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 تهۋبه ۋە ئۇنىڭ شهرتلىرى

تهۋبه مۇسـۇلمان ھایاتىــدىكى مــۇھىم ئــامىلالردىن بىــرى بولــۇپ، مۇســۇلمان داۋاملىــق  
تهۋبه بهندە بىلهن یاراتقۇچىسى ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان بۈیـۈك  . تهۋبىگه ئالدىرىشى الزىم

ــالالھتىن تهۋبىمىزنــى قوبــۇل قىلىــپ، گۇنــاھلىرىمىزنى كهچــۈرۈم  . ئىبــادەتتۇر بىــز ئ
  .قىلىشىنى سورایمىز

  
  .دېگهننى بىلدۈرىدۇ» قایتىش«: تهۋبىنىڭ لۇغهت مهنىسى* 
  
قهستهن ۋە سـهۋەنلىك بىـلهن سـادىر بولغـان گۇناھالرغـا      : اتهۋبه شهرىئهت ئاتالغۇسىد* 

پۇشایمان قىلىش، تهۋبه قىلىش بىلهن بىرگه شۇ گۇناھالرنى قایتا سادىر قىلماسـلىققا  
  .ئىرادە باغالشتىن ئىبارەت

  
تهۋبه ئىـرادە ۋە قهسـتنى كۈچالندۇرىـدىغان    : "ئىمام ئىبنى قهییۇم جهۋزى مۇنداق دەیدۇ

ڭ ئـاالمىتى سـادىر قىلغـان گۇناھلىرىغـا ئۆمـۈر بـویى پۇشـایمان        پۇشایماننى. پۇشایمان
  ".قىلىش، كىلىچىكىنى ئىسالھ قىلىش دېمهكتۇر

  
: الر مۇنــداق دېــگهن) ئــالالھ ئــۇالردىن رازى بولســۇن(ســاھابىالردىن ئهمــرۇ ۋە ئهبــۇ مۇئــاز

ھهقىقىي تهۋبه، سادىر قىلغان گۇناھلىرىغا ئىككىنچى قایتماسلىق ئىرادىسى بىلهن "
ېنىشتۇر، بۇنىڭ مىسالى خۇددى سېغىلغان سـۈت ئهمچهكـكه قایتمىغانـدەك گۇناھغـا     ی

  . قایتماسلىقتىن ئىبارەت
  

ــهندۈرۈپ   ــرى تهۋبىنــى چۈش ــالىمالردىن بى ــدا   : ئ ــتىش، دىل ــدا ئىســتىغپار ئېی تهۋبه تىل
تهۋبه ھهققىـدە كـۆپلهپ   . پۇشایمان قىلىش، جىسىمنى تىزگىنلهشتىن ئىبارەت، دەیدۇ

ئىنسـان گۇناھـدىن خـالى بواللمایـدۇ، بىـراق ئىنسـان گۇنـاھ        . ر كهلگهنئایهت، ھهدىسال
قىلىپ سالغاندا بىپهرۋالىق قىلماستىن تهۋبه قىلىشى، قىلپ سـالغان گۇنـاھلىرىنى   

  .قایتا سادىر قىلماسلىقى الزىم
  

  :قۇرئان كهرىمدە تهۋبه ھهققىدە كهلگهن بهزى ئایهتلهر
پـاك  )ھارامـدىن ۋە نىجاسـهتتىن  .(سـت تۇتىـدۇ  ھهقىقهتهن تهۋبه قىلغۇچىالرنى دوهللا ا«  

  .) ئایهت -222بهقهرە سۈرىسى (» بولغۇچىالرنى ھهقىقهتهن دوست تۇتىدۇ
 

غا سـهمىمىي تهۋبه قىلىڭـالر، ئۈمىـدكى، پهرۋەردىگـارىڭالر سـىلهرنىڭ      هللا ئى مۆمىنلهر ا
ــدىغان    ــدۇ، ســىلهرنى ئاســتىدىن ئۆســتهڭلهر ئېقىــپ تۇرى ــاھىڭالرنى یوققــا چىقىرى گۇن

پهیغهمبهرنـى ۋە ئۇنىـڭ   هللا ا) یهنى قىیـامهت كۈنىـدە  (نهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئۇ كۈندە جهن
بىلهن بىلله بولغان مۆمىنلهرنى رەسـۋا قىلمایـدۇ، ئۇالرنىـڭ نـۇرى ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا ۋە       
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بىزگه نۇرىمىزنى مۇكهممهللهشتۈرۈپ ! ئى پهرۋەردىگارىمىز«: ئوڭ تهرىپىدە یۈرىدۇ، ئۇالر
» رەت قىلغىن، سهن بولساڭ ھهقىقهتهن ھهر نهرسىگه قادىرسـهن بهرگىن، بىزگه مهغپى

  ) ئایهت-66تهھرىم سۈرىسى(» .دەیدۇ
تهۋبه قىلغـان، ئىمـان ئېیتقـان ۋە    ) بۇ دۇنیادىكى چېغىدا) (ئۇالرنىڭ ئىچىدىن(پهقهت «

ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى یاخشىلىققا هللا یاخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمایدۇ، ا
فۇرقـان  . (»تولىمۇ مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مهرھهمهت قىلغۇچىـدۇر هللا تۇرىدۇ، ائالماش

  )ئایهت-70سۈرىسى 
نـۇر  (» غـا تهۋبه قىلىڭـالر  هللا بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچـۈن ھهممىڭـالر ا  ! ئى مۆمىنلهر

  ). ئایهت-31سۈرىسى 
 تهۋبه ھهققىــدە پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمدىن بىــزگه كهلــگهن ھهدىســالرمۇ ئىنتــایىن 

 :كۆپ بولۇپ تۆۋەندە بهزىلىرىنى كهلتۈرىمىز
ئالالھ بىلهن قهسـهمكى مهن  «: رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسساالم بىر ھهدىسىدە مۇنداق دېگهن

ــدە   ــر كۈن ــالالھتىن بى ــدىن كــۆپ تهۋبه  70ئ ــمهن -قېتىم ــر " ئىســتىغپار تىلهی یهنه بى
  .»ئىستىغپار تىلهیمهن دېگهن-بىركۈندە یۈز قېتىمدىن كۆپ تهۋبه"رىۋایهتته 

قۇیــاش غهربــتىن  «: یهنهبىــر ھهدىســته رەســۇلۇلالھ ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دېــگهن     
چىقىشــتىن بــورۇن كىمكــى تهۋبه قىلىـــدىكهن، ئــالالھ ئۇنىــڭ تهۋبىســىنى قوبـــۇل       

رىــۋایهت قىلغــان مهشــھۇر ) ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن(ۇدئىبنــى مهســئ. »قىلىــدۇ
ئـالالھ بهندىسـىنىڭ تهۋبىسـىدىن،    «: ھهدىسدە پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

-گىیاھســىز چــۆل بایاۋانـدا توختــاپ ئــۇخالپ ئویغىنىـپ قارىســا تۆگىســى یــېمهك  -سـۇ 
رمىغـان یهر قالمـاي   ئىچمهكلىرى بىلهن یوقاپكهتكهندىن كېیىن تۆگىسىنى ئىزدەپ با

ئۈمىدىنى ئۈزۈپ، ئۆلـۈمگه تهن بېرىـپ ئۆلـۈمنى كۈتـۈپ ئولتۇرسـا تۇسـاتتىن تۆگىسـى        
یېنىدا پهیدا بولۇپ قالغاندىن كېیىن سۇ ئىچىپ، قورسىقىنى تویغۇزغان ئـادەم قایسـى   
ــال     ــۇنداق خۇشـ ــىدىن شـ ــىنىڭ تهۋبىسـ ــالالھمۇ بهندىسـ ــا ئـ ــال بولسـ ــدە خۇشـ دەرىجىـ

  )بۇخارى،مۇسلىم(»بولىدۇ
  
قېرىندىشـىم بىلىڭكــى، ئـالال پۇشــایمان ۋە ئىســتىغپار بىـلهن قىلىنغــان ھهقىقىــي    *

 -گۇنـاھ . تهۋبىنىڭ دەرۋازىسى ھهرقانداق گۇناھكارغـا ئوچۇقتـۇر  . تهۋبىنى قوبۇل قىلىدۇ
مهئســىیهت ھهرقــانچه كــۆپ، ئېغىــر بولســىمۇ تهۋبه قىلغۇچىغــا ئالالھنىــڭ رەھمىتــى  

. مـــاڭ، ئۈمىدســـىزلىككه یولمـــۇ قویمـــاڭســـىز ھهرگىـــز ئۈمىدســـىز بول. كهڭرىـــدۇر
ئىنساننىڭ گۇناھلىرى ھهرقـانچه كـۆپ بولسـىمۇ، ئالالھنىـڭ رەھـمهت ۋە مهغپىرىتـى       

گۇناھــدىن قایتىــپ، تامــامهن قــول ئــۈزۈپ تهۋبه قىلغــان كىشــى گۇناھســىز  .كهڭرىــدۇر
  :بۇنىڭ دەلىلى تۆۋەندىكى ھهدىستۇر. كىشىگه ئوخشاش پاكلىنىدۇ

رىۋایىتىدە جۇھهینه ئایمىقىغا مهنسـۇپ  ) ئالالھ رازى بولسۇن(ئىمران ئىبنى ھۈسهیىن 
بىر ئایال رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسساالمنىڭ قېشـىغا كېلىـپ ئۆزىنىـڭ زىنـادىن ھـامىله      
. ئىكهنلىكىنى ئېیتىپ، ئـۆزىگه ئالالنىـڭ بـۇیرۇقىنى ئىجـرا قىلىشـنى تهلهپ قىلـدى      

كىیىمىنــى جىســمىغا  پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم دۇئــا قىلغانــدىن كېــیىن ئایالنىــڭ
رەجىـم قىلىـپ   . قىلىشـقا بۇیرىغـان  ) تـاش ئېتىـپ ئۆلتـۈرۈش   (تېڭىپ ئاندىن رەجىـم  
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ــۆزى ئــۇ ئایالنىــڭ نــامىزىنى        ــدىن كېــیىن پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم ئ ئۆلتۈرۈلگهن
بـۇ ئایـال   ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن (چۈشۈرگهندىن كېیىن، ئۇمهر

بـۇ ئایـال   : دېگهندە، پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالم ! امىزىنى چۈشۈرەمال؟زىنا قىلغان تۇرسا ن
كىشـىگه تارقىتىلسـا یىتىـپ ئېشـىپ      70شۇنداق تهۋبه قىلغانكى، مهدىنه ئهھلىـدىن  

قالىدۇ، ئۆز جېنىنـى ئـالال یولىـدا سـېخىالرچه قۇربـان قىلغـان كىشـىدىن یاخشـىراق         
  ). بۇخارى، مۇسلىم.(دەیدۇ » !كىشىنى كۆردۈڭمۇ؟

  :ى بایان قىلىشنى مۇناسىپ كۆردۇمەندە تهۋبىنىڭ شهرتىنتۆۋ
ئىخالسنى ئالالھغا قىلىش، تهۋبىنى ئالالھقا قىلىش، شـۇنىڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا      -1

  .ساۋاپ ئۈمىت قىلغان ھالدا ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇشنى تىلهش
  .سادىر قىلغان گۇناھالرغا پۇشایمان قىلىش بىلهن قاتتىق ئېچىنىش -2
ئهگهر ئـۇ ئالالھنىـڭ ھهققىـدە بولسـا ئىككىنچـى      . گۇناھدىن تېزلىكته قول ئۈزۈش -3

بهنـدە ھهققىـدە بولسـا قـول ئـۈزۈش بىـلهن       . قایتماسلىق ئىرادىسى بىلهن قول ئـۈزۈش 
  .بىرگه مۇناسىۋەتلىك كىشىدىن كهچۈرۈم سوراش ۋە ھهققىنى ئادا قىلىش

  .باغالش كىچىك ھهرقانداق گۇناھ قىلماسلىققا ئىرادە-چوڭ -4
  .تهۋبه قىلىشقا ئالدىراش -5

ئهجهل توشۇپ قالغـان تهقـدىردە، كـۈن مهغـرىپتىن چىقىـپ قالسـا تهۋبه       ! قېرىندىشىم
ئۇ ۋاقىتتا ئىنسان قاتتىق زىیان تارتقۇچىالردىن بولۇپ ئالالھنىـڭ  . قوبۇل قىلىنمایدۇ

  ئهلهملىك ئازابلىرىغا دۇچار بولۇپ قالىدۇ، 
گۇناھلىرىمىزغــا تهۋبه قىلىــش پۇرســىتىگه مۇیهسســهر    ئــالالھ تائــاال ھهممىمىزنــى   

  .قىلسۇن
-مهئســىیهت قىلىۋاتقــان ھــالىتىمىزدە ئهمهس، بهلكــى تــائهت-ئــالالھ تائــاالدىن گۇنــاھ 

ــدىكهنمىز،      ــۇت قىلى ــىنى ئۇم ــزى روھ قىلىش ــالىتىمىزدە قهب ــان ھ ــادەت قىلىۋاتق ئىب

 .ھهرۋاقىت تهۋبه قىلىشتىن غاپىل بولماسلىقىمىز كېرەك


