنى ھۆرلەر) بېرىلىدۇ ،ۇئالر جەننەتلەردە مەڭگۈ
①
قالىدۇ».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :سىز خۇش
بىشارەت بەرگۈچىنىڭ ۇئلۇغلىقىنى ،مەرتىۋىسىنى ،راستچىللىقىنى ھەمدە
سىزگە بۇ بىشارەتلەر بىلەن خۇشخەۋەر بەرگۈچى (يەنى پەيغەمابەر ﷺ)نى
ئەۋەتكەن زاتنىڭ بۈيۈكلىكىنى ۋە سىزدىكى ائددىي نەرسە باراۋىرىگە سىزگە
خۇش بىشارەت بېرىلگەن نېمەتلەرنىڭ قىممىتىنى وئيلىنىپ كۆرۈڭ! هللا
① سۈرە بەقەرە  -03ائيەت.
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تاائال بۇ بىشارەتتە جەننەتتىكى ۆئستەڭلەر ۋە مېۋىلەر ائرقىلىق ھاسىل
بولىدىغان ماددىي نېمەتلەرنىڭ ،پاك جۈپتىلەر بىلەن بولىدىغان مەنىۋى
نېئمەتلەرنىڭ ھەمدە ۇئ تۇرمۇشنىڭ ۈئزۈلمەي مەڭگۈ
داۋاملىشىدىغانلىقىنى تونۇش ائرقىلىق ھاسىل بولىدىغان كۆز
①
خۇرسەنلىكى ۋە قەلب نېمەتلىرىنى جەملىدى».
ب الشَّهو ِ
﴿زيِ َن لِلن ِ
ا َ ِم َن النِ َس ِاء
هللا تاائال مۇنداق دەيدۇُ :
َّاس ُح ُّ َ َ
والْبنِ والْ َقنَ ِ
الذ َه ِ
اط ِري الْ ُم َقْنطَرٍِ ِمن َّ
اْلَْي ِل الْ ُم َس َّوَم ِة َو ْاَلَنْ َع ِا ِ
ب َوالْ ِفض َِّة َو ْ
ََ َ َ
َ َ
ث ذَلِك متاع ْ ِ
الر ِ
اَّلل ِعْن َده حسن الْم ِ
آب ۞ قُ ْل أ َُؤنَبِئُ ُك ْم
َ ََ ُ
َو َْْ
الَيَاٍ الدُّنْيَا َو َُّ ُ ُ ْ ُ َ
ِ ٍ ِ ِ ِِ
ين اتَّ َق ْوا ِعْن َد َرّبِِ ْم َجنَّا َ ََْت ِري ِم ْن ََْتتِ َها ْاَلَنْ َه ُار
ِبَْري م ْن َذل ُك ْم للَّذ َ
اَّللِ و َّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
خالِ ِدين فِيها وأ َْزواج مطَ َّهرٍ وِر ْ ِ
ين
ض َوان م َن َّ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ
اَّللُ بَصري بالْعبَاد ۞ الذ َ
ي ُقولُو َن ربَّنَا إِنَّنَا آمنَّا فَا ْغ ِفر لَنَا ذُنُوب نَا وقِنَا َع َذاب النَّار ۞ َّ ِ
ين
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
الصاب ِر َ
ِ
ِِ
و َّ ِ ِ
ِِ
َُ َحا ِر ۞﴾ «ائيالالر،
ين بِ ْاَل ْ
َ
الصادق َ َوالْ َقانت َ َوالْ ُمْنفق َ َوالْ ُم ْستَ ْغف ِر َ

وئغۇلالر ،ائلتۇن  -كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر ،ائرغىماقالر،
چارۋىالر ۋە ېئكىنلەردىن ىئابارەت كۆڭۈل تارتىدىغان نەرسىلەرنىڭ
مۇھەبابىتى ىئنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى .ۇئالر دۇنيا تىرىكچىلىكىدە
مەنپەئەتلىنىدىغان (باقاسى يوق) شەيئىلەردۇر ،هللا نىڭ دەرگاھىدا بولسا
قايتىدىغان گۈزەل جاي (يەنى جەننەت) باردۇر (شۇنىڭ ۈئچۈن باشقىغا
ئەمەس ،جەننەتكە قىزىقىش كېرەك) [( .]00ىئ مۇھەممەد! قەۋمىڭگە)
① ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -093بەت.
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ېئيتقىنكى< :سىلەرگە ۇئالردىنمۇ (يەنى دۇنيانىڭ زىابۇزىننەتلىرى ۋە
نېمەتلىرىدىنمۇ) ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ېئيتىپ بېرەيمۇ؟ تەقۋادارالر
ۈئچۈن پەرۋەردىگارى ھۇزۇرىدا ائستىدىن ۆئستەڭالر ېئقىپ تۇرىدىغان
جەننەتلەر بولۇپ( ،ۇئالر) جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ( ،جەننەتلەردە)
پاك جۈپتىلەر بار( ،تەقۋادارالر ۈئچۈن) يەنە هللا نىڭ رىزاسى بار> .هللا
بەندىلىرىنى (يەنى ۇئالرنىڭ ھەممە ىئشلىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر [.]03
ۇئالر (يەنى تەقۋادارالر)< :پەرۋەردىگارىمىز! بىز شۈبھىسىز ىئمان ېئيتتۇق،
بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن ،بىزنى دوزاخ ائزابىدىن
ساقلىغىن> دەيدۇ [ .]03ۇئالر (يەنى تەقۋادارالر) سەۋر قىلغۇچىالردۇر،
راستچىلالردۇر( ،هللا قا) ىئتائەت قىلغۇچىالردۇر( ،ياخشىلىق يوللىرىغا
پۇل  -ماللىرىنى) سەرپ قىلغۇچىالردۇر ۋە سەھەرلەردە ىئستىغپار
①
ېئيتقۇچىالردۇر [.»]01

الص ِ
هللا تاائال يەنە مۇنداق دەيدۇِ َّ :
الَا ِ َ
ين َآمنُوا َو َع ِملُوا َّ
َ
﴿والذ َ
ِِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا ََلُ ْم فِ َيها أ َْزَواج
َُنُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّا َ ََْت ِري م ْن ََْتت َها ْاَلَنْ َه ُار َخالد َ
ُمطَ َّهَرٍ َونُ ْد ِخلُ ُه ْم ِظ اًل ظَلِ ًيًل﴾ «ىئمان ېئيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى

قىلغانالرنى ائستىدىن ۆئستەڭالر ېئقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە
كىرگۈزىمىز ،ۇئالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ .ۇئ يەردە ۇئالرغا پاك
جۈپتىلەر بولىدۇ ،ۇئالرنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك سايىسىگە داخىل

① سۈرە ائل ىئمران  -00ائيەتتىن  -01ائيەتكىچە.
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قىلىمىز» ①.بۇ ،هللا تاائال ۆئزىنىڭ تەقۋادار مۇئمىن بەندىلىرىگە خەۋەر
بەرگەن كاتتا خۇش بىشارىتىدۇر .تەقۋادارالرنىڭ جەننەتتىكى جۈپتىلىرى
ھەرقانداق يىرگىنىشلىك ۋە پاسكىنا نەرسىلەردىن خالىي بولۇپ ،پاكلىقتا
ۇئالرنىڭ ائشكارىسى بىلەن يوشۇرۇنى وئخشاشتۇر.
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :ۇئالر دۇنيا
ائياللىرىدا بولىدىغان تۈكۈرۈش ،مىشقىرىش ،چوڭ  -كىچىك تاھارەت،
نىفاس ۋە ھەيز قاتارلىق ئەزىيەتلەردىن پاك قىلىنغان جۈپتىلەر بولۇپ،
ۇئالر يوشۇرۇن يامان ئەخالق ۋە سۈپەتلەردىن ،تىلى ۇئياتسىز ،سەت ۋە
قەبىھ سۆزلەردىن ،كۆزى ۆئز جۈپتىدىن باشقىغا قاراشتىن ۋە كىيىملىرى
②
مەينەتچىلىك تىن پاك تۇر».
ىئمام ىئابنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ هللا تاائالنىڭََ ﴿ :لُ ْم فِ َيها أ َْزَواج

ُمطَ َّهَرٍ﴾ «ۇئ يەردە ۇئالرغا پاك جۈپتىلەر بولىدۇ»③ دېگەن ائيىتى ھەققىدە
مۇنداق دېگەن« :تەقۋادار مۇئمىنلەرگە جەننەتتە ھەيز ،نىفاس ،چوڭ -
كىچىك تاھارەت ،تۈكۈرۈك ۋە مىشقىرىشالردىن پاك بولغان جۈپتىلەر بار
بولۇپ ،ۇئالردا يۇقىرىقى ىئشالرنىڭ ھېچابىرى سادىر بولمايدۇ .ۇئالر ىئچكى
 تاشقى ئەخالقلىرى ،سۆزلىرى ،لىاباسلىرى ۋە مىجەز  -خاراك تېرلىرى پاك④
قىلىنغان جۈپتىلەردۇر».
① سۈرە نىسا  -31ائيەت.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «حادى اَلرواح» ناملىق كىتابى  -090 ،-093بەتلەر.
③ سۈرە نىسا  -31ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
④ ىئابنى كەسىرنىڭ «النهاية ِف الفنت واملًلحم» ناملىق كىتابى  -0توم  -311بەت.
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ىئ ئەقىللىق ىئنسان ،مانا بۇ جەننەت ائياللىرىنىڭ سۈپەتلىرىدۇر .سىز
جەننەت تەرەپكە سالىھ ئەمەللەر بىلەن كېلىڭ .هللا ۋە هللا نىڭ رەسۇلىغا
ىئتائەت قىلىشتا تىرىشچانلىق كۆرسىتىڭ .ۈئمىدكى ،سىز قورقۇتۇلغان
پىتنىلەرىدىن قۇتۇلۇپ ،قىزىقتۇرۇلغان نېمەتلەرگە ىئرىشىسىز .سىز هللا

تاائالنىڭَ ﴿ :ذلِك متاع ْ ِ
اَّلل ِعْن َده حسن الْم ِ
آب﴾ «ۇئالر
َ ََ ُ
الَيَاٍ الدُّنْيَا َو َُّ ُ ُ ْ ُ َ
دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان (باقاسى يوق) شەيئىلەردۇر ،هللا
نىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي (يەنى جەننەت) باردۇر
(شۇنىڭ ۈئچۈن باشقىغا ئەمەس ،جەننەتكە قىزىقىش كېرەك)»① دېگەن
سۆزىنى وئيلىنىپ كۆرۈڭ! ائخىرەتنىڭ مەڭگۈلۈك ۋە تېخىمۇ ياخشى
ىئكەنلىكىنى بىلىپ هللا تاائالغا تەقۋالىق قىلىشى ۈئچۈن ،هللا تاائال ۆئز
بەندىلىرىنى ائخىرەتنىڭ ساۋابىغا قىزىقتۇرىدۇ ۋە ۇئنىڭغا يېتەكلەيدۇ.
﴿زيِ َن لِلن ِ
ب
َّاس ُح ُّ
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ هللا تاائالنىڭُ :
الشَّهو ِ
ا َ﴾ «كۆڭۈل تارتىدىغان نەرسىلەرنىڭ مۇھەبابىتى ىئنسانالرغا
ََ

چىرايلىق كۆرسىتىلدى»② دېگەن ائيىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
– دۇنيانى چىرايلىق كۆرسەتكەن لەززەت ۋە شەھۋەت ھەمدە دۇنيانى
تەلەپ قىلغۇچىالر ۋە ۇئنى ائخىرەتتىن ائرتۇق كۆرگۈچىلەرنىڭ ائرزۇ -
غايىلىرى بولغان نەرسىلەرنىڭ تۆۋەندىكى يەتتە تۈرلۈك نەرسىلەر
ىئكەنلىكىنى هللا تاائال يۇقىرىقى ائيەتتە خەۋەر بەرگەن بولۇپ ،ۇئالر:

① سۈرە ائل ىئمران  -00ائيەت.
② سۈرە ائل ىئمران  -00ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىرىنچى ،دۇنيا زىننەتلىرى ۋە شەھۋەتلىرىنىڭ ئەڭ كاتتىسى ۋە
پىتنىلەرنىڭ ئەڭ چوڭى بولغان ائيالالردۇر؛
ىئككىنچى ،ئەرلىكنىڭ مۇكەممەللىكى ،ۇئنىڭ ھۆرمىتى ۋە ىئززىتىگە
سەۋەب بولىدىغان بالىالردۇر؛
ۈئچىنچى ۋە تۆتىنچى ،ائلتۇن  -كۆمۈش بولۇپ ،بۇ ىئككىسنىڭ
جىنسلىرى ۋە تۈرلىرىنىڭ پەرقلىق بولۇشىغا قارىماي ،ۇئالر كۆڭۈل
تارتىدىغان نەرسىلەردۇر؛
بەشىنچى ،ۆئز ىئگىلىرىنىڭ ئەزىزلىنىشىگە ۋە پەخىرلىنىشىگە
سەۋەب بولىدىغان ھەمدە ۇئالرنىڭ قورغانى بولغان ،شۇنداقال
دۈشمەنلىرىنى قورقۇتۇش ۋە قوغالپ چىقىرىشقا سەۋەب بولىدىغان جەڭ
قوراللىرىدىن ىئابارەت بەلگە قويۇلغان ائتالردۇر؛
ائلتىنچى ،كىشىلەر ۇئالغلىرى ،تاائملىرى ۋە كىيىم  -كېچەكلىرى
ۈئچۈن مەنپەئەتلىنىدىغان چارۋا مالالردۇر؛
يەتتىنچى ،ىئنسانالرنىڭ ۋە ۇئالرنىڭ چارۋا  -ماللىرىنىڭ ۇئزۇقلۇق
مەنابەسى ھەمدە مېۋە  -چېۋە ۋە دورا  -دەرمەكلەرنىڭ كېلىش مەنابەسى
①
بولغان دېھقانچىلىقتۇر».
هللا تاائال بۇ نەرسىلەرنىڭ ھاياتىي دۇنيانىڭ مەنپەئەتلىك نەرسىلىرى
ىئكەنلىكىنى خەۋەر قىلغاندىن كېيىن ،ۆئز بەندىلىرىنى ائخىرەتنىڭ
مەنپەئەتلىك نەرسىلىرىگە قىزىقتۇرۇپ ۋە ائخىرەتنىڭ مەنپەئەتلىك
نەرسىلىرىنىڭ بۇ نەرسىلەردىن تېخىمۇ ياخشى ۋە مەڭگۈلۈك ىئكەنلىكىنى
① ىئابنى قەييىمنىڭ «عدٍ الصابرين» ناملىق كىتابى  -011 ،-031بەتلەر.
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ِ ِ ٍِ ِ ِِ
ين اتَّ َق ْوا
ۇئالرغا بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قُ ْل أ َُؤنَبئُ ُك ْم ِبَْري م ْن َذل ُك ْم للَّذ َ
ِِ
ِ ِ
ِ ِِ
ين فِ َيها َوأ َْزَواج ُمطَ َّهَرٍ
عْن َد َرّب ْم َجنَّا َ ََْت ِري م ْن ََْتت َها ْاَلَنْ َه ُار َخالد َ
اَّللُ بَ ِصري بِالْعِبَ ِاد﴾ «(ىئ مۇھەممەد! قەۋمىڭگە)
اَّللِ َو َّ
ض َوان ِم َن َّ
َوِر ْ

ېئيتقىنكى< ،سىلەرگە ۇئالردىنمۇ (يەنى دۇنيانىڭ زىابۇزىننەتلىرى ۋە
نېمەتلىرىدىنمۇ) ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ېئيتىپ بېرەيمۇ؟ تەقۋادارالر
ۈئچۈن پەرۋەردىگارى ھۇزۇرىدا ائستىدىن ۆئستەڭالر ېئقىپ تۇرىدىغان
جەننەتلەر بولۇپ( ،ۇئالر) جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ( ،جەننەتلەردە)
پاك جۈپتىلەر بار( ،تەقۋادارالر ۈئچۈن) يەنە هللا نىڭ رىزاسى بار> .هللا
①
بەندىلىرىنى (يەنى ۇئالرنىڭ ھەممە ىئشلىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر».
ائندىن هللا تاائال ائخىرەتنىڭ مەنپەئەتلىك نەرسىلىرىگە اليىق بولغان

َّ ِ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا إِنَّنَا َآمنَّا فَا ْغ ِف ْر
كىشىلەرنى تىلغا ېئلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :الذ َ
ِِ
الصابِ ِرين و َّ ِ ِ
ِِ
لَنَا ذُنُوبَنَا وقِنَا َع َذ َ ِ
الصادق َ َوالْ َقانت َ َوالْ ُمْنفق َ
اب النَّار ۞ َّ َ َ
َ
ِ
َُ َحا ِر ۞﴾ «ۇئالر (يەنى تەقۋادارالر)< :پەرۋەردىگارىمىز!
ين بِ ْاَل ْ
َوالْ ُم ْستَ ْغف ِر َ

بىز شۈبھىسىز ىئمان ېئيتتۇق ،بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن،
بىزنى دوزاخ ائزابىدىن ساقلىغىن> دەيدۇ [ .]03ۇئالر (يەنى تەقۋادارالر)
سەۋر قىلغۇچىالردۇر ،راستچىلالردۇر( ،هللا قا) ىئتائەت قىلغۇچىالردۇر،
(ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل  -ماللىرىنى) سەرپ قىلغۇچىالردۇر ۋە

① سۈرە ائل ىئمران  -03ائيەت.
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①

سەھەرلەردە ىئستىغپار ېئيتقۇچىالردۇر [.»]01
هللا تاائال ۆئزىنىڭ تەقۋادار دوستلىرىغا تەييارلىغان ۋە دۇنيا
مەنپەئەتلىرىدىن ياخشى بولغان ائخىرەت نېمەتلىرىدىن خەۋەر بەردى.
ۇئالر ىئككى تۈرلۈك بولۇپ ،بىرىنچىسى ،ۇئالر مەنپەئەتلىنىدىغان
ساۋابتۇر؛ ىئككىنچىسى ،بۇ بىرىنچىسىدىنمۇ كاتتا بولۇپ ،هللا تاائالنىڭ
ۇئالردىن رازى بولۇشىدۇر .هللا تاائالدىن بىزنى ۆئزىنىڭ جەننىتىگە
يەتكۈزۈشىنى سورايمىز! شۈبھىسىزكى ،هللا تاائال مەغپىرەت قىلغۇچى ۋە
رەھىم قىلغۇچى زاتتۇر.

گۈزەل ائيالالر

هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :فِي ِه َّن َخْي َرا َ ِح َسان﴾ «ۇئ جەننەتلەردە
②
چىرايلىق خوتۇنالر بار».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ ۇئالر ھەققىدە مۇنداق دېگەن:
«ۇئالر ىئچكى ۋە تاشقى گۈزەللىكلەرنى ۆئزىگە جەم قىلغان ،يارىتىلىشى ۋە
③
ئەخالقى مۇكەممەل بولغان يۈزلىرى چىرايلىق ائيالالردۇر».
ۇئ ائيالالرنىڭ گۈزەللىكى ھەققىدە ئەنەس ىئابنى مالىك رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە ،رەسۇلۇلالھﷺ مۇنداق دېگەن:
«هللا تاائال يولىدا ئەتىگىنى ياكى ائخشىمى بىر قېتىم جىھادقا چىقىش دۇنيا
① سۈرە ائل ىئمران  -01،-03ائيەتلەر.
② سۈرە رەھمان  -11ائيەت.
③ ىئابنى قەييىمنىڭ «روضة احملب » ناملىق كىتابى  -003بەت.
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ۋە دۇنيادىكى نەرسىلەردىن ياخشىدۇر .سىلەردىن بىرىڭالرنىڭ
جەننەتتىكى قامچىسىنىڭ وئرنى دۇنيا ۋە دۇنيادىكى نەرسىلەردىن
ياخشىدۇر .ئەگەر جەننەت ئەھلىدىن بىر ائيال زېمىن ئەھلىگە قارايدىغان
بولسا ،پۈتۈن دۇنيا ۋە دۇنيانىڭ ىئچىدىكى بارلىق نەرسىلەرنى
نۇرالندۇرۇۋېتىدۇ ،ائسمان بىلەن زېمىننىڭ ائرىسى ناھايىتى ېئسىل
خۇشپۇراققا تولۇپ كېتىدۇ .ۇئ ائيالنىڭ بېشىدىكى ياغلىقى دۇنيا ۋە
①
دۇنيادىكى نەرسىلەردىن ياخشىدۇر».
جەننەت ائياللىرىنىڭ گۈزەللىكىنىڭ زىيادىلىشىپ تۇرىدىغانلىقى
ھەققىدە ئەنەس ىئابنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان
ھەدىستە ،رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن« :ھەقىقەتەن جەننەتتە بىر
بازار بولۇپ  ،جەننەت ئەھلى ھەر جۈمە كۈنى شۇ بازارغا بارىدۇ .شىمال
تەرەپتىن بىر شامال كېلىپ ۇئالرنىڭ يۈزلىرىنى ۋە كىيىم  -كېچەكلىرىنى
سىيپاپ ۆئتىدۇ  -دە ،ۇئالرنىڭ ھۆسن  -جامالىنى تېخىمۇ
چىرايلىقالشتۇرۇۋېتىدۇ .ۇئالر يەنىمۇ چىرايلىقالشقان ۋە كېلىشكەن
ھالەتلىرىدە ۆئيلىرىگە قايتىشىدۇ ،ۆئيدىكىلىرى ۇئالرغا< :هللا نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،سىلەر تېخىمۇ چىرايلىقلىشىپ كېتىپسىلەر> دەيدۇ.
ۇئالرمۇ ۆئيدىكىلىرىگە< :هللا نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بىز كەتكەندىن
②
كېيىن سىلەرمۇ بەك گۈزەللىشىپ كېتىپسىلەر> دەيدۇ».

① بۇخارى رىۋايىتى.
② مۇسلىم رىۋايىتى.
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جەننەت ائياللىرى ەئرلىرىگە مۇڭلۇق ائۋازلىرى بىلەن
ناخشا ېئيتىپ بېرىدۇ
ىئابنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ
ﷺ مۇنداق دېگەن« :ھەقىقەتەن جەننەت ئەھلىلىرىنىڭ ائياللىرى
ئەرلىرىگە ئەڭ گۈزەل ائۋازالر بىلەن ناخشا ېئيتىپ بېرىدۇ .ۇئ ناخشىالرنى
ھېچابىر كىشى ائڭالپ باقمىغان بولۇپ ،ۇئالرنىڭ ناخشىلىرىدا مۇنداق
سۆزلەر بار< :بىز ئەڭ ياخشى ،گۈزەل ۋە ئەخالقلىق ائيالالرمىز؛
ھۆرمەتلىك ۋە ۇئلۇغ قەۋمنىڭ ائياللىرىمىز> .ۇئالر بىر تەرەپتىن ناخشا
ېئيتىپ ،يەنە بىر تەرەپتىن شەھال كۆزلىرى بىلەن قەلابنى خاتىرجەم ۋە
كۆڭۈلنى خۇرسەن قىلىپ قارايدۇ .ۇئالرنىڭ ناخشىلىرىدا يەنە مۇنداق
سۆزلەر بار< :بىز مەڭگۈ ياشىغۇچىالرمىز ،ھەرگىز ۆئلمەيمىز؛ بىز
خاتىرجەم ۋە ئەمىنمىز ،ھەرگىز قورقمايمىز؛ بىز مۇقىم تۇرغۇچىالرمىز،
①
ھەرگىز كۆچمەيمىز>».

جەننەت ائياللىرى سەدەپتە ساقالنغان
گۆھەرگە وئخشايدۇ

هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :وحور ِع ۞ َكأَمثَ ِال اللُّ ْؤلُ ِؤ الْمكْنُ ِ
ون
ْ
َُ
َ

۞﴾ «ۇئالرغا سەدەپنىڭ ىئچىدىكى گۆھەرگە وئخشايدىغان شەھال كۆزلۈك
②
ھۆرلەر بېرىلىدۇ».
① تەبرانى رىۋايىتى ،ئەلابانى «سەھىھ» دېگەن.
② سۈرە ۋاقىئە  -03 ،-00ائيەتلەر.
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تەپسىر ىئابنى كەسىردە ،بۇ ائيەت ھەققىدە مۇنداق دېيىلگەن:
«شەھال كۆزلۈك ھۆرلەر ائقلىقتا ۋە سۈزۈكلۈك تە ھۆل مەرۋايىتقا وئخشاش
بولۇپ< ،الْمكْنُ ِ
ون> دېگەنلىك <سەدەپتە يۆگەپ ساقالنغان> دېگەن
َ
①
مەنىنى بىلدۈرىدۇ».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :ۈئنچە -
مەرۋايىتالر ائرىسىدىن ۆئزى ائق ،رەڭگى سۈزۈك ۋە سىيلىق بولغىنىنى
②
ائلغىن».

جەننەت ائياللىرى ائقلىقتا گويا قول تەگمەي ساقالنغان
تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىدۇر

ِ ِ
هللا تاائال مۇنداق دەيدۇِ :
ِ
َّه َّن
﴿وعْن َد ُه ْم قَاصَر ُ
ا َ الطَّْرف ع ۞ َكأَن ُ
َ
بَْيض َمكْنُون ۞﴾ «ۇئالرنىڭ يېنىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان

شەھال كۆزلۈك (جۈپتىلەر) بولىدۇ [ .]09ۇئالر (ائقلىقتا) گويا قول تەگمەي
③
ساقالنغان تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا وئخشايدۇ [.»]01
تۆگىقۇش ۆئزىنىڭ تۇخۇمىنى پەيلىرى ائرقىلىق شامال ۋە چاڭ -
توزاندىن ساقاليدۇ .شۇنىڭدەك ،هللا تاائال جەننەت ائياللىرىنى پەيلەرنىڭ
ائرىسىدا يوشۇرۇنۇپ تۇرىدىغان تۇخۇمغا وئخشاتتى« .بَْيض َم ْكنُون» نىڭ
① «تفسري ابن كثري»  - 0توم  -091بەت.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «روضة احملب » ناملىق كىتابى  -003بەت.
③ سۈرە ساففات  -01 ،-09ائيەتلەر.
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مەنىسى ھەققىدە وئخشىمىغان كۆز  -قاراشالر بار بولۇپ ،بەزىلەر« :ۇئ
شاكالنىڭ ىئچى تەرىپىدە بولىدىغان تۇخۇمنىڭ ىئچكى قىسمىدۇر» دېدى،
بۇ ىئككىنچى وئخشىتىش؛ يەنە بەزىلەر« :ۇئ ۈئنچە  -مەرۋايىت بولۇپ،
جەننەت ائياللىرى ۈئنچە  -مەرۋايىتنىڭ ائقلىق ۋە سۈزۈكلىكىگە
وئخشىتىلغان» دېدى ،بۇ ۈئچىنچى وئخشىتىشتۇر .بۇ وئخشىتىشالردىن
تالالنغىنى بىرىنچى وئخشىتىش (يەنى ۇئالر ائقلىقتا گويا قول تەگمەي
ساقالنغان تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا وئخشايدۇ) بولۇپ ،ۇئنى شەۋكانىي
«فتح القدير» ناملىق كىتابىدا كۈچلەندۈرگەن ،ائلۇسىي «روح املعاين»دا
مۇشۇ مەنىنى تاللىغان .هللا ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر!

جەننەت ائياللىرى خۇددى ياقۇت ۋە مەرۋايىتتۇر
َّه َّن
هللا تاائال جەننەت ائياللىرىنى سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :كأَن ُ
و َ َوالْ َمْر َجا ُن﴾ «گويا ۇئالر (سۈزۈكلۈك تە) ياقۇتتۇر( ،ائقلىقتا)
الْيَاقُ ُ
①

مەرۋايىتتۇر».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :ھەسەن بەسرى
ۋە مۇپەسسىرلەرنىڭ ھەممىسى ياقۇتنىڭ سۈزۈكلىكىنى ۋە مارجاننىڭ
ائقلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ ،جەننەت ائياللىرىنى سۈزۈكلىك تە ياقۇتقا ۋە
②
ائقلىقتا مارجانغا وئخشاتتى».
ىئابنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ مۇجاھىد ،ھەسەن ۋە ىئابنى زەيدلەردىن
① سۈرە رەھمان  -39ائيەت.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -091بەت.
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①

يۇقىرىقى مەنىنى نەقىل قىلغان.
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :سەن ياقۇت ۋە
مارجانالرنىڭ ائرىسىدىن ۆئزى سۈزۈك ،رەڭگى چىرايلىق ۋە قىزىل
②
ائرىالشقىنىنى ائلغىن».
ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ
ﷺ مۇنداق دېگەن« :جەننەتكە ئەڭ ائۋۋال كىرىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەر
 00كۈنلۈك تولۇن ائيدەك بولۇپ كېتىدۇ .ائندىن ۇئالرنىڭ ائرقىدىن
كىرىدىغانالر ائسماندىكى ئەڭ نۇرلۇق يۇلتۇزالردەك بولۇپ كېتىدۇ .ۇئالر
جەننەتتە چوڭ  -كىچىك تاھارەت قىلمايدۇ ،تۈكۈرمەيدۇ ،مىشقىرمايدۇ.
ۇئالرنىڭ تاغاقلىرى ائلتۇندىن بولىدۇ .تەرلىرى ىئپاردەك خۇشابۇي بولىدۇ.
ۇئالرنىڭ ىئسرىقدانلىرى خۇشابۇي ۇئد ياغىچىدۇر .ۇئالرنىڭ ائياللىرى ھۆر
پەرىلەردۇر .ۇئالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ېئگىزلىكى  31گەز بولۇپ ،ۆئزلىرىنىڭ
ائتىسى ائدەم ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىدە بولىدۇ» ③.يەنە بىر رىۋايەتتە:
«ۇئالرنىڭ جەننەتتە ىئشلىتىدىغان قاچىلىرى ائلتۇندۇر .ۇئالردىن
چىقىدىغان تەرلىرى ىئپاردۇر .ۇئالرنىڭ ھەربىرىگە گۈزەللىكىدىن
تېرىسىنىڭ سىرتىدىن پاچاقلىرىنىڭ يىلىكلىرى كۆرۈنگۈدەك سۈزۈك
بولغان ىئككى ائيال بېرىلىدۇ .ۇئالر ۆئزائرا ىئختىالپ قىلىشمايدۇ ،غەزەب
قىلىشمايدۇ .ۇئالرنىڭ قەلابى بىر ائدەمنىڭ قەلابىدەك بولىدۇ .ۇئالر
① ىئابنى كەسىرنىڭ «تفسري ابن كثري» ناملىق كىتابى  -0توم  -091بەت.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «روضة احملب » ناملىق كىتابى  -003بەت.
③ بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئەتىگەن  -ائخشامدا هللا قا تەسابىھ ېئيتىدۇ»  ①.رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ
جەننەت ائياللىرىنى سۈپەتلەپ« :ۇئالر گۈزەللىكىدىن تېرىسىنىڭ
سىرتىدىن پاچاقلىرىنىڭ يىلىكلىرى كۆرۈنگۈدەك دەرىجىدە سۈزۈك»
دېگەن سۆزى ۇئالرنىڭ گۈزەللىك ۋە سۈزۈكلۈك تە كامالەتكە يەتكەنلىكىنى
ۇئقتۇرىدۇ.
ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ
ﷺ« :جەننەت ئەھلىدىن بولغان بىر ئەرنىڭ ھۆر ئەينلەردىن بولغان
ىئككى ائيالى بولىدۇ ،ۇئالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ ۈئستىدە يەتمىش قۇر كىيىم
بولۇپ ،ۇئالرنىڭ پاچىقىنىڭ يىلىكى كىيىمىنىڭ تېشىدىن كۆرۈنۈپ
②
تۇرىدۇ».

ھۆر

هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِ َّن الْمت َِّق ِِف م َق ٍا ِ أ َِم ٍ ۞ ِِف جن ٍ
َّا َ
َ
ُ َ َ
ِ
ِ
وعي ٍ
اه ْم
ون ۞ يَ ْلبَ ُسو َن ِم ْن ُُنْ ُد ٍس َوإِ ُْتَْب َرٍق ُمتَ َقابِل َ ۞ َك َذل َ
ك َوَزَّو ْجنَ ُ
َ ُُ
ِ
ِ
ِ ٍ ِِ
ِ ِ
 َ
ِبُوٍر ع ٍ ۞ يَ ْد ُعو َن ف َيها بِ ُك ِل فَاك َهة آمن َ ۞ ََّل يَ ُذوقُو َن ف َيها الْ َم ْو َ
اْلَ ِحي ِم ۞﴾ «تەقۋادارالر ھەقىقەتەن
اب ْ
إََِّّل الْ َم ْوتَةَ ْاَل َ
ُوَل َوَوقَ ُ
اه ْم َع َذ َ

بىخەتەر جايدا بولىدۇ [ .]30باغالردا ،بۇالقالرنىڭ ائرىسىدا بولىدۇ [.]30
ۇئالر قېلىن ،يۇپقا يىپەك كىيىملەرنى كىيىپ بىر  -بىرىگە قاراپ

① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
② ئەھمەد رىۋايىتى .ئەلابانى «سەھىھ» دېگەن.
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وئلتۇرۇشىدۇ [( .]33ۇئالرنى تۈرلۈك ھۆرمەتلەر بىلەن) مۇشۇنداق ىئكرام
قىلدۇق ،شەھال كۆزلۈك ھۆرلەرنى ۇئالرغا جۈپ قىلىمىز [ .]30ۇئالر
جەننەتتە (مەيدە ېئغىرلىشىش ۋە كېسەللىكلەردىن) ئەمىن بولغان ھالدا
(خىزمەتچىلەردىن) ھەممە مېۋىلەرنى (كەلتۈرۈشنى) تەلەپ قىلىدۇ [.]33
ۇئالر ىئلگىرىكى (يەنى دۇنيادىكى) ۆئلۈمدىن باشقا (جەننەتتە) ھېچقانداق
①
ۆئلۈمنى تېتىمايدۇ ،هللا ۇئالرنى دوزاخ ائزابىدىن ساقاليدۇ [.»]33
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :هللا تاائال
جەننەت ئەھلىلىرىگە جەننەتتىكى مېۋىلەر ۋە ۆئستەڭلەردىن بولغان
گۈزەل مەنزىللەر ،ھەرقانداق يامان كۆرۈلىدىغان ىئشتىن ئەمىن بولۇش،
چىرايلىق لىاباسالر ،جەننەت ئەھلىلىرىنىڭ بىر  -بىرىگە قارىشىپ
وئلتۇرۇشۇپ ۆئتكۈزىدىغان كامىل سۆھابەتلىرى  ،ھۆر ئەين بىلەن ھاسىل
بولىدىغان تولۇق لەززەتلەر ۋە مېۋىلەرنىڭ ۈئزۈلۈپ قېلىشىدىن (يەنى
مېۋىلەرنىڭ داۋاملىق يەتكۈزۈلۈپ تۇرۇلماسلىقىدىن) ،زىيانالردىن ۋە
ائپەتلەردىن ئەمىن بولۇپ ،تۈرلۈك مېۋىلەرنى تەلەپ قىلىش قاتارلىق
ھالەتلەرنى جەملەپ بەرگەندىن كېيىن ،ۇئالرغا جەننەتتە ۆئلۈمنىڭ
②
تەمىنى تېتىمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :هللا تاائال مۇنداق
ِ
ٍ
ٍ ِ
َّا َ وعي ٍ
ِ
ون ۞﴾ <تەقۋادارالر
دەيدۇ﴿ :إ َّن الْ ُمتَّق َ ِِف َم َقا ِ أَم ٍ ۞ ِِف َجن َ ُُ
ھەقىقەتەن بىخەتەر جايدا بولىدۇ [ .]30باغالردا ،بۇالقالرنىڭ ائرىسىدا
① سۈرە دۇخان  -30ائيەتتىن  -33ائيەتكىچە.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  - 093 ،-090بەتلەر.
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بولىدۇ [ ①.>]30وئرۇن – مۇقىم ۋە بىخەتەر وئرۇندۇر ،ئەمىن بولۇش –
ئەمىنلىك سۈپىتىنىڭ ھەممىسىنى جەملىگەن بولۇپ ،ھەرقانداق
يامانلىق ،ائپەت ۋە يامان كۆرۈلىدىغان ىئشالردىن خاتىرجەم بولۇشتۇر.
جەننەت ئەھلىلىرى جەننەتتىن چىقىپ كېتىشتىن ۋە بەختسىز بولۇپ
②
قېلىشتىن ئەمىن بولغۇچىالردۇر».
هللا تاائالنىڭ﴿ :إِ َّن الْ ُمت َِّق َ ِِف َم َق ٍا ِ أ َِم ٍ ﴾ «تەقۋادارالر ھەقىقەتەن
بىخەتەر جايدا بولىدۇ »③ دېگەن ائيىتى ۋە ﴿يَ ْدعُو َن فِ َيها بِ ُك ِل فَاكِ َه ٍة

ِآمنِ َ ﴾ «ۇئالر جەننەتتە (مەيدە ېئغىرلىشىش ۋە كېسەللىكلەردىن) ئەمىن
بولغان ھالدا (خىزمەتچىلەردىن) ھەممە مېۋىلەرنى (كەلتۈرۈشنى) تەلەپ
قىلىدۇ»④ دېگەن ائيىتىدە تىلغا ېئلىنغان ئەمىنلىكنى وئيلىنىپ بېقىڭ،
هللا تاائال جەننەت ئەھلىگە وئرۇننىڭ ئەمىنلىكى بىلەن تاائمنىڭ
ئەمىنلىكىنى جەملەپ بەردى .شۇڭا ۇئالر مېۋە  -چېۋىنىڭ ۈئزۈلۈپ
قېلىشىدىن ،ۇئنىڭ كېيىنكى يامانلىقى ۋە زىينىدىن قورقمايدۇ .هللا تاائال
يەنە ۇئالرغا جەننەتتىن چىقىپ كېتىشتىن ئەمىن بولۇشنى ۋە ۆئلۈمدىن
ئەمىن بولۇشنى جەملەپ بەردى .شۇڭا ۇئالر جەننەتتىن چىقىپ كېتىشتىن
ياكى ۆئلۈپ كېتىشتىن ئەنسىرىمەيدۇ.
① سۈرە دۇخان  -30 ،-30ائيەتلەر.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -039بەت.
③ سۈرە دۇخان  -30ائيەت.
④ سۈرە دۇخان  -33ائيەت.
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ِ
ِ
ٍ ِ
هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِ َّن الْ ُمتَّق َ ِِف َجنَّا َ َونَعي ٍم ۞ فَاك ِه َ
ِ
اْلَ ِحي ِم ۞ ُكلُوا َوا ْشَربُوا َهنِيئًا ِِبَا ُكْنتُ ْم
اب ْ
اه ْم َربُّ ُه ْم َوَوقَ ُ
ِبَا آتَ ُ
اه ْم َربُّ ُه ْم َع َذ َ
َّكئِ علَى ُرٍر م ٍ
ِ
اه ْم ِِبُوٍر ِع ٍ ۞﴾
تَ ْع َملُو َن ۞ ُمت َ َ ُ ُ َ ْ
ص ُفوفَة َوَزَّو ْجنَ ُ

«تەقۋادارالر ھەقىقەتەن جەننەتلەردە ۋە نېمەت ىئچىدە بولىدۇ [ .]01ۇئالر
پەرۋەردىگارى بەرگەن نەرسىلەر بىلەن ھۇزۇرلىنىدۇ ،پەرۋەردىگارى ۇئالرنى
دوزاخ ائزابىدىن ساقاليدۇ [( .]09ۇئالرغا)< :قىلغان ئەمەللىرىڭالرنىڭ
(مۇكاپاتى) ۈئچۈن كۆڭۈللۈك يەڭالر ۋە ىئچىڭالر> (دېيىلىدۇ) [ .]01ۇئالر
قاتار تىزىلغان تەختلەر ۈئستىدە يۆلەنگەن ھالدا وئلتۇرىدۇ ،شەھال كۆزلۈك
①
ھۆرلەرنى ۇئالرغا جۈپ قىلىپ بېرىمىز [.»]01
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ« :هللا تاائال
مەنپەئەتلىك ىئلىم ،سالىھ ئەمەل ۋە توغرا ېئتىقاد ىئگىلىرىنى
<تەقۋادارالر> ،مەنزىللىرىنى <جەننەت> ۋە جەننەتتىكى ئەھۋالىنى
<نېمەت> دەپ تىلغا ائلدى .جۈملىدىن ،هللا تاائال جەننەت ئەھلىلىرىگە
ھۇزۇرلىنىش بىلەن ھاسىل بولىدىغان قەلب نېمەتلىرى بىلەن يېيىش -
ىئچىش ۋە نىكاھ ائرقىلىق ھاسىل بولىدىغان بەدەن نېمەتلىرىنىڭ
وئتتۇرىسىنى جەملەپ بەردى ھەمدە ۇئالرنى دوزاخ ائزابىدىن ۋە يامان
كۆرۈلىدىغان نەرسىلەردىن ساقالپ ،ياخشى كۆرىدىغان نەرسىلەرنى
ۇئالرغا تولۇق مۇكاپات قىلىپ بەردى .چۈنكى ۇئالر دۇنيادا هللا تاائال يامان
كۆرىدىغان ىئشالرنى تەرك ېئتىپ ،ياخشى كۆرىدىغان ىئشالرنى قىلغان.
① سۈرە تۇر -01ائيەتتىن -01ائيەتكىچە.
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شۇ سەۋەبتىن ،ۇئالرنىڭ مۇكاپاتى ۇئالرنىڭ ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق بولدى.
هللا تاائال نېمەتلەرنىڭ جەننەت ئەھلىلىرى ۈئچۈن داۋاملىشىپ
تۇرىدىغانلىقىنى سۈرە تۇرنىڭ  -01ائيىتىدىكى < َهنِيئًا> دېگەن سۆزىدە
خەۋەر بەردى .ئەگەر جەننەت ئەھلىلىرى نېمەتلەرنىڭ يوقىلىپ
كېتىدىغانلىقىنى ۋە ۈئزۈلۈپ قالىدىغانلىقىنى بىلسە خۇشال بولمايتتى .هللا
تاائال جەننەت ئەھلىلىرىنىڭ وئلتۇرۇشلىرىنى ۋە كۆرۈشۈشلىرىنى سۈرە
ِِ
ص ُفوفٍَة> <ۇئالر قاتار تىزىلغان
تۇرنىڭ  -01ائيىتىدىكى < ُمتَّكئ َ َعلَى ُُ ُرٍر َم ْ
تەخىتلەر ۈئستىدە يۆلەنگەن ھالدا وئلتۇرىدۇ> دېگەن سۆزىدە تىلغا ائلدى.
ۇئالرنىڭ بىر  -بىرىگە يېقىن ،ۆئزائرا قارىشىپ تۇرغان ھالەتتە رەتلىك
وئلتۇرۇشىنى هللا تاائالنىڭ تىلغا ېئلىشىدا ،ۇئالرغا نېمەتنى كامىل قىلىپ
بەرگەنلىكىدىن ائگاھالندۇرۇش بار .ىئنساننىڭ ۆئزى ياخشى كۆرىدىغان
كىشى بىلەن ۆئزى وئتتۇرىسىدا توسالغۇ يوق ،كارۋىتى ۆئزى ياخشى
كۆرىدىغان كىشىنىڭ كارۋىتىنىڭ يېنىدا بولغان ھالەتتە ،ۆئز بوستانلىقى ۋە
مەنزىلىدە ۆئزى ياخشى كۆرىدىغان كىشى بىلەن سۆھابەتداش بولۇشى
①
لەززەت ۋە نېمەتنىڭ كامىل بولغانلىقىدىندۇر».
هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :وحور ِع ۞ َكأَمثَ ِال اللُّ ْؤلُ ِؤ الْمكْنُ ِ
ون ۞﴾
ْ
َُ
َ

«ۇئالرغا سەدەپنىڭ ىئچىدىكى گۆھەرگە وئخشايدىغان شەھال كۆزلۈك
②
ھۆرلەر بېرىلىدۇ».
① ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -013بەتتىن  -019بەتكىچە.
② سۈرە ۋاقىئە  -03 ،-00ائيەتلەر.
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ص َورا َ ِِف ْاْلِيَ ِا ِ﴾ «ۇئالر
﴿حور َم ْق ُ
هللا تاائال يەنە مۇنداق دەيدۇُ :
(جەننەتنىڭ) چېدىرلىرىدا مەستۇرە ھۆرلەردۇر»« ①.ۇئالرنىڭ جۈپلىرى
ھۆر ئەينلەر بولىدۇ» دېگەن ھەدىس بۇخارى ۋە مۇسلىمدا رىۋايەت
قىلىنغانُ « .حور» دېگەن سۆز لوغەت مەنىسىدە ،كۆز ائلمىسىنىڭ ېئقى
بەك ائق ،قارىسى تولىمۇ قارا بولغان ائيالنى كۆرسىتىدۇ.
ِ
اه ْم ِِبُوٍر
ىئمام تەبەرى رەھىمەھۇلالھ هللا تاائالنىڭَ ﴿ :ك َذل َ
ك َوَزَّو ْجنَ ُ

ِع ٍ ﴾ «(ۇئالرنى تۈرلۈك ھۆرمەتلەر بىلەن) مۇشۇنداق ىئكرام قىلدۇق،
شەھال كۆزلۈك ھۆرلەرنى ۇئالرغا جۈپ قىلىمىز»② دېگەن سۆزى ھەققىدە
مۇنداق دېگەن« :هللا تاائال بۇ ائيەتلەردە ائخىرەتتە تەقۋادارالرنى جەننەتكە
كىرگۈزۈش ،ۇئالرغا قېلىن ۋە نېپىز يىپەك كىيىملەرنى كىيدۈرۈش ۋە
ىئنتايىن گۈزەل ھۆر ئەينلەرنى ۇئالرغا جۈپ قىلىپ بېرىش ائرقىلىق
③
﴿حور
ھۆرمەتلىگەنلىكىنى تىلغا ائلدى»  .ۇئ يەنە هللا تاائالنىڭُ :
ص َورا َ ِِف ْاْلِيَ ِا ِ﴾ «ۇئالر (جەننەتنىڭ) چېدىرلىرىدا مەستۇرە
َم ْق ُ
ھۆرلەردۇر »④ دېگەن سۆزى ھەققىدە مۇنداق دېگەنُ <« :حور> بولسا

<حوراء> دېگەن سۆزنىڭ كۆپلۈك شەكلى بولۇپ ،مەنىسى <ائقالر>
① سۈرە رەھمان  -10ائيەت.
② سۈرە دۇخان  -30ائيەت.
③ ىئمام تەبەرىنىڭ «جامع البيان ِف تأويل القرآن» ناملىق تەپسىرى  -00توم  -009بەت.
④ سۈرە رەھمان  -10ائيەت.
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①

دېگەنلىك بولىدۇ».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەنُ <« :حور> بولسا
<حوراء> دېگەن سۆزنىڭ كۆپلۈك شەكلى بولۇپ ،مەنىسى <كۆز
ائلمىسىنىڭ قارىسى تولىمۇ قارا بولغان گۈزەل ،مەستۇرە ياش قىزالر>
دېگەنلىك بولىدۇ< .ع حوراء> نىڭ مەنىسى <قارىسى تولىمۇ قارا ،ېئقى
بەك سۈزۈك ،قاشلىرى قارا ۋە ۇئزۇن ،گۈزەللىكى كامىل> دېگەنلىك
بولىدۇ .ائيال كىشىنىڭ كۆزىنىڭ قارىسى بەك قارا ،ېئقى بەكال ائق بولۇپ
②
لېكىن بەدىنىنىڭ رەڭگى ائق بولمىسا <ھۆر> دەپ ائتالمايدۇ».

كۆز
هللا تاائال ىئخالسمەن بەندىلىرىگە خۇش بىشارەت بېرىپ مۇنداق

اصرا َ الطَّر ِ
دەيدۇِ :
ِ
ف ِع ﴾ «ۇئالرنىڭ يېنىدا ئەرلىرىدىن
﴿وعْن َد ُه ْم قَ َ ُ ْ
َ
غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان شەھال كۆزلۈك (جۈپتىلەر) بولىدۇ»ِ « ③.ع »
دېگەن «عيناء» نىڭ كۆپلۈك شەكلى بولۇپ ،مەنىسى «كۆزى چوڭ ۋە
كۆزىدە گۈزەللىك سۈپەتلىرى جەملەنگەن ائيال» دېگەنلىك بولىدۇ.
ىئمام ىئابنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ بۇ سۆز ھەققىدە مۇنداق دېگەن:
① ىئمام تەبەرىنىڭ «جامع البيان ِف تأويل القرآن» دېگەن تەپسىرى  -00توم  -300بەت.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -093بەت.
③ سۈرە ساففات  -09ائيەت.
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«< ِع > دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى <كۆزلىرى چىرايلىق> دېگەنلىك
①
بولىدۇ».
مۇقاتىل مۇنداق دېگەن<« :الع > دېگەن <كۆزلىرى چىرايلىق>
دېگەنلىك بولىدۇ .ائيال كىشىنىڭ كۆزىنىڭ چوڭ بولۇشى ۇئنىڭ
گۈزەللىكلىرىنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،كۆزىنىڭ كىچىك بولۇشى ئەيىب
②
سانىلىدۇ».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن<« :الع > دېگەن
<عيناء>نىڭ كۆپلۈك شەكلى بولۇپ ،مەنىسى <كۆزنىڭ قارىسى تولىمۇ
قارا ،ېئقى بەكال سۈزۈك ،قاشلىرى ۇئزۇن ھەم قارا بولۇش بىلەن بىرگە
③
كۆزى چوڭ ائيال> دېگەنلىك بولىدۇ».

ۆئز ەئرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان ائيالالر

اصرا َ الطَّر ِ
هللا تاائال مۇنداق دەيدۇِ :
ِ
ف ِع ﴾
﴿وعْن َد ُه ْم قَ َ ُ ْ
َ

«ۇئالرنىڭ يېنىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان شەھال كۆزلۈك
④
(جۈپتىلەر) بولىدۇ».

① «تفسري ابن كثري»  -0توم  -9بەت.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -093بەت.
③ ىئابنى قەييىمنىڭ «روضة احملب » ناملىق كىتابى  -003بەت.
④ سۈرە ساففات  -09ائيەت.
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هللا تاائال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مت ِ
َّكئِ َ َعلَى فُ ُر ٍش بَطَائِنُ َها ِم ْن
ُ
اْلنَّت ِ د ٍان ۞ فَبِأ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ا َ
إِ ُْتَْب َرق َو َج ََن َْ َ ْ َ
َي َآَّلء َربِ ُك َما تُ َكذبَان ۞ في ِه َّن قَاصَر ُ
الطَّر ِ
َي َآَّل ِء ربِ ُكما تُ َك ِذب ِ
ف ََلْ يَطْ ِمثْ ُه َّن إِنْس قَ ْب لَ ُه ْم َوََّل َجان ۞ فَبِأ ِ
ان ۞
َ
ْ
َ َ
و َ َوالْ َم ْر َجا ُن ۞ فَبِأ ِ
َي َآَّل ِء َربِ ُك َما تُ َك ِذبَا ِن ۞﴾ «ۇئالر
َّه َّن الْيَاقُ ُ
َكأَن ُ

ئەستەرلىرى قېلىن تاۋاردىن بولغان تۆشەكلەرگە يۆلىنىدۇ ،ىئككى
جەننەتنىڭ مېۋىسى (تۇرغان ،وئلتۇرغان ،ياتقان ائدەممۇ ۈئزەلەيدىغان
دەرىجىدە) يېقىندۇر [( .]30ىئ ىئنسانالر! جىنالر!) سىلەر
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟ [ ]33ۇئ
جەننەتلەردە ئەرلىرىدىن باشقىالرغا قارىمايدىغان ،ئەرلىرىدىن بۇرۇن ۇئالر
بىلەن ھېچ ىئنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان خوتۇنالر بار [( .]33ىئ
ىئنسانالر! جىنالر!) سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار
قىلىسىلەر؟ [ ]31گويا ۇئالر (سۈزۈكلۈك تە) ياقۇتتۇر( ،ائقلىقتا) مەرۋايىتتۇر
[( .]39ىئ ىئنسانالر! جىنالر!) سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى
①
نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟».
اصرا َ الطَّر ِ
هللا تاائال يەنە مۇنداق دەيدۇِ :
ِ
ف أَتْ َراب﴾
﴿وعْن َد ُه ْم قَ َ ُ ْ
َ
«ۇئالرنىڭ يانلىرىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان ،ياش قۇرامى
②
وئخشاش جۈپتىلىرى بولىدۇ».

① سۈرە رەھمان  -30ائيەتتىن  -31ائيەتكىچە.
② سۈرە ساد  -30ائيەت.
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اصرا َ الطَّر ِ
ِ
ف﴾ دېگەن ائيەتنىڭ
ىئابنى كەسىر ۆئز تەپسىرىدە ﴿قَ َ ُ ْ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەن« :بۇ ائيەتتە سۈپەتلەنگىنى <ۆئز
ئەرلىرىدىن باشقا كىشىلەرگە قارىمايدىغان ائيالالر> بولۇپ ،ۇئالر جەننەتتە
①
ۆئز ئەرلىرىدىنمۇ گۈزەل ھېچابىر نەرسىنى كۆرمەيدۇ».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ بۇ ائيەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
«مۇپەسسىرلەر بۇ ائيەتنىڭ مەنىسى <ۇئالرنىڭ كۆزلىرى ۆئز ئەرلىرىگە
توختىتىلغان بولۇپ ،ۆئز ئەرلىرىدىن باشقا كىشىلەرنى ائرزۇ قىلمايدۇ>
دېگەنلىك بولىدۇ» دېدى ②.يەنى بۇ ائيەت جەننەت ائياللىرىنىڭ كامىل
ىئپپەتلىك ىئكەنلىكىنى ،ئەرلىرىدىن باشقا كىشىلەرنى ائرزۇ
قىلمايدىغانلىقىنى ۋە ۇئالر ئەرلىرىدىن رازى بولغانلىقى ۈئچۈن ئەرلىرىدىن
باشقىسىغا كۆز سالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .شۇڭا جەننەت ئەھلىلىرىنىڭ
جەننەت ائياللىرى بىلەن لەززەتلىنىشى ئەڭ كامىل ۋە ۋايىغا يەتكەن
بولىدۇ.

چېدىرالردىكى مەستۇرە ھۆرلەر

ص َورا َ ِِف ْاْلِيَ ِا ِ﴾ «ۇئالر (جەننەتنىڭ)
﴿حور َم ْق ُ
هللا تاائالنىڭُ :
③
ص َورا َ ِِف
چېدىرلىرىدىكى مەستۇرە ھۆرلەردۇر» دېگەن ائيىتىدىكى « َم ْق ُ
① «تفسري ابن كثري»  - 0توم  -091بەت.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» دېگەن كىتابى  -091بەت.
③ سۈرە راھمان  -10ائيەت.
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ْاْلِيَ ِا ِ» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى «ۇئالر ھۆرمەتلىنىپ چېدىرالردا
ساقالنغان ھۆرلەر بولۇپ ،باشقا ئەرلەرگە ائشكارا بولمايدۇ بەلكى
چېدىرالردا يوشۇرۇن ساقلىنىدۇ» دېگەنلىك بولىدۇ.
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ جەننەت ائياللىرىنى «ئەرلەرگە
ائشكارا بولۇشتىن پۇتلىرى توختىغان ائيالالردۇر»① دېگەن.
شەنقىتىي باشقا ۆئلىماالر سۆزلىمىگەن بىر مەسىلىنى تىلغا ېئلىپ
مۇنداق دېگەن« :بىلىڭالركى ،ھەقىقەتەن هللا تاائال ھۆرلەر توختىتىلغان
ىئككى ھالەتنى ماختىدى :بىرى ،بىز ىئلگىرى بايان قىلغىنىمىزدەك ،ۇئالر
دۇنيا ائياللىرىنىڭ ئەكسىچە ئەرلىرىدىن باشقىالرغا كۆز سالمايدىغان
ائيالالردۇر؛ يەنە بىرى ،هللا تاائالنىڭ پەيغەمابىرى رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ
﴿وقَ ْر َن ِِف بُيُوتِ ُك َّن﴾ «ۆئيلىرىڭالردا وئلتۇرۇڭالر »
ائياللىرى ھەققىدە َ
دېگەن ائيەتتە تىلغا ېئلىنغىنىدەك ،ۇئالر چېدىرلىرىدىن چىقمايدىغان،
چېدىرلىرىدا ساقلىنىدىغان ائيالالر بولغانلىقىدۇر .ائيالالرنىڭ ۆئز ۆئيلىرىدە
③
ساقالنغان بولۇشى ۇئالرنىڭ گۈزەل سۈپەتلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ».
﴿حور
شەيخ ائبدۇراھمان ىئابنى ناسىر سەئدى هللا تاائالنىڭُ :
ص َورا َ ِِف ْاْلِيَ ِا ِ﴾ «ۇئالر (جەننەتنىڭ) چېدىرلىرىدا مەستۇرە
َم ْق ُ

②

① ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -011بەت.
② سۈرە ئەھزاب  -33ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
③ شەنقىتىينىڭ «أضواء البيان» ناملىق كىتابى  -3توم  -300 ،-303بەتلەر.
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ھۆرلەردۇر »① دېگەن ائيىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەن« :ۇئالر ۈئنچە -
مەرۋايىتالردىن بولغان چېدىرلىرىدا ۆئزلىرىنى ئەرلىرىگە تەييارلىغان
ھالەتتە ،پادىشاھالرنىڭ ۇئياتچان مەستۇرە قىزلىرىغا وئخشاش ساقالنغان
ائيالالردۇر .ھۆرلەرنىڭ چېدىرالردا ساقالنغان ھالەتتە بولۇشى ۇئالرنىڭ
②
جەننەتنىڭ باغلىرى ۋە بوستانلىرىغا چىقىشىغا قارشى كەلمەيدۇ».
رەسۇلۇلالھ ﷺ جەننەتتىكى چېدىرالرنى سۈپەتلەپ ،ئەبۇ مۇسا
ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە مۇنداق
دېگەن« :شۈبھىسىزكى ،جەننەتتە ھەربىر مۇئمىنگە مەرۋايىتتىن بولغان،
ېئگىزلىكى ائتمىش گەز كېلىدىغان (يەنە بىر رىۋايەتتە ،كەڭلىكى ائتمىش
گەز كېلىدىغان دېيىلگەن) بىر چېدىر بېرىلىدۇ .چېدىر ىئچىدە ۇئ مۇئمىننىڭ
ائياللىرى تۇرىدۇ .ۇئ مۇئمىن ۇئالرنى زىيارەت قىلىپ تۇرىدۇ ،ۇئ ائيالالر بىر
 بىرىنى كۆرەلمەيدۇ» ③.ىئمام نەۋەۋى يۇقىرىقى ھەدىسنىڭ شەرھىسىدەمۇنداق دېگەن« :بىر رىۋايەتتە چېدىرنىڭ ائسمان تەرەپكە ېئگىزلىكى
ائتمىش گەز دەپ كەلگەن ،يەنە بىر رىۋايەتتە چېدىرنىڭ كەڭلىكى
ائتمىش گەز دەپ كەلگەن .ىئككى رىۋايەت وئتتۇرىسىدا قارشىلىق يوق
بولۇپ ،چېدىرنىڭ كەڭلىكى زېمىننىڭ كەڭلىكىدە ،ېئگىزلىكى ائسمانغا
④
تاقىشىدۇ».
① سۈرە رەھمان  -10ائيەت.
② شەيخ سەئدىنىڭ «تيسري الكرمي الرْحن ِف تفسري كًل ِ املنان» كىتابى  -0031بەت.
③ بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
④ نەۋەۋىنىڭ «شرح مسلم» كىتابى  -1توم  -011بەت.
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كۆكسى كۆتۈرۈلگەن قىزالر

هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِ َّن لِْل ُمت َِّق َ َم َف ًازا ۞ َح َدائِ َق َوأ َْعنَابًا ۞
ِ
ب أَتْ َرابًا ۞﴾ «شۈبھىسىزكى ،تەقۋادارالر نېمەتكە ېئرىشىدۇ [.]30
َوَك َواع َ
①

(ۇئ نېمەت) باغالر ،ۈئزۈملەردۇر [ .]30تەڭ تۇش قىزالردۇر [.»]33
ِ
ب» دېگەن سۆزنىڭ
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ « َوَك َواع َ

ِ
ب> بولسا <كاعب>نىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنَ <« :وَك َواع َ
كۆپلۈك شەكلى بولۇپ< ،كۆكسى كۆتۈرۈلگەن قىز> دېگەن مەنىنى
بىلدۈرىدۇ .سۆز لەۋزىنىڭ ئەسلى مەنىسى <يۇمىالق> دېگەنلىك تۇر .يەنى
ۇئالرنىڭ كۆكسى ائنارغا وئخشاش يۇمىالق بولۇپ ،تۆۋەنگە ساڭگىالپ
②
قالمىغان».
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :ىئ ئەقىللىق
ىئنسان ،بۇ جەننەت ائياللىرىنىڭ گۈزەل سۈپەتلىرىدىندۇر .سىز ۆئزىڭىز
ۈئچۈن ئەرزىمەس ۋە پەس نەرسىلەرگە رازى بولماڭ .پىتنىگە چۈشكەن
ھەرقانداق پاسىق ھەمراھنى ۆئزىڭىزگە ھەمراھ قىلىش سەۋەبىدىن
بولىدىغان نەپسىڭىزنىڭ خارلىققا چۈشۈپ قېلىشىدىن يىراق بولۇڭ.
پاسىقالرغا ھەمراھ بولۇشتا جىسىمالرنىڭ جەم بولۇشى شەرت ئەمەس،
گەرچە پاسىقالر وئخشىمىغان يۇرتالردىن بولسىمۇ ۋە ائرىسىنى ۇئزۇن
چۆل  -باياۋانالر ائيرىپ تۇرسىمۇ ،ۇئالر ۆئزائرا ھەمراھ ۋە قېرىنداشالردۇر.
① سۈرە نەبە  -30ائيەتتىن  -33ائيەتكىچە.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -013بەت.
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بۇنىڭ سەۋەبى ،ۇئالرنىڭ پىتنىگە چۈشكەن بىر ائيال ياكى لەنەت
قىلىنغان بىر سۈرەتتىن ناچار شەھۋەتلىرىنى ۋە كۆڭۈلسىز لەززەتلىرىنى
تەلەپ قىلىشتا قەلابلىرى ۆئزائرا بىردۇر.
ئەگەر سىز هللا تاائالغا ھەقىقىي بەندە بولسىڭىز ،مەن سىزگە
ئەھۋالىنى سۈپەتلەپ بەرگەن كىشىلەرنىڭ ھارام قىلىنغان نەرسىلەرگە قۇل
بولغىنىدەك ،ۇئنداق نەرسىلەرگە قۇل بولماڭ بەلكى هللا تاائالنىڭ
ھۇزۇرىدىكى بۈيۈك ساۋابقا قىزىقىپ ،ۇئنداق گۇناھالردىن پاك بولۇڭ!

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب أَتْ َرابًا
هللا تاائالنىڭ﴿ :إ َّن ل ْل ُمتَّق َ َم َف ًازا ۞ َح َدائ َق َوأ َْعنَابًا ۞ َوَك َواع َ
۞﴾ <شۈبھىسىزكى ،تەقۋادارالر نېمەتكە ېئرىشىدۇ [( .]30ۇئ نېمەت)

باغالر ،ۈئزۈملەردۇر [ .]30تەڭ تۇش قىزالردۇر [ ①>]33دېگەن بۇ سۆزى،
هللا تاائال ئەڭ راست ۋەدە بىلەن ۋەدە بەرگەن تەقۋادارالرنىڭ
②
تاللىشىدۇر».

ىئنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلىپ باقمىغان قىزالر
اه َّن أَبْ َك ًارا
اه َّن إِنْ َشاءً ۞ فَ َج َع ْلنَ ُ
هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِنَّا أَنْ َشأْنَ ُ
ِ
َصح ِ
اب الْيَ ِم ِ ۞﴾ «شۈبھىسىزكى ،بىز ھۆرلەرنى
۞ عُُربًا أَتْ َرابًا ۞ َل ْ َ

يېڭىدىن ياراتتۇق ،ۇئالرنى پاكىز ،ئەرلىرىگە ائمراق ،تەڭ تۇش قىلدۇق [33

① سۈرە نەبە  -30ائيەتتىن  -33ائيەتكىچە.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «روضة احملب » ناملىق كىتابى  -003بەت.
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①

  .]31بۇ ھۆرلەر ساائدەتمەنلەر ۈئچۈندۇر [.»]39ۆئز پەرۋەردىگارىنىڭ ائلدىدا تۇرۇپ ھېساب بېرىشتىن قورققان

ِِ
كىشىلەرنىڭ ساۋابىنى بايان قىلىپ ،هللا تاائال مۇنداق دەيدۇُ ﴿ :متَّكئ َ
اْلَنَّتَ ْ ِ َد ٍان ۞ فَبِأ ِ
َي َآَّل ِء َربِ ُك َما
َعلَى فُ ُر ٍش بَطَائِنُ َها ِم ْن إِ ُْتَْب َرٍق َو َج ََن ْ
اصرا َ الطَّر ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ف ََلْ يَطْ ِمثْ ُه َّن إِنْس قَ ْب لَ ُه ْم َوََّل َجان ۞
تُ َكذبَان ۞ فيه َّن قَ َ ُ ْ
فَبِأ ِ ِ
ِ ِ
و َ َوالْ َم ْر َجا ُن ۞ فَبِأ ِ
َي َآَّل ِء
َّه َّن الْيَاقُ ُ
َي َآَّلء َربِ ُك َما تُ َكذبَان ۞ َكأَن ُ
ربِ ُكما تُ َك ِذب ِ
ان ۞﴾ «ۇئالر ئەستەرلىرى قېلىن تاۋاردىن بولغان
َ
َ َ

تۆشەكلەرگە يۆلىنىدۇ ،ىئككى جەننەتنىڭ مېۋىسى (تۇرغان ،وئلتۇرغان،
ياتقان ائدەممۇ ۈئزەلەيدىغان دەرىجىدە) يېقىندۇر [( .]30ىئ ىئنسانالر!
جىنالر!) سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار
قىلىسىلەر؟ [ ]33ۇئ جەننەتلەردە ئەرلىرىدىن باشقىالرغا قارىمايدىغان،
ئەرلىرىدىن بۇرۇن ۇئالر بىلەن ھېچ ىئنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان
خوتۇنالر بار [( .]33ىئ ىئنسانالر! جىنالر!) سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ
قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟ [ ]31گويا ۇئالر (سۈزۈكلۈك تە)
ياقۇتتۇر( ،ائقلىقتا) مەرۋايىتتۇر [( .]39ىئ ىئنسانالر! جىنالر!) سىلەر
②
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟ [.»]31
هللا تاائال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :فِي ِه َّن َخْي َرا َ ِح َسان ۞ فَبِأ ِ
َي َآَّل ِء

① سۈرە ۋاقىئە  -33ائيەتتىن  -39ائيەتكىچە.
② سۈرە رەھمان  -30ائيەتتىن  -31ائيەتكىچە.
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َي َآَّل ِء ربِ ُكما تُ َك ِذب ِ
ِ ِ
اْلِيَ ِا ِ ۞ فَبِأ ِ
ان
ص َورا َ ِِف ْ
َربِ ُك َما تُ َكذبَان ۞ ُحور َم ْق ُ
َ
َ َ
َي َآَّل ِء ربِ ُكما تُ َك ِذب ِ
۞ ََلْ يَطْ ِمثْ ُه َّن إِنْس قَ ْب لَ ُه ْم َوََّل َجان ۞ فَبِأ ِ
ان ۞﴾ «ۇئ
َ
َ َ

جەننەتلەردە چىرايلىق خوتۇنالر بار [( .]11ىئ ىئنسانالر! جىنالر!) سىلەر
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟ [ ]10ۇئالر
(جەننەتنىڭ) چېدىرلىرىدا مەستۇرە ھۆرلەردۇر [( .]10ىئ ىئنسانالر!
جىنالر!) سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار
قىلىسىلەر؟ [ ]13ئەرلىرىدىن ىئلگىرى ۇئالرغا ھېچ ىئنسان يېقىنچىلىق
قىلمىغان [( .]10ىئ ىئنسانالر! جىنالر!) سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ
①
قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟ [.»]13
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن« :ساھابىلەر< :ىئ هللا
نىڭ ئەلچىسى! بىز جەننەتتە ائياللىرىمىزغا يېتىشەلەمدۇق؟> دەپ
سورىۋېدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ< :بىر ائدەم كۈندە يۈز قىزغا ھەمراھ بوالاليدۇ>
②
دېدى».
هللا تاائالنىڭََ ﴿ :لْ يَطْ ِمثْ ُه َّن إِنْس قَ ْب لَ ُه ْم َوََّل َجان﴾ «ئەرلىرىدىن
ىئلگىرى ۇئالرغا ھېچ ىئنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان» دېگەن
سۆزىدە شۇ قىزالر ائرقىلىق ېئرىشىدىغان لەززەتنىڭ كامىل لەززەت
ىئكەنلىكى ۇئقتۇرۇلغان ،چۈنكى ئەر كىشىنىڭ باشقا كىشى جىما قىلىپ
باقمىغان ائيال بىلەن ھاسىل بولىدىغان لەززىتى ،باشقا كىشى بىلەن جىما

① سۈرە رەھمان  -11ائيەتتىن  -13ائيەتكىچە.
② تەبرانى رىۋايىتى .ئەلابانى «سەھىھ» دېگەن.
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قىلىپ باققان ائيال بىلەن ھاسىل بولىدىغان لەززىتىدىن ائرتۇقتۇر.
ئەنەس ىئابنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،
رەسۇلۇلالھ ﷺ« :جەننەتتە مۇئمىنگە مۇنچىلىك  -مۇنچىلىك جىما
قۇۋۋىتى بېرىلىدۇ» دېدى ،ساھابىلەر« :ىئ رەسۇلۇلالھ ،بۇنىڭغا تاقىتى
يېتەمدۇ؟» دەپ سورىۋېدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ« :ھەئە ،ۇئنىڭغا 011
①
كىشىلىك جىنسىي قۇۋۋەت بېرىلىدۇ» دېدى.

ەئرلىرىگە ائمراق

اه َّن أَبْ َك ًارا
اه َّن إِنْ َشاءً ۞ فَ َج َع ْلنَ ُ
هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِنَّا أَنْ َشأْنَ ُ
ِ
َصح ِ
اب الْيَ ِم ِ ۞﴾ «شۈبھىسىزكى ،بىز ھۆرلەرنى
۞ عُُربًا أَتْ َرابًا ۞ َل ْ َ

يېڭىدىن ياراتتۇق ،ۇئالرنى پاكىز ،ئەرلىرىگە ائمراق ،تەڭ تۇش قىلدۇق [33

  .]31بۇ ھۆرلەر ساائدەتمەنلەر ۈئچۈندۇر [« ②.»]39عُُربًا» دېگەن سۆزنىىئمام ىئابنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ «ئەرلىرىنى ياخشى كۆرگۈچى ائيالالر»
دەپ شەرھلىگەن ③.بۇ سۆزنى ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھمۇ مۇشۇ
④
خىل مەنىدە چۈشەندۈرگەن.
جامالى چىرايلىق بولۇش ۋە ئەرلىرىگە ائمراق بولۇش ائيالالردىن
تەلەپ قىلىنىدىغان مەقسەتتۇر .خۇددى ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ
① تىرمىزى رىۋايىتى ،ئەلابانى «سەھىھ» دېگەن.
② سۈرە ۋاقىئە  -33ائيەتتىن  -39ائيەتكىچە.
③ «تفسري ابن كثري»  -0توم  -013بەت.
④ ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -010بەت.
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ېئيتقاندەك« :هللا تاائال ھۆرلەرنىڭ سۈرىتىنىڭ چىرايلىق بولۇشى ۋە
سۆھابىتىنىڭ گۈزەل بولۇشىنى جەملىدى .مانا بۇ ئەر كىشىنىڭ لەززىتىنىڭ
كامىل بولۇشى ۈئچۈن ائيالالردىن تەلەپ قىلىنىدىغان مەقسەتتۇر».

تەڭ تۇشالر

هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِ َّن لِْل ُمت َِّق َ َم َف ًازا ۞ َح َدائِ َق َوأ َْعنَابًا ۞
وَكو ِ
ب أَتْ َرابًا﴾ «شۈبھىسىزكى ،تەقۋادارالر نېمەتكە ېئرىشىدۇ [( .]30ۇئ
اع
ََ َ
①
نېمەت) باغالر ،ۈئزۈملەردۇر [ .]30تەڭ تۇش قىزالردۇر [ .»]33ىئابنى
كەسىر رەھىمەھۇلالھ<« :أَتْ َرابًا> دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى <ياشلىرى
②
تەڭ تۇش قىزالر> دېگەنلىك بولىدۇ» دېدى.
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :جەننەت
ائياللىرىنىڭ ياشلىرىنىڭ تەڭ تۇش ىئكەنلىكىنى تىلغا ېئلىشتىكى
مەقسەت ،ۇئالرنىڭ ىئچىدە گۈزەللىكى يوقىلىپ كەتكەن قېرى ائيالالر ۋە
جىنسىي ائالقىگە تاقەت كەلتۈرەلمەيدىغان كىچىك قىزالرنىڭ يوق
ىئكەنلىكىنى بايان قىلىشتۇر .وئغۇلالر بولسا قىزالرنىڭ ئەكسىچە.
جەننەتتە جەننەت ئەھلىگە خىزمەت قىلىدىغان غىلمانالر (كىچىك بالىالر)
③
بار».
① سۈرە نەبە  -30ائيەتتىن  -33ائيەتكىچە.
② «تفسري ابن كثري» ناملىق تەپسىرى  -0توم  -00بەت .
③ ىئابنى قەييىمنىڭ «حادي اَلرواح» ناملىق كىتابى  -099بەت.
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ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :جەننەت قىزلىرى
قانداقتۇر كىچىكلەرگە خاس بولغان ،چوڭالر ۇئالرنى زىيارەت قىلمايدىغان
ائيالالر ئەمەس بەلكى ۇئالر ياش يىگىتلەرنىڭ ياشلىرىغا تەڭ تۇش
①
كېلىدىغان ياش مەستۇرە قىزالردۇر».

خاتىمە
بۇ سىزنى ۇئالرغا ېئرىشىشكە ىئشتىياق تارتقۇزىدىغان ۋە ھۆرلەر
ماكانىغا چاقىرىدىغان جەننەت ائياللىرىنىڭ سۈپەتلىرىدۇر .شۇڭا سىز
ۇئالرغا ېئرىشىش ۈئچۈن هللا تاائالنىڭ رازىلىقىنى تەلەپ قىلغان ھالدا هللا
تاائالنىڭ توغرا يولغا باشاليدىغانلىقىغا كەسكىن ىئشەنچ باغالڭ!
شېئىر
يوللىرىنى جەننەتنىڭ بەردىم سۆزلەپ ،سۈپەتلەپ،
مەقسەت قىلساڭ يەتمەكنى سەل قارىما قىل سەۋەب.
ائلدىرىغىن ،تېرىشقىن ،چاققان بولسۇن قەدىمىڭ،
بۇ ھاياتتا مېڭىشىڭ بولۇر گويا بىر سائەت.
ائشىق بولغىن جەننەتكە ،سۆزلە ھەمدە ۆئزۈڭگە،
ھايات بولساڭ بارىڭنى مەھرى ۈئچۈن سەرپ ئەت.
جەننەت ۈئچۈن جاپا چەك روزا تۇتقانالر كەبى،
يەتكەن شۇ ۋاق بولىدۇ گويا ھېيت كۈنىدەك.
سۈپەتلىرى جەننەتنىڭ تۇيدۇرمىسۇن چارچاشنى،
① ىئابنى قەييىمنىڭ «روضة احملب » ناملىق كىتابى  -003بەت.
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①

خەتەرلەردىن ھالقىغىن ،جەننەت ئەمىندۇر پەقەت.
ھەقىقەتەن ئەقىل ىئگىلىرى بۇ دۇنيادىكى ئەرزىمەس گۈزەللىكنى
دەپ جەننەت قىزلىرىغا ۆئيلىنىشتىن سۇسلۇق قىلمايدۇ ھەمدە دوزاخقا
كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان ۋاقىتلىق ھارام لەززەتنى جەننەتتىكى
ھەقىقىي ۋە كامىل بولغان لەززەتكە تېگىشمەيدۇ .كىمكى ھەقىقىي
لەززەتنى ئەرزىمەس نەرسىلەرگە ائلماشتۇرۇشنى تەلەپ قىلسا ،ۇئ سودىدا
زىيان تارتقان ،ائقىۋىتى قىيىنچىلىقتا بولغان ،شەھۋىتىگە ئەسىر ،ھاياتى
ۋە نەپس  -خاھىشىغا قۇل بولغان كىشىدۇر.
شېئىر
سەن كەلمىدىڭ دۇنياغا ىئزدەپ دۇنياۋىي لەززەت،
ياكى پىچەك نەرسىلەر ئەمەس ائخىرقى مەقسەت.
ئەسلى غايە تەييارالش ائخىرەتكە وئزۇقنى،
دۇنيالىقىڭ چوڭ زىيان بولۇر ساڭا شۇ سەۋەب.
غەملەر يېدىڭ چوڭ ىئشتىن سېنى توسقان نەرسىگە،
تەرك ېئتىپ غايىنى ،چەك تىڭ دۇنيا دەپ ھەسرەت.
ئەپسۇس بولسۇن ،ۋەلالھى بولسا قەلابىڭ ساالمەت،
قاالر ىئدى ۈئزۈلۈپ بۇ مەھرۇملۇقتىن پەقەت.
مەستخۇش قىلدى قەلابنى پىچەك دۇنيا ھاياتى،
②
لېكىن تاپار ھوشىنى يېتىپ كەلسە ائخىرەت.
① ىئابنى قەييىمنىڭ «القصيدٍ النونية» ناملىق كىتابى  -009 ،-001بەتلەر.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «القصيدٍ النونية» ناملىق كىتابى  -033بەت.
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ىئ ۆئزىگە ياخشىلىقنى خااليدىغان كىشى! نەسىھىتىمگە قۇالق
سېلىڭ ۋە ۇئنىڭدىن مەنپەئەتلىنىڭ .ھارام لەززەتكە ائلدىراشنى سىزگە
زىننەتلەپ كۆرسەتكەن نەپس  -خاھىشىڭىزغا قارشىلىق كۆرسىتىڭ ،هللا
تاائالنىڭ ائرغامچىسىغا چىڭ ېئسىلىش ،هللا ۋە ۇئنىڭ رەسۇلىغا ىئتائەت
قىلىش ۋە هللا تاائالنىڭ ھۇزۇرىدىكى تەقۋادارالرغا تەييارالنغان نېمەتلەرنىڭ
ېئسىل ۋە مەڭگۈلۈك ىئكەنلىكىگە جەزم قىلىش ائرقىلىق نەپس -
خاھىشىڭىزنى كونترول قىلىڭ .بىلىڭكى ،لەززەتنى ھېس قىلىدىغان
ئەزاالرنىڭ پەرقلىق بولۇشىغا قارىماي ،ھارامدىن ېئرىشىلگەن ھەرقانداق
لەززەت كىشىنى ھەسرەت ،سىقىلىش ۋە غەم  -ئەندىشىلەرگە ېئلىپ بارىدۇ
ھەمدە دوزاخقا كىرىشكە سەۋەب بولۇش بىلەن بىرگە جەننەتتىكى كاتتا
ساۋابالردىن مەھرۇم قويىدۇ.

َّ ِ
اَّللَ َولْتَ ْنُُْر نَ ْفس
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
هللا تاائال مۇنداق دەيدۇ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ما قَدَّم ِ ٍ
اَّلل إِ َّن َّ ِ ِ
ين
َ َ ْ
ت لغَد َواتَّ ُقوا ََّ
اَّللَ َخبري ِبَا تَ ْع َملُو َن ۞ َوََّل تَ ُكونُوا َكالذ َ
ِ
اب
نَ ُسوا َّ
اه ْم أَنْ ُف َس ُه ْم أُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َفاُ ُقو َن ۞ ََّل يَ ْستَ ِوي أ ْ
اَّللَ فَأَنْ َس ُ
َص َح ُ
النَّا ِر وأَصحاب ْ ِ
اْلَن َِّة ُه ُم الْ َفائُِزو َن ۞﴾ «ىئ مۇئمىنلەر! هللا
اب ْ
اْلَنَّة أ ْ
َص َح ُ
َ َْ ُ

تىن قورقۇڭالر ،ھەر ائدەم ئەتە (يەنى قىيامەت كۈنى) ۈئچۈن (ياخشى
ئەمەللەردىن) نېمىلەرنى تەييارلىغانلىقىغا قارىسۇن ،هللا تىن قورقۇڭالر،
هللا ھەقىقەتەن قىلىۋاتقان ىئشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر [.]09
سىلەر ،هللا نى ۇئنتۇغان ،شۇنىڭ بىلەن هللا ۇئالرغا ۆئزلىرىنى
ۇئنتۇلدۇرغان كىشىلەردەك بولماڭالر ،ئەنە شۇالر پاسىقالردۇر [.]01
ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت (قىيامەت كۈنى) باراۋەر بولمايدۇ،
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①

ئەھلى جەننەت بولسا مەقسەتكە ېئرىشكۈچىلەردۇر [.»]01
سىزنىڭ ائجىزلىشىپ كېتىشىڭىزگە سەۋەب بولىدىغان نەرسىلەردىن
ساقلىنىڭ ،بولمىسا ھىممىتىڭىز كېتىدۇ ،ىئرادىڭىز سۇنىدۇ .بۇ نەرسىلەر
سىزنى شەيتانغا ۇئسۇل وئينايدىغان زىيان تارتقۇچىالرنىڭ وئرنىغا
ھەيدەيدىغان قامچىدۇر .شەيتان كىشىلەرنىڭ يامان ئەمىلى سەۋەبلىك
ۇئالر ۈئستىن غالىب بولىدۇ ،لېكىن شەيتاننىڭ ھىيلە  -مىكرى ائجىز
بولۇپ ،شەيتاننى دۈشمەن تۇتقان هللا تاائالنىڭ ىئخالسمەن ۋە تەقۋادار
بەندىلىرىدىن شەيتان ھېچنەرسىگە ېئرىشەلمەيدۇ .بۇ ھەقتە هللا تاائال
ِ
ِ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِ َّن الشَّْيطَا َن لَ ُك ْم َع ُدو فَ َّاَّت ُذوهُ َع ُد اوا إََِّّنَا يَ ْدعُو ح ْزبَهُ
ِ
ِ
َصح ِ
السعِ ِري﴾ «شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە
اب َّ
ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ َ

دۈشمەندۇر ،ۇئنى دۈشمەن تۇتۇڭالر ،شەيتان ۆئزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى
②
دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ».
ئەمما شەيتاننى دوست تۇتقان كىشىگە كەلسەك ،شەيتان ۇئنىڭغا
ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ۇئ كىشى شەيتانغا قۇل بولىدۇ .مانا بۇ
هللا تاائالنىڭ ۆئزىنىڭ زىكرىدىن يۈز ۆئرۈگەن كىشىلەرگە بولغان ھېكمىتى
ش َع ْن ِذ ْك ِر
﴿وَم ْن يَ ْع ُ
ۋە ائدىللىقىدۇر .بۇ ھەقتە هللا تاائال مۇنداق دەيدۇَ :
السبِ ِيل
َّ
صدُّونَ ُه ْم َع ِن َّ
الر ْْحَ ِن نُ َقيِ ْ
َّه ْم لَيَ ُ
ض لَهُ َشْيطَانًا فَ ُه َو لَهُ قَ ِرين ۞ َوإِن ُ

َوََْي َسبُو َن أَن َُّه ْم ُم ْهتَ ُدو َن ۞﴾ «كىمكى مېھرىابان هللا نى ياد ېئتىشتىن (يەنى

① سۈرە ھەشىر  -09ائيەتتىن  -01ائيەتكىچە.
② سۈرە فاتىر  -3ائيەت.
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قۇرائندىن) يۈز ۆئرۈيدىكەن ،بىز ۇئنىڭغا شەيتاننى مۇسەللەت قىلىمىز
(شەيتان ۇئنى ۋەسۋەسە قىلىدۇ) ،شەيتان ۇئنىڭغا ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ
[ .]33شەك  -شۈبھىسىزكى ،شەيتانالر ۇئالرنى (يەنى ائزغۇن كۇففارالرنى)
توغرا يولدىن توسىدۇ ،ۇئالر بولسا ۆئزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ
①
[.»]31
قېرىندىشىم ،زىيان تارتقان كىشىلەردىن ۋە شۇ كىشىلەرگە يېقىن
بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىڭ .بولمىسا ۇئالر زىيان تارتقاندەك ،سىزمۇ زىيان
تارتىپ قالىسىز .ۇئالرنىڭ نەپس  -خاھىشلىرى ناچار بولۇپ ،ئەرزىمەس
پەس ىئشالرنى ىئزدەيدۇ .نەپس  -خاھىشىڭىز ئەرزىمەس ىئشالرغا رازى
بولمايدىغان ۋە پەس نەرسىلەرگە قارىمايدىغان ائلىيجاناب بولسۇن!
شېئىر
ۆئتكەنلەرنىڭ ھالىغا ىئابرەت بىلەن نەزەر سال،
②
ائددى نەرسەڭ ائرقىلىق ائلىي نېئمەت سېتىپ ائل.
هللا تاائالغا تەقۋالىق بىلەن ئەمەل  -ىئابادەت قىلىڭ .مۇكاپات
تىرىشچانلىقتىن كېلىدىغانلىقى ۈئچۈن ،ھېساب كۈنىگە تەييارلىغان
نەرسىلىرىڭىزگە قاراڭ! ئەگەر سىز مەڭگۈلۈك جەننەتكە ىئشەنگۈچى
بولسىڭىز ۋاقىت ۆئتۈپ كېتىشتىن ىئلگىرى ھەربىر سائەتكە سەل
قارىماي ،ۇئنىڭغا كۆچەت تىكىڭ!
شېئىر
① سۈرە زۇخرۇف  -31 ،-33ائيەتلەر.
② ىئابنى قەييىمنىڭ «القصيدٍ النونية» ناملىق كىتابى  -033بەت.
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بىز ھەممىمىز ائڭلىغان ،سايە باردۇر جەننەتتە،
شۇڭا كېرەك دۇنيادا كۆچەت تىكىش ئەلۋەتتە.
«كۆچەت نېمە؟» سورىساڭ ،ۇئالر تەسابىھ ،تەكابىردۇر.
ھەمدۇ  -سانا ۋە يەنە ىئمان ېئيتىش تەۋھىدكە.
ئەپسۇس بولسۇن كۆچەتنى تەرك ئەتسەڭ ھاياتتا،
نېمە قاالر ۋاقىتنى زايە قىلغان بەندىگە؟
ىئقرار قىلىپ بۇالرنى تىرىشمىغان ئەي ىئنسان،
ئەمەل قىلماي قانداقمۇ ېئرىشكەن بار نېئمەتكە؟
كۆچەت تىكمەي ناۋادا تاشالپ قويساڭ يېرىڭنى،
قۇرۇق تۇرسا بوستانلىق نېمە قاالر سىۋەتكە؟
ۈئمىد قىلدىڭ ھوسۇلنى لېكىن يېرىڭ ۇئرۇقسىز،
قايدىن كېلەر مول ھوسۇل  ،خىالپ تۇرسا سەۋەبكە.
هللا بىلەن پەيغەمابەر ۆئگەتكىنى بۇ ئەمەس،
①
دەرھال قايتقىن شۇ سەۋەب قۇرائن ،ھەدىس  -سۈننەتكە.
نەپسىڭىزگە مايىل بولۇشتىن ساقلىنىڭ ،هللا تاائالغا تەۋەككۈل
قىلىڭ ،هللا تاائالنىڭ ياردىمىسىز قولىمىزدىن ھېچ ىئش
كەلمەيدىغانلىقىغا ىئشىنىڭ!
ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن« :ىئنسان ۆئزىنىڭ
نەپسىگە ،چىدامچانلىقىغا ،ئەھۋالىغا ۋە ىئپپەتلىك ىئكەنلىكىگە ىئشەنچ
قىلىپ قالمىسۇن .ىئشەنچىسىنى ۇئالرغا قىلىپ قالغان ۋاقىتتا ،ۇئ كىشى
① ىئابنى قەييىمنىڭ «القصيدٍ النونية» ناملىق كىتابى  -001بەت.
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هللا نىڭ قوغدىشىدىن ائيرىلىپ قالىدۇ ۋە ۇئ كىشىنى وئڭۇشسىزلىق
قورشايدۇ .هللا تاائال مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىكى بولغان رەسۇلۇلالھ

ِ
 َ تَ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم َشْيئًا
﴿ولَ ْوََّل أَ ْن ثَبَّْت نَ َ
اك لََق ْد ك ْد َ
ﷺ ھەققىدە مۇنداق دەيدۇَ :
قَلِ ًيًل﴾ <سېنى بىز (ھەقتە تۇرۇشتا) مۇستەھكەم قىلمىغان بولساق،
① ②

ۇئالرغا مايىل بولۇپ كەتكىلى ھەقىقەتەن تاس قالغان ىئدىڭ> ».
هللا تاائالدىن بىزنى جەننەت بىلەن ھۆرمەتلىشىنى ،ىئسالم ۈئستىدە
ۋاپات تاپقانغا قەدەر ،بىزنى يوشۇرۇن ۋە ائشكارا پىتنىلەردىن يىراق
قىلىشىنى سورايمىز .ھەقىقەتەن هللا تاائال دۇائالرنى ائڭالپ تۇرغۇچىدۇر ۋە
بەندىلىرىگە ناھايىتى يېقىندۇر.
ىئ هللا! بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ائتا قىلغىن ،ائخىرەتتىمۇ ياخشىلىق
ائتا قىلغىن ،بىزنى دوزاخ ائزابىدىن ساقلىغىن ،ائمىن!

① سۈرە ىئسرا  -10ائيەت.
② ىئابنى قەييىمنىڭ«روضة احملب » ناملىق كىتابى  -010 ،-011بەتلەر.
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