


زگۈچى: ئابدۇلەئزىز ئىبنى مۇھەممەدۈت

 تەرجىمە قىلغۇچى: ئەبۇ ئابدۇلالھ

ىئسالم ائۋازى نەشرىياتى 



 جەننەت ئاياللىرىنىڭ سۈپەتلىرى 

 1 

 مۇندەرىجە
 3 ........................................................................................ كىرىش سۆز 

 01 .......................................................... جەننەت ائياللىرىنىڭ سۈپەتلىرى 

 01 .................................................................................... پاك جۈپتىلەر

 01 ................................................................................... گۈزەل ائيالالر

 01 ... بېرىدۇ ناخشا ېئيتىپ جەننەت ائياللىرى ئەرلىرىگە مۇڭلۇق ائۋازلىرى بىلەن

 01 ..................... گۆھەرگە وئخشايدۇ جەننەت ائياللىرى سەدەپتە ساقالنغان

 شنىڭتۆگىقۇ جەننەت ائياللىرى ائقلىقتا گويا قول تەگمەي ساقالنغان
 01 ................................................................................... تۇخۇملىرىدۇر 

 00 ................................... جەننەت ائياللىرى خۇددى ياقۇت ۋە مەرۋايىتتۇر 

 03 ................................................................................................. ھۆر 

 01 ................................................................................................. كۆز 

 31 .................................. ۆئز ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان ائيالالر

 30 ............................................................ چېدىرالردىكى مەستۇرە ھۆرلەر

 33 ................................................................... كۆكسى كۆتۈرۈلگەن قىزالر

 33 ................................ ىئنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلىپ باقمىغان قىزالر

 31................................................................................ ئەرلىرىگە ائمراق

 01 ....................................................................................... تەڭ تۇشالر

 00 ............................................................................................. خاتىمە

 



 جەننەت ئاياللىرىنىڭ سۈپەتلىرى 

 2 

  



 جەننەت ئاياللىرىنىڭ سۈپەتلىرى 

 3 

 
﷽ 

 كىرىش سۆز 
تىن ياردەم ۇئ زات !قا خاستۇر  هللاساناالر  - بارلىق ھەمدۇ ،شۈبھىسىزكى

ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە ئەمەللىرىمىزنىڭ 
قىلغان كىشىنى  ھىدايەت هللا .قا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز هللايامانلىقىدىن 

ائزدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايەت  هللاھېچكىم ائزدۇرالمايدۇ ۋە 
لمايدۇ ۇر، ۇئ بېرىمەنكى، بىر هللا تىن باشقا ھېچ ىئالھ يوقت گۇۋاھلىق .قىال

يېگانىدۇر، ۇئنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. يەنە گۇۋاھلىق  -يەككە 
 .دۇر ۋە ئەلچىسى بەندىسىنىڭ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص بېرىمەنكى، مۇھەممەد

ابادەت بەندىلەرنى پەقەت ۆئزىگىال ىئ اائالهللا ت ،شۈبھىسىزكى - شەك
 تاائال هللا بۇ ھەقتە بۈيۈك مەقسەت ۈئچۈن ياراتتى. ىن ىئابارەتقىلىشت

ْنَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوِن﴾مۇنداق دەيدۇ:  ۋە  جىنالرنى» ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

 ①«.ىئنسانالرنى پەقەت ماڭا ىئابادەت قىلىش ۈئچۈنال ياراتتىم
نىڭ نەزىرىدە مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىكى ۇئالرنىڭ تاائالهللا 

داق دەيدۇ: مۇن تاائالهللا  گۇيلىرىدۇر، بۇ ھەقتەىئابادەت ى ۋەتەقۋادارلىر 

ِ أَت َْقاُكْم﴾ لغانلىرىڭالر ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بو» ﴿ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَّ
هللا نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر )يەنى كىشىلەرنىڭ 

لەن بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق بىبىرىدىن ائرتۇق بولۇشى نەسەب  - بىر

                                                           
   .ائيەت -33 سۈرە زارىيات ①
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  ①.«بولىدۇ(
ىڭ مىنىدىغان يتاننىئابادەت قىلمىغان ۋاقىتتا شە غاتاائالهللا ىئنسان 

 ەىئنساننى خالىغانچ ۇئھەۋەسلىرى  -ھاۋاي  ى  لۇپ قالىدۇ؛ۇئلىغى بو
قەلابى  ۇئنىڭ ؛ۇتىدېلىپ كېئ تەرەپلەرگە ھەر ىرى ۇئنىشەھۋەتلپ، وئينىتى

َوَمْن ﴿ مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا ماڭىدۇ. ە يۈزىچ قېلىپ،قارىغۇ بولۇپ 
َوِإن َُّهْم لََيُصدُّونَ ُهْم  ۞ ين  َشْيطَانًا فَ ُهَو لَهُ َقرِ  يَ ْعُش َعْن ذِْكِر الرَّْْحَِن نُ َقيِ ْض َلهُ 

رىابان هللا نى ياد كىمكى مېھ» ﴾۞ َعِن السَِّبيِل َوََيَْسُبوَن أَن َُّهْم ُمْهَتُدونَ 
)يەنى قۇرائندىن( يۈز ۆئرۈيدىكەن، بىز ۇئنىڭغا شەيتاننى ېئتىشتىن 

مۇسەللەت قىلىمىز )شەيتان ۇئنى ۋەسۋەسە قىلىدۇ(، شەيتان ۇئنىڭغا 
شۈبھىسىزكى، شەيتانالر ۇئالرنى  -[. شەك 33ھەمىشە ھەمراھ بولىدۇ ]

)يەنى ائزغۇن كۇففارالرنى( توغرا يولدىن توسىدۇ، ۇئالر بولسا ۆئزلىرىنى 

  ②.«[31توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ ]
 دەم. ۇئنىڭ ائنى ياقتۇرمايدۇمەلۇئن ىئابلىس تەۋھىد ۋە ىئابادەت

دۇرۇشنى ۆئزىگە ز ۇئالرنى ائ ،تى بولغانلىقى ۈئچۈنىرىغا قاتتىق ائداۋىبالىل
ىڭ نىئابلىستالالنغان بەندىلەر لېكىن . غانقىل مىزان ۆئزگەرمەس

 انداقق، ىئابلىس ۇئالرنى ائزدۇرۇشقا ھېچبولۇپ نىڭ سىرتىداائزدۇرۇشى
مۇنداق دەيدۇ:    تاائالهللا  بۇ ھەقتە م قىلغان.جەز  قىغالۇيوق نىڭىئمكانىيەت

ِإَّلَّ  ۞ِعَ  ﴿قَاَل َربِ  ِبَا َأْغَويْ َتِِن ََلَُزي َِننَّ ََلُْم ِف اَْلَْرِض َوََلُْغوِيَ ن َُّهْم َأجَْ 

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -03سۈرە ھۇجۇرات  ①
 ائيەتلەر. -31،-33سۈرە زۇخرۇف  ②
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ُهُم اْلُمْخَلِص َ  دىگارىم! سەن پەرۋەر >ىئابلىس ېئيتتى: » ﴾۞ ِعَباَدَك ِمن ْ
( غانلىقىڭ ۈئچۈن، يەر يۈزىدە ائدەم بالىلىرىغا )گۇناھالرنىلمېنى گۇمراھ قى

ئەلۋەتتە چىرايلىق كۆرسىتىمەن، ۇئالرنىڭ ھەممىسىنى ئەلۋەتتە 
. ۇئالردىن پەقەت تالالنغان بەندىلىرىڭال بۇنىڭدىن [31] ائزدۇرىمەن

 ①.«[01] <مۇستەسنا )يەنى ۇئالرنى ائزدۇرالمايمەن(
 نىڭ تالالنغان بەندىلىرىنى ائزدۇرۇشقا ىئابلىسنىڭ كۈچىتاائالهللا 

ُُْلطَان  ﴿ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهمْ ۇنداق دەيدۇ: م تاائالهللا يەتمەيدۇ،   
ىلىرىم شۈبھىسىزكى، مېنىڭ )ىئخالسمەن( بەند» وََكَفى ِبَربِ َك وَِكيًًل﴾

لمايسەن. پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن  ۈئستىدىن سەن ھۆكۈمرانلىق قىال

ْأ ََ ﴿فَِإَذا قَ رَ مۇنداق دەيدۇ: يەنە  تاائالهللا   ②.«ھامىي بولۇشقا يېتەرلىك تۇر 
َتِعْذ بِاَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم  ُْ ُُْلطَان  َعَلى الَِّذيَن إِنَّهُ  ۞اْلُقْرآَن فَا  لَْيَس لَهُ 

ُُْلطَانُهُ َعَلى الَِّذي ۞آَمُنوا َوَعَلى َرّبِ ِْم يَ تَ وَكَُّلوَن  َا  َن يَ تَ َولَّْونَهُ َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ِإَّنَّ
يتاننىڭ قوغالندى شە سەن قۇرائن وئقۇماقچى بولغىنىڭدا» ﴾۞ ُمْشرُِكونَ 

[. شۈبھىسىزكى، 19ناھ تىلىگىن ])ۋەسۋەسىسىدىن( هللا قا سېغىنىپ پا
مىنلەرنىڭ ۋە پەرۋەردىگارىغا تەۋەككۈل قىلغۇچىالر )يەنى ۇئم

لمايدۇ )يەن  ىيۆلەنگۈچىلەر( نىڭ ۈئستىدىن شەيتان ھۆكۈمرانلىق قىال
مىنلەرگە شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى ۇئچىن يۆلەنگەن مپەرۋەردىگارىغا 

                                                           
 ائيەتلەر. -01، -31سۈرە ھىجر  ①
 ائيەت. -33ىئسرا سۈرە  ②
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لمايدۇ( ] [. شەيتان پەقەت ۆئزىنى دوست تۇتىدىغانالر ۋە 11تەسىر قىال
ۆئزىنىڭ )ىئغۋا قىلىشى( بىلەن مۇشرىك بولۇپ كەتكەنلەر ۈئستىدىنال 

 ①.«[011ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ ]
 هللا ،گەئەگەشكۈچىلىرىنىڭ ىۆئز  نىڭ كۈچى پەقەتمەلۇئن ىئابلىس

هللا ىپ ىشلىرىغا ئەگىشھخا - نەپس ۋە قا شېرىك كەلتۈرگەن مۇشرىكالرغا
 .يېتىدۇ ىالىلەرگكىش ىدىغانيلىق قىلىۋە ۇئنىڭ ئەلچىسىنىڭ ئەمرىگە ائس

بەزىدە  ،تاللىمايدۇ ەتىۋاس ۈئچۈن نى ائزدۇرۇشىابلىس ائدەم بالىلىر ىئ
زدۇرغان ائشۈبھىلەر بىلەن ۋە بەزىدە كۆپ قىسىم ئەگەشكۈچىلىرىنى 

دىغان قىلى بنى ۋاجىزاخو . ىئابلىسنىڭ دشەھۋەتلەر بىلەن ائزدۇرىدۇ
ا كۆزلەرنىڭ ھارامغ ۋە بۇزۇق تاۋارالرنى يۆگەش ۈئچۈن زىنا قىلىشنى

 ھارام قىلىنغان لەززەتلەرنى كۆزنىڭ ،قارىشىنى چىرايلىق كۆرسىتىپ
شۇ  ئەنە ىتلەپ بەرگەنلىكخۇرسەنلىكى ۋە نېمەت سۈرىتىدە سۈرە

چاقىرغان  ابلىسىئشەيتاننىڭ دوستلىرى ، بولۇپ دىنىنىڭ قاتار ىر ىتىلىۋاس
  .قىلىدۇ رنىگۇناھالدە ھارامغا قاراش ۋە زىنا قىلىشتەك ىر ىكۆزل

 . ۇئۈئچۈن؟ پەس شەھۋەت ۋە ئەرزىمەس لەززەت ۈئچۈننېمە 
سىز  ؟ھە! -ىر دېگەن ېئغىزىيىنى نېم ،زېدېگەن تىلىشى نېمىيوق لەززەتنىڭ

دەت دىسقا مۇق م لەززەتنىھاراقارىغان ۋاقتىڭىزدا  قىلىنغان نەرسىلەرگەھارام 
، پۈنى ۆئچۈر ىر ۇ ن ىئمان ،ۈپلېكىن ۇئ ىئماننى كەتكۈز  ىڭىزمۇستاپ

 نىكرىڭىز ، پىپۇ، ھايا زىننىتىنى سالدۇر ېلىپلىك تونىنى تارتىۋلگۈزە
نى ىپەس سۈرەتلەرگە ائشىق بولۇش پىكر  ۋە ناچار ،ۈتۈپىئتائەتتىن يۈز ۆئر 

                                                           
 كىچە.ەتائي -011ائيەتتىن  -19سۈرە نەھل  ①



 جەننەت ئاياللىرىنىڭ سۈپەتلىرى 

 7 

ىشىنى شەھۋەت ك خىل ئەھۋالغا مۇپتىال بولغانسىز بۇ  .تاشاليدۇقەلابىڭىزگە 
ىگە پىتن ى پۈتۈنلەيش كېسىلھارام بىلەن لەززەتلىنى ۋە كېسىلى

 ،ىر بولۇپىشىغا ئەسھخا - نەپس ۋە شەھۋىتىگە قۇل ىغانلىقىنى ھەمدەتاشل
 ەتكەز ۇئنىڭ ھارام لەز  .كۆرىسىز لىقىنىۇلۇپ قالغانياخشىلىقتىن توس

 لەردىنكۆپ نەرسى دېگەنىمنې ۇئ ائرزۇسى قالمايدۇ.رىشىشتىن باشقا ېئ
  ؟!ھە - كىشى سىزئەقىل ەقەدەرن ،زىيان تارتقان ۋە مەھرۇم قالغان

 ،ىشىغا ئەسىر بولۇپھخا - نەپس كى،شۈبھىسىز  - شەك
ېئغىر ولسا ب رەبابىنى نارازى قىلغان كىشى ،پەرۋەردىگارىغا ائسىيلىق قىلىپ

 نېمەتلىك -نازۇ  ۋە قىلىۋەتكەن ەائخىرەتنى زاي، لغانۇتۇبىلەن قورقائزاب 
كەت قىلغان ھەرى قولدىن كېتىشىگە ڭجەننەتلەردىكى كاتتا نېمەتلەرنى

ىمكى ك»ېگەن: مۇنداق د ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھدۇر. كىشى
ۇق تاپشۇرۇپ تول مۇشۇ دۇنياداىنى ۋە لەززەتلىرىنى نىڭ ياخشىلىقلىر ىۆئز 

، نىپمەنپەئەتلىمۇشۇ دۇنيادا  ياخشىلىقلىرىدىن ۆئز ائلغان بولسا،
خەۋەر  نىڭتاائالهللا دىن كىشىلەر بولغان  پىتىتۈگياخشىلىقلىرىنى 

 شۇڭا .دۇياخشىلىقلىرىدىن مەھرۇم قالى نىڭائخىرەتۇئ كىشى  بەرگىنىدەك،
ۇ خىل بساھابىلەر ۋە ۇئالرغا ياخشىلىق بىلەن ئەگەشكەن كىشىلەر 

 ①.«شاتتىۇقاتتىق قورق ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشتىن
هللا مكى كى»: ېگەنمۇنداق ديەنە ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ 

لەززەتنى  ۇئ ،ك ئەتسەھارام لەززەتنى تەر  كۆزلەپ رازىلىقىنىنىڭ تاائال
 ، ۇئەتەرك ئەتمىس نىكىمكى ھارام لەززەت ؛تاپىدۇقىيامەت كۈنى تولۇق 

                                                           
 .بەت -300ناملىق كىتابى « حادي اَلرواح» ىئابنى قەييىمنىڭ ①
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 تاائال هللاياكى ائز مەنپەئەتلىنىدۇ.  مەھرۇم قالىدۇ قىيامەت كۈنى ىنتلەززەت
ىشىنىڭ الردىن لەززەتلەنگەن كغان ىئشىنھارام قىلۆئزىگە ائسىي بولۇپ، 

 ئەتكەنك نى تەر ىنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ، شەھۋەتلىر تاائالهللا  ،لەززىتىنى

 ①«.شىنىڭ لەززىتىگە وئخشاش قىلمايدۇكى
نىڭ ۇئە ۋە ىئكەنلىكىگ گۇناھھارام لەززەتنىڭ  ىئنسان،ىئ ئەقىللىق 

 ىتنىگەپۆئلچەنگەنلىكىگە قارىسىڭىز،  خىل ۆئلچەمدەبىلەن بىر  گۇناھ
لنىڭ كېسە بۇ تىن ىئابارەتھارام لەززەتگىرىپتار بولغان  چۈشكۈچى

دەرىجىدە  قايسى نىڭىۇئنىڭ خەتىر  ۋە ىئكەنلىكىنى نچىلىك ېئغىرقا
نى ۇئنداق بىزنى ۋە سىز  تاائالهللا ) يېتەلەيسىز.ىپ بىل ىئكەنلىكىنى

پتار ىىر گ شۇنداق بىر كېسەلكى، ۇئنىڭغا ۇئ !(.كېسەلدىن ساقلىسۇن
ك  ساائرقىلىق داۋالىمى يۋەھى نىىۆئز  كىشى لغانبو ھىدايەت . ۇبولىدھاال

. ئەزىز ېتىدۇكزىپ ېئ سەۋەبىدىنمۇشۇ كېسەل  لەركىشى گەنىلكۆپتاپقان 
كەن ۆئلۈپ كەت بولۇپخار سەل سەۋەبىدىن ېبۇ ك ،يىنېبولغاندىن ك

 . نۇرغۇن كىشىلەر
كەڭ تارقالغان خەتەرلىك كېسەل  –ائيالالرغا مەپتۇن بولۇش 

ۇڭا شبۇزۇقچىلىقالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.  گەنىلكۆپ ۇئ ،بولۇپ
ەىئد ئەبۇ س ائگاھالندۇرغان ىئدى. كېسەلدىن بۇبىزنى ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمابەر

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمابەر، ىدۇكىنىقىلخۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت 
 ۇنياغاد سىلەرنى هللا ،رىندۇر ېزەل ۋە شۈ دۇنيا ھەقىقەتەن گ»دېگەن: 

غا قارايدۇ. الر ڭسىلەرنىڭ قانداق قىلىدىغانلىقى ائندىن ،اباسار قىلىپوئرۇن

                                                           
 .بەت -300ناملىق كىتابى « حادي اَلرواح» ىئابنى قەييىمنىڭ ①
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ل ىئسراىئھەقىقەتەن  پەخەس بولۇڭالر، دۇنيا ۋە ائيالالردىن - مال

 ①.«ىئدى باشالنغانائيالالردىن  ائلدى بىلەنئەۋالدىدىكى بۇزۇقچىلىق 
 ،دۇكىىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنۇئسامە ىئابنى زەي

ر مەن ئەرلەرگە ائيالالردىنمۇ زىيانلىقراق بى»: گەنمۇنداق دې ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمابەر

  ②.«پىتنىنى قالدۇرۇپ قويمىدىم
ئمىنلەرگە ۇم التاائهللا  مەن بۇ كىتابتا ،خالىشى بىلەن نىڭتاائالهللا 

ايان قىلىپ ب ەتلىرىنىنىڭ سۈپىش بىشارەت بەرگەن جەننەت ائياللىر ۇخ
نى ىتلىر نىڭ سۈپەىەت ائياللىر چۈنكى جەنن قىلدىم مەقسەتنى رىشېب

تەرك نى ھارام لەززەت ۋە ائيالالرنىڭ پىتنىلىرىدىن ساقلىنىشقا تونۇش
ۋە  نى بىلگەنىنىڭ سۈپەتلىر ىبولىدۇ. جەننەت ائياللىر سەۋەب  ېئتىشكە

 غان كىشىلەر قانداقمۇ غەپلەت ئەھلىنىڭۇلىكىنى تونلۇئالرنىڭ گۈزە
كى بۈيۈك لەززەتنى تىخارلىققا رازى بولۇپ، جەننەت ۋەيوللىرىدا 

ئەرزىمەس ۋاقىتلىق لەززەتنىڭ باراۋىرىگە  ب بولغانمەھرۇملۇق ۋە ائزا
زىقتۇرۇش قى !؟ۇنىستالل ىدا مېڭىشنىلەرنىڭ يوللىر ىجىنايەتچ ىدىغانسات

ھارام  تاائال هللاۋە  ىشىغاش ىئمان ئەھلىنىڭ ىئتائەتكە ائلدىر ۇۋە قورقۇت
 دىنالتاائهللا تۈرتكە بولىدۇ.  ىغاقىلغان ىئشالردىن يىراق بولۇش

اتتا ساۋابقا ك ەندۈرۈشىنى،مەنپەئەتلبۇ كىتابتىن شلىرىمىزنى قېرىندا
مەتلىك رىمىزنى نېىبىزنى ۋە قالغان قېرىنداشل شىنى ھەمدەتۈرۈرىشېئ

 نى سورايمەن.ىشىتەكلېجەننەتلەرگە ي
 

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 نىڭ سۈپەتلىرىىجەننەت ئاياللىر

 جۈپتىلەرپاك 

ِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالَِ مۇنداق دەيدۇ:  تاائالهللا  ا َِ َأنَّ ﴿َوَبشِ 
َهاََلُْم َجنَّا ٍَ ََتْرِي ِمْن  ََرٍٍ رِْزقًا قَاُلوا َهَذا مِ  ََتِْتَها اَْلَنْ َهاُر ُكلََّما ُرزُِقوا ِمن ْ ْن ََ

َنا ِمْن قَ ْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِّبًا َوََلُْم ِفيَها أَْزَواج  ُمَطهَّرَ  ٍ  َوُهْم ِفيَها الَِّذي ُرزِق ْ
)ىئ مۇھەممەد!( ىئمان ېئيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى »َخاِلُدوَن﴾ 

تلەرگە ەقىلغانالرغا ۇئالرنىڭ ائستىدىن ۆئستەڭلەر ېئقىپ تۇرىدىغان جەنن
خەۋەر بەرگىن. ۇئالر جەننەتنىڭ بىرەر كىرىدىغانلىقى بىلەن خۇش

 بۇنىڭ بىلەن بۇرۇن )دۇنيادىمۇ(>مېۋىسىدىن رىزىقالندۇرۇلغان چاغدا: 
گە ىدەيدۇ. ۇئالرغا كۆرۈنۈشى دۇنيانىڭ مېۋىلىر  <رىزىقالندۇرۇلغان ىئدۇق

وئخشايدىغان، تەمى وئخشىمايدىغان مېۋىلەر بېرىلىدۇ. جەننەتلەردە 
ۇئالرغا پاك جۈپتىلەر )يەنى ھۆرلەر( بېرىلىدۇ، ۇئالر جەننەتلەردە مەڭگۈ 

  ①.«قالىدۇ
ش ۇسىز خ»ېگەن: ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دىئمام 

 ھەمدە نىىلىقنى، راستچىلىىسۋبىشارەت بەرگۈچىنىڭ ۇئلۇغلىقىنى، مەرتى
نى (ملسو هيلع هللا ىلص ابەرپەيغەم)يەنى  چىۈبەرگ خەۋەرشۇخبۇ بىشارەتلەر بىلەن سىزگە 

سىزگە  رىگەراۋىبانەرسە  يىسىزدىكى ائدد ۋە بۈيۈكلىكىنىنىڭ ئەۋەتكەن زات
هللا  !پ كۆرۈڭىنىوئيل قىممىتىنىنىڭ لەر مەتنې بېرىلگەنش بىشارەت ۇخ

                                                           
 ائيەت. -03سۈرە بەقەرە  ①
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لىق ھاسىل لەر ائرقىىۋېكى ۆئستەڭلەر ۋە مىبۇ بىشارەتتە جەننەتت تاائال
 مەنىۋىان بىلەن بولىدىغ جۈپتىلەر، پاك لەرنىڭنېمەت ماددىيبولىدىغان 

 ۈ تۇرمۇشنىڭ ۈئزۈلمەي مەڭگۇئ ھەمدە نىڭلەر نېئمەت
ۆز ك تونۇش ائرقىلىق ھاسىل بولىدىغان داۋاملىشىدىغانلىقىنى

 ①.«جەملىدى نىىمەتلىر ۋە قەلب نې ىخۇرسەنلىك

َساِء ﴿زُيِ َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَوا َِ ِمَن الن ِ  مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا 
وََّمِة َواَْلَنْ َعا ِ َواْلَبِنَ  َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنطََرٍِ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْْلَْيِل اْلُمسَ 
نْ َيا َواَّللَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ  ٍِ الدُّ ْل َأُؤنَ بِ ُئُكْم قُ  ۞ َوالَْْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلََيا

َها اَْلَنْ َهاُر ِِبَرْيٍ ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن ات ََّقْوا ِعْنَد َرّبِ ِْم َجنَّا َ  ََتْرِي ِمْن ََتْتِ 
الَِّذيَن  ۞ ِعَبادِ َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  ُمَطهََّرٍ  َوِرْضَوان  ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َبِصري  بِالْ 

الصَّاِبرِيَن  ۞ ِإن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاريَ ُقوُلوَن َرب ََّنا 
َحارِ  ُْ ائيالالر، » ﴾۞ َوالصَّاِدِقَ  َواْلَقانِِتَ  َواْلُمْنِفِقَ  َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن بِاَْلَ

كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، ائرغىماقالر،  - وئغۇلالر، ائلتۇن
ە ېئكىنلەردىن ىئابارەت كۆڭۈل تارتىدىغان نەرسىلەرنىڭ چارۋىالر ۋ

 مۇھەبابىتى ىئنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى. ۇئالر دۇنيا تىرىكچىلىكىدە
ھىدا بولسا هللا نىڭ دەرگا ،ىدىغان )باقاسى يوق( شەيئىلەردۇر مەنپەئەتلىن

قايتىدىغان گۈزەل جاي )يەنى جەننەت( باردۇر )شۇنىڭ ۈئچۈن باشقىغا 
[. )ىئ مۇھەممەد! قەۋمىڭگە( 00س، جەننەتكە قىزىقىش كېرەك( ]ئەمە

                                                           
 بەت. -093ناملىق كىتابى « حادي اَلرواح» نىڭىئابنى قەييىم ①
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سىلەرگە ۇئالردىنمۇ )يەنى دۇنيانىڭ زىابۇزىننەتلىرى ۋە > :ېئيتقىنكى
نېمەتلىرىدىنمۇ( ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ېئيتىپ بېرەيمۇ؟ تەقۋادارالر 
ۈئچۈن پەرۋەردىگارى ھۇزۇرىدا ائستىدىن ۆئستەڭالر ېئقىپ تۇرىدىغان 
جەننەتلەر بولۇپ، )ۇئالر( جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، )جەننەتلەردە( 

. هللا <رزاسى باىۋادارالر ۈئچۈن( يەنە هللا نىڭ ر پاك جۈپتىلەر بار، )تەق
[. 03بەندىلىرىنى )يەنى ۇئالرنىڭ ھەممە ىئشلىرىنى( كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ]

ان ېئيتتۇق، ىز ىئمپەرۋەردىگارىمىز! بىز شۈبھىس>ۇئالر )يەنى تەقۋادارالر(: 
بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، بىزنى دوزاخ ائزابىدىن 

[. ۇئالر )يەنى تەقۋادارالر( سەۋر قىلغۇچىالردۇر، 03دەيدۇ ] <ساقلىغىن
راستچىلالردۇر، )هللا قا( ىئتائەت قىلغۇچىالردۇر، )ياخشىلىق يوللىرىغا 

ەرلەردە ىئستىغپار ماللىرىنى( سەرپ قىلغۇچىالردۇر ۋە سەھ -پۇل 

  ①.«[10] ېئيتقۇچىالردۇر 

 َِ ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَا مۇنداق دەيدۇ: يەنە تاائالهللا 
ُنْدِخُلُهْم َجنَّا ٍَ ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اَْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َلَُ  ْم ِفيَها أَْزَواج  َُ

مەللەرنى ىئمان ېئيتقان ۋە ياخشى ئە» ِظًلا ظَِليًًل﴾ُمَطهََّرٍ  َونُْدِخُلُهْم 
قىلغانالرنى ائستىدىن ۆئستەڭالر ېئقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە 
كىرگۈزىمىز، ۇئالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ. ۇئ يەردە ۇئالرغا پاك 
جۈپتىلەر بولىدۇ، ۇئالرنى جەننەتنىڭ مەڭگۈلۈك سايىسىگە داخىل 

                                                           
 ائيەتكىچە. -01ائيەتتىن  -00 سۈرە ائل ىئمران ①
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 خەۋەر ەىرىگئمىن بەندىلۇمتەقۋادار  نىڭىۆئز  تاائالهللا  ،بۇ  ①.«قىلىمىز
لىرى تىى جۈپكتىجەننەت تەقۋادارالرنىڭ. ىتىدۇر بىشار خۇش بەرگەن كاتتا 

پاكلىقتا پ، خالىي بولۇپاسكىنا نەرسىلەردىن  ىشلىك ۋەقانداق يىرگىنھەر 
 .وئخشاشتۇر  يوشۇرۇنى بىلەن ائشكارىسىۇئالرنىڭ 

ا ۇئالر دۇني» :مۇنداق دېگەن رەھىمەھۇلالھىئمام ىئابنى قەييىم 
ارەت، كىچىك تاھ -، چوڭ ش، مىشقىرىشائياللىرىدا بولىدىغان تۈكۈرۈ

 بولۇپ،  ەرجۈپتىلپاك قىلىنغان  لەردىنئەزىيەتقاتارلىق  زھەي ۋە اسفنى
 ۋە سەت ،تىلى ۇئياتسىز ،سۈپەتلەردىن ۋەيامان ئەخالق  يوشۇرۇن الرۇئ

ملىرى ىىيكۋە  غا قاراشتىنباشقى دىنۆئز جۈپتىكۆزى ، قەبىھ سۆزلەردىن

 ②.«پاك تۇر  چىلىك تىنمەينەت

يَها أَْزَواج  ﴿ََلُْم فِ : نىڭتاائالهللا ىئمام ىئابنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ 
 ھەققىدەائيىتى  دېگەن  ③«ۇئ يەردە ۇئالرغا پاك جۈپتىلەر بولىدۇ» ُمَطهََّرٍ ﴾

 -وڭ چ، اسف، نىجەننەتتە ھەيزئمىنلەرگە ۇم تەقۋادار»مۇنداق دېگەن: 
 لەر بارتىجۈپ بولغان پاك الردىنشمىشقىرى ۋە ، تۈكۈرۈكتاھارەتكىچىك 
ىئچكى  الرابىرى سادىر بولمايدۇ. ۇئھېچ نىڭىئشالر  ا يۇقىرىقىۇئالرد بولۇپ،

پاك  لىرى ر ېخاراك ت - مىجەز ۋە لىرى، لىاباسلىرى ئەخالقلىرى، سۆز تاشقى  -

 ④.«دۇر جۈپتىلەر قىلىنغان 

                                                           
 ائيەت.   -31 سۈرە نىسا ①
 بەتلەر. -090 ،-093ناملىق كىتابى « حادى اَلرواح» نىڭىئابنى قەييىم ②
  .ائيەتنىڭ بىر قىسمى -13سۈرە نىسا  ③
 بەت. -311توم  -0ناملىق كىتابى « النهاية ِف الفنت واملًلحم» نىڭىئابنى كەسىر  ④
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سىز  ەتلىرىدۇر.نىڭ سۈپىجەننەت ائياللىر  مانا بۇ ىئنسان،ىئ ئەقىللىق 
ىغا رەسۇلىڭ ن هللاۋە  هللا .لىڭېبىلەن ك لەرجەننەت تەرەپكە سالىھ ئەمەل

غان لۇتۇز قورقسى ،دكىىمۈئ كۆرسىتىڭ. ىئتائەت قىلىشتا تىرىشچانلىق
هللا ىز زىقتۇرۇلغان نېمەتلەرگە ىئرىشىسىز. سن قۇتۇلۇپ، قىىپىتنىلەرىد

نْ َيا َواَّللَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب﴾ :نىڭتاائال ٍِ الدُّ ۇئالر » ﴿َذِلَك َمَتاُع اْلََيا
هللا ۇر، ردنىدىغان )باقاسى يوق( شەيئىلەدۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلى

ر جەننەت( باردۇ نىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي )يەنى 

دېگەن  ①«)شۇنىڭ ۈئچۈن باشقىغا ئەمەس، جەننەتكە قىزىقىش كېرەك(
 اخشىيۋە تېخىمۇ  مەڭگۈلۈكائخىرەتنىڭ  كۆرۈڭ!نى وئيلىنىپ ىسۆز 

ۆئز  تاائالهللا ن، ۈئچۈ قىلىشىتەقۋالىق غا تاائالهللا ىئكەنلىكىنى بىلىپ 
 ېتەكلەيدۇ.ي ۇئنىڭغاۋە زىقتۇرىدۇ قىبەندىلىرىنى ائخىرەتنىڭ ساۋابىغا 

 لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿زُيِ نَ  :نىڭتاائالهللا ىئمام ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ 
كۆڭۈل تارتىدىغان نەرسىلەرنىڭ مۇھەبابىتى ىئنسانالرغا » الشََّهَوا َِ﴾

  :مۇنداق دەيدۇ ائيىتى ھەققىدەدېگەن  ②«چىرايلىق كۆرسىتىلدى
يانى دۇن ھەمدە شەھۋەتدۇنيانى چىرايلىق كۆرسەتكەن لەززەت ۋە  –

 - زۇائرتۇق كۆرگۈچىلەرنىڭ ائر تىن ائخىرەتۇئنى تەلەپ قىلغۇچىالر ۋە 
 ىلەرك نەرسيەتتە تۈرلۈ ىلەرنىڭ تۆۋەندىكىغايىلىرى بولغان نەرس

 ۇپ، ۇئالر:بەرگەن بولخەۋەر يۇقىرىقى ائيەتتە  تاائالهللا ىئكەنلىكىنى 

                                                           
 ائيەت. -00 سۈرە ائل ىئمران ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -00سۈرە ائل ىئمران  ②
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 ۋە ىسىئەڭ كاتت نىڭىدۇنيا زىننەتلىرى ۋە شەھۋەتلىر  ،بىرىنچى
 ؛ئەڭ چوڭى بولغان ائيالالردۇر ىلەرنىڭ پىتن

گە ززىتىۇئنىڭ ھۆرمىتى ۋە ىئ ،مۇكەممەللىكىئەرلىكنىڭ  ،ىىئككىنچ
 ؛بولىدىغان بالىالردۇر سەۋەب 

نىڭ ىئككىس بۇ ،كۆمۈش بولۇپ - ائلتۇن ،ۈئچىنچى ۋە تۆتىنچى
ۆڭۈل ك ، ۇئالرمايىشىغا قار ۇلىق بولپەرقلىرىنىڭ ر ۋە تۈ  لىرى سجىن

 ؛نەرسىلەردۇر تارتىدىغان 
 لىنىشىگەر ىۋە پەخ لىنىشىگەرىنىڭ ئەزىز ىگىلۆئز ىئ ،بەشىنچى

 سەۋەب بولىدىغان ھەمدە ۇئالرنىڭ قورغانى بولغان، شۇنداقال
جەڭ  نسەۋەب بولىدىغا ۋە قوغالپ چىقىرىشقا شۇنى قورقۇتىر ىدۈشمەنل

 ؛بەلگە قويۇلغان ائتالردۇر  ىئابارەت راللىرىدىنقو 
 چەكلىرى ېك - مىكىي ۋە ۇئالغلىرى، تاائملىرى  كىشىلەر ،ائلتىنچى

 ؛نپەئەتلىنىدىغان چارۋا مالالردۇر مە ۈئچۈن
ۇئزۇقلۇق  نىڭىماللىر  - چارۋا ۇئالرنىڭ ۋە ىئنسانالرنىڭ ،يەتتىنچى

 مەنابەسى كېلىش دەرمەكلەرنىڭ - چېۋە ۋە دورا - مېۋە ھەمدە مەنابەسى

 ①.«بولغان دېھقانچىلىقتۇر 
ى ەرسىلىر دۇنيانىڭ مەنپەئەتلىك ن ينەرسىلەرنىڭ ھاياتى بۇ تاائالهللا  

تنىڭ ۆئز بەندىلىرىنى ائخىرە ،يىنېىئكەنلىكىنى خەۋەر قىلغاندىن ك
تلىك ئەەمەنپ ائخىرەتنىڭۋە زىقتۇرۇپ تلىك نەرسىلىرىگە قىئەمەنپە

كەنلىكىنى ىئ مەڭگۈلۈكياخشى ۋە  تېخىمۇ بۇ نەرسىلەردىن نىڭنەرسىلىرى

                                                           
 بەتلەر. -011 ،-031ناملىق كىتابى « عدٍ الصابرين»نىڭ ىئابنى قەييىم ①
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لَِّذيَن ات ََّقْوا ﴿ُقْل َأُؤنَ بِ ُئُكْم ِِبَرْيٍ ِمْن َذِلُكْم لِ مۇنداق دەيدۇ:  بىلدۈرۈپۇئالرغا 
 ُمَطهََّرٍ  ِعْنَد َرّبِ ِْم َجنَّا َ  ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اَْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  

ەد! قەۋمىڭگە( )ىئ مۇھەمم» بِاْلِعَباِد﴾ َوِرْضَوان  ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َبِصري  
سىلەرگە ۇئالردىنمۇ )يەنى دۇنيانىڭ زىابۇزىننەتلىرى ۋە >ېئيتقىنكى، 

نېمەتلىرىدىنمۇ( ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ېئيتىپ بېرەيمۇ؟ تەقۋادارالر 
ۈئچۈن پەرۋەردىگارى ھۇزۇرىدا ائستىدىن ۆئستەڭالر ېئقىپ تۇرىدىغان 

)ۇئالر( جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، )جەننەتلەردە( جەننەتلەر بولۇپ، 
. هللا <ارب ىزاسىپاك جۈپتىلەر بار، )تەقۋادارالر ۈئچۈن( يەنە هللا نىڭ ر 

 ①.«بەندىلىرىنى )يەنى ۇئالرنىڭ ھەممە ىئشلىرىنى( كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر 
گە اليىق بولغان ىر ىائخىرەتنىڭ مەنپەئەتلىك نەرسىل تاائالهللا ائندىن 

ا إِن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر ﴿الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب َّنَ لىپ مۇنداق دەيدۇ: نى تىلغا ېئكىشىلەر 
َقانِِتَ  َواْلُمْنِفِقَ  الصَّاِبرِيَن َوالصَّاِدِقَ  َوالْ  لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ۞

َحارِ  ُْ پەرۋەردىگارىمىز! >ۇئالر )يەنى تەقۋادارالر(: » ﴾۞ َواْلُمْستَ ْغِفرِيَن بِاَْلَ
 بىز شۈبھىسىز ىئمان ېئيتتۇق، بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن،

. ۇئالر )يەنى تەقۋادارالر( [03] دەيدۇ <بىزنى دوزاخ ائزابىدىن ساقلىغىن
سەۋر قىلغۇچىالردۇر، راستچىلالردۇر، )هللا قا( ىئتائەت قىلغۇچىالردۇر، 

ماللىرىنى( سەرپ قىلغۇچىالردۇر ۋە  - ق يوللىرىغا پۇل)ياخشىلى

                                                           
 ائيەت. -03 سۈرە ائل ىئمران ①
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 ①«.[01] سەھەرلەردە ىئستىغپار ېئيتقۇچىالردۇر 
نيا ۇد ۋە تەييارلىغان تەقۋادار دوستلىرىغانىڭ ىۆئز  تاائالهللا 

 .بەردى دىن خەۋەرلىرىنېمەت ائخىرەتن مەنپەئەتلىرىدىن ياخشى بولغا
غان ۇئالر مەنپەئەتلىنىدى، ۇئالر ىئككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرىنچىسى

نىڭ تاائالهللا ، ا بولۇپۇ بىرىنچىسىدىنمۇ كاتتب ،ىىسىئككىنچۇر؛ ساۋابت
ىتىگە جەنندىن بىزنى ۆئزىنىڭ تاائالهللا شىدۇر. ۇۇئالردىن رازى بول

 ۋە قىلغۇچى ىرەتپمەغ تاائالهللا  ،كىھىسىز شۈب! نى سورايمىزىيەتكۈزۈش
 .زاتتۇر  رەھىم قىلغۇچى

 
 ائيالالرگۈزەل 

 جەننەتلەردە ۇئ» ﴿ِفيِهنَّ َخي ْرَا َ  ِحَسان ﴾مۇنداق دەيدۇ:  تاائالهللا 

 ②«.چىرايلىق خوتۇنالر بار
: ھەققىدە مۇنداق دېگەن ۇئالرىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ ىئمام  

تىلىشى ۋە ىار ي ۆئزىگە جەم قىلغان، لىكلەرنىلگۈزە تاشقى ۋە ىئچكى ۇئالر»

  ③.«بولغان يۈزلىرى چىرايلىق ائيالالردۇر ئەخالقى مۇكەممەل 
ەلالھۇ ئەنەس ىئابنى مالىك رەزىيائيالالرنىڭ گۈزەللىكى ھەققىدە ۇئ 

ەن: مۇنداق دېگملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھتە، ھەدىسقىلىنغان رىۋايەت ئەنھۇدىن 
دۇنيا  ىقىشچ ائخشىمى بىر قېتىم جىھادقاياكى  ىنىىگيولىدا ئەت تاائالهللا »

                                                           
 .ائيەتلەر -01،-03 سۈرە ائل ىئمران ①
 ائيەت. -11سۈرە رەھمان  ②
 بەت. -003ناملىق كىتابى « احملب روضة »ىئابنى قەييىمنىڭ  ③
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ۋە دۇنيادىكى نەرسىلەردىن ياخشىدۇر. سىلەردىن بىرىڭالرنىڭ 
ن دىكى نەرسىلەردىدۇنياىكى قامچىسىنىڭ وئرنى دۇنيا ۋە تجەننەت

ايدىغان مىن ئەھلىگە قار دىن بىر ائيال زېىياخشىدۇر. ئەگەر جەننەت ئەھل
 پۈتۈن دۇنيا ۋە دۇنيانىڭ ىئچىدىكى بارلىق نەرسىلەرنى، بولسا

 سىلھايىتى ېئنا ائسمان بىلەن زېمىننىڭ ائرىسى ،ۋېتىدۇۇ نۇرالندۇر 
يا ۋە شىدىكى ياغلىقى دۇنې. ۇئ ائيالنىڭ بتولۇپ كېتىدۇخۇشپۇراققا 

 ①.«دۇنيادىكى نەرسىلەردىن ياخشىدۇر 
ىغانلىقى ىلىشىپ تۇرىدزىياد ىنىڭجەننەت ائياللىرىنىڭ گۈزەللىك

ىنغان رىۋايەت قىلدىن ھەققىدە ئەنەس ىئابنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ھەقىقەتەن جەننەتتە بىر »مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ھەدىستە،

مال . شىبارىدۇمە كۈنى شۇ بازارغا ۈھەر ج جەننەت ئەھلى ،بازار بولۇپ 
چەكلىرىنى ېك - لىپ ۇئالرنىڭ يۈزلىرىنى ۋە كىيىمېشامال كبىر تەرەپتىن 

مۇ ىخېجامالىنى ت - نۇئالرنىڭ ھۆس ،دە -ىدۇ ۆئت پاپيسى
لىشكەن ېۋە ك تىدۇ. ۇئالر يەنىمۇ چىرايلىقالشقانۋېۇ چىرايلىقالشتۇر 

نىڭ نامى هللا > :لىرى ۇئالرغاىۆئيدىك ۆئيلىرىگە قايتىشىدۇ،ھالەتلىرىدە 
دەيدۇ.  <لەرتىپسىېچىرايلىقلىشىپ ك تېخىمۇسىلەر ، بىلەن قەسەمكى

ز كەتكەندىن بى ،نىڭ نامى بىلەن قەسەمكىهللا : >گەىر ىۇئالرمۇ ۆئيدىكىل

 ②«.دەيدۇ <تىپسىلەرېكيىن سىلەرمۇ بەك گۈزەللىشىپ ېك
 

                                                           
 .بۇخارى رىۋايىتى ①
 .مۇسلىم رىۋايىتى ②
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 ازلىرى بىلەنائۋ مۇڭلۇقجەننەت ائياللىرى ەئرلىرىگە 
 رىدۇېب ېئيتىپناخشا 

رەسۇلۇلالھ  ،ىئابنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى
نىڭ ائياللىرى لىرىھەقىقەتەن جەننەت ئەھلى»مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص 

نى الر ناخشى رىدۇ. ۇئېب ېئيتىپئەرلىرىگە ئەڭ گۈزەل ائۋازالر بىلەن ناخشا 
دا مۇنداق ىلىرىۇئالرنىڭ ناخش بولۇپ، ابىر كىشى ائڭالپ باقمىغانھېچ

 مىز؛ئەخالقلىق ائيالالر  ۋە بىز ئەڭ ياخشى، گۈزەل> :بار سۆزلەر
ناخشا  بىر تەرەپتىن ۇئالر <.مىزمنىڭ ائياللىرىۇئلۇغ قەۋۋە ھۆرمەتلىك 

 ۋە رجەملىرى بىلەن قەلابنى خاتىشەھال كۆز  ىپ، يەنە بىر تەرەپتىنېئيت
خۇرسەن قىلىپ قارايدۇ. ۇئالرنىڭ ناخشىلىرىدا يەنە مۇنداق  كۆڭۈلنى

ىز ب ؛، ھەرگىز ۆئلمەيمىزياشىغۇچىالرمىز بىز مەڭگۈ>: سۆزلەر بار
، رمىزتۇرغۇچىالقىم بىز مۇ ؛ئەمىنمىز، ھەرگىز قورقمايمىز ۋە خاتىرجەم

 ①.<«ھەرگىز كۆچمەيمىز
 

 پتە ساقالنغانسەدەجەننەت ائياللىرى 
 يدۇخشاگۆھەرگە وئ

 َمْكُنونِ َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ الْ  ۞ ﴿َوُحور  ِع   مۇنداق دەيدۇ:  تاائالهللا 
ۇئالرغا سەدەپنىڭ ىئچىدىكى گۆھەرگە وئخشايدىغان شەھال كۆزلۈك » ﴾۞

  ②.«ھۆرلەر بېرىلىدۇ

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ» تەبرانى رىۋايىتى، ئەلابانى ①
 ائيەتلەر. -03 ،-00سۈرە ۋاقىئە  ②
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 : ەندېيىلگمۇنداق  بۇ ائيەت ھەققىدە ،دەتەپسىر ىئابنى كەسىر 
خشاش تقا وئىزۈكلۈك تە ھۆل مەرۋايۋە سۈ  تاھۆرلەر ائقلىق شەھال كۆزلۈك»

ېگەن د <سەدەپتە يۆگەپ ساقالنغانلىك >دېگەن <اْلَمْكُنونِ > بولۇپ،

 ①.«ىنى بىلدۈرىدۇمەن
 -ۈئنچە : »ېگەنمۇنداق د رەھىمەھۇلالھ ىئابنى قەييىمىئمام 

نى ىغىنلبو ىقليسى ۋە سۈزۈك ەڭگىر  ،ائقۆئزى  ائرىسىدىن الرتىمەرۋاي

 ②«.ائلغىن
 

 نقول تەگمەي ساقالنغاگويا ائقلىقتا جەننەت ائياللىرى 
 ىدۇر لىر قۇشنىڭ تۇخۇمىتۆگ

َكأَن َُّهنَّ   ۞ ﴿َوِعْنَدُهْم قَاِصرَا َُ الطَّْرِف ِع   مۇنداق دەيدۇ:  تاائالهللا 
دىغان ۇئالرنىڭ يېنىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالماي»﴾ ۞ بَ ْيض  َمْكُنون  

. ۇئالر )ائقلىقتا( گويا قول تەگمەي [09]شەھال كۆزلۈك )جۈپتىلەر( بولىدۇ 

 ③«.[10] ساقالنغان تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا وئخشايدۇ
 - اڭشامال ۋە چ ائرقىلىقنىڭ تۇخۇمىنى پەيلىرى ىقۇش ۆئز ىتۆگ

لەرنىڭ پەي ت ائياللىرىنىەجەنن تاائالهللا  شۇنىڭدەك، .اليدۇتوزاندىن ساق

نىڭ  «ُنون  بَ ْيض  َمكْ »پ تۇرىدىغان تۇخۇمغا وئخشاتتى. نۇشۇرۇوي ائرىسىدا

                                                           
 بەت. -091 توم - 0 «تفسري ابن كثري» ①
 بەت. -003ناملىق كىتابى  «روضة احملب »ىئابنى قەييىمنىڭ   ②
 .ائيەتلەر -01، -09 سۈرە ساففات ③
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ۇئ » :بولۇپ، بەزىلەربار قاراشالر  -وئخشىمىغان كۆز  مەنىسى ھەققىدە
 ،دېدى «مىدۇر قىس كىتۇخۇمنىڭ ىئچتەرىپىدە بولىدىغان شاكالنىڭ ىئچى 

 ،بولۇپ مەرۋايىت - ۇئ ۈئنچە» :بەزىلەريەنە  وئخشىتىش؛بۇ ىئككىنچى 
 رۋايىتنىڭ ائقلىق ۋە سۈزۈكلىكىگەمە - ۈئنچەجەننەت ائياللىرى 

تىشالردىن بۇ وئخشى. وئخشىتىشتۇر بۇ ۈئچىنچى  دېدى، «وئخشىتىلغان
ول تەگمەي ائقلىقتا گويا قۇئالر  وئخشىتىش )يەنىتالالنغىنى بىرىنچى 

 يى شەۋكانىۇئن ،بولۇپ (ساقالنغان تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا وئخشايدۇ

دا «ح املعاينرو » يائلۇسى ،كۈچلەندۈرگەن ادناملىق كىتابى «فتح القدير»
 !هللا ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر  .نى تاللىغانىمۇشۇ مەن

 
 تۇر خۇددى ياقۇت ۋە مەرۋايىتجەننەت ائياللىرى 

َكأَن َُّهنَّ ﴿سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ:  جەننەت ائياللىرىنى تاائالهللا 
( گويا ۇئالر )سۈزۈكلۈك تە( ياقۇتتۇر، )ائقلىقتا»اْلَياُقو َُ َواْلَمْرَجاُن﴾ 

  ①«.مەرۋايىتتۇر 
سرى ھەسەن بە»: ېگەنمۇنداق د ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھىئمام 

اننىڭ مارجۋە سۈزۈكلىكىنى ياقۇتنىڭ  ىرلەرنىڭ ھەممىسىۋە مۇپەسس
ۋە اقۇتقا ي تەسۈزۈكلىك  جەننەت ائياللىرىنى، كۆزدە تۇتۇپائقلىقىنى 

 ②.«مارجانغا وئخشاتتى تاائقلىق
 ەردىنلھەسەن ۋە ىئابنى زەيد ،مۇجاھىد ىئابنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ

                                                           
 ائيەت. -39 سۈرە رەھمان ①
 بەت. -091 ىكىتاب ناملىق« حادي اَلرواح» نىڭىئابنى قەييىم ②
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 ①.غاننەقىل قىل مەنىنى يۇقىرىقى
ت ۋە سەن ياقۇ»: مۇنداق دېگەن ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھىئمام 

 لرەڭگى چىرايلىق ۋە قىزى ،سۈزۈك ۆئزى  الرنىڭ ائرىسىدىنمارجان

 ②.«نى ائلغىنىالشقىنىائر 
ۇلالھ رەسۇل ،ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى

جەننەتكە ئەڭ ائۋۋال كىرىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەر »مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلص 
دىن نىڭ ائرقىائندىن ۇئالر  كېتىدۇ. كۈنلۈك تولۇن ائيدەك بولۇپ 00

 ۇئالر  ىدۇ.تالردەك بولۇپ كېرلۇق يۇلتۇز ۇ نئەڭ  ائسماندىكى كىرىدىغانالر
ك تاھارەت قىلمايدۇ، تۈكۈرمەيدۇ، مىشقىرمايدۇ. ىكىچ - چوڭجەننەتتە 

ولىدۇ. بولىدۇ. تەرلىرى ىئپاردەك خۇشابۇي ب ائلتۇندىن ۇئالرنىڭ تاغاقلىرى 
رىقدانلىرى خۇشابۇي ۇئد ياغىچىدۇر. ۇئالرنىڭ ائياللىرى ھۆر ۇئالرنىڭ ىئس

گەز بولۇپ، ۆئزلىرىنىڭ  31گىزلىكى ممىسىنىڭ ېئۇئالرنىڭ ھە پەرىلەردۇر.

: يەنە بىر رىۋايەتتە ③.«ائتىسى ائدەم ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈرىتىدە بولىدۇ
الردىن ۇئ ىرى ائلتۇندۇر.ىدىغان قاچىلنىڭ جەننەتتە ىئشلىتۇئالر »

چىقىدىغان تەرلىرى ىئپاردۇر. ۇئالرنىڭ ھەربىرىگە گۈزەللىكىدىن 
تېرىسىنىڭ سىرتىدىن پاچاقلىرىنىڭ يىلىكلىرى كۆرۈنگۈدەك سۈزۈك 

غەزەب  دۇ،ائرا ىئختىالپ قىلىشمايككى ائيال بېرىلىدۇ. ۇئالر ۆئز بولغان ىئ
ۇئالر . بولىدۇ ەلابىدەكائدەمنىڭ ققىلىشمايدۇ. ۇئالرنىڭ قەلابى بىر 

                                                           
 بەت. -091توم  -0ناملىق كىتابى « تفسري ابن كثري»نىڭ ىئابنى كەسىر  ①
 بەت. -003 ىكىتاب ناملىق« روضة احملب » نىڭىئابنى قەييىم ②
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ③
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نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ۇلالھ رەسۇل  ①.«ائخشامدا هللا قا تەسابىھ ېئيتىدۇ -ئەتىگەن 
ىنىڭ تېرىس گۈزەللىكىدىن ۇئالر: »نى سۈپەتلەپىجەننەت ائياللىر 

 «ۈزۈكس دەرىجىدە سىرتىدىن پاچاقلىرىنىڭ يىلىكلىرى كۆرۈنگۈدەك
كەنلىكىنى يەت كامالەتكەدېگەن سۆزى ۇئالرنىڭ گۈزەللىك ۋە سۈزۈكلۈك تە 

 ۇئقتۇرىدۇ.
رەسۇلۇلالھ  ،ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى

 غانبول دىنلەر نئەي نىڭ ھۆر ەر ھلىدىن بولغان بىر ئجەننەت ئە» ملسو هيلع هللا ىلص:
ۇر كىيىم نىڭ ۈئستىدە يەتمىش قىھەر بىر ۇئالرنىڭ بولىدۇ،  ائيالىىئككى 

كۆرۈنۈپ  تېشىدىننىڭ ىنىڭ پاچىقىنىڭ يىلىكى كىيىمالر ۇئ ،بولۇپ

  ②.«تۇرىدۇ
 

 ھۆر 

 َجنَّا ٍَ ِف  ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقَ  ِف َمَقا ِ أَِمٍ  ۞مۇنداق دەيدۇ:  تاائالهللا 
َرٍق ُمتَ َقابِِلَ  ۞ َوُعُيوٍن ۞ َتب ْ ُْ ُُْنُدٍس َوِإ َذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم كَ  يَ ْلَبُسوَن ِمْن 

 َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْو ََ ََّل  َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِ  فَاِكَهٍة آِمِنَ  ۞ ِِبُوٍر ِعٍ  ۞
ر ھەقىقەتەن تەقۋادارال» ﴾۞ ِإَّلَّ اْلَمْوَتَة اَْلُوََل َوَوقَاُهْم َعَذاَب اْلَِْحيمِ 

[. 30[. باغالردا، بۇالقالرنىڭ ائرىسىدا بولىدۇ ]30بىخەتەر جايدا بولىدۇ ]
قاراپ  بىرىگە - ىپەك كىيىملەرنى كىيىپ بىرۇئالر قېلىن، يۇپقا ي

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 .دېگەن «سەھىھ» . ئەلابانىئەھمەد رىۋايىتى ②
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[. )ۇئالرنى تۈرلۈك ھۆرمەتلەر بىلەن( مۇشۇنداق ىئكرام 33وئلتۇرۇشىدۇ ]
[. ۇئالر 30قىلدۇق، شەھال كۆزلۈك ھۆرلەرنى ۇئالرغا جۈپ قىلىمىز ]

جەننەتتە )مەيدە ېئغىرلىشىش ۋە كېسەللىكلەردىن( ئەمىن بولغان ھالدا 
[. 33ە مېۋىلەرنى )كەلتۈرۈشنى( تەلەپ قىلىدۇ ])خىزمەتچىلەردىن( ھەمم

ۇئالر ىئلگىرىكى )يەنى دۇنيادىكى( ۆئلۈمدىن باشقا )جەننەتتە( ھېچقانداق 

 ①.«[33] ۆئلۈمنى تېتىمايدۇ، هللا ۇئالرنى دوزاخ ائزابىدىن ساقاليدۇ
 التاائهللا »: ېگەنىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دىئمام 

بولغان  ندىۆئستەڭلەر مېۋىلەر ۋە  جەننەتتىكى گەلىرىجەننەت ئەھلى
لۇش، تىن ئەمىن بوقانداق يامان كۆرۈلىدىغان ىئشھەر  ،لەرگۈزەل مەنزىل

ارىشىپ ق بىرىگە -ىر ب جەننەت ئەھلىلىرىنىڭچىرايلىق لىاباسالر، 
ەن ھاسىل ن بىلئەي ، ھۆر  لىرى سۆھابەتكامىل  ۆئتكۈزىدىغان ۇپوئلتۇرۇش

 )يەنى قېلىشىدىنمېۋىلەرنىڭ ۈئزۈلۈپ  ۋە لەرتولۇق لەززەت دىغانبولى
 ردىن ۋەالزىيان ،مېۋىلەرنىڭ داۋاملىق يەتكۈزۈلۈپ تۇرۇلماسلىقىدىن(

ارلىق تەلەپ قىلىش قاتتۈرلۈك مېۋىلەرنى  ،ائپەتلەردىن ئەمىن بولۇپ
ڭ رغا جەننەتتە ۆئلۈمنىۇئال كېيىن، بەرگەندىنھالەتلەرنى جەملەپ 

 ②.«دىبىلدۈر تىمايدىغانلىقىنى ېتەمىنى ت
مۇنداق  التاائهللا »ېگەن: ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق د ىئمام

تەقۋادارالر > ﴾۞ ِف َجنَّا ٍَ َوُعُيونٍ  ۞ ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقَ  ِف َمَقا ِ أَِم ٍ دەيدۇ: 
[. باغالردا، بۇالقالرنىڭ ائرىسىدا 30ھەقىقەتەن بىخەتەر جايدا بولىدۇ ]

                                                           
 ائيەتكىچە. -33ائيەتتىن  -30سۈرە دۇخان  ①
 بەتلەر. - 093 ،-090ناملىق كىتابى « حادي اَلرواح»منىڭ ىئابنى قەييى ②
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 – بولۇش ئەمىنوئرۇندۇر،  ۋە بىخەتەر مۇقىم – وئرۇن  ①.<[30] بولىدۇ
داق قانھەر بولۇپ،  نى جەملىگەنلىك سۈپىتىنىڭ ھەممىسىئەمىن

تۇر. ۇشلبو خاتىرجەم الردىنيامان كۆرۈلىدىغان ىئش ۋە يامانلىق، ائپەت
سىز بولۇپ تبەخۋە  تىنجەننەتتىن چىقىپ كېتىش لىرى جەننەت ئەھلى

   ②.«دۇر الر لىشتىن ئەمىن بولغۇچىېق

ەقۋادارالر ھەقىقەتەن ت» ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقَ  ِف َمَقا ِ أَِمٍ ﴾ :نىڭتاائال هللا

ٍة ﴿َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِ  فَاِكهَ ۋە  دېگەن ائيىتى  ③«ا بولىدۇبىخەتەر جايد
ۇئالر جەننەتتە )مەيدە ېئغىرلىشىش ۋە كېسەللىكلەردىن( ئەمىن » آِمِنَ ﴾

)خىزمەتچىلەردىن( ھەممە مېۋىلەرنى )كەلتۈرۈشنى( تەلەپ بولغان ھالدا 

 ،بېقىڭ نىپىوئيل ئەمىنلىكنى لىنغانتىلغا ېئ دېگەن ائيىتىدە  ④«قىلىدۇ
ائمنىڭ تابىلەن  جەننەت ئەھلىگە وئرۇننىڭ ئەمىنلىكى تاائالهللا 

 پۈئزۈلۈچېۋىنىڭ  - ۇئالر مېۋە شۇڭابەردى.  ەملەپئەمىنلىكىنى ج
 تاائالهللا مايدۇ. قيامانلىقى ۋە زىينىدىن قور  كىيىنېۇئنىڭ ك ،لىشىدىنېق

 دىنۋە ۆئلۈم ىنتىن ئەمىن بولۇشتىشېجەننەتتىن چىقىپ كيەنە ۇئالرغا 
ن ىتتىشېچىقىپ ك جەننەتتىن ۇئالر شۇڭابەردى.  ەملەپج بولۇشنى ئەمىن

 .ئەنسىرىمەيدۇتىشتىن ېۆئلۈپ ك ياكى

                                                           
 ائيەتلەر. -30 ،-30سۈرە دۇخان  ①
 بەت. -039 ىكىتاب ناملىق «حادي اَلرواح» نىڭىئابنى قەييىم ②
 ائيەت. -30 سۈرە دۇخان ③
 ائيەت. -33سۈرە دۇخان  ④
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اِكِهَ  فَ  ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقَ  ِف َجنَّا ٍَ َونَِعيٍم ۞ مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا 
ُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَا ُكْنُتْم كُ   ۞ ِبَا آتَاُهْم َرب ُُّهْم َوَوقَاُهْم َرب ُُّهْم َعَذاَب اْلَِْحيمِ 

ُُُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوَّْجَناُهْم ِِبُوٍر ِع ٍ  ۞ تَ ْعَمُلونَ   ﴾۞ ُمتَِّكِئَ  َعَلى 
[. ۇئالر 01ەقۋادارالر ھەقىقەتەن جەننەتلەردە ۋە نېمەت ىئچىدە بولىدۇ ]ت»

پەرۋەردىگارى بەرگەن نەرسىلەر بىلەن ھۇزۇرلىنىدۇ، پەرۋەردىگارى ۇئالرنى 
قىلغان ئەمەللىرىڭالرنىڭ > :[. )ۇئالرغا(09بىدىن ساقاليدۇ ]دوزاخ ائزا

[. ۇئالر 01)دېيىلىدۇ( ] <ۈن كۆڭۈللۈك يەڭالر ۋە ىئچىڭالر)مۇكاپاتى( ۈئچ
قاتار تىزىلغان تەختلەر ۈئستىدە يۆلەنگەن ھالدا وئلتۇرىدۇ، شەھال كۆزلۈك 

 ①«.[01] رلەرنى ۇئالرغا جۈپ قىلىپ بېرىمىزۆ ھ
 تاائالهللا » :ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇىئمام 

 نىقاد ىئگىلىرىىتتوغرا ېئ ۋە مەنپەئەتلىك ىئلىم، سالىھ ئەمەل
نى ىئەھۋال جەننەتتىكى < ۋەجەننەت> مەنزىللىرىنى <،تەقۋادارالر>
گە ىرىلجەننەت ئەھلى تاائالهللا  جۈملىدىن،دەپ تىلغا ائلدى.  <مەتنې>

 - يېيىش بىلەن ى مەتلىر قەلب نېھۇزۇرلىنىش بىلەن ھاسىل بولىدىغان 
نىڭ ىمەتلىر رقىلىق ھاسىل بولىدىغان بەدەن نېنىكاھ ائ ۋە ىئچىش

امان ي ۋە خ ائزابىدىنوزا ۇئالرنى د  ھەمدەبەردى  ەملەپسىنى جىوئتتۇر 
كۆرۈلىدىغان نەرسىلەردىن ساقالپ، ياخشى كۆرىدىغان نەرسىلەرنى 

يامان  اائالتهللا كى ۇئالر دۇنيادا تولۇق مۇكاپات قىلىپ بەردى. چۈنۇئالرغا 
 .لغانياخشى كۆرىدىغان ىئشالرنى قى ېئتىپ،ك كۆرىدىغان ىئشالرنى تەر 

                                                           
 ائيەتكىچە.-01ائيەتتىن -01سۈرە تۇر  ①
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 ۇئالرنىڭ مۇكاپاتى ۇئالرنىڭ ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق بولدى.  ،شۇ سەۋەبتىن
پ شىداۋاملى لىرى ۈئچۈننېمەتلەرنىڭ جەننەت ئەھلى تاائالهللا 

دېگەن سۆزىدە  <َهِنيًئا>ائيىتىدىكى  -01سۈرە تۇرنىڭ  تۇرىدىغانلىقىنى
 پنىڭ يوقىلىلەر مەتنې لىرى جەننەت ئەھلىئەگەر . بەردى خەۋەر

هللا تتى. بولماي شالخۇ بىلسەۋە ۈئزۈلۈپ قالىدىغانلىقىنى  تىدىغانلىقىنىكې
سۈرە ىرىنى لۈشنىڭ وئلتۇرۇشلىرىنى ۋە كۆرۈشلىرىجەننەت ئەھلى تاائال

ُُُرٍر َمْصُفوَفةٍ >ائيىتىدىكى  -01تۇرنىڭ  ۇئالر قاتار تىزىلغان > <ُمتَِّكِئَ  َعَلى 
 لغا ائلدى.دېگەن سۆزىدە تى <وئلتۇرىدۇتلەر ۈئستىدە يۆلەنگەن ھالدا ىتەخ

 تە رەتلىكھالەت ائرا قارىشىپ تۇرغانبىرىگە يېقىن، ۆئز  -نىڭ بىر ۇئالر 
قىلىپ  نىڭ تىلغا ېئلىشىدا، ۇئالرغا نېمەتنى كامىلتاائالهللا نى ىوئلتۇرۇش

ىدىغان ۆئزى ياخشى كۆر  نىڭىئنسانائگاھالندۇرۇش بار.  بەرگەنلىكىدىن
اخشى ي زى ۆئكارۋىتى  ،توسالغۇ يوق وئتتۇرىسىداكىشى بىلەن ۆئزى 

 بوستانلىقى ۋە  زۆئ، بولغان ھالەتتە نىڭ يېنىداكۆرىدىغان كىشىنىڭ كارۋىتى
 شىۇولب سۆھابەتداشۆئزى ياخشى كۆرىدىغان كىشى بىلەن  مەنزىلىدە

  ①.«بولغانلىقىدىندۇر  كامىل ىڭمەتنلەززەت ۋە نې

 ﴾۞ َمْكُنونِ َكَأْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ الْ   ﴿َوُحور  ِع   ۞ مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا 
ۇئالرغا سەدەپنىڭ ىئچىدىكى گۆھەرگە وئخشايدىغان شەھال كۆزلۈك »

 ②«.ھۆرلەر بېرىلىدۇ

                                                           
 بەتكىچە. -019بەتتىن  -013ى ناملىق كىتاب «حادي اَلرواح» ىئابنى قەييىمنىڭ ①
 ائيەتلەر. -03 ،-00سۈرە ۋاقىئە  ②
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ۇئالر » ﴿ُحور  َمْقُصورَا َ  ِف اْْلَِيا ِ﴾ مۇنداق دەيدۇ:يەنە  تاائالهللا 

.)جەننەتنىڭ( چېدىرلىرىدا مەستۇرە ھۆرلەردۇر  ۇئالرنىڭ جۈپلىرى »   ①«
بۇخارى ۋە مۇسلىمدا رىۋايەت دېگەن ھەدىس  «بولىدۇ لەرنئەي ھۆر 

 ېئقى كۆز ائلمىسىنىڭمەنىسىدە،  لوغەت دېگەن سۆز  «ُحور  ». نغانىقىل
 قارا بولغان ائيالنى كۆرسىتىدۇ. تولىمۇ قارىسى ،بەك ائق

ْجَناُهْم ِِبُوٍر َوَزوَّ ﴿َكَذِلَك  :نىڭتاائالهللا  ەھىمەھۇلالھتەبەرى ر  ىئمام 
)ۇئالرنى تۈرلۈك ھۆرمەتلەر بىلەن( مۇشۇنداق ىئكرام قىلدۇق، » ِعٍ ﴾

 دېگەن سۆزى ھەققىدە ②«شەھال كۆزلۈك ھۆرلەرنى ۇئالرغا جۈپ قىلىمىز
جەننەتكە  ىتەقۋادارالرنائخىرەتتە بۇ ائيەتلەردە  تاائالهللا »مۇنداق دېگەن: 

 ۋە دۈرۈشيىك كىيىملەرنى پىز يىپەكېنۋە  لىنېۇئالرغا ق ،كىرگۈزۈش
 قىلىقرىش ائر ېجۈپ قىلىپ بۇئالرغا نى نلەر ئەيھۆر ىئنتايىن گۈزەل 

﴿ُحور   :نىڭتاائالهللا  يەنەۇئ   ③.«ھۆرمەتلىگەنلىكىنى تىلغا ائلدى
ۇئالر )جەننەتنىڭ( چېدىرلىرىدا مەستۇرە » َمْقُصورَا َ  ِف اْْلَِيا ِ﴾

بولسا  <ُحور  : »>مۇنداق دېگەن ھەققىدەدېگەن سۆزى   ④«ھۆرلەردۇر 

 <ائقالر> مەنىسى ،پبولۇ ۈك شەكلىكۆپل دېگەن سۆزنىڭ <حوراء>

                                                           
 ائيەت. -10ھمان ەسۈرە ر  ①
 ائيەت. -30سۈرە دۇخان  ②
 بەت. -009توم  -00ناملىق تەپسىرى  «جامع البيان ِف تأويل القرآن» ىئمام تەبەرىنىڭ ③
 ائيەت. -10ھمان ەسۈرە ر  ④
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 ①.«بولىدۇ لىكدېگەن
 ولساب <ُحور  : »>دېگەنمۇنداق ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ  ىئمام

كۆز > مەنىسى، بولۇپ ۈك شەكلىنىڭ كۆپل< دېگەن سۆز حوراء>
 <الرىز ياش ق مەستۇرە ،بولغان گۈزەل اقار  تولىمۇ سىائلمىسىنىڭ قارى

 قىارا، ېئق سى تولىمۇقارى< نىڭ مەنىسى >ع  حوراء>. بولىدۇ لىكدېگەن
 ىكلدېگەن <ۇئزۇن، گۈزەللىكى كامىل ۋەبەك سۈزۈك، قاشلىرى قارا 

بولۇپ ائق  القى بەك، ېئانىڭ قارىسى بەك قار ىكۆز  كىشىنىڭ بولىدۇ. ائيال

 ②.«ائتالمايدۇدەپ  <ھۆر >رەڭگى ائق بولمىسا  نىڭبەدىنى لېكىن
 

 كۆز 
پ مۇنداق رىېسمەن بەندىلىرىگە خۇش بىشارەت بىئخال تاائالهللا 

ەرلىرىدىن ۇئالرنىڭ يېنىدا ئ»﴾ ﴿َوِعْنَدُهْم قَاِصرَا َُ الطَّْرِف ِع   دەيدۇ: 

 «ِع   » ③.«غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان شەھال كۆزلۈك )جۈپتىلەر( بولىدۇ

 ە ۋكۆزى چوڭ »سى ىمەن ،بولۇپ ۈك شەكلىنىڭ كۆپل« عيناء»دېگەن 
  ولىدۇ.ب لىكدېگەن «ائيال ەملەنگەنج ى گۈزەللىك سۈپەتلىر  زىدەكۆ 

بۇ سۆز ھەققىدە مۇنداق دېگەن:  ىئمام ىئابنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ

                                                           
 .بەت -300 توم -00 دېگەن تەپسىرى  «جامع البيان ِف تأويل القرآن» ىئمام تەبەرىنىڭ ①
 بەت. -093ناملىق كىتابى  «حادي اَلرواح» نىڭىئابنى قەييىم ②
 ائيەت. -09سۈرە ساففات  ③
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 ىكلدېگەن <كۆزلىرى چىرايلىق> نىڭ مەنىسىدېگەن سۆز  <ِع   »>

 ①«.بولىدۇ

 <كۆزلىرى چىرايلىق> دېگەن< الع »>: ېگەنمۇنداق دمۇقاتىل 
نىڭ ۇئشى ۇبول چوڭنىڭ ىىشىنىڭ كۆز بولىدۇ. ائيال ك لىكدېگەن

 ئەيىب ىبولۇش نىڭ كىچىكىكۆز  بولۇپ، دىنىىنىڭ قاتار لىر گۈزەللىك

 ②.«سانىلىدۇ

دېگەن  <الع : »>مۇنداق دېگەنىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ  ىئمام

 تولىمۇ سىكۆزنىڭ قارى> مەنىسى بولۇپ، شەكلىۈك نىڭ كۆپل<عيناء>
 گەقارا بولۇش بىلەن بىر  سۈزۈك، قاشلىرى ۇئزۇن ھەم البەك ېئقى، اقار 

 ③«.بولىدۇ لىكدېگەن < كۆزى چوڭ ائيال
 

 ۆئز ەئرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان ائيالالر

   ﴾عِ ﴿َوِعْنَدُهْم قَاِصرَا َُ الطَّْرِف  مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا 
ۇئالرنىڭ يېنىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان شەھال كۆزلۈك »

 ④«.)جۈپتىلەر( بولىدۇ

                                                           
 بەت. -9توم  -0 «تفسري ابن كثري» ①
 بەت. -309ناملىق كىتابى  «حادي اَلرواح» نىڭىئابنى قەييىم ②
 بەت. -003ناملىق كىتابى  «روضة احملب »ىئابنى قەييىمنىڭ  ③
 ائيەت. -09سۈرە ساففات  ④
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َها ِمْن ﴿ُمتَِّكِئَ  َعَلى فُ ُرٍش َبطَائِن ُ  مۇنداق دەيدۇ: يەنە تاائالهللا 
َرٍق وَ  َتب ْ ُْ بَانِ فَِبَأيِ  آََّلِء َربِ ُكَما تُ  ۞ َجََن اْْلَنَّتَ ْ ِ َدانٍ ِإ ِفيِهنَّ قَاِصرَا َُ  ۞ َكذِ 

َلُهْم َوََّل َجان  الطَّْرِف َلَْ َيْطِمثْ ُهنَّ ِإنْ  بَانِ  آََّل فَِبَأي ِ  ۞ س  قَ ب ْ  ۞ ِء َربِ ُكَما ُتَكذِ 
بَا ۞ اْلَياُقو َُ َواْلَمْرَجانُ  َكأَن َُّهنَّ  ۇئالر » ﴾۞ نِ فَِبَأيِ  آََّلِء َربِ ُكَما ُتَكذِ 

 تۆشەكلەرگە يۆلىنىدۇ، ىئككىئەستەرلىرى قېلىن تاۋاردىن بولغان 
جەننەتنىڭ مېۋىسى )تۇرغان، وئلتۇرغان، ياتقان ائدەممۇ ۈئزەلەيدىغان 

[. )ىئ ىئنسانالر! جىنالر!( سىلەر 30دەرىجىدە( يېقىندۇر ]
[ ۇئ 33پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟ ]

ۇرۇن ۇئالر ن، ئەرلىرىدىن بجەننەتلەردە ئەرلىرىدىن باشقىالرغا قارىمايدىغا
[. )ىئ 33بىلەن ھېچ ىئنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان خوتۇنالر بار ]

ىئنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار 
[ گويا ۇئالر )سۈزۈكلۈك تە( ياقۇتتۇر، )ائقلىقتا( مەرۋايىتتۇر 31قىلىسىلەر؟ ]

! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى [. )ىئ ىئنسانالر39]

  ①«.نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟

﴾﴿َوِعْنَدُهْم قَاِصرَا َُ الطَّْرِف أَتْ رَ  مۇنداق دەيدۇ: يەنە تاائالهللا   اب 
ۇئالرنىڭ يانلىرىدا ئەرلىرىدىن غەيرىيگە كۆز سالمايدىغان، ياش قۇرامى »

  ②«.وئخشاش جۈپتىلىرى بولىدۇ

                                                           
 ائيەتكىچە. -31ائيەتتىن  -30ھمان ەسۈرە ر  ①
 ائيەت. -30سۈرە ساد  ②
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ەن ائيەتنىڭ دېگ ﴿قَاِصرَا َُ الطَّْرِف﴾تەپسىرىدە ۆئز ىئابنى كەسىر 
ۆئز > بۇ ائيەتتە سۈپەتلەنگىنى»گەن: ېمۇنداق د مەنىسى ھەققىدە

جەننەتتە  ۇئالر ،بولۇپ <ائيالالر قارىمايدىغاناشقا كىشىلەرگە ئەرلىرىدىن ب

 ①«.نەرسىنى كۆرمەيدۇ ابىرگۈزەل ھېچ مۇۆئز ئەرلىرىدىن
 :ىدەتنىڭ مەنىسى ھەققائيە بۇ قەييىم رەھىمەھۇلالھ ىئابنى ىئمام

ەرلىرىگە ئ ۆئز نىڭ كۆزلىرى ۇئالر > ائيەتنىڭ مەنىسى لەر بۇمۇپەسسىر »
 <قىلمايدۇ زۇائر  ا كىشىلەرنىئەرلىرىدىن باشقۆئز  لغان بولۇپ،ىتىتتوخ

مىل كا جەننەت ائياللىرىنىڭ ائيەتبۇ يەنى  ②.دېدى «دېگەنلىك بولىدۇ
 رزۇائ ا كىشىلەرنىئەرلىرىدىن باشق ىئكەنلىكىنى، ىئپپەتلىك

ەرلىرىدىن ئ ئەرلىرىدىن رازى بولغانلىقى ۈئچۈن ۋە ۇئالر قىلمايدىغانلىقىنى
 ئەھلىلىرىنىڭ جەننەت شۇڭا. بىلدۈرىدۇ سالمايدىغانلىقىنى كۆز باشقىسىغا 

 ەتكەنۋە ۋايىغا ي كامىلئەڭ بىلەن لەززەتلىنىشى  جەننەت ائياللىرى 
 بولىدۇ.

 
 دىكى مەستۇرە ھۆرلەرالر چېدىر 

جەننەتنىڭ( الر )ۇئ» ﴿ُحور  َمْقُصورَا َ  ِف اْْلَِيا ِ﴾ :نىڭتاائالهللا 

 َمْقُصورَا َ  ِف » دېگەن ائيىتىدىكى  ③«مەستۇرە ھۆرلەردۇر  ىكىچېدىرلىرىد

                                                           
 بەت. -091 توم - 0 «تفسري ابن كثري» ①
 بەت. -091دېگەن كىتابى « حادي اَلرواح»نىڭ ىمىئابنى قەيي ②
 ائيەت. -10سۈرە راھمان  ③
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دا ر الچېدىر  لىنىپۇئالر ھۆرمەت» نىڭ مەنىسىدېگەن سۆز  «اْْلَِيا ِِ 
كى بەل بولمايدۇ اە ائشكار ئەرلەرگباشقا  ،ن ھۆرلەر بولۇپساقالنغا

 .دېگەنلىك بولىدۇ «ن ساقلىنىدۇشۇرۇودا يالر چېدىر 
ئەرلەرگە » جەننەت ائياللىرىنى ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ ىئمام

 دېگەن. ①«بولۇشتىن پۇتلىرى توختىغان ائيالالردۇر  اائشكار 
لىپ ېئ سۆزلىمىگەن بىر مەسىلىنى تىلغا ۆئلىماالرباشقا  يتىقىشەن

 لغانىتىختھۆرلەر تو  تاائالهللا ھەقىقەتەن  ، الركىبىلىڭ» : ېگەنمۇنداق د
زدەك، ۇئالر ىبىز ىئلگىرى بايان قىلغىنىم : بىرى،ماختىدى ھالەتنىىئككى 

 مايدىغانكۆز سال ىالرغائەرلىرىدىن باشق ئەكسىچەنىڭ ىدۇنيا ائياللىر 
نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلص يغەمابىرى رەسۇلۇلالھپە نىڭتاائالهللا  ؛ يەنە بىرى،ائيالالردۇر 

 ②«وئلتۇرۇڭالر ۆئيلىرىڭالردا» ﴿َوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ﴾ائياللىرى ھەققىدە 
دىغان، مايچېدىرلىرىدىن چىق ، ۇئالردەكائيەتتە تىلغا ېئلىنغىنىدېگەن 

يلىرىدە ائيالالر بولغانلىقىدۇر. ائيالالرنىڭ ۆئز ۆئ ساقلىنىدىغانچېدىرلىرىدا 

 ③.«دۇدىن ھېسابلىنىگۈزەل سۈپەتلىرىۇئالرنىڭ شى ۇلبو ساقالنغان

ور  ﴿حُ  :نىڭتاائالهللا دى ەيخ ائبدۇراھمان ىئابنى ناسىر سەئش
تۇرە ڭ( چېدىرلىرىدا مەسۇئالر )جەننەتنى» َمْقُصورَا َ  ِف اْْلَِيا ِ﴾

                                                           
 بەت. -011ناملىق كىتابى « حادي اَلرواح»ىئابنى قەييىمنىڭ  ①
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -33سۈرە ئەھزاب  ②
 بەتلەر. -300 ،-303توم  -3ناملىق كىتابى  «البيانأضواء »شەنقىتىينىڭ  ③
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 - ۇئالر ۈئنچە: »دېگەنمۇنداق ھەققىدە  ائيىتىدېگەن   ①«ر ھۆرلەردۇ 
غان ىارلئەرلىرىگە تەيي لىرىنىدا ۆئز لىرىبولغان چېدىر  الردىنمەرۋايىت
 اقالنغانس ىغا وئخشاشپادىشاھالرنىڭ ۇئياتچان مەستۇرە قىزلىر ، ھالەتتە

 الرنىڭۇئ شىۇبول ھالەتتە ساقالنغانھۆرلەرنىڭ چېدىرالردا . ائيالالردۇر 

 ②.«دۇا قارشى كەلمەيىغجەننەتنىڭ باغلىرى ۋە بوستانلىرىغا چىقىش
ۇسا ، ئەبۇ مپەتلەپسۈ نىالر جەننەتتىكى چېدىر ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ

ۇنداق م غان ھەدىستەىنرىۋايەت قىل دىنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەشئەرى 
، ن بولغانمەرۋايىتتى ھەربىر مۇئمىنگەشۈبھىسىزكى، جەننەتتە »: ېگەند

 ەڭلىكى ائتمىشك ،ىۋايەتتە)يەنە بىر ر  گەز كېلىدىغان ېئگىزلىكى ائتمىش
 مۇئمىننىڭ ۇئ ( بىر چېدىر بېرىلىدۇ. چېدىر ىئچىدەېيىلگەند گەز كېلىدىغان

ائياللىرى تۇرىدۇ. ۇئ مۇئمىن ۇئالرنى زىيارەت قىلىپ تۇرىدۇ، ۇئ ائيالالر بىر 

ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە  يۇقىرىقى ىىئمام نەۋەۋ  ③.«مەيدۇەلكۆر نى ىبىر  -
 زلىكىېئگى تەرەپكەائسمان  رىۋايەتتە چېدىرنىڭ بىر»دېگەن: مۇنداق 

 ىكىكەڭلرىۋايەتتە چېدىرنىڭ  يەنە بىر  ،دەپ كەلگەن گەزائتمىش 
 ق يوقسىدا قارشىلىىىۋايەت وئتتۇر ىئككى ر  .دەپ كەلگەن گەزائتمىش 

ائسمانغا ىكى گىزلېئ ،ڭلىكىدەچېدىرنىڭ كەڭلىكى زېمىننىڭ كەبولۇپ، 

 ④.«تاقىشىدۇ
 

                                                           
 ائيەت. -10ھمان ەسۈرە ر  ①
 بەت. -0031كىتابى  «تيسري الكرمي الرْحن ِف تفسري كًل ِ املنان» نىڭشەيخ سەئدى ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
 بەت. -011توم  -1كىتابى  «شرح مسلم»نەۋەۋىنىڭ  ④
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 كۆكسى كۆتۈرۈلگەن قىزالر

 ۞ َق َوأَْعَنابًاَحَدائِ  ۞ ﴿ِإنَّ لِْلُمتَِّقَ  َمَفازًا مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا 
[. 30شۈبھىسىزكى، تەقۋادارالر نېمەتكە ېئرىشىدۇ ]» ﴾۞ وََكَواِعَب أَتْ رَابًا

 ①«.[33] [. تەڭ تۇش قىزالردۇر 30)ۇئ نېمەت( باغالر، ۈئزۈملەردۇر ]

ىڭ ندېگەن سۆز  «وََكَواِعبَ »ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ  ىئمام

ڭ نى<كاعببولسا > <وََكَواِعبَ »> :ېگەنمەنىسى ھەققىدە مۇنداق د
ى مەنىن دېگەن <كۆكسى كۆتۈرۈلگەن قىز> ،بولۇپ شەكلى كۆپلۈك

 يەنى .ك تۇر لىدېگەن <القىيۇم>لەۋزىنىڭ ئەسلى مەنىسى سۆز . بىلدۈرىدۇ
 پىالتۆۋەنگە ساڭگ، بولۇپ القيۇمى ۇئالرنىڭ كۆكسى ائنارغا وئخشاش

 ②.«مىغانقال
لىق ىئ ئەقىل»: ېگەنقەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دىئابنى  ىئمام

 ىڭىزسىز ۆئز  دۇر.نىڭ گۈزەل سۈپەتلىرىدىنىبۇ جەننەت ائياللىر  ىئنسان،
 شكەنچۈپىتنىگە  . پەس نەرسىلەرگە رازى بولماڭۋە  سۈئچۈن ئەرزىمە

 سەۋەبىدىننى ۆئزىڭىزگە ھەمراھ قىلىش قانداق پاسىق ھەمراھھەر 
 .راق بولۇڭىلىشىدىن يېققا چۈشۈپ قنەپسىڭىزنىڭ خارلى بولىدىغان

 ،ەسشى شەرت ئەمۇجەم بول جىسىمالرنىڭپاسىقالرغا ھەمراھ بولۇشتا 
 ۇئزۇن ائرىسىنى ۋە وئخشىمىغان يۇرتالردىن بولسىمۇ پاسىقالر گەرچە

 ردۇر.الھەمراھ ۋە قېرىنداش ائرا، ۇئالر ۆئز ائيرىپ تۇرسىمۇ باياۋانالر - چۆل

                                                           
 ائيەتكىچە. -33ائيەتتىن  -30سۈرە نەبە  ①
 بەت. -013ناملىق كىتابى « حادي اَلرواح»ىئابنى قەييىمنىڭ  ②
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ت بىر ائيال ياكى لەنە چۈشكەنۇئالرنىڭ پىتنىگە  ،نىڭ سەۋەبىبۇ
نى لىرىتۋە كۆڭۈلسىز لەززە لىرىنىناچار شەھۋەت تىنقىلىنغان بىر سۈرەت

 . بىردۇر ائرا ۆئز  تەلەپ قىلىشتا قەلابلىرى 
ە بولسىڭىز، مەن سىزگ بەندە يھەقىقىغا تاائالهللا ئەگەر سىز 

گە قۇل لەر ھارام قىلىنغان نەرسى نىڭلەر ئەھۋالىنى سۈپەتلەپ بەرگەن كىشى
نىڭ التاائهللا بەلكى  ماڭبولقۇل  نداق نەرسىلەرگەۇئ ،بولغىنىدەك

 !بولۇڭ پاك دىنگۇناھالر  نداقۇئ ،ىقىپھۇزۇرىدىكى بۈيۈك ساۋابقا قىز 

 وََكَواِعَب أَتْ رَابًا ۞ َحَداِئَق َوأَْعَنابًا ۞ َمَفازًا﴿ِإنَّ لِْلُمتَِّقَ  نىڭ: تاائالهللا 
[. )ۇئ نېمەت( 30شۈبھىسىزكى، تەقۋادارالر نېمەتكە ېئرىشىدۇ ]> ﴾۞

، بۇ سۆزى دېگەن   ①<[33] [. تەڭ تۇش قىزالردۇر 30باغالر، ۈئزۈملەردۇر ]
 تەقۋادارالرنىڭ بەرگەن ەڭ راست ۋەدە بىلەن ۋەدەئ تاائالهللا 

 ②.«تاللىشىدۇر 
 

 جىن يېقىنچىلىق قىلىپ باقمىغان قىزالر ۋە ىئنسان

 َعْلَناُهنَّ أَْبَكاًراَفجَ  ۞ ﴿ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاءً  :مۇنداق دەيدۇ تاائالهللا 
ز ھۆرلەرنى شۈبھىسىزكى، بى» ﴾۞ َِلَْصَحاِب اْلَيِم ِ  ُعرُبًا أَتْ رَابًا ۞ ۞

 33دۇق ]ئەرلىرىگە ائمراق، تەڭ تۇش قىليېڭىدىن ياراتتۇق، ۇئالرنى پاكىز، 

                                                           
 ائيەتكىچە. -33ائيەتتىن  -30سۈرە نەبە  ①
 بەت. -003كىتابى  ناملىق« روضة احملب » نىڭىئابنى قەييىم ②
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   ①«.[39[. بۇ ھۆرلەر ساائدەتمەنلەر ۈئچۈندۇر ]31 -
قان قلدىدا تۇرۇپ ھېساب بېرىشتىن قور ۆئز پەرۋەردىگارىنىڭ ائ

ُمتَِّكِئَ  ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تاائالهللا  ،كىشىلەرنىڭ ساۋابىنى بايان قىلىپ
َرٍق َوَجََن اْْلَنَّتَ ْ ِ َدانٍ َعَلى فُ ُرٍش َبطَائِنُ َها ِمْن  َتب ْ ُْ آََّلِء َربِ ُكَما  فَِبَأي ِ  ۞ ِإ

بَانِ  َلُهمْ  ۞ ُتَكذِ   ۞  َوََّل َجان  ِفيِهنَّ قَاِصرَا َُ الطَّْرِف َلَْ َيْطِمثْ ُهنَّ ِإْنس  قَ ب ْ
بَانِ  ِبَأيِ  آََّلِء فَ  ۞ انُ َكأَن َُّهنَّ اْلَياُقو َُ َواْلَمْرجَ  ۞ فَِبَأيِ  آََّلِء َربِ ُكَما ُتَكذِ 

بَانِ  ۇئالر ئەستەرلىرى قېلىن تاۋاردىن بولغان » ﴾۞ َربِ ُكَما ُتَكذِ 
تۆشەكلەرگە يۆلىنىدۇ، ىئككى جەننەتنىڭ مېۋىسى )تۇرغان، وئلتۇرغان، 

[. )ىئ ىئنسانالر! 30ياتقان ائدەممۇ ۈئزەلەيدىغان دەرىجىدە( يېقىندۇر ]
ار نېمەتلىرىنى ىئنكجىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى 

[ ۇئ جەننەتلەردە ئەرلىرىدىن باشقىالرغا قارىمايدىغان، 33قىلىسىلەر؟ ]
ئەرلىرىدىن بۇرۇن ۇئالر بىلەن ھېچ ىئنسان ۋە جىن يېقىنچىلىق قىلمىغان 

[. )ىئ ىئنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ 33خوتۇنالر بار ]
[ گويا ۇئالر )سۈزۈكلۈك تە( 31؟ ]قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر

[. )ىئ ىئنسانالر! جىنالر!( سىلەر 39ياقۇتتۇر، )ائقلىقتا( مەرۋايىتتۇر ]

  ②«.[13] پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟

فَِبَأيِ  آََّلِء  ۞ ﴿ِفيِهنَّ َخي ْرَا َ  ِحَسان   مۇنداق دەيدۇ: يەنە تاائالهللا 

                                                           
 ائيەتكىچە. -39ائيەتتىن  -33ىئە قسۈرە ۋا ①
 ائيەتكىچە. -31ائيەتتىن  -30ھمان ەسۈرە ر  ②
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بَانِ  بَانِ فَبِ  ۞ ُحور  َمْقُصورَا َ  ِف اْْلَِيا ِِ  ۞ َربِ ُكَما ُتَكذِ   َأيِ  آََّلِء َربِ ُكَما ُتَكذِ 
َلُهْم َوََّل َجان  ۞ بَانِ فَِبَأيِ  آََّلِء َرب ِ  ۞ ََلْ َيْطِمثْ ُهنَّ ِإْنس  قَ ب ْ ۇئ » ﴾۞ ُكَما ُتَكذِ 

[. )ىئ ىئنسانالر! جىنالر!( سىلەر 11]جەننەتلەردە چىرايلىق خوتۇنالر بار 
[ ۇئالر 10پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟ ]

[. )ىئ ىئنسانالر! 10)جەننەتنىڭ( چېدىرلىرىدا مەستۇرە ھۆرلەردۇر ]
جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار 

 گىرى ۇئالرغا ھېچ ىئنسان يېقىنچىلىق[ ئەرلىرىدىن ىئل13قىلىسىلەر؟ ]
[. )ىئ ىئنسانالر! جىنالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ 10قىلمىغان ]

  ①«.[31] قايسى نېمەتلىرىنى ىئنكار قىلىسىلەر؟
هللا  ىئساھابىلەر: >»مۇنداق دېگەن:  رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇ ەبۇ ھئ

< دەپ ؟يېتىشەلەمدۇقنىڭ ئەلچىسى! بىز جەننەتتە ائياللىرىمىزغا 
البىر ائدەم كۈندە يۈز قىزغا : >ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ، سورىۋېدى  <يدۇھەمراھ بوال

 ②.«دېدى

َلُهْم َوََّل َجان ﴾: نىڭتاائالهللا  ئەرلىرىدىن » ﴿َلَْ َيْطِمثْ ُهنَّ ِإْنس  قَ ب ْ
دېگەن  «يېقىنچىلىق قىلمىغان ۋە جىن ىئلگىرى ۇئالرغا ھېچ ىئنسان

ەززەت للەززەتنىڭ كامىل  ائرقىلىق ېئرىشىدىغانسۆزىدە شۇ قىزالر 
ىپ ، چۈنكى ئەر كىشىنىڭ باشقا كىشى جىما قىلۇئقتۇرۇلغان ىئكەنلىكى

ى بىلەن جىما كىش باشقا ،دىغان لەززىتىىباقمىغان ائيال بىلەن ھاسىل بول

                                                           
 ائيەتكىچە. -13ائيەتتىن  -11ھمان ەسۈرە ر  ①
 دېگەن.« سەھىھ»تەبرانى رىۋايىتى. ئەلابانى  ②
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 رتۇقتۇر.ن ائدىتىىيال بىلەن ھاسىل بولىدىغان لەزز ائ قىلىپ باققان
كى، دۇ نىىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلئەنەس ىئابنى مالىك 

 امۇنچىلىك جىم -مۇئمىنگە مۇنچىلىك ەتتە جەنن: »ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ
غا تاقىتى بۇنىڭ، رەسۇلۇلالھىئ »، ساھابىلەر: دېدى« قۇۋۋىتى بېرىلىدۇ

 011، ۇئنىڭغا ھەئە: »ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ دەپ سورىۋېدى،« ؟يېتەمدۇ

   ①دېدى. «بېرىلىدۇ قۇۋۋەت يكىشىلىك جىنسى
 

 ەئرلىرىگە ائمراق

 َعْلَناُهنَّ أَْبَكارًاَفجَ  ۞ ﴿ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاءً  مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا 
ز ھۆرلەرنى شۈبھىسىزكى، بى» ﴾۞ َِلَْصَحاِب اْلَيِم ِ  ُعرُبًا أَتْ رَابًا ۞ ۞

 33ىلدۇق ]قيېڭىدىن ياراتتۇق، ۇئالرنى پاكىز، ئەرلىرىگە ائمراق، تەڭ تۇش 

 دېگەن سۆزنى «ُعرُبًا» ②«.[39[. بۇ ھۆرلەر ساائدەتمەنلەر ۈئچۈندۇر ]31 -
« الرئەرلىرىنى ياخشى كۆرگۈچى ائيال» ۇلالھىئمام ىئابنى كەسىر رەھىمەھ

 مۇشۇ ۇمىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ ىئمامبۇ سۆزنى  ③ەن.لىگشەرھدەپ 

  ④.گەنچۈشەندۈر  ىدەمەن خىل
ردىن ائيالال لۇشراق بوئەرلىرىگە ائم ۋە ۇشچىرايلىق بول جامالى

مەقسەتتۇر. خۇددى ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ  تەلەپ قىلىنىدىغان

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»رمىزى رىۋايىتى، ئەلابانى ىت ①
 ائيەتكىچە. -39ائيەتتىن  -33ىئە قسۈرە ۋا ②
 .بەت -013توم  -0 «تفسري ابن كثري» ③
 بەت. -010ناملىق  كىتابى « حادي اَلرواح» نىڭىئابنى قەييىم ④
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ۋە  ىشۇھۆرلەرنىڭ سۈرىتىنىڭ چىرايلىق بول تاائال هللا»ېئيتقاندەك: 
ززىتىنىڭ . مانا بۇ ئەر كىشىنىڭ لەجەملىدىنى شىۇسۆھابىتىنىڭ گۈزەل بول

 .«قىلىنىدىغان مەقسەتتۇر ائيالالردىن تەلەپ  ولۇشى ۈئچۈنكامىل ب
 

 رشالتۇتەڭ 

 ۞ اِئَق َوأَْعَنابًاَحدَ  ۞ ﴿ِإنَّ لِْلُمتَِّقَ  َمَفازًا مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا 
[. )ۇئ 30شۈبھىسىزكى، تەقۋادارالر نېمەتكە ېئرىشىدۇ ]» وََكَواِعَب أَتْ رَابًا﴾

.[33] قىزالردۇر [. تەڭ تۇش 30نېمەت( باغالر، ۈئزۈملەردۇر ] ىئابنى   ①«

لىرى ياشدېگەن سۆزنىڭ مەنىسى > <أَتْ رَابًا: »>كەسىر رەھىمەھۇلالھ

 ②دېدى.« بولىدۇ دېگەنلىك <قىزالر تەڭ تۇش
جەننەت »مۇنداق دېگەن:  ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ ىئمام

لىشتىكى تىلغا ېئىئكەنلىكىنى  تەڭ تۇشنىڭ ياشلىرىنىڭ ىائياللىر 
رى ائيالالر ۋە ېكەتكەن ق قىلىپىكى يولۇئالرنىڭ ىئچىدە گۈزەل ،مەقسەت

يوق  ىڭنتاقەت كەلتۈرەلمەيدىغان كىچىك قىزالر  گەائالقى يجىنسى
سىچە. قىزالرنىڭ ئەكبولسا وئغۇلالر . بايان قىلىشتۇر ىئكەنلىكىنى 

( الىالرىدىغان غىلمانالر )كىچىك بجەننەت ئەھلىگە خىزمەت قىلجەننەتتە 

 ③.«بار
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ىزلىرى جەننەت ق»مۇنداق دېگەن:  ىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ ىئمام
 مايدىغانىلقچوڭالر ۇئالرنى زىيارەت  بولغان،كىچىكلەرگە خاس قانداقتۇر 

 ەڭ تۇشتياشلىرىغا  يىگىتلەرنىڭياش  بەلكى ۇئالر ئەمەس ائيالالر

 ①.«قىزالردۇر  مەستۇرە كېلىدىغان ياش
 

 خاتىمە
ھۆرلەر  تقۇزىدىغان ۋەر ىئشتىياق تا ېئرىشىشكەسىزنى ۇئالرغا  بۇ

 شۇڭا سىز .دۇر ەتلىرىدىغان جەننەت ائياللىرىنىڭ سۈپماكانىغا چاقىرى
هللا دا ھال رازىلىقىنى تەلەپ قىلغاننىڭ تاائالهللا  ۈئچۈن ۇئالرغا ېئرىشىش

ڭ!ب ىئشەنچ غا كەسكىن ىتوغرا يولغا باشاليدىغانلىقنىڭ تاائال  اغال
 شېئىر

 نىڭ بەردىم سۆزلەپ، سۈپەتلەپ،يوللىرىنى جەننەت
 سەل قارىما قىل سەۋەب. ڭ يەتمەكنىمەقسەت قىلسا

 ، چاققان بولسۇن قەدىمىڭ،ائلدىرىغىن، تېرىشقىن
 يا بىر سائەت.بولۇر گو بۇ ھاياتتا مېڭىشىڭ

 ۆئزۈڭگە، ھەمدە ، سۆزلەجەننەتكە ائشىق بولغىن
 .ئەت پمەھرى ۈئچۈن سەر  ھايات بولساڭ بارىڭنى

 روزا تۇتقانالر كەبى، چەكجاپا جەننەت ۈئچۈن 
 ت كۈنىدەك.بولىدۇ گويا ھېي يەتكەن شۇ ۋاق

 سۈپەتلىرى جەننەتنىڭ تۇيدۇرمىسۇن چارچاشنى،
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 ①جەننەت ئەمىندۇر پەقەت. خەتەرلەردىن ھالقىغىن،
ى نبۇ دۇنيادىكى ئەرزىمەس گۈزەللىك ىرى لگىھەقىقەتەن ئەقىل ىئ

قا خوزاد ەھەمد سۇسلۇق قىلمايدۇۆئيلىنىشتىن  قىزلىرىغا جەننەت دەپ
ۋاقىتلىق ھارام لەززەتنى جەننەتتىكى  كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان

 يقىھەقى . كىمكىگىشمەيدۇېتلەززەتكە  بولغان كامىل ۋە يھەقىقى
دا گە ائلماشتۇرۇشنى تەلەپ قىلسا، ۇئ سودىلەر ئەرزىمەس نەرسى لەززەتنى

ى ھايات ،ەسىربولغان، شەھۋىتىگە ئ تاچىلىقائقىۋىتى قىيىن ،زىيان تارتقان
 ىشىغا قۇل بولغان كىشىدۇر.ھخا - ۋە نەپس

 شېئىر
 لەززەت، يىىئزدەپ دۇنياۋ سەن كەلمىدىڭ دۇنياغا

 مەقسەت. قىائخىر ياكى پىچەك نەرسىلەر ئەمەس 
 ئەسلى غايە تەييارالش ائخىرەتكە وئزۇقنى،

 .دۇنيالىقىڭ چوڭ زىيان بولۇر ساڭا شۇ سەۋەب
 غەملەر يېدىڭ چوڭ ىئشتىن سېنى توسقان نەرسىگە،

 رەت.چەك تىڭ دۇنيا دەپ ھەس تەرك ېئتىپ غايىنى،
 بولسا قەلابىڭ ساالمەت، لالھىبولسۇن، ۋە ئەپسۇس

 قاالر ىئدى ۈئزۈلۈپ بۇ مەھرۇملۇقتىن پەقەت.
 تخۇش قىلدى قەلابنى پىچەك دۇنيا ھاياتى،مەس

 ②تاپار ھوشىنى يېتىپ كەلسە ائخىرەت.لېكىن 
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ە قۇالق تىمگىنەسىھ !كىشى خااليدىغانياخشىلىقنى  ىگەىئ ۆئز 
 ىزگەس ھارام لەززەتكە ائلدىراشنى لىنىڭ.مەنپەئەت ۋە ۇئنىڭدىن سېلىڭ

هللا  ىتىڭ،كۆرسىشىڭىزغا قارشىلىق ھخا - نەپسزىننەتلەپ كۆرسەتكەن 
 ىئتائەت غاىلرەسۇۋە ۇئنىڭ  هللا ،ائرغامچىسىغا چىڭ ېئسىلىشنىڭ تاائال

نىڭ لەر مەتان نېارالنغتەيي تەقۋادارالرغاھۇزۇرىدىكى نىڭ تاائالهللا  ۋە قىلىش
 - ائرقىلىق نەپس م قىلىشىئكەنلىكىگە جەز  مەڭگۈلۈكۋە  سىلېئ

دىغان لەززەتنى ھېس قىلىبىلىڭكى،  .ل قىلىڭرو كونت ىشىڭىزنىھخا
 قانداقەر رىشىلگەن ھھارامدىن ېئ ئەزاالرنىڭ پەرقلىق بولۇشىغا قارىماي،

لىپ بارىدۇ گە ېئلەر ئەندىشى - غەم ۋە رەت، سىقىلىشھەسكىشىنى لەززەت 
كاتتا  جەننەتتىكى كىرىشكە سەۋەب بولۇش بىلەن بىرگە وزاخقاد ھەمدە

 .دىن مەھرۇم قويىدۇالر ساۋاب

َ َولْ ۇ: مۇنداق دەيد تاائالهللا  تَ ْنُُْر نَ ْفس  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ
َوََّل َتُكونُوا َكالَِّذيَن  ۞  َخِبري  ِبَا تَ ْعَمُلونَ َقدََّمْت لَِغٍد َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َما 

ُقونَ  ُِ ََّل َيْسَتِوي َأْصَحاُب  ۞ َنُسوا اَّللََّ َفأَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهْم أُولَِئَك ُهُم اْلَفا
مىنلەر! هللا ۇئىئ م» ﴾۞ ُهُم اْلَفائُِزونَ النَّاِر َوَأْصَحاُب اْْلَنَِّة َأْصَحاُب اْْلَنَِّة 

تىن قورقۇڭالر، ھەر ائدەم ئەتە )يەنى قىيامەت كۈنى( ۈئچۈن )ياخشى 
ئەمەللەردىن( نېمىلەرنى تەييارلىغانلىقىغا قارىسۇن، هللا تىن قورقۇڭالر، 

[. 09هللا ھەقىقەتەن قىلىۋاتقان ىئشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر ]
ۇغان، شۇنىڭ بىلەن هللا ۇئالرغا ۆئزلىرىنى هللا نى ۇئنت ،سىلەر

[. 01ۇئنتۇلدۇرغان كىشىلەردەك بولماڭالر، ئەنە شۇالر پاسىقالردۇر ]
ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى جەننەت )قىيامەت كۈنى( باراۋەر بولمايدۇ، 
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  ①.«[01] ئەھلى جەننەت بولسا مەقسەتكە ېئرىشكۈچىلەردۇر 
 ەرسىلەردىنىدىغان نسەۋەب بول كېتىشىڭىزگە شىپائجىزلى نىڭسىز 

 بۇ نەرسىلەر .ىئرادىڭىز سۇنىدۇ ىدۇ،كېتھىممىتىڭىز  بولمىسا ،ساقلىنىڭ
ا زىيان تارتقۇچىالرنىڭ وئرنىغ وئينايدىغان غا ۇئسۇلسىزنى شەيتان

شەيتان كىشىلەرنىڭ يامان ئەمىلى سەۋەبلىك ھەيدەيدىغان قامچىدۇر. 
كرى ائجىز مى - لەيشەيتاننىڭ ھىلېكىن ۇئالر ۈئستىن غالىب بولىدۇ، 

 ە تەقۋادارۋ ىئخالسمەننىڭ تاائالهللا دۈشمەن تۇتقان  شەيتاننى، بولۇپ
 تاائال هللابۇ ھەقتە  نەرسىگە ېئرىشەلمەيدۇ.ھېچشەيتان رىدىن بەندىلى

َا َيْدُعو :مۇنداق دەيدۇ ُذوُه َعُدواا ِإَّنَّ ِحْزبَُه  ﴿ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدو  فَاَّتَِّ
شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە » لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعرِي﴾

دۈشمەندۇر، ۇئنى دۈشمەن تۇتۇڭالر، شەيتان ۆئزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى 

  ②«.دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ
نىڭغا يتان ۇئشە ،ئەمما شەيتاننى دوست تۇتقان كىشىگە كەلسەك

ولىدۇ. مانا بۇ ب قۇلۇئ كىشى شەيتانغا  شۇنىڭ بىلەن ،ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ
ھېكمىتى  ولغانگە بگەن كىشىلەر ۈ ۆئر  دىن يۈز ىر زىكۆئزىنىڭ  نىڭتاائالهللا 

 َعْن ذِْكِر ﴿َوَمْن يَ ْعشُ  مۇنداق دەيدۇ: تاائالهللا بۇ ھەقتە  ۋە ائدىللىقىدۇر.
ْم لََيُصدُّونَ ُهْم َعِن السَِّبيِل َوِإن َّهُ  ۞ َشْيطَانًا فَ ُهَو لَُه َقرِين   الرَّْْحَِن نُ َقيِ ْض َلهُ 

تىشتىن )يەنى كىمكى مېھرىابان هللا نى ياد ېئ» ﴾۞ َوََيَْسُبوَن أَن َُّهْم ُمْهَتُدونَ 
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قۇرائندىن( يۈز ۆئرۈيدىكەن، بىز ۇئنىڭغا شەيتاننى مۇسەللەت قىلىمىز 
بولىدۇ  ھەمىشە ھەمراھ)شەيتان ۇئنى ۋەسۋەسە قىلىدۇ(، شەيتان ۇئنىڭغا 

شۈبھىسىزكى، شەيتانالر ۇئالرنى )يەنى ائزغۇن كۇففارالرنى(  -[. شەك 33]
 توغرا يولدىن توسىدۇ، ۇئالر بولسا ۆئزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ

[13]».① 
ېقىن ي دىن ۋە شۇ كىشىلەرگەزىيان تارتقان كىشىلەر  ،قېرىندىشىم

زىيان  مۇسىز  ،ۇئالر زىيان تارتقاندەك مىسابولساقلىنىڭ.  پ قېلىشتىنبولۇ
ەرزىمەس ئ ،ناچار بولۇپ ىشلىرى خاھ - نەپسۇئالرنىڭ  .پ قالىسىزتارتى

رازى  اغئەرزىمەس ىئشالر  ىشىڭىزخاھ - نەپسپەس ىئشالرنى ىئزدەيدۇ. 
 سۇن!بول جانابائلىيسىلەرگە قارىمايدىغان ر پەس نە ۋە بولمايدىغان

 شېئىر
 ،نەزەر سالۆئتكەنلەرنىڭ ھالىغا ىئابرەت بىلەن 

 ②ائلىي نېئمەت سېتىپ ائل. ائرقىلىقائددى نەرسەڭ 
 اپاتمۇك قىلىڭ. ىئابادەت - لىق بىلەن ئەمەلقۋاتەغا تاائالهللا 

 ەييارلىغانگە تھېساب كۈنىن، ۈىغانلىقى ۈئچتىرىشچانلىقتىن كېلىد
 نگۈچىىئشەمەڭگۈلۈك جەننەتكە  سىزئەگەر  !ىلىرىڭىزگە قاراڭنەرس

سەل  ھەربىر سائەتكە تىشتىن ىئلگىرى ېۋاقىت ۆئتۈپ ك بولسىڭىز
 غا كۆچەت تىكىڭ!، ۇئنىڭقارىماي

 شېئىر
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 ائڭلىغان، سايە باردۇر جەننەتتە، بىز ھەممىمىز
 تىكىش ئەلۋەتتە. شۇڭا كېرەك دۇنيادا كۆچەت

 ساڭ، ۇئالر تەسابىھ، تەكابىردۇر.ىسور   «؟كۆچەت نېمە»
 سانا ۋە يەنە ىئمان ېئيتىش تەۋھىدكە. -ھەمدۇ 

 ئەتسەڭ ھاياتتا،ئەپسۇس بولسۇن كۆچەتنى تەرك 
 قىلغان بەندىگە؟ زايەتنى ىنېمە قاالر ۋاق

 ،ىئنسانشمىغان ئەي ىىئقرار قىلىپ بۇالرنى تىر 
 مەتكە؟ئئەمەل قىلماي قانداقمۇ ېئرىشكەن بار نې

 نى،تاشالپ قويساڭ يېرىڭ ي ناۋاداكۆچەت تىكمە
 سىۋەتكە؟ قاالرنېمە  قۇرۇق تۇرسا بوستانلىق

 لېكىن يېرىڭ ۇئرۇقسىز، ڭ ھوسۇلنىۈئمىد قىلدى
 سۇل ، خىالپ تۇرسا سەۋەبكە.ھو ەر مولقايدىن كېل

 ۇ ئەمەس،هللا بىلەن پەيغەمابەر ۆئگەتكىنى ب

 ①سۈننەتكە. -قۇرائن، ھەدىس  شۇ سەۋەب تقىندەرھال قاي
ل ۈتەۋەككا غتاائالهللا  ساقلىنىڭ،ۇشتىن مايىل بول ىزگەنەپسىڭ

 ىئش  ھېچقولىمىزدىن  ياردىمىسىز نىڭتاائالهللا  ،ىڭقىل
 !ىئشىنىڭكەلمەيدىغانلىقىغا 

زىنىڭ ىئنسان ۆئ»: ېگەنمۇنداق دىئابنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ  ىئمام
گە ىئشەنچ ۋە ىئپپەتلىك ىئكەنلىكى ، ئەھۋالىغانەپسىگە، چىدامچانلىقىغا

 ۇئ كىشى ،ۇئالرغا قىلىپ قالغان ۋاقىتتا ىئشەنچىسىنى قالمىسۇن.قىلىپ 
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ائيرىلىپ قالىدۇ ۋە ۇئ كىشىنى وئڭۇشسىزلىق  قوغدىشىدىننىڭ  هللا
ەسۇلۇلالھ ر نىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىكى بولغان لىرىمەخلۇقات تاائالهللا  قورشايدۇ.

َناَك َلَقْد  ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:  ملسو هيلع هللا ىلص رَْكُن إِلَْيِهْم َشْيًئا ِكْد ََ ت َ ﴿َوَلْوََّل َأْن ثَ بَّت ْ
سېنى بىز )ھەقتە تۇرۇشتا( مۇستەھكەم قىلمىغان بولساق، > قَِليًًل﴾

 ②«.①<ۇئالرغا مايىل بولۇپ كەتكىلى ھەقىقەتەن تاس قالغان ىئدىڭ
ۈئستىدە  مسالىئ ،بىلەن ھۆرمەتلىشىنى ەتجەنن بىزنى دىنتاائالهللا 

راق پىتنىلەردىن يى ۋە ائشكارا شۇرۇنيو ، بىزنىقەدەر ۋاپات تاپقانغا
 ۋە چىدۇر ۇغدۇائالرنى ائڭالپ تۇر  تاائالهللا يمىز. ھەقىقەتەن اقىلىشىنى سور 

 بەندىلىرىگە ناھايىتى يېقىندۇر.
ق بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ائتا قىلغىن، ائخىرەتتىمۇ ياخشىلى !هللاىئ 

 ، ائمىن!ائتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ائزابىدىن ساقلىغىن
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