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 دۇئا ئىجابهت بولۇشىنىڭ شهرتلىرى

ۇشى ئۈچۈن ئىسالم دىنىدا بۇيرۇلغان ھهرقانداق بىر ئىبادەتنىڭ قوبۇل بول

مهخسۇس شهرتلىرى بولغىنىدەك، دۇئانىڭ ئىجابهت بولۇشى ئۈچۈنمۇ مهخسۇس 

    :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. شهرتلهر باردۇر

ھهر قانداق بىر . ـ دۇئانى ئالالھ تائاالغا بولغان چىن ئىخالس بىلهن قىلىش1  

ىڭ  ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولىشى ئۈچۈن ئىخالس شهرت قىلىنغىنىدەك، دۇئان–ئهمهل 

ئىخالس قهلب قېتىدىن . ئىجابهت بولىشى ئۈچۈنمۇ ئهلۋەتته ئىخالس شهرت قىلىنىدۇ

ئالالھ تائاالغا . كهلگهن سهمىمىي سۆيگۈ بىلهن كۆرسىتىلگهن چىن ساداقهت دېمهكتۇر

قول كۆتىرىپ دۇئا قىلغاندا، ئۇنىڭغا شۇنداق سۆيگۈ ۋە ساداقهت بىلهن يۈزلىنىش 

 قۇرئان كهرىمدە، مۇسۇلمانالرنىڭ ناماز، زاكات، روزا، ھهج، ئالالھ تائاال. تهلهب قىلىنىدۇ

دۇئا ۋە باشقىمۇ بارلىق ئىبادەتلىرىنىڭ قوبۇل بولىشى ئۈچۈن ئىخالسنىڭ شهرت 

ئۇالر پهقهت ئىبادەتنى ئالالھقا خالىس «:ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

قىال ئىبادەت قىلىشقا قىلغان ھهق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا يالغۇز ئالالھ

  ]. ئايهت- 5بهييىنه سۈرىسى[»بۇيرۇلدى

.  كېچىكى ھااللدىن بولۇشى-  ئىچمىكى ۋە كىيىم- دۇئا قىلغۇچىنىڭ يېمهك-  2

ھهقىقهتهن ئالالھ ! ئهي ئىنسانالر«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ماۋزۇدا مۇنداق دېگهن

قهلبى : بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى. »ىدۇتائاال پاكتۇر، ئۇ پهقهت پاك بولغاننىال قوبۇل قىل

 ئىچمهكلىرى ھااللدىن بولۇپ پاك بولغانالرنىڭال قىلغان ئىبادەتلىرىنى - پاك، يېمهك

شۇڭىمۇ ئالالھ تائاال . قوبۇل قىلىدۇ، دۇئالىرىنى ئىجابهت قىلىدۇ، دېگهنلىكتۇر

اك ھاالل، پ! ئى پهيغهمبهرلهر« :پهيغهمبهرلهرنى پاكلىققا بۇيرۇپ مۇنداق دېگهن

نهرسىلهردىن يهڭالر، ياخشى ئهمهللهرنى قىلىڭالر، مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ 

  ]. ئايهت-51مۇئمىنۇن سۈرىسى[» ئهمهللىرىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىمهن 
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« :ئالالھ تائاال مۆمىنلهرگىمۇ پهيغهمبهرلهرگه بۇيرىغاننى بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ 

مائىدە [ » ك نهرسىلهردىن يهڭالرئالالھ سىلهرگه رىزىق قىلىپ بهرگهن ھاالل ، پا

بىراۋ ئۈستى بېشىنى « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن]. ـ ئايهت88سۈرىسى 

چاڭ توزان قاپلىغان، چاچلىرى چۇۋۇلغان قىياپهتته ئىككى قولىنى ئاسمانغا كۆتىرىپ، 

ىچكهنلىرى ھالبۇكى ئۇنىڭ يېگهن ـ ئ.  دۇئا قىلىدۇ   دەپ  !ئى ئىگهم! ئى پهرۋەردىگارىم

ھارامدىن، كىيگهنلىرى ھارامدىن بولۇپ، ئۇ ھارامدىن ئوزۇقالنغان تۇرسا، قانداقمۇ 

  ].تىرمىزى رىۋايىتى[ » ؟ !ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولسۇن

بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى شۇكى، بىراۋ ئهڭ بېچارە قىياپهتته ئالالھ تائاالغا يالۋۇرۇپ  

سى ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ تېگىشلىك بولغان دۇئا قىلغان ۋە ئۇ شۇ ھالىتى بىلهن دۇئا

. تۇرسىمۇ، ئۇ ھارامدىن ئوزۇقالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولمايدۇ

 ئىچمهكلىرىنىڭ ھااللدىن بولىشىغا بهكمۇ ئهھمىيهت بېرەتتى، –ساھابىالر يېمهك 

ددى ئوتتىن ئۇالر ھاالللىقى ياكى ھاراملىقىدا ئازراق شۈبهه بولغان نهرسىلهردىنمۇ خۇ

ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇنىڭ بىر كىشى تهرىپىدىن ھهديه . قاچقاندەك قاچاتتى

قىلىنغان يېمهكنى يهپ سېلىپ، ئۇنىڭ ھاالللىقىدا شۈبهه بارلىقىنى بىلگىنىدىن 

كېيىن، قولىنى ئاغزىغا تىقىپ تۇرۇپ ناھايىتى تهسلىكته ئۇنى ياندۇرىۋەتكهنلىك 

نىڭ ساھابىلىرىنڭ ھارام يېيىشتىن ئۆلۈمنى ئهزەل قىسسىسىمۇ رەسۇلۇلالھ

  .كۆرىدىغانلىقىنى ئىپادىلهشكه يېتهرلىكتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ـ دۇئانى ئالالھتىن ئۈمىتۋارلىق بىلهن قىلىش3    

، دەپ “دۇئا قىلسام دۇئايىم ئىجابهت بولمىدى”سىلهر « :مۇنداق دېگهن

  ]بۇخارىي رىۋايىتى.[» ىڭالر چوقۇم ئىجابهت بولىدۇئۈمىتسىزلىنىپال قالمىساڭالر دۇئاي

 - كىشى گۇناھ ئىشلهشكه ۋە ئۇرۇق« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كۈنى 

تۇغقانلىق رىشتىسىنى ئۈزۈشكه دۇئا قىلمىسا ۋە دۇئاسىنىڭ تېز ئىجابهت بولۇشىغا 

: ە، ساھابىالردېگهند» ئالدىراپال قالمىسا، ئۇنىڭ ھهر قانداق دۇئاسى ئىجابهت بولىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئالدىرىغانلىق دېگهن نېمه؟ دەپ سورايدۇ! يارەسۇلهلالھ

شۇنچه كۆپ دۇئا قىلساممۇ، دۇئايىم ” ئالدىرىغانلىق دېگهن « :ئۇالرغا جاۋاپ بېرىپ
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مۇسلىم . [دەيدۇ» دەپ دۇئادىن زىرىكىپ ئۇنى تهرك ئېتىشتۇر“ ھېچ ئىجابهت بولمىدى

  ]. رىۋايىتى

 ئالالھ تائاالنىڭ دۇئاالرنى ئىجابهت قىلىدىغانلىقى رىئاللىققا ئايالنغان بىر  

ھهقىقهت بولغىنىدەك، ئالالھ تائاالنىڭ بهندىلىرىگه بولغان چهكسىز مېهىر ـ شهپقىتى 

يۈزىسىدىن كىشىلهرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىشتا ئۇالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك 

نلىقى، بۇ سهۋەبتىن بهزىلهرنىڭ دۇئاسىنى تېز، مهنپهئهتىنى كۆزدە تۇتىدىغا

بهزىلهرنىڭكىنى ئۇالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن مۇناسىپ بىر ۋاقىتتا ئىجابهت 

قىلىدىغانلىقى ۋە بهزىلهرنىڭكىنى ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن ساۋاب قاتارىدا ساقالپ 

   .تهجرىبىلهرمۇ بۇ ھهقىقهتنى ئىسپاتلىماقتا. قويىدىغانلىقىمۇ بىر ھهقىقهتتۇر

ـ دۇئانى يۈرەكتىن قىلىش يهنى تىل دۇئا بىلهن دىل باشقا نهرسىلهر بىلهن 4    

مهشغۇل بولماستىن، تىلنى دىلىدىكىلهرنىڭ تهرجىمانى قىلىپ تۇرۇپ پۈتۈن 

. ۋۇجۇدىنى ۋە كامالىي ئىخالسىنى ئالالھقا بېغىشلىغان ھالدا ئۇنىڭغا يالۋۇرۇش الزىم

   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  ئهڭ يېقىندۇرشۇنداق قىلغان دۇئا ئىجابهت بولۇشقا

سىلهر ئالالھقا دۇئا قىلغىنىڭالردا، ئۇنىڭ ئىجابهت «:مۇنداق دەپ كۆرسهتكهن

 تائاال غهپلهتتىكى  بولىشىغا چىن ئىشهنگهن ھالدا قىلىڭالر، بىلىڭالركى، ئالالھ

  ].تىرمىزى رىۋايىتى[ » پهرۋاسىز كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلمايدۇ

پهيغهمبهر . ـ دۇئانى ئۇنىڭ ئىجابهت بولۇشىغا چىن ئىشهنچ بىلهن قىلىش5    

ئى ”سىلهرنىڭ بىرىڭالر دۇئا قىلغىنىدا« :ئهلهيهىسساالم بۇھهقته مۇنداق دېگهن

ئهگهر خالىساڭ مېنى مهغپىرەت قىلغىن، ئهگهر خالىساڭ ماڭا رەھىم ! ئالالھ

ۇن، تىلىكىنىڭ قوبۇل بهلكى سورىغانلىرىدا قهتئىي بولس. دىمىسۇن“ قىلغىن

بۇخارىي [» چۈنكى ئالالھقا ھېچنهرسه ئېغىر كهلمهيدۇ. بولىشىغا ئىشهنچ قىلسۇن

  ]. رىۋايىتى

 مهسىيهت ئىشلهش - تۇغقانلىق رىشتىسىنى ئۈزۈش ياكى گۇناھ -ـ ئۇرۇق6  

مۇسۇلمان «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ئۈچۈن دۇئا قىلماسلىق

 گۇناھ ئىشلهش ياكى سىله ـ رەھىمنى ئۈزۈش بولمىسىال، ئالالھ كىشىنىڭ دۇئاسىدا
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يا ئۇنىڭ دۇئاسىنى تېز : تائاال ئۇنىڭغا تۆۋەندىكى ئۈچ ياخشىلىقنىڭ بىرىنى بېرىدۇ

ئىجابهت قىلىپ تىلگىنىنى بېرىدۇ ياكى ئۇنى ئۇنىڭ ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن ياخشىلىق 

خشىشىدا يامانلىقنى ئۇنىڭدىن قاتارىدا ساقالپ قويىدۇ ياكى ئۇنىڭ دۇئاسىنىڭ ئو

دېيىشكهندە، پهيغهمبهر “ئۇنداقتا بىز دۇئانى كۆپ قىاليلى ”:ساھابىالر. قايتۇرىۋېتىدۇ

ئهھمهد [» دېگهن“ئالالھنىڭ بېرىدىغىنى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپتۇر” ئهلهيهىسساالم

  ].رىۋايىتى

  

  

  دۇئا ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىن ئهۋزەل ۋاقىتالر

ئالالھ تائاال .  قىلىنغان دۇئاالر ئالالھ تائاالغا چوقۇم يېتىدۇھهر قانداق ۋاقىتتا

دۇئا قىلىش مهنئى قىلىنغان . خالىغان كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىدۇ

بىراق دۇئانىڭ ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىن ۋاقىتالر دېيىلگهن . بېرەرمۇ ۋاقىت يوقتۇر

  : بهزى ئهۋزەل ۋاقىتالر بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه

ئالالھ تائاال سهجدىنىڭ ئالالھقا يېقىنلىشىش ۋە . ـ سهجدىگه بارغان ۋاقىت1  

تىلهكلهرنى ئالالھتىن سوراپ قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئهڭ ياخشى پۇرسهت 

ئالالھقا سهجدە قىلغىن ۋە شۇ ئارقىلىق « :ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

  ].ـ ئايهت19ىسى ئهلهق سۈر[ »ئۇنىڭغا يېقىنلىق ھاسىل قىلغىن

بهندىنىڭ ئالالھقا ئهڭ يېقىن بولغان «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن 

مۇسلىم [»بۇ ۋاقىتتا دۇئانى كۆپ قىلىڭالر. ھالىتى ئۇنىڭ سهجدىدىكى ھالىتىدۇر

  ]. رىۋايىتى

شۈبهىسىزكى، مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئالالھ تائاالغا سهجدە قىلىۋاتقان ھالىتى، 

. ھ تائاالغا مهنىۋىي تهرەپتىن ئهڭ يېقىن بولغان ۋە ئهڭ ياخشى ھالىتىدۇرئۇنىڭ ئالال

چۈنكى، بۇ ۋاقىت مۇسۇلمان كىشىنىڭ بهدەننىڭ ئهڭ يوقىرى تهرىپىگه جايالشقان، 

ھهمىشه ئۈستۈن ۋە يوقىرى تۇرىدىغان ئهڭ ھۆرمهتلىك ئورگىنى ۋە ئىنسان 
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ته ئاياقالر بىلهن دەسسىلىدىغان ۋۇجۇدىنىڭ سىمۋولى بولغان ئۇلۇغ پىشانىسىنى ئادەت

يهرگه قويۇپ تۇرۇپ ئالالھ تائاالغا بولغان چهكسىز ھۆرمىتىنى، ئىخالسىنى ۋە ئهڭ ئالى 

 زەبۇن، ئاجىز، بىچارە بهندە -ئېهتىرامىنى ۋايىغا يهتكۈزگهن، ئۆزىنىڭ خار

ق شۇڭا بۇندا.  ئىپادىلهپ كۆرسهتكهن بىر ھالىتىدۇر ئىكهنلىكىنى ئهمهلىي رەۋىشته

      .ھالهتته شهرتلىرى تولۇق بولغان دۇئاالرنىڭ ئىجابهت بولۇشىدا ھېچ شهك يوقتۇر

  :مۇالھىزە 

پهرز نامازالرنىڭ سهجدىسىدە، قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىسلهردە كهلگهن دۇئاالرنى ئهرەب 

ئهمما پهرزدىن باشقا ۋاجىب، سۈننهت ۋە نهپلىي نامازالرنىڭ . تىلى بويىچه قىلىش الزىم

رىدە ھهر كىم ئۆز تىلىدا بىلگهن دۇئالىرىنى ئوقۇسا ۋە ھاجهتلىرىنى سورىسا سهجدىلى

  .بولىدۇ

ـ قاتتىق خوشاللىق ياكى قاتتىق قورقۇپ كهتكهن ياكى ئالالھ تائاالدىن 2    

ئىنتايىن زور مهمنۇن بولغان ياكى ئۇنىڭدىن قاتتىق ئهيمىنىپ چۆچۈگهنلىكتىن 

لهردە قىلىنغان شهرتلىرى تولۇق دۇئاالر چوقۇم بۇنداق لهھزى. ھاياجانالنغان لهھزىلهر

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە زەكهرىيا ئهلهيهىسساالمنىڭ . ئىجابهت بولىدۇ

زەكهرىيا ھهر قېتىم مهريهمنىڭ ئىبادەت «:قىسسىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئى «ۇ ئ. گاھىغا ئۇنى كۆرگىلى كىرسه، ئۇنىڭ يېنىدا بېرەر يېمهكلىك ئۇچرىتاتتى

بۇ ئالالھ تهرىپىدىن «: مهريهم. دەيتتى»مهريهم بۇ ساڭا قهيهردىن كهلدى؟

)  مۇشهققهتسىزال–جاپا (ئالالھ ھهقىقهتهن خالىغان ئادەمگه . دەيتتى»كهلدى

مهريهمنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن ئۇنىڭغا، قىشتا (زەكهرىيا . ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ

ىشتهك ئاجايىپ كارامىتىنى ۋە ئالالھنىڭ يازنىڭ ۋە يازدا قىشنىڭ مېۋىلىرى بېرىل

ئى «شۇ ۋاقىتتا پهرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ،) بۇ كاتتا قۇدرىتىنى كۆرگهن ھامان

ماڭا ئۆز دەرگاھىڭدىن بىر ياخشى پهرزەنت ئاتا قىلغىن، سهن ! پهرۋەردىگارىم

ئۇ ئىبادەت گاھىدا ناماز ئوقۇۋاتقاندا . دېدى»ھهقىقهتهن دۇئانى ئىشتكۈچىسهن

نى تهستىق قىلغۇچى، )ئىسا(ساڭا ئالالھنىڭ كهلىمىسى«:هرىشتىلهر ئۇنىڭغاپ



 6

سهييىد، پهرھىزكار ۋە ياخشىالردىن بولغان يهھيا ئىسىملىك بىر پهيغهمبهر بىلهن 

  ]. ئايهتلهر-38- 37ئال ئىمران سۈرىسى[ دەپ نىدا قىلدى»خۇش خهۋەر بېرىدۇ

نغان ۋاقىتتا قىلىنغان  يوقىرىقى ئايهت، خوشاللىقتىن قاتتىق ھاياجانال 

چۈنكى زەكهرىيا ئهلهيهىسساالم . دۇئانىڭ ئىجابهت بولىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلىدۇ

پهرزەنت كۆرۈشنى بهكمۇ ئازرۇاليتتى، لېكىن ئۇ ئۆزى ياشىنىپ قالغان، ئايالىمۇ 

. قېرىپ قالغان ھهم تۇغماس بولغانلىقتىن، ئۇنىڭ بالىسى بولىشىغا ئىشىنهلمهيتتى

ريهم سۈرىسىدە، ئۇنىڭغا پهرزەنت كۆرىدىغانلىقىدىن بېشارەت ھهتتا مه

ئايالىم تۇغماس تۇرسا، مهن قېرىپ مۈكچىيىپ كهتكهن تۇرسام، مېنىڭ «:بېرىلگهندە

  ].  ئايهت- 8مهريهم سۈرىسى [ دېگهنلىكى ھېكايه قىلىنغان » قانداقمۇ ئوغلۇم بولسۇن

هكسىز قۇدرىتىنى كۆرگهندىن ئۇ ئالالھ تائاالنىڭ ھهزرىتى مهريهمگه كۆرسهتكهن چ

كېيىن قاتتىق ھاياجانلىنىدۇ ۋە ئالالھ تائاالنىڭ ھهر نهرسىگه، ھهتتا كىشىلهرنىڭ 

نهزەرىدە مۇمكىن ئهمهس دەپ قارالغان ئىشالرنىمۇ ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا ئهلۋەتته قادىر 

ات دە، دەرھال قولىنى كۆتۈرۈپ ئالالھ تائاالغا مۇناج- ئىكهنلىكىگه تولۇق ئىشىنىدۇ

نهتىجىدە دۇئاسى ئىجابهت بولۇپ، ئۇنىڭ قېرىغاندا پهرزەنت . قىلىشقا ئۆتىدۇ

ئهمدى، . كۆرۈشتىن ئىبارەت مۇمكىن ئهمهس دەپ سانىغان ئىشى ئهمهلگه ئاشىدۇ

قاتتىق قورققانلىقتىن ھاياجانلىنىپ ئالالھ تائاالغا يالۋۇرغان كىشىنىڭ دۇئاسىنىڭ 

« :الھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇئىجابهت بولىدىغانلقىغا كهلسهك، ئال

قهۋمىنىڭ ئىمان (ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ) قىسسىنى بايان قىلغىن(يۇنۇسنىڭ 

ئۇ بىزنى . چىقىپ كهتكهن ئىدى) شهھىرىدىن(خاپا بولۇپ ) ئېيتمىغانلىقىدىن

) كىتنىڭ قارنىدىكى(ئۆزىنى قىسمايدۇ دەپ ئويلىدى، ئۇ ) كىتنىڭ قارنىدا(

جىمى (يوقتۇر، سهن ) بهرھهق(سهندىن بۆلهك ھېچ مهبۇد ) پهرۋەردىگارىم(«:قاراڭغۇلۇقتا

زۇلۇم قىلغۇچىالردىن ) ئۆز نهپسىمگه(پاكتۇرسهن، مهن ھهقىقهتهن ) كهمچىلىكلهردىن

كىت يۇتقان (ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق، ئۇنى . دەپ نىدا قىلدى» بولدۇم

) ئېغىرچىلىقالردىن(نلهرنى غهمدىن خاالس قىلدۇق، شۇنىڭدەك مۆمى) چاغدىكى

  ]. ئايهتلهر- 88- 87ئهنبىيا سۈرىسى [»خاالس تاپقۇزىمىز
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 يوقىرىقى ئايهتلهر يۇنۇس ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆلۈم گىرداۋىغا كېلىپ قالغان،  

 قۇتۇلۇشنىڭ سهۋەبلىرى  ئهتراپتىكىلهرنىڭ ياردىمىدىن ئۈمىدى قهتئىي ئۈزۈلگهن،

غا يالۋۇرۇشتىن باشقا چارىسى قالمىغان، كىت پۈتۈنلهي تۈگىگهن ۋە ئالالھ تائاال

قارنىدىكى قورقۇنۇشلۇق ۋە ئهندىشىلىك بىر ۋەزىيهتته، ئالالھ تائاالغا بارچه ئىخالسى 

بىلهن يۈزلىنىپ ئۇنىڭدىن ياردەم تىلىگهنلىكى ۋە دۇئاسى ئىجابهت بولۇپ، كىتنىڭ 

  . قارنىدىن ساالمهت چىققانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قان ۋاقىتالر روزا تۇت- 3  

بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا يېتهكچىدۇر، ھىدايهت قىلغۇچى ۋە ھهق بىلهن 

ناھهقنى ئايرىغۇچى روشهن ئايهتلهردۇر، سىلهردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا 

) يهنى مۇساپىر(كى كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن؛ كىم

ئالالھ . باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن) تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلهر ئۈچۈن(بولۇپ 

ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگهن (سىلهرگه ئاسانلىقنى خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ، 

ۇڭالرنى، سانىنى تولدۇرۇش) كۈنلهرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلهن رامىزان روزىسىنىڭ

ئۇنىڭ (سىلهرنى ھىدايهت قىلغانلىقىغا ئالالھنى ئۇلۇغلىشىڭالرنى، 

مېنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن . شۈكۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ)ئىنئاملىرىغا

يهنى (، مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا يېقىنمهن )ئۇالرغا ئېيتقىنكى(توغرۇلۇق سورىسا 

، ماڭا دۇئا قىلسا، مهن دۇئا )نئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمه

قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن، ئۇالر توغرا يول تېپىش ئۈچۈن مېنىڭ 

يهنى ھهمىشه ئىمان بىلهن (دەۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا ئىمان ئېيتسۇن 

  ].ـ ئايهتلهر186ـ 185بهقهرە سۈرىسى [» )بولسۇن

 ئالالھنىڭ دۇئاالرنى   بايانىغا ىكىنىڭ يوقىرىقى ئايهتلهردە، رامىزاننىڭ پهرزل   

بۇنىڭدىن رامىزاندا قىلىنغان . ئىجابهت قىلىدىغانلىقى يانداشتۇرۇپ كهلتۈرۈلگهن

  .دۇئاالرنىڭ ئهۋزەللىكى ۋە ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىنلىقى ئىپادىلىنىدۇ
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ئۈچ خىل ئادەمنىڭ دۇئاسى رەت « :  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن     

بىرىنچىسى، زۇلۇمغا ئۇچرىغان ئادەمنىڭ دۇئاسى، ئىككىنچىسى، روزىدار : ىلىنمايدۇق

  .»كىشىنىڭ دۇئاسى، ئۈچىنچىسى، ئادالهتلىك ھۆكۈمدارنىڭ دۇئاسىدۇر

  ].تىرمىزىي رىۋايىتى[ 

  .رامىزان كېچىلىرىمۇ دۇئا ئىجابهت بولىدىغان ۋاقىتالرنىڭ بىرىدۇر 

دۇئانىڭ ئهڭ « :هيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهل. ـ ئهرەفات كۈنى4  

مهن ۋە مېنىڭدىن ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهر . ياخشىسى ئهرەفات كۈنىدىكى دۇئادۇر

ئالالھتىن باشقا ھهقىقىي مهبۇد يوق، ئالالھ « ”:ئېيتقانالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى 

ئۇ . رپادىشاھلىق ۋە ھهمدۇسانا ئۇنىڭغا خاستۇ. يالغۇزدۇر، ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر

  ].تىرمىزىي رىۋايىتى[» دېگهن كهلىمهدۇر“ھهممه نهرسىگه قادىردۇر

ـ كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرى يهنى بامدات نامازدىن ئىلگىرىكى 5  

 ھهر كېچىسى   ئالالھ تائاال« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ۋاقىتالر

ماڭا دۇئا قىلغان ”:غاندابىرىنچى ئاسمانغا چۈشىدۇ ۋە كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى قال

كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن، مهندىن سورىغان كىشىنىڭ ھاجهتلىرىنى 

دەپ نىدا “راۋا قىلىمهن ۋە مهندىن مهغپىرەت تىلىگهن كىشىگه مهغپىرەت قىلىمهن

  ]. بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. [»قىلىدۇ

شهرەپ ۋە (قهدىر كېچىسى « :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە. ـ قهدىر كېچىسى6  

قهدىر كېچىسى ].  ئايهت- 3قهدىر سۈرىسى. [دەيدۇ»مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر) پهزىلهتته

پهيغهمبهر . مىڭ ئايدىن ئهۋزەل بولغانلىقتىن بۇ كېچىدە دۇئا قىلىش تولىمۇ ئهۋزەلدۇر

ئهلهيهىسساالممۇ رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە مۇشۇ قهدىر كېچىسىنى كۆزلهپ 

ڭدا دۇئا، ئىستىغفار ۋە تۈرلۈك ئىبادەتلهرنى كۆپ قىلىپ قاتتىق تىرىشچانلىق ئۇنى

مهن رەسۇلۇلالھتىن قهدىر « :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېگهن. كۆرسىتهتتى

كېچىسىنى ئۇچرىتىپ قالسام نېمه دەپ دۇئا قىلىشىم توغرىلىق سورىغىنىمدا، ئۇ 

پىرەت قىلغۇچى ۋە مهغپىرەت قىلىشنى سهن ھهقىقهتهن مهغ! ئى ئالالھ« : ماڭا
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دەپ دۇئا قىلىشىمنى تهۋسىيه “ياقتۇرغۇچىسهن، گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىن

  ].تىرمىزىي رىۋايىتى.[»قىلغان

. چۈنكى جۈمه كۈنى ھهپتىنىڭ ئهڭ ئهۋزەل كۈنى ھېسابلىنىدۇ.  ـ جۈمه كۈنى7 

كۈنلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى جۈمه كۈنىدۇر، « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئۇ كۈندە ئادەم ئهلهيهىسساالم يارىتىلغان، شۇ كۈندە جهننهتكه كىرگۈزۈلگهن، شۇ كۈندە 

ئىمام [ ».ۇ جۈمه كۈنىدىن باشقا كۈندە بولمايدۇجهننهتتىن چىقىرىلغان، قىيامهتم

بۇنداق ئۇلۇغ ۋە ياخشى كۈندە دۇئانى كۆپ قىلىش تولىمۇ ئهۋزەل ۋە ]. مۇسلىم رىۋايىتى

جۈمه «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ يېقىندۇر

ر مۇسۇلمان كىشى ناماز كۈنىدە دۇئا ئىجابهت بولىدىغان بىر سائهت باركى، قانداقال بى

ئوقۇۋاتقان ھالىتىدە ئۇنىڭغا ئۇچرىشىدىكهن، ئۇ نېمه سورىسا ئالالھ تائاال ئۇنىڭ 

  ]. رىۋايىتى  بۇخارىي ۋە مۇسلىم[»سورىغىنىنى چوقۇم بېرىدۇ

ئىمام مۇسلىم ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشئهرىيدىن رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسكه كۆرە،  

مه كۈنىدىكى دۇئا ئىجابهت بولىدىغان سائهت، ئىمام جۈ«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

دېگهن »مۇنبهرگه ئولتۇرغان ۋاقىتتىن ناماز تۈگىگهنگه قهدەر بولغان ۋاقىتالردۇر

  ].مۇسلىم رىۋايىتى[

يهنه ھهدىسشۇناسالردىن ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە نهسائىيالر پهيغهمبهر  

بولۇپ، ئۇنىڭدىكى دۇئا ئىجابهت جۈمه كۈنىدە ئون ئىككى سائهت « :ئهلهيهىسساالمنىڭ

بولىدىغان سائهتنى تېپىپ بىر نهرسه سورىغان كىشىنىڭ سورىغانلىرىنى ئالالھ تائاال 

بۇ سائهتنى تېپىش ئۈچۈن ناماز ئهسىردىن كېيىنكى ۋاقىتنى قولدىن . چوقۇم بېرىدۇ

  .دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» بهرمهڭالر

ماڭا كۆرە، جۈمه كۈنىدىكى دۇئا « :دېگهنئىمام ئىبنى قهييىم جهۋزىي مۇنداق  

 ئىكهنلىكى دەلىل   ئىجابهت بولىدىغان سائهتنىڭ ناماز ئهسىردىن كېيىنكى ۋاقىت

جهھهتتىن كۈچلۈكرەك بولسىمۇ، ھهر نامازنىڭ ۋاقتى دۇئا ئىجابهت بولىدىغان 

ڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇممهتلىرىگه جۈمه ۋاقتى بىلهن شۇ كۈننى. ۋاقىتالردۇر

ناماز ئهسرىسىدىن كېينكى ۋاقىت ئىككىسىنى مهخسۇس دۇئا قىلىدىغان سائهتلهر 



 10

زاد « ئىبنى قهييىم جهۋزىينىڭ[ »قىلىپ بهلگۈلهپ بهرگهن بولىشى ئېهتىمال

  ].ـ بهتتىن ئېلىندى131ـ جىلد 1ناملىق ئهسىرى»المىاد

ر پهيغهمبه. ئوتتۇرىسىدىكى ۋاقىتالر) ئىقامهت(ـ ئهزان بىلهن تهكبىر8  

ئهزان بىلهن تهكبىر ئارىسىدىكى ۋاقىتتا قىلىنغان «:ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسىدە

  ].ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى.[ دېگهن»دۇئا رەت قىلىنمايدۇ 

ئۈچ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ـ سهپهر ئۈستىدىكى ۋاقىتالر9  

زۇلۇمغا : الرئۇ. خىل كىشىنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولىشىدا ھېچ شهك يوق

ئۇچرىغان كىشىنىڭ دۇئاسى، مۇساپىرنىڭ دۇئاسى ۋە ئاتا ـ ئانىنىڭ بالىلىرى ئۈچۈن 

  ]. تىرمىزىي رىۋايىتى[»قىلغان دۇئاسى

« :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ـ بېشىغا كۈن چۈشكهن كىشىنىڭ دۇئاسى10  

لىدىغان، ئۇنىڭ ئىجابهت قى) ئۇنىڭ دۇئاسىنى(بېشىغا كۈن چۈشكهن ئادەم دۇئا قىلسا 

بېشىغا كهلگهن ئېغىرچىلىقنى كۆتۈرۈۋېتىدىغان ۋە سىلهرنى زېمىننىڭ 

 –ئورۇنباسارلىرى قىلغان كىم؟ ئالالھتىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ سىلهر ئازغىنا ۋەز 

  ].ـ ئايهت62نهمل سۈرىسى [ »نهسىههت ئالىسىلهر

االم بىر  پهيغهمبهر ئهلهيهىسس .ـ قۇرئاننى خهتمه قىلغاندىن كېيىن11  

دەپ »قۇرئان خهتمه قىلىنغان ۋاقىتتىكى دۇئا ئىجابهت بولىدۇ« : ھهدىسىدە

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قۇرئاننى «]. دارىمىي رىۋايىتى[ كۆرسهتكهن 

چاقىلىرىنى توپالپ بىرگه خهتمه قىلىپ دۇئا - خهتمه قىلماقچى بولغىنىدا، باال

  ].دا رىۋايهت قىلغان"مۇئئهلمهج"ئىمام نهۋەۋىي [»قىالتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قايسى . ـ بهش ۋاقت نامازدىن كېيىنكى ۋاقىتالر12    

كېچىنىڭ ئاخىرقى «: دۇئا ئىجابهت قىلىنىشقا ئهڭ يېقىن؟ دەپ سورالغىنىدا

» قىسمىدا، پهرز نامازالردىن كېيىن قىلىنغان دۇئا ئىجابهت قىلىنىشقا ئهڭ يېقىندۇر

ناماز ئهڭ ياخشى «:مۇجاھىد مۇنداق دېگهن]. تىرمىزى رىۋايىتى[گهندەپ جاۋاب بهر

بۇ .(»ۋاقىتالرغا ئورۇنالشتۇرۇلغان، شۇڭا نامازالردىن كېيىن دۇئا قىلىشنى ئونۇتماڭالر

  يهردە كۆپچىلىك ھالهتته 
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ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق .  ـ قۇرئان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن13     

مهنمۇ ) مېنى ياد ئهتسهڭالر (ياد ئېتىڭالر، )  ئىبادەت بىلهن - ائهتت(مېنى «:دەيدۇ

ياد ) ساۋاب بېرىش ، مهغپىرەت قىلىش ۋە تىلىگىڭالرنى بېرىش بىلهن(سىلهرنى 

قۇرئان تىالۋەت قىلىش، ئۇنى ئۈگىنىش ۋە ]. ـ ئايهت152بهقهرە سۈرىسى[ ئېتىمهن

النى ئهڭ ياخشى رەۋىشته ياد ئۈگىتىش ئىبادەتلهرنىڭ ئهڭ كاتتىسى ۋە ئالالھ تائا

 شۇڭا قۇرئان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىنكى دۇئا ئىجابهت بولۇشقا ئهڭ  .ئهتكهنلىكتۇر

     .يېقىندۇر

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە . ـ ئالالھ تائاالنى زىكىر قىلغاندىن كېيىن14    

ر ۋە مۆمىن  ئهرله مۇسۇلمان ئهرلهر ۋە مۇسۇلمان ئايالالرغا، مۆمىن«:مۇنداق دەيدۇ

 ئىبادەت قىلغۇچى ئايالالرغا، – ئىبادەت قىلغۇچى ئهرلهر ۋە تائهت   -ئايالالرغا، تائهت 

راستچىل ئهرلهر ۋە راستچىل ئايالالرغا، سهۋر قىلغۇچى ئهرلهر ۋە سهۋر قىلغۇچى 

ئايالالرغا، خۇدادىن قورققۇچى ئهرلهر ۋە خۇدادىن قورققۇچى ئايالالرغا، سهدىقه بهرگۈچى 

ر ۋە سهدىقه بهرگۈچى ئايالالرغا، روزا تۇتقۇچى ئهرلهر ۋە روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا، ئهرله

نهپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئهرلهر ۋە نهپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى 

ئايالالرغا، ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلغۇچى ئهرلهر ۋە ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلغۇچى 

  ] ئايهت- 35ئهھزاب سۈرىسى[»ە كاتتا ساۋاب تهييارلىدىئايالالرغا ئالالھ مهغپىرەت ۋ

" كاتتا ساۋاب" ئالالھ تائاالنى كۆپ زىكىر قىلغۇچىالر ئۈچۈن تهييارالنغان  

  .ئۇالرنىڭ دۇئالىرىنى ئىجابهت قىلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، ئهلۋەتته

ۇ ئهنهۇدىن ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھ. ـ ئىسمۇلئهزەم ئوقۇلغان ۋاقىتالر15     

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن مهسچىتته « : رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

 كهرەمىڭنى - سېنىڭ پهزلى ! ئى ئالالھ« ئولتۇراتتۇق، بىر ئادەم ناماز ئوقۇۋېتىپ 

سورايمهن، ھهقىقهتهن پۈتۈن ھهمدۇساناالر ساڭا خاستۇر، سهندىن باشقا مهبۇد بهرھهق 

 ئېهسان قىلغۇچىسهن، -ولىمۇ شهپقهتلىكسهن، ناھايىتى ئاتا يوقتۇر، سهن ت

ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئهڭ گۈزەل شهكىلدە ياراتقان خالىقسهن، ئى ئهزىمهتلىك ۋە 

ئى ھهمىشه تىرىك بولغۇچى، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ! كهرەملىك ئىالھىم
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دەپ » سورايمهن) منىھاجهتلىرى(سهندىن ! ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى رەببىم

بۇ ئادەم ئۇنى ئوقۇپ نېمه « : دۇئا قىلىۋاتاتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ۋاقىتتا

» سورىسا بېرىلىدىغان ۋە دۇئاالر ئىجابهت بولىدىغان ئىسمۇلئهزەم بىلهن دۇئا قىلدى

  ]ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى. [ دېدى

. قتىدا قىلغان دۇئاسى ئىجابهتتۇرروزا تۇتقۇچىنىڭ ئىپتار ۋا. ـ ئىپتار ۋاقتى16     

روزا تۇتقۇچىنىڭ ئىپتار ۋاقتىدا قىلغان «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  ]ئىبنى ماجه رىۋايىتى[» دۇئاسى ھهرگىزمۇ ئىجابهتسىز قايتۇرۇلمايدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق .  زەمزەم سۈيى ئىچكهن ۋاقىت ـ17     

م سۈيى نېمه ئۈچۈن ئىچىلگهن بولسا شۇنىڭ ئۈچۈندۇر، يهنى سهن ئۇنى زەمزە« :دېگهن

شىپالىق تهلهپ قىلىپ ئىچسهڭ ئالالھ ساڭا شىپالىق ئاتا قىلىدۇ، قورسىقىڭنى 

  تويغۇزۇش ئۈچۈن ئىچسهڭ ئالالھ سېنى تويغۇزىدۇ، ئۇسسۇزلىقتىن ئىچسهڭ ئالالھ

ساالم قازغان، ئۇ ئۇنى جىبرىيل ئهلهيهىس. سېنىڭ ئۇسسۇزلىقىڭنى كېسىدۇ

ئىمام بهيههقىي، دارىقۇتنى ۋە ھاكىم [» ئىسمائىيل ئهلهيهىسساالمغا ئىچۈرۈلگهن

 ھهسهن دەپ   دە» سهھىهۇتتهرغىيب ۋەتتهرھىيب« رىۋايىتى، ئهلالمه ئالبانىي

  .باھالىغان

ـ زور قىيىنچىلىقالرغا يولۇقۇپ ئالالھ تائاالغا بولغان ئېهتىياجىنى تولۇق 18     

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق . ان ۋە ئىخالس كۈچهيگهن ۋاقىتالرھېس قىلغ

ئۇالرنى تاغالردەك دولقۇنالر ئورىۋالغان چاغدا، ئۇالر كامالى ئىخالس ) دېڭىزدا(« :دەيدۇ

قۇتۇلدۇرۇپ ) دېڭىزنىڭ خهتهرلىرىدىن(بىلهن ئالالھقا ئىلتىجا قىلىدۇ، ئالالھ ئۇالرنى 

لۇقمان سۈرىسى [»...دا، ئۇالرنىڭ بهزىسى توغرا يولدا بولىدۇقۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغ

  ]. ئايهت- 32

 بۇ ئايهت زورقىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىغاندا، ئالالھ تائاالغا كامالى ئىخالس بىلهن    

  .قىلىنغان دۇئانىڭ ئىجابهت بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

تۆت «:ۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم م. ـ يامغۇر ياغقان ۋاقىت19     

مۇجاھىدالر : ئۇالر. ۋاقىتتا ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ ۋە دۇئاالر ئىجابهت بولىدۇ
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دۈشمهن بىلهن ئۇچراشقان ۋاقىت، يامغۇر ياغقان ۋاقىت، ناماز ئادا قىلىنغان ۋاقىت ۋە 

  ].بهيههقىي رىۋايىتى[»كهبىنى كۆرگهن ۋاقىتتۇر

كۆرگهن چاغمۇ دۇئا ئىجابهت بولىدىغان ياخشى  بۇ ھهدىسقا ئاساسهن، كهئبىنى    

  .ۋاقىت ھېسابلىنىدۇ

ـ ئاتا ـ ئانىنىڭ بالىلىرىنىڭ پايدىسى ياكى زىيىنىغا قىلغان ھهر قانداق 20      

ئۈچ خىل «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. دۇئاسى شهكسىز ئىجابهت بولىدۇ

زۇلۇمغا ئۇچرىغان : ئۇالر. يوقكىشىنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولىشىدا ھېچ شهك 

كىشىنىڭ دۇئاسى، مۇساپىرنىڭ دۇئاسى ۋە ئاتا ـ ئانىنىڭ بالىلىرى ئۈچۈن قىلغان 

  ].تىرمىزىي رىۋايىتى[»دۇئاسى

ـ بىراۋنىڭ دىنىي قېرىندىشىغا غايىبانه قىلغان دۇئاسى چوقۇم ئىجابهت 21     

ىلغان دۇئاسى چوقۇم مۇسۇلمان كىشىنىڭ دىنىي بۇرادىرىگه غايىبانه ق« .بولىدۇ

ئۇنىڭ بېشىدا بىر پهرىشته دائىم ھازىر بولۇپ تۇرىدۇ، ئۇ دىنىي . ئىجابهت بولىدۇ

ئى ئالالھ بۇ كىشىگىمۇ ”بۇرادىرىگه ھهر قېتىم دۇئا قىلغىنىدا، مهكۇز پهرىشته

مۇسلىم [ » دەپ دۇئا قىلىدۇ“قېرىنشىدىغا تىلىگىنىنىڭ ئوخشىشىنى بهرگىن

  ].رىۋايىتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق . ز نامازالرغا ئهزان ئېيتىلغان ۋاقىتالرـ پهر22    

ئىككى ۋاقىتتىكى دۇئا رەت قىلىنمايدۇ ياكى رەت قىلىنىش ئېهتىمالى «:دېگهن

ئۇالرنىڭ بىرى، نامازغا ئهزان چاقىرىلغان ۋاقىت، يهنه بىرى، : ناھايىتى ئازدۇر

  ].ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى[ »قان ۋاقتتۇر تىغ ئېلىش–مۇجاھىدالر دۈشمهن بىلهن تىغمۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ـ مۇجاھىدالر دۈشمهن بىلهن تۇتۇشقان ۋاقىت23    

تۆت ۋاقىتتا ئاسماننىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ ۋە دۇئاالر ئىجابهت «:مۇنداق دېگهن

ت، ناماز مۇجاھىدالر دۈشمهن بىلهن ئۇچراشقان ۋاقىت، يامغۇر ياغقان ۋاقى: ئۇالر. بولىدۇ

  ].بهيههقىي رىۋايىتى[»ئادا قىلىنغان ۋاقىت ۋە كهبىنى كۆرگهن ۋاقىتتۇر
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق . ـ مۇسىبهتكه ئۇچرىغان ۋاقىت24    

قانداقال بىر مۇسۇلمان بهندىگه بېرەر مۇسىبهت يهتسه، بىز ئالالھنىڭ «:دېگهن

بۇ ! ئى ئالالھ. ا قايتىمىزئىگىدارچىلىقىدىمىز، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغ

مۇسىبىتىمدە ماڭا ئهجىر بهرگهيسهن، قولدىن بهرگىنمدىن ياخشىراقىنى ئاتا 

قىلغايسهن، دەيدىكهن، ئالالھ تائاال چوقۇم ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ، ئۇنىڭ 

مۇسىبىتىدە ئۇنىڭغا ساۋاب بېرىدۇ ۋە قولدىن بهرگىنىدىن ياخشىراقىنى 

  ].يىتىمۇسلىم رىۋا[»بېرىدۇ

ئابدۇلال ئىبنى .  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئوقۇلغاندىن كېيىن-  25  

مهن ناماز ئوقۇۋاتاتتىم « :مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى 

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇبهكرى ۋە ئۆمهر قاتارلىق ساھابىالر بىلهن بىلله ئېدى

كېيىن، ئاۋۋال ئالالھ تائاالغا ھهمدۇسانا، ئاندىن پهيغهمبهر نامازدا ئولتۇرغىنىمدىن 

بۇ ۋاقىتتا . ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىپ بولۇپ، ئۆزۈم ئۈچۈن دۇئا قىلىشقا باشلىدىم

سورىغىن، سورىغىنىڭغا ئېرىشىسهن، سورىغىن، : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا

 فهزاله ئىبنى ئۇبهيد  ].ايىتىئىمام ئهھمهد رىۋ[دېدى» سورىغىنىڭغا ئېرىشىسهن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتته « :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

ماڭا رەھىم قىلغىن، ئى ! ئولتۇراتتى، بىر ئادەم كېلىپ ناماز ئوقۇدى، ئاندىن ئى ئالالھ

مېنى مهغپىرەت قىلغىن دەپ دۇئا قىلىشقا باشلىۋىدى، پهيغهمبهر ! ئالالھ

ناماز ئوقۇپ بولۇپ، ! هيهىسساالم ئۇنىڭغا ئالدىراپ كهتتىىڭ ئهي ناماز ئوقۇغۇچىئهل

ئولتۇرغىنىڭدا، ئاۋۋال ئالالھ تائاالغا اليىق رەۋىشته ھهمدۇسانا ئېيتقىن، ئاندىن ماڭا 

ئاندىن يهنه بىر ئادەم كېلىپ ناماز ئوقۇپ . دېدى» دۇرۇد ئېيتقىن، ئاندىن دۇئا قىلغىن

االغا ھهمدۇسانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىۋىدى، بولۇپ، ئالالھ تائ

دۇئا قىلغىن، ئىجابهت بولىدۇ ! ئهي ناماز ئوقۇغۇچى«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا 

  ].تىرمىزى رىۋايىتى[»دېدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق .  پاراغهتلىك كۈنلهردە دۇئا قىلىش-  راھهت-26

يىن كۈنلهردە قىلغان دۇئالىرىنىڭ ئىجابهت قىلىنىشىنى كىمكى قى« :دېگهن
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تىرمىزىي ۋە ھاكىم [»  پاراغهتلىك كۈنلىرىدە كۆپلهپ دۇئا قىلسۇن-ياقتۇرسا، راھهت

          ].رىۋايىتى

   

  دۇئا ئىجابهت بولماسلىقنىڭ سهۋەبلىرى

ر يوقىرىدا بايان قىلىنغاندەك، ئىجابهت بولۇش شهرتلىرى تولۇق بولمىغان دۇئاال 

كىشىلهرنى ( نهسىههت – مهرۇپ، ۋەز –شۇنداقال، ئىسالمنىڭ ئهمر . ئىجابهت بولمايدۇ

پهرزىنى تهرك قىلىشمۇ دۇئانىڭ ) ياخشى ئىشالرغا بۇيرپ، يامان ئىشالردىن توسۇش

 نهسىههت قىلىش –مهرۇپ، ۋەز –چۈنكى ئهمرۇ . ئىجابهت بولىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ

ھهركىم ئۆزىنىڭ بىلگىنچه ۋە . ۇيرۇلغان پهرزدۇرھهر قانداق مۇسۇلمان كىشىگه ب

 نهسىههت – مهرۇپ، ۋەز – شارائىتىنىڭ يېتىشىچه ئهمر –ئىقتىدارىنىڭ، شهرت 

سىلهر « :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ. قىلىشقا بۇيرۇلغان

 نهسىههت –پ، ۋەز  مهرۇ–دۇئا قىلىپ، دۇئايىڭالر ئىجابهتسىز قالماسلىقى ئۈچۈن ئهمر 

ئىبنى ماجه . [ دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم دەيدۇ» قىلىشنى تهرك ئهتمهڭالر

  ].رىۋايىتى، سهھىه دەپ باھاالنغان ھهدىس

 شۇنىڭدەك، شهرىئهت ئهھكاملىرىغا ئهمهل قىلماسلىق ۋە ئالالھ تائاالغا  

دالرنىڭ زاھى. ئاسىيلىق قىلىشمۇ دۇئانىڭ ئىجابهت بولىشىغا توسقۇن بولىدۇ

پېشىۋاسى ئىبراھىم ئىبنى ئهدھهم بىر كۈنى بهسرە شهھىرىنىڭ بازىرىدا كېتىپ 

نېمه ئۈچۈن بىز دۇئا قىلساق دۇئايىمىز ئىجابهت «:بارغىنىدا كىشىلهر ئۇنىڭدىن

چۈنكى : ئىبراھىم ئىبنى ئهدھهم ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ. بولمايدۇ؟ دەپ سۇئال قىلىدۇ

سىلهر ئالالھ تائاالنى تونۇپ تۇرۇپ، : هت بىلهن ئۆلگهنسىلهرنىڭ قهلبىڭالر ئون ئىلل

ئۇنىڭ ھهققىنى ئادا قىلمىدىڭالر، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى سۆيىدىغانلىقىڭالرنى 

دەۋا قىلىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ سۈننىتىنى تهرك ئهتتىڭالر، قۇرئان كهرىمنى ئوقۇپ تۇرۇپ، 

تلىرىدىن ئۇزۇقلىنىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ ئۇنىڭغا ئهمهل قىلمىدىڭالر، ئالالھ تائاالنىڭ نېمه

دەپ تۇرۇپ، ئۇنىڭغا “شهيتان بىزنىڭ دۈشمىنىمىز”شۈكرانىسىنى ئادا قىلمىدىڭالر، 

دەپ تۇرۇپ، سىلهرنى جهننهتكه كىرىشكه “جهننهت ھهقتۇر”ئهگهشتىڭالر، 
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دەپ تۇرۇپ، “دۇزاخ ھهقتۇر”ساالھىيهتلىك قىلىدىغان ئهمهللهرنى قىلمىدىڭالر، 

دەپ تۇرۇپ، ئۇنىڭغا تهييارلىق قىلمىدىڭالر، “ئۆلۈم ھهق”مىدىڭالر، ئۇنىڭدىن قاچ

ئۇيقۇدىن ئۇيغىنىپال كىشىلهرنىڭ ئېيبلىرىنى ئىزدەش بىلهن مهشغۇل بولدۇڭالر، 

ئۆزۈڭالرنىڭ ئېيبلىرىنى ئۇنۇتتۇڭالر، مېيتلىرىڭالرنى يهرلىدىڭالر، ئۇالردىن ئىبرەت 

  .»ئالمىدىڭالر

. ان بولسىمۇ ئىجابهت قىلىنمايدىغان دۇئاالرمۇ بار پۈتۈن شهرتلىرى تولۇقالنغ 

ئالالھ تائاال كائىناتتا ئهزەلدىن شۇنداق بېكىتىۋەتكهن قانۇنىيهتلهرنى ئۆزگهرتىشنى 

بىراۋ ھېچ ئوقۇماستىن ئالىم : مهسىلهن. سوراپ قىلىنغان دۇئا ئىجابهت بولمايدۇ

نى تىلىسه، ئۇنىڭ بولۇشنى تىلىسه ياكى ھېچ سهۋەب قىلماستىن مهقسهتكه يېتىش

چۈنكى، ئالىم بولۇشنىڭ قۇرالى ئوقۇش، مهقسهتكه . دۇئاسى ئىجابهت بولمايدۇ

بۇنداق دۇئا خۇددى قۇياشنى مهغرىپتىن چىقىرىپ . يېتىشنىڭ چارىسى ئىشلهشتۇر

بېرىشنى ياكى يهرشارىنىڭ ئايلىنىشىنى توختىتىپ بېرىشنى تىلهپ دۇئا قىلغانغا 

اقال، بهزى دۇئاالر ئىجابهت قىلنسا، دۇنيا قانۇنىيىتى شۇند. ئوخشاش بېمهنىلىكتۇر

ھهممه كىشى مېنى ساغالم قىل، باي قىل، : مهسىلهن.  پهس بولۇپ كېتىدۇ-ئىگىز 

پادىشاھ قىل، ئالىم قىل، دەپ دۇئا قىلسا، ئالالھ تائاال بۇ دۇئاالرنىڭ ھهممىسىنى 

 بۇزۇلىدۇ، دۇنيانى ۋە ئىجابهت قىلسا، دۇنيا قااليمىقانلىشىپ كېتىدۇ، تهڭپۇڭلۇق

بۇنداق دۇئاالر ئىجابهت . ئىنسانالرنى يارىتىشتىكى ھېكمهت ئهمهلگه ئاشمايدۇ

قىلىنمىغان تهقدىردىمۇ، بۇ دۇئاالرنىڭ ئورنىغا ئالالھ تائاال ساۋاب ۋە ياكى باشقا بىر 

بىر ھهدىسته . نېمهت ئاتا قىلىدۇ، ياكى ئاخىرەتته ئايرىم مۇكاپات ساقالپ قويىدۇ

ئى بهندەم ماڭا ”ئالالھ تائاال قىيامهت كۈنى بهندىدىن سورايدۇ، « :داق دېبىلگهنمۇن

“ پاالنى چاغدا مۇنداق دەپ دۇئا قىلغان ئىدىڭ ئىجابهت قىلدىممۇ قىلمىدىممۇ؟

پاالنى چاغدا مۇنداق ”: دەيدۇ، ئالالھ تائاال“ ئىجابهت قىلدىڭ ئى پهرۋەردىگارىم” :بهندە

شۇنداق ئى ”: دەپ سورايدۇ، بهندە “ هت قىلمىدىم شۇنداقمۇ؟دەپ دۇئا قىلغانتىڭ ئىجاب

“ ئۇنىڭ ئىجابىتىنى مانا بۈگۈنگه ساقالپ قويدۇم”: دەيدۇ، ئالالھ تائاال“ پهرۋەردىگارىم

دەپ ئۇنىڭغا دۇئاسىنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرسىتىدۇ، بۇ چاغدا بهندە دۇئاسىنىڭ 

ئىجابهت قىلىنماي ئاخىرەتكه كاشكى ھهممه دۇئالىرىم دۇنيادا ”مۇكاپاتىنى كۆرۈپ، 
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بۇ ھهدىسنى ئالبانىي ئاجىز [» دەپ ئارزۇ قىلىپ قالىدۇ“ لسىچۇكېچىكتۈرۈلگهن بو

ناملىق ھهدىس كىتابىدا »ئهلمۇستهدرەك«ھهدىسلهر قاتارىدا باھالىغان، لېكىن ھاكىم 

  ].رىۋايهت قىلغان

 


