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سوئال:
جىسمىمنى گۈزەللەشتۈرۈش ۋە بەدىنىمنى كۈچلەندۈرۈش
ئۈچۈن بەدەن چېنىقتۇرۇش بىلەن شۇغۇللىنىمەن .مېنىڭ
مەقسىتىم ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش-0 .ئالالھ تائاالغا كۆپ
ئىستىغپار ئېيتىش بەدەننى كۈچالندۈرامدۇ؟ ،بىز قايسى ۋاقىتتا ۋە
كۈنىگە قانچىلىق مىقداردا ئالالھ تائاالغا ئىستىغپار ئېيتىشىمىز
كېرەك؟-2 .بەدەننىڭ ماددى ۋە مەنىۋىي كۈچىنى ئاشۇرىدىغان
زىكىر-دۇئاالر توغرىسىدا چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن؟.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان
ئالالھ تائاالغا خاستۇر.
قېرىندىشىم سىز ياخشى بىر ئىشنى مەقسەت قىلىپ ،بەدەن
چېنىقتۇرىۋىتىپسىز .ياخشى نىيەت ئادەتنى ئىبادەتكە ئايالندۇرىدۇ.
ئەمما سىز ئالالھ تائاالغا كۆپ ئىستىغپار ئېيتىش ئىنساننىڭ
كۈچ-قۇۋۋىتىنى زىيادە قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا سوئال سوراپسىز،
بۇنىڭ جاۋابى :توغرا ،ئالالھ تائاالغا كۆپ ئىستىغپار ئېيتىش
بەدەننىڭ كۈچ-قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ .بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال ھۇد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز قوۋمى بىلەن بولغان ئەھۋالىنى بايان
َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َّ ُ ُ َ
وبوا ِإَلْ ِه يُ ْر ِس ِل
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ويا قومِ استغ ِفروا ربكم ثم ت
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َّ َ َ َ َ ْ ُ ِّ ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َ ٰ ُ َّ ُ
ك ْم َو َال َتتَ َولَّ ْوا ُُمْرم َ
ي﴾
ِِ
السماء عليكم ِمدرارا وي ِزدكم قوة ِإَل قوتِ
تەرجىمىسى« :ئى قەۋمىم! پەرۋەردىگارىڭالردىن مەغپىرەت تىلەڭالر،
ئاندىن ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىڭالر ،سىلەرگە ئۇ كۆپ يېغىن ياغدۇرۇپ
بېرىدۇ ،سىلەرگە تېخىمۇ كۈچ  -قۇۋۋەت بېرىدۇ ،سىلەر گۇناھقا
چۆمگەن ھالدا (مېنىڭ دەۋىتىمدىن) يۈز ئۆرۈمەڭالر[ ».سۈرە ھۇد
-22ئايەت].
ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ "ئەلۋابىل ئەسسەيب" ناملىق
ئەسىرىنىڭ -77بىتىدە ،ئالالھ تائاالغا زىكىر ئېيتىشنىڭ
پايدىسىنى ساناپ ،ئىستىغپارنى  -10رەتتە بايان قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ" :ھەقىقەتەن ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىپ زىكىر قىلىش ،زىكىر
قىلغۇچىغا نۇرغۇن كۈچ-قۇۋۋەتلەرنى ئاتا قىلىدۇ ،ئۇ زىكىر قىلىش
بىلەن ۋۇجۇتقا چىقىرالىغان نۇرغۇن ئىشالرنى ئالالھ تائاالنى ياد
ئەتمەستىن ۋە زىكىر قىلماستىن ۋۇجۇتقا چىقىرىشقا قادىر
بواللمايدۇ .مەن شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيەنىڭ مېڭىش-
تۇرۇشى ،سۆز-ھەرىكىتى ۋە يېزىقچىلىق ئىشلىرىدا ئاجايىپ
ھەيران قاالرلىق ئىشالرنى كۆردۈم .ئادەتتە ئۇ زات باشقا كىشىلەر
بىر ھەپتىدە ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك ۋاقىتتا يازىدىغان يازمىالرنى
بىر كۈندە يېزىپ پۈتكۈزەتتى.
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم سۆيۈملۈك قىزى پاتىمە رەزىيەلالھۇ
ئەنھا بىلەن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئۇالر تۇرمۇشتا قېينىلىپ،
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ئائىلىدە ئىش قىلىدىغان بىر
خىزمەتچى سورىغاندا ،ھەر كۈنى ئۇخالشتىن ئىلگىرى ياتىدىغان
ئورۇنغا كەلگەندە 33 ،قېتىم سۇبھانالالھ 33 ،قېتىم ئەلھەمدۇلىلالھ،
 33قېتىم ئالالھۇ ئەكبەر دەپ زىكىر-تەسبىھ ئېيتىش توغرىسىدا
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تەلىم بەرگەن ۋە ئۇالرغا« :بۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن
خىزمەتچىدىن ياخشى» دېگەن.
ھەر كۈنى ئۇخالشتىن ئىلگىرى يۇقىرىدا بايان قېلىنغان
زىكىر-تەسبىھلەرنى داۋامالشتۇرغاندا ،بەدىنىدە قۇۋۋەت پەيدا بولۇپ،
خىزمەتچىگە ھاجىتى چۈشمەيدۇ ،دېيلگەن.
ئەمما ئالالھ تائاالغا زىكىر-تەسبىھ ئېيتىلىدىغان ۋاقىت ۋە
ئۇنىڭ مىقدارى بولسا؛ مۆمىن ھەر ۋاقىت ۋە ھەرقانداق ئەھۋال
ئاستىدا ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىپ تۇرۇشى كېرەك .بۇ توغرىدا ئالالھ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ً ُ ً
اما َوق ُعودا
﴿اَّلين يذكرون اَّلل ِقي
تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ:
ِ
َ
َو َلَع ُجنُوبِ ِه ْم﴾ تەرجىمىسى« :ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ ،ئولتۇرغاندىمۇ،
ياتقاندىمۇ ئالالھنى ئەسلەپ تۇرىدۇ[ ».سۈرە ئال -ئىمران -010
ئايەتنىڭ بىرقىسمى].
دەيدۇ:
مۇنداق
ئەنھا
رەزىيەلالھۇ
ئائىشە
«پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ھەممە ۋاقىتلىرىدا ئالالھ
تائاالنى ياد ئېتىپ تۇراتتى[ ».مۇسلىم رىۋايىتى].
بەندە دائىم ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىپ ،زىكىر-تەسبىھ ،ئىستىغپار
ئېيتىپ تۇرۇشى الزىم .قانچە كۆپ بولسا شۇنچە ياخشى بولىدۇ .بۇ
َ َ ُّ َ َّ
ين َ
اَّل َ
آمنُوا
توغرىدا ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياأيها ِ
ْ ً َ ً
ْ
ريا * َو َسبِّ ُ
اذ ُك ُروا َّ َ
ح ُ
اَّلل ِذ ْك ًرا َكث ً
وه بُك َرة َوأ ِصيل﴾ تەرجىمىسى« :ئى
ِ
مۆمىنلەر! ئالالھنى كۆپ ياد قىلىڭالر .ئۇنىڭغا ئەتىگەن -ئاخشامدا
تەسبىھ ئېيتىڭالر (چۈنكى بۇ ئىككى ۋاقىتتا پەرىشتىلەر چۈشۈپ
تۇرغانلىقتىن ،ئۇ ۋاقىتالرنىڭ ئەۋزىلى ھېسابلىنىدۇ)[ ».سۈرە
ئەھزاب -92-90ئايەتلەر].
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َّ
َ َّ
َ َّ َ َ ً
ات
ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:
﴿واَّلا ِك ِرين اَّلل ك ِثريا َواَّلا ِك َر ِ
اَّلل ل َ ُه ْم َم ْغف َر ًة َوأَ ْج ًرا َعظ ً
أَ َع َّد َّ ُ
يما﴾ تەرجىمىسى« :ئالالھنى كۆپ زىكرى
ِ
ِ
قىلغۇچى ئەرلەر ۋە ئالالھنى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئايالالرغا ئالالھ
مەغپىرەت ۋە كاتتا ساۋاب تەييارلىدى[ ».سۈرە ئەھزاب -32ئايەت].
ئەغەررى ئەلمۇزەنىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان
ھەدىسىدە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :مەن بىر
كۈندە ئالالھ تائاالغا يۈز قېتىمدىن كۆپرەك ئىستىغپار ئېيتىمەن».
[مۇسلىم رىۋايىتى .]2712
ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ« :بىز بەزى بىر سورۇندا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ :ئى پەرۋەردىگارىم مېنى مەغپىرەت
قىلغىن ،مېنىڭ تەۋبەمنى قوبۇل قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن تەۋبە
قىلغۇچىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلغۈچى دائىمى مېھرىباندۇرسەن،
دېگەن سۆزنى يۈز قېتىم تەكرارلىغانلىقىنى سانايتتۇق »،دەيدۇ.
[شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇدنىڭ سەھىھ ھەدىسلەر
توپلىمىدا كەلتۈرگەن].
ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى جانابى ئالالھتۇر.
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