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دۇئا بىلهن سهۋهبنىڭ 
 مۇناسىۋىتى

   

دۇئادا تىلغا . بنىمۇ قىلىشى كېرهك بهنده دۇئا قىلىش بىلهن بىلله سهۋه      
ئېلىنغان تىلهكلهرنىڭ ئىشقا ئېشىشى ئۈچۈن دۇئاغا ئىش ھهرىكهت ياندىشىپ كېلىشى 

كۆڭۈلگه پۈككهن بىرهر مهنپهئهتكه ئېرىشىش ياكى بىرهر زهخمهتتىن ساقلىنىش . الزىم
راملىق خۇداغا تهۋهككۈل قىلدىم دهپ ئوڭدا يېتىش ياكى قا. ئۈچۈن ئورۇنۇپ كۆرۈش الزىم

سهۋهبىنى قىلىپ قويۇپ ، بىلهن قارىسىغا ئىش يولى ۋه قانۇنىيىتى بويىچه ئىش كۆرۈپ
ئىسالم دىنىدا تهشهببۇس قىلىنغان . ئاندىن الله تهئهالغا تهۋهككۈل قىلىش الزىم

: تهۋهككۈلنىڭ ھهقىقى مهنىسى ئهنه شۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسىدىكى
ۈل قىلىدىغان بولساڭالر خۇددى قۇشالر ئهتىگهنده «سىلهر الله قا ھهقىقى تهۋهكك

سىلهرمۇ ، ئهلۋهتته، كهچته توق قايتىپ ئوزۇقالندۇرۇلغاندهك، ئۇۋىلىرىدىن ئاچ چىقىپ
دېگهن سۆزىنىڭ مهنىسىمۇ تهۋهككۈل بىلهن سهۋهبنىڭ . رىزقىالندۇرۇلغان بوالتتىڭالر»

 ئۇۋىلىرىدا ياتماي قۇشالر بولسا. مۇناسىۋىتىنى ناھايىتى ئوبدان چۈشهندۈرۈپ بىرىدۇ
ئۇۋىسىدىكى ، نهتىجىده ئۆزىمۇ تويغۇدهك. ىن كهچكىچه ئۇچۇپ يۈرۈپ يهم ئىزدهيدۇكۈندۈزىد

«بىرهر سىڭالر : خهلىپه ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنهۇ . بالىالرغىمۇ توشۇغۇدهك يهمگه ئېرىشىدۇ 
رىزقى ، الله نىڭ ئاسماندىن ئالتۇن بىلهن كۈمۈش ياغدۇرمايۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ

ئى الله ماڭا رىزقى بهرگىن دهپ قاراپ ، رىكهت قىلماستىنتهلهپقىلشى يولىدا ھه
«ئىنسان پهقهت ئۆزىنىڭ : «قۇرئان كهرىم» ده الله تهئهال . ئولتۇرمىسۇن» دېگهن 

مانا . دهيدۇ)  ئايهت-٣٩ سۈره نهجىم -٥٣. (ئىشلىگهن ئىشىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىدۇ »
ىي خاتا ئىكهنلىكىنى روشهن ئاغزىمغا چۈش دهپ ئولتۇرۇشنىڭ قهتئ، بۇالردىن ئۈجمه پىش

  . كۆرۈۋاالاليمىز 

 دۇئا ئارقىلىق الله قا ئىلتىجا قىلىش بىلهن بىلله ئىشنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى      
سهۋهب قىل» دېگهن ئاتىالر ، «تهلهپ قىل.  تهدبىر ۋه ئامال ئىزدهش الزىم-ئۈچۈن چاره 

  . انسۆزى ئىسالم دىننىڭ روھىغا ئۇيغۇن ھالدا ناھايىتى جايىدا ئېيتىلغ

ئىماننىڭ خىسلهتلىرىدىن بىرى ،  سهۋهب بىلهن بىلله قېلىنغان دۇئا      
ئىمان دېگهن تىل ، سهھىه ھهدىسلهرنىڭ مهزمۇنى بويىچه ئېيتقاندا . ھېسابلىنىدۇ 
. قول سېلىپ ئىشلهشلهردىن ھاسىل بولىدۇ ، دىل بىلهن ئىشىنىش، بىلهن ئېيتىش

باشقىچه . ئا ئاندىن دۇرۇس دۇئا سانىلىدۇھهرىكهت ماسلىشىپ قىلىنغان دۇ، دىل، تىل
، بىرهر مۇسۇلمان بهنده الله دىن دۇنيادا رىزقىنىڭ كهڭ بۇلىشىنى، قىلىپ ئېيتقاندا

  چىن دىلى بىلهن ، ئاخىرهتته مهغپىرهت قىلىنىشىنى ۋه شۇنىڭدهك ئىشالرنى تىلهيدىكهن
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ولدىغان ئىشالرنى رىزقىغا ۋه مهغپىرهتكه سهۋهب ب، الله قا يۈزلىنىشتىن تاشقىرى
  .ئالالھ ھهممىمىزنى توغرا يولغا يېتهكلىسۇن. قىلىشى الزىم بولىدۇ 

   

 


