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تهقدىم
ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم!

سۆيۈملۈك بالىالر، مهرھابا!
مهۋجۇداتنىڭ  جىمى  دۇنياسىدىكى  تهبىئهت  بۇ  ياشاۋاتقان  بىز 
مېۋىلىك  بىلهمسىلهر؟  قىلىۋاتقانلىقىنى  دۇئا  ياراتقۇچىمىزغا  ئۇلۇغ 
دهرهخلهر چېچهكلىگهنده دۇئا قىلىدۇ، دهرياالر دېڭىزغا قاراپ ئاققاندا 
سايرىشىمۇ  مۇڭلۇق  قىلىپ  نهغمه-ناۋا  قۇشالرنىڭ  قىلىدۇ،  دۇئا 
نېمىشقا  ئۆمىكىگه  دۇئا  ھهيۋهتلىك  بۇ  ئىنسانالر  دۇئادۇر.  خىل  بىر 
قاتناشمىسۇن؟ كېلىڭالر! بىزمۇ ئىشتىراك قىاليلى تهبىئهتنىڭ دۇئاسىغا. 
ئېرىق-ئۆستهڭ، دېڭىز-ئوكيان، دهل-دهرهخ ۋه گۈل-چېچهكلهرنىڭ 
دۇئاسىدا بىزنىڭمۇ بىر ئاۋازىمىز بولسۇن. شۈكۈر قىاليلى رهببىمىزگه، 
ھهمدۇسانا  ئۈچۈن.  بهرگهنلىكى  نېمهتلهرنى  سان-ساناقسىز  بىزگه 
دۇئا  ئۈچۈن.  قىلغانلىقى  ئاتا  گۈزهللىكلهر  بىزگه  ئۇنىڭغا  ئېيتايلى 
ساۋاقداشلىرىمىزغا  ئۈچۈن،  قان-قېرىنداشلىرىمىز  ئاتا-ئانا،  قىاليلى 
دۇئا قىاليلى. چوڭالر قوزغىغان ناھهق ئۇرۇشالر تۈپهيلى قىيىنچىلىقتا 
قالغان بالىالر ئۈچۈن دۇئا قىاليلى. ۋهتىنىمىز، مىللىتىمىز ئۈچۈن دۇئا 
قىاليلى.  دۇئا  چاغدا  ياتىدىغان  ئۈچۈن  ئۇخالش  ئاخشىمى  قىاليلى. 
دۇئا  كېيىن  تاماقتىن  قىاليلى.  دۇئا  تۇرغاندا  ئورنىمىزدىن  سهھهرده 
قىاليلى. تهشهككۈر ئېيتايلى، شۈكۈر قىاليلى رهببىمىزگه بىزگه كۆپ 

نېمهتلهرنى بهرگهنلىكى ئۈچۈن. 
سۆيۈملۈك بالىالر!

بىز دىيانهت ئىشلىرى كومىتېتى سىلهر ئۈچۈن دهسلهپته «دىنىمنى 
ئۆگىنىمهن»، «پهيغهمبىرىمنى ئۆگىنىمهن»، «كىتابىمنى ئۆگىنىمهن» 
بۇ  سىلهرنىڭ  ئىدۇق.  تارقاتقان  قىلىپ  نهشىر  كىتابنى  ئۈچ  ناملىق 
كىتابالرنى ياقتۇرۇپ ئوقىغىنىڭالرنى ئاڭالپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇق. 
بۇ كىتابالر باشقا بىر نهچچه خىل تىلغا تهرجىمه قىلىنىپ، ھهر خىل 
تىلدا سۆزلىشىدىغان دوستلىرىڭالرنىڭ ياقتۇرۇپ ئوقۇشى ۋه ياخشى 
باھاسىغا ئېرىشتى. ھازىر سىلهرگه قولۇڭالردىكى بۇ كىتابنى تهقدىم 
قىاللىغانلىقىمىز ئۈچۈن ناھايىتى خۇشالمىز. بۇ كىتابنىمۇ ئىلگىرىكى 
كۆرىدىغانلىقىڭالرغا  ياخشى  ياقتۇرغىنىڭالردهك  كىتابلىرىمىزنى 
كىتابتىكى  بۇ  ئىشىنىمىز.  ئايرىمايدىغانلىقىڭالرغا  يېنىڭالردىن  ۋه 
دۇئاالرنى تېخىمۇ ياخشى كۆرىسىلهر. شۇنداقال قايسى دۇئانى قاچان 
سۆيۈملۈك  بىلىۋاالاليسىلهر.  كېرهكلىگىنى  قىلىش  قانداق  قهيهرده 
پهيغهمبهرلهرنىڭمۇ  باشقا  بىرلىكته  بىلهن  دۇئالىرى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
دۇئالىرىنى ئۆگىنىۋاالاليسىلهر. بۇ كىتاب ھهققىده بىزگه خهت-چهك ۋه 
ئېلخهت ئهۋهتىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز. سىلهر بىزنىڭ كهلگۈسىمىز، 

بىز سىلهرنى ناھايىتى ياخشى كۆرىمىز. 

تۈركىيه باش مىنىستىرلىك دىيانهت ئىشلىرى كومىتېتى

Eskişehir yolu 9. km.

Çankaya / Ankara

Tel: 0090 3122957293-94

Faks: 0090 3122847288
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«ئالالھنىڭ نهزىرىده 
دۇئادىنمۇ بهك 

قىممهتلىك نهرسه 
يوق.»

(ئىبنى ماجه، «دۇئا»، 1)

بىرىنچى باب

 دۇئالىرىم ئارزۇيۇمدۇر 

بارچه مهۋجۇدات ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ
يهر يۈزىدىكى بارلىق جانلىقالر ھاۋا، سۇ، توپراق ۋه قۇياشقا 
موھتاجدۇر. دۇنياغا يېڭى كهلگهن بىر بوۋاق ئانىسىنىڭ سۈتى ۋه 
شهپقهتلىك قۇچىقىغا موھتاجدۇر. بىر ئۇرۇق ياشىرىپ بىخلىنىشى 
ئۈچۈن توپراققا موھتاجدۇر. توپراق يامغۇرغا، يامغۇر بولسا بۇلۇتقا 
موھتاجدۇر. قۇشالر پهرۋاز قىلىپ ئۇچۇش ئۈچۈن قاناتقا، بىلىقالر 
ياشاش ئۈچۈن سۇغا موھتاجدۇر. ياشاۋاتقان ھهر بىر مهۋجۇدات 
مهۋجۇداتنىڭ  باشقا  ئۈچۈن  داۋامالشتۇرۇش  مهۋجۇتلۇقىنى  ئۆز 

ياردىمىغا موھتاجدۇر. 
بىردىن- بولمايدىغان  موھتاج  نهرسىگه  بىر  ھېچقانداق 
بارلىق  دۇنيادىكى  ئالالھ  چۈنكى  ئالالھتائاالدۇر.  مهۋجۇدات  بىر 
ھايات  جانلىقالرغا  ئۇ  ياراتقۇچىسىدۇر.  يېگانه  مهۋجۇداتالرنىڭ 
بهرگۈچىدۇر. ئۇ ھاياتلىق بهرمىسه ھېچ بىر جانلىق ياشىيالمايدۇ. 
ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز ھېچ بىر ئىش بولمايدۇ. ھهممه نهرسه ئۇنىڭغا 

موھتاجدۇر. ئۇ بولسا ھېچ بىر نهرسىگه موھتاج ئهمهستۇر. 
پىالنىتالر ئۇنىڭ بۇيرۇقى بويىچه ھهرىكهت قىلىدۇ. يۇلتۇزالر ئۇنىڭ 
ئهمرى بىلهن نۇر چاچىدۇ. قۇياش ئۇنىڭ ئهمرى بىلهن چىقىدۇ ۋه 

پاتىدۇ. ئاي ئۇنىڭ ئهمرى بىلهن كۆك ئاسماننى زىننهتلهيدۇ. 
ئالالھ ئاسمان-زېمىن، جانلىق، جانسىز جىمى مهۋجۇداتنىڭ 
بېسىشىمىز،  قهدهم  ھهر  ئېلىشىمىز،  نهپهس  ھهر  رهببىدۇر. 



دۇئالىرىم ئارزۇيۇمدۇر10 دۇئالىرىمنى ئۆگىنىمهن

بىر  ھهر  بولغان  مۇۋهپپهقىيهتلىك  بىلىم،  يېڭى  ھهر  ئۆگهنگهن 
ئىشىمىز پهقهت ۋه پهقهت ئۇنىڭ ئهمرى بىلهن بولىدۇ. 

بىز  قىلدى.  گۈزهل  ئۈچۈن  بىز  دۇنيانى  بىپايان  شۇ  ئۇ 
نهپهسلىنىۋاتقان ھاۋانى، ئىچىۋاتقان سۇنى ياراتتى. بىزنى كېچىده 
ياراتتى.  يۇلتۇزنى  ۋه  ئاي  دهپ  ئاداشمىسۇن  قاراڭغۇلىقىدا  تۈن 
يامغۇر ياغسۇن دهپ بۇلۇتنى، سۇ ئېھتىياجىمىزنى ھهل قىلىشى 
ئۈچۈن دهرياالرنى ياراتتى. رهڭگى، تهمى، پۇرىقى خىلمۇ-خىل 
بولغان مېۋه-چىۋه، كۆكتاتالرنى، نان يېقىشىمىز ئۈچۈن بۇغداينى، 
چارۋا-مالالرنى  ئۈچۈن  يېيىشىمىز  گۆشىنى  ئىچىشىمىز،  سۈتىنى 
ياراتتى. ئۇ «بارلىققا كهل!» دېگهچكه ھهممه نهرسه بار بولدى. 
ھهر شهيئى ئۇنىڭ ئهمرى بىلهن بارلىققا كېلىدۇ. ئۇ رۇخسهت 
چىقىپ  ئۆيدىن  ئىچهلهمدىمىز؟  سۇنى  ئالغان  قولىمىزغا  قىلمىسا 
مهكتهپكه باراالمدىمىز؟ ئالغان نهپهسنى كهينىدىن يهنه قايتۇرۇپ 
ئالالھتائاالنىڭ  ھهممىسىنى  بۇالرنىڭ  ئهلۋهتته،  بېرهلهمدىمىز؟ 

رۇخسىتىسىز قىاللمايمىز. 
قول-پۇتىمىزنى  ۋه  ئاڭالۋاتقان  قىلىۋاتقان،  گهپ  ئهگهر 
ئالالھنىڭ  ھهممىسىنى  بۇالرنىڭ  بولساق،  ھهرىكهتلهندۈرىۋاتقان 
بولغان  خاس  ئۆزىگه  جانلىق  ھهر  قىلىۋاتىمىز.  بىلهن  رۇخسىتى 
ئۆزىگه  جانلىقالر  پۈتكۈل  ئاسمان-زېمىندىكى  سۆزلىشىدۇ.  تىلدا 
خاس تىلدا ئالالھقا ھهمدۇسانا، تهسبىھ ئېيتىدۇ، شۈكۈر قىلىدۇ 

ۋه تىلىگىنى ئېيتىدۇ.
چېچهكتىن- ھهرىلهر  سايرىشىدۇ.  ئاخشامدا  ئهتىگهن  قۇشالر 
توشۇيدۇ.  ئوزۇق-تۈلۈك  ئوۋىسىغا  چۈمۈلىلهر  قونىدۇ،  چېچهككه 
بىر ئۇرۇق بىخ چىقىرىش ئۈچۈن توپراققا كۆمۈلۈپ، سۇ ۋه قۇياش 
پۇتاق  شاخ  ئۆستۈرۈپ  تىلىدا: «مېنى  ئۆز  قىلىدۇ.  تهلهپ  نۇرى 
قىلىدۇ.  دۇئا  ئالالھقا  دهپ  پايدىالنسۇن»  ئىنسانالر  بهرگىنكى، 
ھهممه  سۆيۈنىدۇ.  نېمهتكه  بېرىلگهن  ئۆزىگه  جانلىق  بىر  ھهر 
تهشهككۈر  قىلىدۇ،  دۇئا  زاتقا  قىلغان  بهختلىك  ئۆزىنى  جانلىق 

ئېيتىدۇ. بارلىق ماختاش ۋه مهدھىيهلهر ئۇنىڭغا ئائىتتۇر. 

«نېمىتىمگه شۈكۈر 
قىلساڭالر، (ئۇنى) 

تېخىمۇ زىياده 
قىلىمهن.

(ئىبراھىم سۈرىسى

7-ئايهت)
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«ئالالھ سۆزۈڭالرنى 
ئاڭالپ تۇرىدۇ، 

ئالالھ ھهقىقهتهن 
ئاڭلىغۇچىدۇر، 
كۆرگۈچىدۇر.»

(مۇجادىله سۈرىسى 

1-ئايهت)

ئالالھ دۇئا قىلىشىمىزنى خااليدۇ
قۇياش ھهر كۈنى سهھهرده بىز ئۈچۈن چىقىدۇ. ۋىچىر-ۋىچىر 
سايرىشىۋاتقان قۇشالر، ھهسهل قۇسىدىغان ھهرىلهر، ئۇچۇۋاتقان 
ئېقىۋاتقان  ئۆركهشلهپ  گۈل-چېچهكلهر،  رهڭگارهڭ  كېپىنهكلهر، 

دهرياالرنىڭ ھهممىسى بىز ئۈچۈن يارىتىلغاندۇر. 
ئۇلۇغ  ئۈچۈن  بهرگهنلىكى  نېمهتلهرنى  سان-ساناقسىز  بىزگه 
ياخشى  ناھايىتى  بىزنى  رهببىمىز  كۆرىمىز.  ياخشى  ئالالھنى 
كۆرىدۇ. بىزنى ياخشى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن بىزگه بۇ قهدهر كۆپ 
بۇرۇن،  ئۈچۈن  پۇراش  بىزگه  بهردى.  ئىززهت-ئىكرام  نېمهت، 
تۇتۇش ئۈچۈن قول، تېتىش ئۈچۈن تىل، كۆرۈش ئۈچۈن كۆز، 
ئاڭالش ئۈچۈن قۇالق، مېڭىش ئۈچۈن پۇت بهرگهن ۋه بىزنى بىر 
ئاتا-ئانىدىن ياراتقان ئۇلۇغ ئالالھقا قانچىلىك دۇئا، تهشهككۈر 

ئېيتساق ئازلىق قىلىدۇ. 
بىزگه بىر دوستىمىز بىر نهرسه ھهدىيه قىلسا، ئۇنىڭغا تهشهككۈر 
ئېيتىشنى ئۇنۇتمايمىز. چۈنكى دوستىمىز بىزنى قهدىرلىدى دهپ 
ئوياليمىز. ئاتا-ئانىمىزغا بولغان سۆيگۈمىزنى ھهر خىل ئۇسۇلدا 
سىڭدۈرگهن  بىزگه  ئۇالرنىڭ  چۈنكى  تىرىشىمىز.  ئىپادىلهشكه 
سان-ساناقسىز  بىزگه  ئۇنداقتا،  ئۇنۇتمايمىز.  قهتئىي  ئهجرىنى 
ئالالھنى  ئۇلۇغ  رهببىمىز  قىلغان  ئاتا  گۈزهللىكلهر  ۋه  نېمهت 
ئهلۋهتته  يوقمۇ؟  ۋهزىپىمىز  ئالدىدا  ئۇنىڭ  بوالمدۇ؟  ئۇنۇتساق 
بار. تۇنجى ۋهزىپىمىز ئۇنى ياخشى كۆرۈش، ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا 
ئۈچۈن  بهرگهنلىكى  نېمهتلهرنى  سان-ساناقسىز  بويسۇنۇش، 
تهشهككۈر  ئۆزىگه  ئالالھ  ئۇلۇغ  ئىبارهتتۇر.  ئېيتىشتىن  تهشهككۈر 

ئېيتىشمىزنى خااليدۇ. 
تهشهككۈر بۇرچىمىزنى پهقهت ئالالھقا ئىبادهت ۋه دۇئا قىلىش 
ۋه  دۇئا  نېمهتلىرىگه  بهرگهن  رهببىمىز  ئادا قىالاليمىز.  ئارقىلىقال 
ئىبادهت ئارقىلىق تهشهككۈر ئېيتقۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ، ئۆزىگه 
تهشهككۈر ئېيتقۇچىالرغا بېرىدىغان نېمىتىنى تېخىمۇ كۆپهيتىدۇ. 



دۇئالىرىم ئارزۇيۇمدۇر12 دۇئالىرىمنى ئۆگىنىمهن

ئالالھ دۇئالىرىمىزنى ئاڭاليدۇ
بىز بارلىقىغا ئىشىنىدىغان ئۇلۇغ رهببىمىز، چهكسىز مهرھهمهت 
ۋه شهپقهت ئىگىسى بولغان ئالالھ بىزنى ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ. 
ئۇنىڭغا  تهلهپ-ئارزۇلىرىمىزنى  بىز  كۆرىمىز.  ياخشى  ئۇنى  بىزمۇ 
ئېيتىمىز، چىن يۈرهكتىن ئۇنىڭغا دۇئا قىلىمىز. ئۇ بىزنىڭ يۇشۇرۇن 
دهردىمىز، ئهڭ مهخپى سىرلىرىمىز ۋه خىياللىرىمىزنى بىلىدۇ. ئۇ 
دوست-بۇرادهرلىرىمىزنى ئۇشتۇمتۇت سۆيۈندۈرىشىمىزنىمۇ بىلىدۇ. 
ئارزۇ-ئارمانىمىزغا يهتكۈزىدۇ. ئهھۋالىمىزنى كۆرىدۇ ۋه ئاڭاليدۇ. 

ئاۋازىمىزنى  يهرلهردىمۇ  ئاڭلىيالمايدىغان  ھچكىم  ئاۋازىمىزنى 
كۆرۈپ  بىزنى  ئۇ  يهرلهردىمۇ  كۆرهلمهيدىغان  ھېچكىم  ئاڭاليدۇ، 
تۇرىدۇ. ھېچكىم ياردهم قىاللمايدىغان يهرلهردىمۇ ئۇ بىزگه ياردهم 

قىلىدۇ. 
دۇئالىرىمىزنىمۇ  بىزنىڭ  ئاڭلىغاندهك،  نهرسىنى  ھهر  ئالالھ 
ئاڭاليدۇ. ئۇ بىزگه بهرگهن نېمهتلهر ئۈچۈن قانداق ھهمدۇسانا، 
تهشهككۈر ئېيتقانلىقىمىزنىمۇ بىلىدۇ. دۇئالىرىمىزنى ئۈنلۈك ياكى 

مهخپى يۇسۇندا قىاليلى، ئۇ مۇتلهق ئاڭاليدۇ. 

دۇئالىرىمىز ئىجابهت بولمىسا
ئائىتتۇر.  ئالالھقا  قىلىش  ئىجابهت  بىزگه،  قىلىش  دۇئا 
ئالالھ دۇئالىرىمىزنى ئاڭالپ، دۇئاالرغا مۇتلهق جاۋاب قايتۇرىدۇ. 
قىلغان  تهلهپ  بىز  قايتۇرۇشى  جاۋاب  دۇئاغا  ئالالھنىڭ  لېكىن 
ھهر  نهرسىنىڭ بېرىلگهنلىكى مهنىسىنى ئىپادىلىمهيدۇ. بىزنىڭ 
ۋهزىپىمىز سهۋىرلىك بىلهن دۇئانى داۋامالشتۇرۇشتىن ئىبارهتتۇر. 
بۇ سهۋهپتىن: «بىر قېىتىم تهلهپ قىلدىم، تهلىۋىم ئۇرۇنالنمىدى» 
كېرهك.  داۋامالشتۇرىشىمىز  قىلىشنى  دۇئا  كېرهك.  دېمهسلىكىمىز 
ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرهككى، رهببىمىز بىزگه نىسبهتهن ئهڭ ياخشى 

نهتىجىنى ئهڭ ئۇيغۇن بىر ۋاقىتتا بىزگه نېسىپ قىلىدۇ. 
نهتىجىنى،  بولغان  ياخشى  ئهڭ  نىسبهتهن  بىزگه  چۈنكى 
خالىسا  ئالالھ  بىلىدۇ.  ياخشى  بىزدىن  رهببىمىز  ئېھتىياجىمىزنى 

«ئاسمانالردىكى، 
زېمىندىكى، غهيبنى 

(بىلىش) ئالالھقا 
خاستۇر. ئالالھنىڭ 

كۆرۈشى نېمه دېگهن 
مۇكهممهل! ئالالھنىڭ 
ئاڭلىشى نېمه دېگهن 

مۇكهممهل!»
(كهھف سۈرىسى

26-ئايهت)
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بىزنىڭ دېگىنىمىزنى بېرىدۇ، يهنه خالىسا تهلهپ قىلغىنىمىزدىن 
خالىسا،  ئالالھ  بېرىدۇ.  بولغىنىنى  پهرقلىق  ياكى  ئارتۇقىنى 
تىلىگىنىمىزنى بۇ دۇنيادا بهرمهيدۇ، ئاخىرهتته، ئهبهدى ئالهمده 

بېرىدۇ. ئالالھ دۇئالىرىمىزغا مۇتلهق جاۋاب قايتۇرىدۇ. 

رهببىمىز دۇئالىرىمىزغا جاۋاب بېرىدۇ
ئۇ ھهر مهۋجۇداتنىڭ رهببىدۇر، مهرھهمهت ئىگىسىدۇر، ئۇنىڭ 
رهھمىتى چهكسىزدۇر. ئالالھ ئۆزىگه قول ئېچىپ ياردهم تىلىگهن، 

يالۋۇرۇپ دۇئا قىلغانالرنى ياخشى كۆرىدۇ. 
بىر چۆمۈلىنىڭ ئۇزۇق ئىزدىشىگه، بىر بوۋاقنىڭ يىغىسىغا جاۋاب 
قايتۇرغۇچى، قورسىقىمىز ئاچقاندا تويدۇرغۇچى، بۇلۇت، دهرياالر 
بىلهن بىزگه سۇ ئهۋهتكۈچى، ئاغرىپ قالغان ۋاقتىمىزدا شىپالىق 

بهرگۈچى، بىزنى يامانلىقالردىن ساقالپ قالغۇچى ئالالھتۇر.
غهم-قايغۇدىن خاالس قىلغۇچى، كۆڭلىمىزگه خۇشاللىق ئاتا 
قىلغۇچى ئالالھتۇر. بىر خاتالىق ئۆتكۈزگهن ۋاقتىمىزدا رهببىمىزگه 
يۆنىلىپ، كهچۈرۈم تىلهيمىز. چۈنكى رهببىمىز ناھايىتى شهپقهتلىك 

ۋه ئهپۇچاندۇر.
ئۇنى  قهتئىنهزهر،  بولۇشدىن  كىچىك  ياكى  چوڭ  تهلىۋىمىز 
ياكى  دۇنيادا  بۇ  كهلمهيدۇ.  تهس  قىلچه  ئالالھقا  ئۇرۇنالش 
ئاخىرهت ھاياتىدا بولسۇن، رهببىمىز پۈتكۈل تهلهپلىرىمىزنى بىزگه 
پايدىلىق بولۇشىنى كۆزده تۇتقان ئاساستا ھهل قىلىدۇ. رهببىمىز 
چهكسىزلىكىنى  رهھمىتىنىڭ  قىلغاچ،  ئىجابهت  دۇئالىرىمىزغا 
كۆرسىتىدۇ. رهببىمىز ھهر دائىم بىز بىلهن بىللىدۇر. خۇشاللىق ۋه 

غهم-قايغۇلىرىمىزنى رهببىمىزگه ئېيتىش نهقهدهر بهلهن-ھه!

خۇشال چاغلىرىمىزدىكى دۇئا
خۇشاللىقىمىزنى  شادلىق،  ۋاقتىمىزدا  شادالنغان  ئىشتىن  بىر 
سىنىپقا  يۇقىرى  قىلىمىز.  ئارزۇ  بىلىشىنى  ئىنسانالرنىڭمۇ  باشقا 
ئاتلىغان ۋه دهرسلهردىن ياخشى نۇمۇر ئالغان ۋاقتىمىزدا خۇشال 
ۋه  توي-تۆكۈن  ھېيت-بايرام،  كۈنىمىزده،  تۇغۇلغان  بولىمىز. 
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«ئالالھ دۇئالىرىڭالرنى 
ئىجابهت قىلىدۇ. 

ئهمما دهرھال 
ئىجابهت قىلسۇن 

دهپ ئالدىرىماڭالر. 
دۇئا قىلسام، 

ئىجابهت بولمىدى 
دېمهڭالر.»

(تىرمىزى، «دهئاۋات»، 

(12

ۋاقتىمىزدا  ئۇچراشقان  بىلهن  يېقىنىمىز  بىر  كهلگهن  يىراقتىن 
قىلىشنى  شېرىك  باشقىالرنىمۇ  خۇشاللىقىمىزغا  بولىمىز.  خۇشال 
خااليمىز. بۇنداق چاغالردا بۇ خۇشاللىق چاغلىرىمىزنى بىزگه ئاتا 
ئۇنىڭغا  ۋه  كۆرسىتىشىمىز  ئۇنۇتمىغانلىقىمىزنى  ئالالھنى  قىلغان 
دۇئا قىلىشىمىز الزىم. خۇشال ۋاقتىمىزدا دۇئا قىلغانلىق ئالالھقا 
بولغان ھۆرمهت ۋه مىننهتدارلىق ھېس-تۇيغۇمىزنى ئىپادىلىگهنلىك 

بولىدۇ. مۇشۇنداق قىلساق ئالالھ بىزدىن رازى بولىدۇ. 
مهسىلهن: بىز ياكى بىرهر يېقىنىمىز كېسهللىك ياكى مهلۇم بىر 
باال-قازادىن قۇتۇلغاندا شادلىنىمىز. بىزنى قوغدىغانلىقى، بىزگه 
دۇئا  ئالالھقا  بىلهن  خۇشاللىق  ئۈچۈن  بهرگهنلىكى  ساالمهتلىك 
قىلىمىز. يۇقىرى سىنىپقا ئاتلىغان ۋاقتىمىزدا بىزگه بۇ مۇۋهپپهقىيهت 

ۋه خۇشاللىقىنى ئاتا قىلغان ئالالھقا تهشهككۈر ئېيتىمىز. 
خۇشال بولغان ھهر ئىشتا ئالالھقا شۈكۈر مهنىسىده ئېيتىلغان 
ھهر سۆز دۇئادۇر. ئۇنداق بولغان ئىكهن، دۇئالىرىمىزنى پهقهتال 
ئۆزىمىز كېسهل بولغان، يېقىنلىرىمىز تۈگهپ كهتكهن ياكى كۆڭلىمىز 
يېرىم بولغان ۋاقىتالردا ئهمهس، ياخشى، گۈزهل ۋه خۇشال بولغان 
جاپا- ۋه  قىيىنچىلىق  بىز  كېرهك.  قىلىشىمىز  چاغلىرىمىزدىمۇ 
مۇشهققهتلهرگه بهرداشلىق بهرگهنده دۇئا قىلىش ئارقىلىق قانداق 
گۈزهللىكلهرنىڭ  ۋه  نېمهت  قولىمىزدىكى  بولساق،  قىلغان  سهۋر 

داۋاملىشىشى ئۈچۈنمۇ يهنه دۇئا قىلىشىمىز كېرهك.  

غهم-قايغۇغا پاتقان چېغىمىزدىكى دۇئا
ئىنسان ھهر زامان بىر خىل كهيپىياتتا بولمايدۇ. بهزىده خۇشال، 
بهزىده غهم-ئهندىشه ئىچىده بىئارام بولىدۇ. بهزى ئىشالرغا پهقهت 
ئامال يوقلۇقىنى ئويالپ، قولىدىن ھېچ ئىش كهلمهيدىغانلىقىنى 
بولىدۇ.  ئهھۋالالرمۇ  قالىدىغان  ئىچىده  ئۈمىدسىزلىك  ئويالپ، 
كهتكهنده  ئۆلۈپ  يېقىنى  بىرهر  ياكى  قالغاندا  ئاغرىپ  مهسىلهن: 
ئۆزىنى بىچاره ۋه يالغۇز ھېس قىلىدۇ. مانا مۇشۇنداق ئهھۋالالردا 
دۇئا قىلىش ئادهمگه كۈچ-قۇۋۋهت، ئۈمىد ۋه ھۇزۇر بېغىشالپ، 
سهۋرچان ۋه ئۈمىدۋار بولۇشىغا تۈرتكه بولىدۇ. چۈنكى دۇئا قىلغان 



15 دۇئالىرىمنى ئۆگىنىمهن دۇئالىرىم ئارزۇيۇمدۇر

ياردهم  ئۆزىگه  ئىكهنلىكىنى،  قادىر  ھهممىگه  ئالالھنىڭ  كىشى 
قىيىنچىلىقتىن  ۋه  غهم-ئهندىشه  بىلىدۇ-ده،  قىلىدىغانلىقىنى 
قۇتۇلدۇرۇشى ئۈچۈن ئالالھقا سېغىنىدۇ. دهردىنى ئالالھقا ئېيتىپ 
يېنىكلهپ راھهتلهيدۇ. ئۆزىده خاتىرجهملىك ۋه قىيىنچىلىقالردىن 
ھالقىپ ئۆتكۈدهك كۈچ-قۇۋۋهت پهيدا بولغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ. 
دهرھال  چېغىدا  ئالغان  نۇمۇر  تۆۋهن  دهرستىن  بىر  مهسىلهن: 
ئۆگىنىدىغان،  ياخشى  تېخىمۇ  دهرسلىرىنى  بولماي،  ئۈمىدسىز 
«ئالالھىم،  ئاندىن:  ئىشلهيدىغان،  ۋاقتىدا  تاپشۇرۇقلىرىنى 
ئېرىشىشىم  نهتىجىگه  ياخشى  ئاسانالشتۇرغىن،  دهرسلىرىمنى 
ئۈچۈن ماڭا ياردهم قىلغىن!»دهپ دۇئا قىلىدىغان بولىدۇ. ئاغرىپ 
تېنىمنى  «ئالالھىم،  داۋاالنغاچ:  بېرىپ  دوختۇرخانىغا  قالغاندا 
ساالمهت قىلغىن!» دهپ تىلهيدۇ. پهقهت ئۆزى ئۈچۈنال ئهمهس، 
ئۈچۈن  قۇتۇلۇشى  غهم-غۇسسىدىن  ۋه  قىيىنچلىق  باشقىالرنىڭمۇ 

ئالالھقا دۇئا قىلىدۇ. 

 دۇئا سۆيگۈ-مۇھهببهت ۋه يېقىنلىقتۇر
كۆرىدۇ.  ياخشى  مهخلۇقاتالرنى  بارلىق  ياراتقان  ئۆزى  ئالالھ 
چۈنكى  بار.  ئورنى  بىر  ئاالھىده  ئىنساننىڭ  ئىچىده  مهخلۇقاتالر 
ئالالھ ئىنسانغا باشقا مهخلۇقاتالردا بولمىغان ئهقىل ۋه تهپهككۇر 
نهرسىنى  ھهممه  كائىناتتىكى  بهرگهن.  قابىلىيىتىنى  قىلىش 
ئىنسانغا خىزمهت قىلىشى ئۈچۈن سۇنغان. مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى 
ئالالھنىڭ ئىنساننى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ۋه ئۇنىڭغا قهدىر-

قىممهت بهرگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. 
بىزمۇ  ئادهمنى  بىر  ئوياليدىغان  دهپ  بولسۇن  ياخشى  بىزگه 
ياخشى كۆرىمىز. ئۆزىمىزنى ئۇنىڭغا يېقىن ھېس قىلىمىز. ئۇنىڭ 
سۆيگۈ-مۇھهببىتى مۇھهببهت پهيدا قىلىدۇ. بۇ مۇھهببهتنى ئۇنىڭغا 
ئېيتىپ، سۆز-ھهرىكىتىمىزده ئىپادىلهيمىز. بۇنداق ئىپادىلىشىمىز 
مۇھهببهتنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ، ئۇ كىشى بىلهن بىزنى تېخىمۇ 
يېقىن قىلىدۇ. شۇنىڭدهك بىزنى ياخشى كۆرگهن، ئهتراپىمىزدىكى 
ئالالھقا  بهرگهن  خىزمىتىمىزگه  بىزنىڭ  يارىتىپ،  گۈزهللىكلهرنى 

«ئالالھ ھهقىقهتهن 
پهيغهمبهرگه 

رهھمهت يولاليدۇ، 
پهرىشتىلهرمۇ 
ھهقىقهتهن 

پهيغهمبهرگه مهغفىرهت 
تهلهپ قىلىدۇ، ئى 

مۆمىنلهر! سىلهر 
پهيغهمبهرگه دۇرۇد 

ئېيتىڭالر ۋه ئامانلىق 
تىلهڭالر.»

(ئهھزاب سۈرىسى

56-ئايهت)
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«ئالالھنىڭ 
دۇئايىڭالرنى 

چوقۇم ئىجابهت 
قىلىدىغانلىقىغا قهتئى 
ئىشهنگهن ھالدا دۇئا 

قىلىڭالر.»
(تىرمىزى، «دهئاۋات»، 

(66

مۇھهببهت بىلهن باغلىنىمىز، ئۇنىڭ سۆيگۈسى ۋه يېقىنلىقىغا دۇئا 
بىلهن جاۋاب قايتۇرىمىز. دۇئالىرىمىزدا ئۇنىڭغا بولغان سۆيگۈ-
خىياللىرىمىزنى  ۋه  ئوي-پىكىر  ئالىمىز.  تىلغا  مۇھهببىتىمىزنى 
ئېيتىپ  ئارزۇ-تىلهكلىرىمىزنى  يولالپ،  ئالالھقا  قادىر  ھهممىگه 
ياردهم تىلهيمىز. شۇنىڭ بىلهن ئالالھ بىلهن بىزنىڭ ئارىمىزدىكى 
ئالالھنىڭ  چۈنكى  كۈچىيىدۇ.  يېقىنلىق  ۋه  سۆيگۈ-مۇھهببهت 
ئادهم  بىر  بىلىدىغان  ئىكهنلىكىنى  يېنىدا  ئۆزىنىڭ  ھهمىشه 
ئالالھنىڭ ئۆزىگه ياردهم قىلىدىغانلىقىنى ئويلىغانسىرى سۆيگۈ، 
ھۆرمهت بىلهن ئۇنىڭغا يۈزلىنىپ دۇئا قىلىدۇ. دۇئا قىلغانسىرى 
ئىچى راھهتلهپ، ئۆزىنى خۇشال ھېس قىلىدۇ، غهم-ئهندىشىسى 

ئازىيىدۇ.
دۇئا قىلىش پهقهت ئىنسان بىلهن ئالالھ ئوتتۇرىسىدىال ئهمهس، 
يېقىنلىق  ئوتتۇرىمىزدىمۇ  بىزنىڭ  بىلهن  ئىنسانالر  باشقا  بهلكى 
ۋه مۇھهببهت پهيدا قىلىدۇ. چۈنكى دۇئا قىلغۇچى ئادهم ھهممه 

كىشىلهر ئۈچۈن ئالالھتىن ياخشىلىق تىلهيدۇ. 
كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا ياخشى كۆرىدىغان كىشىلىرىمىز ئۈچۈن 
دۇئا ماھىيىتىدىكى سۆزلهرنى ئېيتىپ، ياخشى ئارزۇ-تىلهكلهرنى 
رهھمهت،  قىلغۇچىغا  ياخشىلىق  بىزگه  مهسىلهن:  بىلدۈرىمىز. 
تهشهككۈر ئېيتىمىز. سهپهرگه چىقىدىغانالرغا: «ئالالھقا ئامانهت، 
ئاق يول بولسۇن!» دهيمىز. تاماق يهپ بولغاندىن كېيىن، تاماق 
داستىخانغا  بهرمىسۇن،  دهرت  قولىڭىزغا  «ئالالھ  ئهتكهنلهرگه: 
بهرىكهت بهرسۇن!» دهپ دۇئا قىلىمىز. ئاغرىپ قالغانالرغا: «ئالالھ 
يېقىنلىرىمىز  ئۇرۇق-تۇغقانلىمىز،  دهيمىز.  بهرسۇن!»  شىپالىق 
دهيمىز.  بولسۇن!»  جهننهت  ماكانى  «مهرھۇمنىڭ  بولسا:  ۋاپات 
بۇالرنىڭ ھهممىسى ياخشى ئارزۇ-تىلهكلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
دۇئاالردۇر. بۇالرنى سۆزلهش ئارقىلىق دۇئا قىلىش پهقهت ئۆزىمىز 
ئۈچۈنال ئهمهس، باشقا ئىنسانالرنىڭمۇ ساالمهت ۋه خۇشال بولۇشى 
ئۈچۈن دۇئا قىلىش كىشىلهر بىلهن ئارىمىزدا سۆيگۈ-مۇھهببهت ۋه 
يېقىنلىق پهيدا قىلىدۇ. چۈنكى ئىنسان ئۆزى ئۈچۈن باشقىالرنىڭ 

ياخشى تىلهكلهرده بولۇشىنى ياقتۇرىدۇ.       



دۇئالىرىم ئارزۇيۇمدۇر18 دۇئالىرىمنى ئۆگىنىمهن

دۇئا ھاياتىمىزغا گۈزهللىكلهر قوشىدۇ
بىز دۇئا بىلهن دۇنياغا كهلدۇق. قۇلىقىمىزغا ئهزان ئوقۇلغاندىن 
كېيىن چوڭلىرىمىز بىزنى ۋهتهن، مىللهت ئۈچۈن ياراملىق، ياخشى 
دۇئا  ماڭدۇق.  بىلهن  دۇئا  قىلدى.  دۇئا  دهپ  بولسۇن  ئهۋالد 
بىلهن بىلله مهكتهپ يېشىغا كهلدۇق. ئاتا-ئانىمىز: «باالم، ئۇلۇغ 
دهپ  قىلسۇن!»  نېسىپ  بولغىلى  ئهالچى  دهرسته  سېنى  ئالالھ 
دۇئا قىلغاچ مهكتهپكه يولغا سالدى. دۇئا بىلهن بىلله مهكتهپ 

ھاياتىنى باشلىدۇق.
دادىمىز دۇئا بىلهن ئىشقا كېتىدۇ. بىز يېگهن ناننىڭ بۇغدىيىمۇ 
دۇئا  باغلىرىمىز  چۈشكهن.  يهرگه  بىلهن  دۇئا  چاغدا  تېرىلغان 
بىلهن سۇغۇرۇلغان. ئانىمىز ئهڭ مهززىلىك تائامالرنى دۇئا قىلغاچ 
پىشۇرغان. داستىخىنىمىز دۇئا بىلهن ئېچىلىپ، يهنه دۇئا بىلهن 
ئۆيدىن  بىلهن  دۇئا  ئاچىمىزنى  بولغان  تويى  يىغىشتۇرۇلىدۇ. 
ئۇالرنىڭ  چېغىمىزدىمۇ  بارغان  يوقالپ  كېسهللهرنى  ئۇزىتىمىز. 
سهپهرگه  بىلهن  دۇئا  قىلىمىز.  دۇئا  ئۈچۈن  ئېرىشىشى  شىپالىققا 
چىقىمىز. دۇئا بىلهن ئاكىلىرىمىزنى ئهسكهرلىككه يولغا سالىمىز. 
دۇئا  بىزلهر  ئۇزىتىمىز.  ئاخىرهتكه  بىلهن  دۇئا  بولغانالرنى  ۋاپات 
بىلهن  دۇئا  يهنه  بولۇپ،  چوڭ  بىلهن  دۇئا  تۇغۇلۇپ،  بىلهن 
مۇسۇلماننىڭ  بىر  قىسقىسى،  كېتىمىز.  دهرگاھىغا  ياراتقۇچىنىڭ 

ھاياتى دۇئا دېگهنلىكتۇر. 

ھهر ۋاقىت ھهر يهرده دۇئا
ئۆزى  شارائىتتا،  قانداق  ھهر  يهرده،  ھهر  ئهلۋهتته  ئىنسانالر 
خالىغان ھهر قانداق نهرسه ئۈچۈن رهببىمىز ئالالھقا دۇئا قىالاليدۇ. 
چۈنكى دۇئا ئالالھنى ئهسلهش، قهيهرده بولۇشىمىزدىن قهتئىنهزهر، 

ئالالھنىڭ بىزگه ئهڭ يېقىن ئىكهنلىكىنى ئونۇتماسلىقتۇر. 
دۇئا قىلىش ئۈچۈن مۇئهييهن بىر يهر شهرت ئهمهس. مهكتهپكه 
ماڭغاچ، ئۆيگه قايتقاچ، ئاخشىمى ياتقاچ، ئهتىگهنده ئورنىمىزدىن 
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تۇرغاچ، ئولتۇرغاچ، دهرس تهكرارلىغاچ، بازاردا ماڭغاچ، ۋهلىسپىتكه 
مىنگهچ، ھهر ۋاقىت، ھهر يهرده دۇئا قىلساق بولىۋېرىدۇ. 

تېنىمىزنىڭ ساالمهت بولۇشى، تۇرمۇشىمىزدا بهختلىك بولۇش 
ئۈچۈن، ساۋاقداشلىرىمىز ۋه مۇئهللىملىرىمىزنىڭ مۇۋهپپىقىيىتى ئۈچۈن 
ھهر ۋاقىت دۇئا قىلساق بولىدۇ. ئۇلۇغ راببمىزگه يالۋۇرۇش ئۈچۈن 
مۇقىم بىر ۋاقىت يوقتۇر. بىر كۈن يىگىرمه تۆت سائهت ئىچىدىكى ھهر 
مىنۇتتا دۇئا قىلساق بولىۋېرىدۇ. لېكىن شۇنى بىلىشىمىز كېرهككى، 
ئهڭ مهقبۇل دۇئا يالغۇز ئولتۇرۇپ قىلغان دۇئايىمىزدۇر. كېچه ۋاقتى 

دۇئا ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق ۋاقىتالردىن بىرىدۇر. 
ئالالھ  ئۇلۇغ  بىلىشىمىزچه،  پهيغهمبىرىمىزدىن  سۆيۈملۈك 
كېچه دۇئا قىلغانالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىدۇ، تىلىگىنىنى 
(ئهپۇ)  مهغفىرهت  تىلىگهنلهرنى  (كهچۈرۈم)  مهغفىرهت  بېرىدۇ. 
ئهمهل  تهۋسىيىسىگه  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بىزمۇ  ئۇنداقتا  قىلىدۇ. 
جۈمه  بولۇپمۇ  قىاليلى.  دۇئا  كۆپ  تېخىمۇ  ۋاقتى  كېچه  قىلىپ، 
كۈنى ۋه تۈنهك كېچىلىرى چىن دىلىمىزدىن قىلغان دۇئالىرىمىز 
چوڭالر  كېچىلهرده  بۇ  پۇرسهتلهردۇر.  ياخشى  بولىدىغان  مهقبۇل 
بىلهن بىلله دۇئا قىلساق، ھهممهيلهن بىرلىكته جامىگه بېرىپ، 
جامائهتنىڭ ئۇ گۈزهل دۇئالىرىغا ئىشتىراك قىلساق بولىدۇ. ئۇلۇغ 
بىرلىكته  بىلهن  كۆپچىلىك  بولۇپ  جامائهت  مۆمىنلهرنىڭ  ئالالھ 

چىن دىلىدىن قىلغان دۇئالىرىنى ياخشى كۆرىدۇ. 

دۇئانى قانداق قىلىمىز؟
ئارقىلىق  دۇئا  كىشى  قىلىمىز.  ئالالھقا  يالغۇز  پهقهتال  دۇئانى 
سۆزلىرىنى،  ئۆزىنىڭ  يولاليدۇ.  ئالالھقا  ئارزۇ-تىلهكلىرىنى 

كۆڭلىدىكى ھېس-تۇيغۇلىرىنى ئۇنىڭغا ئېيتىدۇ. 
بولغىنىدهك،  ئىبادهتلهرده  ئاساندۇر.  بهك  قىلىش  دۇئا 
دۇئانى باشالش ئۈچۈن بهك كۆپ قائىده يوق. لېكىن دۇئادىن 
ئىلگىرى بهزى تهييارلىقالرنى قىلىش كېرهك. ئالدى بىلهن ئوي-
ھازىرلىشىمىز  ئۈچۈن  دۇئا  ھېس-تۇيغۇلىرىمىزنى  خىياللىرىمىز، 
كېرهك. دىلىمىز باشقا، تىلىمىز يهنه باشقا بىر يهرده بولماسلىقى 
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دۇئا  دهپ  نېمه  ئاڭقىرالىشىمىز،  دهۋاتقانلىقىمىزنى  نېمه  كېرهك. 
قىلغانلىقىمىزنى بىلىشىمىز الزىم. 

دۇئالىرىمىزنىڭ مهقبۇل بولۇشى ئۈچۈن دۇئادىن ئىلگىرى بهزى 
ئهل-ئاغىينه،  ئاتا-ئانىمىزغا،  بولىدۇ.  قىلساق  ئىشالرنى  ياخشى 
ياخشىلىق  خولۇم-خوشنىلىرىمىزغا  دوست-بورادهرلىرىمىزگه، 
پهرۋىش  ئۆسۈملۈكلهرنى  بهرسهك،  يهم  ھايۋانالرغا  قىلساق، 
قىلساق بولىدۇ. دۇئادىن ئىلگىرى تاھارهت ئالساق تېخىمۇ ياخشى 

بولىدۇ. 
دۇئالىرىمىزدا بىر قانچه نوقتىغا دىققهت قىلساق، دۇئالىرىمىزغا 
ئىككى  ئىلگىرى  باشالشتىن  دۇئانى  بولىمىز.  قوشقان  ھۆسۈن 
ئالالھقا  بىرى  بۇنىڭ  كېرهك.  ئېيتىشىمىز  جۈملىنى  كىچىك 
ئوقۇشتۇر.  دۇرۇد  پهيغهمبىرىمىزگه  بىرى  يهنه  ھهمدۇسانا، 
ماختاشتۇر.  مهدھىيىلهش،  ئالالھنى  ئۇلۇغ  دېگىنىمىز  ھهمدۇسانا 
باشلىشىمىز  بىلهن  مهدھىيىلهش  ئالالھنى  ئۇلۇغ  دۇئايىمىزنى 
كېرهك. مهدھىيه ۋه شۈكۈرگه اليىق بولغۇچى ئالالھتۇر. چۈنكى 
بارلىققا  بىلهن  يارىتىشى  ئۇنىڭ  گۈزهللىكلهر  بارلىق  كائىناتتىكى 
كهلگهن. پۈتكۈل نېمهتلهرنى بهرگۈچى، ھهممهيلهننى ياراتقۇچى، 
ھهمدۇسانا،  جىمى  ئالالھتۇر.  رىزىقالندۇرغۇچى  ۋه  ياشاتقۇچى 
ھهمدۇسانانى:  ئائىتتۇر.  ئۇنىڭغا  تهشهككۈر  مهدھىيه،  ماختاش، 
ئېيتساق  دهپ  ئېيتىمهن»  ھهمدۇسانا  ساڭا  ئالالھىم!  «ئۇلۇغ 
بولغىنىدهك، ھهر ۋاخ نامىزىمىزدا ئوقۇيدىغان فاتىھه سۈرىسىنىڭ 
«ئهلھهمدۇلىلالھى  بولىدۇ:  ئوقۇساقمۇ  ئايهتلىرىنى  باشتىكى 
سۆيۈملۈك  كېيىن،  بولغاندىن  دهپ  بۇنى  ئالهمىيىن».  رهببىل 
كېرهك.  ئونۇتماسلىقىمىز  قىلىشنىمۇ  دۇئا  ئۈچۈن  پهيغهمبىرىمىز 
ئاتىلىدۇ.  دهپ  «دۇرۇد»  دۇئا  قىلىنغان  ئۈچۈن  پهيغهمبىرىمىز 
ۋه  مۇھهممهد  ئاال  سهللى  «ئالالھۇممه  مۇنداق:  جۈملىسى  دۇرۇد 
ئاال ئالى مۇھهممهد».بۇ جۈملىنىڭ مهنىسى: «ئالالھىم، سۆيۈملۈك 
ۋه  ئائىله-تاۋاباتلىرى  ئۇنىڭ  مۇھهممهدكه،  پهيغهمبىرىمىز 
يېقىنلىرىغا رهھمهت قىلغىن!» دېگهنلىكتۇر. يهنه بۇ جۈملىنىڭ 

ئۇيغۇرچىسىنى دۇرۇد ئۈچۈن سۆزلىسهكمۇ بولىدۇ. 
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سۆيۈملۈك  ۋه  ھهمدۇسانا  ئالالھقا  ئۇلۇغ  دۇئالىرىمىزنى 
پهيغهمبىرىمىزگه دۇرۇد ئېيتىش بىلهن باشالش دۇئانىڭ مهقبۇل 
بولۇشىنى ئاسانالشتۇرىدۇ. ئۇلۇغ ئالالھ بىزنىڭ بۇ شهكىلده دۇئا 
قىلىشىمىزنى ياقتۇرىدۇ. چۈنكى رهببىمىز سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى 
ئىنتايىن ياخشى كۆرىدۇ. بىزمۇ ئۇنى جېنىمىزدىنمۇ بهك ياخشى 
بىرهيلهن  ساالمىنى  دوستىمىزنىڭ  ئامراق  يىراقتىكى  كۆرىمىز. 
دۇئادا  بوالرمىز-ھه!   خۇشال  قانچىلىك  كهلسه،  ئېلىپ  بىزگه 
ئوخشايدۇ.  شۇنىڭغا  ئېلىشمۇ  تىلغا  ئىسمىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
تىلغا  قۇرئانى-كهرىمده  كىتابىمىز  مۇقهددهس  كېيىن  بۇالردىن 
ئېلىنغان ياكى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز قىلغان ئۆرنهك دۇئاالرنى 
تالالپ ئوقۇساق بولىدۇ. بۇندىن باشقا كۆڭلىمىزگه كهلگىنىدهك 

خالىغانچه دۇئا قىلساقمۇ بولىدۇ.
ئېچىشىمىز  قارىتىپ  يۇقىرىغا  قولىمىزنى  ئاتايىن  ئۈچۈن  دۇئا 
ئېچىش  قارىتىپ  يۇقىرىغا  قولنى  دۇئادا  لېكىن  ئهمهس.  شهرت 
بولغىنى  مۇھىم  دۇئادا  ئىپادىسىدۇر.  يالۋۇرۇشنىڭ  ۋه  تىلهك  بىر 
قىلىش،  دۇئا  دىلىدىن  چىن  ھالدا  بولغان  ئۇزاق  رىياكارلىقتىن 
چىن  دۇئالىرىمىزنى  تىلهشتۇر.  قىلىش)  (تاما  ئالالھتىن  پهقهتال 
كۆڭلىمىزدىن قىاليلى. دۇئا جۈملىلىرىمىز ئاددى ۋه چۈشىنىشلىك 
بولسۇن. ئۇلۇغ ئالالھ چىن يۈرىكىمىزدىن قىلغان دۇئالىرىمىزنى 
ئهمهس،  سۆزلهرگه  رهببىمىز  قىلىدۇ.  ئىجابهت  كۆرىدۇ،  ياخشى 
بهندىنىڭ قهلبىدىكى ھاياجانغا، سۆزلهردىكى ئىخالسقا قارايدۇ. 
ئالالھ  ئۇلۇغ  يوق.  ھاجىتى  ئاۋازدا قىلىشنىڭمۇ  ئۈنلۈك  دۇئاالرنى 
كۆڭلىمىزدىكى ھهر قانداق ئىشنى بىلىدۇ. ئۆزىمىز ئاڭلىيالىغۇدهك 

ئاۋازدا دۇئا قىلساق بولىدۇ. 
گۈزهل نهرسىلهرنى تىلهيلى.  دۇئا قىلغاندا رهببىمىزدىن ئهڭ 
ئهدهب-قائىدىگه  قىلغاندا  تهلهپ  نهرسه  بىرهر  چوڭالردىن 
نهرسه  بىرهر  ئالالھتىن  ئۇلۇغ  بولساق،  قىلغان  رىئايه  قانچىلىك 
قىلىشىمىز  رىئايه  بهك  تېخىمۇ  ئهدهب-قائىدىگه  تىلىگهنده 
تولغان  بىلهن  ئىززهت-ھۆرمهت  ۋه  سۆيگۈ-مۇھهببهت  كېرهك. 
سۆزلهر بىلهن ئۇنىڭدىن ھاجىتىمىزنى راۋا قىلىشىنى ئۆتۈنهيلى. 
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بۇ ئهسنادا دۇنيالىق نهرسىلهرنى تىلهش بىلهن بىرگه ئاخىرهت 
قالمايلى.  ئۇنتۇپ  تىلهشنى  رهببىمىزدىن  بهخت-سائادىتىنى 
ئاخىرهتتىكى  يۇرتىمىزدۇر.  ئهبهدىي  بىزنىڭ  ئاخىرهت  چۈنكى 
بهخت-سائادهت بىز ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىمدۇر. يهنه ياخشىلىق 
ۋه گۈزهللىكلهرنى يالغۇز ئۆزىمىز ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى پۈتكۈل 

ئىنسانىيهت ئۈچۈنمۇ تىلهيلى.

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىدا دۇئا
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىدا دۇئا ئىنتايىن مۇھىم بىر 
ئۇرۇن تۇتقان ئىدى. پهيغهمبىرىمىز دۇئا قىلىشنى، ئۇلۇغ ئالالھقا 
سېغىنىشىنى ئىنتايىن ياخشى كۆرهتتى. ھهر قانداق ئىشنى دۇئا 
دۇئاسىز  قىلىشنى،  دۇئا  كۆپ  مۇسۇلمانالرغا  باشاليتتى.  بىلهن 

بىرهر ئىشقا باشلىماسلىقنى جېكىلىگهن ئىدى. 
ئۇ پهقهت ئۆزى ئۈچۈنال دۇئا قىلمايتتى. پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ 
نىجاتلىققا ئېرىشىشى ئۈچۈن دۇئا قىالتتى. مۇسۇلمانالرنىڭ دۇنيا 
بولۇپمۇ  ئۈچۈن  بولۇشى  بهخت-سائادهتمهنلهردىن  ئاخىرهتته  ۋه 
نامازدىن كېيىن ئاالھىده دۇئا قىالتتى. ئهڭ قىممهتلىك دۇئاالرنىڭ 
دۇئالىرى  قىلىشقان»  ئۈچۈن  بىر-بىرى  ئۆزئارا  «مۆمىنلهرنىڭ 
ئىكهنلىكىنى ئېيتقان ئىدى. بىزمۇ ياخشى كۆرگهن كىشىلىرىمىز 

ئۈچۈن دۇئا قىلىشنى ئۇنتۇپ قالمايلى.
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز كۈندىلىك ھاياتىدا شۇ يهرلهرده دۇئا 

قىالتتى:
پهيغهمبىرىمىز ئۆيىدىن ۋه مهسجىدتىن چىقىۋاتقاندا ياخشىلىق 
ۋه گۈزهللىكلهرگه يولۇقۇش ئۈچۈن دۇئا قىالتتى. يهنه بۇ يهرلهرگه 

كىرگهندىمۇ ئوخشاش دۇئانى قىالتتى. 
ئايالى ۋه بالىلىرىغا دۇئا قىلىشنى قهتئى ئۇنۇتمايتتى. ئۇالرنى 
ئۇلۇغ ئالالھقا ئامانهت قىالتتى. يولغا چىقىشتىن ئىلگىرى سهپهرنىڭ 
ئوڭۇشلۇق ۋه بىخهتهر بولۇشى ئۈچۈن دۇئا قىالتتى. سهپهردىن 
قايتىپ كهلگهنده ئائىلىسىدىكىلهرنى ساق-ساالمهت ۋه خۇشاللىق 

ئىچىده كۆرۈش ئۈچۈن ئۇلۇغ ئالالھقا سېغىناتتى. 
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چىقماقچى  سهپهرگه  ئۇزۇن  دوستى  ياكى  يېقىنى  بىرهر  يهنه 
كۆرۈشۈپ،  قۇچاقلىشىپ  سىقىپ،  چىڭ  قولىنى  ئۇنىڭ  بولسا، 
سهپىرىنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشى ئۈچۈن ئالالھقا دۇئا قىلىپ، ئاق 
يول تىلهپ ئۇزىتىپ قوياتتى. بىرهر ئىشنى باشلىغاندا ئىشىنىڭ 
ئاسان بولۇشى، بۇ ئىشتا قىيىنچىلىقالرنىڭ چىقماسلىقى ئۈچۈن 
دۇئا قىالتتى. دوستلىرى بىلهن يىغىلىپ سۆھبهتلىشىپ ئولتۇرغاندا 
ئۈچۈن  بولۇشى  پايدىلىق  ئهھمىيهتلىك،  پاراڭنىڭ  سۆھبهت، 
ئالالھقا يالۋۇراتتى. يىغىلىش ياكى سۆھبهت ئاخىرالشقاندا بىلىپ 
بىلمهي قىلىپ سالغان سهۋهنلىكلهرگه تهۋبه قىلىپ، ئالالھنىڭ 

ئۆزىنى مهغفىرهت (ئهپۇ) قىلىشىنى تىلهيتتى. 
نهرسه-كېرهك سېتىۋېلىش ئۈچۈن بازارغا بارغاندا تىجارهتچى 
تىجارهتته  بولۇشى،  بهرىكهتلىك  سودىسىنىڭ  دۇكاندارالرنىڭ 
پايدا تېپىشى ئۈچۈن ئۇالرغا خهيرلىك دۇئا قىالتتى. ئۇ بالىالرنى 
بوۋاقلىرىنى  تۇغۇلغان  يېڭى  ئاتا-ئانىالر  كۆرهتتى.  ياخشى  بهك 
قىلىشى  دۇئا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  بىلهنال  تۇغۇلۇشى 
ئۈچۈن ئېلىپ كېلهتتى. پهيغهمبىرىمىز بالىالرنى قۇچىقىغا ئېلىپ 
سۆيهتتى، ئۈزۈن ئۆمۈر كۆرۈشى ۋه ياخشى ئادهم بولۇشى ئۈچۈن 

دۇئا قىالتتى. 
ئۇ مۇسۇلمانالردىن غهم-قايغۇدا قالغان ياكى ئاغرىپ قالغانالرنى 
يوقاليتتى. ساالمهتلىكىنىڭ ئهسلىگه كېلىشى ئۈچۈن دۇئا قىالتتى. 
ئۇنۇتمايتتى.  ئهسال  قىلىشنى  دۇئا  كېيىن  ۋه  ئىلگىرى  تاماقتىن 
قىالتتى.  دۇئا  ئۈچۈن  بولۇشى  بهرىكهتلىك  تاماقنىڭ  بولۇپمۇ 

ئاچلىقتىن ئالالھقا سېغىناتتى. 
ئۇنۇتمايتتى.  قىلىشنى  دۇئا  چېغىدا  ياتقان  ئۈچۈن  ئۇخالش 
ئالالھقا  ئۇلۇغ  ئوقۇپ،  سۈرىلىرىنى  ناس  ۋه  فهلهق  ئىخالس، 
قىالتتى.  دۇئا  ئۈچۈن  ئويغىنىش  ھالهتته  ياخشى  سېغىنىپ، 
سهھهرده ساق-ساالمهت، تېمهن ھالدا  ئورنىدىن تۇرالىغانلىقى 

ئۈچۈن ئۇلۇغ ئالالھقا تهشهككۈر ئېيتاتتى. 
توپراقلىرىنىڭ  مهملىكهت  بولسا  چاغالردا  ياغمىغان  يامغۇر 
ئاچ-سۇسىز  ھايۋاناتالرنىڭ  ۋه  چارۋا-مال  بولۇشى،  بهرىكهتلىك 
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كهلكۈن  ۋه  تهۋرهش  يهر  قىالتتى.  دۇئا  ئۈچۈن  قالماسلىقى 
ئاپىتىدىن، ھهر خىل باال-قازا، پاالكهتلهردىن، دۈشمهنلهرنىڭ 

ھۇجۇم قىلىشىدىن ئۇلۇغ ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيتتى. 
ئۇنىڭ  بىزمۇ  ئۆگهتتى.  پهيغهمبىرىمىز  قىلىشنى  دۇئا  بىزگه 

ئۆگهتكهنكىنى بويىچه دۇئا قىلىمىز. 

بهددۇئا قىلىشتىن ساقلىنايلى
خىيالدا  يامان  ھهققىده  كىشى  بىرهر  ئىسالم  دىنىمىز  ئۇلۇغ 
جاجاڭنى  «ئالالھ  ئالالھ  ئۇلۇغ  كۆرمهيدۇ.  راۋا  قهتئى  بولۇشنى 
بهرسۇن، ئالالھنىڭ غهزىپىگه دۇچار بولغايسهن، ئالالھ كۆزۈڭنى 
ياخشى  دۇئاالرنى  سهلبى  دېگهندهك  قىلىۋهتسۇن»  قارىغۇ 
ئۈچۈن  كىشىلىرىمىز  ئامراق  ئۆزىمىز  سهۋهپتىن  بۇ  كۆرمهيدۇ. 
كىشىلىرىمىز  كۆرمهيدىغان  ياخشى  تىلىگىنىمىزدهك،  ياخشىلىق 
ئۈچۈنمۇ ياخشىلىق تهلهپ قىلىشىمىز كېرهك. شۇنى ئۇنۇتمايلىكى، 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بىر رهھمهت پهيغهمبىرىدۇر. 
دۇئا توغرىسىدا پهيغهمبىرىمىزنى ئۆرنهك قىاليلى. پهيغهمبىرىمىز 
مهككىدىكى چاغدا ئىسالمنى تهبلىغ قىلىش ئۈچۈن تائىفقا بارغان 
يولىدا  قايتىش  ئۇچرىغان.  مۇئامىلىگه  ناچار  يهرده  ئۇ  چېغىدا 
يامغۇردهك ئېتىلغان تاش زهربىسى بىلهن مۇبارهك ئاياقلىرى قان 
ئىچىده قالغان ئىدى. بۇ پهيتته ئۇنىڭغا: «تائىف خهلقى ھهققىده 
يوق  ئۇالرنىڭ  خالىسا  قىلىنىدىغانلىقى،  ئىجابهت  قىلسا  بهددۇئا 
«ياق!  پهيغهمبىرىمىز:  لېكىن  بىلدۈرۈلگهن.  قىلىنىدىغانلىقى» 
بالىالر  قىلىدىغان  ئىبادهت  ساڭا  نهسلىدىن  ئۇالرنىڭ  بهلكىم 
تۇغۇلۇشى مۇمكىن،  ئالالھىم!» دېگهن. ئوھۇدتا پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
چىشىنى سۇندۇرغان، يۈزىنى يارىالندۇرغان دۈشمهنلىرى ئۈچۈن: 
نېمه  ئۇالر  چۈنكى  قىلغىن،  ھىدايهت  خهلقىمنى  «ئالالھىم! 

قىلىۋاتقانلىقىنى بىلمهيدۇ» دهپ دۇئا قىلغان ئىدى.
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى ئۆرنهك قىلىپ ئىش قىلغان چېغىمىزدا 
ھهمىشه ئىنسانالرغا ياخشىلىق قىلىشنى تىلىگهن بولىمىز. باشقا بىر 
كىشى بىزگه يامانلىق قىلغان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ ياخشى بىر ئادهم 
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ئهڭ  قىلىمىز.  دۇئا  ئۈچۈن  ئۈزۈشى  قول  يامانلىقتىن  ۋه  بولۇشى 
قىيىن ئهھۋالدىمۇ ئاغزىمىزدىن بىرهر جۈمله ناچار سۆز چىقمايدۇ. 
ناچار كىشىلهرنى ئۇلۇغ ئالالھقا ھاۋاله قىلىمىز. ئۇالرنى ئالالھ بىر 
مۇكاپاتاليدۇ.  كىشىلهرنى  ياخشى  ئالالھ  چۈنكى  قىلىدۇ.  تهرهپ 
ناچار  قىلمىغان،  تهۋبه  قىلمىغان،  پۇشايمان  قىلمىشىغا  ئهسكى 

ئىشىنى داۋامالشتۇرىۋهرگهنلهرنى جازااليدۇ. 
شۇڭا ناچار كىشىلهرنىڭ ياخشى كىشىلهردىن بولۇشى، يامان 
قوللىرىمىزنى  قىاليلى.  دۇئا  ئۈچۈن  ئۇزاقلىشىشى  قىلمىشالردىن 
ئۇلۇغ ئالالھقا ئاچايلى، دۇنيادا ناچار ئىنسانالر ۋه يامان ئىشالرنىڭ 
ئۇلۇغ  قىاليلى.  دۇئا  يالۋۇرۇپ  ئالالھقا  ئۈچۈن  كۆپهيمهسلىكى 
ئالالھتىن تىنچلىق ۋه سۆيگۈ-مۇھهببهت بىلهن تولغان بىر دۇنيا 

ئىستهيلى. 
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ئوقۇيلى...

مۇنداق بول، مۇنداق سۆزله

ئاۋۋال بىسمىلالھ،
ئهڭ گۈزهل كهلىمه.

ئالالھىم!
يول بويى

چىڭ تۇت قولۇمنى،
يىقىلىمهن بولمىسا. 

ئالالھىم!
نېمىشقا ياراتقان بولساڭ مېنى،

قهلبىمگه ئېيت ئوبدانال،
تۇسالغۇالر توسمىسۇن يولۇمنى. 

ئالالھىم! 
قانداق گۈزهل بولغان بولسا،

ياخشى كۆرگهن شۇ بهندىلىرىڭ،
ئاشۇنداقالردهك قىلغىن مېنى. 

ئالالھىم!
ئۇ گۈزهللهر گۈزىلى،

قانداق ياخشىلىق تىلىگهن بولسا سهندىن، 
مهنمۇ تىلهيمهن شۇنى. 

ئالالھىم!
پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،
قايسى يامانلىقالردىن پاناھ تىلىگهن بولسا، 

شۇ يامانلىقالردىن ئۇزاق تۇت مېنى. 
ئالالھىم!

يول بويى، 
ھهر زامان، تارىخىمىزدا، 

ئىگىسىز تاشلىۋهتمه بىزنى.

- جاھىت زارىفئوغلۇ



سهن بىلىسهن

پىسىرالشقان ئاۋازالرنى،
يۈرهكتىكى ھهۋهسلهرنى،

ئهڭ ئاجىزنى نهپهسلهرنى،
سهن بىلىسهن ئالالھىم. 

ئاسماندىكى گۈلدۈرلهشنى،
سۇالردىكى شاقىراشنى،
دۇئادىكى پىچىرالشنى، 
سهن بىلىسهن ئالالھىم.

ھهرىلهر نېمه دېسه، 
قۇشالر نهغمه ئهيلىسه، 

بىر باال «ئالالھ» دېسه، 
سهن بىلىسهن ئالالھىم. 

- م. ياشار كاندهمىر







ئىككىنچى باپ

قۇرئانى-كهرىمدىكى دۇئاالر ۋە 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇئالىرى

قۇرئانى-كهرىمدىكى دۇئا ئۆرنهكلىرى
ئۇلۇغ رهببىمىز قۇرئانى-كهرىمده بىزگه قانداق دۇئا قىلىشنى 
زۇلۇمغا  بهندىلهرنىڭ،  سالىھ  پهيغهمبهرلهرنىڭ،  كۆرسهتكهن. 

ئۇچرىغان مهزلۇمالرنىڭ دۇئالىرىدىن ئۆرنهكلهر بهرگهن. 
باشتىن- سۈرىسى  فاتىھه  1-سۈره  قۇرئانى-كهرىمدىكى 
ئاخىرىغىچه بهك گۈزهل بىر دۇئادۇر. باشقا سۈرىلهردىمۇ دۇئاالر بار. 
رهببىمىز بۇ ئايهتلهرده پهقهتال ئۆزىمىز ئۈچۈن ئهمهس، باشقىالر 

ئۈچۈنمۇ دۇئا قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلغان. 

بىرهر ئىش ياكى سۆزگه باشالش دۇئاسى: بىسمىلالھ
بىز ئالالھنىڭ بارلىقى ۋه بىرلىكىگه ئىشىنىمىز. بىزگه چهكسىز 
نېمهتلهرنى بهرگهنلىكى ئۈچۈن ئالالھنى ياخشى كۆرىمىز. ئۇنىڭغا 
ئۈچۈن  كۆرسىتىش  ئىتائىتىمىزنى  ۋه  سۆيگۈ-مۇھهببهت  بولغان 
ھهر ئىشىمىزنى ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن، يهنى بىسمىلالھ دېگهچ 

باشاليمىز. 
بىسمىلالھ دېگهنلىك: «بىسمىلالھىررهھمانىرراھىيىم» سۆزىنى 
ئېيتىش دېگهنلىكتۇر. بۇنىڭ مهنىسى: «ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه 

«ماڭا دۇئا قىلىڭالر، 
مهن (دۇئايىڭالرنى) 

قوبۇل قىلىمهن 
(تىلىگىنىڭالرنى 

بېرىمهن).»
(مۆمىن سۈرىسى

60-ئايهت)
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«بىسمىلالھ»  باشاليمهن».  بىلهن  ئىسمى  ئالالھنىڭ  مېھرىبان 
دېگهن سۆز بۇنىڭ قىسقارتىلىشى بولۇپ، مهنىسى: «ئالالھنىڭ 

ئىسمى بىلهن باشاليمهن» دېگهنلىكتۇر. 
باشالنغان  دېمهي  بىسمىلالھ  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
بهرىكهتسىز  تائامالرنىڭ  يېيىلگهن  مۇۋهپپهقىيهتسىز،  ئىشالرنىڭ 
كۈندىلىك  سهۋهپتىن  بۇ  ئىدى.  سۆزلىگهن  بولىدىغانلىقىنى 
دهيمىز.  بىسمىلالھ  باشلىغاندا  ئىشلىرىمىزنى  تۇرمۇشىمىزدا 
مهسىلهن: دۇكان ئاچقاندا، دهرس تهكرارلىغاندا، تاماق يېيىشنى 
دهيمىز.  بىسمىلالھ  تۇرغاندا  ئورنىمىزدىن  ياتقاندا،  باشلىغاندا، 

بۇنىڭ بىلهن ئالالھقا مۇنداق دۇئا قىلغان بولىمىز: 
مهۋجۇداتنى  ھهر  جانسىز  جانلىق،  كائىناتتىكى  «ئالالھىم! 
ياشاتقۇچى،  قىلغۇچى،  پهرۋىش  رىزىقالندۇرغۇچى،  ياراتقۇچى، 
ماڭا  ياشاتقۇچىسهن.  ۋه  ياراتقۇچى  مېنى  تۇرغۇچىسهن.  كۆرۈپ 
ئهقىل ۋه قۇۋۋهت بهرگۈچىسهن. لېكىن مېنىڭ ھهممه ئىشقا كۈچۈم 
كۈچ-قۇۋۋهت  ماڭا  قىلىش  زىكىر  ئىسمىڭنى  سېنىڭ  يهتمهيدۇ. 
باشلىغاندا  ئىشلىرىمنى  مهن  شۇڭا  كېلىدۇ.  ئېلىپ  ئاسانلىق  ۋه 
سهن  قىلغىن.  ياردهم  ماڭا  ئالىمهن.  تىلغا  ئىسمىڭنى  سېنىڭ 

ھهممىگه قادىرسهن.»
ئاچقۇچقا  ئاچىدىغان  ئىشىكنى  بىر  قانداق  ھهر  بىسمىلالھ 
ئوخشاش ھهر ئىشنىڭ بېشىدا ئۇ ئىشقا تهسىر قىلىدۇ، ئاسانلىق 
ئالالھنىڭ  باشلىغاندا  ئىشنى  بىر  كېلىدۇ.  ئېلىپ  بهرىكهت  ۋه 
قىلىپ،  ياردهم  بىزگه  ئالالھ  باشلىساق،  ئېلىپ  تىلغا  ئىسمىنى 
ئىشىمىزنى ئاسانالشتۇرىدۇ. بىسمىلالھ دېيىش ئارقىلىق ئالالھنى 
ئۇنىڭ بهندىسى  زىكىر قىلغان، ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغانلىقىمىزنى، 
قىلغانلىقىمىزنى  تهلهپ  ياردهم  ئۇنىڭدىن  ۋه  ئىكهنلىكىمىزنى 
ياردىمى  ئالالھنىڭ  بىلىمىزكى،  چۈنكى  بولىمىز.  كۆرسهتكهن 
بولمىسا ھېچقانداق ئىشنى مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا تاماملىيالمايمىز. 
بىسمىلالھ دېيىش بىلهن ئالالھقا بولغان ئىمانىمىزنى، سۆيگۈ-
بىلله  بىلهن  بىز  ئالالھنىڭ  ھهمىشه  يېڭىالپ،  مۇھهببىتىمىزنى 

ئىكهنلىكىنى بىلىمىز.

«دۇئا ئىبادهتنىڭ 
مېغىزىدۇر.»

(تىرمىزى، «دۇئا»، 1)
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باشلىنىدۇ.  كۈن  بىر  يېڭى  ئۈچۈن  بىز  ئهتىگهن  كۈنى  ھهر 
بۇ يېڭى كۈنده سهھهرده ئورنىمىزدىن تۇرغاندا بىزنى يېڭى بىر 
كۈنده ئويغاتقان رهببىمىزنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالساق، بۇ خۇددى 
چهمبهرسىمان  يۈزىده  سۇ  تاشنىڭ  كىچىك  بىر  ئېتىلغان  كۆلگه 
دولقۇن پهيدا قىلىپ، ئهتراپقا تهكشى يېيىلغىنىغا ئوخشاش تهسىر 
كېلىدۇ.  ئېلىپ  ھۇزۇر  گۈزهللىك،  كۈنىمىزگه  پۈتۈن  كۆرسىتىپ، 
سهن  ۋاقىتتا: «ئالالھىم!  بىر  بىلهن  شۇنىڭ  دېيىش  بىسمىلالھ 
ياراتقان يېڭى بىر كۈنده ئىشلىرىمنى سهن بهرگهن كۈچ بىلهن 
باشاليمهن. بۇ يېڭى كۈنۈم باشالنغاندا سېنىڭ ئىسمىڭنى زىكىر 
مېنى  تىلهيمهن.  ياردهم  سهندىن  ۋه  يۈزلىنىمهن  ساڭا  قىلىمهن، 
قىلغىن،  نېسىپ  ياخشىلىق  ساقال،  پاناھىڭدا  ئۆز  يامانلىقالردىن 
بولىدۇ.  دېگهنلىك  تولسۇن»  بىلهن  گۈزهللىكلهر  كۈنۈم  پۈتۈن 
ئۆيىدىن  «كىمكى  دېگهن:  مۇنداق  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ۋه  ئالسا  تىلغا  ئىسمىنى  ئالالھنىڭ  دهپ  بىسمىلالھ  چىقىۋاتقاندا 
ياخشىلىقالرغا  ۋه  ساقلىغۇچى  يامانلىقالردىن  ئىشهندىم،  ئالالھقا 
ئۇنىڭغا  دېسه،  كېلىدۇ  ئالالھتىن  كۈچ-قۇۋۋهت  ئېرىشتۈرگۈچى 
ھهل  ئېھتىياجلىرىڭ  بۇرۇلدۇڭ،  يولغا  توغرا  دېيىلىدۇ:  مۇنداق 
قىلىندى، يامانلىقالردىن ساقالندىڭ.» (ئهبۇ داۋۇد: «ئهدهب»، 103)

داستىخاندا ئولتۇرغان ۋاقتىمىزدىمۇ بىسمىلالھنى ئۇنۇتمايمىز. 
نازۇ- تۈرلۈك  ھهر  بهرگهن  بىزگه  ئالالھ  داستىخاندا  چۈنكى 
نېمهتلهرنى كۆرىمىز. يېيىشنى باشلىغاندا بىسمىلالھ دېگىنىمىزده 
داستىخىنىمىزدىكى ھهر بىر تائام، لوقما ئۈچۈن تهشهككۈر ئېيتقان 
ئهسكه  ئىكهنلىكىنى  ئالالھ  بهرگۈچىنىڭ  نېمهتلهرنى  بولىمىز. 
بىلدۈرىمىز.  سۆيگۈمىزنى  ۋه  مىننهتدارلىقىمىزنى  ئۇنىڭغا  ئېلىپ، 
شۈكۈر قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن كۆڭلىمىز ھۇزۇر بىلهن تولىدۇ. چۈنكى 
ئالالھ قۇرئانى-كهرىمده: «مېنى ياد ئېتىڭالر، مهنمۇ سىلهرنى 
ياد ئېتىمهن. ماڭا شۈكۈر قىلىڭالر، ناشۈكۈرلۈك قىلماڭالر» 

دېگهن. (بهقهره سۈرىسى 152-ئايهت)  
كۈن  شۇ  باشالنسا،  بىلهن  ئىسمى  ئالالھنىڭ  كۈن  ھهر 
ئىچىدىكى ھهر ئىش ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشلىنىپ، بۇ كۈن 

«مېنىڭ بهندىلىرىم 
سهندىن مهن 

توغرىلىق سورىسا 
(ئۇالرغا ئېيتقىنكى) 

مهن ھهقىقهتهن 
ئۇالرغا يېقىنمهن 
(يهنى ئۇالرنىڭ 

ئهھۋالىنى، سۆزلىرىنى 
بىلىپ تۇرىمهن)، 
ماڭا دۇئا قىلسا، 

مهن دۇئا قىلغۇچىنىڭ 
دۇئاسىنى ئىجابهت 

قىلىمهن، ئۇالر توغرا 
يول تېپىش ئۈچۈن 
مېنىڭ دهۋىتىمنى 
قوبۇل قىلسۇن ۋه 

ماڭا ئىمان ئېيتسۇن 
(يهنى ھهمىشه ئىمان 

بىلهن بولسۇن).» 
(بهقهره سۈرىسى

186-ئايهت)
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يهنه ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن ئاخىرلىشىدۇ. كۈندۇز كېتىپ كېچه 
يوتقان  بىر  لىباس،  بىر  خۇددى  مهخلۇقاتالرنى  جىمى  كېلىدۇ. 
كهبى يۆگىگهن كېچىنى رهببىمىز بىزنىڭ دهم ئېلىشىمىز، ئهتىسى 
ئىشىمىزغا  تۇرۇپ  ئورنىمىزدىن  بىلهن  روھ  كۆتىرهڭگۈ  جۇشقۇن، 
ھازىر بولىشىمىز ئۈچۈن ياراتقان. ئالالھنىڭ باشقا نېمهتلىرىدىن  
پايدىلىنىشقا باشلىغاندا قانداق بىسمىلالھ دهپ، ئۇنىڭ ئىسمىنى 
ئۇيقۇ  بهرگهن  بىزگه  بولساق،  ئېيتقان  تهشهككۈر  ئېتىپ،  ياد 
نېمىتىگه باشلىغاندىمۇ بىسمىلالھ دهيمىز. شۇنىڭ بىلهن سهھهرده 
بىسمىلالھ دهپ ئورنىمىزدىن تۇرغان كارۋىتىمىزغا يهنه بىسمىلالھ 
دېگىنىدهك  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  ياتىمىز.  بېرىپ  دېگهچ 
سېنىڭ  ئۇخاليمهن،  يېتىپ  بىلهن  ئىسمىڭ  سېنىڭ  «ئالالھىم! 
ئىسمىڭ بىلهن ئويغىنىمهن» دېگهچ ئۇخاليمىز. (ياتتىم يا ئالالھ، 
قوپتۇم ئىنشائالالھ. ناۋادا يېتىپ قوپالماي قالسام، ئالالھقا ئامانهت، 

ال ئىالھه ئىللهلالھ، مۇھهممهدۇر رهسۇلۇلالھ) 

ئهبهدىيلىككه ئېچىلغان ئىشىك: فاتىھه سۈرىسى
بىلدۈرىدۇ.  مهنىنى  دېگهن  باشلىنىش»  «ئېچىش،  فاتىھه: 
فاتىھه  1-سۈره  كۆرىدىغان  ئاچقىنىمىزدا  قۇرئانى-كهرىمنى 
سۈرىسىدۇر. بۇ سۈره قۇرئانى-كهرىمنىڭ مېغىزى ۋه يهكۈنى، ئهڭ 
ئۇلۇغ دۇئا ۋه ئالالھقا قىلىنغان ئهڭ بۈيۈك مۇناجاتتۇر. ھهر ۋاقىت 
فاتىھه سۈرىسىنى ئوقۇپ ئالالھقا دۇئا قىلساق بولىدۇ. قۇرئانى-
كهرىم ئوقۇغاندىن كېيىن، دۇئادىن كېيىن، ۋاپات بولغانالرنىڭ 
ئارقىسىدىن ۋه بهش ۋاخ نامازنىڭ ھهر رهكئىتىده فاتىھه سۈرىسىنى 
ئوقۇيمىز. سۈرىنىڭ ئاخىرىدا: «ئالالھىم قوبۇل قىلغىن!» دېگهن 

مهنىده: «ئامىيىن!» دهيمىز. 

ئايهت ئايهت فاتىھه سۈرىسى
«ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن 
باشاليمهن. جىمى ھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھقا خاستۇر. 
كۈنىنىڭ  قىيامهت  مېھرىباندۇر.  ۋه  شهپقهتلىك  ناھايىتى  ئالالھ 

«رهببىڭالرغا 
تۆۋهنچىلىك بىلهن 

يۇشۇرۇن دۇئا 
قىلىڭالر.»

(ئهئراف سۈرىسى
55-ئايهت)
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ئىگىسىدۇر. (رهببىمىز) ساڭىال ئىبادهت قىلىمىز ۋه سهندىنال ياردهم 
تىلهيمىز. بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن. غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىڭ 
ۋه ئازغانالرنىڭ يولىغا ئهمهس، سهن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا 

(باشلىغىن).»
كائىناتنى ۋه پۈتكۈل مهۋجۇداتنى، پىالنېتالرنى، يۇلتۇزالرنى، 
بىلىدىغان،  بىز  ئۇ  ئالالھتۇر.  ياراتقۇچى  قۇياشنى  ئاينى، 
مهۋجۇداتنىڭ  ھهممه  كۆرمىگهن  كۆرگهن،  بىلمهيدىغان، 
ياراتقۇچىسىدۇر. مهخلۇقاتلىرىنى ئهڭ گۈزهل شهكىلده ياراتقاندۇر. 
ئالالھ ياراتقان ھهر بىر مهۋجۇداتقا بىر ۋهزىپه بهرگهن. ئۇالردىن 
ئۈستىگه يۈكلهنگهن ۋهزىپىلهرنى ئهڭ ياخشى ئادا قىلىشنى تهلهپ 
قىلغان ۋه ئۇالرنى راب (تهربىيىچى ئالالھ) نامى بىلهن تهربىيىلىگهن. 
پېتى  كۈنىدىكى  تۇغۇلغان  بوۋاق  بىر  تۇغۇلغان  يېڭى  مهسىلهن: 
بويىچه قالسا ئىدى، گهپ قىاللمىغان، كۈلهلمىگهن، ماڭالمىغان ۋه 
چوڭ بواللمىغان بوالتتى. بوۋاققا بۇالرنى پهيدىنپهي ئۆگهتكۈچى 
ئالالھتۇر. قۇشالرغا ئۇچۇشنى، كېپىنهك لېچىنكىسىغا يىپهك قۇرتى 
قۇياش  شارىغا  يهر  قوسۇشنى،  ھهسهل  ھهرىلهرگه  چىقىرىشنى، 
ئهتراپىدا ئايلىنىشنى بىلدۈرگۈچى ئالالھتۇر. ھهر مهۋجۇدات ئۆزىنىڭ 
تىلى بىلهن ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھقا تهشهككۈر ۋه ھهمدۇسانا 
ئېيتىدۇ. ئۇنداق بولسا، مهخلۇقاتالرنىڭ ئهڭ چىرايلىقى بولغان 

ئىنسان ئهڭ چىرايلىق رهۋىشته رهببىنى ياد ئېتىشى كېرهك. 
ئالالھ  راھماندۇر.  راھمان: «مېھرىبان، مهرھهمهتلىك» دېگهنلىك 
بولۇپ، ئالالھ رهھمهت، مهرھىمىتى بىلهن پۈتكۈل مهخلۇقاتالرنى 
ئۆز دائىرىسى ئىچىگه ئالغۇچى، ئۇالر ھهققىده ياخشىلىق، رهھمهت 
ياخشى  ۋه  كۆرىدىغان  ياخشى  ئۆزى  خالىغۇچى،  گۈزهللىكنى  ۋه 
سان-ساناقسىز  مهخلۇقاتىغا  ھهممه  ئايرىماي،  كۆرمهيدىغاننى 
ئالالھ  بهرگۈچىدۇر.  قىلىپ  ئېھسان  بىلهن  مهرتلىك  نېمهتلهرنى 
مۆمىنلهر  پهقهتال  ئاخىرهتته  مهرھهمىتى  ۋه  رهھمهت  راھىمدۇر. 
ئاخىرهتته  بهندىلىرىنى  سالىھ  مۆمىن،  ئېيتقان  ئىمان  ئۈچۈندۇر. 

تېخىمۇ ياخشى چهكسىز نېمهتلهر بىلهن مۇكاپاتالندۇرغۇچىدۇر. 

«بىسمىلالھ دهپ 
باشالنمىغان ھهر 

قانداق ئىش 
بهرىكهتسىزدۇر.» 

(بهيھاقى، «سۈنهن»، 

(III/209
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ھاياتنى ۋه ئۆلۈمنى ياراتقۇچى ئالالھتۇر. جېنى بار ھهر قانداق 
بىر مهخلۇق دۇنياغا كېلىدۇ، ياشايدۇ ۋه ئۆلىدۇ. باھار پهسلىدىن 
باشالپ قىش پهسلىگىچه ئۆزگهرگهن پهسىللهر ۋه ھاۋا رايى بىزگه 
پهسلىده  باھار  بېرىدۇ.  سۈرهتلهپ  جهريانىنى  ھاياتنىڭ  خۇددى 
ياپ-يېشىل بولغان يهر يۈزى قىش پهسلىده كېپهنگه ئوخشايدىغان 

ئاپئاق يېپىنچىنىڭ ئاستىدا جىمجىت ئۇخاليدۇ. 
لېكىن  ئۆلىدۇ.  كۈنى  بىر  ئادهممۇ  كهبى  جانلىق  بىر  ھهر 
ئۆلۈم بىر يۇقۇلۇش ئهمهس، بهلكى پهرقلىق يېڭى بىر ھاياتنىڭ 
باشلىنىشىدۇر. بۇ دۇنياغا كۆزىمىزنى يۇمدۇرغان ئۆلۈم شۇ ۋاقىتتا 
يهنه باشقا بىر ھاياتقا، ئاخىرهت ھاياتىغا كۆزىمىزنى ئاچقۇزىدۇ. ئۇ 
يهرده ئاۋۋال ھهممه ئىشنىڭ ھېساب-كىتابى قىلىنىدۇ. دۇنيادىكى 
چاغدا قىلغان ياخشى، يامان قىلمىشلىرىمىز، ساۋاپ، گۇناھلىرىمىز 

يېزىلغان ئهمهل دهپتىرى ئالدىمىزغا چىقىدۇ. 
دۇنيا ھاياتى ئاخىرهت ھاياتى ئۈچۈن تهييارلىقتۇر. بۇ دۇنيادا 
ياكى  نۇرالندۇرىدۇ  يولىمىزنى  ئاخىرهتته  ئىشلىرىمىز  قىلغان 
ھېساب  ئىشلىرىدىن  قىلغان  ئادهم  ھهممه  قاراڭغۇالشتۇرىدۇ. 

بېرىدىغان ئۇ كۈنده ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھ ئالدىدا بولىمىز. 
بىلدۈرگهن:  مۇنداق  مهقسهتنى  يارىتىلىشىمىزدىكى  رهببىمىز 
دهپ  قىلسۇن  ئىبادهت  ماڭىال  پهقهت  ئىنسانالرنى  «مهن 
يارىتىلىشىمىزدىكى  بىز  56-ئايهت)  سۈرىسى  (زارىيات  ياراتتىم.» 
مهقسهتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ۋه راھهت ھۇزۇرغا ئېرىشىش ئۈچۈن 

قولىمىزنى ئېچىپ ئالالھقا يالۋۇرىمىز. 
ئالالھ بهندىسىنىڭ قىيىنچىلىقتا قېلىشىنى، ئازاب چېكىشىنى 
خالىمايدۇ. دۇنيا بىر ئىمتىھان يېرى بولغانلىقى ئۈچۈن ھهر زامان 
چاغالردا  بۇنداق  تۇرىدۇ.  چىقىپ  قىيىنچىلىقالر  بهزى  ئالدىمىزغا 
ئېچىپ  قول  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن  قىلىشى  ياردهم  بىزگه  رهببىمىزنىڭ 
پاناھ  ئۆزىدىن  ئىشهنگهن،  ئۆزىگه  ئالالھ  چۈنكى  يالۋۇرىمىز. 

تىلىگهن ئىنسانالرغا ھهر دائىم ياردهم قىلىدۇ. 
پهيغهمبهرلهر  ئۈچۈن  باشالش  يولغا  توغرا  ئىنسانالرنى  ئالالھ 
ئاخىرقى  ئهڭ  بولسا،  ۋهزىپىمىز  بىزنىڭ  ئهۋهتتى.  كىتابالر  ۋه 

«ئالالھنىڭ گۈزهل 
ئىسىملىرى بار، 

ئالالھنى (شۇ گۈزهل 
ئىسىملىرى) بىلهن 

ئاتاڭالر.»
(ئهئراف سۈرىسى

180-ئايهت)
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ئۆزىمىزگه  ۋهسهللهمنى  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبهر 
ئۈلگه قىلىش ۋه ئۇنىڭغا بېرىلگهن قۇرئانى-كهرىمنى ئوقۇشتۇر. 
يولدا  توغرا  ئېلىنغان  تىلغا  ئايهتته  قىلغاندىال  مۇشۇنداق  پهقهت 

ماڭغان بولىمىز. 
نېمهتكه ئېرىشكهنلهر ئالالھقا تهشهككۈر ئېيتىپ، بۇ نېمهتلهرنىڭ 
شۈكرىسىنى ئادا قىلىدۇ. ئۇالر پهيغهمبهرلهر، شېھىدلهر، ئىش-
ھهرىكىتى  ۋه ئهسهرلىرى بىلهن ئىنسانالرغا ئۆرنهك بولغان ياخشى 

كىشىلهردۇر. 
غهزهپكه ئۇچرىغانالر بولسا، ئالالھنىڭ قانۇنىغا رىئايه قىلمىغان، 
نېمهتلهر  بۇ  كهلتۈرمىگهن،  خىيالىغا  نېمهتلهرنى  بهرگهن  ئالالھ 
قىلمىشىغا  بولسىمۇ  قىلچىلىك  ھهتتا  قىلمىغان.  شۈكۈر  ئۈچۈن 
خىل  بۇ  ئۇالر  تىلىمىگهن.  مهغفىرهت  ئالالھتىن  قىلىپ  پۇشايمان 
يولدىن  توغرا  ئۇچراپ،  غهزىپىگه  ئالالھنىڭ  تۈپهيلى  نانكورلۇقى 
سۆز- ئۈچۈن  قالماسلىق  بولۇپ  ئۇالردهك  بىز  كهتكهن.  ئېزىقىپ 
ھهرىكهتلىرىمىزگه دىققهت قىلىمىز، رهببىمىزگه بىزنى: «غهزىپىڭگه 

يولۇققان ۋه ئازغانالرنىڭ يولىغا باشلىما!» دهپ دۇئا قىلىمىز. 

ئهسمائى ھۇسنا بىلهن دۇئا قىلىش
يهنه  باشقا  ئېيتىشتىن  ئالالھقا  ئارزۇ-تهلهپلىرىمىزنى  ــــ  دۇئا 
ئالالھنى زىكىر قىلىش ۋه ئۇلۇغالشنىڭ بىر يولىدۇر. «ئالالھنىڭ 
گۈزهل ئىسىملىرى بار، ئالالھقا شۇ گۈزهل ئىسىملىرى بىلهن دۇئا 
بولۇپمۇ  قۇرئانى-كهرىمده  سۈرىسى 180-ئايهت)  (ئهئراف  قىلىڭالر.» 
پهيغهمبهر دۇئالىرىدا رهببىمىز ئىسمى بىلهن بىرلىكته ئۇلۇغالنغان. 
 99 ئالالھنىڭ  ئۇلۇغ  ھهدىسىده  بىر  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئىسمى بار ئىكهنلىكىنى، بۇ ئىسىمالرغا ئىشهنگهن ۋه ئىشهنگىنى 
بويىچه ياشىغانالرنىڭ جهننهتكه كىرىدىغانلىقىنى خهۋهر قىلغان. 
ئهلۋهتته ئالالھنىڭ ئىسىملىرى پهقهت 99دىنال ئىبارهت ئهمهس. 
ھهدىسته 99 سانىنىڭ تىلغا ئېلىنىشى بۇ ئىسمالرنىڭ چهكلىك ساندا 
ئىكهنلىكىنى سۆزلهش ئهمهس، بهلكى بۇ ئىسىمالرنىڭ ئالالھنىڭ 

ئهڭ كۆپ بىلىنگهن ئىسىملىرى ئىكهنلىكى سهۋهبىدىندۇر. 

«ئهي ئالالھىم! 
سېنى ياخشى 

كۆرۈشنى، ياخشى 
كۆرىدىغانلىرىڭنى 
ياخشى كۆرۈشنى 
ۋه سېنىڭ ياخشى 

كۆرۈشۈڭگه 
ئېرىشتۈرۈدىغان 

ئىشالرنى قىلىشنى 
نېسىپ قىلىشىڭنى 

تىلهيمهن. ئهي 
ئالالھىم، ماڭا 

سېنىڭ سۆيگۈڭنى 
نهپسىمدىن، 

ئائىلهمدىن ۋه 
(تۇمۇز ئىسسىقتىكى) 
سوغۇق سودىنمۇ بهك 
سۆيۈملۈك قىلغىن.» 
(تىرمىزى، «دۇئا»، 73)
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بولىدۇ.  قولالنساق  ئىسملىرىنى  بۇ  ئالالھنىڭ  قىلغاندا  دۇئا 
راھمان ئىسمى بىلهن بىزگه مهرھهمهت قىلىشىنى، راززاق ئىسمى 
بىلهن  ئىسمى  تهۋۋاب  بهرىكهتلهندۈرۈشىنى،  رىزقىمىزنى  بىلهن 
بىزنى  بىلهن  ئىسمى  ۋهدۇد  قىلىشىنى،  قوبۇل  تهۋبىلىرىمىزنى 

ياخشى كۆرۈشىنى ۋه ياخشى كۆرگۈزۈشىنى تىلىسهك بولىدۇ. 

ئهڭ چوڭ دۇئا: ئايهتهل كۇرسى
يۈكسهك  بىر  نهرسىنىڭ  «ھهممه  پهيغهمبىرىمىز:  سۆيۈملۈك 
بهقهره  پهللىسى  يۈكسهك  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  بار،  پهللىسى 
سۈرىسىدۇر. ئۇنىڭدا قۇرئاندىكى ئايهتلهرنىڭ ئهڭ ئۇلۇغى بولغان 
بىر ئايهت بار بولۇپ، بۇ ئايهتهل كۇرسىدۇر» دېگهن. (تىرمىزى، 

«سهۋابۇل قۇرئان»، 2)    
ئايهتهل كۇرسىنىڭ مهنىسى مۇنداق: 

ھهمىشه  ئالالھ  يوقتۇر؛  ئىالھ  ھېچ  باشقا  ئالالھتىن  «بىر 
مۈگدهپ  ئۇ  تۇرغۇچىدۇر؛  قىلىپ  ئىداره  ھهممىنى  تىرىكتۇر، 
قالمايدۇ، ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ؛ ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى 
ھهممه نهرسه ئالالھنىڭ (مۈلكى)دۇر؛ ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز 
ئالالھ  قىاللىسۇن؛  شاپائهت  ئالدىدا  ئالالھنىڭ  كىممۇ 
بولغان  قىلماقچى  كېيىن  ۋه  قىلغان  ئىلگىرى  ئىنسانالرنىڭ 
ئۇالرغا  ئالالھ  بولسا،  ئىنسانالر  بىلىدۇ.  ئىشلىرىنى  ھهممه 
ئالالھنىڭ  بىلمهيدۇ.  نهرسىنى  ھېچ  باشقا  بىلدۈرگهندىن 
ئىچىگه ئالىدۇ. بۇالرنى  ۋه زېمىننى ئۆز  ئاسمانالرنى  كۇرسى 
ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كهلمهيدۇ. ئۇ يۇقىرى مهرتىۋىلىكتۇر، 

ھهممىدىن ئۇلۇغدۇر.» (بهقهره سۈرىسى 255-ئايهت)
ئايهتهل كۇرسىده ئالالھنىڭ ئۇلۇغلۇقى، سۈپهتلىرى، كائىناتتىكى 
مهيدانغا  بىلهن  ئىرادىسى  ئالالھنىڭ  پۈتۈنلهي  ۋهقهلهرنىڭ 
باشقا  ھېچكىمنىڭ  رۇخسىتىسىز  ۋه  خالىشى  ئۇنىڭ  كهلگهنلىكى، 
بىرهيلهنگه شاپائهت قىاللمايدىغانلىقى، ئاسمانالر ۋه زېمىندىكى ھهر 
شهيئىنىڭ ئۇنىڭغا ئائىت ئىكهنلىكى ھهققىده مهلۇمات بېرىلمهكته. 
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ئايهتهل كۇرسىدىن شۇنى بىلىمىزكى، ئالالھ دېگهن بۇ ئىسىم 
ئالالھنى  ئىسىمدۇر.  مهخسۇس  بولغان  خاس  رهببىمىزگه  پهقهتال 
بولسا،  بار  سۈپهت  ۋه  ئىسىم  قانچىلىك  تونۇتىدىغان  بىزگه 
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىپادىلىگهن مهنىنى ئالالھ دېگهن بىر ئىسىم 

يالغۇز ئىپادىلىيهلهيدۇ. 
ئالالھ ھهققىده بىلىشىمىز كېرهك بولغان دهسلهپكى مهلۇماتنى 
ئايهتهل كۇرسى بىزگه ئۆگىتىدۇ: «ال ئىالھه ئىللهلالھ». بۇ سۆز 
«كهلىمه تهۋھىد»تۇر. مهنىسى: «ئالالھ بىردۇر، ئۇنىڭ ئوخشىشى 

ۋه تهڭدىشى يوقتۇر. ئۇنىڭدىن باشقا تهڭرى يوقتۇر.» 
ئۇ ھاي ۋه قاييۇمدۇر. ھايي ئىسمى بىلهن پۈتكۈل مهخلۇقاتقا ھايات 
شهيئىنىڭ  ھهر  ئالالھتۇر.  ئىگىسى  ھاياتنىڭ  چۈنكى  بهرگۈچىدۇر. 
مهۋجۇتلۇقى ۋاقىتلىقتۇر، ئهمما ئالالھ ئهبهدىيدۇر. ھهر جانلىق ئۆلىدۇ، 
ئهمما ئالالھ مهڭگۈ ئۆلمهيدۇ. قاييۇم ئىسمى بىلهن مهخلۇقاتالرنى ئىداره 
قىلغۇچىدۇر. ھهر مهۋجۇدات بار بولۇش ئۈچۈن ئالالھقا موھتاجدۇر. 
ئالالھ بولسا ھېچكىمگه موھتاج ئهمهس. ھهر مهۋجۇدات ئۇنىڭ ئىداره 

قىلىشى ئاستىدا مهۋجۇتلۇقىنى داۋامالشتۇرىدۇ.
ئىشلىرىمىزنى  جىمى  قىلىدىغان  ۋه  قىلغان  بىزنىڭ  ئالالھ 
بىلىپ تۇرىدۇ. ھېچبىر ئىش ئۇنىڭغا مهخپى ئهمهس. ئۇ ئالىمدۇر، 
ھهممىنى بىلگۈچىدۇر. بىزنىڭ خىيالىمىزدىكىلهرنىمۇ تولۇق بىلىپ 
تۇرىدۇ. بىز بولساق پهقهت ئالالھ بىزگه بىلدۈرۈشنى خالىغاننىال 
پۈتكۈل  زېمىندىكى  ۋه  ئاسمانالر  كۇرسى  ئۇنىڭ  بىلهلهيمىز. 
شهيئىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. جىمى شهيئىلهر ئۇنىڭ ئهمرىگه 

بويسۇنىدۇ. چۈنكى ئۇ ئىنتايىن بۈيۈك ۋه ئۇلۇغدۇر.

 مېراجتىن كهلگهن ھهدىيه: بهقهره سۈرىسىنىڭ    
ئاخىرقى ئايهتلىرى

بىز «ئامهنهر-راسۇلۇ» دهپمۇ بىلىدىغان بۇ ئايهتلهر سۆيۈملۈك 
پهيغهمبىرىمىزگه مېراج ۋهقهسى جهريانىدا نازىل قىلىنغان بهقهره 
سۈرىسىنىڭ 285-286-ئايهتلىرىدۇر. بۇ ئايهتلهرنىڭ ئاخىرىدىكى 

دۇئا مۇنداق: 

«رهببىمىز! بىزنى 
ھىدايهت قىلغىنىڭدىن 

كېيىن دىللىرىمىزنى 
توغرا يولدىن 

بۇرىۋهتمىگىن، 
بىزگه دهرگاھىڭدىن 

رهھمهت بېغىشلىغىن. 
شۈبھىسىزكى، سهن 

(بهندىلىرىڭگه 
ئاتاالرنى) بهكمۇ 

بېغىشلىغۇچىسهن.» 
(ئال-ئىمران سۈرىسى

8-ئايهت)
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«رهببىمىز! بىز 
شۈبھىسىز ئىمان 

ئېيتتۇق، بىزنىڭ 
گۇناھلىرىمىزنى 

مهغفىرهت قىلغىن، 
بىزنى دوزاخ 

ئازابىدىن ساقلىغىن.»
(ئال-ئىمران سۈرىسى

16-ئايهت)

«ئهي رهببىمىز! ئهگهر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق، 
بىزنى جازاغا تارتمىغىن. ئهي رهببىمىز! بىزدىن ئىلگىرىكىلهرگه 
يۈكلىگىنىڭگه ئوخشاش بىزگه ئېغىر يۈك يۈكلىمىگىن. ئهي 
رهببىمىز! كۈچىمىز يهتمهيدىغان نهرسىنى بىزگه ئارتمىغىن، 
رهھىم  بىزگه  قىلغىن،  مهغفىرهت  بىزگه  كهچۈرگىن،  بىزنى 
قارشى  قهۋمگه  كاپىر  ئىگىمىزسهن،  بىزنىڭ  سهن  قىلغىن، 

بىزگه ياردهم بهرگىن.» 

رهببهنا دۇئالىرى
دۇئالىرىنى  رهببهنا  ئاخىرىدا  نامازنىڭ  ۋاخ  بهش  كۈنى  ھهر 

ئوقۇيمىز. بۇ دۇئاالردا مۇنداق دهيمىز:
قىلغىن،  ئاتا  ياخشىلىق  دۇنيادا  بىزگه  «رهببىمىز! 
ئوت  (دوزاخ)  بىزنى  قىلغىن،  ئاتا  ياخشىلىق  ئاخىرهتتىمۇ 

ئازابىدىن ساقلىغىن.» (بهقهره سۈرىسى 201-ئايهت)
ھېسابقا  قىلمىشلىرىمىزدىن  دۇنيادىكى  رهببىمىز!  «ئهي 
تارتىلىدىغان (قىيامهت) كۈنىده مېنى، ئاتا-ئانامنى ۋه مۆمىنلهرنى 

مهغفىرهت (ئهپۇ) قىلغىن.» (ئىبراھىم سۈرىسى 41-ئايهت)

دۇئا سۈپىتىدىكى ئىخالس، فهلهق ۋه ناس سۈرىلىرى
ئىخالس، فهلهق ۋه ناس سۈرىلىرىنى دۇئا سۈپىتىده ئوقۇساقمۇ 

بولىدۇ. بۇ سۈرىلهرنىڭ مهنىسى تۆۋهندىكىچه: 
ــ ئالالھ بىردۇر. ھهممه مهۋجۇدات ئالالھقا  «ئېيتقىنكى، ئۇـ 
موھتاجدۇر. ئالالھ باال تاپقانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغانمۇ ئهمهس. 

ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ.» 
«ئېيتقىنكى، مهخلۇقاتنىڭ شهررىدىن1، قاراڭغۇلۇقى بىلهن 
سالغۇچى  دهم  تۈگۈنلهرگه  شهررىدىن،  كېچىنىڭ  كىرگهن 
سېھىرگهرلهرنىڭ شهررىدىن، ھهسهتخورنىڭ ھهسهت قىلغان 
سېغىنىپ  (ئالالھ)قا  رهببى  سۈبھىنىڭ  شهررىدىن  چاغدىكى 

پاناھ تىلهيمهن.»
1.  شهر: «يامانلىق، ئهسكىلىك» دېگهن مهنىده. 
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ئىنسانالرنىڭ  رهببى،  ئىنسانالرنىڭ  «ئېيتقىنكى، 
سېغىنىپ،  ئالالھقا  ئىالھى  ئىنسانالرنىڭ  پادىشاھى، 
ۋه  جىنالردىن  قىلغۇچى  ۋهسۋهسه  دىللىرىدا  كىشىلهرنىڭ 
ۋهسۋهسىسىنىڭ  شهيتاننىڭ  يۇشۇرۇن  بولغان  ئىنسانالردىن 

شهررىدىن پاناھ تىلهيمهن.»

نامازدا ئوقۇلىدىغان دۇئاالر
سۇبھانهكه دۇئاسى

 سهن نوقسان سۈپهتلهردىن پاكتۇرسهن. ئالالھىم! ساڭا ھهمىشه 
مهۋجۇتلۇقۇڭ  ئۇلۇغدۇر.  ئىسمىڭ  سېنىڭ  ئېيتىمهن.  ھهمدۇسانا 
باشقا  سهندىن  يۈكسهكتۇر،  شهرىپىڭ  ئۈستۈندۇر،  ھهممىدىن 

ئىالھ يوقتۇر. 

ئهتتهھىيياتۇ دۇئاسى

تىل، بهدهن ۋه مال بىلهن قىلغان ئىبادهتلىرىمىزنىڭ ھهممىسىنى 
 . قىلمايمىز)  ئىبادهت  باشقىغا  (ئالالھتىن  قىلدۇق  ئۈچۈن  ئالالھ 
ساڭا  بهرىكىتى  ۋه  رهھمىتى  ساالمى،  ئالالھنىڭ  پهيغهمبهر!  ئهي 
بولسۇن! بىزگه ۋه ئالالھنىڭ ياخشى بهندىلىرىگىمۇ ساالم بولسۇن! 
گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر. يهنه گۇۋاھلىق 

بېرىمهنكى، مۇھهممهد ئالالھنىڭ بهندىسى ۋه ئهلچىسىدۇر. 

 ئالالھۇممه سهللى ئهال، ئالالھۇممه بارىك ئهال دۇئالىرى

ئالالھىم! ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ يېقىنلىرىغا رهھمهت 
يېقىنلىرىغىمۇ  ئۇنىڭ  ۋه  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  قىلغىنىڭدهك، 
رهھمهت قىلغىن. شۈبھىسىزكى، ھهمدۇسانا ساڭا خاستۇر، سېنىڭ 

شان-شهرىپىڭ ئۇلۇغدۇر. 
ئالالھىم! ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ يېقىنلىرىغا بهرىكهت 
يېقىنلىرىغىمۇ  ئۇنىڭ  ۋه  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  بهرگىنىڭدهك، 

«ئى رهببىم! 
ئاتا-ئانام مېنى 
كىچىكلىكىمده 

تهربىيىلىگىنىدهك 
ئۇالرغا مهرھهمهت 

قىلغىن.»
(ئىسرا سۈرىسى

24-ئايهت)
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ھهمدۇسانا  شۈبھىسىزكى،  قىلغىن.  ئاتا  بهرىكهت  ۋه  ياخشىلىق 
ساڭا خاستۇر، سېنىڭ شان-شهرىپىڭ ئۇلۇغدۇر. 

قۇنۇت دۇئاسى

گۇناھلىرىمىزنى  تىلهيمىز،  ياردهم  سهندىنال  پهقهت  ئالالھىم! 
ئهپۇ قىلىشىڭنى ۋه بىزنى توغرا يولغا باشلىشىڭنى تىلهيمىز. ساڭا 
ئىمان ئېيتتۇق، ساڭا تهۋبه قىلىمىز. ساڭىال ئىشىنىمىز. سهن بىزگه 
بهرگهن پۈتۈن نېمهتلهرنى بىلىپ ساڭا ھهمدۇسانا ئېيتىمىز. ساڭا 
شۈكۈر قىلىمىز (تهشهككۈر ئېيتىمىز). ھېچقانداق نېمىتىڭنى ئىنكار 
ئىنكار  نېمهتلىرىڭنى  دېمهيمىز.  بهردى  باشقىالر  ئۇنى  قىلمايمىز، 
قىلغۇچى ۋه ساڭا قارشى چىققۇچىالر بىلهن بىر سهپته تۇرمايمىز. 

سهندىنال  ۋه  قىلىمىز  ئىبادهت  ساڭىال  پهقهت  ئالالھىم! 
پهقهت  ئوقۇيمىز.  ئۈچۈن  سهن  پهقهت  نامازنى  تىلهيمىز.  ياردهم 
ساڭا  ماڭىمىز،  يولۇڭدا  سېنىڭ  پهقهت  قىلىمىز.  سهجده  ساڭىال 
يېقىنالشتۇرىدىغان ئهمهللهرنى قىلىشقا تىرىشىمىز. چىن كۆڭلىمىزدىن 
رهھمىتىڭنى  سېنىڭ  ۋه  قىلىمىز  ئىبادهت  ساڭا  بىلهن  خۇشاللىق 
ئۈمىد قىلىمىز. ئازابىڭدىن قورقىمىز. شۈبھىسىزكى، سېنىڭ ئازابىڭ 

ئىنكار قىلغۇچىالر (كاپىرالر) ۋه ئىمانسىزالرغا كېلىدۇ. 

يولىمىزنى يۇرۇتقۇچى پهيغهمبهر دۇئالىرى
ئهۋهتىلگهن  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش  يولنى  توغرا  ئىنسانالرغا 
بۇ  بولغان.  ئۆرنهك  ئىنسانالرغا  توغرىسىدىمۇ  دۇئا  پهيغهمبهرلهر 
گۈزهل دۇئاالرنى يادالپ، بىزمۇ پهيغهمبهرلهرگه ئوخشاش ئالالھقا 

دۇئا قىلساق بولىدۇ.  

ئادهم ئهلهيھىسساالم بىلهن ھاۋۋا ئانىمىزنىڭ دۇئاسى

ئهۋهتىلگهندىن  دۇنياغا  ئانىمىز  ھاۋۋا  ۋه  ئهلهيھىسساالم  ئادهم 
دۇئا  مۇنداق  يىغالپ  كۆپ  قىلىپ،  پۇشايمان  گۇناھىغا  كېيىن، 

قىلغان:

«رهببىمىز! بىزگه 
ۋه بىزدىن ئىلگىرى 

ئىمان ئېيتقان 
قېرىنداشلىرىمىزغا 

مهغفىرهت قىلغىن، 
دىللىرىمىزدا 

مۆمىنلهرگه قارشى 
دۈشمهنلىك 

پهيدا قىلمىغىن، 
رهببىمىز! سهن 

ناھايىتى مهغفىرهت 
قىلغۇچىسهن، 
مېھرىبانسهن.»
(ھهشىر سۈرىسى

10-ئايهت)
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«رهببىمىز! بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق، ئهگهر سهن 
مهغفىرهت قىلمىساڭ، بىزگه رهھىم قىلمىساڭ، بىز چۇقۇم زىيان 

تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىمىز.» (ئهئراف سۈرىسى 23-ئايهت)

نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

قىلغىن.»  ياردهم  قىلىندىم،  بوزهك  مهن  «ھهقىقهتهن 
(قهمهر سۈرىسى 10-ئايهت)

سېنىڭ  سوراشتىن  نهرسىنى  بىلمىگهن  مهن  «رهببىم! 
ۋه  قىلمىساڭ  مهغفىرهت  ماڭا  ئهگهر  سېغىنىمهن،  پاناھىڭغا 
قالىمهن.»  بولۇپ  تارتقۇچىالردىن  زىيان  قىلمىساڭ،  رهھىم 

(ھۇد سۈرىسى 47-ئايهت)

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

ھهج ئىبادىتى  ۋه  ئۆمره  كۈنىمىزده نهچچه مىليۇن مۇسۇلمان 
ئۈچۈن زىيارهت قىلىدىغان كهبىنى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بىلهن 
ئوغلى ئىسمائىل ئهلهيھىسساالم بۇندىن نهچچه مىڭ يىل ئىلگىرى 
ئالالھنىڭ ۋهھيىسى بويىچه بىنا قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دۇئا 

قىلغان:
قىلغىن،  قوبۇل  (خىزمىتىمىزنى)  بىزنىڭ  «رهببىم! 
تۇرغۇچىسهن،  ئاڭالپ  (دۇئايىمىزنى)  ھهقىقهتهن  سهن 
ئىككىمىزنى  رهببىمىز!  تۇرغۇچىسهن.  بىلىپ  (نىيىتىمىزنى) 
ئهۋالدلىرىمىزدىنمۇ  بىزنىڭ  قىلغىن،  ئىتائهتمهن  ئۆزهڭگه 
ئۆزهڭگه ئىتائهتمهن ئۈممهت چىقارغىن، بىزگه ھهججىمىزنىڭ 
قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، چۈنكى 
ناھايىتى  قىلغۇچىسهن،  قوبۇل  ناھايىتى  تهۋبىنى  سهن 
مېھرىبانسهن. رهببىمىز! ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايهتلىرىڭنى ئۇالرغا 
قۇرئاننى)،  (يهنى  كىتابىڭنى  بېرىدىغان،  قىلىپ  تىالۋهت 
ئۆگىتىدىغان،  ئۇالرغا  سۈننهتنى)  پاك  (يهنى  ھېكمهتنى 
بىر  قىلىدىغان  پاك  گۇناھالردىن)  ۋه  (مۇشرىكلىك  ئۇالرنى 

«رهببىمىز ساڭا 
تهۋهككۇل قىلدۇق، 
ساڭا قايتتۇق، ئاخىر 

قايتىدىغان جاي 
سېنىڭ دهرگاھىڭدۇر. 
رهببىمىز! كاپىرالرنى 
بىزگه زىيانكهشلىك 
قىلىش ئىمكانىيىتىگه 

ئىگه قىلمىغىن. 
رهببىمىز! بىزگه 

مهغفىرهت قىلغىن، 
سهن ھهقىقهتهن 

غالىبسهن، ھېكمهت 
بىلهن ئىش 

قىلغۇچىسهن.» 
(مۇمتهھىنه سۈرىسى

4-5-ئايهتلهر)
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ھېكمهت  ئهۋهتكىن، ھهقىقهتهن سهن غالىپسهن،  پهيغهمبهر 
بىلهن ئىش قىلغۇچىسهن.» (بهقهره سۈرىسى 127-129-ئايهتلهر) 

«رهببىمىز! ئهۋالدىمنىڭ بىر قىسمىنى (يهنى باالم ئىسمائىل 
بىلهن ئايالىم ھاجهرنى) ناماز ئوقۇسۇن (يهنى ساڭا ئىبادهت 
قېشىدىكى  ئۆيۈڭنىڭ  ھۆرمهتلىك  سېنىڭ  دهپ  قىلسۇن) 
ئورۇنالشتۇردۇم،  مهككىگه)  (يهنى  ۋادىغا  بىر  ئېكىنسىز 
مايىل  ئۇالرغا  دىللىرىنى  كىشىلهرنىڭ  قىسىم  بىر  رهببىمىز! 
قىلغىن، ئۇالرنى شۈكۈر قىلسۇن دهپ تۈرلۈك مېۋىلهرنى ئۇالرغا 
رىزىق قىلىپ بهرگىن. رهببىمىز! سهن بىزنىڭ يۇشۇرۇن ۋه 

ئاشكارا قىلغانلىرىمىزنى بىلىپ تۇرىسهن.»
«ئاسمان-زېمىندىكى ھېچ نهرسه ئالالھقا مهخپى ئهمهس. جىمى 
ھهمدۇسانا ياشانغىنىمدا ماڭا ئىسمائىل بىلهن ئىسھاقنى بهرگهن 
ئالالھقا خاستۇر! رهببىم! ھهقىقهتهن دۇئانى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر 

(يهنى دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغۇچىدۇر).» 
ئادا  نامازنى  ئهۋالدىمنى  قىسىم  بىر  ۋه  مېنى  «رهببىم! 
قىلغىن.  قوبۇل  دۇئايىمنى  رهببىمىز!  قىلغىن،  قىلغۇچى 
كۈنىده)  قىيامهت  (يهنى  كۈنده  ئالىدىغان  ھېساب  رهببىمىز! 
ماڭا، ئاتا-ئانامغا ۋه مۆمىنلهرگه مهغفىرهت قىلغىن.» (ئىبراھىم 

سۈرىسى 37-41-ئايهتلهر)
«رهببىم! ماڭا ئىلىم-ھېكمهت ئاتا قىلغىن، مېنى ياخشىالرغا 
قالدۇرغىن.  نامىمنى  ياخشى  ئارىسىدا  كېيىنكىلهر  قوشقىن، 
مېنى نازۇ نېمهتلىك جهننهتنىڭ ۋارىسلىرىدىن قىلغىن. ئاتامغا 

مهغفىرهت قىلغىن، ئۇ ھهقىقهتهن گۇمراھالردىن بولدى.»
(شۇئهرا سۈرىسى 83-86-ئايهتلهر)

لۇت ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى
پهيغهمبهر  بېرىلگهن  ئىلىم  ۋه  ھۆكۈم  قۇرئانى-كهرىمده 
ئىكهنلىكى سۆزلهنگهن لوت ئهلهيھىسساالم ئۇزۇن يىل دىن تهبلىغ 
قىلغان. لېكىن لوت ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى گۇناھتا چىڭ تۇرۇپ، 
ئهلهيھىسساالم:  لوت  چىققان.  قارشى  ئۇنىڭغا  بىلهن  جاھىللىق 
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قىلمىشلىرىدىن  ناچار  ئۇالرنىڭ  ئائىلهمنى  ۋه  مېنى  «رهببىم! 
(ئۇالرغا  تۈپهيلىدىن  قىلمىشلىرى  «رهببىم!  قۇتقۇزغىن.» 
كېلىدىغان ئازابتىن) مېنى ۋه تهۋهلىرىمنى قۇتقۇزغىن.» (شۇئهرا 
سۈرىسى 169-ئايهت)،«ئهي رهببىم! بۇ بۇزغۇنچى قهۋمگه قارشى 
ماڭا ياردهم قىلغىن.» (ئهنكهبۇت سۈرىسى 30-ئايهت) دهپ ئالالھقا 
قارشى  ئالالھقا  قىلغان،  مهقبۇل  دۇئانى  بۇ  ئالالھ  قىلغان.  دۇئا 

چىققان قهۋم ھاالك بولغان. 

ياقۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

ئېيتىمهن،  ئالالھقىال  پهقهت  قايغۇ-ھهسرىتىمنى  «مهن 
ئالالھنىڭ بىلدۈرۈشى بىلهن سىلهر بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى 

بىلىمهن.» (يۇسۇف سۈرىسى 86-ئايهت)

يۇسۇف ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

يۇسۇف سۈرىسى يۇسۇف ئهلهيھىسساالمنىڭ كهچۈرمىشلىرى بايان 
قىلىنغان بىر سۈرىدۇر. بۇ سۈرىده يۇسۇف ئهلهيھىسساالمنىڭ چۈشى، 
قېرىنداشلىرىنىڭ ئۇنى قۇدۇققا تاشلىۋېتىشى، يولدىن ئۆتكهن بىر 
ۋهزىرىگه  مىسىرنىڭ  چىقىشى،  ئېلىپ  قۇدۇقتىن  ئۇنى  كارۋاننىڭ 
قۇل قىلىپ سېتىلىشى، ۋهزىرنىڭ ئايالىنىڭ ئۇنىڭغا ئاشىق بولۇپ 
قېلىشى، زىندانغا تاشلىنىشى، مىسىر پادىشاھىنىڭ چۈشىگه تهبىر 
بىلهن  قېرىنداشلىرى  بېرىشى،  يۈز  ئاپىتى  قورغاقچىلىق  بېرىشى، 
كۆرۈشۈشى، ئۇالرنى ئهپۇ قىلىشى ۋه دادىسى بىلهن يۈز كۆرۈشۈشى 
يۇسۇف  سهۋهبتىن  بۇ  قىلىنغان.  بايان  تهپسىلىي  قاتارلىقالر 

ئهلهيھىسساالمنىڭ قىسسىسىده گۈزهل دۇئا ئۆرنهكلىرى بار. 
«رهببىم! ماڭا ھهقىقهتهن پادىشاھلىق ئاتا قىلدىڭ، چۈش 
تهبىرىنى بىلدۈردۈڭ، ئى ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ئۆرنهكسىز 
ياراتقۇچى زات! دۇنيا ۋه ئاخىرهتته مېنىڭ ئىگهمسهن، مېنى 
مۇسۇلمان پېتىچه قهبزى روھ قىلغىن، مېنى ياخشى بهندىلهر 

قاتارىدا قىلغىن.» (يۇسۇف سۈرىسى 101-ئايهت) 
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ئهييۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

ئۇزۇن  بولۇپ  مۇپتىال  كېسهلگه  بىر  ئېغىر  ئهلهيھىسساالم  ئهييۇب 
ۋاقىت ئاغرىق ئازابى تارتقان. لېكىن ھهر خىل ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا 
سهۋر قىلىپ بارلىق مۆمىنلهرگه ئۆرنهك بولغان. بىزمۇ ئىمتىھان شهكلى 
ۋه ۋاقتى قانچىلىك بولۇشىدىن قهتئىنهزهر، قىيىنچىلىقالرغا بهرداشلىق 
بېرىشىمىز، ئىسيان قىلماسلىقىمىز، ئالالھتىن ئۈمىد ئۈزمهسلىكىمىز، 

سهۋرنىڭ نهتىجىسىنىڭ گۈزهل بولىدىغانلىقىنى بىلىشىمىز كېرهك. 
«ئهييۇبنىڭ (قىسسىسىنى بايان قىلغىن). ئۆز ۋاقتىدا ئۇ 
پهرۋهردىگارىغا: «ھهقىقهتهن مېنى باال (يهنى قاتتىق كېسهل) 
ئورىۋالدى، سهن ئهڭ مهرھهمهتلىكسهن» دهپ دۇئا قىلدى.» 

(ئهنبىيا سۈرىسى 83-ئايهت)

شۇئهيب ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

ئهۋهتىلگهن  قىلىپ  پهيغهمبهر  خهلقىگه  ئهيكه  ۋه  مهديهن 
بىلهن  مۆمىنلهر  باشقا  ئىشهنگهن  ئۆزىگه  ئهلهيھىسساالم  شۇئهيب 
بىرلىكته يۇرتىدىن سۈرگۈن قىلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا تهھدىتكه 
ئۇچرىدى. شۇنىڭ بىلهن شۇئهيب ئهلهيھىسساالم ئالالھقا تهۋهككۇل 

قىلىپ مۇنداق دۇئا قىلدى:
قۇتۇلدۇرغاندىن  دىنىڭالردىن  سىلهرنىڭ  بىزنى  «ئالالھ 
چاپلىغان  يالغان  ئالالھقا  ئهلۋهتته،  قايتساق،  ئۇنىڭغا  كېيىن 
دىنىڭالرغا  سىلهرنىڭ  بىز  خالىسىال،  ئالالھ  رهببىمىز  بولىمىز. 
ئالىدۇ،  ئىچىگه  ئۆز  ھهممىنى  ئىلمى  رهببىمىزنىڭ  قايتمايمىز. 
ئالالھقا  ئىشىمىزنى  ھهممه  (يهنى  قىلدۇق  تهۋهككۇل  ئالالھقا 
ئارىسىدا  قهۋمىمىزنىڭ  بىلهن  بىز  رهببىمىز!  تاپشۇرىمىز) 
ئهڭ  چىقارغۇچىالرنىڭ  ھۆكۈم  سهن  چىقارغىن،  ھۆكۈم  ھهق 

ياخشىسىدۇرسهن.» (ئهئراف سۈرىسى 89-ئايهت)
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مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

«رهببىم! ماڭا ۋه مېنىڭ قېرىندىشىمغا مهغفىرهت قىلغىن، 
بىزنى رهھمىتىڭ دائىرىسىگه كىرگۈزگىن، سهن ئهڭ رهھىم 

قىلغۇچى زاتتۇرسهن.» (ئهئراف سۈرىسى 151-ئايهت)
«بىزگه بۇ دۇنيادا ۋه ئاخىرهتته تېگىشلىك ياخشىلىق ئاتا 
قىلغىن، بىز ھهقىقهتهن ساڭا تهۋبه قىلدۇق.» (ئهئراف سۈرىسى 

156-ئايهت)
ئىمان  (يهنى  قىلغىن  كهڭ  قهلبىمنى  مېنىڭ  «رهببىم! 
بىلهن ۋه پهيغهمبهرلىك بىلهن نۇرالندۇرغىن) مېنىڭ ئىشىمنى 
ئاسانالشتۇرغىن. تىلىمدىن كېكهچلىكنى كۆتۈرۈۋهتكىن. ئۇالر 

مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشهنسۇن.» (تاھا سۈرىسى 25-28-ئايهتلهر) 

سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

كېيىن  مهندىن  ماڭا  قىلغىن،  مهغفىرهت  ماڭا  «رهببىم! 
بولمايدىغان  مۇيهسسهر  ئادهمگه  ھېچ  باشقا)  (مهندىن 
ئاتا  كۆپ  ھهقىقهتهن  سهن  قىلغىن،  ئاتا  پادىشاھلىقنى 

قىلغۇچىسهن.» (ساد سۈرىسى 35-ئايهت)
«رهببىم! سهن مېنى ماڭا ۋه ئاتا-ئانامغا بهرگهن نېمىتىڭگه 
شۈكۈر قىلىشقا، سهن رازى بولىدىغان ياخشى ئهمهلنى قىلىشقا 
مۇۋهپپهق قىلغىن، رهھمىتىڭ بىلهن مېنى ياخشى بهندىلىرىڭ 

قاتارىغا كىرگۈزگىن.» (نهمل سۈرىسى 19-ئايهت)

يۇنۇس ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

«(رهببىم) سهندىن بۆلهك ھېچ مهبۇد (بهرھهق) يوقتۇر، 
سهن (جىمى كهمچىلىكلهردىن) پاكتۇرسهن، مهن ھهقىقهتهن 
نىدا  دهپ  بولدۇم»  قىلغۇچىالردىن  زۇلۇم  نهپسىمگه)  (ئۆز 
(بېلىق  ئۇنى  قىلدۇق،  ئىجابهت  دۇئاسىنى  ئۇنىڭ  قىلدى. 
شۇنىڭدهك  قىلدۇق،  خاالس  غهمدىن  چاغدىكى)  يۇتقان 
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(ئهنبىيا  تاپقۇزىمىز.»  خاالس  (ئېغىرچىلىقالردىن)  مۆمىنلهرنى 
سۈرىسى 87-88-ئايهتلهر)

زهكهرىيا ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

ياشىنىپ كهتكهن زهكهرىيا ئهلهيھىسساالم ئۆزى قېرىغان، ئايالى 
بولسا تۇغماس ئىدى. ئۇ ئۆزى ئۆلگهندىن كېيىن قهۋمى ئىچىده دىن 

تهبلىغ قىلىدىغان بىر پهرزهنتىنىڭ بولۇشىنى ئالالھتىن تىلىدى.
قىلدى.  مۇناجات  ئاۋازدا  پهس  رهببىگه  ۋاقتىدا  ئۆز  «ئۇ 
كۈچ-قۇۋۋىتىمدىن  ھهقىقهتهن  مهن  «رهببىم!  ئېيتتى:  ئۇ 
كهتتىم، چېچىم ئاقاردى. رهببىم! ساڭا دۇئا قىلىپ ئۈمىدسىز 
بولۇپ قالغىنىم يوق. مهن تاغىلىرىمنىڭ بالىلىرىنىڭ ئورنۇمنى 
باسالماسلىقىدىن (يهنى دىننى قولدىن بېرىپ قويۇشلىرىدىن) 
تۇغماستۇر،  ئايالىم  مېنىڭ  ئهنسىرهيمهن،  ھهقىقهتهن 
(پهزلىڭدىن) ماڭا بىر (ياخشى) پهرزهنت ئاتا قىلغىن. ئۇ ماڭا 
ۋارىس بولغاي، رهببىم! ئۇنى سېنىڭ رازىلىقىڭغا ئېرىشىدىغان 

قىلغىن.»» (مهريهم سۈرىسى 3-6-ئايهتلهر)
«بىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق، ئۇنىڭغا يهھيانى 
(يهنى  بهردۇق  ئۆزگهرتىپ  خۇتۇنىنى  ئۇنىڭغا  قىلدۇق،  ئاتا 
پهيغهمبهرلهرنىڭ  (يۇقىرىقى  بهردۇق.)  قىلىپ  تۇغۇدىغان 
دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىشىمىز) شۇنىڭ ئۈچۈن ئىدىكى، ئۇالر 
ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايتتى، (رهھمىتىمىزنى) ئۈمىد 
بىزگه  قىالتتى،  دۇئا  بىزگه  قورقۇپ  (ئازابىمىزدىن)  قىلىپ، 

كهمتهرلىك بىلهن ئىبادهت قىالتتى.» (ئهنبىيا سۈرىسى 90-ئايهت)

ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسى

ئوغلى  مهريهم  «ئى  سورايدۇكى:  كۈنى)  (قىيامهت  «ئالالھ 
ئانامنى  بىلهن  مهن  قويۇپ  ئالالھنى  كىشىلهرگه،  سهن  ئىسا! 
ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر، دېدىڭمۇ؟» ئىسا: «رهببىم! شهنىڭگه 
اليىق ئهمهس نهرسىلهردىن سېنى پاك دهپ ئېتىقاد قىلىمهنكى، 
ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك بولمىغان سۆزلهرنى مهن ئېيتمايمهن، 
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ئهگهر مهن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام، ئۇنى سهن چۇقۇم بىلىسهن 
(يهنى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگهنلىكىم ساڭا مهلۇملۇق.) سهن مېنىڭ 
بىلمهيمهن،  زاتىڭدىكىنى  سېنىڭ  مهن  بىلىسهن،  زاتىمدىكىنى 
سهن غهيبلهرنى ناھايىتى ئوبدان بىلىسهن. مهن ئۇالرغا پهقهت 
سهن مېنى ئېيتىشقا بۇيرىغان سۆزنى، يهنى، مېنىڭ رهببىم ۋه 
قىلىڭالر،  ئىبادهت  ئالالھقا  بولغان  پهرۋهردىگارىڭالر  سىلهرنىڭ 
ئۇالرنىڭ  مۇددهتته،  بولغان  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  مهن  دېدىم. 
ئهمهللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىم، مېنى قهبزى روھ قىلغىنىڭدىن 
كېيىن، ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى سهن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ، سهن 
قىلساڭ،  ئازاب  ئۇالرغا  ئهگهر  خهۋهردارسهن.  نهرسىدىن  ھهممه 
تهسهررۇپ  خالىغىنىڭچه  (ئۇالرنى  بهندىلىرىڭدۇر  سېنىڭ  ئۇالر 
قىلىسهن)، (ساڭا ھېچ ئهھهدى تهئهررۇز قىاللمايدۇ)، ئهگهر ئۇالرغا 
(يهنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تهۋبه قىلغانالرغا) مهغفىرهت قىلساڭ، 
سهن (ئىشىڭدا) غالىب، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرسهن» 

دهيدۇ.» (مائىده سۈرىسى 116-118-ئايهتلهر)

مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قۇرئانى- 
كهرىمده تىلغا ئېلىنغان بهزى دۇئالىرى   

قۇرئانى-كهرىمده سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزگه ئائىت دۇئاالرنىڭ 
سۆز  دېگهن  «دېگىنكى»  «ئېيتقىنكى»،  ئاساسهن  ھهممىسى 
بىلهن باشالنغان. رهببىمىز پهيغهمبىرىمىزگه قانداق دۇئا قىلىشنى 

ئۆگهتكهن:
شهيتانالرنىڭ  سېغىنىپ  ساڭا  «رهببىم!  «ئېيتقىنكى، 
سېغىنىپ  ساڭا  رهببىم!  تىلهيمهن.  پاناھ  ۋهسۋهسىلىرىدىن 
تىلهيمهن.»  پاناھ  بولىشىدىن  ھهمرا  ماڭا  شهيتانالرنىڭ 

(مۇئمىنۇن سۈرىسى 97-98-ئايهتلهر)
كىرگۈزگىن،  ئوڭۇشلۇق  (قهبرهمگه)  مېنى  «رهببىم! 
(قهبرهمدىن) ئوڭۇشلۇق چىقارغىن، ماڭا دهرگاھىڭدىن ھهققه 
(ئىسرا  دېگىن.»  قىلغىن»  ئاتا  قۇۋۋهت  بېرىدىغان  ياردهم 

سۈرىسى 80-ئايهت)
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«ئى رهببىم! ئىلمىمنى زىياده قىلغىن!» (تاھا سۈرىسى 114-
ئايهت)

«رهببىم! مهغفىرهت قىلغىن، رهھىم قىلغىن، سهن رهھىم 
قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىسىسهن.» (مۇئمىنۇن سۈرىسى 118-ئايهت)  

پهيغهمبىرىمىزنىڭ يهنه باشقا بىر قانچه دۇئاسى

تۇرمۇشىدا،  كۈندىلىك  ۋه  قىلغاندا  ئىبادهت  پهيغهمبىرىمىز 
ھهمىشه  چاغلىرىدا  ئىچىدىكى  غهم-غۇسسه  ۋه  بولغان  خۇشال 
قولىنى ئېچىپ دۇئا قىلىپ ئالالھتىن ياردهم تىلهيتتى، ئالالھقا 

يالۋۇراتتى:
«ئالالھىم! نهپسىمنى ساڭا تهسلىم قىلدىم. يۈزۈمنى ساڭا قاراتتىم. 
ئىشىمنى ساڭا تاپشۇردۇم. رازىلىقىڭنى تىلهپ، ئازابىڭدىن قورقۇپ ساڭا 
يۆلهندىم. ساڭا سېغىندىم. سهندىن باشقا باشپاناھىم يوق. سهندىن 
كىتابىڭغا،  قىلغان  نازىل  سهن  ئالالھىم!  يوق.  يۆلهنچۈكۈم  باشقا 

ئهۋهتكهن پهيغهمبهرلىرىڭگه ئىمان ئېيتتىم.» (بۇخارى، «دهۋائات»، 7)
«ئالالھىم! سېنى ياخشى كۆرۈشنى، ياخشى كۆرىدىغانلىرىڭنى 
ئىشالرنى  يهتكۈزىدىغان  مۇھهببىتىڭگه  ۋه  كۆرۈشنى  ياخشى 
نېسىپ قىلىشىڭنى تىلهيمهن. ئهي ئالالھىم! سېنىڭ سۆيگۈڭنى 
ماڭا نهپسىمدىن، ئائىلهمدىن ۋه سوغۇق سۇدىن بهك سۆيۈملۈك 

قىلغىن.» (تىرمىزى، «دۇئا»، 73)
شهيئىلهرنى  گۈزهل  ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا  بىزگه  «ئالالھىم! 

بهرگىن.» (مۇسلىم، «زىكىر»، 26)
قىلغىن.  مهرھهمهت  ماڭا  قىلغىن،  ئهپۇ  مېنى  «ئالالھىم! 
رازىلىقىڭغا ئېرىشتۈرىدىغان ئىشالرنى قىلغۇزغىن. ماڭا ساالمهتلىك 

ۋه خهيرلىك رىزىق بهرگىن.» (مۇسلىم، «زىكىر»، 35)
مېنى  يولدا  بۇ  ۋه  باشلىغىن  يولغا  توغرا  مېنى  «ئالالھىم! 

ئوتۇقلۇق قىلغىن.» (مۇسلىم، «زىكىر»، 78)
ۋه  قىلىشتىن  ئىش  ناچار  ئهخالقتىن،  ناچار  ئالالھىم!  «ئهي 
خاتا ئېتىقادقا كىرىپ قېلىشتىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن.» 

(تىرمىزى، «دۇئا»، 126)
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كېتىشىدىن،  يوقىلىپ  نېمهتنىڭ  بهرگهن  سهن  «ئالالھىم! 
سهن بهرگهن ساالمهتلىكنىڭ بوزۇلۇشىدىن، تويۇقسىز كېلىدىغان 
جازادىن ۋه سېنىڭ غهزىپىڭنى قوزغايدىغان ھهر خىل ئىشالردىن 

ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن.» (مۇسلىم، «زىكىر»، 96) 
قورقۇنچاقلىقتىن،  ھۇرۇنلۇقتىن،  ئاجىزلىقتىن،  «ئالالھىم! 
ۋه  تىرىكلهرنىڭ  ئازابتىن،  قهۋرىدىكى  كېتىشتىن،  قېرىپ 
تىلهيمهن.»  پاناھ  سېغىنىپ  ساڭا  پىتنىسىدىن  ئۆلۈكلهرنىڭ 

(مۇسلىم، «زىكىر»، 50)
«ئالالھىم! پايدىسىز ئىلىمدىن، تاش يۈرهكلىكتىن، تويماس 
پاناھ  سېغىنىپ  ساڭا  دۇئادىن  بولماس  ئىجابهت  نهپستىن، 

تىلهيمهن.» (مۇسلىم، «زىكىر»، 73)
مهنىۋى  ۋه  ئىپپهت  تهقۋا،  ھىدايهت،  سهندىن  «ئالالھىم! 

بايلىق تىلهيمهن.» (مۇسلىم، «زىكىر»، 72)
بولىدىغان،  خۇشال  قىلغاندا  ياخشىلىق  مېنى  رهببىم!  «ئهي 
يامان ئىش قىلىپ سالغاندا پۇشايمان قىلىدىغانالردىن قىلغىن.» 

(ئىبنى ماجه، «ئهدهب»، 57)

مهشھۇر شهخسلهر، ئالىم ۋه ئۆلىماالرنىڭ دۇئالىرى
ھهممىسىنى  ياخشىلىقالرنىڭ  ۋه  گۈزهللىك  بارلىق  «ئالالھىم! 
قىلمىشالرنىڭ  ناچار  ۋه  قهبىھ  بارلىق  تىلهيمهن.  سهندىن 

ھهممىسىدىن ساڭا سېغىنىمهن.» (ئائىشه)
«ئالالھىم! ماڭا ياخشى ئىشالرنى نېسىپ قىلغىن. ئىشلىرىمنى 
ۋه  رىياكارلىق  ئىچىگه  قىلغىن،  مهخسۇس  رازىلىقىڭغا  سېنىڭ 

يالغانچىلىق ئارىلىشىپ قېلىشتىن ساقلىغىن.» (ھهزرىتى ئۆمهر)
«يا رهببى! ئهھۋالىمنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىسهن. بىچارىلىقىمنى، 
ئامالسىزلىقىمنى بىلىسهن. مهخپى يالۋۇرۇشلىرىمنى ئاڭالۋاتىسهن. 
قويما.  ئارىسىغا  بولغانالرنىڭ  ئۈمىدسىز  سهندىن  مېنى 
كهمچىلىكىمنى ئهپۇ قىل، ئۇزاق ساقالتما، نائۈمىد قىلما. رهھمهت 
قىلىدىغانلىقىڭغا تولۇق ئىشىنىمهن. كۆڭلۈمده مۇھهببهت ئوتىنى 
ياندۇرغىن، مېنى سۆيگۈڭگه قاندۇرغىن، سۆيگۈڭنى كهم قىلما. 
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سېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇڭ ئالدىدا بويۇن ئهگدىم، سهجده قىلدىم، مېنى 
مهغفىرهت قىلغىن.» (ھهزرىتى ئهلى)

ھهمدۇساناالر  ئالالھقا  ئۇنۇتمايدىغان  قىلغۇچىنى  «زىكىر 
بولسۇن. دۇئا قىلغۇچىنى قۇرۇق قول قايتۇرمايدىغان، يالۋۇرغاننى 
يىغالتمايدىغان ۋه ئۈمىد قىلغۇچىنى نائۈمىد قويمايدىغان ئالالھقا 

ھهمدۇساناالر بولسۇن.» (ھهزرىتى ھهسهن)
خىيانهتچىلىكتىن  ۋه  ئاچلىقتىن  بولغان  ھهمراھ  يامان  «ئهڭ 
ۋه  قورقۇنچاقلىق  پىخسىقلىق،  ھۇرۇنلۇق،  سېغىنىمهن.  ساڭا 
ئۆلۈمنىڭ  ۋه  ھايات  سېغىنىمهن.  ساڭا  كېتىشتىن  قېرىپ  زىياده 

پىتنىسىدىن ساڭا سېغىنىمهن.»
سۆيگۈسىگه  باشقىسىنىڭ  سهندىن  قهلبىمىزنى  «ئالالھىم! 

ماكان بولۇپ قېلىشتىن پاكىزه تۇتقىن.»  (ئابدۇلقادىر جهيالنى)
بولۇشىمۇ  ئىجابهت  دۇئانىڭ  سهندىن،  دۇئا  رهببى!  «يا 
سهندىن. ئهي رهببىم! دۇئا تىلهكلىرىمىزده ساڭا اليىق كهلمهيدىغان 
سۆزلىرىمىزنى  ئۇ  بولساق،  خاتاالشقان  سېلىپ  دهپ  سۆزلهرنى 
سهن تۈزهتكىن، دۇئايىمىزنى مهقبۇل قىلغىن. چۈنكى سۆزلهرنىڭ 

ھاكىمى ۋه سۇلتانى سهن.»
تازىالپ  نهرسىلهرنى  پاسكىنا  بهدىنىمدىكى  مهن  «رهببىم! 
سهن  قهبىھلىكتىن  يامانلىق،  دۇنيايىمنى  ئىچكى  پاكىزلىدىم. 

تازىالپ پاكىزلىغىن.» (مهۋالنا)
رهب  سېنىڭال  پهقهت  ئهمهس،  باشقىالرنى  بىز  رهببى!  «يا 
ساڭىال  پهقهت  ۋه  قىلىمىز  قوبۇل  ئىكهنلىكىڭنى  (تهربىيىچى) 
ئارقىلىق  قىلىش  ئىتائهت  ساڭىال  پهقهت  ئېگىمىز.  بويۇن 
خۇشاللىق ۋه خاتىرجهملىككه ئېرىشىمىز. چۈنكى بارلىق قورقۇش 
سهن  سهن.  مهنبهسى  ئاخىرقى  ۋه  تۇنجى  ئۈمىدىمىزنىڭ  ۋه 
ئۈمىد  ئۈمىدلهندۈرمىسهڭ،  سهن  يوق؛  قورقۇش  قورقۇتمىساڭ، 
يوق. سهن لهززهت ھېس قىلدۇرمىساڭ، ھهممه نهرسه ئاچچىق؛ 
لهززهتلىك.»  نهرسه  ھهممه  قىلدۇرمىساڭ،  ھېس  ئاچچىق  سهن 

(مۇھهممهد ھهمدى يازىر)  



ئوقۇيلى...

بىسمىلالھ

ئالالھتۇر تۇنجى سۆزىمىز،
ئىمان تولغان قهلبىمىز. 

ئىشالر ئالالھ ئىسمى بىلهن،
باشالر، تۈگهر تهمى بىلهن. 

ئويغانغاندا ھهر سهھهر،
دهيمهن دهرھال بىسمىلالھ.

يېگهنده ۋه ئىچكهنده،
كىتابىمنى ئاچقاندا،

دهيمهن دائىم بىسمىلالھ،
ئۇنۇتمايمهن دائىما.

يۈزلهنسهم مهن رهببىمگه،
قۇۋۋهت كېلهر قهلبىمگه. 

ئالالھ ئىله ئاز كۆپ بولۇر، 
قىيىنچىلىق يوق بولۇر. 

مۇۋهپپهقىيهت كېلىدۇ،
دېسهك ئهگهر بىسمىلالھ.

چۈشۈرمهيمهن تىلىمدىن، 
ئالالھ تۇتار قولۇمدىن. 

ــــ مۇستاپا ئاسىم كۆكسال
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ياتقاندا

ياتتىم ئوڭدا، ئۆرۈلدۈم سولغا، 
سېغىندىم ئالالھىمغا،

پهرىشتىلهر گۇۋاھ بولسۇن،
دىنىمغا، ئىمانىمغا. 

ياتتىم ئالالھ قوپتۇر مېنى، 
نۇر ئىچىگه چۆمدۈر مېنى، 

جان بهدهندىن ئايرىلغاندا، 
ئىمان بىلهن تىرىلدۈر مېنى. 
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ئۈچىنچى باپ

سهنمۇ دۇئا قىلغىن

دۇئا بىلهن رهھمهت ئېيتىش: ئالالھ رازى بولسۇن
ئىشقا  بىرهر  ياقىدىغان  خوش  ياكى  ياخشىلىق  بىرهر 
رهھمهت  كىشىگه  قىلغۇچى  ياخشىلىق  چېغىمىزدا  يولۇققان 
قېيىنچىلىق  ياردهم  بۇ  ئهگهر  بولۇپمۇ  كېلىدۇ.  ئېيتقۇمىز 
ئىچىده تۇرغان ۋاقتىمىزدا يېتىپ كهلگهن بولسا، تېخىمۇ چىن 
يۈرهكتىن تهشهككۈر ئېيتقۇمىز كېلىدۇ. ئهسلىده بۇ ياخشىلىقنى 
بىزگه يولۇقتۇرغۇچى رهببىمىزدۇر. ئىنسانالرغا رهھمهت ئېيتقاچ 
بىر  ئېيتقاچ  رهھمهت  ئېيتىمىز.  تهشهككۈر  رهببىمىزگىمۇ 
تهرهپتىن رهببىمىزگه دۇئا قىلغان ھېسابلىنىمىز، شۇنىڭ بىلهن 
تهشهككۈرىمىز تېخىمۇ گۈزهللىشىدۇ. بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ 

بىر يولى بار، يهنى: «ئالالھ رازى بولسۇن» دېيىش. 
سۆزىنىڭ  تهشهككۈر  نۇرغۇن  بولسۇن»نى  رازى  «ئالالھ 
ئورنىدا ئىشلهتكىلى بولىدۇ. مهسىلهن: ئانىمىزغا: «ئالالھ رازى 
بولسۇن» دېسهك، بۇ: «جېنىم ئانا، تاماق بهك ئوخشاپتۇ، 

قولۇڭغا دهرت كهلمىسۇن» دېگهنلىك بولىدۇ. 
بهرگهنلىكىڭ  پۇل  خهجلىگىلى  دادا،  دادىمىزغا: «جېنىم 
ساۋاقدىشىمىزغا:  بولىدۇ.  دېگهنلىك  رهھمهت»  كۆپ  ئۈچۈن 
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قىيىن  مېنى  بهردىڭ،  ئىشلهتكىلى  ئۆچۈرگۈچۈڭنى  «ئاداش، 
ئهھۋالدىن قۇتقازدىڭ، رهھمهت! » دېگهنلىك بولىدۇ. 

رهھمهت  ئۈچۈن  كهتكهنلىكىڭىز  ئېلىپ  «ئهخلهتلهرنى 
دهرۋازىۋهن تاغا!»، «ئويۇنىمىز تۈگىدى، كۆڭۈللۈك ئوينىۋالدۇق 
ئۆگهتتىڭىز،  بىلىملهرنى  مۇھىم  بىزگه  «مۇئهللىم،  دوستالر.»، 

رهھمهت!» دېگهنلىك بولىدۇ. 
«ماڭا قىلغان بۇ ياخشىلىقىڭىز ئۈچۈن ئالالھمۇ سىزگه ياردهم 
قىلسۇن،  راۋا  ھاجىتىڭىزنى  قويمىسۇن،  كۈنگه  قىيىن  قىلسۇن! 

سىزنى ياخشى كۆرسۇن» دېگهنلىك بولىدۇ. 
بىزمۇ سىلهرگه: «ھهممىڭالردىن ئالالھ رازى بولسۇن دوستالر!» 
دهيمىز. چۈنكى ئهڭ ياخشى بىر ئىش قىلىۋاتىسىلهر، يهنى كىتاب 

ئوقۇپ ئىلىم ئۆگىنىۋاتىسىلهر.  

ئۇيقىدىن ئويغانغاندا ۋه ئۇخالش ئۈچۈن
ھهر سهھهرده ئۇيقىدىن ئويغانغان ۋاقتىمىزدا يېڭى بىر كۈنگه 
مهرھابا دهيمىز. قۇياش ئاسماندا ئاستا-ئاستا يۇقىرىغا ئۆرلهيدۇ، 
قۇشالر نهغمه-ناۋا قىلىشىدۇ. ئادهملهر كوچىالر ۋه يولالردا گوياكى 

ئۇياقتىن-بۇياققا ئۆتۈشۈۋاتقان چۈمۈلىلهردهك ئىشقا مېڭىشىدۇ. 
كۈنده  بىر  يېڭى  كۆتىرىپ  بېشىمىزنى  ياستۇقىمىزدىن 
ئويغانغىنىمىزدا پۈتۈن دۇنيا بىز ئۈچۈن تهييارلىنىپ بولغان. بۇ 

يېڭى كۈننى دۇئا بىلهن ئهڭ گۈزهل ھالدا باشلىساق بولىدۇ. 
«ئالالھىم! بۇ گۈزهل كۈنده مېنى ئويغانغىلى نېسىپ قىلغانلىقىڭ 
ئۈچۈن ساڭا ھهمدۇسانا بولسۇن. تېنىمنى ساالمهت قىلغانلىقىڭ 
ئۈچۈن ساڭا تهشهككۈر ئېيتىمهن (شۈكۈر قىلىمهن). بۇ كۈنىمنى 
سهھهرده  بىزنى  زىننهتلىگىن.  بىلهن  گۈزهللىك  ۋه  ياخشىلىق 

ئويغاتقىنىڭدهك، ئاخشاملىققىمۇ خهير ئىله يهتكۈزگىن.» 
ئوقىغان  پهيغهمبىرىمىز  ياكى  دۇئا  بىرهر  ئوخشاش  بۇنىڭغا 
يېڭى  ئوقۇغاچ  ئۆگىنىپ  دۇئا  بىرهر  قىلغان  تهۋسىيه  بىزگه  ۋه 

كۈنىمىزنى باشلىساق بولىدۇ. 
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سهھهرده ئورنىمىزدىن تۇرغاندا كۈنىمىزگه دۇئا بىلهن قانداق 
چاغدىمۇ  ئۇخاليدىغان  يېتىپ  ئاخشىمى  بولساق،  باشلىغان 
ياخشىدۇر.  ئىنتايىن  ئاخىرالشتۇرۇش  بىلهن  دۇئا  كۈنىمىزنى 
بۇنىڭ بىلهن ئىككى دۇئا ئارىسىدا ئۆتكۈزگهن كۈنىمىز بىزگه ئهڭ 

پايدىلىق ھالهتكه كېلىدۇ. 
«ئالالھىم! سېنىڭ ياردىمىڭ بىلهن ئاخشامغا كهلدۇق. بارلىق 
يامانلىق ۋه قىيىنچىلىقالردىن ساڭا سېغىنىمهن. ياخشىلىقلىرىمنى 
قوبۇل قىلغىن، يامانلىقلىرىمنى ئهپۇ قىلغىن. ئۇيغانغان چېغىمدا 
ۋه  ماڭا  كۈننى  بىر  بولغان  ياخشى  تېخىمۇ  قارىغاندا  كۈنگه  بۇ 
ياخشى كۆرىدىغانلىرىمغا نېسىپ قىلغىن» دېسهك ياكى خالىغان 
دۇئانى ئوقۇساق بولىدۇ. قۇرئانى-كهرىمدىكى ئاخىرقى ئۈچ سۈره، 
يهنى ئىخالس، فهلهق، ناس سۈرىلىرىنى ئۈچ قېتىمدىن ئوقۇشنى 

پهيغهمبىرىمىز تهۋسىيه قىلغان، بۇالرنى ئوقۇيلى. 

يامانلىقالرغا قارشى قالقان بولۇشى ئۈچۈن
بۇ دۇنيادا بهزىده ئهخالقى ناچار ئادهملهر ياكى قهبىھ قىلمىشالر 
بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىشىمىز مۇمكىن. بۇنداق ئهھۋالالردا كۈچلۈك 
تىرىشىشىمىز،  ئۈچۈن  تۈزىتىش  ئىشالرنى  ناچار  بولۇشىمىز، 
كېرهك.  تىلىشىمىز  ياردهم  ئالالھتىن  ۋه  بولۇشىمىز  سهۋرچان 
پاناھىدا  ئۆز  بىزنى  ئالالھ  يېتىدۇ.  ھهممىگه  كۈچى  ئالالھنىڭ 
ساقلىسا، ھېچكىم بىزگه زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ. ئۇنداقتا ئالالھتىن 
بىزنى ۋه ياخشى كۆرىدىغان كىشىلىرىمىزنى پاالكهتتىن، ئهخالقى 
كىشىلهر  ياخشى  بىزنى  تىلهيلى.  ساقلىشىنى  كىشىلهردىن  ناچار 
بىلهن ئۇچراشتۇرۇشىنى، ئىشهنچىلىك، دۇرۇست، ياخشى ئادهم 

بولغىلى نېسىپ قىلىشىنى تىلهپ دۇئا قىاليلى. 

دۇئاالر قورقۇشتىن قۇتۇلدۇرىدۇ
ياخشى  بىلىپ  بهزىده  نهرسىلهردىن،  بىلمهيدىغان  بهزىده 
دىققىتىمىز  قورققاندا  قورقىمىز.  نهرسىلهردىن  كۆرمهيدىغان 
چېچىلىپ، تىترهپ، تهرلهيمىز، ھهتتا يىغاليمىز. لېكىن تىنچلىنىپ 
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ئهسلىمىزگه كهلگهنده بۇ يهرده بۇنچىۋىال قورققۇدهك بىر نهرسىنىڭ 
يوقلۇقىنى بايقايمىز. قورقۇنچتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، بۇ تۇيغۇنىڭ 
يۇقۇلۇشىنى ساقالپ ئولتۇرۇشنىڭ ئورنىغا، ئالالھقا دۇئا قىلىپ، 
خاتىرجهم بولساق، راھهتلىسهك بولىدۇ. ھهممىگه كۈچى يېتىدىغان 

رهببىمىزدىن ياردهم تىلىسهك بولىدۇ. 
بىلىمىزكى، رهببىمىز ھهممىنى كۆرۈپ، بىلىپ تۇرىدۇ. قورققان 
ۋاقتىمىزدا قانچىلىك غهم-ئهندىشه قىلغان، بىئارام بولغانلىقىمىزنىمۇ 
قورققان  قىلىدۇ،  خاتىرجهم  بىزنى  ئالالھ  پهقهت  تۇرىدۇ.  بىلىپ 
نهرسىلهردىن بىزنى ئۇ قوغدايدۇ. كۆڭلىمىزگه خاتىرجهملىك، ھۇزۇر 
بېرىدۇ. شۇڭا ئالالھقا دۇئا قىلىش ئارقىلىق قورقۇشتىن قۇتۇالاليمىز. 

غهم-قايغۇ ۋه قىيىنچىلىقنى يوق قىلىدۇ
ھاياتتا غهم-قايغۇلۇق، قىيىنچىلىق كۈنلىرىمىز بولۇپ تۇرىدۇ. 
دهرت بهرگهن ئالالھ دهرماننىمۇ بېرىدۇ. بۇنداق چاغالردا ئالالھقا 
سېغىنىپ، دۇئا قىلىپ، دهرت-ھهسرهتتىن قۇتۇلىدىغان ئىشالرنى 
قىلىش  ھۇزۇرلۇق  خاتىرجهم،  كۆڭلىمىزنى  كېرهك.  قىلىشىمىز 

ئۈچۈن ھهر ۋاقىت دۇئا قىلساق بولىدۇ. 
ئىگىسى  زېمىنالرنىڭ  ۋه  ئاسمانالرنىڭ   رهببىمىزنىڭ  
ياردهم  بىزگه  تىلىسهك  ياردهم  ئۇنىڭدىن  ئىكهنلىكىنى، 
دهرت-ئهلهم،  ئارقىلىق،  قىلىش  دۇئا  ئۇنىڭغا  قىلىدىغانلىقىنى، 
قۇتۇالاليدىغانلىقىمىزنى  قىيىنچىلىقالردىن  ۋه  غهم-غۇسسه 

بىلىمىز. 
«ئهي رهببىمىز! سېنىڭ ھهممىگه كۈچۈڭ يېتىدۇ. دهرت-ئهلهم، 
غهم-قايغۇ ۋه قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ساڭا يالۋۇرۇپ دۇئا 
قىلىۋاتىمىز. ئاۋازىمىزنى ئاڭالپ تۇرىسهن، بىزگه ياردهم قىلغىن!» 
دهپ دۇئا قىلساق بولىدۇ. قۇرئانى-كهرىمدىن ئۆگهنگهن شىپا ۋه 
دۇئا ئايهتلىرىنى ئوقۇساق بولىدۇ. بۇنداقتا رهببىمىز بىزگه ياردهم 

قىلىپ، بىزنى ھهر خىل قىيىنچىلىقتىن خاالس قىلىدۇ. 
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گۇماننى يوق قىلىش ئۈچۈن
پهسلى  ياز  بار.  ئاالھىدىلىكى  خاس  ئۆزىگه  پهسىلنىڭ  ھهر 
مهسىلهن:  پهرقلىنىدۇ.  كۆپ  بىر-بىرىدىن  پهسلى  قىش  بىلهن 
بولۇپ  كۆرهلمهس  كۆزنى  كۆز  قاپالپ،  تومان  ئهتراپنى  پۈتۈن 
ھهممىمىز  بولىدىغانلىقىنى  تهس  قانچىلىك  چاغالردا  قالغان 
ياكى  تۈۋرۈك  يىراقلىقتىكى  قهدهم  قانچه  بىر  بهزىده  بىلىمىز. 
چوقۇر يهرنى ئىلغا قىاللمايمىز. ئهسلىده شهك-شۈبھه، گۇمانمۇ 
مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشايدۇ. گۇمانالنغان ۋاقتىمىزدا كۆز ئالدىمىزنى 
ئېنىق كۆرهلمهيمىز. بۇ ئهھۋالدا توغرا قارار چىقارغىلى بولمايدۇ-
ده، خاتالىق سادىر قىلىپ سېلىش ئېھتىمالىمىز يۇقىرى بولىدۇ. 
ئالالھتىن  سېغىنىشىمىز،  ئالالھقا  چوقۇم  چاغالردا  بۇنداق  شۇڭا 
ياردهم تىلىشىمىز الزىم. كاللىمىزنى بىھۇده مهشغۇل قىلغان گۇمان، 

شهك-شۈبھىلهردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن دۇئا قىلىشىمىز الزىم. 
«ھهممىگه كۈچى يېتىدىغان رهببىم! كالالمنى ساراڭ قىلغان بۇ 
گۇمانالردىن مېنى خاالس قىلغىن. كۆڭلۈمنى خاتىرجهم قىلغىن. 
گۇمان، شهك-شۈبھه ئىچىگه غهرق بولۇشتىن ۋه تهمتىرهشتىن خالى 
نىشان  ئېرىشىشنى  رازىلىقىڭغا  سېنىڭ  ئىشىمدا  ھهممه  قىلغىن. 
چىقىرىشىمنى  قارار  بىر  پايدىلىق  ئۈچۈن  كهلگۈسىم  قىلىشىمنى، 
ماڭا نېسىپ قىلغىن. كېيىنكى پۇشايمانلىقتىن ۋه بىلمهي ئۆزهمگه 
زىيان سېلىپ سېلىشتىن ساقلىغىن» دېسهك ياكى باشقا سۆزلهر 

بىلهن دۇئا قىلساق بولىدۇ. 

شىپا ئۈچۈن
ھاياتتا كۆپىنچه ۋاقىتلىرىمىز ساالمهتچىلىكته ئۆتسىمۇ، بهزى كۈنلهرده 
ئاغرىپ قالىدىغان چاغلىرىمىز بولىدۇ. كېسهل ئېغىرالشقاندا ئاغرىق 
ئازابى تارتىپ قاتتىق قىينىلىمىز. كېسهلنى بهرگهن ئالالھ ئهلۋهتته 
شىپانىمۇ بىلله بهرگهن. بۇ سهۋهپتىن دۇختۇرخانىغا بېرىپ داۋالىنىشنى، 
ساقىيىشنى ئوياليمىز. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا كېسىلىمىزنىڭ تىزراق 
ساقىيىشى، دهردىمىزنىڭ يېنىكلىشى، قىيىنچىلىقلىرىمىزنىڭ ھهل 
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بولۇشى، باشقا ئادهملهر بىلمهيدىغان ئاغرىقلىرىمىزنىڭ يۇقۇلۇشى 
ئۈچۈن چاره بولسۇن دهپ ئالالھقا دۇئا قىلىمىز. چۈنكى جىسمانىي 
ۋه مهنىۋى كېسهللىكلىرىمىزگه شىپالىق بهرگۈچى ئالالھتۇر. شۇڭا، 
ئۆزىمىزنى مىجهزىمىز يوقتهك ھېس قىلغاندا، كېسهلدىن ساقىيىشنى 

كۈتۈپ تۇرغاندا دۇئا قىلىشىمىز كېرهك.      
دۇچار  كېسهلگه  يوق  داۋاسى  سهن  ئالالھىم!  «ئۇلۇغ 
قىلمايسهن. ھهر دهرتكه بىر داۋا ياراتقانسهن. كېسىلىمگه شىپالىق 
بهرگىن. ئاغرىق ئازابىدىن قۇتۇلۇشنى، ساالمهت بولۇشنى، ساق 
قىلغىن»  نېسىپ  ماڭا  بىلىشنى  قهدىر-قىممىتىنى  چاغلىرىمنىڭ 
ۋه  ئايهتلىرى  شىپا  قۇرئانى-كهرىمدىكى  قىلساق،  دۇئا  دهپ 

ھهدىس شهرىفتكى شىپا دۇئالىرىنى ئوقۇساق بولىدۇ. 
تىلهكلىرىم بار 

ئىنساننىڭ ئارزۇ-تىلهكلىرىنىڭ يازلىق، قىشلىق، كېچىلىك، 
ئارزۇ-  يوق.  پهرقى  بىر  دهيدىغان  كىچىك  چوڭ،  كۈندۈزلۈك، 
تىلهكلىرىمىز ئهمهلگه ئاشقاندا خۇشال بولىمىز. كېچىكىپ قالسا، 
كۆڭلىمىز غهش بولىدۇ. ئهمما بۇ ئىش بېشىمىزغا كهلمىگۈچه، بىز 
ئۇنىڭ بىز ئۈچۈن پايدىلىق ياكى زىيانلىق ئىكهنلىكىنى ئومۇمهن 
بىلهلمهيمىز. كۆڭلىمىزده يۇشۇرغان ھهر خىل ئارزۇ-تىلهكلىرىمىزنى 
بىلىدىغان، بىز ئۈچۈن ھهمىشه ئهڭ ياخشى بولسۇن دهيدىغان بىر 
رهببىمىز بار. ئۇ گهرچه كۆڭلىمىزدىكىنى بىلسىمۇ، ئهمما بىزنىڭ 
ئۇنى ئۆزىگه ئېيتىشىمىزنى ۋه بىۋاسته ياردهم تىلىشىمىزنى ياخشى 
كۆرىدۇ. بىزمۇ پۈتكۈل ئېھتىياجلىرىمىزنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ، بىزنى 
ئهڭ پايدىلىق بىر يولدا قويۇشىنى تىلهيمىز. بىز تىلىگهن بىر ئىش 

ئۇچرىغاندا دۇئا قىلىپ، ئۇنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىنى تىلهيمىز. 
«ئهي ئۇلۇغ ئالالھىم! سهن ساڭا ئېچىلغان قولالرنى قۇرۇق قول 
پېتى ياندۇرمايسهن. مهنمۇ سهندىن ياردهم تىلهيمهن. قولۇمدىن 
كېلىدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلدىم، ئهمدى سهندىن ياخشى 
بىر نهتىجىگه ئېرىشتۈرۈشىڭنى تىلهيمهن. مېنى مۇرادىمغا يهتكۈزگىن. 
كۆڭلۈمنى يېرىم قىلىدىغان، زىيىنى تېگىدىغان ئىشالرنى مهندىن 
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يىراق قىلغىن. ئارزۇ-تىلهكلىرىمنى ۋه ئاقىۋىتىمنى ياخشى قىلغىن!» 
دېسهك، ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان سۆزلهر بىلهن رهببىمىزگه 

تىلىكىمىزنى يوللىساق بولىدۇ. 

بوۋىلىرىمىز، مومىلىرىمىز ۋه ئورۇق-تۇغقانلىرىمىز ئۈچۈن
باشقا  ئاتا-ئانىمىزدىن  ئائىلىمىزده  بىلىسىلهركى،  سىلهر 
ياخشى  نهۋره،  ياخشى  پهرزهنت،  ياخشى  بىر  بار.  چوڭلىرىمىزمۇ 
ئۇنۇتماسلىقىمىز  دۇئالىرىمىزدا  ئۇالرنى  ئۈچۈن  بولۇش  تۇغقان 
كېرهك. شۈبھىسىزكى، چوڭلىرىمىزنىڭ بىزده ھهققى بار. ئالالھنىڭ 
بىزدىن رازى بولۇشىنى ئۈمىد قىلساق، چوڭالرغا ياخشى مۇئامىله 
قىلىشىمىز، ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىشىمىز، ئۇالرنىڭ كۆڭلى خوش 
قىلىشىمىز،  دۇئا  ئۇالرغا  كېرهك.  قىلىشىمىز  ئىشالرنى  بولىدىغان 
ئۇالرنىڭمۇ دۇئاسىنى ئېلىشقا تىرىشىشىمىز كېرهك. ئۇالرنىڭ بىزدىن 
رازى بولۇشى ئالالھنى خۇشال قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ئۇالرمۇ بىزگه 
ياخشى دۇئا قىلىدۇ. ئائىلىمىزدىكى چوڭ ئانا، چوڭ دادىلىرىمىز 

ئۈچۈن دۇئا قىلىشنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرهك. 
«ئهي ئۇلۇغ ئالالھىم! مېنى كىچىكلهرگه شهپقهت قىلىدىغان، 
چوڭالرغا ھۆرمهت قىلىدىغان ئادهم قىلغىن. چوڭلىرىمىزغا پايدىلىق 
قىلغىن،  نېسىپ  بولۇشىنى  رازى  مهندىن  ئۇالرنىڭ  بولۇشۇمنى، 
سهنمۇ مهندىن رازى بولغىن!» دېسهك ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش 

سۆزلهر بىلهن يېقىنلىرىمىز ئۈچۈن دۇئا قىلساق بولىدۇ. 

ئۇالر بۇ دۇنيادىن كهتتى، ئهمما قهلبىمىزدىن كهتمىدى
بولغىنىدهك،  بوۋاقالر  تۇغۇلىدىغان  سىكونىتتا  ھهر  دۇنيادا 
بىلىمىزكى،  بىز  بار.  ئادهملهرمۇ  ئۆلىدىغان  سىكونىتتا  ھهر 
باشاليدۇ.  ھاياتنى  بىر  يېڭى  بهلكى  بولمايدۇ،  يوق  ئۆلگهنلهر 
ئۇ ھاياتنىڭ بېشىدا ھهممه كىشىنىڭ ياخشى، يامان ئهمهللىرى 
ئېرىشىدۇ.  جازاغا  ياكى  مۇكاپات  چۈشلۈق  شۇنىڭغا  تارتىلىپ، 
بولغانالر  ۋاپات  ئىچىده  يېقىنلىرىمىز  ۋه  كىشىلهر  ئهتراپىمىزدىكى 
تېخىمۇ  ئۇالرنىڭ  ئهمما  بولسىمۇ،  قىيىن  گهرچه  ئايرىلىش  بار. 
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ياخشى بىر يهرده ياشاۋاتقانلىقىنى ئويالپ، كۆڭلىمىزنى خاتىرجهم 
تۇتساق بولىدۇ. يهنه ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىاليلى. بۇنداقتا ئۇالرغا 
بولغان مۇھهببىتىمىزنىڭ تېخىچه داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ۋه ئۇالرغا 

ياخشىلىق تىلىگهنلىكىمىزنى ئىپادىلىگهن بولىمىز. 
قىلىپ  ئامانهت  جېنىمىزنى  بىزگه  ئالالھىم!  ئۇلۇغ  «ئهي 
بهردىڭ. ۋاقتىمىز توشقاندا ئۇنى بىزدىن سهن ئالىسهن. ئۆمرىمىز 
بويىچه سهن ياخشى كۆرىدىغان بىر ئادهم بولۇپ ياشاشنى بىزگه 

نېسىپ قىلغىن.»
بولغان)  ۋاپات  (ئاللىقاچان  ئهمهس  ھاياتتا  ھازىر  «ئالالھىم! 
بارلىق يېقىنلىرىمغا رهھمهت قىلغىن، ئۇالرغا جهننهت نېمهتلىرىنى 
بىلهن  سۆزلهر  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  ياكى  دهپ  قىلغىن»  ئىكرام 

ۋاپات بولغان يېقىنلىرىمىز ئۈچۈن دۇئا قىلساق بولىدۇ.

ئاتا-ئانىمىز ۋه بىر تۇغقانلىرىمىز ئۈچۈن
بىلمهيمهن.  يوق،  قالدىڭالرمۇ  ئۇزاقتا  ئائىلهڭالردىن  سىلهر 
ئائىلىمىزدىن  ئۇزاقتا قېلىپ،  ئۇالرنى قاتتىق سېغىنغان ۋاقىتلىرىمىزدا 
ئىلگىرى بىلىپ بىلمهي بهزىده رهنجىشىپ قالىدىغان ئاتا-ئانىمىز 
ۋه بىر تۇغقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئهسلىده بىز ئۈچۈن نهقهدهر 
قىممهتلىك ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىمىز. ئادهملهر مانا مۇشۇنداق، 
ئىلكىمىزدىكىلهر قولىمىزدىن چىقىپ كهتكهندىال ئاندىن ئۇالرنىڭ 
قىممىتىنى ھېس قىلىدىغان گهپ. (ئۆلمىگۈچه رهھمهتلىك بولماس 
ئاتا-ئانا  ئالدىمىزدىكى  كۆز  ھالبۇكى،  بار)  ماقال  بىر  دهيدىغان 
ۋه بىر تۇغقانلىرىمىز سۆيگۈ-مۇھهببهت ۋه قهدىر-قىممهتكه ئهڭ 
اليىق كىشىلىرىمىزدۇر. ئاتا-ئانىمىز ۋه بىر تۇغقان قېرىنداشلىرىمىز 
بىلهن بىر تامنىڭ خىشلىرىغا ئوخشايمىز. بىر خىشقا دهز كهتسه، 
پۈتۈن تامنىڭ كۆرۈنۈشىگه تهسىر يېتىدۇ. ئهمما مهزمۇت بىر تام 
بىر خىشتىكى دهز تۈپهيلى يىقىلىپ چۈشمهيدۇ. ئۇالر بىز بىلهن 
ئائىلىمىزدىكىلهرنى  بولىدۇ.  بىئارام  ياكى  بولىدۇ  خۇشال  بىلله 
ئهسلهش  دۇئادا  ئۇالرنى  بولۇش،  ئادهم  بىر  قىلىدىغان  خۇشال 
بولسا، بىز چوقۇم قىلىشقا تېگىشلىك بولغان ۋاپادارلىقتۇر. يهنى، 
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ئۇالرغا قىلىدىغان ياخشىلىقىمىزدىن بىرسى دۇئادۇر. دۇئالىرىمىزدا 
ئۇالرنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرهك. 

«ئهي ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھىم! مېنى تهربىيىلهپ چوڭ قىلغان 
ئاتا-ئانامغا رهھىم-شهپقهت قىلغىن! ئۇالر مېنى قانداق قوغدىغان 
ئاخىرهتته  ۋه  دۇنيا  قوغدىغىن.  شۇنداق  ئۇالرنى  سهنمۇ  بولسا، 
ئائىلهمگه ياخشىلىق، گۈزهللىك ۋه نېمهتلهرنى نېسىپ قىلغىن. 
مېنى، ئاتا-ئانامنى، بىر تۇغقانلىرىمنى ۋه مهن ياخشى كۆرىدىغان 
بارلىق كىشىلهرنى پاالكهتلهردىن ساقلىغىن. بىزنى ئۆزئارا مېھرى-
شهپقهتلىك قىلغىن!» دېسهك ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلهر 

بىلهن يېقىنلىرىمىز ئۈچۈن دۇئا قىلساق بولىدۇ. 

دوستىمىز جېنىمىزدۇر
يېقىن  ئهڭ  كېيىنكى  تۇغقانلىرىمىزدىن  بىر  ئاتا-ئانا، 
كۈنلهرده  ياخشى-يامان  دوستلىرىمىزدۇر.  سىرداش  ئادىمىمىز 
يېنىمىزدا بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدىغان ۋه نۇرغۇن ئىشالردا بىرلىكته 
ھهمكارلىشىدىغان بۇ دوستلىرىمىزغىمۇ دۇئا قىلىشىمىز كېرهك.    

«ئالالھىم! مېنى ياخشى ئادهملهر بىلهن دوست قىلغىن. مېنى 
قىلغىن.  سازاۋهر  ھۆرمهتكه  ئىشهنچىلىك،  يېنىدا  دوستلىرىمنىڭ 
ئارىمىزدا ئاداۋهت، ئۆچمهنلىك، دۆشمهنلىك، چىدىماسلىق پهيدا 
قىلمىغىن. ئۆز ئارا مېھرى-شهپقهتلىك بولۇشنى ۋه بىر-بىرىمىزنى 
ياخشى كۆرىشىمىزنى نېسىپ قىلغىن!» دېسهك ياكى مۇشۇنىڭغا 

ئوخشاش دۇئا قىلساق بولىدۇ.   

ئۆيگه كىرگهن ۋه ئۆيدىن چىققان ۋاقتىمىزدا
قىلىدىغان،  ھېس  خۇشال  ۋه  بىخهتهر  ئۆزىمىزنى 
ئائىلىمىزدىكىلهر بىلهن بىرلىكته ياشايدىغان مهخسۇس ماكانىمىز 
مىنهششهيتانىرراجىيىم  «ئهئۇزۇبىلالھى  ئۆيىمىزدىن:  ئۆيىمىزدۇر. 
ئۇچراش  چىقساق،  دېگهچ  بىسمىلالھىررهھمانىرراھىيىم» 
باال-قازاالردىن  ۋه  قىيىنچىلىق  خىل  ھهر  بولغان  ئېھتىمالىمىز 
ئالالھقا سېغىنغان بولىمىز. رهببىمىزدىن ياردهم تىلهش ئارقىلىق 
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ئالالھقا  چاغدىمۇ  كىرىدىغان  ئۆيگه  ئېرىشىمىز.  خاتىرجهملىككه 
پاناھىدا  ئۆز  بىزنى  ئالالھنىڭ  ئهھۋالدا  خىل  ھهر  قىلىپ  دۇئا 

ساقلىشىنى تىلىسهك بولىدۇ. 
«ئهي ھهممىگه قادىر ئالالھىم! بارلىق يامانلىقالردىن، ناچار 
پاناھ  سېغىنىپ  ساڭا  باال-قازاالردىن  شهررىدىن،  ئادهملهرنىڭ 
بىر  قانداق  ھهر  ئارىلىقتا  بولغان  قايتقۇچه  ئۆيۈمگه  تىلهيمهن. 
پاالكهتكه يولۇقۇپ قېلىشتىن، ئهسكى ئىش قىلىپ سېلىشتىن، 
ئۇچراشتىن  قىيىنچىلىقالرغا  خىل  ھهر  بىلىنمىگهن  بىلىنگهن، 
مېنى ئۆز پاناھىڭدا ساقال. ئالالھىم! ئۆيگه ساق-ساالمهت بارغىلى 
نېسىپ قىلغىن» دېسهك ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دۇئا قىلساق 

بولىدۇ، مۇشۇنداق قىلىشىمىز كېرهك. 
بىزگه  رهببىم!  ئۇلۇغ  ئهي  «بىسمىلالھىررهھمانىرراھىيىم، 
ساغالملىق،  بىزگه  ئاچقىن.  ئىشىكلىرىنى  بهرىكهت  ۋه  رهھمهت 
ئۆيىمىزنى  بهرگىن.  تۇرمۇش  تهرتىپلىك  ۋه  بايلىق  خۇشاللىق، 
جېدهل-ماجراالرنى،  قىيىنچلىقالرنى،  قىلغىن.  بهرىكهتلىك 
كۆڭۈلسىزلىكلهرنى ئۆيىمىزدىن ئۇزاق تۇتقىن. ئائىلىمىزنى شاد-
خۇرام، كۆڭۈللۈك، راھهت، ھۇزۇرلۇق ۋه بهرىكهتلىك قىلغىن!» 

دېسهك ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دۇئا قىلساق بولىدۇ.  

مهكتهپكه بېرىش يولىدىكى ئهڭ سهمىمى دوست
كۈندىن  باشالنغان  ھاياتىمىز  ئوغۇچىلىق  كىرىپ  مهكتهپكه 
قوشۇش،  (ئېلىش،  ئهمهل  تۆت  يېزىشنى،  ئوقۇش،  ئېتىبارهن 
ئۆگىنىمىز،  مېرىدىئانالرنى  ۋه  پاراللېل  بۆلۈش)نى،  كۆپهيتىش، 
بهسلىشىپ  بىلهن  ساۋاقداشلىرىمىز  بىلىملهرنى  نۇرغۇن  يهنه 
تونۇشۇپ  بىلهن  بىلىملهر  يېڭى-يېڭى  كۈنى  ھهر  ئۆگىنىمىز. 
قاتنىشىمىز،  ئىمتىھانغا  ئۈچۈن  ئۆلچهش  سهۋىيىمىزنى  تۇرىمىز، 
ھهتتا  ئىمتىھان.  ئېغىزچه  بهزىده  ئىمتىھان،  يېزىقچه  بهزىده 
بارغانسىرى بۇ ئىمتىھانالر تهسلىشىپ كېتىدۇ. نهچچه مىڭ كىشى 
تهس  ئىمتىھانلىرى  گهرچه  بولىدۇ.  ئىمتىھانالر  قاتنىشىدىغان 
ئىش.  بىر  كۆڭۈللۈك  يهنىال  ئوقۇش  مهكتهپته  لېكىن  بولسىمۇ، 
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چىقساق،  يولغا  بىلهن  دۇئا  چاغدا  ماڭىدىغان  مهكتهپكه  بولسا، 
ھهر بىر قهدىمىمىز ۋه مهكتهپتىكى ھهر بىر سائهت ۋاقتىمىز تېخىمۇ 
دۇئا  چاغدا  ماڭىدىغان  مهكتهپكه  بولىدۇ.  ئۆنۈملۈك  ۋه  مهنىلىك 

قىلىشنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرهك. 
«ئالالھىم! مېنىڭ زېھنىمنى ئۆتكۈر قىلغىن، دهرسلهرنى ئهسته 
ساقالش قابىلىيىتىمنى كۈچلۈك قىلغىن. ئۆگىنىشىمنى ئۇتۇقلۇق 
قىلغىن، بىلىمىمنى زىياده قىلغىن. دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىكىم ئۈچۈن 
پايدىلىق بىلىملهرنى ئاسان ئۆگهنگىلى نېسىپ قىلغىن!» دېسهك 

ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دۇئا قىلساق بولىدۇ. 

ئهڭ چوڭ مۇۋهپپهقىيهت
بىرسى  تۇيغۇالردىن  قىلىدىغان  خۇشال  كۆڭلىمىزنى 
چوڭ  چوڭ  چاغالردا  بهزى  مۇۋهپپهقىيهت  مۇۋهپپهقىيهتتۇر. 
بىر  تهبهسسۇم،  بىر  چاغالردا  بهزى  ئېرىشتۈرسه،  مۇكاپاتالرغا 
ئېغىز ماختاش سۆزى بىزگه ئۇ مۇۋهپپهقىيهتنى ھېس قىلدۇرىدۇ. 
ئۆزىمىز  ئاۋۋال  قازانغانلىقىمىزغا  مۇۋهپپهقىيهت  ياخشىسى  ئهڭ 
ئىشىنىشىمىز كېرهك. مۇۋهپپهقىيهت يولىدا تىرىشچانلىقنى قهتئى 
كۆڭۈلدىكىدهك  ئهگهر  كېرهك.  قويماسلىقىمىز  بۇشاشتۇرۇپ 
ۋاز  ھهرگىز  تىرىشچانلىقتىن  ئېرىشهلمىسهكمۇ،  نهتىجىگه 
كهچمهسلىكىمىز كېرهك. چۈنكى تىرىشچانلىقنى داۋامالشتۇرۇش، 
قولغا  مۇۋهپپهقىيهت  نهتىجىسىده  بولۇش  غهيرهت-شىجائهتلىك 
قانچىلىك  مۇكاپاتالر  تۇرغان  كۈتۈپ  بىزنى  ئاخىرىدا  كېلىدۇ. 
چوڭ بولۇشىدىن قهتئىنهزهر، ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسى رهببىمىزنىڭ 
بىزدىن رازى بولغىنىدىنمۇ بهك مۇھىم ئهمهس. رهببىمىز بهرگهن 

مۇكاپات دۇنيادا ۋه ئاخىرهتته ئىناۋهتلىكتۇر. 
مهسئۇلىيهتنى  بىر  ھهر  ئالغان  ئۈستىمىزگه  «ئالالھىم! 
مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا ئادا قىلغىلى نېسىپ قىلغىن. يولىمىزدىكى 
نېسىپ  بولۇشنى  غهيرهتلىك  ئۆتۈشنى،  ھالقىپ  تۇسالغۇالردىن 
قىلغىن.  ياردهم  قىلغىن،  مهرھهمهت  بىزگه  ۋاقىت  ھهر  قىلغىن. 
تهكهببۇرلۇقتىن  ھاكاۋۇرلۇق،  ماختانچاقلىق،  كىبىردىن،  مېنى 
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يىراق قىلغىن!» دېسهك ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش دۇئا قىلساق 
بولىدۇ. 

ئاسانالشسۇن
بهزىده قىيىنچىلىقالر بىزنى تېخىمۇ كۈچلۈك قىلىدۇ. چۈنكى 
ئۆزىمىزنى  جهريانىدا  قىلىش  كۈرهش  قارشى  قىيىنچىلىقالرغا 
ئوسۇل،  مېتود،  يېڭى  يېڭى  قىلدۇرااليمىز.  تهرهققىي  تېخىمۇ 
ئاشۇرىمىز.  كۈچىمىزنى  قارشىلىق  ئۆگىنىپ،  چاره-تهدبىرلهرنى 
يولىمىزنى  قىيىنچىلىقالرنىڭ  تۇرمۇشىمىزدا  كۈندىلىك  لېكىن 
توسۇشىنى خالىمايمىز. شۇنداقتىمۇ ھهممه ئىشنىڭ ئاسان، قوالي 
بولغىنىنى ئىزدهپ ئولتۇرماي، ئىشلىرىمىزدىكى قىيىنچىلىقالرنىڭ 
ھهل بولۇشى، غهيرهت-شىجائىتىمىزنىڭ سۇسلىشىپ قالماسلىقى 
ئۈچۈن دۇئا قىلساق بولىدۇ. ئىشلىرىمىزنىڭ ئاسانلىشىشى ئۈچۈن 

مۇنداق دۇئا قىاليلى:
«رهببى يهسسىر ۋهال تۇئهسسىر، رهببى تهممىم بىلخهير.»

ئاسانالشتۇرغىن،  ئىشلىرىمنى  «رهببىم!  مهنىسى: 
تاماملىغىلى  بىلهن  نهتىجه  ياخشى  ئىشنى  بۇ  تهسلهشتۈرمىگىن. 

نېسىپ قىلغىن.»

سهپهردىكى دۇئا
بۇ  تۇرىمىز.  چىقىپ  سهپهرگه  ئۇزۇن  بهزىده  قىسقا،  بهزىده 
سهپهرلهر بهزىده بىر ئىككى سائهتلىك بولسا، يهنه بهزىده بىر 
بىلهن  يېرىمىز  چىققان  يولغا  مۇمكىن.  بولۇشى  كۈنلۈك  قانچه 
بارماقچى بولغان مهنزىلىمىز ئارىسىدىكى مۇساپه قانچىلىك ئۇزۇن 
ياكى قىسقا بولۇشىدىن قهتئىنهزهر، سهپهرنىڭ ئۆزىگه چۈشلۈق 
ئاسانلىشىشى  ئىشالرنىڭ  تهس  بۇ  ئهلۋهتته،  بار.  تهرىپى  تهس 
ئۈچۈن رهببىمىزدىن ياردهم تىلىسهك بولىدۇ. بۇنداقتا، يېنىمىزدا 
بىلله ئېلىپ ماڭالماي، ئارقىمىزدا قالغان ھهممه نهرسىمىزنى ئهڭ 

ئىشهنچىلىك ساقلىغۇچىغا تاپشۇرغان بولىمىز.     
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ساڭا  تىلهيمهن،  ياردهم  سهندىن  رهببىم!  ئۇلۇغ  «ئهي 
ئىشىنىمهن، سهپىرىمنى قوالي قىلغىن. باال-قازا، قىيىنچىلىقالرغا 
گۈزهللىك  ۋه  ياخشىلىق  ساقلىغىن.  پاناھىڭدا  ئۆز  ئۇچراشتىن 
ئىشىمنى  بهرگىن،  خاتىرجهملىك  كۆڭلۈمگه  قىلغىن.  نېسىپ 
ئاسانالشتۇرغىن.» «ئهي رهببىم! ئۆزهمنى، دىنىمنى، ئائىلهمنى، 
ئۇرۇق-تۇغقان، دوست-بۇرادهرلىرىمنى ۋه ھهممه نهرسهمنى ساڭا 
پاالكهتلهردىن  ۋه  باال-قازا  تۈرلۈك  ھهر  بىزنى  قىلدىم.  ئامانهت 

ئۇزاق قىلغىن.»
ساق- يېرىمىزگه  بارىدىغان  بىزنى  رهببىم!  گۈزهل  «ئهي 
دېسهك  قىلغىن»  نېسىپ  بارغىلى  يېتىپ  تىنچ-ئامان  ساالمهت، 
ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلهر بىلهن رهببىمىزگه دۇئا قىلساق 

بولىدۇ. 

يېدۇق، ئىچتۇق، رهببىمىزگه كۆپ شۈكۈر
بارلىقىنى  ئادهملهر  ئاچ  قورسىقى  يهرلىرىده  نۇرغۇن  دۇنيانىڭ 
بىلىسىلهر. بهزى بالىالر يهيدىغان نهرسه تاپالمىغانلىقتىن، تېخى 
ئېھتىياجىمىزنى  بىزنىڭ  دادىمىز  كېتىدۇ.  ئۆلۈپ  تۇرۇپال  ماڭماي 
قامداش ئۈچۈن ئىشلهيدۇ، ئانىمىز ئۆي ئىشلىرىنى قىلغاچ، بىزگه 
سائهتلهرچه  ئاشخانىدا  ئۈچۈن  پىشۇرۇش  تائام  خىل  قانچه  بىر 
بۇ  ئهسلىده  بار.  بالىالر  ياراتمايدىغان  تاماق  بولىدۇ.  ئالدىراش 
داستىخىنىمىزغا  تهييارلىنىپ  تهسلىكته  قانچىلىك  تاماقالرنىڭ 
كېلىدىغانلىقىنى بىر بىلگهن بولساق! شۇڭا تاماقتا: «ئهئۇزۇبىلالھى 
مىنهششهيتانىرراجىيىم بىسمىلالھىرراھمانىرراھىيىم» دهپ باشالپ 
يېيىشىمىز كېرهك. تاماق يهپ بولغاندىن كېيىن: «ئهلھهمدۇلىلالھ» 

دېگهچ ئالالھقا شۈكۈر ۋه دۇئا قىلىشىمىز كېرهك. 
رهببىم!  ياشاتقان  بىزنى  بهرگهن،  يېمهك-ئىچمهك  «بىزگه 
بىزگه  بولسۇن.  ھهمدۇساناالر  ساڭا  ئۈچۈن  نېمهتلىرىڭ  بهرگهن 
بهرگىن.  رىزىق  مول  پاكىزه،  ھاالل،  ۋه  ئۆمۈر  ئۇزۇن  پايدىلىق 
تېنىمىزنى ساالمهت قىلغىن» دېسهك ياكى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش 

دۇئا قىلساق بولىدۇ.
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بهرىكهت تىلىگهنده
يهتمهيدۇ دهپ قارىغان ھهر قانداق نهرسىمىزنىڭ بهرىكهتلىك 
كۆپىيىش،  ھالدا  سىرلىق  بهرىكهت  قىلىمىز.  ئارزۇ  بولۇشىنى 
ئويلىغان  دهپ  يهتمهمدىكىن  ـــ  بهرىكهت  دېگهنلىكتۇر.  ئاۋۇش 
تاماقنىڭ ھهممهيلهنگه يېتىشى، يهپ تويۇپ بولغاندىن كېيىنمۇ 
يهنه ئېشىپ قېلىشى، ۋاقتىمىزنىڭ ئۇزىرىشى، بىزگه يهتكۈدهك 
ھالهتكه كېلىشىدۇر. ھاياتىمىزدا بهرىكهت كهملهپ كهتسه، يېگهن 
ئىچكهنلىرىمىزدىن ۋه ئۆتۈپ كهتكهن ۋاقتىمىزدىن بىزگه ھېچنهرسه 
قالمايدۇ. ئۆمرىمىزنىڭ بهرىكهتلىك بولۇشى، قىلغان ئىشلىرىمىزدا 
بهرىكهتنىڭ ھهرگىز كهم بولماسلىقى ۋه مۇئهييهن قىممهتكه ئىگه 

بولۇشى ئۈچۈنمۇ دۇئا قىلىمىز. 
بولغاننى  ئاز  بىزده  سهن  سهنده.  قۇدرهت  ئالالھىم!  «ئهي 
بهرىكهتلهندۈرگىن  ئىلكىمىزدىكىلهرنى  قول  قىلغىن.  كۆپ 
قىلغىن.  بهرىكهتلىك  كىيىم-كېچىكىمىزنى  يېمهك-ئىچمهك، 
تۇرمۇشىمىزدىن، سۆيگىمىزدىن، ئۆيىمىزدىن ۋه داستىخىنىمىزدىن 
بهرىكهتنى كهتكۈزمىگىن» دهپ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلهر بىلهن 
رهببىمىزگه قولىمىزنى ئېچىپ بهرىكهت تىلىسهك ياكى ئىچىمىزده 

دۇئا قىلساق بولىدۇ. 
باال-قازا ۋه پاالكهتلهرگه قارشى دۇئا قىلىمىز

بېشىمىزغا  تۈپهيلى  سهۋهپلهر  بهزى  بولمىغان  ئائىت  بىزگه 
ھهر خىل باال-قازا كهلدى ياكى كېلىشى مۇمكىن. بۇ باال-قازاالر 
بىزنىڭ كۈچىمىز يهتمهيدىغان دهرىجىده چوڭ بولۇشى مۇمكىن. 
باال-قازا ۋه پاالكهتلهرگه ئۇچرىماسلىق ئۈچۈن ماددى ۋه مهنىۋى 
جهھهتتىن ھهر خىل چاره-ئامالالرنى قوللىنىشىمىز كېرهك. بىزنىڭ 
قولىمىزدىن كېلىدىغان ئهڭ چوڭ مهنىۋى تهدبىر ئۇلۇغ رهببىمىزگه 
ئۆز  بىزنى  پاالكهتلهردىن  ۋه  باال-قازا  خىل  ھهر  قىلىش،  دۇئا 

پاناھىدا ساقلىشىنى تىلهشتۇر. 
«ئالالھىم! ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى ھهممه مهۋجۇداتنىڭ 
ئىگىسىسهن. يهر تهۋرهش، كهلكۈن، بۇران-چاپقۇن، ئوت ئاپىتى، 
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قاتناش ۋهقهسى قاتارلىق پاالكهتلهردىن ساڭا سېغىنىمىز. بىزنى 
ئۆز پاناھىڭدا ساقال. بېشىمىزغا كۈن چۈشسه، ئۇنىڭدىن ئهڭ ئاز 
جاپاالرنى  تارتقان  بىز  قىلغىن.  نېسىپ  قۇتۇلغىلى  بىلهن  زىيان 
مۇشۇنىڭغا  ياكى  تىلىشىمىز  دهپ  يازغىن»  قىلىپ  ساۋاپ  بىزگه 
قىلىپ  دۇئا  رهببىمىزگه  قادىر  ھهممىگه  بىلهن  سۆزلهر  ئوخشاش 

ئۇنىڭدىن پاناھ تىلىشىمىز كېرهك.  

پۇشايمان قىلغاندا يهنه قىلىدىغان ئىش بار
سۆز- خاتا  سالىدۇ،  ئۆتكۈزۈپ  خاتالىق  ئادهم  ھهممه 
بولۇشىمىز  قىلغان  بىئارام  باشقىالرنى  بىلهن  ھهرىكهتلىرىمىز 
مۇمكىن. بۇنداق ئهھۋالدا قارشى تهرهپتىن دهرھال ئهپۇ سوراشقا 
قايتا  قىلمىشنى  خاتا  بۇ  شۇنداقال  كېرهك.  قارىماسلىقىمىز  سهل 
قىلىشىمىز  ۋهده  ئۆزىمىز  ئۆزىمىزگه  ئۈچۈن  قىلماسلىق  سادىر 
كېرهك. بۇ ۋهدىنىڭ ئهڭ گۈزىلى چىن كۆڭلىمىزدىن سهمىمى ھالدا 
پۇشايمانلىقلىرىمىزنى  بىلهن  بۇنىڭ  قىلىشتۇر.  ۋهده  رهببىمىزگه 

بىر دۇئا شهكلىده ئېيتساق بولىدۇ. 
«ئالالھىم! خاتالىق ئۆتكۈزۈپ سالدىم، ئهمما ھازىر پۇشايمان 
زىيان  كىشىلهرگه  باشقا  ئۆزهمگه،  قىلغىن.  ئهپۇ  مېنى  قىلدىم. 
ياخشى،  قىلغىن.  يىراق  مېنى  قىلمىشالردىن  ناچار  سالىدىغان 
نېسىپ  بولغىلى  ئادهم  بىر  دۇرۇست  ۋه  سۆيۈملۈك  ياراملىق، 

قىلغىن!» دهپ رهببىمىزگه يالۋۇرۇپ دۇئا قىلساق بولىدۇ. 

ساھىبخانغا ئهڭ ياخشى ھهدىيه
قىلىدىغىنى  خۇشال  ئهڭ  سىزنى  بارسىڭىز  مېھماندارچىلىققا 
دوستالرمۇ؟  تونۇشقان  يېڭى  نازۇ-نېمهتلهرمۇ؟  خىل  ھهر  نېمه؟ 
ياكى ئانىڭىزنىڭ سىزگه تېخىمۇ كهڭ قورساق مۇئامىله قىلىشىمۇ؟ 
بولۇشى  بار  ئىشالر  نۇرغۇن  باشقا  ياققان  خوش  سىزگه  بهلكى 
بېرىش،  مېھماندارچىلىققا  بولمىسۇن،  قانداقلىكى  مۇمكىن. 
ئىگىسى  ئۆي  ئۈچۈن  بۇنىڭ  بولىمىز.  مهمنۇن  بولۇشتىن  مېھمان 
بىلمىسۇن  بىلسۇن  ساھىبخان  ئېيتىمىز.  رهھمهت  ساھىبخانغا 
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ئۇنىڭغا دۇئا بىلهن تهشهككۈر ئېيتساق بولىدۇ. چۈنكى دۇئا ئهڭ 
گۈزهل تهشهككۈردۇر. 

«ئالالھىم! ساھىبخان بىزگه ئىكرام قىلغاندهك، سهنمۇ ئۇنىڭغا 
ئىكرام قىلغىن. مۇل نېمهت بهرگىن، رىزقىنى زىياده قىلغىن ۋه 
ئۇنىڭغا رهھمهت قىلغىن. بىزنىڭ ئۆيىمىزگىمۇ مېھمان كهلگهنده 
قىلغىن،  نېسىپ  قىلغىلى  مېھمان  ياخشى  ئهڭ  مېھمانلىرىمىزنى 
دۇئا  بىلهن  سۆزلهر  ئوخشاش  مۇشۇنىڭغا  ياكى  دهپ  ئامىيىن!» 

قىلساق بولىدۇ. 

خۇشاللىققا خۇشاللىق قوشىدىغان دۇئاالر
دهرت-ھهسرهت  ياكى  قالىدىغان  ئاغرىپ  بهزىده  ھاياتىمىزدا 
خۇشال-خۇرام  بولغىنىدهك،  بار  چاغلىرىمىز  چىكىدىغان 
چاغلىرىمىزمۇ بار. دۇئا پهقهتال قىيىنچلىق پهيتىده ئالالھتىن ياردهم 
تىلهش ئهمهستۇر. ئهكسىچه، ھهر ۋاقىت رهببىمىزنى ياد ئېتىش 
خۇشال- شۇڭا،  ئهسلهشتۇر.  ئۇنى  پهيتلىرىدىمۇ  خۇشاللىق  ۋه 

خۇرام چاغلىرىمىزدا دۇئا قىلىشنى ئۇنتۇپ قالمايلى. 
ۋه  خۇشال-خۇرام  ۋاقىت  ھهر  مېنى  رهببىم!  ئۇلۇغ  «ئهي 
ئونۇتمايدىغان،  سېنى  پهيتلىرىده  خۇشاللىق  قىلغىن.  بهختىيار 
قىلغىن.  نېسىپ  بولغىلى  ئادهملهردىن  ئاشمايدىغان  ھهددىدىن 
مېنى ياخشى كۆرگىن. ياخشى كۆرىدىغان ۋه ياخشى كۆرىلىدىغان 
كۆڭۈلسىزلىككه  خۇشاللىقىمنى  قىلغىن.  نېسىپ  بولغىلى  ئادهم 

ئايالندۇرمىغىن! ئامىيىن» دهپ دۇئا قىلساق بولىدۇ. 

كۆڭۈلنى ئاچىدىغان، ھۇزۇر بېغىشاليدىغان دۇئاالر
«ئهي ئۇلۇغ رهببىم! سهن ماڭا بهرگهن ھهر بىر نېمهت ئۈچۈن 
كۆرىدىغان  ياخشى  سهن  بولسۇن.  ھهمدۇساناالر  چهكسىز  ساڭا 

پهيغهمبىرىمىزگه مهدھىيه ۋه ساالم يولاليمهن. 
ئالالھىم! مېنى، سېنى ۋه پهيغهمبىرىڭنى ياخشى كۆرىدىغان، 
بولغىلى  ئادهم  بىر  قىلىدىغان  ئىتائهت  پهيغهمبىرىڭگه  ۋه  ساڭا 
نېسىپ قىلغىن. پۈتۈن كۈنىمنى ياخشىلىق ۋه گۈزهللىك بىلهن 
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ياخشىلىق،  تۈرلۈك  ھهر  ئاخىرهتتىكى  ۋه  دۇنيا  تولدۇرغىن. 
ناچار  خىل  ھهر  تىلهيمهن،  سهندىن  نېمهتلهرنى  ۋه  گۈزهللىك 

ئىشالردىن ساڭا سېغىنىمهن. 
ئىبادهت  ساڭىال  يالغۇز  ئالالھىم!  رهببى  ئالهملهرنىڭ  ئهي 
ھهممىگه  سهن  تىلهيمهن.  ياردهم  سهندىنال  پهقهت  قىلىمهن، 
قادىرسهن. ئاشكارا ۋه يۇشۇرۇن قىلغان ھهر بىر سۆز-ھهرىكىتىمنى 
بىلىپ تۇرىسهن. ماڭا رهھىم-شهپقهت قىلغىن. قهلبىمنى مېھرى-
شهپقهت ۋه سېنىڭ مۇھهببىتىڭ بىلهن تولدۇرغىن. ھۇرۇنلۇقتىن، 
ئىسراپ  ئىشالرغا  پايدىسىز  ۋاقتىمنى  بولۇشتىن،  ئاۋاره  بىھۇده 
قىلىشتىن،  ئىش  قااليمىقان  پىالنسىز،  تهرتىپسىز،  قىلىشتىن، 
ۋه  ئهتراپىمدىكىلهرگه  ئىنسانالرغا،  مۇۋهپپهقىيهتسىزلىكتىن، 

ئۆزهمگه زىيان سېلىشتىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن. 
ئهمهللىرىمنى  ياخشى  كۈچلهندۈرگىن.  ئىمانىمنى  ئالالھىم! 
كۆپهيتكىن. ئهخالقىمنى گۈزهللهشتۈرگىن. ئىجابهت بولمايدىغان 
دۇئادىن ساڭا سېغىنىمهن. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ سهندىن 

تىلىگهنلىرىنى تىلهيمهن. سېغىنغانلىرىدىن سېغىنىمهن. 
ئالالھىم! قىلغان ئىشىمنى باشقىالرنىڭ خاتا چۈشىنىشىدىن، 
ناھهقچىلىققا ئۇچراشتىن ۋه ناھهق ئىش قىلىپ سېلىشتىن ساڭا 
ھهمىشه  قىلغىن.  ياخشى  ئاقىۋىتىنى  ئىشىمنىڭ  سېغىنىمهن. 
ياخشى ھالدا داۋامالشتۇرغىلى نېسىپ قىلغىن. مېنى ئائىلهمگه، 
ۋهتىنىمگه ۋه ئىنسانىيهتكه پايدىلىق ئادهم قىلغىن. بىزنى دۇنيا 

ۋه ئاخىرهتته گۈزهل نېمهتلهر بىلهن خۇشال قىلغىن. 
ئالالھىم! قهلبىمنى ھهر خىل يامانلىقتىن ساقلىغىن. قهلبىمده 
تۇتۇشىغا  ماكان  خۇيالرنىڭ  ناچار  ۋه  مۈشكۈالت  غهم-ئهندىشه، 
يول قويما. مېنى پهقهت ئۆز مهنپهئهتىنىال ئوياليدىغان، ئۆزىنىڭ 
كارى  بىلهن  ئىنسانالر  باشقا  تۇتۇپ  كۆزده  قىيىنچىلىقىنىال 
ئىنسانالردىن  مهنمهنچى  تهكهببۇر،  شهخسىيهتچى،  بولمايدىغان 

قىلما. مېنى مهرت بهندىلىرىڭدىن قىل. 
ياخشى  قىلىشنى  ئهپۇ  قىلغۇچىسهن.  ئهپۇ  سهن  ئالالھىم! 
كۆرىسهن. گۇناھلىرىمنى، خاتالىقلىرىمنى ۋه بارلىق مۆمىنلهرنىڭ 
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سهن  مېنى  رهببىم!  ئۇلۇغ  ئهي  قىلغىن.  ئهپۇ  سهۋهنلىكلىرىنى 
قىلغىن.  نېسىپ  بولغىلى  بهندىلىرىڭدىن  كۆرىدىغان  ياخشى 
مېنى  گۈزهللهشتۈرگىن.  ھاياتىمنى  ئاسانالشتۇرغىن.  ئىشلىرىمنى 
كهينىدىن ياخشى گېپى قىلىنىدىغان، ماختىلىدىغان كىشىلهردىن 
قىلغىن. مهن ياخشى كۆرمهيدىغان ھهر قانداق بىر ھالهتنى مهندىن 
ئۇزاقالشتۇرغىن. مېنى ھاياتىم، سۆز-ھهرىكىتىم بىلهن سېنى ۋه 

ئىسالمنى ئهڭ گۈزهل تهبلىغ قىلىدىغان كىشىلهردىن قىلغىن. 
ئىسىمالر  گۈزهل  ئهڭ  ئاسانالشتۇرغىن.  ئىشلىرىمنى  ئالالھىم! 
ئۆمرۈمگه  يالۋۇرىمهن.  ساڭا  بىلهن  ئىسىملهر  ئۇ  ئائىتتۇر.  ساڭا 
ۋه ئىشلىرىمغا بهرىكهت بهرگىن. قول ئىلكىمدىكى نېمهتلهرنىڭ 
قهدىر-قىممىتىنى بىلىشنى، ئۇالر ئۈچۈن شۈكۈر قىلىشنى، ئۇالرنى 
بىكارغا خهجلىمهسلىكنى، ئىسراپ قىلماسلىقنى نېسىپ قىلغىن. 

بىلهن  ئويۇن-تاماشا  بىكار  ئىش،  پايدىسىز  مېنى  ئالالھىم! 
غاپىل  ئونۇتقان  ئىبادهتلىرىنى  ۋهزىپىسىنى،  بولۇپ،  مهشغۇل 
گهپ قىلىدىغان  توغرا  ھهمىشه  كىشىلهردىن قىلمىغىن. تىلىمنى 
قىلغىن. مېنى ھهر خىل باال-قازا، پىتنه-پاسات، قىيىنچىلىق، 

ئاپهت ۋه پاالكهتتىن ئۆز پاناھىڭدا ساقلىغىن! ئامىيىن.»
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