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ئادەم بىلەن ھەۋۋانىڭ جەننەتتە تۇرۇشى
ئادەم يالغۇزلۇق ھېس قىلدى، ئالالھ ئۇنىڭغا ئۈلپەت بولۇشى 
ئۈچۈن ھەۋۋانى ياراتتى، ئادەم ئۇنى ھەۋۋا دەپ ئاتىدى. ئالالھ 
دەرەختىن  بىر  ئۇالرغا  ۋە  ئورۇنالشتۇردى  جەننەتكە  ئۇالرنى 
ئالالھ  قىلدى.  رۇخسەت  پايدىلىنىشقا  نەرسىدىن  ھەممە  باشقا 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿بىز )ئادەمگە(: »ئى ئادەم! سەن خوتۇنۇڭ )يەنى 
نەرسىلەردىن  جەننەتتىكى  تۇرۇڭالر!  جەننەتتە  بىلەن  ھەۋۋا( 
دەرەخكە  بۇ  ئىچىڭالر،   – يەپ  كەڭتاشا  خالىغىنىڭالرچە 
يېقىنالشماڭالر )يەنى مېۋىسىدىن يېمەڭالر(، بولمىسا )ئۆزۈڭالرغا( 

زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولۇپ قالىسىلەر« دېدۇق﴾.
 )سۈرە بەقەر، 35 – ئايەت(
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شەيتاننىڭ ئۇالرغا ۋەسۋەسە قىلىشى
ئادەم بىلەن ھەۋۋا ئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلىپ چەكلەنگەن 
دەرەخكە يېقىنالشمىدى. شەيتان ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىنسانلىق 
سۈپىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنىڭغا ئۆچمەنلىك بىلەن ئىزچىل ۋەسۋەسە 
قىلىشقا باشلىدى. ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: »شەيتان ئۇنىڭغا ۋەسۋەسە 
قىلىپ: >ئى ئادەم! مەن ساڭا )يېگەن ئادەم( ئۆلمەيدىغان دەرەخنى 
دېدى«.  قويايمۇ؟<  كۆرسىتىپ  پادىشاھلىقنى  تاپماس  زاۋال  ۋە 
)سۈرە تاھە، 120 – ئايەت(. ئادەم شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىگە ئالدىنىپ، 
چەكلەنگەن دەرەخنى يېسەم نېمە بولىدىغاندۇ؟ راستىنال ئۇ يىگەن 
قىلىشقا  خىيال  دېگەنلەرنى  دەرەخمىدۇ؟  ئۆلمەيدىغان  ئادەم 

باشلىدى. 
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ئارىدىن ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتتى، ھالبۇكى ئادەم بىلە ھەۋۋا تېخىغىچە 
چەكلەنگەن دەرەخنى كاللىسىدىن چىقىرۋىتەلمىگەن ئىدى. ئالالھ 
مۇنداق دەيدۇ: »شەيتان ئۇ ئىككىسىنى تېيىلدۇردى )يەنى مەنئى 
خاتاالشتۇردى(،  يېگۈزۈپ  مېۋىسىنى  دەرەخنىڭ  قىلىنغان 

تۇرۇۋاتقان جەننەتتىن چىقاردى«. )سۈرە بەقەر، 36 - ئايەت(.
 شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئاخىرى بىر كۈنى ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىدىن 
يېيىشنى قارار قىلدى. ئۇالر ئىبلىسنىڭ كونا دۈشمەن ئىكەنلىكىنى 
ئەستىن چىقىرىپ، چەكلەنگەن دەرەخنىڭ مېۋىسىدىن يېدى. ئۇالر 

شەيتاننىڭ ئىرادىسىگە بويسۇنۇپ، ئالالھنىڭ ئەمرىدىن چىقتى. 



 4

ئادەم بىلەن ھەۋۋا تاكى يالىڭاچلىنىپ قالغانغا قەدەر دەرەخنىڭ 
قالغانلىقىنى  يالىڭاچلىنىپ  ئۇالر  توختىمىدى.  يېيىشتىن  مېۋىسىنى 
كۆرۈپ، دەرەخ يوپۇرماقلىرى بىلەن يالىڭاچ بەدەنلىرىنى يۆگەشكە 
بۇيرۇدى.  كېتىشكە  چۈشۈپ  جەننەتتىن  ئۇالرنى  ئالالھ  باشلىدى. 
ئارقىلىق  ئالدامچىلىق ئۇسۇللىرى  ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: »شەيتان 
چۈشۈردى.  مەرتىۋىگە(  تۆۋەن  مەرتىۋىدىن  )يۇقىرى  ئۇالرنى 
ئەۋرەتلىرى  ئۇالرنىڭ  كېيىنال  يېگەندىن  مېۋىسىنى  دەرەخنىڭ 
ئېچىلىپ قالدى، ئۇالر جەننەتتىكى دەرەخلەرنىڭ ياپراقلىرى بىلەن 
ئەۋرەتلىرىنى يېپىشقا كىرىشتى، ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى )ئۇالرغا 
يېيىشنى  مېۋىسىنى(  )يەنى  دەرەخنى  بۇ  سىلەرگە  >مەن  كايىپ(: 
مەنئى قىلمىغانمىدىم؟ شۈبھىسىزكى، شەيتان سىلەرگە ھەقىقەتەن 

ئاشكارا دۈشمەندۇر، دېمىگەنمىدىم؟< دەپ نىدا قىلدى«. 
                                 )سۈرە ئەئراف، 22 – ئايەت(
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ئۇالرنىڭ زېمىنغا چۈشۈشى
 - >بىر  ئىبلىسقا(  ھەۋۋاغا،  »)ئادەمگە،  دەيدۇ:  مۇنداق  ئالالھ 
يۈزىگە(  يەر  )جەننەتتىن  ھالدا  ئۆچەكەشكەن  بىلەن  بېرىڭالر 
چۈشۈڭالر، يەر يۈزىدە ۋاقىتلىق )ئەجىلىڭالر توشقۇچە( يەرلىشىڭالر 

ۋە )نېمەتلەردىن( بەھرىمەن بولۇڭالر< دېدۇق«.
 )سۈرە بەقەر، 36 - ئايەت(.

تەۋبە  ئېيتىپ  ئىستىغپار  پەرۋەردىگارىغا  ھەۋۋا  بىلەن  ئادەم 
قىلدى.  قوبۇل  تەۋبىسىنى  قىلىپ  رەھمەت  ئۇالرغا  ئالالھ  قىلدى. 
خەۋەر  ياشايدىغانلىقىنى  زېمىندا  كېيىن  بۇنىڭدىن  ئۇالرغا  ئالالھ 
كۈنى  قىيامەت  ئۆلۈپ،  زېمىندا  ياشاپ،  زېمىندا  ئۇالر  بەردى. 

زېمىندىن تىرىلدۈرىلىدۇ. 
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ئۆگەنگەنلىرىمىز:
ئۇالرغا  يەرلەشتۈرۈپ،  جەننەتكە  ھەۋۋانى  بىلەن  ئادەم  ئالالھ 

كاتتا ئېھسان قىلدى.
جەننەت مېۋىسىنىڭ پىشىدىغان بەلگىلىك ۋاقتى يوق، ھەر دائىم 

يېگىلى بولىدۇ.
نەرسىدىن  كۆرىدىغان  ياخشى  ئۇنى  سىناپ،  ئىنساننى  ئالالھ 

چەكلەيدۇ.
ئىنساننىڭ  ئالالھقا ئاسى بولۇشى ئۆز – ئۆزىگە زۇلۇم قىلغانلىقىدۇر.
شەيتاندىن  ئىنسانالر  شۇڭا  دۈشمىنىدۇر.  ئىنسانىيەتنىڭ  شەيتان 

ئېھتىيات قىلىشى كېرەك. 
ئالالھ ئاتىمىز ئادەم ئەلەيھسىساالمغا تەۋبە قىلىشنى ئۆگەتتى. بۇ 

ئالالھنىڭ كاتتا ئىنئامدۇر.
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ئاتىمىز ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن ئانىمىز ھەۋۋانىڭ 
جەننەتتىن زېمىنغا چۈشۈپ كېتىشىنىڭ سەۋەبى نېمە؟


