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3 

 شەرىئەتتە يولغا قويۇلغان ۋە چەكلەنگەن ۋەسىلە

 
 نومۇرلۇق سوئال -7923      
 :وئالس      
مەن قەبرىدىن ياكى مېيىتتىن يېقىنلىق تىلەپ ئالالھنىڭ      

لېكىن  ،غەيرىگە دۇئا قىلىشنىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى بىلىمەن
ياخشى -سالىھبىرەرسى ماڭا بىز بىلەن بىرگە ياشاۋاتقان 

دىن دۇئا تەلەپ قىلىمىز، شۇ كىشى ۋاپات بولۇپ لەركىشى
دۇئا تەلەپ قىلساق نېمە ئۈچۈن  ىن كىيىنمۇ ئۇنىڭدىنكەتكەند

 توغرا. ۇ كىشىگە قانداق رەددىيە بېرىمەن؟ئ دىسە، ؟دۇتوغرا بولماي
 ، بۇ ھەقتەۋەسىلە قايسى؟ يوللۇق بولمىغان، بولغان ۋەسىلە قايسى؟

 . شىڭالرنى سورايمەنچۈشەنچە بېرى
 : اۋاپج     
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالھ تائاالغا خاستۇر
: سۆزىنىڭ ئەرەب تىلىدىكى لۇغەت مەنىسى ۋەسىلە     

رىمدە ەيېقىنلىشىش دېگەن بولۇپ، بو ھەقتە ئالالھ تائاال قۇرئان ك

ئۇالر »: تەرجىمىسى ﴾إََِلٰ َربِِِّهُم الْوَِسيلَةَ يَبْتَُغوَن ﴿ :ەيدۇمۇنداق د
ئۆزلىرى )ئىبادەت قىلىدىغانالرنىڭ ( ئالالھنى قويۇپ ئىالھ دەپ)

سۈرە ] «.پەرۋەردىگارىغا يېقىن بولۇشنى تىلەيدۇ( ئىبادەت ئارقىلىق
ۋەسىلە ئۇالرنى ئالالھ تەرىپىگە يەنى ) .[ئايەت-73ئىسرا 

 (.ئامىلدۇريېقىنالشتۇرىدىغان 
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ۋەسىلە ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرى يوللۇق ۋەسىلە يەنە بىرى      
 . ىدىن ئىبارەتتۇرچەكلىنىدىغان ۋەسىل

پەرز ياكى ۋاجىپ ياكى مۇستەھەپ : ىنىمىزيوللۇق ۋەسىلە دېگ     
الزىم تۇتۇش ئەمەللەرنى  نى قىلىش ۋە پەزىلەتلىكبولغان ئىبادەتلەر

ئۇ ئەمەللەر . ېمەكتۇرئالالھ تائاالغا يېقىنلىشىش د ئارقىلىق
ئاغزاكى بولسۇن ياكى ئەمەلى بولسۇن ياكى ئېتىقادى بولسۇن 

 : بۇ ئەمەللەر ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ. ئوخشاشتۇر
ئالالھ تائاالغا ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىم ۋە ئېسىل : بىرىنچى     

بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق . ۋەسىلە قىلىش ئارقىلىقسۈپەتلىرى 

ْسَماُء اْْلُْسََنٰ فَاْدُعوُه بَِهاَولِل  ﴿: دەيدۇ
َ
يَن يُلِْحُدوَن ِِف  ۖ   ـِه اأْل ِ وََذُروا اَّل 

ْسَمائِهِ 
َ
ئالالھنىڭ گۈزەل »: تەرجىمىسى ﴾َسيُْجَزْوَن َما ََكنُوا َيْعَملُونَ  ۖ   أ

بىلەن ئاتاڭالر، ( گۈزەل ئىسىملىرى)ئىسىملىرى بار، ئالالھنى شۇ 
لمەس قوللىنىدىغانالرنى تەرك كە-ئالالھنىڭ ئىسىملىرىنى كەلسە

 «.قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ( ئاخىرەتتە)ئېتىڭالر، ئۇالر 
 . [ئايەت-081ئەئراپ سۈرە ]

بەندە ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىشتىن ئىلگىرى ئالالھ تائاالنىڭ       
گۈزەل ئىسىم، ئېسىل سۈپەتلىرىدىن ئۆزىنىڭ تەلىپىگە مۇناسىپ 

ئالالھ تائاالدىن رەھمەت . پ دۇئانى باشالش كېرەكبولغانلىرىنى تالال
، مەغپىرەت تەلەپ قىلماقچى «ئەررەھمان» تەلەپ قىلماقچى بولسا

تالالپ ۋەسىلە نى الرئىسىم گە ئوخشاشدېگەن« ئەلغەپۇر» بولسا
  .قىلىپ دۇئا قىلىش كېرەك

ئالالھ تائاالغا ئىمان، تەۋھىد ئارقىلىق : ئىككىنچى     

َرب َنا آَمن ا بَِما ﴿ :ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ بۇ. يېقىنلىشىش
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اِهِدينَ  بَْعنَا الر ُسوَل فَاْكتُبْنَا َمَع الش  نَزلَْت َوات 
َ
: تەرجىمىسى ﴾أ

سەن نازىل قىلغان كىتابقا ئىشەندۇق، ! پەرۋەردىگارىمىز»
شاھىت بولغانالر ( ھىدايىتىڭگە)پەيغەمبەرگە ئەگەشتۇق، بىزنى 

 . [ئايەت-77ئىمران  -ئالسۈرە ]« .ا قىلغىنقاتارىد
. قىلغان ياخشى ئەمەللىرى بىلەن ۋەسىلە قىلىش: ئۈچىنچى     

بەندە ئۆزىنىڭ ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىكى ئەڭ ئۈمىدلىك ۋە پاكىزە 
سەدىقە ئېھسان، ئالالھتىن بولغان، ناماز، روزا، قۇرئان تىالۋىتى، 

ئەمەللىرىنى زىكىر  دەكتارتقانھارام ئىشالردىن ئۆزىنى قورقۇپ 
مەقسىتىنى -قىلىش ئارقىلىق ئالالھ تائاالدىن ئۆزىنىڭ تەلەپ

مۇسلىمدا غارغا قامىلىپ قالغان ئۈچ ۋە  بۇ ھەقتە بۇخارى. سورايدۇ
ئۈچ كىشى يامغۇردا قىلىپ . كىشىنىڭ ۋەقەلىكى بايان قىلىنغان
 تاغدىن دومىالپ چۈشۈپتاش غارغا كىرگەن، شۇ ۋاقىتتا يوغان بىر 

غارنىڭ ئاغزىنى توسۇۋالغان، ئۇالر ئالالھ تائاالغا سېغىنىپ 
ئۆزلىرىنىڭ ئەڭ ئۈمىدلىك ياخشى ئەمەللىرىنى ۋەسىلە قىلىپ 

دا تاش پەسكە سېرىلىپ غارنىڭ ئاغزى ىيالۋۇرغان، ئاخىر رەببىگە
ۋە  ەقىرپئالالھ ئالدىدا ئىنسان ئۆزىنىڭ  دەكشۇنىڭ. ئېچىلغان

ئالالھ تائاال . الالھ تائاالغا دۇئا قىلىدۇبىچارىلىكنى ۋەسىلە قىلىپ ئ
نىڭ ئۆزىگە قىلغان ئەييۇپ ئەلەيھىسساالمقۇرئان كەرىمدە 

نَت ﴿ :ئىلتىجاسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
َ
ر َوأ يِنَ الُّضر ِِنِّ َمس 

َ
أ

اِِحِيَ  رَْحُم الر 
َ
ھەقىقەتەن مېنى قاتتىق كېسەل »: تەرجىمىسى ﴾أ

سۈرە . ]دەپ دۇئا قىلدى« .مەتلىكسەنئورىۋالدى، سەن ئەڭ مەرھە
 . [ئايەت-87ئەنبىيا 
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خۇددى يۈنۈس ئەلەيھىسساالم بېلىق قارنىدا ئالالھ تائاالغا      
ياكى  لىقىئۆز نەپسىگە زۇلۇم قىلغانئىنسان  ،ئىلتىجا قىلغاندەك

 ئارقىلىقئۆزىنىڭ ئالالھ تائاالغا بولغان ھاجىتىنى بايان قىلىش 
قۇرئان كەرىمدە يۈنۈس  قتە ئالالھ تائاالبۇ ھە .ۋەسىلە قىلىدۇ

 :مۇنداق دەيدۇ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىلتىجاسىنى بايان قىلىپ
الِِميَ ﴿ نَت ُسبَْحانََك إِِِنِّ ُكنُت ِمَن الظ 

َ
َه ِإَّل  أ ـٰ  إِلَ

ن َّل 
َ
لَُماِت أ  ﴾َفنَاَدٰى ِِف الظر

(: يەنى بېلىقنى قارنىدا)ئۇ قاراڭغۇلۇقتا »: تەرجىمىسى
دىگارىم سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر، سەن جىمى پەرۋەر

كەمچىلىكلەردىن پاكتۇرسەن، مەن ھەقىقەتەن ئۆز نەپسىمگە زۇلۇم 
 .[ئايەت-83يۈنۈس سۈرە ] «.دەپ نىدا قىلدى ،قىلغۇچىالردىن بولدۇم

بۇ شەكىلدە ۋەسىلە قىلىش يوللۇق بولسىمۇ ئەمما بۇنىڭ ھەر       
شۇنىڭدەك، ئالالھ تائاالنىڭ . وخشاش بولمايدۇبىر تۈرىنىڭ ھۆكمى ئ

سۈپەتلىرى ۋە تەۋھىد بىلەن ۋەسىلە قىلىش ۋاجىب دەپ -ئىسىم
قارالسا، ئۇنىڭدىن باشقا ياخشى ئەمەللەر بىلەن ۋەسىلە قىلىش 

 .مۇستەھەپ دەپ قارىلىدۇ
بۇ ئالالھ تائاالغا ئۇ  :دىنىمىزدا چەكلەنگەن بىدئەت ۋەسىلىلەر     

ھەركەت، ئىتىقاتالر -سۆز ان ياكى ياخشى كۆرمەيدىغانياقتۇرمايدىغ
مىسالغا . بىلەن يېقىنلىشىشنى مەقسەت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

تۇرۇپ ئالالھتىن ھاجىتىنى  ئۆلۈكلەرنى ۋەسىلە قىلىپ: ئالساق
 يوق كىشىلەردىن مەدەت سوراش ۋە ھاجىتىنى تىلەش. تىلەش

قىلىش بولۇپ، بۇ  ئارقىلىق ئالالھ تائاالغا يېقىنلىشىشنى ئۈمىد
شېرىك تۈرىگە كىرىدىغان بولۇپ، ئۇ ئىش سادىر  قىلمىشالر چوڭ

سانالمايدۇ ( يەنى ئالالھنى بىر بىلگۈچى)بولغان كىشى مۇۋەھھىد 
. ۋە ئۇنىڭ قىلمىشى ئۇنى ئىسالم دائىرىسىدىن چىقىرىپ تاشاليدۇ
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پئى ئالالھ تائاالغا قىلىنىدىغان ھەرقانداق دۇئا، مەيلى ئۇ زىياننى دە
قىلىشقا ئوخشاش بىر نەرسە سوراش دۇئالىرى بولسۇن ياكى 

بىچارە تۇتۇپ قىلىدىغان -ئالالھنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ناھايىتى خار
ئىبادەت دۇئالىرى بولسۇن، ئۇنىڭ ھېچ بىرىنى ئالالھنىڭ غەيرىگە 

دۇئانى ئالالھنىڭ غەيرىگە قىلىش بولسا، . قىلىش توغرا ئەمەس
: بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. نىدۇدۇئادىكى شېرىك ھېسابلى

ْستَِجْب لَُكمْ ﴿
َ
يَن يَْستَْكِِبُوَن َعْن ِعبَاَدِِت  ۖ   َوقَاَل َربرُكُم اْدُعوِِن أ ِ إِن  اَّل 
: پەرۋەردىگارىڭالر ئېيتىدۇ»: تەرجىمىسى ﴾َسيَْدُخلُوَن َجَهن َم َداِخِرينَ 

بۇل قىلىمەن قو( دۇئايىڭالرنى)ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مەن »
، شۈبھىسىزكى، مېنىڭ ئىبادىتىمدىن (تىلىگىنىڭالرنى بېرىمەن)

چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جەھەننەمگە 
ئايەتتە  يۇقىرىقىئالالھ تائاال . [ئايەت-01غاپىر سۈرە ] «.كىرىدۇ
ئىبادەت قىلىشتىن چوڭچىلىق ۋە  دۇئا قىلىش ئۆزىگە

تىن شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى بايان نېمە سەۋەب قىلغانالرنىڭ
ياكى ئالالھنىڭ  ئۇالر ئالالھنىڭ غەيرىگە دۇئا قىلىدۇقىلىپ، 

غەيرىگە دۇئا قىلمىسىمۇ چوڭچىلىق قىلىپ، تەكەببۇرلۇق 
ئالالھ . تەرك قىلىدۇدىن ھاجەتلىرىنى سوراشنى قىلىپ، ئالالھ تائاال

اْدُعوا ﴿ :مۇنداق دەيدۇبەندىلەرنى ئۆزىگىال دۇئا قىلىشقا بۇيرۇپ تائاال 
پەرۋەردىگارىڭالرغا تۆۋەنچىلىك »: تەرجىمىسى ﴾َرب ُكْم تََُّضرًعا وَُخْفيَةا 

 . [ئايەت-77ئەئراپ سۈرە ] «.بىلەن يوشۇرۇن دۇئا قىلىڭالر
ئىبادەت قىلىشقا ۋە ئالالھ تائاال بەندىلەرنى پەقەت ئۆزىگىال دۇئا      

ِه إِن ﴿ :ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ ئالالھ تائاال دوزاخ ئەھلى. بۇيرىدى
تَاللـ 

ِبٍي  يُكم بَِرِبِّ الَْعالَِميَ . ُكن ا لَِِف َضََلٍل مر ئۇالر » :تەرجىمىسى ﴾إِْذ نَُسِوِّ



 

8 

ئالالھ بىلەن قەسەمكى، بىز : دوزاختا جېدەللىشىپ ئېيتىدۇ
ئۆز ۋاقتىدا بىز سىلەرنى . ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىدۇق

ىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن ئوخشاش ئورۇندا ئالەملەرن( ئىبادەتتە)
 . [لەرئايەت-28-23شۇئەرا سۈرە ] «.قوياتتۇق

ئىبادەتتە ئالالھنىڭ غەيرىنى ئالالھ بىلەن باراۋەر -تائەت     
قىلىشنى تەقەززا قىلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى شېرىكتىن 

َضلر مِ ﴿ :بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىبارەتتۇر
َ
ن يَْدُعو َوَمْن أ م 

َوإَِذا . ِمن ُدوِن الل ـِه َمن َّل  يَْستَِجيُب ََلُ ِإََلٰ يَْوِم الِْقيَاَمِة َوُهْم َعن ُدًَعئِِهْم ََغِفلُوَن 
ْعَداءا َوََكنُوا بِِعبَاَدتِِهْم ََكفِِرينَ 

َ
: تەرجىمىسى ﴾ُحرِشَ انل اُس ََكنُوا لَُهْم أ

جابەت قىلىشقا قادىر ئالالھنى قويۇپ قىيامەتكىچە دۇئانى ئى»
بواللمايدىغان بۇتالرغا چوقۇنىدىغان ئادەمدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ 

ئىنسانالر ( قىيامەت كۈنى)بۇتالر ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر 
يەنى )توپالنغان چاغدا، بۇتالر ئۇالرغا ( ھېساب بېرىش ئۈچۈن)

ت دۈشمەن بولىدۇ، ئۇالر تەرىپىدىن ئىبادە( بۇتپەرەسلەرگە
 . [لەرئايەت-0-7ئەھقاپ سۈرە ] «.قىلىنغانلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ

ا آَخَر ََّل ﴿ :ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ      ها ـٰ ِه إِلَ
َوَمن يَْدُع َمَع اللـ 

َما ِحَسابُُه ِعنَد َربِِّهِ 
إِن 
: تەرجىمىسى ﴾إِن ُه ََّل ُيْفِلُح الََْكفُِرونَ  ۖ   بُْرَهاَن ََلُ بِِه فَ

كى ھېچقانداق دەلىلى بولمىغان ھالدا ئالالھقا قوشۇپ يەنە كىم»
بىر مەبۇدقا ئىبادەت قىلىدىكەن، پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا 

سۈرە ] «.ھېساب بېرىدۇ، كاپىرالر ھەقىقەتەن نىجات تاپمايدۇ
 . [ئايەت-003مۆمىنۇن 

 ئىبادەتۋە ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ غەيرىگە دۇئا يۇقىرىقى ئايەتتە      
باشقا بىر ئىالھقا ئىبادەت قىلغانغا ئالالھتىن  ،قىلغان كىشىنى
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يَن تَْدُعوَن ﴿ :بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئوخشاش قىلدى ِ َواَّل 
ِإن تَْدُعوُهْم ََّل يَْسَمُعوا ُدًَعَءُكْم َولَوْ َسِمُعوا َما . ِمن ُدونِِه َما َيْمِلُكوَن ِمن قِْطِمرٍي 

ِكُكمْ  ۖ   ُكمْ اْستََجابُوا لَ   ﴾َوََّل يُنَِبِّئَُك ِمثُْل َخبرِيٍ  ۖ   َويَْومَ الِْقيَاَمِة يَْكُفُروَن برِِشْ
ئالالھنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر قىلچىلىك »: تەرجىمىسى

ئەگەر ئۇالرنى چاقىرساڭالر، سىلەرنىڭ . نەرسىگە ئىگە ئەمەس
سىلەرگە جاۋاپ چاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايدۇ، ئاڭلىغان تەقدىردىمۇ 

شېرىك ( ئالالھقا ئۇالرنى)قايتۇرالمايدۇ، قىيامەت كۈنى ئۇالر 
مۇشرىكالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ )قىلغانلىقىڭالرنى ئىنكار قىلىدۇ، 

ساڭا ( كىمبۇتلىرىنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالىنى ھېچ
 «.ئېيتىپ بېرەلمەيدۇ (يەنى ئالالھدەك)ھەممىدىن خەۋەردار زاتتەك 

 . [ئايەت-04-07پاتىر سۈرە ]
بۇ ئايەتتە ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ ئىبادەتكە ئەڭ ھەقلىق      

ئىكەنلىكىنى، كائىناتتا بىردىن بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچى ۋە 
. ئىشالرنى تەسەررۇپ قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى

ئالالھنىڭ غەيرىگە چوقۇنۇلغان مەبۇدالر دۇئا قىلغۇچىنىڭ 
-قىلىش ئەمەس، بەلكى قىلغان دۇئا ھاجەتلىرىنى ئىجابەت

ئەگەر ئۇالرنى ئاڭاليدۇ دەپ . تىلەكلىرىنى ئاڭالشقىمۇ قادىر ئەمەس
. پەرەز قىلغان تەقدىردىمۇ ھەرگىز  تىلەكلەرنى ئىجابەت قىاللمايدۇ

-يەتكۈزەلمەيدۇ ۋە پايدا زىيان-چۈنكى ئۇ مەبۇدالر ھېچ نەرسىگە پايدا
 .بواللمايدۇ مۇ ئەمەس ۋەىزىيان جۈملىسىدىن ھېچ نەرسىگە ئىگ

ئەرەب مۇشرىكلىرىغا  رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەبمۇ دەل دۇئا 

كەلگەندە دىننى  بولۇپ، ئۇالر قاتتىق مۇشەققەت، قىيىنچىلىققا دۇچ
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. تتىخالىس قىلىپ، پەقەت ئالالھ تائاالغىال سىغىنىپ دۇئا قىال
نېمەتكە ئېرىشىپ، كەڭچىلىككە چىققاندا ئالالھ تائاالغا تۇزكورلۇق 

بۇ . نىڭ غەيرىنى قېتىپ دۇئا قىالتتىئۇئالالھ تائاالغا يەنى قىالتتى، 

َه ﴿: ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ إَِذا َرِكُبوا ِِف الُْفلِْك َدَعُوا اللـ 
فَ

ا َن   يَن فَلَم  ُكونَ ُُمِْلِصَي ََلُ ادِلِّ ئۇالر »: تەرجىمىسى ﴾اُهْم إََِل الَِْبِِّ إَِذا ُهْم يرُْشِ
چاغلىرىدا، ئالالھقا ( غەرق بولۇشتىن قورققان)كېمىگە چىقىپ 

ئېسەن -كامالى ئىخالس بىلەن ئىلتىجا قىلىدۇ، ئالالھ ئۇالرنى ئامان
قازادىن قۇتۇلدۇرغان ئالالھنى -باال)قۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغدا 

ئەنكەبۇت سۈرە ] «.شېرىك كەلتۈرىدۇ( ئالالھقا)اگاھان ، ن(ئۇنتۇپ
 . [ئايەت-07

ر ِِف ابْلَْحِر َضل  َمن ﴿ :ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ      ُكُم الُّضر َوإَِذا َمس 
 إِي اهُ 

ْعَرْضتُمْ  ۖ   تَْدُعوَن إَِّل 
َ
ا َن اُكْم إََِل الَِْبِِّ أ نَساُن َكُفو ۖ   فَلَم   ﴾رااَوََكَن اْْلِ

سىلەر دېڭىزدا بىرەر ئاپەتكە يولۇققان چېغىڭالردا، »: تەرجىمىسى
ئېسىڭالرغا سىلەر چوقۇنۇۋاتقان مەبۇدالر كەلمەي، پەقەت ئالالھال 

يەنى ئىنسان مۇنداق چاغدا ئالالھتىن باشقىغا ئىلتىجا )كېلىدۇ 
ئامان ـ )قۇتقۇزۇپ، ( غەرق بولۇشتىن)، ئالالھ سىلەرنى (قىلمايدۇ

يەنى ئىخالسىڭالر )ۇرۇقلۇققا چىقارغاندا يۈز ئۆرۈيسىلەر ق( ئېسەن
ئىنسان كۇفرىلىق (. تۈگەپ ئاۋۋالقى ھالىتىڭالرغا قايتىۋالىسىلەر

يەنى ئالالھنىڭ نېمەتلىرىنى ئىنكار قىلىش )قىلغۇچىدۇر 
 . [ئايەت-03ئىسرا سۈرە ] «.(ئىنساننىڭ تەبىئىتىدۇر

ُكْم ِِف الَِْبِِّ هُ ﴿ :ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ      ُ ي يَُسرِيِّ ِ َو اَّل 
ٰ إَِذا ُكنتُْم ِِف الُْفلِْك وََجَريَْن بِِهم بِِريٍح َطِيِّبٍَة َوفَرُِحوا بَِها َجاَءْتَها ِريٌح  َوابْلَْحرِ  َحَّت 

ِحيَط بِِهمْ 
ُ
ُهْم أ ن 

َ
هَ  ۖ   ًَعِصٌف وََجاَءُهُم الَْمْوُج ِمن ُكِِّ َمََكٍن َوَظنروا أ  َدَعُوا اللـ 
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يَن  اِكِرينَ ُُمِْلِصَي ََلُ ادِلِّ ِذهِ نَلَُكوَنن  ِمَن الش  ـٰ نَيْتَنَا ِمْن َه
َ
: تەرجىمىسى ﴾لَِِئْ أ

يەنى )، دېڭىزدا (يەنى ئۇالغالر ئۈستىدە)ئالالھ سىلەرنى قۇرۇقلۇقتا »
سەپەر قىلدۇرىدۇ، سىلەر ئولتۇرغان كېمە ( كېمىلەر ئۈستىدە

شامالدىن ( بۇ)دا مېڭىۋاتقان ۋە مەيىن شامال( كىشىلەرنى ئېلىپ)
كېمە )ئۇالر خۇشاللىنىۋاتقان چاغدا، بىردىنال بوران چىقىپ 

ـ تەرەپتىن كۆتۈرۈلۈۋاتقان دېڭىز دولقۇنلىرى (ئۆرۈلىدۇ ، ئۇالر تەرەپ 
يەنى ھاالك )ئىچىدە قالىدۇ، كېمىدىكىلەر قورشىۋېلىنغانلىقىغا 

بۇتلىرىنى تاشالپ چوقۇنۇۋاتقان )جەزم قىلىدۇ، ( بولىدىغانلىقىغا
( يەنى باالدىن)ئەگەر سەن بىزنى بۇنىڭدىن ! ئالالھئى ( قويۇپ

دەپ چىن  ،قۇتۇلدۇرساڭ، بىز چوقۇم شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز
 . [ئايەت-99يۈنۈس سۈرە ] «.كۆڭلى بىلەن دۇئا قىلىدۇ

بۈگۈنكى كۈندە بەزى كىشىلەرنىڭ ئالالھ تائاالغا شېرىك      
شىدىن زىيادە بولۇپ ۈىركىلەرنىڭ شېرىك كەلتۈركەلتۈرۈشى ئىلگ

چۈنكى ئۇالر دۇئا، مەدەت سوراش قاتارلىق بىر تۈرلۈك . كەتتى
ئىبادەتلەرنى، ھەتتا ئۇالر قاتتىق قىيىنچىلىق ۋاقىتالردىمۇ 

ئالالھ تائاال . ئالالھنىڭ غەيرىگە سەرپ قىلىدۇ ۋە قىلىۋاتىدۇ
 . سەن قىلسۇنئې-ھەممەيلەننى شېرىكنىڭ پىتنىسىدىن ئامان

: سىز ھىلىقى كىشىگە رەددىيە بېرىشتە: سۆزنىڭ خۇالسىسى     
مېيىتتىن بىر نەرسە سوراش شېرىكتۇر، ھايات كىشىدىنمۇ ئالالھ 

كىشى بېرىشكە قادىر بواللمايدىغان نەرسىنى  تائاالدىن باشقا ھېچ
 .شېرىكتۇر، دەپ جاۋاپ بەرسىڭىز بولىدۇ سوراشنىڭ ئۆزىمۇ

 .ئالالھدۇر توغرىنى بىلگۈچىھەممىدىن      
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