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ۇ؟مدھەجگە كەلمىگەن كىشىلەر ئۈچۈنمۇ ئەرەپات كۈنىدە دۇئا قىلىشنىڭ پەزىلىتى بوال  

 

 نومۇرلۇق -28707        

 :وئالس    

بۇ ھەقتە  ؟.بوالمدۇ سى ئىجابەتئەرەپات كۈنىدە دۇئا مۇكىشىلەرنىڭ گە قاتناشمىغانھەج    

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.

 جاۋاپ:     

ىمىز بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. پەيغەمبىر    

نىڭ رەھمەت غا ئالالھ تائاالىرىائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىلمۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئ

 ساالملىرى بولسۇن.

 ئەنھادىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: ئائىشە رەزىيەلالھۇ    

كۆپرەك دوزاختىن ئازات قىلىدىغان كۈن يوق، بۇ  ئالالھ تائاال بەندىلەرنى ئەرەپات كۈنىدىكىدىنمۇ»

ىنى ۇالر نېمئ: گە ماختىنىپكۈندە ئالالھ تائاال بەندىلىرىگە يېقىنلىشىدۇ، ئاندىن پەرىشتىلەر

  ھەدىس[.-8430مۇسلىم رىۋايىتى] «.دەيدۇ، ؟مەقسەت قىلىدۇ

ن ھەدىستە، پەيغەمبەر ئەنھۇدىن بايان قىلىنغا ئاس رەزىيەللھۇ ىنبئىئەمىر  ىنبئىئابدۇلالھ     

دۇئانىڭ ئەڭ ياخشىسى ئەرەپات كۈنىدە قېلىنغان دۇئادۇر، مەن ۋە » ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ەلالھۇ ۋەھدەھۇ ال لكى پەيغەمبەرلەرنىڭ قىلغان ئەڭ ياخشى دۇئاسى: الئىالھە ئىلىمەندىن ئىلگىر

تىرمىزى ]« .شەيئىن قەدىرۋەھۇۋە ئەال كۇللى  ۋەلەھۇل ھەمدۇ ، لەھۇل مۇلكۇۇشەرىكە لەھ

" ناملىق تەرغىبسەھىھۇتبۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ " ھەدىس.-4303رىۋايىتى

 . [دە كەلتۈرگەنھەدىس- 8341ئەسىرى 

 يز رەھىمەھۇلالھدىن مۇرسەل بايان قىلىنغان ھەدىستە:ەرۇك ىنبئىئۇبەيد  ىنبئىتەلھەتە     

ئىمام مالىك ]دېيىلگەن.  «،ۈنىدە قىلىنغان دۇئادۇردۇئاالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئەرەپات ك»

شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ  .كەلتۈرگەن نومۇرلۇق ھەدىستە -388 رەھىمەھۇلالھ مۇئەتتادا

 . [كەلتۈرگەننومۇرلۇق ھەدىستە  -8887ناملىق ئەسەر "ھەدىسلەر توپلىمى ھ"سەھى

ھەج قىلىش ئۈچۈن ئەرەپاتقا چىققان  ئالىمالر ئەرەپات كۈنىدە قىلىنغان دۇئانىڭ پەزىلىتى    

ھاجىالرغا خاسمۇ ياكى دۇنيادىكى بارلىق مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئېچىگە ئاالمدۇ دېگەن مەسىلىدە 

ئىختىالپ قىلىشتى، كۈچلۈك قاراشتا بۇ كۈندە قىلىنغان دۇئا ھەممىنى ئۆز ئېچىگە ئالىدۇ، چۈنكى 

دانىغا چىققان ھاجىالر ئورۇن بىلەن ۋاقىتنىڭ پەزىلەت بۇ كۈن ئۈچۈندۇر، شۇنداقتىمۇ ئەرەپات مەي

 ئەۋزەل بولىدۇ. ئەلبەتتە پەزىلىتىنى تاپقانلىقى ئۈچۈن ئۇ يەردە قىلىنغان دۇئا 

دۇئاالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئەرەپات كۈنىدە قىلىنغان » باجى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئەل    

ابى كاتتا ۋە ئىجابەت بولۇشقا ئەڭ يېقىن دېگەن بۇ سۆزنىڭ مەنىسى: بەرىكىتى كۆپ، ساۋ «دۇئادۇر

بۇنىڭدىن پەقەت ھاجىالر مەقسەت قىلىنىشى مۇمكىن، چۈنكى ئەرەپات كۈنىدە  .دېمەكتۇر  زىكىر

بۇ كۈننىڭ ئەرەپات  .قىلىنغان دۇئاالرنىڭ ھاجىالرغا خاس ۋە ئۇالرنىڭ ھەققىدە بولىشى توغرىدۇر

ھاجىالرنىڭ ئەرەپاتتا قىلىدىغان ئىبادەتلىرى بىلەن سۈپەتلىنىدۇ". بولسا، كۈنى دەپ سۈپەتلىنىشى 
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توم - 8ناملىق ئەسەر مۇئەتتا" لۇ"ئەل مۇنتەقا شەرھ] ئاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.ئالالھ تا

 . [بەت-430

سەلەپ ئالىملىرىنىڭ بەزىسى بۇ كۈننىڭ پەزىلىتىنى باشقىالرغا بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئەرەپات كۈنىدە     

ساھابىالردىن  .مەسچىتلەرگە توپلىشىپ دۇئا قىلىپ ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىشكە رۇخسەت قىلغان

ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ بۇنداق قىلىشقا  .شۇنداق قىلغانمۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

 رۇخسەت قىلغان بولسىمۇ ئۆزى قىلمىغان. 

"قازى ئىياز ياكى قازى ئەبۇ يەئال مۇنداق دېگەن:  ۇ:ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيد    

 .ئەرەپات مەيدانىدىن باشقا جايالردا ئەرەپات كۈنىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن توپالنسا دۇرۇس بولىدۇ

ئەرەپات كۈنىنى باشقىالرغا  ئەسرەم مۇنداق دەيدۇ: مەن ئەبۇ ئابدۇلالھ يەنى ئىمام ئەھمەدتىن:

 تلەرگە توپالشسا بوالمدۇ؟ دەپ سورىسام، ئىمام ئەھمەد:بىلدۈرۈش ئۈچۈن شەھەرلەردە مەسچى

چۈنكى بىر قانچە ئالىمالر شۇنداق قىلغان دېگەن. ئەسرەمنىڭ  ،گۇناھ بولمايدۇ دەپ قارايمەن

دىن قىلغان رىۋايىتىدە: تۇنجى قېتىم بەسرە شەھىرىدە ئەرەپات كۈنىنى كىشىلەرگە ئەلبەسرى ھەسەن

ئەنھۇ دېيىلگەن. ئىمام  غان كىشى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇبىلدۈرۈش ئۈچۈن كىشىلەرنى توپلى

ۇ ۋە "بۇ ئىشنى تۇنجى قېتىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھ ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ:

 ئەنھۇ قاتارلىقالر قىلغان". ھۇرەيس رەزىيەلالھۇ ىنبئى ۇرئەم

ۋاسىئ  ىنبئىىر، سابىت ۋە مۇھەممەد بەسرى، بەك"ھەسەن ئەل ئىمام ئەھمەد مۇنداق دەيدۇ:    

بۇنداق قىلسا ھېچ  .قاتارلىق ئالىمالر ئەرەپات كۈنىدە كىشىلەر بىلەن بىللە مەسچىتكە ھازىر بوالتتى

بىر كىشى ئىمام . "ىن ئىبارەتتۇرياد ئېتىپ، دۇئا قىلىشت ئالالھ تائاالنىئۇ گۇناھ بولمايدۇ، چۈنكى 

 دېگەن. ،گەندە، ئىمام ئەھمەد: مەن قىلمايمەندې سىلىمۇ قىالمال؟بۇنى  ئەھمەدتىن:

مەئىين رەھىمەھۇلالھمۇ ئەرەپات كۈنىدە كىشىلەر بىلەن بىللە  ىنبئىبەزى رىۋايەتلەردە يەھيا     

 .[بەت-871توم -7 " ناملىق ئەسەرمۇغنىئەل"]دېيىلگەن.  ،مەسچىتكە ھازىر بوالتتى

ارىشىدا ئەرەپات كۈنىنىڭ ھاجىالرغىال خاس ئەمەس دا بايان قىلىنغان ئەسەرلەر ئۇالرنىڭ قىيۇقىر    

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ئەرەپات كۈنىدە دۇئا قىلىش ۋە ئالالھنى ياد  .ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

ئېتىش ئۈچۈن بىر جايغا توپالشقانلىق توغرىسىدا ھەدىس بايان قىلىنمىغانلىقى ئۈچۈن ئۆزى 

 ھۇرەيس رەزىيەلالھۇ ىنبئى ۇرئەمباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە دا ئىبنى ئابىرئەمما بۇ توغ .قىلمىغان

 ئەنھۇ قاتارلىق ساھابىالردىن ئەسەر بولغانلىقى ئۈچۈن باشقىالرنى چەكلىمەستىن  رۇخسەت قىلغان. 

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.      
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