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مغۇر يېغىۋاتقاندا دۇئا ئىجابەت بوالمدۇ؟، چاقماق چىقىلغاننى يا

 ئاڭلىغاندا ۋە يامغۇر ياغقاندا قايسى دۇئانى ئوقۇيدۇ؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -581591    
 :وئالس    
چاقماق چىقىلغان، ھاۋا گۈلدۈرلىگەن ۋە يامغۇر يېغىۋاتقان ۋاقىتتا قايسى دۇئانى     

ھەدىس نىڭ ئىجابەت بولىشىغا دااللەت قىلىدىغان دۇئادا نيامغۇر يېقىۋاتقا. ئوقۇيدۇ؟
   ، بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.قايسى؟

 :اۋاپج    
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر،    

تلىرى ۋە ساھابە تاۋابىئا-پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،ئائىلە
 كىراملىرىغا ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

ئەنھادىن بايان قىلىنغان ھەدىستە،  ئائىشە رەزىيەلالھۇ بىرىنچى:    
ئى ئالالھ بۇ يامغۇرنى بىزگە » پەيغەمبەرئەلەيھىسسالم يامغۇرنى كۆرگەندە:

. ئەبۇ داۋۇد ىسھەد-5501بۇخارى رىۋايىتى] دەيتتى. «گىنمەنپەئەتلىك قىلىپ بەر
ئى ئالالھ بۇ » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يامغۇرنى كۆرگەندە: ھەدىستە،-1588 رىۋايىتى

شەيخ ئەلبانى ]بۇ ھەدىسنى دەيتتى.  «قىلىپ بەرسىلە ئېقىنيامغۇرنى بىزگە 
 . [دېگەن ھرەھىمەھۇلالھ سەھى

ْو َكَصي ٍِّب م ِّ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ رىمدەەئالالھ تائاال قۇرئان ك    
َ
َماء  أ  تەرجىمىسى: ﴾َن السَّ

. ئىمام [ئايەت-58بەقەرە ]سۈرە « .ئۇالر قاتتىق يامغۇردا قالغان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ»
  بەت[.-541توم -4 خەتتابىينىڭ"سۈننەت بەلگىسى" ناملىق ئەسىرى

بەدىنىنى يامغۇرغا سالسا ياخشى بولىدۇ، ئىنسان بەدىنىگە يامغۇر تامچىلىرى     
ئەنھۇ ھەدىس بايان  دا ئەنەس رەزىيەلالھۇسىتوغرى ولىدىغانلىقىب چۈشسە ياخشى

بىز پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە تۇرغان ۋاقتىمىزدا » قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
يامغۇر ياغدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىيىمىنى ئاچتى، ھەتتا 

ئى  چۈشتى، بىز: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ مۇبارەك بەدىنىگە يامغۇر تامچىلىرى
نېمە ئۈچۈن بۇنداق قىلىال؟ دەپ سورىساق،  ئالالھنىڭ ئەلچىسى!

چۈنكى بۇ يامغۇر ئالالھ تائاالنىڭ ھۇزۇرىدىن يېڭىدىن  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
 .ھەدىس[-989مۇسلىم رىۋايىتى]دېدى.  «،چۈشتى
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ئى ئالالھ بۇ يامغۇرنى » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: اقىتتا،يامغۇر قاتتىق ياغقان ۋ    
بىزنىڭ ئۈستىمىزگە ئەمەس، ئەتراپىمىزغا ياغدۇرسىال، تاغ ئۆڭكۈرلىرىگە، 

 بۇخارى رىۋايىتى]دەيتتى.  «،جىلغىالرغا، ئېتىزلىق، دەرەخلىقلەرگە ياغدۇرسىال
 . ھەدىس[-5554

 زۇبەير رەزىيەلالھۇ ىبنئىئابدۇلالھ  چاقماق چېقىلغاندا دۇئا قىلىش توغرىسىدا:    
گۈلدۈرمامىنىڭ » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:، ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە

ْن ﴿ۋە  ئاۋازىنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا، سۆزدىن توختايتتى ه  َوالَْماَلئ َكُة م  َْمد  َويَُسب ُِّح الرَّْعُد ِب 
يَفت ه   گۈلدۈرماما ئالالھنى مەدھىيىلەش بىلەن تەسبىھ ئېيتىدۇ، »تەرجىمىسى:  ﴾خ 

مانا بۇ  :، ۋەدېگەن ئايەتنى ئوقىدى« شتىلەرمۇ ئالالھتىن قورقۇپ تەسبىھ ئېيتىدۇ،پەرى
 «نىڭ قاتتىقلىقىدىن ئاگاھالندۇرىشىدۇر،ئازابىنىڭ زېمىن ئەھلىنى ئالالھ تائاال

. بېتىدە بايان قىلغان-310ناملىق ئەسەرنىڭ  بۇخارى "ئەدەبۇل مەپرەد"]دەيتتى. 
، نومۇرلۇق ھەدىستە -0145ناملىق ئەسەردە تتا"ئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھ "مۇئە

، شەيخ ھەدىستە-101ناملىق ئەسەردە  ئەلئەزكار" ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ"
 ى سەھىھئىسنادناملىق ئەسەردە "سەھىھ ئەدەبۇل مۇپرەد" ئەلبانىي رەھىمەھۇلالھ

ىسناد بىلەن كەلتۈرگەن. بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا يېتىدىغان توغرا ئ دەپ
  بايان قىلىنغان ھەدىسنى بىلمەيمىز.

شۇنىڭدەك پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ھاۋا گۈلدۈرلەپ، چاقماق چېقىلغاندا، 
ئوقۇلىدىغان دۇئا ياكى زىكىرلەر توغرىسىدا بېكىتىلگەن بىرەر نەرسىنى بىلمەيمىز. 

 ھەممىدىن توغرىنى ئالالھ تائاال بىلگۈچىدۇر. 
-ئالالھ تائاالدىن بەندىلىرىگە پەزلى بولسا، ۇر چۈشكەن ۋاقىتيامغ ئىككىنچى:    

رەھمەت چۈشكەن، ئۇالرغا ياخشىلىقنىڭ سەۋەبلىرى كەڭرى بولىدىغان، دۇئانىڭ 
 ئىجابەت بولىشى ئىشەنچ قىلىنىدىغان ۋاقىتتۇر. 

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەر  رەزىيەلالھۇ ىسەئد ىبنئى ىسەھل    
ئىككى خىل ۋاقىتتا قېلىنغان دۇئا رەت قىلىنمايدۇ: » ىسساالم مۇنداق دېگەن:ئەلەيھ

ئەزان ئوقۇلۇۋاتقان ياكى ئەزاندىن كېيىن ۋە يامغۇر يېغىۋاتقان ۋاقىتتا قىلىنغان 
، تەبەرانى ھەدىستە-1104ناملىق ئەسەر بۇ ھەدىسنى ھاكىم "ئەلمۇستەدرەك" ] «.دۇئا

 شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ھەدىستە،-1311 ناملىق ئەسەر جەمىل كەبىر"ئ"ئەلمۇ
 كەلتۈرگەن.  ھەدىستە سەھىھ دەپ-0539ناملىق ئەسەر  ھەدىسلەر توپلىمى" ھ"سەھى

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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