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 پهزىلىتى ۋە پايدىلىرى زىكىرنىڭ

  ېهرىبان ۋە شهپقهتلىك ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنناھايىتى م

ئۇنىڭغا . ئالالھ ئىنساننى باشقا مهخلۇقاتالردىن ئۈستۈن قىلىپ ياراتتى

. تىلنى سۆزلهيدىغان ئهزا قىلىپ بېكىتتى. سۆزلهش نېمىتىنى ئاتا قىلدى

تىل ھهقىقهتهن بىر نېمهت بولۇپ، ياخشىلىققىمۇ، يامانلىققىمۇ 

 -  كىمكى ئۇنى ياخشىلىققا ئىشلهتسه، ئۇ، ئۇنى بهخت .ئىشلىتىلىدۇ

كىمكى ئۇنى . سائادەتكه يهنى جهننهتتىكى ئالىي دەرىجىلهرگه ئېرىشتۈرىدۇ

ياخشىلىقتىن باشقا نهرسىگه ئىشلهتسه، ئۇ، ئۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته 

تىلنى قۇرئان ئوقۇش، ئالالھنى زىكىر قىلىش . ھاالكهتكه ئېلىپ بارىدۇ

  . لهتكهن ۋاقىت ئهڭ ئهۋزەل ۋاقىتتۇرئىش ئۈچۈن 

بۇ ھهقته نۇرغۇن ھهدىسلهر : ئالالھنى زىكىر قىلىشنىڭ پهزىلىتى

مهن سىلهرگه ئهڭ ياخشى «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. رىۋايهت قىلىنىدۇ

بولغان، پادىشاھىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ پاك بولغان، مهرتىۋەڭالرنى 

ىلهر ئۈچۈن ئالتۇن ۋە كۈمۈش سهرپ ئهڭ يۈكسهك كۆتۈرىدىغان، س

دۈشمهنلىرىڭالرغا ئۇچرىشىپ، ئۇالرنىڭ گهدەنلىرىنى چاپقان،  قىلغاندىنمۇ، 

ئۇالرمۇ سىلهرنىڭ گهدەنلىرىڭالرغا چاپقاندىنمۇ ياخشى بولغان 

شۇنداق قىلسىال، ئى : ساھابىالر. ئهمهللىرىڭالرنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ دەيدۇ

ئۇ بولسا : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ۇدەيد! ئالالھ نىڭ پهيغهمبىرى

  ] ئىمام تىرمىزى رىۋايهت قىلغان. [دەيدۇ» ئالالھنى زىكىر قىلىش

پهرۋەردىگارىنى زىكىر «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

قىلىدىغان كىشىنىڭ مىسالى بىلهن پهرۋەردىگارىنى زىكىر قىلمايدىغان 
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ئۆلۈك ئادەمنىڭ مىسالىغا كىشىنىڭ مىسالى، تېرىك ئادەم بىلهن 

  ] ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان[» .ئوخشايدۇ

بهندەم مېنى قانداق «: ئالالھ تائاال ھهدىس قۇددۇسىدا مۇنداق دەيدۇ

ئۇ مېنى ياد ئهتسه، مهن ئۇنىڭ بىلهن . ئويلىسا، مهن شۇنداقمهن

ياد ئهگهر ئۇ مېنى ئۆزى يالغۇز ياد ئهتسه، مهنمۇ ئۇنى ئۆزەم . بىللىدۇرمهن

ئهگهر ئۇ مېنى جامائهت ئىچىدە ياد ئهتسه، مهنمۇ ئۇنى ئۇالردىن . ئېتىمهن

ئهگهر ئۇ ماڭا بىر غېرىچ يېقىنالشسا، . ياخشى جامائهت ئىچىدە ياد ئېتىمهن

  ] ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان[» .مهن ئۇنىڭغا بىر گهز يېقىنلىشىمهن

لدىغا ئۆتۈپ كهتتى، مۇفهررىدالر ئا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۆزىدە

مۇفهررىدالر كىملهردۇر؟، دەپ ! ئى ئالالھ نىڭ پهيغهمبىرى: ساھابىالر. دەيدۇ

ئالالھنى كۆپ ياد ئهتكۈچى ئهرلهر ۋە : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سورايدۇ

ئىمام مۇسلىم . [دەپ جاۋاب بېرىدۇ» ئالالھنى كۆپ ياد ئهتكۈچى ئايالالردۇر

 ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىدىن بىرىگه پهيغهمبهر]. رىۋايهت قىلغان

تىلىڭ ئالالھنى ھهمىشه ياد ئېتىپ «: ۋەسىيهت قىلىپ مۇنداق دېگهن

  ] ئىمام تىرمىزى ۋە باشقىالر رىۋايهت قىلغان[» !تۇرسۇن

ياخشى ئهمهللهرنىڭ : ئهجىرلهرنىڭ ھهسسىلهپ بېرىلىدىغانلىقى

ىلگىنىدەك ئهجىرلىرى خۇددى قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئهجرى ھهسسىلهپ بېر

 ـ دىلدىكى 1: بۇ مۇنداق ئىككى ئىشقا يارىشا بولىدۇ. ھهسسىلهپ بېرىلىدۇ

ئىمان ۋە ئىخالسقا، ئالالھ نى ياخشى كۆرۈش، ياخشى كۆرۈش داۋاسىغا ئهمهل 

لنىڭ ئالالھنى ياد ئېتىش بىلهن پىكىر  ـ دى2. قىلغانغا يارىشا بولىدۇ

. يۈرگۈزگهنلىكىگه ۋە دىلى بىلهن بېرىلىپ ياد ئهتكهنلىكىگه يارىشا بولىدۇ

ئالالھنى كامىل ياد . ئالالھنى ياد ئېتىش پهقهت تىل بىلهنال بولمايدۇ
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ئهتسه، ئالالھ ئۇنىڭ پۈتۈن يامانلىقلىرىنى كهچۈرىدۇ، ئۇنىڭ ئهجرىنى 

نىڭ كهم بولۇشىمۇ ئالالھنى ياد ئېتىشنىڭ كهم ئهجىر. كامىل بېرىدۇ

  . بولۇشىغا يارىشا بولىدۇ

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى : ئالالھنى زىكىر قىلىشنىڭ پايدىلىرى

ئالالھنى زىكىر قىلىش دىلغا خۇددى بېلىققا سۇ «: تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ

الى ئۇنىڭ ھ ئهگهر بېلىق سۇدىن ئايرىلسا، . الزىم بولغاندەك الزىم بولىدۇ

   !. قانداق بولىدۇ؟

ئالالھنى زىكىر قىلىش ئالالھنى ياخشى كۆرۈشكه مۇيهسسهر قىلىدۇ، 

ئۇنىڭغا يېقىنالشتۇرىدۇ، ئۇنىڭ رازىلىقىنى، ھىمايه قىلىشىنى، ئۇنىڭدىن 

قورقۇشنى، ئۇنىڭغا قايتىشنى ۋە ئىلتىجا قىلىشنى قولغا كهلتۈرىدۇ ۋە 

   .ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشقا ياردىمى تېگىدۇ

دىلدىن قايغۇ ـ ھهسرەتنى، غهم ـ غۇسسىلهرنى كهتكۈزىدۇ، خۇشاللىقنى 

  . دىلنى تىرىلدۈرىدۇ، كۈچ ـ قۇۋۋەت ۋە پاكلىق بېغىشاليدۇ. قولغا كهلتۈرىدۇ

دىلدا بوشلۇق ۋە كاۋاكلىق بولۇپ، ئۇنى ئالالھنىڭ زىكرىدىن باشقا 

ئالالھنىڭ ئۇنىڭدا يهنه قاتتىقلىق بولۇپ، ئۇنى . نهرسه تولدۇرالمايدۇ

  . زىكرىدىن باشقا نهرسه ئېرىتهلمهيدۇ ۋە يۇمشىتالمايدۇ

ئۇنىڭغا ھېچ . زىكىر دىلغا شىپا، يۈرەككه داۋا ۋە ئوزۇقلۇق بولىدۇ

زىكىردىن غهپلهتته . نهرسىگه توغرا كهلمهيدىغان لهززەت بېغىشاليدۇ

  . قېلىش دىلنىڭ كېسهللىكىدۇر

لىدۇر، كۆپ زىكىر قىلىش ئاز زىكىر قىلىش ئىمان ئاجىزلىقىنىڭ دەلى

ئالالھنى ياخشى كۆرۈشته راستچىل  ئىماننىڭ كۈچىنىڭ، شۇنداقال، 
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چۈنكى بىر نهرسىنى ياخشى كۆرگهن ئادەم . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالشدۇر

  . ئۇنى كۆپ ياد ئېتىدۇ

نى زىكىر قىلسا ۋە ئىتائهت ئهگهر بهندە كهڭچىلىك ۋاقىتتا ئالالھ

ۈن چۈشكهندە، بولۇپمۇ، ئۆلۈم كهلگهن ۋە ، ئالالھ ئۇنى بېشىغا كقىلسا

  . سهكراتقا چۈشكهن ۋاقىتتا تونۇيدۇ

ئالالھنى زىكىر قىلىش ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇشقا، 

خاتىرجهملىكنىڭ چۈشۈشىگه، رەھمهتنىڭ ئورۇشىغا ۋە پهرىشتىلهرنىڭ شۇ 

  . كىشى ئۈچۈن مهغپىرەت تىلىشىگه سهۋەب بولىدۇ

هشغۇل بولغاندا بىهۇدە سۆز، غهيۋەت، تىل زىكرى ئېيتىش بىلهن م

ئادەتلهردە -چېقىمچىلىق، يالغانچىلىق ۋە باشقا دىنى ئهخالق، ئۆرپ

  . چهكلىمه قويۇلغان سۆزلهردىن خالى بولغىلى بولىدۇ

ئۇ جهننهتنى . زىكىر ئهڭ ئاسان، ئهڭ كاتتا ۋە ئهڭ ئهۋزەل ئىبادەتتۇر

  . قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىكىلگهن كۆچهتتۇر

زىكىر . ر ئېيتقۇچى ساالپهتلىك، يېقىملىق ۋە خۇشخۇي كۆرۈنىدۇزىكى

  . دۇنيادا، قهبرىدە ۋە ئاخىرەتته نۇر بولىدۇ

زىكىر، ئالالھ تائاالنىڭ زىكىر ئېيتقۇچىغا رەھمهت قىلىشىنى، 

ئالالھ تائاال . پهرىشتىلهرنىڭ ئۇنىڭغا مهغپىرەت تىلىشىنى ۋاجىپ قىلىدۇ

  . پهرىشتىلهر ئالدىدا ماختىنىدۇئۆزىنى زىكىر قىلغانالر بىلهن 

ئالالھ تائاالنى كۆپ زىكىر قىلغانالر ئهڭ ئهۋزەل ۋە كۆپ ئهمهل قىلغان 

ئهڭ ئهۋزەل روزىدار روزىسىدا ئالالھنى ئهڭ كۆپ ياد ئهتكهن . ھېسابلىنىدۇ

  . كىشىدۇر



 6

ئالالھنى زىكىر قىلىش تهس ئىشالرنى ئاسانالشتۇرىدۇ، قىيىن 

مۇشهققهتلهرنى يېنىكلىتىدۇ، رىزىقنى _ ، جاپائىشالرنى ئوڭايالشتۇرىدۇ

  . زىيادە قىلىدۇ، بهدەننى جىسمانى ۋە مهنىۋى تهرەپتىن كۈچهيتىدۇ

زارلىققا -زىكىر شهيتاننى قوغاليدۇ، ئۇنىڭغا قارشى تۇرىدۇ، ئۇنى خار

  .مۇپتىال قىلىدۇ

ئىبادىتىگه سۈننهتكه ئۇيغۇن ھالدا -ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى ئۆزتائهت

هل قىلغىلى، بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىش، توسقىنىدىن چهكلىنىش ئهم

ئارقىلىق ئالالھنى زىكىر قىلىشنىڭ ئهسلى ماھىيىتىنى رېئاللىققا 

  .ئايالندۇرۇشىمىزغا مۇۋەپپهق قىلسۇن

  .ئالالھ ھهممىنىڭ توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر

 
  

  

 

  


