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هامىلدار ئايالنىڭ دۇئاسى شهرتسىز ئىجابهت 

 بولىدۇ دېگهن سۆز توغرىمۇ؟
 

 نومۇرلۇق سوئال-١١٥١٤٣     
 :سوئال     
هامىلدار، ئالاله ئالالهقا شۈكۈرلهر بولسۇنكى، مهن      

. تائاالدىن ماڭا سالىه پهرزەنت ئاتا قىلىشىنى سورايمهن
هامىلدار ئايالنىڭ دۇئاسى شهرتسىز ئىجابهت بولىدۇ، 

بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى . دېگهن سۆز توغرىمۇ؟
ئالاله تائاال سىلهرگه ياخشى مۇكاپات ئاتا . سورايمهن
 . قىلسۇن

 : جاۋاپ     
زەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بارلىق گۈ     

 .بولغان ئالاله تائاالغا خاستۇر
بىز بۇ ههقته كۆپ ئىزدەنگهندىن كېيىن،      

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن ياكى ساهابىالردىن هامىلدار 
ئايالنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولىدۇ، دېگهن سۆزنى 
ئىسپاتاليدىغان ئىشهنچىلىك بىرەر دەلىلنى 

لېكىن مۇسۇلمان دۇئا قىلغاندا، ئالاله . مىدۇقئۇچرات
تائاال ههققىدە گۈزەل تۇيغۇدا بولۇشى، ئۇنىڭ بهندىگه ئاتا 
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ئېهسانلىرىغا ئىشهنچ بىلهن قاراپ، -هيرىقىلىدىغان خ
ئۆزىنى كهرەملىك ئالالهنىڭ ئالدىدا تۆۋەن تۇتۇپ 
تىلىكىنى سورايدىكهن، ئالاله تائاال ئۇ كىشىنىڭ 
دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىدۇ ۋە ئارزۇسىغا يهتكۈزىدۇ دەپ 

 . ئۈمىت قىلىمىز
شۇنى ئهسلىتىپ ئۆتىمىزكى،      

ىسىنىڭ روهى بويىچه، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ههد
ئانىنىڭ پهرزەنتىگه قىلغان دۇئاسى ئىجابهت -ئاتا

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . قىلىنىدىغان دۇئاالر تۈرىدىندۇر
ئۈچ تۈرلۈك دۇئانىڭ ئىجابهت قىلىنىشىدا «: مۇنداق دەيدۇ

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسى، : شهك يوقتۇر
غان دۇئاسى مۇساپىرنىڭ دۇئاسى، ئاتىنىڭ پهرزەنتىگه قىل

. ههدىس-١٩٠٥تىرمىزى رىۋايىتى [ »).ياكى بهددۇئاسى(
 ]. ههدىس-٣٧٢مۇپرەد  سههىه ئهدەبۇل

: ئىمام مهناۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
) ياكى بهددۇئاسى(ئاتىنىڭ پهرزەنتىگه قىلغان دۇئاسى «"

دېگهن ههدىس سههىه بولۇپ، ئاتىنىڭ  »ئىجابهت بولىدۇ
ت قىلىشىدىن، ئۇ ئۆز نهپسىدىنمۇ پهرزەنتكه شهپقه

. بالىسىنى بهكراق ياخشى كۆرىدىغانلىقى ئىپادىلىنىدۇ
ئانىنىڭ پهرزەنتكه ههقىقى كۆيۈنىشىدىن، ئۇنىڭ 
پهرزەنتىگه بولغان رەهىمدىللىقى، كۆيۈمچانلىقى ۋە 



 

5 

يېقىنلىقى ئاالهىدە تهكىتلهنسىمۇ، ئهمما دادىدىنمۇ 
ههقته بىر نهرسه  بهكرەك دۇئاسى ئىجابهت بولىدۇ دېگهن

دادىنىڭ ئالدىنقى ئورۇندا بۇ ههقته . سۆزلهنمىگهن
ناملىق " پهيزۇل قهدىر". ["تۇرىدىغانلىقى ههممىگه مهلۇم

 ]. بهت-٣٠١توم -٣ئهسهر 
-هامىلدار ئايال تۆرەلمىنىڭ كېلهچهكته ئهخالق     

پهزىلهتلىك، ئهقىللىك ۋە سالىه، ئىماندار ۋە ياراملىق 
چۈن ئالاله تائاالغا دۇئا قىلسا، ئهلۋەتته ئىنسان بولىشى ئۈ

 . ئۇنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت قىلىنىشى ئۈمىد قىلىنىدۇ
 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهتۇر     
 

 

 

 

 


