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ئايرىلغاندا ئىماننىڭ  بۇرادەرلهردىن-دوستسالىه 
 ناقىسلىقىنى هېس قىلىش توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال -٨١٩٧     
 :سوئال     
 -ئالالهنىڭ ياردىمى بىلهن- بولدى بىر ئايغا يېقىن ۋاقىت     

بۇرادەرلىرىم -دىندا مۇستههكهم تۇرۇۋاتىمهن، بهزى سالىه دوست
تلىرىمدا، ئىمانىمنىڭ مۇستههكهم ىبىلهن بىرگه تۇرغان ۋاق

ئىكهنلىكىنى هېس قىلىمهن، خىزمهت ياكى باشقا ئىشالر 
الردا ئىمانىمنىڭ تىسهۋەبىدىن ئۇالردىن ئايرىلغان ۋاق

ئاجىزالۋاتقانلىقىنى سىزىمهن، بۇ ههقته ماڭا توغرا يول كۆرسهتكهن 
 .بولساڭالر؟

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگار بولغان      

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
سۆهبهت بولۇشقا -سىزنى دائىم سالىه كىشىلهر بىلهن ههم     

خىزمهت مۇناسىۋىتى بىلهن ئۇالردىن ئايرىلغان . لىمىزتهۋسىيه قى
ۋاقتىڭىزدا ئالالهقا تهقۋادار بولۇڭ، ئالاله تائاالنىڭ دائىم سىزنى 

پ تۇرىدىغانلىقىنى ئېسىڭىزدىن چىقارماڭ، ئالاله بارلىق ىتىكۈز
ئالاله تائاال . نهرسىلهردىن بۈيۈكتۇر ۋە قورقۇشقا ئهڭ ههقلىق زاتتۇر

فبًح َعلَفُْ�مْ  َك َ  اصلّـهَ  ذن ّ ﴿: دەيدۇبۇ ههقته مۇنداق  : تهرجىمىسى ﴾َر�ن
كۆزىتىپ ) يهنى پۈتۈن ئههۋالىڭالرنى(ئالاله ههقىقهتهن سىلهرنى «

 ].ئايهت-١سۈرە نىسا [» تۇرغۇچىدۇر
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ني﴿: يهنه بىر ئايهتته مۇنداق دەيدۇ     
ّ
�َ  مََ اكَ  اَ  فن  َوَ�َصلّبََك  ، َ�ُصو ُ  حن

منَ  دن حجن َّ قوپقىنىڭدا كۆرۈپ ) نامازغا(ئالاله سېنى «: تهرجىمىسى ﴾اص
سهجدىگه بارغانلىق، رۇكۇغا (ناماز ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى ، تۇرىدۇ

» ههرىكىتىڭنى كۆرۈپ تۇرىدۇ) تۇرغانلىق ۋە قىيامدا تۇرغانلىق
 ].ئايهتلهر-٢١٩-٢١٨سۈرە شۇئهرا [

 ﴿: ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ     
َ
َْز ْ  ال

َ
 ﴾َمَرقَح اصلّـهَ  ذن ّ  ت

غهم قىلمىغىن، ئالاله «: ههمراهىغا) رەسۇلۇلاله( :تهرجىمىسى
 ].ئايهت-٤٠سۈرە تهۋبه . [دەيتتى» ههقىقهتهن بىز بىلهن بىلله،

ئۇلۇغ ئالاله تائاالدىن قورقۇڭ ۋە ئۇنىڭغا تهقۋادارلىق قىلىڭ،     
ئۆزىڭىزنىڭ دائىم . پ تۇرغۇچىدۇرىتىئالاله ههر ۋاقىت سىزنى كۈز

ۋاتقانلىقىڭىزنى ۇئالالهنىڭ ياردىمى ۋە هىمايىسى ئاستىدا تۇر
ئالاله تائاال سىزنى ئۆزىگه ئىتائهت قىلغان . ئېسىڭىزدىن چىقارماڭ

ئالالهنىڭ . ياكى ئاسىيلىق قىلغاندا بىردەك كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
سادىر  ئالاله تائاال ياقتۇرمايدىغان ئىشالرنى. ئازابىدىن ههزەر قىلىڭ

: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. قىلىشتىن ساقلىنىڭ
ُه ﴿ ََ ُم اصلّـُه َ�ْف ُُ ُر ِنر َ ُُ بَحدن  َۗو رن

ْ
ـُه رَُءوٌف ننحل

ئالاله « :تهرجىمىسى ﴾َواصلّ
ئالاله بهندىلىرىگه . سىلهرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتىدۇ

 ].ئايهت-٣٠ئىمران -سۈرە ئال[» مېهرىباندۇر
 ﴾َوِنمّحَي اَحرَْهبُو ن ﴿ :ىر ئايهتته ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇيهنه ب

ئايهتنىڭ -٤٠سۈرە بهقهرە [» مهندىنال قورقۇڭالر«: تهرجىمىسى
 ].بىرقىسمى

سىز يالغۇز ياكى دوستلىرىڭىز بىلهن بىرگه بولۇڭ قايسى      
ۋاقىت بولىشىدىن قهتئى نهزەر دائىم ئالالهنىڭ دىنىدا مۇستههكهم 



 

5 

تۇرۇشىڭىز بولسا، ئۇنىڭغا بهرگهن ۋەدىڭىزنىڭ راست 
 . ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

ئالاله تائاالغا سهمىمى بولۇڭ، سىز  قهيهردە ! قېرىندىشىم     
بولىشىڭىزدىن قهتئىي نهزەر ئالاله تائاال كۆرىدىغان ۋە ئاڭاليدىغان 

لغان جايدا بولىسىز، ئالاله تائاال سىزنىڭ سۆزىڭىزنى ئاڭاليدۇ، قى
بۇرادەر -سىز ئائىله، دوست. ههرىكهتلىرىڭىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ-ئىش

يېگانه قۇدرەتلىك ئالاله تائاالدىن -ۋە باشقىالردىنمۇ بهكرەك، يهككه
: پهزىلهتلىك شهيخ ئىبنى بازنىڭ. [هايا قىلىشىڭىز مۇهىمدۇر

-٣٩توم -٩تۈرلۈك ماقالىالر ۋە پهتىۋاالر توپلىمى ناملىق ئهسىرى 
 ].لىندىبهتتىن ئى

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
 
 
 

 

 

 


