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 دۇئانىڭ ئەدەپلىرى توغرىسىدا

 

 ئال:ونومۇرلۇق س-20963    

 ئال: وس    

، سۈننەتلىرى قايسى؟-دۇئانىڭ پەرز ،؟ش كېرەكقىلىقانداق  ؟ دۇئانىدۇئانىڭ ئەدەپلىرى قايسى    

ئاخىرەتلىك ئىشالرنى سوراشتىن بۇرۇن دۇئادا  .دۇئانى قانداق باشالپ قانداق ئاخىرالشتۇرىمەن؟

توغرا بولسا قولنى ئەگەر بوالمدۇ؟ قول كۆتۈرۈش توغرا  دادۇئا، دۇنيالىق ئىشالرنى سورىساق بوالمدۇ؟

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن. تە، بۇ ھەققانداق شەكىلدە كۆتۈرىدۇ؟

  جاۋاپ:    

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. پەيغەمبىرىمىز     

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت 

 ساالملىرى بولسۇن. 

نچى: ئالالھ تائاال بىر نەرسە سورىغان بەندىسىنى ياخشى كۆرىدۇ، ھەممە نەرسىنى سوراشقا بىرى    

 ھاجەتلىرىنىبەندىلىرىنى ئۆزىدىن  پ،بىر نەرسە سورىمىغان كىشىدىن رەنجى .رىغبەتلەندۈرىدۇ

ْْ لَُكْم ِ َِّ  َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن ﴿ بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ىدۇ.سوراشقا دەۋەت قىل ِِ ْسََ
َ
 أ

يَن يَْسََْكِِبُو ََّ َعْن ِعبَاَدِِت َسيَْدُخلُو ََّ َجَهن َم َداِخِرينَ  ِ پەرۋەردىگارىڭالر ئېيتىدۇ: ماڭا »تەرجىمىسى:  ﴾اَّل 

دۇئا قىلىڭالر، مەن دۇئايىڭالرنى قوبۇل قىلىمەن )تىلىگىنىڭالرنى بېرىمەن(، شۈبھىسىزكى، 

« ىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ.مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىل

 ئايەت. -06غاپىر سۈرىسى 

دۇئانىڭ ئۆزى » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:، دىندا دۇئانىڭ ئورنى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ     

، ئىبنى ھەدىس-9739ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى  ھەدىس.-2233تىرمىزى رىۋايىتى ]دېگەن. « ئىبادەت

 ھبۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ تىرمىزىنىڭ سەھى ھەدىس.-2333رىۋايىتى ماجە 

 . [نۇمۇردا كەلتۈرگەن-3996ھەدىسلەر توپلىمى 

 ئىككىنچىسى: دۇئانىڭ ئەدەپلىرى:    

قەلبى تەۋھىدكە تولغان، ئالالھ تائاالنى ئىالھلىق، پەرۋەردىگارلىق ۋە  نىڭدۇئا قىلغۇچى-9    

ئالالھ تائاالنىڭ دۇئانى  .يىگانە دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان بولىشى كېرەك-دە يەككەسۈپەتلەر-ئىسىم

-تائەتنىڭ ئەمرىگە تولۇق بويسۇنۇپ، ئىجابەت قىلىشىنىڭ شەرتى: دۇئا قىلغۇچى پەرۋەردىگارى

مەسىيەتنى تەرك قىلىشى كېرەك، بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال -ئىبادەتنى تولۇق ئادا قىلىپ، گۇناھ

ْ  ﴿ ەيدۇ:مۇنداق د لََك ِعبَاِدي َعيِني فَإِِِني قَِري
َ
اِع َِِذا َداَع َِّ  َوإَِذا َسأ ُْ َدْعَوةَ ادل  ِجي

ُ
يبُوا ِِل َوْْلُْؤِمنُوا ِِب  أ ِِ فَلْيَْسََ
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مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن مەن توغرۇلۇق سورىسا ئۇالرغا »تەرجىمىسى:  ﴾لََعل ُهْم يَرُْشُدو ََّ 

رغا يېقىنمەن )يەنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ ئېيتقىنكى، مەن ھەقىقەتەن ئۇال

تۇرىمەن(، ماڭا دۇئا قىلسا، مەن دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن، ئۇالر توغرا يول 

تېپىش ئۈچۈن مېنىڭ دەۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا ئىمان ئېيتسۇن )يەنى ھەمىشە ئىمان 

 ئايەت[. -930]سۈرە بەقەرە « بىلەن بولسۇن(.

َوَما ﴿ بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: .دۇئانى خالىس ئالالھ ئۈچۈن قىلىش كېرەك -3    
ينَ  َه ُُمِْلِصنَي ََلُ ادِلي ِمُروا َِِّل  ِْلَْعبُُدوا اللـ 

ُ
ئۇالر پەقەت ئىبادەتنى ئالالھقا خالىس قىلغان، »تەرجىمىسى:  ﴾أ

ىنە يبەي]سۈرە « )يالغۇز( ئالالھقىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى. ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا

 .  [ئايەت-9

ئىخالس دۇئانىڭ  ،«دۇئانىڭ ئۆزى ئىبادەتتۇر» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھەدىستە بايان قىلغاندەك:

 قوبۇل بولىشىنىڭ شەرتىدۇر. 

بۇ توغرىدا  .ىلىش كېرەكدۇئا ق تىلغا ئىلىپسۈپەتلىرىنى -ئالالھ تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىم-2    

ْسَماُء اْْلُْسََنٰ فَاْدُعوُه بَِها﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
َ
ِه اْْل ْسَمائِهِ  َولِلـ 

َ
يَن يُلِْحُدو ََّ ِِف أ ِ َزْو ََّ َما  وََذُروا اَّل  ِْ َسيُ

ملىرى ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بار، ئالالھنى شۇ گۈزەل ئىسى»تەرجىمىسى:   ﴾ََكنُوا َيْعَملُو ََّ 

كەلمەس قوللىنىدىغانالرنى تەرك ئېتىڭالر،  -بىلەن ئاتاڭالر، ئالالھنىڭ ئىسىملىرىنى كەلسە 

 . [ئايەت-936ئەئراپ ]سۈرە  «.ئۇالر )ئاخىرەتتە( قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

 .دۇئانى باشالشتىن ئىلگىرى ئالالھ تائاالنى ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە مەدھىيىلەش كېرەك-7    

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىز بىلەن بىللە »ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ئۇبەيد رەزىيەلالھۇ ىبنئىەزالەتە ف

ئولتۇراتتى، تۇيۇقسىز بىر ئادەم كىرىپ ناماز ئوقۇپ مۇنداق دېدى: ئى ئالالھ مېنى كەچۈرگىن ۋە 

قالدىڭىز،  ئوقۇغۇچى سىز ئالدىراپ ئى ناماز رەھمەت قىلغىن دېدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:

، ئولتۇرۇپ، ئالالھ تائاالنى ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە مەدھىيىلەپ، دىن كىيىننامازنى ئوقۇپ بولغان

ىتى تىرمىزى رىۋاي] «.دېدىھاجەتلىرىڭنى سورىغىن،  ىغاندىن كىيىنساالم يولل-ماڭا دۇرۇت

 [.نومۇرلۇق ھەدىس-2730

بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا، ئالالھ تائاالغا سىلەرنىڭ » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:    

ساالم يولالپ ئاندىن ئۆزىنىڭ خالىغان -سەنا ئېيتىپ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت-ھەمدۇ

بىر ئازدىن كېيىن يەنە بىر كىشى كىرىپ ناماز »راۋى مۇنداق دەيدۇ:  «.تىلەكلىرىنى تىلىسۇن

-ە مەدھىيىلىدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا دۇرۇتئوقۇدى، ئالالھ تائاالنى ئۆزىگە اليىق رەۋىشت

ئەي ناماز ئوقۇغۇچى! دۇئا قىلغىن ئىجابەت  ساالم يوللىدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە:

بۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانىي رەھىمەھۇلالھ ھەدىس. -2733] تىرمىزى رىۋايىتى  دېدى. «،قىلىنىدۇ

لۇق ھەدىسلەردە ۇمۇرن – 3303 ۋە  -3309ا ھەدىسلىرى توپلىمىد ھتىرمىزىنىڭ سەھى

 . [كەلتۈرگەن
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ساالم يولالش. بۇ توغرىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق -پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت-9    

 «.ساالم ئېيتىلمىغان ھەرقانداق دۇئا توسۇلۇپ قالىدۇ-پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت» دېگەن:

شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ "سەھىھۇل  .بەتتە كەلتۈرگەن-336توم -9تەبرانى "ئەل ئەۋسەت" ]

 . [نۇمۇردا كەلتۈرگەن-7299ناملىق ئەسەردە  جامىئ"

ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بەدىر ئۇرىشى بولغان  قىبلىگە يۈزلىنىپ دۇئا قىلىش. ئۆمەر رەزىيەلالھۇ-0    

مىڭدىن كۆپ ئىدى،  نىڭ سانىركۈنىدە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇشرىكالرغا قارىدى، ئۇال

ئىدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم قىبلىگە كىشى ئۈچ يۈز ئون توققۇز ئارانال ساھابىالرغا قارىدى، ئۇالر 

ئى ئالالھ! ماڭا قىلغان ۋەدەڭنى » يۈزلىنىپ، ئىككى قولىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئالالھ تائاالغا:

رگىن، ئىسالم ئەھلىدىن بولغان بۇ جامائەت ھاالك روياپقا چىقارغىن، ماڭا ۋەدە قىلغان ياردەمنى بە

دەپ قىبلىگە قاراپ ئىككى  «،بولۇپ كەتسە، زېمىندا ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان كىشى قالمايدۇ

 ىتىمۇسلىم رىۋاي]. دىقولىنى سوزۇپ دولىسىدىن رىداسى چۈشۈپ كەتكەنگە قەدەر ئىلتىجا قىل

 [.نومۇرلۇق ھەدىس-9302

"بۇ ھەدىس دۇئا قىلغاندا  ىمەھۇلالھ مۇسلىمنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ:ئىمام نەۋەۋىي رەھ    

قىبلىگە يۈزلىنىپ، ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ دۇئا قىلىشنىڭ مۇستەھەپ ئىكەنلىكىنى 

 .بىلدۈرىدۇ"

ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  دۇئادا قول كۆتۈرۈش. سالمان رەزىيەلالھۇ-3    

ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر ھايالىق، ئېسىلدۇر، بەندە ئىككى قولىنى » مۇنداق دېگەن:

ئەبۇ ] «.كۆتۈرۈپ دۇئا قىلسا، ئالالھ تائاال بەندىسىنىڭ قولىنى قورۇق قايتۇرۇشتىن ھايا قىلىدۇ

 ھبۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ئەبۇ داۋۇدنىڭ سەھى .ھەدىس -9733ىتى داۋۇد رىۋاي

 . [كەلتۈرگەن لۇق ھەدىستەنۇمۇر-9236ەر توپلىمى ھەدىسل

بىر نەرسە بېرىلىشنى كۈتۈپ خۇددى دۇئادا ئىككى قولىنىڭ ئالقىنى ئاسمانغا قىلىپ،     

يەسار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بايان  ىبنئىتۇرىۋاتقان كەمبەغەل بىچارىنىڭ ھالىتىدە بولىدۇ. مالىك 

ئالالھ  تائاالدىن بىر نەرسە سورىساڭالر، »نداق دېگەن: قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇ

ئەبۇ ] «.ئالقىنىڭالرنىڭ دۈمبىسى بىلەن ئەمەس بەلكى ئالقىنىڭالرنىڭ ئېچى بىلەن سوراڭالر

بۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ئەبۇ داۋۇدنىڭ ھەدىس. -9730داۋۇد رىۋايەت قىلغان 

 كەلتۈرگەن.ق ھەدىستە لۇنۇمۇر-9293 ھەدىسلەر توپلىمى ھسەھى

بىرىگە تەككۈزۈپ -ئىككى قولىنى كۆتۈرگەن ۋاقىتتا ئىككى قولىنى بىردۇئا قىلغۇچى دۇئادا      

ن يدېگەن مەسىلىدە، شەيخ ئىبنى ئۇسەيمى ھىم تۇتامدۇ ياكى ئارىسىنى ئايرىپ تۇرامدۇ؟

"ئىككى  بەتتە مۇنداق بايان قىلغان:-39توم - 7ناملىق ئەسەر  "شەرھىل مۇمتىئ" رەھىمەھۇلالھ

قولىنى ھىم تۇتىدۇ، ئەمما ئىككى قولىنىڭ ئارىسىنى ئايرىپ، يىراق تۇتۇش توغرىسىدا 

 ھەدىستىن ياكى ئالىمالرنىڭ قاراشلىرىدىن دەلىل بارلىقىنى بىلمەيمەن. 
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ئىشەنچ قىلىش كېرەك. چىن قەلبى بىلەن ئالالھ تائاالنىڭ دۇئانى ئىجابەت قىلىدىغانلىقغا -3    

سىلەر دۇئا قىلغاندا ئالالھ تائاالنىڭ دۇئانى » بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ئىجابەت قىلىدىغانلىقىغا ئىشەنچ قىلىڭالر، شۇنى بىلىشىڭالر كېرەككى، ئالالھ تائاال غاپىل 

نومۇرلۇق ھەدىس. بۇ ھەدىسنى -2739ىتى تىرمىزى رىۋاي]« .قەلىبتىن دۇئانى ئىجابەت قىلمايدۇ

  [.ھەدىسلەر توپلىمىدا كەلتۈرگەن ھشەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ھەسەن دەپ تىرمىزىنىڭ سەھى

ئاخىرەتنىڭ -بەندە ئۆز پەرۋەردىگارىدىن دۇنيا .سوراش ھەرقانداق ھاجەتنى ئالالھتىن-9    

نىڭ ئىجابەت بولىشىغا ، دۇئائالالھقا يالۋۇرىدۇ .ياخشىلىقلىرىنىڭ ھەممىسىنى سورايدۇ

-مىسا، ئۇرۇغىبەندە ئالدىر» بۇ توغرىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: .ئالدىرمايدۇ

 تۇغقانچىلىقنى ئۈزۈش ۋە گۇناھ بولىدىغان ئىشالرنى تىلىمىسە ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابەت بولىدۇ

دېگەن نېمە؟ دەپ سورىغانتى، ئالدىراش  ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى! ، ساھابىالردىن بىرى:دېگەندە

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: ئۇ كىشى دۇئا قىلدىم، دۇئا قىلدىم، دۇئايىمنىڭ ئىجابەت بولغانلىقىنى 

-0276بۇخارى رىۋايىتى ] «.كۆرمىدىم دەيدۇ، ئاندىن ھەسرەت چېكىپ دۇئا قىلىشنى تەرك قىلىدۇ

 . [ھەدىس -3329مۇسلىم رىۋايىتى  ھەدىس.

سىلەرنىڭ » سكىن قىلىش. بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:دۇئانى كە-96    

بىرىڭالر دۇئا قىلغاندا: ئى ئالالھ! خالىساڭ مېنى كەچۈرۈم قىلغىن، خالىساڭ ماڭا رەھمەت 

 «تۇر.چۈنكى ئالالھ تائاالنى مەجبۇرلىغۇچى يوق .كەسكىن سورىسۇن ھاجىتىنىقىلغىن دېمىسۇن، 

 . [ھەدىس -3039 رىۋايىتى مۇسلىم ھەدىس.-0229بۇخارى رىۋايىتى ]

بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال  .دۇئانى ئۆتۈنۈپ، باش ئېگىپ، رىغبەتلىنىپ قورقۇپ  قىلىش كېرەك-99    

پەرۋەردىگارىڭالرغا تۆۋەنچىلىك بىلەن »تەرجىمىسى:  ﴾اْدُعوا َرب ُكْم تَََضُّاعا وَُخْفيَةا ﴿ مۇنداق دەيدۇ:

 ئايەت[.-99]ئەئراف سۈرىسى  «.ڭالريوشۇرۇن دۇئا قىلى

ُهْم ََكنُوا يَُسارُِعو ََّ ِِف اْْلَْْيَاِت َوَيْدُعوَننَا َرَغباا َورََهباا﴿ ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:     َوََكنُوا ََلَا  ِِن 
ئۇالر ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايتتى، رەھمىتىمىزنى ئۈمىد »تەرجىمىسى:  ﴾َخاِشِعنيَ 

 «ىپ، ئازابىمىزدىن قورقۇپ بىزگە دۇئا قىالتتى، بىزگە كەمتەرلىك بىلەن ئىبادەت قىالتتى.قىل

 ئايەت[.-96]سۈرە ئەنبىيا 

ب َك ِِف َنْفِسَك تَََضُّاعا وَِخيَفةا وَُدو ََّ اْْلَْهِر ِمَن الَْقْوِل بِالُْغُدِوي َواْْلَصاِل َوََّل ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: َواْذُكر ر 
َن الَْغافِِلنيَ تَ  پەرۋەردىگارىڭنى يېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققان ھالدا ئىچىڭدە »تەرجىمىسى:  ﴾ُكن ِمي

« ئاخشامدا ئۇنى پەس ئاۋازدا زىكرى قىلغىن، غاپىلالردىن بولمىغىن. -ياد ئەتكىن، ئەتىگەندە 

 . [ئايەت-369ئەئراپ ]سۈرە 

ئەنھۇ  مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ىنئىبدۇلالھ ئاب .دۇئانى تەكرار ئۈچ قېتىم قىلىش كېرەك-93    

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم كەبىنىڭ يېنىدا ناماز ئوقۇۋاتقاندا، ئەبۇ جەھىل ۋە ئۇنىڭ » مۇنداق دەيدۇ:

لگەن ئىدى، ئەبۇ ۈھەمراھلىرى كەبىنىڭ ئەتراپىدا ئولتۇراتتى، بىر كۈن بۇرۇن بىر تۆگە ئۆلتۈر
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بالىلىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ تۈنۈگۈن ئۆلتۈرگەن  جەھىل مۇنداق دېدى: قايسىڭالر پاالنىنىڭ

تۆگىنىڭ قېرىنىنى ئىلىپ كېلىپ مۇھەممەد سەجدە قىلغاندا ئۇنىڭ دۈمبىسىگە ئارتىپ 

دېدى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئەڭ بەختسىز بىرسى بېرىپ تۆگىنىڭ قېرىنىنى ئىلىپ  قويىدۇ؟

ارتىپ قويدى، شۇنىڭ بىلەن ئۇالر كېلىپ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم سەجدە قىلغاندا دۈمبىسىگە ئ

قاقاھالپ كۈلۈشۈپ ئىككى تەرەپكە ئىغاڭالپ كېتىشتى، مەن قاراپ تۇراتتىم، ئەگەر مېنى 

قوغدايدىغان بىرسى بولغان بولسا ئەلۋەتتە مەن قېرىننى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ 

ەجدىدىن بېشىنى دۈمبىسىدىن ئىلىپ تاشلىۋېتەتتىم، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم شۇ ھالەتتە س

ئەنھاغا خەۋەر قىلدى، پاتىمە  كۆتۈرمەي تۇردى، ھەتتا بىر كىشى بېرىپ پاتىمە رەزىيەلالھۇ

ئەنھا كەلدى، ئۇ ۋاقىتتا ئۇ كېچىك قىز ئېدى، ئۇ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ  رەزىيەلالھۇ

ۇالرنى دۈمبىسىدىن قېرىننى ئېلىۋېتىپ، ئەبۇ جەھىل ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىغا يۈزلىنىپ ئ

تىللىدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم نامازنى ئاخىرالشتۇرۇپ ئۈنلۈك ئاۋازدا ئۇالرنىڭ ھەققىدە دۇئا 

قىلدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم دۇئا قىلسا ئۈچ قېتىم تەكرار دۇئا قىالتتى، بىر نەرسە سورىسا ئۈچ 

ئى ئالالھ! قۇرەيشنى  قېتىم تەكرار سورايتتى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دۇئا قىلدى:

جازالىغىن دېگەن سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى، كەبىنىڭ ئەتراپىدىكى قۇرەيشلەر 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ كۈلكىلىرى يوقۇلۇپ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ 

 ىبنئىدۇئاسىدىن ئەنسىرەشكە باشلىدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: ئى ئالالھ! ئەبۇ جەھىل 

ئۇقبەنى، ئۇمەييە  ىبنئىرەبىيئەنى، ۋەلىيد  ىبنئىرەبىيئەنى، شەيبە  ىبنئىھىشامنى، ئۆتۈبە 

يەنە بىر كىشىنىڭ ئىسمىنى -ئەبى مۇئىيتنى جازالىغىن دېدى ىبنئىخەلەپنى، ئۇقبە  ىبنئى

 مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ھەق بىلەن ئەۋەتكەن زات-ئاتىدى لېكىن مەن ئېسىمدە تۇتالمىدىم

بىلەن قەسەمكى، يۇقىرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئىسمىنى ئاتىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى 

پ بەدىردىكى ۈلۈسۆر نىڭ ئۆلۈكلىرىدە ئۆلۈك ھالەتتە كۆردۈم، ئۇالرىبەدىر ئۇرۇشى بولغان كۈن

 [.ھەدىس -9397 يىتىمۇسلىم رىۋا ھەدىس.-376ىتى رىۋاي بۇخارى] «.قۇدۇققا تاشالندى

نھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئە ئېچمىكىنى پاكىزالش. ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ-ېمەكي-92    

ئى ئىنسانالر! ئالالھ پاكتۇر، پاك نەرسىلەرنى قوبۇل » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ئالالھ تائاال مۇنداق  .قىلىدۇ، ئالالھ تائاال مۆمىنلەرگە پەيغەمبەرلەرگە بۇيرىغان نەرسىنى بۇيرىدى

ِييبَاِت َواْعَملُوا َصاِْلاا ِِِِني بَِما َتْعَملُو ََّ َعِليم  ﴿ دۇ:دەي َها الرُُّسُل ُُكُوا ِمَن الط  يُّ
َ
ئى » تەرجىمىسى: ﴾يَا أ

پەيغەمبەرلەر! ھاالل نەرسىلەرنى يەڭالر، ياخشى ئەمەللەرنى قىلىڭالر، مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ 

ئالالھ تائاال مۇنداق يەنە ئايەت. -99مۆمىنۇن رە ]سۈ «قىلغان ئەمەللىرىڭالرنى ئوبدان بىلىمەن.

ِه ِ َِّ ُكنَُْم ِِي اهُ َتْعبُُدو ََّ ﴿ دەيدۇ:
يَن آَمنُوا ُُكُوا ِمن َطِييبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا لِلـ  ِ َها اَّل  يُّ

َ
 تەرجىمىسى: ﴾يَا أ

غىال ئىبادەت ئالالھر، ئەگەر ئى مۆمىنلەر! بىز سىلەرنى رىزىقالندۇرغان ھاالل نەرسىلەردىن يەڭال»

ھېسابسىز نېمەتلىرىگە( شۈكۈر  -نىڭ ھەددىئالالھقا )يەنى ئالالھقىلىدىغان بولساڭالر، 

ئۇزۇن سەپەر قىلغان،  ئاندىن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:. [ئايەت-933بەقەرە ]سۈرە  «.قىلىڭالر

قاراپ: ئى رەببىم، ئى رەببىم  چاچلىرى توپىغا مىلەنگەن، ئىككى قولىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ ئاسمانغا

دەپ نىدا قىلغان بىر كىشىنى بايان قىلىپ: ئۇ كىشىنىڭ يېمەكلىكى ھارامدىن، ئىچىملىكى 
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ئىجابەت  مۇكېچەك، غىزالىرى ھارامدىن تۇرسا ئۇنىڭ دۇئاسى قانداق-ھارامدىن، كىيىم

 [.نومۇرلۇق ھەدىس-9699ىتى مۇسلىم رىۋاي] «دېدى.سۇن!، قىلىن

-ئىچمەكنى پاكىزە-كېچەك، يېمەك-"كىيىم جەب رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىبنى رە    

 ". دىكى  ئاساسلىق سەۋەبتۇرھااللدىن قىلىش دۇئانىڭ ئىجابەت بولىشى

بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق  .ئاشكارا قىلماستىن مەخپى قىلىش كېرەك–دۇئانى ئۈنلۈك -97    

پەرۋەردىگارىڭالرغا تۆۋەنچىلىك بىلەن يوشۇرۇن »تەرجىمىسى:  ﴾ وَُخْفيَةا اْدُعوا َرب ُكْم تَََضُّاعا ﴿ دەيدۇ:

 ئايەت[.-99]ئەئراف سۈرىسى  «.دۇئا قىلىڭالر

 ﴾ِِْذ نَاَدٰى َرب ُه نَِداءا َخِفيًّا﴿ ئالالھ تائاال زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنى مەدھىيىلەپ مۇنداق دەيدۇ:     
 . [ئايەت-2مەريەم ]سۈرە « ىگارىغا پەس ئاۋازدا مۇناجات قىلدى.ئۇ ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەرد»تەرجىمىسى: 

 دا دۇئا، دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابەت بولىشىغا ياردەم بولىدىغان سەۋەبلەر،ىيۇقىر    

دۇئانى ئىشەنچ بىلەن قىلىش قاتارلىق دۇئا قىلىشتىكى ئەدەبلەر قىسقىچە بايان قىلىندى. دۇئا 

بولىشىنى چەكلەيدىغان ئامىلالر ۋە ئىجابەت قىت ۋە ئورۇن، دۇئانىڭ ئىجابەت ئىجابەت بولىدىغان ۋا

نومۇرلۇق سوئالنىڭ  -9992تېخىمۇ كۆپ مەلۇمات ئىلىش ئۈچۈن  بولۇشنىڭ تۈرلىرى توغرىسىدا

 جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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