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  تهۋبه قىلىشقا ئالدىراڭالر

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى تهرجىمىسى-17ئاينىڭ -10يىلى -2008

تهۋبىلهرنى قوبۇل قىلغۇچى، مېهرىبان،  بارلىق گۈزەل ماختاشالر 

بهندىلهرنىڭ ھهممه ئهھۋالىنى بىلگۈچى ۋە ئۇالرنى جازاالشقا 

 - مايدىغان ئالالھغا خاستۇر، ئالالھنى ماختايمىز، ھېسابسىز پهزلى ئالدىرى

غالىب بولغان، ھهممىنى . ئېهسانى ۋە نېمهتلىرىگه شۈكرى ئېيتىمىز

 يىگانه، بارلىق ئېسىللىق -بىلگۈچى ئالالھنى ھېچ شېرىكى يوق يهككه

سۈپهتلهنگهن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى  بىلهن 

  .هندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىزئالالھنىڭ ب

كۈچلۈك پرىنسىپ ۋە توغرا مهسلهك بىلهن كهلگهن  سهندىن ! ئى ئالالھ

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە 

بارلىق تالالنغان ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە ساالمالرنى تهلهپ 

  .قىلىمىز

. ئالالھغا ھهقىقى تهقۋالىق قىلىڭالر! ھنىڭ بهندىلىرىئى ئالال

 - تهقۋالىق بولسا ھهرقانداق قىيىنچىلىقنى يىڭىشنىڭ ئاساسى، گۇناھ 

مهسىيهتتىن ساقلىنىدىغان قورغان، ئالالھنىڭ ئازابىدىن 

  .قوغدىلىنىدىغان قالقاندۇر

ە بىلىڭالركى، ئالالھ ئىنسانالرنى يارىتىپ، سىناش ۋ! ئى مۇسۇلمانالر

 - پهرز. ئىمتىهان قىلىش ئۈچۈن ھهرتۈرلۈك قىيىنچىلىقالرغا دۇچار قىلدى

ۋاجىبالرنى بېكىتتى، ئۇ ئهمهللهر ئۈچۈن ئهجرى ۋە مۇكاپاتالرنى ۋەدە قىلدى، 

بىرەر « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. خاتالىقلىرىنى ئۆز پىتى قويدى
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ه بولىدۇ، بىرەر ياخشىلىق قىلغان ئادەم ئون ھهسسه ئارتۇق ساۋاپقا ئىگ

يامانلىق قىلغان ئادەمگه پهقهت ئۇنىڭ يامانلىقىغا باراۋەرال جازا بېرىلىدۇ، 

  ). ئايهت  -160ئهنئام سۈرىسى (» ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ائاال ياخشىلىق ۋە ھهقىقهتهن ئالالھ ت« :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

يامانلىقنى بېكىتتى، كىمكى بىرەر ياخشىلىق قىلىشنى مهقسهت قىلىپ 

ئۇنى قىلمايدىكهن ئالالھ ئۇنىڭغا بىر ياخشىلىق يازىدۇ، ئهگهر مهقسهت 

قىلغان ياخشىلىقنى قىلسا ئۇنى ئالالھ ئون ھهسسىدىن يهتته يۈز 

بىرەر يامانلىق كىمكى . ھهسسىگىچه ۋە ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق ئهجرى بېرىدۇ

قىلىشنى مهقسهت قىلىپ ئۇنى قىلمايدىكهن ئالالھ ئۇنىڭغا بىر  

ياخشىلىق يازىدۇ، ئهگهر مهقسهت قىلغان يامانلىقنى قىلسا ئالالھ ئۇنى ئۆز 

  ).بۇخارىيدىن(» پىتى يازىدۇ، زىيادە قىلمايدۇ

ئالالھ ساۋاپقا ئېرىشىشنى مهقسهت قىلغۇچىالر ئۈچۈن ياخشىلىقنىڭ 

ى كۆپ قىلدى، پهرز ۋە ۋاجىپ ئهمهللهر خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ، يوللىرىن

ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت . دەرىجىلهرنى ئۈستۈن قىلىدۇ

كىمكى چوڭ «: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

گۇناھ ئۆتكۈزمىسىال، ئوقۇغان بهش ۋاخ نامىزى، ناماز بىلهن نامازنىڭ 

گۇناھلىرىنى يۇيىدۇ ۋە ئوقۇغان جۈمه نامىزى يهنه ) كىچىك(رىلىقىدىكى ئا

گۇناھلىرىنى يۇيىدۇ، تۇتقان روزىسى ) كىچىك(بىر جۈمهگىچىلىك بولغان 

» گۇناھلىرىنى يۇيىدۇ) كىچىك(يهنه بىر رامىزانغىچه بولغان ئارىلىقتىكى 

  ).مۇسلىمدىن(
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ئهنهۇدىن رىۋايهت ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ 

قىرىق خىسلهت « :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

بار، ئۇنىڭ يۇقىرىسى بىر مۇسۇلمان بۇرادىرىگه ئۆچكىنىڭ سۈتىنى سېغىپ 

ئىچىۋېلىش ئۈچۈن ئارىيهت بېرىپ تۇرۇشتۇر، قانداق بىر ئادەم ئالالھنىڭ 

ى تهستىقالپ ئاشۇ ۋەدىسىن ساۋابىنى ئۈمىد قىلىپ ۋە ئالالھنىڭ 

خىسلهتلهرنىڭ بىرەرسىگه ئهمهل قىلسا شۇنىڭ ساۋابى بىلهن ئالالھ ئۇنى 

  ).بۇخارىيدىن(» جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

 نهچچه شاخچه بولىدۇ، 70 ياكى 60ئىمان « : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

يهنى (ڭ ئهۋزىلى بىر ئالالھدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق دېيىش، ئۇنىڭ ئه

ئېغىز بىلهن دېيىش ئارقىلىق ئۇ ئىماننىڭ پۈتۈن تهقهززالىرىغا ئىزچىل 

ئۇنىڭ ئهڭ تۆۋىنى يولدىن ئىنسانالرغا ئهزىيهت ) - مۇھهررىر-ئهمهل قىلىش

( »يېتىدىغان نهرسىنى ئېلىۋىتىشتۇر ۋە ھايا ئىماننىڭ بىر شاخچىسىدۇر

  ).بىرلىككه كهلگهن ھهدىس

ئهبى زەر ۋە ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

مهن ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى، قايسى ئهمهل ئهۋزەلرەك؟ دېدىم، پهيغهمبهر 

» ئالالھغا ئىمان ئېيتىش ۋە ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىش« :ئهلهيهىسساالم

قىلىش ئهۋزەلرەك؟ دېدىم، پهيغهمبهر قايسى قۇلنى ئازات : مهن. دېدى

خوجايىننىڭ نهزىرىدە ئهڭ ئېسىلى، قىممىتى ئهڭ «:ئهلهيهىسساالم

ئهگهر ئۇنداق قىاللمىسامچۇ؟ دېدىم، : مهن. دېدى»يۇقىرى بولغىنى

بىرەر قىيىنچىلىقى بار ئادەمگه ياردەم بهرگىن «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ىرەر ئادەمنىڭ ئىشلىرىنى ياكى ئۆز ئىشىنى قامالشتۇرالمىغان ب
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دەپ باقسىال، ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى: مهن. دېدى» قىلىشىپ بهرگىن

ئهگهر شۇ ئهمهللهرنىڭ بهزىسىنى قىلىشقا ئاجىز كهلسهمچۇ؟ دېدىم، 

كىشىلهرگه يامانلىق قىلىشتىن ئۆزۈڭنى « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بىرلىككه .( دېدى» ربولغان بىر سهدىقىدۇ يىغقىن، بۇ ئۆزۈڭ ئۈچۈن 

  ). كهلگهن ھهدىس

ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

سهن كىچىككىنه بىر ياخشىلىقنىمۇ ئاددى كۆرمه، « : ئهلهيهىسساالم ماڭا

ھهتتاكى بۇرادىرىڭگه ئىللىق چىراي بىلهن ئۇچرىشىپ تهبهسسۇم بىلهن 

دەپ تهۋسىيه » دىغان ياخشىلىقتۇرقارىغىنىڭ تۆۋەن چاغلىغىلى بولماي

  ).مۇسلىمدىن(قىلدى

ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ھهقىقهتهن ئالالھ ئهتىگهن ۋە كهچلىك «:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

تاماقلىرىدا، يېگهن ۋە ئىچكهن نهرسىلىرىگه شۈكرى ئېيتقان بهندىلىرىدىن 

  ).سلىمدىنمۇ(»بهك رازى بولىدۇ

 ئهمهل تارازىسىنىڭ -شۇنىڭدەك ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنىڭ نام 

ئېغىر بولىشى ۋە خاتالىقلىرىنىڭ يهڭگىل بولىشى ۋە بهندىلهرنىڭ 

سائادەتكه ئېرىشىشى ئۈچۈن   -ئاخىرەتته نىجات تېپىپ، بهخت 

ياخشىلىقنىڭ يوللىرى ۋە سهۋەبلىرىنى كۆپ قىلدى، يامانلىق ۋە ھارام 

مهسىيهت ۋە بۇزۇقچىلىقتىن   -الرنى قىلىشتىن توستى، گۇناھ ئىش

چهكلىدى، بۇنىڭغا ئىلىپ بارىدىغان ۋاسىتىلهرنىڭ ھهممىسىنى ھارام 

ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ! ئى مۇھهممهد«: قىلدى، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

پهرۋەردىگارىم ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى، گۇناھالرنى، 
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ئالالھ ھىچ ) ئالالھنىڭ شېرىكى بولۇشقا( لهرگه ناھهق چېقىلىشنى، كىشى

قانداق دەلىل چۈشۈرمىگهن نهرسىلهرنى ئالالھ نامىدىن قااليمىقان 

  ). ئايهت-33ئهراپ سۈرىسى (» سۆزلهشنى ھارام قىلدى

ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهن پهيغهمبهر 

مهن سىلهرنى بىر « :مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئىشتىن چهكلىسهم ئۇنىڭدىن دەرھال يېنىڭالر، ئهگهر بىرەر ئىشقا 

بىرلىككه كهلگهن ( »بۇيرۇسام ئۇنى تاقىتىڭالر يهتكىچه قهدەر قىلىڭالر

  ). ھهدىس

سائادەتنىڭ -ياخشىلىقنىڭ جۇغالنمىسى، ئىشالرنىڭ ئاساسى ۋە بهخت

. الھغا ھهقىقى تهۋبه قىلىش بىلهن ئېرىشكىلى بولىدۇسهۋەبلىرىگه ئال

بهختكه ئېرىشىشىڭالر ! ئى مۆمىنلهر« :ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

  ). ئايهت-3 1نۇر سۈرىسى. (»ئۈچۈن ھهممىڭالر ئالالھغا تهۋبه قىلىڭالر

تهۋبىنىڭ مهنىسى ئالالھ تهرەپكه قايتىش، يهنى چهكلهنگهن، ھارام 

مهسىيهتلهرنى تهرىك قىلىپ، پهرز ۋە ۋاجىپ   قول ئۈزۈپ، گۇناھ ئىشالردىن

ئهمهللهرنى تولۇق ئادا قىلىش، سهمىمى بولۇپ ئىلگىرى سادىر قىلغان 

 مهسىيهتلهرگه پۇشايمان قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، ھهقىقى تهۋبه -گۇناھ 

قىلىش بىلهن ئالالھ تائاال ئىنساننىڭ ياخشى ئهمهللىرىنى مۇھاپىزەت 

ىدۇ، خاتالىقلىرىنى كهچۈرىدۇ، يۈز بېرىش ئالدىدىكى ۋە كىيىنكى قىل

ھاالك بولغان « :ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. جازادىن ساقاليدۇ

شهھهر ئاھالىلىرى ئىچىدە يۇنۇس قهۋمىدىن باشقىسىغا ئازابنىڭ 

ئاالمىتىنى كۆرۈپ ئېيتقان ئىماننىڭ پايدىسى بولغىنى يوق، يۇنۇس قهۋمى 

مان ئېيتقاندا، دۇنيا ھاياتىدا رەسۋا قىلىدىغان ئازابىنى ئۇالرنىڭ ئى
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ئۈستىدىن كۆتۈرەتتۇق، ئۇالرنى مهلۇم ۋاقىتقىچه يهنى ئهجىلى يهتكهنگه 

 -98يۇنۇس سۈرىسى. (»قهدەر دۇنيادىكى شهيئىلهردىن بهھرىمان قىلدۇق

  ).ئايهت

: يدۇئىبنى جهرىر بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دە

ھاالك بولغان شهھهر ئاھالىلىرى ئىچىدە يۇنۇس : "قهتادە مۇنداق دېگهن 

قهۋمىدىن باشقىسىغا ئازابنىڭ ئاالمىتىنى كۆرۈپ ئېيتقان ئىماننىڭ 

پايدىسى بولغىنى يوق، ئۇالر پهيغهمبىرىنى يوقۇتۇپ قويغاندىن كىيىن، 

رنىڭ ئۆزلىرىگه ئازاب يىقىنالپ كهلگهندەك ھېس قىلىشتى، ئالالھ ئۇال

دىللىرىغا تهۋبه قىلىشنى ئىلهام قىلدى، ئۇالر ئاددى كىيىملىرىنى 

 كۈن ئالالھغا ئىلتىجا 40كىيىپ، دۇنيالىق ئىشلىرىدىن ئايرىلىپ 

قىلىپ يىغالپ ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرى قىلغان ئىشلىرىغا قاتتىق 

سهمىمىيلىك بىلهن  پۇشايمان قىلىپ، ھهسرەت نادامهت چېكىپ 

 تهۋبه قىلغۇچىالر ئىكهنلىكىنى ئىپادىلىدى، شۇنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ھهقىقى

  .تۈگىدى." بىلهن ئالالھ ئۇالرغا يىقىنالپ كهلگهن ئازابنى كۆتۈرۈۋەتتى

سىلهر پهرۋەردىگارىڭالردىن مهغپىرەت تهلهپ « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

قىلىڭالر، ئاندىن ئۇنىڭغا تهۋبه قىلىڭالر، ئالالھ سىلهرنى مۇئهييهن 

يهنى ئۆمۈرۈڭالر ئاخىرلىشىپ، ئهجىلىڭالر يهتكىچه ھاياتى (كىچهمۇددەت

ئوبدان بهھرىمان قىلىدۇ، ياخشى ئىش قىلغۇچىغا قىلغان ) دۇنيادىن

ئازابقا (يۈز ئۆرۈسهڭالر،) ئىماندىن( ياخشىلىقنىڭ ساۋابىنى بېرىدۇ، ئهگهر

سىلهرنىڭ قىيامهت كۈنىنىڭ چوڭ ئازابىغا ) دۇچار بولىسىلهر

  ). ئايهت3 -ھۇد سۈرىسى ( »ىن ئهنسىرەيمهنقېلىشىڭالرد
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ھهر بىر مۇسۇلماننىڭ تهۋبه قىلىشى ۋاجىپتۇر، چوڭ گۇناھالر ئۈچۈن 

ئىنسان گۇناھ ئىشلهۋاتقان ھالهتته ئۆلۈم كېلىپ . تهۋبه قىلىش كېرەك

قىلىشتىن ساقلىنىش الزىم، شۇنداقال كىچىك گۇناھالر ئۈچۈنمۇ تهۋبه 

ناھالرنى داۋامالشتۇرۇش چوڭ قىلىش كېرەك، چۈنكى كىچىك گۇ

پهرز ئهمهللهرنى تولۇق . گۇناھالرنى سادىر قىلىپ سىلىشىغا ئاساس سالىدۇ

ئادا قىلمىغان ياكى چوڭ گۇناھالردىن قول ئۈزمىگهن كىشىلهرنىڭ 

تهۋبىنىڭ قوبۇل  تهۋبىنىڭ شهرتلىرىنى تولۇق ئورۇنداش بىلهن بىرگه 

ىنىپ ئالالھغا يېلىنىشى بولىشىنى توسۇپ قويىدىغان ئىشالردىن ساقل

ئهغرى ئىبنى يهسار مۇزەنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت . كېرەك

! ھهي خااليىقالر«: قىلىنىدۇكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئالالھغا تهۋبه قىلىڭالر ۋە ئالالھدىن مهغپىرەت تهلهپ قىلىڭالر، ھهقىقهتهن 

   ). مۇسلىمدىن(»مهن كۈندە يۈز قېتىم تهۋبه قىلىمهن

تهۋبىنىڭ ئىشىكى كهڭرى بولۇپ، تهۋبه ئارقىلىق ئالالھ سۆيۈدىغان 

ئىنسان ھهممه گۇناھتىن قول ئۈزۈپ . كۆپ ياخشىلىقالر قولغا كېلىدۇ

ئالالھقا تهۋبه قىلىدىكهن، ئۇنىڭ ياخشىلىقى زىيادە بولۇپ خاتالىقلىرى 

ر ئالالھغا ئىككىنچى بىر ئۇال«:ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. تۈگهيدۇ

مهبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ، ئالالھ ھارام قىلغان ناھهق ئادەم ئۆلتۈرۈش 

( نى قىلىدىكهن،) گۇناھالر(ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا قىلمايدۇ، كىمكى بۇ

قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا ھهسسىلهپ ئازاب . ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ) ئاخىرەتته

ئۇالرنىڭ ( پهقهت . رالنغان ھالدا قالىدۇقىلىنىدۇ، ئۇ مهڭگۈ ئازاب ئىچىدە خا

بۇ دۇنيادىكى چېغىدا تهۋبه قىلغان، ئىمان ئېيتقان، ۋە ياخشى ) ئىچىدىن

ئهمهللهرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمايدۇ، ئالالھ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى 



 8

ياخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇ، ئالالھ تولىمۇ مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە 

  ). ئايهت- 70پۇرقان سۈرىسى (»رمهرھهمهت قىلغۇچىدۇ

-سىلهر ئالالھنىڭ رەھمىتىنىڭ كهڭرىلىكى، پهزلى! ئى مۇسۇلمانالر

ئېهسانى، مهرھىمىتىنىڭ كاتتىلىقىنى ئهسلهڭالر، ئالالھ ھهر ۋاقىت تهۋبه 

قىلغۇچىالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، خاتالىق سادىر قىلغۇچىالرنى 

مىسكىن ئاجىزلىق ھالىتىنى كۆزدە ئالالھ بۇ ئۇممهتنىڭ . ئهپۇ قىلىدۇ

ئهبۇ مۇسا ئهشئهرىي . تۈتۈپ ئۇالرغا رەھمهت دەرۋازىسىنى كهڭرى ئېچىۋەتتى

رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

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

ناھلىرىغا تهۋبه قىلىۋېلىشى ئۈچۈن كېچىدە گۇناھ قىلغۇچىنىڭ گۇ

قولىنى يېيىپ بېرىدۇ ۋە كېچىدە گۇناھ قىلغۇچىنىڭ گۇناھلىرىغا تهۋبه 

  ).مۇسلىمدىن(» قىلىۋېلىشى ئۈچۈن، كۈندۈزدە قولىنى يېيىپ بېرىدۇ

ئالالھ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان ئىبادەتلهردىن بولۇپ،  تهۋبه قىلىش 

. كهن، نىجات تېپىپ بهختكه ئېرىشىدۇكىمكى بۇنىڭغا مۇۋەپپهق بولىدى

تهۋبه قىلغان، ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهل «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

قىلغان ئادەمگه كهلسهك، ئۇنىڭ مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردىن بولىشى 

  ).  ئايهت- 67قهسهس سۈرىسى ( » ئۈمىدلىكتۇر

ن ئالالھنىڭ تهۋبه قىلىش بىلهن شهرەپكه ئېرىشىش ۋە بۇنىڭ بىله

ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت . خۇرسهنلىكى ئىنسانغا كۇپايه قىلىدۇ

ئالالھنىڭ «: قىلىنىدۇكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

بهندىسىنىڭ تهۋبىسىگه بولغان خوشاللىقى، سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ 

كى يۇكلهنگهن ئىچمى-قۇملۇقتا ئۇالغ بىلهن كېتىۋاتقاندا، ئۈستىدە يېمهك
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تۆگىسىنى قۇملۇقتا يوقۇتۇپ قويۇپ تېپىۋالغان ۋاقتىدىكى 

  ).مۇسلىمدىن(» خۇشاللىقتىنمۇ ئارتۇقتۇر

. تهۋبه قىلىش پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋە مۆمىنلهرنىڭ سۈپهتلىرىدىن بولۇپ

قهتهن پهيغهمبهرنىڭ ۋە ئۇنىڭغا ئالالھ ھهقى«:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

قىيىنچىلىق پهيتىدە ئهگهشكهن مۇھاجىر ۋە ئهنسارىالرنىڭ تهۋبىسىنى 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم ) ئهينى زاماندا(قوبۇل قىلدى،

كىشىلهرنىڭ دىللىرى ھهقتىن بۇرۇلۇپ كېتىشكه تاس قالغاندىن كېيىن 

الھ ئۇالرغا تولىمۇ ئالالھ ئۇالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى، ئال

  ). ئايهت-117تهۋبه سۈرىسى(» مهرھهمهتلىك، ناھايتى مېهرىباندۇر

! ئى ئالالھ« :ئالالھ تائاال مۇسا ئهلهيهىسساالم ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ

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

دىندا كۈچلۈك «: يدۇئالالھ تائاال داۋۇد ئهلهيهىسساالم ھهققىدە مۇنداق دە

بولغان بهندىمىز داۋۇتنى ئهسلىگىن، ئۇ پهرۋەردىگارىدىن مهغپىرەت تهلهپ 

  ). ئايهت17-ساد سۈرىسى . (»قىلدى، سهجدىگه باردى، ئالالھغا تهۋبه قىلدى

گۇناھلىرىدىن (« : ئالالھ يهنه تهۋبه قىلغۇچىالر ھهققىدە مۇنداق دېگهن

ھهمدۇ ) ئالالھغا( ئىبادەت قىلغۇچىالر،) ئىخالس بىلهن(تهۋبه قىلغۇچىالر،)

سانا ئېيتقۇچىالر، روزا تۇتقۇچىالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر، سهجدە قىلغۇچىالر، 

ياخشى ئىشالرغا دەۋەت قىلىپ، يامان ئىشالردىن توسقۇچىالر، ئالالھنىڭ 

يهنى ئالالھنىڭ بېكىتكهن (بهلگىلىمىلىرىگه رىئايه قىلغۇچىالر،

هھى قىلغان ئىشلىرىدىن يانغۇچىالر ھهم ئهھلى پهرزلىرىنى ئادا قىلىپ، ن

تهۋبه (،»مۆمىنلهرگه جهننهت بىلهن خوش خهۋەر بهرگىن).جهننهتتۇر

  ). ئايهت-112سۈرىسى 
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يۇقىرىدا بايان قىلىنغىنى تهۋبه قىلغۇچىالرنىڭ ئالى سۈپهتلىرىدىن 

ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر، پۈتۈن ئهزالىرىنى گۇناھتىن 

كالپ ئالالھ تهرەپكه يۈزلىنىپ، تهۋبىسى قوبۇل بولغان كىشى ئۈچۈن بۇ پا

ھاياتىدىكى ئهڭ ئۇنتۇلغۇسىز بىر خۇرسهنلىكتۇر، چۈنكى ئۇ كىشى ئالالھ 

تهۋبىسىنى قوبۇل قىلغان ۋاقىتتا يېڭىدىن دۇنياغا كۆز ئاچقان بوۋاقتهك 

 گۇناھنىڭ ھهممه كىرلىرىدىن پاك بولۇپ بهختكه ئېرىشكۈچىلهردىن

ئالالھ تائاال كهئهب ئىبنى مالىكنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلغاندا . بولىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يۈزلىرى خۇشاللىقتىن نۇرلىنىپ گوياكى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهئهب ئىبنى مالىك . تولۇن ئايدەك بولۇپ كهتتى

غۇلغاندىن بۈگۈن سهن ئاناڭدىن تۇ«: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا مۇنداق دېگهن

تارتىپ ئۆتكهن كۈنلىرىڭ ئىچىدىكى ئهڭ خوشاللىق بىر كۈن 

  ).بۇخارى ۋە مۇسلىمدىن.(»ئىچىدىدۇرسهن، خوش بېشارەت ئالغىن

سىلهرنى چوڭ خاتالىقالر ئوراپ تۇرىدۇ، سىلهر ! ئى مۇسۇلمانالر

ئاگاھالندۇرۇلغان مۇسىبهتلهر يۈزبىرىۋاتىدۇ، مۇسۇلمانالرغا ساناقسىز 

كېلىۋاتىدۇ، بۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنىڭ بىردىن بىر يولى ئالالھغا مۇسىبهتلهر 

ھهقىقى تهۋبه قىلىش بىلهن بولىدۇ، زېمىندىكى ھهر بىر مۇسۇلمان ئهر 

ئايالالرنىڭ چوڭ كىچىك ھهممه گۇناھتىن تهۋبه قىلىشى زۆرۈردۇر، شۇنىڭ 

بىلهن بىز ئالالھنىڭ رەھمهت مهغپىرىتىگه ئېرىشىشىمىز ۋە يۈز 

بۇ قىيىنچىلىقتىن ۋە ئالالھنىڭ ئهلهملىك ئازاب ئوقۇبىتىدىن بىرىۋاتقان 

ھهرقانداق : "ئالىمالر بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. قۇتىلىشىمىز مۇمكىن

گۇناھقا تهۋبه قىلىش ۋاجىپتۇر، ئهگهر گۇناھ ئالالھ بىلهن بهندە ئارىسىدا 

بولسا، ئادەمنىڭ ھهققى بىلهن ئاالقىدار بولمىسا، ئۇنىڭغا ئۈچ شهرت 
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 شۇ -3.  گۇناھقا پۇشايمان قىلىش-2.  گۇناھتىن يېنىش- 1زىمدۇر، ال

  .گۇناھنى قايتا قىلماسلىققا بهل باغالش

ئهگهر ئۇ ئۈچ شهرتنىڭ بىرى ھازىرالنمىسا ئۇنىڭ تهۋبىسى قوبۇل 

بولمايدۇ، ئهگهر گۇناھ بهندىنىڭ ھهققىگه ئاالقىدار بولسا، ئۇنىڭ شهرتلىرى 

ىلهن بىرگه ھهق ئىگىسىنىڭ ھهققىنى ئادا تۆتتۇر، يۇقىرىقى ئۈچ شهرت ب

قىلىش، ئهگهر مالنىڭ ئوخشىشى بولسا ئۆز ئىگىسىگه قايتۇرۇش، ئهگهر 

شۇنىڭغا ئوخشاش باشقا ئىشالر بولسا،  بۆھتان بىلهن جازاالتقان بولسا ياكى 

ئۇنى ئۆچ ئىلىشقا پۇرسهت بېرىش ياكى ئهپۇ قىلىشنى تهلهپ قىلىش، ئهگهر 

سا ئاشۇ كىشىدىن ئهپۇ سوراش كېرەك، ئهگهر ھهق غهيۋەت قىلغان بول

 كىچىك بارلىق -ئىگىسىنىڭ ئالدىدا تهۋبه قىلماقچى بولغان ئادەم چوڭ 

  .گۇناھلىرىغا تهۋبه قىلىش كېرەك

ئالالھ سىلهرگه ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن نېمهتلىرىدىن ! ئى مۇسۇلمانالر

ئۇزۇن ئۆمۈر ھېسابسىز نېمهت ئاتا قىلدى،  سىلهر سورىغاندىنمۇ ئارتۇق

بهردى، تهۋبه قىلىش بىلهن ئالالھ تهرەپكه يۈزلىنىڭالر، ئىلگىرى گۇناھقا 

چۆمۈپ كېتىپ كىيىن ئالالھنىڭ ھىدايىتى بىلهن تهۋبه قىلغۇچىالرنىڭ 

ئهھۋاللىرىنى ئهسلهڭالر، تهۋبه قىلىش بىلهن ئالالھ ئۇالرنىڭ قهلبىنى 

ق بولىدىغان بهختلىك نۇرالندۇرۇپ، ھهققه ئىنتىلىدىغان، گۇناھتىن يىرا

كىشىلهرنىڭ جۈملىسىدىن قىلدى، ئۇالر يېڭىدىن دۇنياغا كۆز ئاچقاندەك، 

ئىلگىرى ھېچقانداق بىر گۇناھ ئۆتكۈزمىگهندەك خۇرسهنلىككه چۆمۈپ 

ئالالھ تائاال بۇ . ئالالھنىڭ رازىلىقىغا يىتىش ئۈچۈن تىرىشىشقا باشلىدى

غا سهمىمى تهۋبه قىلىڭالر، ئالالھ! ئى مۆمىنلهر« :ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ئۈمىتكى، پهرۋەردىگارىڭالر سىلهرنىڭ گۇناھىڭالرنى يوققا چىقىرىدۇ، 



 12

جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ئۇ  سىلهرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان 

بىلهن بىلله  ئالالھ پهيغهمبهرنى ۋە ئۇنىڭ ) يهنى قىيامهت كۈنىدە( كۈندە

دۇ، ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا ۋە ئوڭ بولغان مۆمىنلهرنى رەسۋا قىلماي

ئى پهرۋەردىگارىمىز، بىزگه نۇرىمىزنى «:تهرىپىدە يۈرىدۇ، ئۇالر

مۇكهممهللهشتۈرۈپ بهرگىن، بىزگه مهغپىرەت قىلغىن، سهن بولساڭ ھهر 

  ).  ئايهت-8تهھرىم سۈرىسى .( دەيدۇ» نهرسىگه قادىرسهن

اڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت ئاتا ئالالھ تائاال مۇشۇ كاتتا قۇرئان بىلهن م

 نهسىههت ۋە ھۆكۈملهر بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه -قىلسۇن، بۇنىڭدىكى ۋەز 

ئالالھ تائاالدىن ئۆزۈمگه، سىلهرگه ۋە بارلىق . مهنپهئهت بهرسۇن

مۇسۇلمانالرغا گۇناھالرىمىز ئۈچۈن كهچۈرۈم تىلهيمهن، سىلهرمۇ كهچۈرۈم 

بهك كهچۈرگۈچى ۋە ناھايىتى تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ گۇناھالرنى 

  .مېهرىباندۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

كۈچ قۇۋۋەت ئىگىسى، ھهممىگه  بارلىق گۈزەل ماختاشالر

ئىگىدارچىلىق قىلغۇچى، دائىم ھايات بولغان ئالالھغا خاستۇر، ئالالھنى 

ئالالھدىن كهچۈرۈم ۋە ھىدايهت . ماختايمىز ۋە ئۇنىڭدىن ياردەم سورايمىز

پسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن، ئهمهللىرىمىزنىڭ نه. تهلهپ قىلىمىز

ئالالھنى ھېچ شېرىكى . ناچارلىقىدىن ئالالھدىن سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز

گهرچه كاپىرالر -يوق يهككه يىگانه، كىشىلهرنى ھىدايهتكه باشالش ئۈچۈن 

 ئىسالم دىنىنى ھهممه دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن -ياقتۇرمىسىمۇ

رىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ ئهۋەتىلگهن پهيغهمبى

  . بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز 
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سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ھهق ئۈچۈن كۆرەش قىلغان، دۇنيادا ياخشىلىق بىلهن 

ق ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، ئاخىرەتته ئالى دەرىجىلهرگه ئىرىشكهن بارلى

  .بهرىكهت ۋە ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز

ئىبادەت قىلىش بىلهن ئالالھغا -دائىم تائهت! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

گۇناھتىن يىراق بولۇش بىلهن ئالالھنىڭ . ھهقىقى تهقۋالىق قىلىڭالر

  .ئهلهملىك ئازاب ئوقۇبهتلىرىدىن ساقلىنىڭالر

سىلهرگه دۇنيادا ھاياتلىق بېرىپ ياخشى ئالالھ ! قېرىنداشالر

ئهمهللهرنى قىلىشقا ئىمكانىيهت يارىتىپ بهردى، سىلهر دۇنيانى بۈيۈك 

ياخشى ئهمهللهرنى . ۋاسىته قىلىڭالر ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىدىغان 

« :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىش بىلهن ئىنسان گۇناھالردىن پاكلىنىدۇ

بالىلىرىڭالر سىلهرنى بىزگه يېقىنالشتۇرالمايدۇ، پهقهت ماللىرىڭالر ۋە 

ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهل قىلغانالرغا قىلغان ئهمهللىرى ئۈچۈن 

( جهننهتنىڭ ئېسىل ئۆيلىرىدە( ھهسسىلهپ ساۋاپ بېرىلىدۇ، ئۇالر

سهبهئ .( »ئهمىن بولغان ھالدا تۇرىدۇ) ھهرقانداق كۆڭۈلسىزلىكتىن

  ). ئايهت-37سۈرىسى

ىلىڭالركى، سىلهرنى ئهجىلىڭالر ئوراپ تۇرىدۇ، ئۆلۈمنىڭ قاچان ب

كىلىدىغانلىقىنى بىلمهيسىلهر، ئۇشتۇمتۇت ئهجهل كهلگهندە سىلهر ئۈچۈن 

. ئهمهلىڭالرنى ئىسالھ قىلىشقا ۋە تهۋبه قىلىشقا پۇرسهت بولماي قالىدۇ

ۆلۈم بىرىگه ئ) يهنى كاپىرالرنىڭ(ئۇالرنىڭ «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

قايتۇرغىن، مهن قويۇپ ) دۇنياغا(پهرۋەردىگارىم مېنى « كهلسه ئېيتىدۇكى،

ئۇنىڭ .( »كهلگهن مال مۈلكۈم بىلهن ياخشىلىق قىلىشىم مۇمكىن
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مۇمكىن ئهمهس، ئۇ چوقۇم شۇ سۆزنى قىلغۇچىدۇر، ئۇالر ) دۇنياغا قايتىشى

رنى دۇنياغا ئۇال(قهبىرلىرىدىن تۇرغۇزۇلغان كۈنىگه قهدەر ئۇالرنىڭ ئالدىدا

 99 -مۆمىنۇن سۈرىسى ( » بىر توسما بولىدۇ) قايتىشتىن توسىدىغان

  ).ئايهت

ئهبۇ ئهئال شهددات ئىبنى ئهۋىس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت 

ئهقىللىق كىشى «: قىلىنىدۇكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ى ئهمهل ئۆزىدىن ھېساب ئېلىپ تۇرىدۇ ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن ياخش

ھهۋىسىگه ئهگىشىدۇ ۋە -قىلىدۇ، نادان كىشىلهر ئۆزىنىڭ ھاۋايى 

  ).تىرمىزىيدىن( »ئالالھدىن قۇرۇق ئۈمىت قىلىدۇ

مۇشۇ ۋاختىمىزغىچه  ئادەم ئهلهيهىسساالم بىلهن بىزنىڭ ! ئى ئىنسان

بولغان ئارىلىقتىكى كىشىلهرنى ئهسلهپ باقايلى، قانچىلىغان 

لهرنى قىلىپ دۇنيادىن كهتتى، بىز ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرىمىز ياخشى ئهمهل

ئىزىدىن مىڭىۋاتىمىز ۋە يېقىندا ئۇالرغا قىتىلىمىز، ئۇالردىن بىرەر 

كىشىنىڭ ھازىرغىچه ھايات ياشىغانلىقىنى كۆرمىدۇق ياكى 

ئۆلۈمنى كۆپ ياد « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. ئاڭلىمىدۇق

  ).تىرمىزىيدىن(»ئېتىڭالر

تهۋبه قىلىش بىلهن ھهر ۋاقىت ئۆلۈمگه تهييار تۇرۇڭالر، سىلهر سهمىمى 

بىلهن ئۆلۈمنىڭ ئارىسىغا ناچار ئهمهللهرنىڭ توسانچا بولۇپ قىلىشىدىن 

ساقلىنىڭالر، ئۆلۈم ئالدىدا بهختسىز بولغان ئادەم مهڭگۈ نىجاتلىققا 

  .ئېرىشهلمهيدۇ

هرنى پهيغهمبهر ئالالھ تائاال سىل! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى بىلىڭالركى

« :ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشقا بۇيرۇپ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېدى
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ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن 

سىلهر پهيغهمبهرگه ! ئى مۆمىنلهر. پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ

  .»دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا سهن ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا 

ئىبراھىم . رەھمهت، مهغپىرەت قىلغاندەك رەھمهت، مهغپىرەت قىلغىن

هت ئاتا ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا بهرىكهت ئاتا قىلغاندەك بهرىك

  . قىلغىن

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى 

  . كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

رىكالر ۋە مۇش. ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

دىن دۈشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن، دىنىڭغا، . كاپىرالرنى خار قىلغىن

. كىتابىڭغا ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتىگه ياردەم بهرگىن

 - مۇسۇلمانالرنىڭ دىلىنى بىرلهشتۈرگىن، ئارىسىنى ئىسالھ قىلغىن، ئۆز 

گه دىن دۈشمهنلىرى. ئارا ھهقكه ۋە تهقۋالىققا ياردەملىشىدىغان قىلغىن

ئۆزۈڭ كۇپايه قىلغىن، قىيىنچىلىقتا قالغانالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى 

ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمانالرنىڭ قۇتۇلۇشىغا . ئاسانالشتۇرغىن

مۇسۇلمانالردىن قهرىزدارالرنىڭ قهرزىنى، قىيىنچىلىقتا . ياردەم بهرگىن

سىنىڭ رەھمهت . قالغانالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى ئاسانالشتۇرغىن

ىڭ بىلهن مۇسۇلمانالردىن كېسهللىك ئازاۋى تارتىۋاتقان شهپقىت

بىزدىن ۋە مۇسۇلمانالردىن ۋاپات بولغان . كىشىلهرگه شىپالىق بهرگىن
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كىشىلهرنى كهچۈرۈم قىلغىن، ئۇالرنىڭ ياخشىلىقىنى زىيادە قىلىپ، 

بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن، بىزنى . خاتالىقلىرىنى ئهپۇ قىلىۋەتكىن

گۇناھلىرىمىز تۈپهيلىدىن بىزنى . ىرىتىڭ بىلهن سۇغارغىن مهغپ-رەھمهت

بىزنى ۋە بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزنى شهيتاندىن ۋە . ئۈمىدسىزلهندۈرمىگىن

ئىنسان جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشىدىن 

بىزنىڭ رەھبىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن، توغرا يولغا مۇۋەپپهق . ساقلىغىن

 ئىشلىرىنى سهن رازى بولىدىغان ۋە ياخشى كۆرىدىغان قىلغىن، قىلغان

ئۇالرنىڭ دىن ۋە دۇنيالىق ئىشلىرىغا ياردەم بهرگىن، . ئىشالردىن قىلغىن

ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرىنى ئىسالھ قىلغىن، ئۇالر بىلهن دىنىڭغا ۋە 

بارلىق . سهن ھهممىگه قادىر ۋە قۇدرەتلىكسهن. كىتابىڭغا ياردەم بهرگىن

ەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتى مۇسۇلمان ر

. بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان، خهلقىگه، ۋەتىنىگه كۆيىنىدىغان قىلغىن

بىزنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كىيىنكى، ئاشكارا يوشۇرۇن گۇناھلىرىمىزنى، بىز 

سهن . بىلمىگهن سهن بىلىدىغان گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرۈم قىلغىن

بىزنىڭ ھهممه . يىن سهندىن باشقا ئىالھ يوقھهممىدىن ئهۋۋەل ۋە كى

ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن، بىزنى دۇنيانىڭ خارلىقى ۋە 

بىزنى سهن ياخشى كۆرىدىغان ۋە . ئاخىرەتنىڭ دىشۋارلىقىدىن ساقلىغىن

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ . رازى بولىدىغان ئىشالرغا مۇيهسسهر قىلغىن

ىقنى مهقسهت قىلغانالرنى ئۆزى بىلهن مهشغۇل ئۈممهتلىرىگه يامانل

. مىكىر باتىللىرىنى تارمار قىلغىن-قىلغىن، ئۇالرنىڭ ھىله

ئىشىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن، ياخشى ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل 

  . خاتالىقلىرىمىزدىن ئۆتىۋەتكىن. قىلغىن
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-خهيرىئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ئېهسان قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه 

سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل . ئىشالردىن، ھهددىدىن ئېشىشتىن توسىدۇ

قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه نهسىههت قىلىدۇ، ئالالھقا بهرگهن ۋەدەڭلهرگه 

ئالالھنى بۇ . ۋاپا قىلىڭالر، ئهھدىنى چىڭىتقاندىن كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر

ئىشقا ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ 

ناھايتى كاتتا بولغان ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى  تۇرغىچىدۇر، 

ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىڭالر، سىلهرگه . ئهسلهيدۇ

اتتا ئىشتۇر، ئالالھ سىلهرنىڭ زىيادە قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى يادىتىش ك

  .قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

 

   


