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  تهۋبه قىلىشنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا

   

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى تهرجىمىسى-8ئاينىڭ -8 يىلى -2008

  بىرىنچى خۇتبه

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا مهنسۇپتۇر، ئالالھنى ماختايمىز ۋە ئۇنىڭدىن 

نهپسىمىزنىڭ .  ھىدايهت تهلهپ قىلىمىزئالالھدىن كهچۈرۈم ۋە. ياردەم سورايمىز

يامانلىقىدىن، ئهممهللىرىمىزنىڭ ناچارلىقىدىن ئالالھدىن سېغىنىپ پاناھ 

ئالالھ توغرا يولغا باشلىغان كىشىنى ئازدۇرىۋەتكۇچى، ھىدايهت قىلمىغان . تىلهيمىز

ه، ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگان. كىشىنى توغرا يولغا يېتهكلىگۈچى يوقتۇر

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ 

  . گۇۋاھلىق بىرىمىز 

سىلىدىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق تالالنغان ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە ساالمالرنى 

  .ىزتهلهپ قىلىم

ئاشكارا، يوشۇرۇن . ئالالھغا ھهقىقى تهقۋالىق قىلىڭالر! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

  . ئىشالردا ئالالھنىڭ سىلهرنى كۈزۈتۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇنتۇماڭالر 

ئالالھ ئىنسانالرنى سىناش ۋە ئىمتىهان قىلىش ئۈچۈن ياراتتى،  ! ئى مۇسۇلمانالر

. ۇش ئۈچۈن دائىم ئۇنىڭغا ھهمراھ بولىدۇ شهيتان ئىنساننى توغرا يولدىن ئازدۇر

خاھىش ھهقىقهتهن ئىنساننى يامان ئىشالرغا كۆپ بۇيرىيدۇ، ئۆز خاھىشىغا -نهپسى

يېتهكلهيدۇ، ئىنساننى مۇھىم ئىشالرغا سهل قاراش ۋە چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىشقا 

االيدۇ، بهزى ئالالھ يامان ئىشنى، شۇنىڭدەك يهنه بىر يامان ئىش بىلهن جاز. قۇترىتىدۇ

يامانلىقالرنىڭ جازاسى بهزىسىگه نىسبهتهن نهچچه ھهسسه ئارتۇق بولىدۇ، ھهتتا 

گۇناھ مهسىيهت ئىنساننىڭ ئهھۋالىنى بۇزۇپ، ئۇنى بىئارام . ئىنساننى ھاالك قىلىدۇ
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ئىنسان ئۆزىنىڭ گۇناھىنىڭ ھهسسىلهپ كۆپىيىپ كهتكهنلىكىنى . قىلىدۇ

  . بىلمهيدۇ

مهن بىلىپ ! ئى ئالالھ« :االم ئهبۇبهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

تۇرۇپ سىلىگه شېرىك كهلتۈرۈشتىن سىله بىلهن پاناھلىنىمهن، بىلمىگهنلىرىم 

  ).بۇخارىيدىن. (دېيىشنى تهلىم بهرگهن» ئۈچۈن سىلىدىن كهچۈرۈم سورايمهن

ولغا قويدى، بۇنىڭ ئالالھ ئۆز رەھمىتى بىلهن بهندىله ئۈچۈن كاتتا ئىبادەتلهرنى ي

بىلهن ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كهچۈرۈپ، مهرتىۋىسىنى يۇقىرى قىلىدۇ، بۇ ئالالھنىڭ 

بۇ ئىبادەتلهرنى قىلىش بىلهن ئىنسان . ئۇالردىن رازى بولغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ئۈچۈن ئالالھ تهرىپىگه يېقىنلىق ھاسىل بولىدۇ، ئىبادەتلهرنى تولۇق ئادا قىلمىغان 

كىمكى « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. گه زۇلۇم قىلغان ھېسابلىنىدۇكىشى ئۆزى

، تهۋبه قىلىش بىلهن »ئالالھغا تهۋبه قىلمايدىكهن، ئۇالر ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىالردۇر

 سائادەتلىك يولدا ماڭىدۇ، بۇ بهختنى ئالالھ ئۆزىنىڭ خالىغان -ئىنسان ئالى بهخت 

ئالالھ خالىغان بهندىلىرىنىڭ « :مۇنداق دېگهنبهندىلىرىگه بېرىدۇ، ئالالھ تائاال 

، بۇ ئالالھنىڭ پهرۋەردىگارلىق سۈپىتىنىڭ نامايهندىسى »قوبۇل قىلىدۇ تهۋبىسىنى 

بولۇپ ئالالھغا ئهڭ يېقىن بولغان كىشىلهرمۇ بۇ سۈپهتكه ئىگه بواللمايدۇ، ئالالھ تائاال 

بىسىنى قوبۇل قىلىش ياكى ئۇالرنىڭ تهۋ« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مۇنداق دېگهن

ئالالھ تهرەپكه قايتىش . »قىلماسلىق قاتارلىق ئىشالر سىنىڭ ئىختىيارىڭدا ئهمهس

كهمچىللىك ئهمهس بهلكى دىنىمىزدىكى ئهڭ يۈكسهك ئىشالردىن، بۇ ئىسالم 

دىنىنىڭ ھهقىقىتى، دىننىڭ ھهممىسى ئالالھ تهرەپكه قايتىش دېگهن سۆزگه 

مۆمىنلهرنىڭ غايىسى، ھهربىر ئىنساننىڭ ئىشىنىڭ مهركهزلىشىدۇ، بۇ بارلىق 

سهمىمىيهت بىلهن قىلىنغان تهۋبه . باشلىنىش ۋە تۈگهنچىسىنىڭ تهقهززاسى

ئالالھغا كۆپلىگهن نهپله ئىبادەتلهرنى قىلغاندىن ياخشى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھغا كۆپ 

  .تهۋبه قىلىش كېرەك

ىك كىشىلهر تهۋبىنىڭ كۆپچىل: ئىبنى قهييۇم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دېگهن

  .قىممىتىنى ۋە ھهقىقىتىنى بىلمهيدۇ
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ئالالھ ئۆزىنىڭ بهندىلهرگه بولغان چهكسىز مېهرىبانلىقى بىلهن ئۇالرنىڭ تهۋبه 

قىلىشى ئۈچۈن مهلۇم ئورۇن ياكى ۋاقىت بېكىتمىدى، بهلكى قهيهردە قايسى ۋاقىتتا 

 ئهلهيهىسساالم مۇنداق پهيغهمبهر. ئادا قىلسا، قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

شهك شۈبهىسىزكى، كۈن غهربتىن چىققۇچه ئالالھ تائاال كۈندۈزدە گۇناھ «:دېگهن

قىلغۇچىنىڭ گۇناھلىرىغا تهۋبه قىلىۋېلىشى ئۈچۈن كېچىدە قولىنى يېيىپ بېرىدۇ 

ۋە كېچىدە گۇناھ قىلغۇچىنىڭ گۇناھلىرىغا تهۋبه قىلىۋېلىشى ئۈچۈن، كۈندۈزدە 

  .مۇسلىمدىن» دۇقولىنى يېيىپ بېرى

تهۋبىلهرنى » تهۋۋاب«ئالالھ تائاال بهندىلهرنىڭ تهۋبىگه يۈزلىنىشى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ 

ئالالھ ئۆزىنىڭ تهرىپىگه . قوبۇل قىلغۇچى دېگهن ئىسمىنى ئۇالرغا ئهسلهتتى

قايتقۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە تهۋبه قىلغۇچىالردىن ئىنسانالر بىلىدىغان ئهڭ چوڭ 

ئالالھ ئۆزىنىڭ يۇقىرى پهزىلىتى بىلهن بارلىق .  بولىدۇشاتلىقتا خۇرسهن

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال ئهززە ۋەجهلله مۇنداق . كىشىلهرنىڭ تهۋبه قىلىشىنى خااليدۇ

  .»ئالالھ ھهممىڭالرنىڭ تهۋبه قىلىشىڭالرنى خااليدۇ« :دېگهن

ىن پهرىشتىلهرمۇ تهۋبه قىلغۇچى كىشىلهر ئۈچۈن رەھمهت، مهغپىرەت ۋە دوزاخت

ئهرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان ۋە «:ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. ئامانلىق تهلهپ قىلىدۇ

ئهرشنىڭ چۆرىسىدىكى پهرىشتىلهر پهرۋەردىگارىغا تهسبىه ئېيتىدۇ، ھهمدە ئېيتىدۇ، 

: ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ، مۆمىنلهرگه مهغپىرەت تىلهيدۇ، ئۇالر ئېيتىدۇ

 ئىلمىڭ ھهممه نهرسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە! پهرۋەردىگارىمىز

تهۋبه قىلغانالرغا ۋە سېنىڭ يولۇڭغا ئهگهشكهنلهرگه مهغپىرەت قىلغىن، ئۇالرنى دوزاخ 

بۇ ئايهتنى قهلبنى ئىسالھ قىلىش ۋە  پهيغهمبهرلهر ۋە ئهلچىلهر » ئازابىدىن ساقلىغىن

  . ئالالھغا يهنىمۇ كۆپ ئىبادەت قىلىشقا دەلىل قىالتتى

ەم ئهلهيهىسساالم چهكلهنگهن دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېگهندىن كىيىن ئاد

ئالالھدىن بىرقانچه سۆز تهلىم ئالدى، يهنى گۇناھىنىڭ كهچۈرۈلۈشى ئۈچۈن 

ئىلهام ئارقىلىق بىلدۈرۈلدى، ئالالھ ئۇنىڭ تهۋبىسىنى  ئوقۇيدىغان دۇئا ئۇنىڭغا 

  . قوبۇل قىلدى 
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! ئى ئالالھ«: تقانلىقىنى كۆرگهن ۋاقىتتامۇسا ئهلهيهىسساالم تۇرتاغىنىڭ تهۋراۋا

  . »سىنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمهن، مهن ساڭا تهۋبه قىلدىم دېدى

داۋۇت ئهلهيهىسساالمنى ئالالھ بىر ئىشقا ھۆكۈم قىلىش بىلهن سىنىغان ۋاقتىدا 

  . »ئۇ پهرۋەردىگارىدىن مهغپىرەت تهلهپ قىلدى، سهجدىگه باردى، ئالالھغا تهۋبه قىلدى«

مىنىڭ تهۋبهم ئالالھنىڭ «:غهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهي

، پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى ئالالھدىن تهۋبىدىن ئىبارەت بولغان بۇ »تهرىپىگىدۇر

  . كاتتا ئىبادەتنى قوبۇل قىلىشنى تۆۋەنچىلىك بىلهن ئىلتىجا قىلدى

ى قوبۇل تهۋبىمىزن«:ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمالر مۇنداق دېدى

قىلغىن، چۈنكى سهن تهۋبىنى ناھايىتى قوبۇل قىلغۇچىسهن، ناھايىتى 

  . » مېهرىبانسهن

مىنى ! ئى ئالالھ«:پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىر ئورۇندا 

كهچۈرگىن، مىنىڭ تهۋبهمنى قوبۇل قىلغىن،چۈنكى سهن تهۋبىنى ناھايىتى قوبۇل 

. دېگهن سۆزنى يۈز قېتىمدىن كۆپرەك دەيتتى» قىلغۇچىسهن، ناھايىتى مېهرىبانسهن

  ) . تىرمىزىيدىن(

ھهرقانداق بىر جهمئىيهتنىڭ تهرەققى قىلىپ بهخىتلىك بولىشىمۇ شۇنىڭغا 

  . مۇناسىۋەتلىك بولۇپ پهيغهمبهرلهر ئۆز قهۋمىنى تهۋبىگه چاقىرغان 

چۈرۈم پهرۋەردىگارىڭالردىن كه« :ھۇد ئهلهيهىسساالم ئۆز قهۋمىگه مۇنداق دېگهن

  . »تهلهپ قىلىڭالر، ئۇنىڭدىن كىيىن تهۋبه قىلىڭالر

ئالالھ سىلهرنى زېمىندا پهيدا قىلدى ۋە « :سالىه ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

ماكانالشتۇردى، سىلهر ئالالھدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئاندىن كىيىن تهۋبه 

  . » قىلىڭالر

ىگارىڭالردىن مهغپىرەت تهلهپ پهرۋەرد« :شۇئهيب ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

  . »قىلىڭالر، ئاندىن كىيىن تهۋبه قىلىڭالر
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ئالالھدىن مهغپىرەت «:ئالالھ تائاال ئىسالم ئۇممىتى توغرىسىدا مۇنداق دېدى

ئالالھ تائاال مهدىنه سۈرىلىرىدىن . »تهلهپ قىلىڭالر، ئاندىن كىيىن تهۋبه قىلىڭالر

ىشىلهرگه خىتاب قىلىپ ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ بولغان ئايهتلهردە مۆمىنلهر ۋە ياخشى ك

ئىمانى، سهۋىرچانلىقى، ئالالھ ئۈچۈن قىلغان ھىجرەت ۋە جىهادلىرى بىلهن بىرگه 

چۈنكى ئۇالرمۇ ئالالھغا تهۋبه قىلماستىن . ئالالھغا تهۋبه قىلىشنى تهۋسىيه قىلدى

! ى مۆمىنلهرئ« :ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. نىجاتلىققا ئېرىشهلمهيتتى

  . »بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھهممىڭالر ئالالھغا تهۋبه قىلىڭالر

ئالالھغا تهۋبه قىلىش بىلهن ئاسماندىن رىزىق چۈشىدۇ، پهرۋەردىگارىڭالردىن 

كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر ۋە تهۋبه قىلىڭالر، ئالالھ ئاسماندا بۇلۇتالرنى 

 قۇۋۋەت ئاتا - ۇرۇپ بېرىدۇ، بهدەنگه كۈچ ھهرىكهتلهندۈرۈش بىلهن سىلهرگه يامغۇر ياغد

 - ئالالھ سىلهرنىڭ كۈچ « :ئالالھ تائاال ئهززە ۋەجهلله مۇنداق دېگهن. قىلىدۇ

تهۋبه قىلىش بىلهن ئىنسان دۇنيادا بهخىتلىك بولىدۇ، . »قۇۋۋىتىڭالرنى زىيادە قىلىدۇ

هچۈرۈم تهلهپ ئۇنىڭغا دۇنيانىڭ ياخشى نهرسىلىرى بېرىلىدۇ، پهرۋەردىگارىڭالردىن ك

قىلىڭالر ۋ ە تهۋبه قىلىڭالر، ئالالھ ئهجىلىڭالر توشقىچه سىلهرنى ياخشى نهرسىلهر 

بىلهن مهنپهئهتلهندۈرىدۇ، ھهربىر پهزىلهت ئىگىسىگه ئۆز پهزلىدىن زىيادە قىلىپ 

بېرىدۇ، بهندىلهرنىڭ ئالالھغا تهۋبه قىلىدىغان كۈنلىرىنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئۇالرنىڭ 

ۈنىدىن ئىبارەت بولۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهئهب ئىبنى مالىك روزا تۇتقان ك

بۈگۇن سهن ئاناڭدىن تۇغۇلغاندىن تارتىپ ئۆتكهن «: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا مۇنداق دېگهن

ھهرۋاقىت . »كۈنلىرىڭ ئىچىدىكى ئهڭ خوشاللىق بىر كۈندۇر، خوش بېشارەت ئالغىن

كىشى تهۋبه قىلىپ كهلسه پهيغهمبهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا بىرەر 

ئالالھ تائاال كهئهب ئىبنى مالىكنىڭ . ئهلهيهىسساالم بۇنىڭدىن بهك خۇرسهن بوالتتى

تهۋبىسىنى قوبۇل قىلغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يۈزلىرى خۇشاللىقتىن 

نۇرلىنىپ گوياكى تولۇن ئايدەك بولۇپ كهتتى، ساھابىالرنىڭ بهزىسى بهزىسىنى 

ئالالھ تائاال مىنىڭ تهۋبهمنىڭ : كهئهب ئىبنى مالىك مۇنداق دەيدۇ. بارەكلهيىتتىمۇ

قوبۇل بولغانلىقى توغرىسىدا ئايهت چۈشۈرگهندە مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

 توپ ئۇچرىشىپ، ماڭا ئالالھنىڭ تهۋبه - قېشىغا چاپتىم، يول بويى كىشىلهر ماڭا توپ 
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ئالالھنىڭ ساڭا ئاتا قىلغان تهۋبىسى، مۇبارەك  ىشىپ،ئاتا قىلىنغانلىقىنى تهبرىكل

كهئهب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇئهنهۇ خوش بېشارەت بهرگهن . دېيىشتى! بولغاي

ئادەمگه بهرگهن خوش بېشارىتى ئۈچۈن ئۇچىسىدىكى ئىككى كىيىمنى ئۇ كىشىگه 

هدىقه كىيدۈرۈپ قويغان، تهۋبىسىنىڭ قوبۇل بولغانلىقىدىن خۇرسهن بولۇپ كۆپ س

ئى ئالالھنىڭ « :كهئهب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دېگهن. قىالتتى

ئالالھ ۋە   تهۋبه قوبۇل بولغانلىغى ئۈچۈن مېنىڭ بارلىق نهرسىلىرىم ! پهيغهمبىرى

  ).بۇخارىيدىن. (»ئالالھنىڭ رەسۇلى ئۈچۈن سهدىقه بولسۇن

ۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق تهۋبه ئالالھغا قىلىنغان ئهڭ چوڭ گۇناھنىمۇ ئۆچۈرىد

كافىرالرغا ئېيتقىنكى، ئهگهر ئۇالر كۇفرىدىن، پهيغهمبهر بىلهن ! ئى مۇھهممهد«:گهندې

  . »ى گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ دۈشمهنلىشىشتىن يانسا، ئۇالرنىڭ ئۆتكهنك

ئهگهر ئۇالر تهۋبه قىلسا، تهۋبه قىلىش ئۇالر ئۈچۈن «: مۇنداق دېگهنمۇناپىقالرغا

بۇزۇقچىلىق ۋە پاساتچىلىق قىلغۇچىالرنى، ئوغرىلىق قىلغۇچىالرنى، زۇلۇم . »ىياخش

« :قىلغۇچىالرنى ۋە رىيا قىلغۇچىالرنى تهۋبه قىلىشقا دەۋەت قىلىپ مۇنداق دېدى

كىمكى ئوغۇرلۇق قىلىپ كىشىلهرگه زۇلۇم قىلغاندىن كىيىن تهۋبه قىلسا، 

قوبۇل  ، ئالالھ ئۇنىڭ تهۋبىسىنى ئهمىلىنى تۈزىسه يهنى ئوغۇرلۇق قىلىشتىن يانسا

  . »قىلىدۇ، ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر

ئى «:ئالالھقا ئاسىيلىق قىلىپ ھهددىدىن ئاشقۇچىالر ئۈچۈن مۇنداق دېدى

مىنىڭ تىلىمدىم ئېيتقىنكى، گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ ئۆزىگه جىنايهت ! مۇھهممهد

ھهقىقهتهن   ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلهنمهڭالر، ئالالھ ! قىلغان بهندىلىرىم

خالىغان ئادەمنىڭ جىمى گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ، شۈبهىسىزكى، ئالالھ 

  . »ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر

ئالالھ تائاال مهغپىرەت تىلهپ تهۋبه قىلغۇچىنى جازالىمايدۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق 

تهۋبه . »ئۇالر ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغدا ئالالھ ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ« :دەيدۇ

گۇناھنىڭ ئهسىرى قالمايدۇ، بهلكى يامانلىق ياخشىلىققا، ئالالھنىڭ   قىلىش بىلهن 

ئىنساننىڭ تهۋبه قىلغاندىن كىيىنكى ئهھۋالى تهۋبه  زگىرىدۇ، غهزىپى رازىلىققا ئۆ
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قىلىشتىن ئىلگىرىگه قارىغاندا ياخشى بولىدۇ، ئادەم ئهلهيهىسساالم ئالالھغا تهۋبه 

قىلدى، ئالالھ ئۇنى توغرا يولغا تاللىدى، داۋۇت ئهلهيهىسساالم ئالالھغا تهۋبه قىلغاندىن 

 قىلىپ ئۆزىگه يېقىن قىلدى، ئالالھ تائاال كىيىن، ئالالھ ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل

بىز ئۇنىڭ خاتالىقىنى ئهپۇ قىلدۇق، ئۇ بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ئهلۋەتته « :مۇنداق دېدى

: سهلهپلهرنىڭ بهزىسى مۇنداق دەيدۇ. »يېقىنلىققا ۋە ياخشى ئاقىۋەتكه ئىگه بولىدۇ

ولۇشتىن بۇرۇنقىغا ب  داۋۇت ئهلهيهىسساالم تهۋبه قىلغاندىن كىيىن خاتالىق سادىر 

  . قارىغاندا بهك ياخشى بولۇپ كهتتى

يۈنۈس ئهلهيهىسساالمنىڭ بېلىقنىڭ قارنىدىن چىققاندىن كىيىنكى تهۋبىسى 

ئىززەت ۋە كاتتىلىق جهھهتته بۇرۇنقىدىن نهچچه ھهسسه يۇقىرى بولۇپ كهتتى، ئالالھ 

نىڭ قاتارىدىن ئالالھ ئۇنى تاللىدى، ئۇنى ياخشى كىشىلهر« :تائاال مۇنداق دېدى

كهئهب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇئهنهۇنىڭ راستچىللىق بىلهن ئالالھغا . »قىلدى

تهۋبه قىلغانلىق سهۋەبىدىن نامى مهڭگۈ تىلغا ئېلىنىپ مېهرابالردا ئاشكارا تىالۋەت 

  .قىلىنىدىغان بولدى

. ئالالھنىڭ پهزلى ناھايىتى كاتتا، رەھمىتى ھهممه نهرسىنى ئۆزئىچىگه ئالىدۇ

كىمكى تهۋبه قىلىش بىلهن ئالالھنىڭ تهرىپىگه يۈزلىنىدىكهن، ئالالھ بۇ كىشىنى 

خۇرسهنلىك بىلهن كۈتۈۋالىدۇ، بىر قىسىم كىشىلهر ئالالھقا تهۋبه قىلدى، ئالالھ 

ئۇالرنىڭ مىساللىرىدىن؛ . ئۇالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى، نامىنى ئۈستۈن قىلدى

رۇن جاھىلىيهتته بۇتقا ئىبادەت قىالتتى، كىيىن ئۆمهر پارۇق رەزىيهلالھۇئهنهۇ بۇ

ئالالھغا تهۋبه قىلدى، ئالالھ ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ جهننهت بىلهن بىشارەت 

ئۆلتۈرۈپ كىيىن تهۋبه قىلدى، ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ   يۈز ئادەمنى   بىر ئادەم . بهردى

هن ئالالھنىڭ بىر قىسىم كىشىلهر تهۋبه قىلىش بىل. تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى

تهرىپىگه يۈزلهندى، ئالالھ ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئهپۇ قىلدى، ئۇالرغا ئۆزىنىڭ پهزلى ۋە 

ھاالك بولغان شهھهر « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېدى. مهرھهمىتىنى كهڭرى قىلدى

ئاھالىلىرى ئىچىدە يۈنۈس قهۋمىدىن باشقىسىغا ئازابنىڭ ئاالمىتىنى كۆرۈپ 

دىسى بولغىنى يوق، يۈنۈس قهۋمى ئىمان ئېيتقاندا، دۇنيا ئېيتقان ئىماننىڭ پاي
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ھاياتىدا رەسۋا قىلىدىغان ئازابىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن كۆتۈرەتتۇق، ئۇالرنى مهلۇم 

  . »ۋاقىتقىچه يهنى ئهجىلى يهتكهنگه قهدەر دۇنيادىكى شهيئىلهردىن بهھرىمان قىلدۇق

ىبادەت قىلىشتىن توستى، سېهرىگهرلهر ئۇالرنى ئهتتىگهن تهرەپته ئالالھغا ئ

ئالالھنىڭ يېقىن  كۈندۈزنىڭ ئاخىردا ئۇالر تهۋبه قىلىپ ئالالھ ئۈچۈن سهجدە قىلىپ 

ئالهملهرنىڭ ۋە «: كىشىلىرىگه ئايالندى، سېهرىگهرلهر سهجدە قىلغان ھالدا يىقىلىپ

  .»مۇسا بىلهن ھارۇننىڭ پهرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇق دېيىشتى

 مېهرىبان، تهۋبىلهرنى قوبۇل قىلغۇچى ئالالھنىڭ تهرىپىگه ناھايىتى! ئى ئىنسان

يۈزلهنگىن، ئۈمىدنىڭ ئارغامچىسىغا چىڭ ئېسىلغىن، مېهرىبان، تهۋبىلهرنى قوبۇل 

 زېمىننى ياراتقاندىن بىرى ئوچۇق، ئۇ - قىلغۇچى ئالالھنىڭ دەرۋازىسى، ئۇ ئاسمان 

ڭ تهۋبىسى ھهممه ئىسالم ئۇممىتىنى . ئۈمىد ئارزۇ ۋ ە رىزقنىڭ مهركىزى 

  . ئۇممهتنىڭ تهۋبىسىدىن ئاسان ۋە يهڭگىل

مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇممهتلىرىنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلىشتىن بولغان 

خاتالىقنىڭ كافارىتى ئۈچۈن ئۆزىنى : تهۋبىسىنىڭ قوبۇل بولىشىنىڭ شهرتى

ئى :  قهۋمىگهئۆز ۋاقتىدا مۇسا ئۆز« :ئۆلتۈرۈش بولغان، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

سىلهر موزاينى مهبۇد قىلىپ، ھهقىقهتهن ئۆزۈڭالرغا زۇلۇم قىلدىڭالر، ! قهۋمىم

ياراتقۇچىڭالرغا تهۋبه قىلىڭالر، موزايغا چوقۇنمىغانالر چوقۇنغانالرنى ئۆلتۈرسۇن دېدى، 

مۇنداق قىلىش ياراتقۇچىڭالرنىڭ دەرگاھىدا سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر، ئالالھ 

 قىلدى، ئالالھ تهۋبىنى ھهقىقهتهن بهكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر، تهۋبهڭالرنى قوبۇل

  .»ناھايىتى مېهرىباندۇر

ئهمما ئىسالم ئۇممىتىنىڭ خاتالىقلىرى ۋە ئۇنتۇلۇپ قىلىپ قىلغان ئىشلىرى 

كهچۈرۈم قىلىنىدۇ، تهۋبىسى بولسا، گۇناھدىن يېنىش، قىلغان گۇناھىغا پۇشايمان 

پهيغهمبهر . قا بهل باغالشتىن ئىبارەتقىلىش، شۇ گۇناھنى قايتا قىلماسلىق

ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان گۇناھ قىلسا، ئۇنىڭدىن « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇسا، ئۇنىڭدىن كىيىن  كىيىن تهھارەتنى كامىل ئېلىپ 



 9

ئالالھ تائاالدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلسا، ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ گۇناھىنى مهغپىرەت 

  ). تىرمىزىي.(»ىلىدۇق

مۇئاز ئىبنى مازىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىشىغا 

ئى : كهلدى، ئۇ كىشى زىنا قىلغان ئىدى، ئۇ كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا

پهيغهمبهر . مىنى گۇناھدىن پاكالپ قويسىال؟ دېدى! ئالالھنىڭ ئهلچىسى

قايتىپ بېرىپ ئالالھدىن كهچۈرۈم تهلهپ ! اڭائىسىت س: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

  ). مۇسلىمدىن. ( »قىلىپ، تهۋبه قىلغىن دېدى

ھهر بىر تهۋبه قىلغۇچى ئۆزىنىڭ تهۋبىسىدە گۇناھتىن ئايرىلغانلىقىغا 

بىئاراملىق ھېس قىلىدۇ، تهۋبىدىن كىيىنكى خۇرسهنلىك ۋە خوشلۇق، تهۋبه قىلغان 

 قايغۇ ۋە بىئاراملىق قانچه - ىلهن بولىدۇ، غهم ۋاقىتتىكى بىئاراملىقنىڭ نىسبىتى ب

يۇقىرى ۋە كۈچلۈك بولىدىكهن، تهۋبىدىن كىيىنكى خۇرسهنلىك ۋە خوشلۇقمۇ شۇنداق 

گۇناھتىن ئۈزۈلگهنلىككه بىئارام بولۇش دېگهن، قهلبنىڭ   بولىدۇ، ئىشنىڭ بېشىدا 

. ى ئىپادىلهيدۇ مهسىيهتتىن ئايرىلىشقا دائىم تهييار ئىكهنلىكىن-ھايات ۋە گۇناھ 

 ئىبادەت بىلهن نۇرلىنىپ - مهسىيهتنىڭ زۇلمىتىدىن چىقىپ تائهت - گۇناھ 

ئالالھنىڭ دەرگاھىدىن قوغالنغۇچى !. خۇرسهن بولۇش نېمه دېگهن خوشاللىق ھه

« :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. شهيتاننىڭ ئازدۇرۇشىدىن ئالالھدىن پاناھلىق تىلهيلى

 ئهمهللهرنى قىلغان، تهۋبه قىلغان ۋە ئۇنىڭدىن كىيىن مهن ئىمان ئېيتقان، ياخشى

  .»ھىدايهت تاپقان كىشىلهرنى بهك مهغپىرەت قىلىمهن

ئالالھ تائاال مۇشۇ كاتتا قۇرئان بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت ئاتا قىلسۇن، 

 نهسىههت ۋە ھۆكۈملهر بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه مهنپهئهت بهرسۇن، -بۇنىڭدىكى ۋەز 

تائاالدىن ئۆزۈمگه، سىلهرگه ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرغا گۇناھالردىن كهچۈرۈم ئالالھ 

تىلهيمهن، سىلهرمۇ كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ گۇناھالرنى بهك كهچۈرگۈچى ۋە 

  .بهك مېهرىباندۇر
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   ئىككىنچى خۇتبه 

ساناقسىز -  ئېهسان، چهكسىز نېمهتلىرىگه، سان- بىزگه قىلغان خهيرى  ئالالھنى

اختايمىز، توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغانلىقىغا شۈكرى ئېيتىمىز، ئالالھنىڭ م

 يىگانه، پهيغهمبىرىمىز - شهنىنى كاتتىالپ، ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق، يهككه 

  . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز

ممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله سىلىدىن پهيغهمبىرىمىز مۇھه! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق تالالنغان ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە ساالمالرنى 

  .تهلهپ قىلىمىز

ئىنسان ئالالھنىڭ نېمهتلىرىنىڭ ئىچىدە ئالالھغا كۆپ شۈكۈر ! ئى مۇسۇلمانالر

ر ئېيتىپ  مهسىيهتنىڭ ئىچىدە ئىستىغپا- ئېيتىشقا ئېهتىياجلىق، گۇناھ 

 مهسىيهت بىلهن سىنالغان -مهغپىرەت تهلهپ قىلىشقا ئېهتىياجلىق، گۇناھ 

.  مهسىيهتكه ئېلىپ بارىدىغان ئىشالردىن چهكلىنىشى زۆرۈر- كىشىگه ئۆزىنى گۇناھ 

مۇسۇلمان ئالالھ تهرىپىدىن بۇيرۇلغان پهرز ئهمهللهر، دەۋەت ۋە نهسىههت قاتارلىق 

گۇناھدىن قول ئۈزۈش تهۋبه . نىشى الزىمئىشالرنى تهرك قىلىشتىن چهكلى

 مهسىيهتنىڭ ئىالجى ئىستىغپار ئېيتىپ تهۋبه -قىلىشتىن ئاسانراق، گۇناھ 

ئىنساننىڭ : تهۋبىنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن. قىلىشتىن ئىبارەت

 -كۆرۈشتىن ئىبارەت بولۇپ، دائىم گۇناھ   مهسىيهتكه ئۆچ بولۇپ ئۇنى سهت -گۇناھ 

تولۇق . سىيهتنىڭ قورقۇنچىسىدىن ۋە ئالالھنىڭ ئازابىدىن خاتىرجهم بواللمايدۇمه

بولغان تهۋبىنىڭ ئاالمىتى تهۋبىدىن كىيىن ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشتىن ئىبارەت، 

كىمكى گۇناھلىرىغا تهۋبه قىلىدىكهن ۋە ئهمىلىنى « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

 بولىدۇ، يهنى ئالالھ ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ، تۈزەيدىكهن، ئۇ ئالالھغا يۈزلهنگهن

  .»ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ

 مهسىيهتلهرگه تهۋبه قىلماستىن ئالالھ تهرەپكه يۈزلىنىدىكهن، ئۇ - كىمكى گۇناھ 

ئى : كىشى كىيىن بهك پۇشايمان قىلىدۇ، ھهتتا ئۇالرنىڭ بىرىگه ئۆلۈم كهلگهندە
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ىن، دۇنيادا بۇرۇن قىاللمىغان ياخشى ئهمهللهرنى مىنى دۇنياغا قايتۇرغ! پهرۋەردىگارىم

  . قىلىۋاالي دەيدۇ

تهۋبىنى چوقۇم ئالالھنىڭ كاتتىلىغىدىن ۋە ئۇلۇغلۇقىدىن قورقۇپ قىلىش 

كېرەك، دۇنيا مهنپهتىنىڭ يوقىلىشىدىن ئهنسىرەپ قىلغان تهۋبه تهۋبه ھېسابالنمايدۇ 

لالھدىن باشقىنى ئۈمىت ئىنسان ئا« :ئهلى رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دېگهن. 

 مهسىيهت بىلهن - قىلماسلىق، ئۆز گۇناھىدىن باشقا نهرسىدىن قورقماسلىق، گۇناھ 

خۇرسهن بولۇش، ئاسىيلىق قىلغۇچى كىشىنىڭ جاھىل، بىلىمسىزلىك ۋە 

بهندىنىڭ . ئۇنىڭ ئاقىۋىتى يامان، خهتىرى چوڭدۇر. گهدەنكهشلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ

 مهسىيهتنى - مهتلىرىدىن بىرى ئۇ كىشىنىڭ گۇناھ خار قىلىنغانلىقىنىڭ ئاال

داۋامالشتۇرۇشى ۋە ئالالھ تهرەپتىن تهۋبه قىلىشقا مۇيهسسهر قىلىنماسلىقىدىن 

  .ئىبارەت

ئالالھ تائاال سىلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشقا ! بىلىڭالركى

 پهيغهمبهرگه رەھمهت ئالالھ ھهقىقهتهن« : بۇيرۇپ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېدى

يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، ئى 

  .» سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر! مۆمىنلهر

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

 ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىغا ۋە

  . كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئى ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ھهقىقهتنى 

دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىز باسارلىرىدىن 

، ئوسمان، ئهلىدىن ۋە باشقا بارلىق ساھابىلهردىن رازى بولغان ئهبۇ بهكرى،ئۆمهر

  . سىنىڭ سىخىلىقىڭ ۋە خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ رازى بولغىن  . بولغىن

مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

قا مۇسۇلمانالرنىڭ خارقىلغىن، دىن دۇشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن، بىزنىڭ ۋە باش

بىز ئۆزىمىزگه ! پهرۋەردىگارىمىز. شهھهرلىرىنى تىنچ، خاتىرجهم، پاراۋان قىلغىن
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ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق، ئهگهر سهن بىزگه مهغپىرەت قىلمىساڭ، بىزگه رەھىم 

  . بولىمىز تارتقۇچىالردىن  قىلمىساڭ، بىز چوقۇم زىيان 

ن كېيىن دىللىرىمىزنى توغرا بىزنى ھىدايهت قىلغىنىڭدى! پهرۋەردىگارىمىز

يولدىن بۇرىۋەتمىگىن، بىزگه دەرگاھىڭدىن رەھمهت بېغىشلىغىن، شۈبهىسىزكى، 

  . سهن بهندىلىرىڭگه ئېهساننى بهكمۇ بېغىشلىغۇچىسهن 

بىزگه دۇنيا ئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن !ئى ئالالھ

لهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ بارلىق مۇسۇلمان رەھبهر ساقلىغىن، 

  . سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان، خهلقىگه، ۋەتىنىگه كۆيىنىدىغان قىلغىن

 ئاخىرەتته - بىزنى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلىشىڭنى ۋە دۇنيا ! ئى ئالالھ

بهختلىك قىلىشىڭنى سورايمىز، بىزگه توغرا ئىشنى ئىلهام قىلىشىڭنى، ھهققه 

  . قىلىشىڭنى، ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن پىتنىلهردىن ساقلىشىڭنى سورايمىز مۇۋەپپهق 

 قازاالردىن، جازانىدىن، زىنادىن، مال باھاسىنىڭ ئۆرلهپ -بىزنى باال ! ئى ئالالھ

 يوشۇرۇن -كېتىشىدىن، يهرتهۋرەش ئاپهتلىرىدىن، قىيىنچىلىقالردىن، ئاشكارا 

  .پىتنىلهردىن ساقلىغىن 

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ئېهسان ! رىئى ئالالھنىڭ بهندىلى

قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرىيدۇ، پاھىشه ئىشالردىن، ھهددىدىن 

ئېشىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه 

ىنى چىڭىتقاندىن نهسىههت قىلىدۇ، ئالالھغا بهرگهن ۋەدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر، ئهھد

كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ئالالھنى بۇ ئىشقا ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ 

ناھايىتى كاتتا بولغان ئالالھنى . قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر 

يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر 

ىيادە قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشتۇر، ئالالھ ئېيتىڭالر، سىلهرگه ز

  .سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

                                                                                                                                       


