
  كېمىكى ئالالھ يۇلىدا بىر نهرسىدىن ۋاز كهچسه، ئالالھ ئۇنىڭغا تېخىمۇ

ياخشىسىنى تولۇقالپ بىرىدۇ

   

 سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھقا، دۇئا ۋە ساالمالر رەسۇلىمىز         -بارلىق ھهمدۇ 

ــسۇن     ــاھابىلهرگه بول ــارلىق س ــا ۋە ب ــائىله تاۋاباتلىرىغ ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمغا، ئ ! م

ئــۇنى . ۋەتنىڭ نهپــسىگه ســۇلتان، قهلــبكه ھــاكىم بولىۋالىــدىغان تهرەپلىــرى بــار شــهھ

بىراق، . تاشلىغانالر قهدىرلىنىدىغان، ئهمما تاشالپ يىراق كىتىش قېيىن بىر مهسىله        

كىمىكى ئالالھدىن قورقسا، ئۆزىنى كونترول قىالاليـدۇ، ئالالھـدىن يارىـدەم سـورىغانالر             

ھدىن باشقا بىرىنى خۇرسهنلىكىنى ئىـزدەپ ئـازغۇن ئـادەت          ئالال... ئۇنىڭغا ئىرىشهلهيدۇ 

ئهممـا،  . ۋە ئهنئهنىلهرنى تاشلىغانالر، ھهقىقهتهن بىر خىل روھىي بېسىم ھىس قىلىدۇ         

ئالالھنىڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن خـالىس ئـۇ ئىـشالردىن ۋاز كهچكهنـلهر بولـسا، دەسـلىۋىدە،                  

هانغا دۈچ كىلىپ، بىـر     ئۇنىڭ سهمىمى ياكى ئهمهسلىكىنى سىناش يۈزىسىدىن ئىمتى      

ئهگهر ئۇنىڭغا مۇئهييهن مۇددەتكىچه سـهۋر قىاللىـسا،        . ئاز قېيىنچىلىق ھىس قىلىدۇ   

ھارام .  ھاالۋەت سۇلىرى بىلهن سۇغىرىدۇ    -ئالالھ ئۇنىڭ بارلىق مۇشهققهتلىرىنى ھۇزۇر    

ئىــشالرنى قىلىــشتىن، ئۇالرغــا يېقىنلىــشىتىن قــانچىكى يىراقالشقانــسىرى، ئۇنىــڭ  

  ...ىپ، بىرىلىدىغان ساۋاپ كۆپىيىپ بارىدۇئهجرى ئېش

ئالالھ ئۈچۈن تاشلىغان ئىـشالرغا، ئالالھنىـڭ ئۇنىڭـدىنمۇ ياخـشى ئىـشالرنى بهدەل          

:قىلىپ بىرىدىغان ئىشالرنىڭ ئۆلگىلىرى

   كېمىكى، كىشلهردىن ھاجىتىنى سوراپ، ئۇالرنىڭ ئالدىدا كۆز ياشلىرىنى- ١

ئـالالھ تائـاال    ... لىرىنى يىگانه ئالالھدىنال سورىـسا     ئاققۇزمىسا، ، بارلىق تهلهپ، ئىلتىجا     

ــاجىتى       ــسانالرغا ھـ ــۆرمىتى ۋە ئىنـ ــسىنىڭ ھـ ــۆرلىكى، نهپـ ــڭ ھـ ــا قهلىبنىـ ئۇنىڭغـ

  .چۈشۈشتىن ساقالپ قالىدۇ

   كېمىكى، ئالالھنىڭ تهقدىر قىلغان ئىشىلىرىغا ئېتىراز بىلدۈرمهي، بارلىق-٢

  

١  



لالھ ئۇنى ئىـشهنچ ۋە رازىلىـق بىـلهن     ئىشلىرىدا ئالالھنىڭ ئهمرىگه بوي سۇنسا، ئا     

  .رزىقالندۇرىدۇ

 سېهىرگهرلهرنىڭ قېـشىغا بېرىـشنى تاشلىـسا، ئـالالھ ئـۇنى         -كېمىكى، كاھىن -٣

  .سهۋر، سهمىمى تهۋەككۇر ۋە تهۋھىدنىڭ قهلبىدە يهرلىشىشى بىلهن رىزقالندۇرىدۇ

ۇنى ھهممه  ئالالھ تائاال ئ   كېمىكى، ئالالھنىڭ باشقىسىدىن قورقۇشنى تاشلىسا،      -٤

ــڭ قورقۇنچىــسىنى تىنچلىــق ۋە ســاالمهتلىككه       ــشتىن خــاتىرجهم قىلىــپ، ئۇنى ئى

  .ئايالندۇرىۋېتىدۇ

كېمىكى، دۇنياغا يېپىشىۋېلىشنى تاشلىسا، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ئىشلىرىنى ئـۆز          -٥

 دۇنيا باش ئىگىپ،    -ئىلكىگه ئېلىپ، قهلبىنى ھهممىدىن توق قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا مال        

  .ئالدىغا كىلىدۇئۆزلىگىدىن 

كېمىكى، يالغاننى تاشالپ، راستچىللىقنى دوست تۇتسا، ياخـشىلىققا ھىـدايهت          -٦

  .قىلىنىدۇ ۋە ئالالھنىڭ نهزىرىدە سهمىمى سادىق بولۇپ سانىلىد

 تـارتىش قىلىـشنى تاشلىـسا، جهننهتـتىن         -ھهقلىق بولغان تهقـدىردىمۇ، تـاالش     -٧

ئۇنىـڭ  . بلهرنىـڭ يامانلىقىـدىن ئامـان بولىـدۇ    ئۇنىڭغـا بىـر ئـۆي ھازىرلىنىـدۇ ۋە رەقى    

.قهلبىنىڭ ساپلىقىغا كاپالهت بولۇپ قالىدۇ

كىــشىلهرنىڭ ئۇنىڭغــا بولغــان .. كېمىكــى، ســاختىلىقنى، رىبــانى تهرك قىلــسا-٨

  .ئىشهنچىسى ئاشىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ياخشىلىق ۋە بهركهتلهرنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ

رگه قاراشـنى تاشلىـسا، ئـالالھ تائـاال ئۇنىـڭ            كېمىكى، ھارام قىلىنغان نهرسىله    -٩

  . ھاالۋەتنى يهرلهشتۈرۈپ بىرىدۇ-قهلبىدە نۇر، يۈكسهكلىك ۋە ھۇزۇر 

ئـالالھ ۋە   . ئۇنى كىـشىلهر ياخـشى كۈرىـدۇ      ... كېمىكى، بېخىللىقىنى تاشلىسا  -١٠

 غۇسـسىلهردىن خـاالس، پهزىلهتنىـڭ       -ئىچـى سـىقىلىش، غهم    . جهننهتكه يېقىنلىشىدۇ 

  .رتىبىلىرىگه ئورلهيدۇيۈكسهك مه

  كېمىكى، ئېنتىقام ئېلىشقا قادىر تۇرۇغلۇق، ئۇنى تهرك قىلىپ، كهچۈرىۋەتسه،-١١

  

٢  



  . ئالالھ تائاال ئۇنىڭ قهلبىنى كهڭ ۋە خۇشهاللىق بىلهن تولدۇرۇپ بىرىدۇ

  ئۆزىنى چهكسىز راھهتلهندۈرىدىغان بىر ناچار سۆھبهتنى تاشلىسا، ئالالھ تائاال-١٢

 مهنـپهئهت ئــالغىلى بولىـدىغان ئۇبـدان ئـادەملهر بىــلهن     -خـشىلىق ۋە پايـدا  ئۇنىڭغـا، يا 

 ئاخىرەتلىـك   -ئۇ كىـشى، بۇنىـڭ بىـلهن دۇنيـا        . سۆھبهتداش بولۇشقا مۇيهسسهر قىلىدۇ   

  .سائادەتكه ئىرىشىدۇ

كېمىكى، كـۆپ تامـاق يىيىـشنى تاشلىـسا، ئـالالھ تائـاال ئـۇنى سـېمىزلىك ۋە                  -١٣

چـۈنكى، كـۆپ يهپ، كـۆپ ئىچـكهن كىـشى،           . مـان قىلىـدۇ   باشقا بارلىق كېسهللهردىن ئا   

  .دە، كۆپ زىيان تارتىدۇ-كۆپ ئوخاليدۇ

 نهپـسىنى، ھـۆرمىتىنى     -كېمىكى، غهزەپلىنىشنى تاشلىسا، ئۆزىنىڭ ئىـززەت     -١٤

كهچۈرۈم سوراش، پۇشايمان قىلىش خارلىقىدىن قوتۇلۇپ، تهقۋاداالر قاتارىغا        . ايدۇaساقل

  .كىرىدۇ

ر توغرىــسىدا يامــان گۇمــان قىلىــشنى تاشلىــسا، قهلبنىــڭ كېمىكــى، باشــقىال-١٥

يامــان گۇمــان قىلىــش، . بىئــارام، پىكىرنىــڭ چېچىالڭغــۇ بولىــشىدىن ئامــان بولىــدۇ 

  .سۆيگۈنى ۋەيران قىلىپ، پاساتچىلىقنى چىلاليدۇ

 كــۆزچىلىكنى تاشلىــسا، ئــالالھ ئۇنىــڭ -كېمىكــى، شۆھرەتپهرەســلىك ۋە كــۆز-١٦

تىنى ئاشۇرىدۇ ۋە شۆھرەت ئۇنىڭ ئايىغـا ئاسـتىدا ئايلىنىـپ           ئورنىنى كۆتىرىدۇ، پهزىلى  

  .يۈرىدىغان بولىدۇ

 ئانىسىغا يامانلىق قىلىشىنى تاشلىسا، ئالالھ ئۇنىڭغا ياخـشى         -كېمىكى، ئاتا -١٧

  .پهرزەنتلهرنى بىرىدۇ ۋە ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

قىنـى   رەھىـم قىلىـشنى تاشـالپ قويمىـسا، ئـالالھ ئۇنىـڭ رز       -كېمىكى، سـىله  -١٨

  .كهڭ قىلىدۇ ۋە نام نىشانىنى شهرەپلىك قىلىدۇ

كېمىكى، شهھۋانى ئىشىق ۋە ئۇنىڭغا سهۋەپ بولىدىغان نهرسىلهرنى تاشلىسا،         -١٩

  .ئۇنىڭ قهلبىنى ئۆزىنىڭ سۆيگۈسى بىلهن بېيىتىدۇ... ئالالھ ئۇنىڭغا يۈزلىنىدۇ
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 خىـزمهت ئاتـا     كېمىكى، ھورۇنلۇقنى تاشلىـسا، ئـالالھ ئۇنىڭغـا جـانلىقلىق ۋە          -٢٠

ئـاز ۋاقىـت ئىچىـدە      . ھىممىتى ئۆرلىتىـپ، ۋاقتىنـى قهدىرلهيـدىغان قىلىـدۇ        . قىلىدۇ

        .كۆپ نهرسىگه ئىرىشىدۇ
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