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ھىمايه دۇئا ۋە زىكىر بىلهن  نىهرپهرزەنتل  
 اقىلىش توغرىسىد

  
ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە دائىمىي مېهرىبان ئالالھنىڭ نامى بىلهن (

 )باشاليمهن

ئىجتىمائىي ئاالقه توربهتلىرى ۋە باشقا ئۇچۇر     
ۋاتقان باال ئىزدەش ىيوللىن  ئارقىلىق ۋاستىلىرى

لىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۆپىيىشى، ناتىۋان سهبىي ئېالن
بالىالرنىڭ  ئوماق چىرايلىرى ۋە پهرزەنت دەردىدە يۇرەك 

ئانىالرنىڭ سىماسى -باغرى ئىزىلىۋاتقان مېهرىبان ئاتا
 كۆز ئالدىمدىن كهچكىنىدە، بۇ ھهقته ئىزدىنىپ بۇ

پ نېگىزىنى تېپىش ۋە ئالدىنى ئىلىش ۈمهسىلىنىڭ ت
نىشنىڭ تولىمۇ تهخىرسىز ھالهتكه ئۈچۈن تهدبىر قوللى

  . يىتىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلدىم
ھهممىمىزگه مهلۇم بولغىنىدەك پهرزەنت ئالالھنىڭ     
. ئانىغا ئاتا قىلغان كاتتا سوۋغىسى ۋە ئامانىتىدۇر-ئاتا
ئانا پهرزەنتلهرنىڭ ھهربىر ئىشىنى كۈزىتىپ، -ئاتا

نى ئۇالرنى يامانلىقالردىن چهكلهپ، خاتالىقلىرى
تهربىيه مېتودى ئارقىلىق -توغرىالپ، ساغالم تهلىم

ئالالھ رازى بولىدىغان ۋە مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىگه 
مهنپهئهتلىك سالىه، ۋەتىنىنى سۆيىدىغان ۋە جان 
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پىدالىق بىلهن ئانا ۋەتىنىنى قوغدايدىغان، ئىماندار ۋە 
جاسارەتلىك ئوغالنالردىن قىلىپ يېتىشتۇرۇپ چىقىش 

ئانىالرنىڭ جاپاسى ئېغىر، -توغرا، ئاتا. بارمهجبۇرىيىتى 
  . ئهمما مهسئۇلىيىتى ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىردۇر

تېخنىكا ئۇچقاندەك تهرەققى قىلىۋاتقان - پهن    
ئانىالرنىڭ پهرزەنت تهربىيىلهش - ھازىرقى دەۋىردە ئاتا

جهريانىدا دۇچ كېلىۋاتقان كرىزىس ۋە بېسىمالرنىڭ 
-ۇيغۇر ئاتائۆزلۈكسىز كۆپىيىشىگه ئهگىشىپ، ئ

ئانىالرنىڭ غىمىغا غهم قوشۇۋاتقان يهنه بىر ئهڭ 
شۇنداقال، . مۇدھىش كىرزس باال ئوغرىسى بولماقتا

تۇيۇقسىز قاچۇرىلىۋاتقان ئوماق پهرزەنتلهرنىڭ دەردىدە 
ئىنسان . لهخته بولماقتا-يۇرەك باغرى لهخته

قېلىپىدىن چىققان ۋىجدانسىز، غورۇرسىز ئادەم 
نارەسىدە بالىالرنى ھهرخىل  بېدىكلىرى  مهزكۇر

. ۋاسىتىلهر بىلهن پۇل تېپىشنىڭ دەستىكى قىلماقتا
ئانىسىدىن ئايرىلغان شۇ ناتىۋانالرنىڭ كۆرگهن -ئاتا

، ئهمما يهنه ۋاتىمىزقاباھهتلىرىنىڭ ئوندىن بىرىنى ئاڭال
نۇرغۇن پهرزەنتلىرىمىزنىڭ قايسى قارا ئۇۋىدا قايسى 

كۆز . گه قاراڭغۇخورلىقالرنى كۆرۈۋاتقانلىقى بىز
ئالدىمىزدا مانا شۇنىڭغا ئوخشىغان پاجىئهلهر ماڭدامدا 

بۇنىڭغا قانداق تاقابىل تۇرىشىمىز . بىر يۈز بېرىۋاتىدۇ
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-بۇ ياشتىكى سهبىيلهر ئهسلىدە ئاتا!. كېرەك؟
مۇھهببىتى ۋە -ئانىسىنىڭ ۋە جهمئىيهتنىڭ مېهرى

يېتىلىشى، -خۇرام ئۆسۈپ -غهمخورلىقىدا خۇشال
هربىيه ئىلىشى، ئۆزىنىڭ جهمئىيهتتىكى بىر ت-تهلىم

  . ھوقۇقىغا ئىگه بولۇشى كېرەك ئىدى-كىشىلىك ھهق
سۆيۈملۈك ۋەتىنىمىزنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتى     

بىزنىڭ كهلگۇسىمىز بولمىش . ھهممىمىزگه ئايدىڭ
سهبىي گۆدەكلىرىمىزگه كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئۇالرنىڭ 

ىدىغان، ئۇالرنى ماماتىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قوي -ھايات
ۋەتهن ۋە مىللهتنىڭ كېلىچىكى دەپ قاراپ، ئۇالرنىڭ 

ھوقۇقلىرىنى قوغدايدىغان ھېچبىر ئورۇن بهرپا  - ھهق
بۇ مهسىله ئۈستىدە باش قاتۇرىۋاتقان (بولغىنى يوق، 

بهزى غهيرى رەسمى پىداكار ئورگانالر بۇنىڭدىن 
بار دېگهن تهقدىردە ھهم ئۇالر شهكلى ) مۇستهسنادۇر

  . هتتىنال خىزمهت بېجىرىدۇ خاالسجهھ
جهمئىيىتىمىزدە يۈز بىرىۋاتقان بۇ ئهھۋال يۇقىرىدا     

بايان قىلىنغاندەك بولغانىكهن، ئۇنداقتا بىز بۇ 
مهسىلىنى ئۆزىمىزدىن ئىزدىشىمىز ئىنتايىن 

بىز تۇرمۇشىمىزدا ئهھمىيهت بهرمهيۋاتقان . مۇھىمدۇر
ۋە زىكىرلهر مۇھىم ئىشالردىن بىرى؛ كۈندىلىك دۇئا 

بىلهن ئۆزىمىز ۋە پهرزەنتلىرىمىزنى ئالالھنىڭ 
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ھىمايىسىگه تاپشۇرۇشتىن ئىبارەت بولغان ئىالھى 
تهدبىرگه سهل قاراش بولۇپ، بۇ بولسا بىزدە 

 .ساقلىنىۋاتقان ئېغىر ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر
ئانىالر پهرزەنتلىرىگه بولغان بىخهتهرلىك ئېڭىنى -ئاتا

ھهردائىم ئهتتىگهن ۋە  كۈچهيتىش بىلهن بىرگه،
كهچلىك زىكىرالرنى الزىم تۇتۇشى، ئۇنى ئۆسمۈرلهرگه 
تهلىم بېرىشى ۋە سهبىيلهرگه داۋاملىق ئوقۇپ دەم 
سىلىپ پهرزەنتلهرنى ئالالھنىڭ ھىمايىسىگه 
. تاپشۇرۇشنى ئادەتكه ئايالندۇرۇشى ئىنتايىن مۇھىمدۇر

بهلكىم سىز زىكىر بىلهن بۇ ئىشنىڭ قانداق 
چانلىقى بولسۇن دېيىشىڭىز مۇمكىن، توغرا، باغلىنىش

- بۇ ئىككىسى ئىككى مهسىله، ئهمما ماھىيهتته بىر
مۇسۇلماننىڭ . بىرى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىكتۇر

ئهقىدىسى بولغان ئىماننىڭ ئالته ئاساسىنىڭ بىرى 
قهدەرنىڭ ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى -بولسا، قازايى 

مۆمىننىڭ . ىشتۇربىلهن بولىدىغانلىقىغا ئىمان ئېيت
ئىمانى بۇ قىسىمغا ئىمان ئېيتماي تۇرۇپ كامىل 

بهندە ئالالھ تهرەپتىن تۇيۇقسىز كىلىدىغان . بولمايدۇ
مۇسىبهتلهرگه ئالالھقا قايتىش، قهلبىنى ئالالھقا -باال

باغالش، تىلىنى ئالالھنىڭ زىكرى بىلهن مهشغۇل 
قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن  ئامانلىق تىلهش ئارقىلىق 



 

7 

دا يۈز بېرىدىغان پاجىئهلهردىن ساقلىنىپ ھاياتى
 . قىلىشى مۇمكىن

خۇددى . زىكىر مۇسۇلماننىڭ قورغانى دەپ ئاتىلىدۇ    
قورغان ئىچىگه يوشۇرۇنۇۋالغان كىشلهر دۈشمهننىڭ 
زىيانكهشلىكىدىن ئامان قالغاندەك، ئهتتىگهن ۋە 

ئالالھنىڭ ئىزنى (كهچلىك زىكىرالرمۇ مۇسۇلماننى 
مۇسىبهتلهردىن -يۈز بېرىدىغان باال شۇ كۈنى) بىلهن

 .ساقالپ قىلىشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ، ساھابىلىرىگه     

داۋاملىق ئوقۇشنى تهۋسىيه قىلغان زىكىرالر نوقۇل 
ھالدا ئالالھنى ياد ئېتىشال بولماستىن بهلكى ئالالھقا 

ردىن كۈندۇز يۈز بېرىدىغان يامانلىقال- سىغىنىپ كېچه
ساقلىنىش ۋە ئۆزىنى ئالالھنىڭ ھامىيلىقىغا 

بهندە قانداقمۇ رەببىنى زىكىر  .تاپشۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر
قىلماي، ئۇنىڭدىن ياردەم تىلىمهي ۋە ئۇنىڭغا تهۋەككۇل 
قىلماي تۇرۇپ مۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىشىپ، ھاياتىدىكى 

قازاالردىن خاتىرجهملىك ھېس - تۈرلۈك باال

َوَما تَوْفِيِق إِ�� ﴿ :ھ تائاال مۇنداق دەيدۇئالال!. قىاللىسۇن؟
نِيُب 

ُ
ُْت �َلْهِ أ مهن پهقهت «: تهرجىمىسى ﴾بِالل�ـهِۚ  َعلَيْهِ تََوك�

ئالالھنىڭ ياردىمى بولغاندىال مۇۋەپپهقىيهت 
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ئالالھقا تايىنىمهن ۋە ) ھهممه ئىشتا(قازىنااليمهن، 
  ]. ئايهت- ٨٨سۈرە ھۇد [» .ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىلىمهن

ِي َ� ﴿ :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ     ّ ال� ْ َ%َ الَْحِ َوتََوك�
ھهممه ئىشىڭدا ئۆلمهيدىغان «: تهرجىمىسى ﴾َيُموُت 

سۈرە . [»مهڭگۈ ھايات ئالالھقا تهۋەككۇل قىلغىن
  ]. ئايهت-٥٨فۇرقان 

ئالالھقا تهۋەككۇل قىلىش؛ سهۋەپ ۋە تهۋەككۇلدىن     
نۇقتىغا مهركهزلهشكهن بولۇپ، بۇ ئىبارەت ئىككى 
بىرى بىلهن زىچ باغلىنىشلىق،  - ئىككى نۇقتا بىر

قايسى بىرى يهنه بىرىدىن ئايرىلسا تهۋەككۇلچىلىك ئۆز 
كىمكى سهۋەپكه باغلىنىپ . ماھىيىتىنى تاپمايدۇ

تهۋەككۇل قىلمىسا ياكى تهۋەككۇل قىلىپ سهۋەپ 
ئا بولسا دۇ. قىلمىسا ئوخشاشال نهتىجىگه ئېرىشهلمهيدۇ

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه . ئىبادەت ۋە سهۋەبدۇر
دۇئامۇ سهۋەپ : "رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

ھېسابلىنىدۇ بهلكى شهرئى سهۋەبلهر ئىچىدىكى ئهڭ 
كۈچلۈك سهۋەپ، ۋەھالهنكى كىشىلهر بارلىق 
سهۋەبلهرنى قوللىنىپ باقىدىيۇ، لېكىن ئهڭ كۈچلۈك 

  ". پ قالىدۇسهۋەپ بولغان دۇئانى ئۇنتۇ
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دۇئا : "ئىبنى قهييۇم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ     
ئهڭ مهنپهئهتلىك سهۋەبلهردىن، ئۇ مۆمىننىڭ قورالى 

قازانى توسىدۇ ۋە ئۇنىڭ چۈشۈشىنىڭ -بولۇپ، باال
ئالدىنى ئالىدۇ ياكى ئۇنى كۆتۈرىۋىتىدۇ، شۇنداقال، ئهگهر 

." ئۇ چۈشسه يېنىكلهشتۈرىدىغان كۈچلۈك ئامىلدۇر
ناملىق " كېسهللىك ۋە ئىالج"ئىبنى قهييىمنىڭ [

  ].ئهسىرىدىن ئىلىندى
دۇئا ۋە زىكىر بهندە بىلهن ئالالھ ئارىسىنى     

ئالالھ تائاال . باغاليدىغان ئهڭ كۈچلۈك ئارغامچىدۇر

ذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروِن ﴿ :مۇنداق دەيدۇ
َ
 :تهرجىمىسى ﴾أ

مېنى (، ياد ئېتىڭالر) ئىبادەت بىلهن -تائهت (مېنى «
ساۋاب بېرىش بىلهن، (مهنمۇ سىلهرنى ) ياد ئهتسهڭالر

سۈرە بهقهرە [» .ياد ئېتىمهن) مهغپىرەت قىلىش بىلهن
 ].ئايهت-١٥٢

تۆۋەندە سۈننهتته بايان قىلىنغان كۈندىلىك     
ھاياتىمىزدا ئوقۇشنى ئادەتكه ئايالندۇرۇش تهۋسىيه 

ى قىلىنغان مۇھىم دۇئا ۋە زىكىرالرنىڭ بىر قىسمىن
 .بايان قىلىپ ئۆتىمهن

: ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ    
رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى «
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مهسئۇل  رامىزاندا يېغىلغان زاكاتالرنى ساقالشقا
قويدى، مېنىڭ قېشىمغا بىرسى كېلىپ، قىلىپ 

ئاشلىقتىن چاڭگالالپ ئېلىشقا باشلىدى، مهن ئۇنى 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن سىنى : ىپتۇتۇۋېل

رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا 
مېنى قويۇۋەتكىن، : ئاپىرىمهن دېسهم، ئۇ ماڭا

ئاياللىرىم - نهپىقىسىنى بېرىشىم كېرەك بولغان ئهھلى
بار، مېنىڭ قاتتىق ھاجىتىم چۈشۈپ قالدى، 

هن شۇنىڭ بىل. ھهقىقهتهن مهن بهك مۇھتاج، دېدى
تاڭ ئاتقاندا . ئۇنىڭغا رەھىم قىلىپ ئۇنى قويۇۋەتتىم

ئى ئهبا : رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
كېچىدە سهن تۇتىۋالغان ئهسىيرىڭ نېمه ! ھۇرەيرە

: ئۇ ماڭا! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى: مهن. قىلدى؟، دېدى
ئاياللىرىم - نهپىقىسىنى بېرىشىم كېرەك بولغان ئهھلى

ىنىڭ قاتتىق ھاجىتىم چۈشۈپ قالدى، بار، م
ھهقىقهتهن مهن بهك مۇھتاج دەپ شىكايهت قىلىۋىدى، 
ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىپ ئۇنى قويۇۋەتتىم دېسهم، 

ئۇ ساڭا يالغان سۆزلهپتۇ، ئۇ ئهته يهنه : رەسۇلۇلالھ
ئۇ ئهته يهنه : مهن رەسۇلۇلالھنىڭ. كېلىدۇ، دېدى

ىدىغانلىقىنى كېلىدۇ، دېگهن سۆزىدىن ئۇنىڭ يهنه كېل
بىلىپ، ئۇنى كۆزىتىپ تۇرسام، ئۇ يهنه كېلىپ، 
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ئاشلىقتىن چاڭگالالپ ئېلىشقا باشلىدى، مهن ئۇنى 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن سىنى : تۇتۇۋېلىپ

رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا 
مىنى قويۇۋەتكىن، : ئاپىرىمهن دېسهم، ئۇ ماڭا

ئاياللىرىم - ېرەك بولغان ئهھلىنهپىقىسىنى بېرىشىم ك
بار، مىنىڭ قاتتىق ھاجىتىم چۈشۈپ قالدى، 
ھهقىقهتهن مهن بهك مۇھتاج، مهن ئىككىنچى قېتىم 
قايتا كهلمهيمهن دېدى، شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇنىڭغا 
رەھىم قىلىپ ئۇنى قويۇۋەتتىم، تاڭ ئاتقاندا، رەسۇلۇلالھ 

! ۇرەيرەئى ئهبا ھ: سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
ئى ئالالھنىڭ : ئهسىيرىڭ قانداق قىلدى؟ دېدى، مهن

نهپىقىسى مىنىڭ ئۈستۈمگه ۋاجىپ : ئۇ ماڭا! ئهلچىسى
ئاياللىرىم بار، مىنىڭ قاتتىق -بولغان نۇرغۇن ئهھلى

ھاجىتىم چۈشۈپ قالدى، ھهقىقهتهن مهن بهك مۇھتاج 
دەپ، شىكايهت قىلىۋىدى، مهن ئۇنىڭغا رەھىم قىلىپ 

ئۇ ساڭا يالغان : تتىم دېسهم، رەسۇلۇلالھئۇنى قويۇۋە
مهن . سۆزلهپتۇ، ئۇ ئهته يهنه كېلىدۇ، دېدى

ئۇ ئهته يهنه كېلىدۇ، دېگهن سۆزىدىن : رەسۇلۇلالھنىڭ
ئۇنىڭ يهنه كېلىدىغانلىقىنى بىلىپ، ئۇنى كۆزىتىپ 
تۇرسام، ئۇ ئهتىسى يهنه كېلىپ، ئاشلىقتىن چاڭگالالپ 

ئالالھ بىلهن : ۇۋېلىپئېلىشقا باشلىدى، مهن ئۇنى تۇت
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قهسهمكى، مهن سىنى رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى 
ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا ئاپىرىمهن، بۇ ئۈچىنچى 

مهن ئىككىنچى : قېتىمقىسى بولدى، سهن ھهر قېتىم
قېتىم قايتا كهلمهيمهن دەيسهن، ئهتىسى يهنه كېلىپ 

مېنى قويۇۋەتكىن، : ئاشلىق ئۇغۇراليسهن دېسهم، ئۇ ماڭا
ئالالھ هگهر سهن مېنى قويۇۋەتسهڭ، مهن ساڭا، ئوقۇساڭ ئ

تائاال ساڭا مهنپهئهت يهتكۈزىدىغان بىرنهچچه كهلىمه 
قايسى كهلىمه : مهن ئۇنىڭغا. ئۆگىتىپ قويىمهن، دېدى

سهن ئۇخالش ئۈچۈن كۆرپهڭگه بارغاندا، : ئۇ دېسهم، ئۇ
نى، ».......ئالالھۇ الئىالھه ئىلال ھۇۋەلههييۇل قهييۇم«
نى ئايهتهلكۇرسىينى ئايهت تامام بولغىچه ئوقۇغىن، بۇ يه

ئايهتنى ئۇقۇپ ياتساڭ، سىنىڭ ئۈستۈڭدە، ئالالھ تائاال 
تهرىپىدىن بىر مۇھاپىزەتچى سىنى ھىمايه قىلىپ 
تۇرىدۇ، تاڭ ئاتقىچه ساڭا شهيتان يېقىن كېلهلمهيدۇ، 

تاڭ ئاتقاندا رەسۇلۇلالھ . دېدى، مهن ئۇنى قويۇۋەتتىم
! ئى ئهبا ھۇرەيرە: ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭاسهللهلال

ئى ئالالھنىڭ : ئهسىيرىڭ نېمه قىلدى؟ دېدى، مهن
ئهگهر سهن مېنى قۇيۇۋەتسهڭ، مهن : ئۇ ماڭا! ئهلچىسى

ئوقۇساڭ ئالالھ تائاال ساڭا مهنپهئهت يهتكۈزىدىغان : ساڭا
بىرنهچچه كهلىمه ئۆگىتىپ قويىمهن دەپتى، ئۇنى 

: قايسى سۆز ئۇ دېدى: سۇلۇلالھقويۇۋەتتىم دېسهم، رە



 

13 

سهن ئۇخالش ئۈچۈن كۆرپهڭگه بارغاندا : مهن، ئۇ ماڭا
نى يهنى ».......ئالالھۇ الئىالھه ئىلالھۇۋەلههييۇلقهييۇم«

ئايهتۇلكۇرسىينى ئايهت تامام بولغىچه ئۇقۇغىن، سهن بۇ 
ئايهتنى ئۇقۇپ ياتساڭ، سىنىڭ ئۈستۈڭدە، ئالالھ تائاال 

پىزەتچى سىنى ھىمايه قىلىپ تهرىپىدىن بىر مۇھا
تۇرىدۇ، تاڭ ئاتقىچه ساڭا شهيتان يېقىن كېلهلمهيدۇ، 
دېۋىدى، مهن ئۇنى قويۇۋەتتىم دېسهم، رەسۇلۇلالھ 

ئۇ ئهمهلىيهتته : سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
. كاززاپ يالغانچى ئىدى، بۇ قېتىم ساڭا راست سۆزلهپتۇ

نىڭنى ئۈچ كۈندىن بىرى كىم بىلهن سۆزلهشكى
ياق، بىلمهيمهن دېسهم، : بىلهمسهن؟ دېدى، مهن

» .ئۇ لهنهتكهردى شهيتان ئىدى، دېدى: رەسۇلۇلالھ ماڭا
 ].ئىمام بۇخارى رىۋايىتى[

كىمكى ئهتتىگهن ۋە : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    

إَل إّ� ُهَو َعلَـيهِ َحْسبِـَي ا12 � ( كهچته يهتته قېتىم
ـلُت َوُهَو َرب1 الَعرِْش الَعظـيم ئالالھ ماڭا «: تهرجىمىسى )تََوك�

كۇپايىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ مهئبۇد بهرھهق 
يوقتۇر، ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىلدىم، ئۇ بۈيۈك ئهرشنىڭ 

دىسه، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ دۇنيا » پهرۋەردىگارىدۇر
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. لىق ئىشلىرىغا كۇپايه قىلىدۇ، دېگهنئاخىرەتتىكى بار
 ]. ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى[

قايسى بىر : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ    
بهندە ئهتتىگهن ۋە كهچته ئۈچ قېتىم بۇ دۇئانى ئوقۇسا 
ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ھېچنهرسه زىيان 

ِي َ� يَُض1 َمَع ( .يهتكۈزەلمهيدۇ ِ ال� ٌء ِف بِْسِم ا�2 اْسِمهِ َشْ
ِميُع الَْعلِيمُ  َماءِ وَُهَو الس� رِْض َوَ� ِف الس�

َ
: تهرجىمىسى )اْل
مۇبارەك نامى ئاتالغاندا ئاسمان ۋە زېمىندا ھېچنهرسه «

زىيان يهتكۈزەلمهيدىغان ئالالھنىڭ نامى بىلهن 
باشاليمهن، ئالالھ ھهممىنى ئاڭالپ ۋە كۆرۈپ 

ئهھمهد، تىرمىزى ۋە ئىبنى  ئهبۇ داۋۇد ۋە[» .تۇرغۇچىدۇر
  ].ماجه  رىۋايىتى

كىمكى : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن    
ھهركۈنى كهچته بۇ دۇئانى ئۈچ قېتىم ئوقۇسا شۇ 
 .كېچىسى زەھهرلىك زىيانداشالر زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

: تهرجىمىسى )أعوذ بَِكلَِمات ا2 الامات من َشّ َما خلق(
ىڭ كامالى سۆزلىرى بىلهن ئۇلۇغ ئالالھن«

» .مهخلۇقاتالرنىڭ يامانلىقىدىن ئۇنىڭغا سېغىنىمهن
 ]. ئهھمهد ۋە نهسائى، ئبنى ماجه ۋە تىرمىزى رىۋايىتى[
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بىر «: ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن ئهبۇ    
كىشى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، 

قىۋالدى دېۋىدى، كىچه مېنى چايان چې! ئى رەسۇلۇلالھ
 :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئهگهر سهن كهچ كىرگهندە

: تهرجىمىسى )أعوذ بَِكلَِمات ا2 الامات من َشّ َما خلق(
ئۇلۇغ ئالالھنىڭ كامالى سۆزلىرى بىلهن «

» مهخلۇقاتالرنىڭ يامانلىقىدىن ئۇنىڭغا سېغىنىمهن
 دېگهن بولساڭ ئىدىڭ، چايان ساڭا زىيان يهتكۈزەلمىگهن

 ].ھهدىس-٢٧٠٩مۇسلىم رىۋايىتى [» .بوالتتى
كىمكى : پهيغهمبهر ئهلهيهىسسالم مۇنداق دەيدۇ    

أعوذ ( بىرەر قونالغۇغا چۈشكهندە بۇ دۇئانى ئوقۇسا
ئۇلۇغ « :تهرجىمىسى )بَِكلَِمات ا2 الامات من َشّ َما خلق

ئالالھنىڭ كامالى سۆزلىرى بىلهن مهخلۇقاتالرنىڭ 
شۇ يهردىن »  نىڭغا سېغىنىمهنيامانلىقىدىن ئۇ

ھېچ ) ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن(يۆتكىلىپ بولغىچه 
 .نهرسه ئۇنىڭغا زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

پهيغهمبهر  ،ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    
 :ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

َك، َوَتَحو⑪ِل َعاِفَيِتَك، الل⑩ُهم⑩ ِإن⑫ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِت(
! ئى ئالالھ«: تهرجىمىسى )َوُفَجاَءِة ِنْقَمِتَك، َوَجِميِع َسَخِطَك
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مهن ساڭا سىغىنىپ نېمهتلىرىڭنىڭ قولدىن 
كېتىشىدىن، سهن ئاتا قىلغان ساالمهتلىكنىڭ 
ئۆزگىرىپ كېتىشىدىن، تۇيۇقسىز كىلىدىغان 

» .يمهنئازابىڭدىن ۋە بارلىق غهزىپىڭدىن پاناھ تىله
 ].ھهدىس-٢٧٣٩مۇسلىم رىۋايىتى [

 :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەپ دۇئا قىالتتى    
اللهم⑩ إن⑫ي أُعوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَبَلاِء، َوَدَرِك الش⑩َقاِء، َوُسوِء (

مهن ! ئى ئالالھ«: تهرجىمىسى )اْلَقَضاِء، َوَشَماَتِة اْلَأْعَداِء
زاالردىن، قاتتىق ئازغۇنلىقتىن، قا - ساڭا سىغىنىپ باال

ماڭا چۈشكهن مۇسىبهت سهۋەبلىك دۈشمهنلهرنىڭ 
خوشال بولىشىدىن ۋە ئېغىر سىناقتىن پاناھ 

 ].ھهدىس-٦٣٤٧بۇخارى رىۋايىتى [» .تىلهيمهن
مۈلۈك ۋە پهرزەنت قاتارلىقالرنى ئوغرى ۋە  -مال    

بۇالڭچىالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ھىمايه قىلىش 
پهيغهمبهر . ندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇئۈچۈن تۆۋە

أستودعكم اهللا الذي ال ( :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
سىلهرنى ئامانهتنى زايا «: تهرجىمىسى )تضيع ودائعه

ئىمام ئهھمهد ۋە [ ».قىلمايدىغان ئالالھقا تاپشۇردۇم
  ].ئىبنى ماجه رىۋايىتى

ئىبنى ئومهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بايان قىلغان     
 :، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇھهدىسته
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 تائاالغا ئامانهت قويۇلسا، ئالالھ ئهگهر بىر نهرسه ئالالھ«

  ].ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى[ ».تائاال ئۇنى چوقۇم ساقاليدۇ
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بايان قىلغان ھهدىسته،     

كىمكى سهپهرگه چىقىشنى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
رادە قىلغان بولسا ئائىلىسىدىكىلهرگه، سىلهرنى ئى

 »ئامانهتنى زايا قىلمايدىغان ئالالھقا تاپشۇردۇم دېسۇن،
بۇ دۇئا سهپهر ياكى ]. ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى. [دېگهن

مۇقىم ۋاقىتتا  بولسۇن ئوقۇلىدىغان  ئورتاق دۇئا بولۇپ، 
بهندە ئۆزىنىڭ بارلىق ئىشلىرىدا رەببىنىڭ 

ېهتىياجلىق ئىكهنلىكىنى ئىزھار ھىمايىسىگه ئ
 .قىلىشنى ئادەتكه ئايالندۇرۇشىنى تهقهززا قىلىنىدۇ

كىمكى «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ    
بىسمىلالھ تهۋەككهلتۇ ئهلهلالھ "ئىشىكتىن چىققاندا، 

دىسه، ئاسماندىن " ۋەال ھهۋله ۋەالقۇۋۋەته ئىلال بىلالھ
يهت قىلىندىڭ، چاقىرغۇچى نىدا قىلىپ ھىدا

كۇپايه ) ھهقىقهتكه ۋە توغرا يولغا يېتهكلهندىڭ(
ۋە ) سهندىن يامانلىقالر يىراق قىلىندى(قىلىندىڭ 
ساڭا يېتىدىغان يامانلىق ۋە ئهزىيهتلهردىن (قوغدالدىڭ 

دەيدۇ ۋە شهيتان ئۇ كىشىدىن ) ھىمايه قىلىندىڭ
ئهگهر شهيتانالرنىڭ بهزىسى ئۇ . يىراق قىلىنىدۇ

ەسۋەسه قىلىشقا ئۇرۇنسا، باشقا شهيتانالر كىشىگه ۋ
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قانداقمۇ ھىدايهت قىلىنغان، كۇپايه قىلىنغان، : ئۇنىڭغا
قوغدالغان كىشىگه يېقىنلىشىسهن، ئۇ ئالالھنىڭ 

بۇ ھهدىسنى شهيخ ئالبانى [ ».ھىمايىسىدە تۇرسا دەيدۇ
  ].سهھىه دېگهن

كىمكى «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن    
 الإله إال اهللا وحده ال شريك( :كىيىن نامىزىدىن  بامدات

 )له الملك وله الحمد وھو على كل شئ قدير
بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ھهق ئىالھ : تهرجىمىسى

يوقتۇر، ئۇ يهككه يىگانىدۇر، ئۇنىڭ شېرىكى يوقتۇر، 
سانا ۋە پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ -بارلىق ھهمدۇ

گهن زىكىرنى يۈز قېتىم دې» ھهرنهرسىگه قادىردۇر،
ئېيتسا، ئۇنىڭغا ئون قۇل ئازات قىلغاننىڭ ساۋابى 

تائاال ئۇ كىشىگه يۈز  ياخشىلىقنىڭ  بېرىلىدۇ، ئالالھ
ساۋابىنى  يازىدۇ، يۈز يامانلىقنى ئۆچۈرىدۇ، ئۇ شۇ كۈنى 

. كهچ كىرگىچه شهيتاننىڭ يامانلىقىدىن قوغدىلىنىدۇ
ن كىشىدىن مهزكۇر زىكىرنى ئۇنىڭدىن جىق ئېيتقا

باشقا ھېچكىم ئۇنىڭدەك ئهۋزەل ئهمهلنى 
  ]. شهيخ ئالبانى سهھىه دېگهن[» .كهلتۈرەلمهيدۇ

: ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهتىگهن ۋە كهچته بۇ دۇئاالرنى 

دۇنيا ۋە ! ئى ئالالھ«. ئوقۇشنى تهرك قىلمايتتى
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! ئى ئالالھ. خاتىرجهملىك تىلهيمهنئاخىرەتته سهندىن 
مۈلكىم - سهندىن دىن ۋە دۇنيالىقىمدا، ئائىله ۋە مال

كهچۈرۈشىڭنى ) ئۆتكۈزگهن خاتالىقلىرىمنى(ھهققىدە 
ۋە مهزكۇر نېمهتلهردە ساالمهتلىك ئاتا قىلىشىڭنى 

ئهيىپلىرىمنى ياپقىن ! ئى ئالالھ. تىلهيمهن
مىنى ! الھئى ئال. قورقۇنۇچالردىن خاتىرجهم قىلىغىن

سول ۋە ئۈستۈمدىن - ئالدىمدىن ۋە ئارقامدىن، ئوڭ
! ئى ئالالھ. قازاالردىن ساقلىغىن-كىلىدىغان باال

سېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭغا سىغىنىپ ئاستى تهرىپىمدىن 
 ».تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىنىشتىن پاناھ تىلهيمهن

  ]. ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى[
غا ئابدۇلالھ ئىبنى خۇبهيب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ    

سۈرە « :گهنېپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق د
ئىخالس، سۈرە فهلهق، سۈرە ناسنى ئهتىگهن ۋە كهچته 
ئۈچ قېتىمدىن ئوقۇساڭ، پۈتۈن يامانلىقالرغا كۇپايه 

  ]. تىرمىزى رىۋايىتى[ ».بولىدۇ
يۇقىرىدىكى دۇئا ۋە زىكىرالر بولسا پهيغهمبهر     

ئىنساننى جىن ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىنغان 
شهيتاننىڭ ھېسسى ۋە مهنىۋى زىيانكهشلىكىدىن 
قوغدايدىغان، سىهىر ۋە كۆز تىگىشلهردىن قورۇيدىغان، 

قازا مۇسبهتلهردىن -تۇيۇقسىز كىلىدىغان تۈرلۈك باال
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ئامان قىلىدىغان، ) ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن(
پهيغهمبىرىمىز كۆپ ئوقۇغان ۋە ئوقۇشنى تهۋسىيه 

چلۈك ئهڭ مۇھىم زىكىرالرنىڭ قىلغان تهسىرى كۈ
 . بىرقىسمىدۇر

بهندە قايسى ۋاقىتتا ئالالھنى زىكىر قىلىش ئۇچۇن     
لېۋىنى مىدىرالتسا، شۇ زامان ئالالھ ئۇ بهندىگه ھهمراھ 
بولىدۇ، ھهربىر ئىشلىرىغا يول كۆرسىتىدۇ، بارلىق 

ئالالھنىڭ ھهمراھلىقى . يامانلىقالردىن ساقاليدۇ
مايىسىگه ئىلىنغان بىر كىشىگه بولغان ۋە ئۇنىڭ ھى

. باشقا مهخلۇقالر زىيانكهشلىك قىاللمايدۇ ئهلۋەتته
ئانىالر پهرزەنتلىرىمىزنى مهكتهپ ۋە -شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتا

يهسلىگه، كهسىپ ئۆگىنىش ئورۇنلىرىغا، سىرتقا 
ئوينىغىلى چىقىرىشتىن ئىلگىرى، ئاخشىمى 
ئۇخلىتىشتىن بۇرۇنقى ۋاقىتالردا چوقۇم دۇئا ۋە 
زىكىرالرنى ئوقۇپ ئۇالرغا دەم سېلىشنى ئادەتكه 
ئايالندۇرساق، ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن 
پهرزەنتلىرىمىزنىڭ بارلىق ھېسسىي ۋە مهنىۋىي 
زىيانكهشلىكلهردىن ساقلىنىپ قىلىنىشىدا ھېچ 

 . شهك يوق
ئانىالر ئهڭ ئهھمىيهت بېرىشكه تىگىشلىك -ئاتا    

تلهرنىڭ قهلبىنى مۇھىم ئىشالردىن يهنه بىرى؛ پهرزەن
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ئالالھ سۆيگۈسىگه باغالش ۋە ئالالھ زىكرى بىلهن 
سۇغۇرۇش، ئهتتىگهن ۋە ئاخشامدا ئوقۇيدىغان دۇئا ۋە 
زىكىرلهرنى يادالتقۇزۇش، شۇنداقال بىرەر تهسادىپىي 
ئهھۋال يۈز بهرگهندە ئالالھقا سېغىنىشقا، ئالالھتىن 

دۈرۈش، ياردەم تىلهشكه، ئالالھقا دۇئا قىلىشقا ئادەتلهن
قىيىنچىلىقنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن 
كۆتۈرۈلىدىغانلىقىغا ۋە ئالالھتىن باشقا ھېچكىمنىڭ 
ئۆزىگه ياردەم قىاللمايدىغانلىقىنى ئېيتىش ئارقىلىق، 
ئۇالرنىڭ ئالالھقا بولغان ئىشهنچ ۋە ئېتىقادىنى 

يېگانه ئالالھقىال تايىنىش ۋە -كۈچهيتىش، ئۇالردا يهككه
لىدىغان روھ پهيدا قىلىش ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قى

 .قاتارلىق ئىشالرغا ئهھمىيهت بېرىشى الزىم
بىرنهچچه ئاي ئىلگىرى ئېجتمائى ئاالقه     

توربهتلىرىنىڭ بىرىدە مۇنداق بىر ۋەقهنىڭ 
تۆۋەندە ۋەقهلىكنىڭ . بولغانلىقىنى ئوقۇغان ئىدىم

. قىسقىچه مهزمۇنىنى ئېيتىپ ئۆتۈشنى اليىق كۆردۇم
ۋۇر بىر ئهرەب دۆلىتىدە بولغان بىر ۋەقه يهمهندىمۇ ئهيتا"

ياشلىق بىر قىزنى ئىككى ياش كېتىپ ١٤بولۇپ، 
بارغان يېرىدىن بۇالپ ماشىنىنىڭ كهينىگه سوالپ 
ئىلىپ قاچىدۇ ۋە ئۆزى تۇرىدىغان يهرگه بارغاندىن 
كىيىن ماشىنىنىڭ كهينىنى ئاچماقچى بولغاندا 
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بىلهن ماشىنا ئېچىلمايدۇ، ئۇالر ھهرخىل ئۇسۇلالر 
ئېچىشقا شۇنچه كۆپ ھهرىكهت قىلغان بولسىمۇ پهقهتال 

ئاخىرى ئۇالر ئۇ قىزنىڭ تۇنجۇقۇپ ئۆلۈپ . ئاچالمايدۇ
قىلىشىدىن ئهنسىرەپ ساقچىخانىغا بارىدۇ، ساقچىالرمۇ 
ماشىنىنى ئېچىشقا كۈچىگهن بولسىمۇ ئاچالماي 
ئاخىرى مهسچىتنىڭ ئىمامىغا ئهھۋالنى بايان قىلىدۇ، 

ا ئايهتهلكۇرسى ۋە بىر قىسىم سۈرىلهرنى ئىمام بولس
ئوقىغاندىن كىيىن ماشىنىنىڭ كهينى ئىچىلىدۇ ۋە 

قىزىم بايا نېمه : ئىمام، ئۇ قىزغا. ئۇ قىز چىقىدۇ
قىلغان ئىدىڭ؟ بىز شۇنچه قىلىپمۇ ماشىنىنىڭ 

ئانام ماڭا : ئىشكىنى ئاچالمىدۇققۇ دېگىنىدە، ئۇ قىز
كۇرسىنى ئوقۇساڭ بىرەر ئهھۋالغا يولۇققاندا ئايهتهل

دېگهن ئىدى، مهن  يدۇقازاالردىن قوغدا- ئالالھ سىنى باال
گهرچه بۇ ". شۇ ئايهتنى ئوقۇغان ئىدىم دەيدۇ

ۋەقهلىكنىڭ راس ئىكهنلىكىگه ئىشهنچ قىاللمىساممۇ، 
ئهمما ئالالھنىڭ بارلىقىغا، ئۇنىڭ ھهرۋاقىت 
بهندىلىرىنىڭ ئهھۋاللىرىدىن خهۋەردار ئىكهنلىكىگه، 

ىلسا تىلهكلىرىنى ئىجابهت قىلغۇچى بۈيۈك زات دۇئا ق
ئىكهنلىكىگه ئىمان ئېيتقان بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن، 
بهندە قىيىنچىلىققا يولۇققان ۋە ئامالسىز قالغان 
چاغالردا ئالالھ تهرىپىدىن ھىمايه قىلىنىپ، 
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زىيانكهشلىكلهردىن ئامان قىلىنىشىغا 
ئهجهبلىنىشىنىڭ ۋە شهكلىنىشنىڭ ھېچ ئورنى 

 .تۇريوق

يُب ﴿ :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ     ن ُ;ِ م>
َ
أ

رِْض 
َ ْ
وَء َوَ;َْعلُُكْم ُخلََفاَء األ Dُمْضَطر> إَِذا َدَ�ُه َوَيْكِشُف الس

ْ
 ۗ◌ ال

ـِه 
<
َع الل ٌه م> ـٰ إِلَ

َ
ُرونَ  ۚ◌ أ

<
ا تََذك  م>

ً
بېشىغا «: تهرجىمىسى ﴾قَِليال

) ئۇنىڭ دۇئاسىنى(كۈن چۈشكهن ئادەم دۇئا قىلسا 
ئىجابهت قىلىدىغان، ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن 
ئېغىرچىلىقنى كۆتۈرۈۋېتىدىغان ۋە سىلهرنى 
زېمىننىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغان كىم؟ ئالالھتىن 

نهسىههت  -باشقا ئىالھ بارمۇ؟ سىلهر ئازغىنا ۋەز 
  ]. ئايهت-٦٢سۈرە نهمله [» .ئالىسىلهر

غان، تهسهۋۋۇر ئىنسان ھاياتىدا ئويالپ باقمى    
قىلىشقىمۇ پېتىنالمايدىغان ھهرخىل قىسمهتلهرگه، 

قازا مۇسىبهتلهرگه ئۇچراش مۇمكىنچىلىكىدىن -باال
ساقلىنالمايدۇ، شۇڭا ئىنسان ھهرۋاقىت ھۇشيار تۇرۇپ 

زىكىرالردىن غاپىل - ئهتتىگهن ۋە كهچلىك دۇئا 
زىكىرالرنى ئوقۇشنى - قالماسلىقى، شۇنداقال دۇئا

شتۇرۇپ ئۆزىنى، پهرزەنتلىرىنى ئىزچىل داۋامال
ئالالھنىڭ ھىمايىسىگه تاپشۇرۇپ، ئالالھتىن تۈرلۈك 
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چۈنكى . مۇسىبهتلهردىن ساقالشنى تهلهپ قىلىشى الزىم
ئالالھ تائاال . ئالالھ تائاال ئهڭ ياخشى ھىمايه قىلغۇچىدۇر

رَْحُم ﴿: بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ
َ
ُ َخْيٌ َحافِظاً َوُهَو أ فا�2

اِحِ  ئالالھ ياخشى ساقلىغۇچىدۇر، «: تهرجىمىسى ﴾يَ الر�
 ].ئايهت-٦٤سۈرە يۇسۇپ [» .ھهممىدىن مېهرىباندۇر

ئاخىرىدا ئالالھ تائاالدىن بارلىق قېرىنداشلىرىمنىڭ     
قازاالردىن ۋە يامان نىيهتلىك -پهرزەنتلىرىنى تۈرلۈك باال

كىشىلهرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقلىشىنى 
- پهرزەنتلىرى يۈتۈپ كهتكهن ئاتاشۇنداقال. تىلهيمهن

ئانىالرغا سهبرى تىلهش بىلهن بىرگه يۈرەك پارىلىرى 
بىلهن ئهڭ يېقىن سائهتلهردە جهم بولۇشقا مۇۋەپپهق 

 .قىلىشىنى ئۇلۇغ رەببىمدىن سورايمهن
  


