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نامازدىن كىيىن جامائهت بولۇپ دۇئا 

  قىلىشنىڭ ھۆكمى

   

   نومۇرلۇق سوئال -٣٢٤٤٣

  :سوئال

سۇبهانهلالھ ، (ئىمام نامازنى تۇگهتكهندىن كىيىن دۇئا ۋە ئىستىغپار 

زىكىرلىرىنى يۇقىرى ئاۋاز ۋە جامائهت ) ئهلههمدۇ لىلالھ، ئالالھۇ ئهكبهر

  ى جائىزمۇ؟بىلهن بىرلىكته دېيىش

  :جاۋاپ

  . ساناالر بولسۇن-ئالالھغا چهكسىز ھهمدۇ

ئىمامنىڭ يۇقىرى ئاۋاز ۋە  دۇئا ۋە زىكىرالرنى بهش ۋاخ نامازدىن كىيىن 

ھهر كۈنى ۋە داۋاملىق ئادەتكه ئايالندۇرىۋىلىشى   جامائهت بىلهن بىرلىكته 

ى ۋەياك بولۇپ؛ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ) دىندا ئهسلى يوق(بىدئهت 

ساھابىالرنىڭ نامازدىن كىيىن ھهر ۋاقىت ئۆپچى دۇئا قىلغانلىقى ساغالم 

  .ھهدىس ۋە ئهسهرلهرنىڭ ھېچ قايسىسىدا قهيت قىلىنغان ئهمهس

   سهئۇدى ئهرەبىستان پهتۋا ئېلمىي تهتقىقات كومىتېتى

بىز ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى نامازدىن كىيىن جامائهت بولۇپ دۇئا (

ىلهردە سىدىن دەپ قارايمىز، بىراق دىنى مهسىلقىلىشنى نامازنىڭ جۇملى

ئىزدىشىمىز ئىنتايىن  توغرىنى داۋاملىق  بولسا 

  : ئىبادەتلىرىمىزنىڭ قوبۇل بولىشىدىكى ئهڭ مۇھىم شهرتلهر.مۇھىم

  :بىرىنچى

  . لالھقا چىن ئىخالس بىلهن قىلىشىمىز كېرەكائىبادەتنى بىر ئ

  :ئىككىنچى
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 ئۈيغۈن  سۈننهتلىرىگه ىمىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭئهمهللىر

  .بولىشى الزىم

يۇقىرىدىكى ئىككى شهرت تولۇقالنغاندىال، ئالالھنىڭ  

بىزنىڭ .ئىبادەتلىرىمىزنى قوبۇل بولىشىدىن ئۈمۈت كۈتۈش مۇمكىن

نامازدىن كىيىن ئىككى قېتىمالپ جامائهت بولۇپ  مهسچىتلىرىمىزدىكى 

ئاۋازىنى كۆتۇرۇپ سۇبهانهلالھ ، ئهلههمدۇ لىلالھ،  ىڭ دۇئا قىلىش ئىمامن

زىكىر قىلىش قاتارلىق مهسىلىلهر سۈننهتته بايان   ئالالھۇ ئهكبهر دەپ 

شۇنى . قىلىنمىغان ئىكهن، ئهلۋەتته بىز ئۇنىڭدىن چهكلىنىشىمىز كېرەك

بىلىشىمىز كېرەككى، ئىبادەتتىكى ئۆلچهم باشقىالرنىڭ قىلىۋاتقىنىنى 

هس، بهلكى كېم بولۇشتىن قهتئى نهزەر ئۇالرنىڭ قىلمىشى كۆرۇپ ئهم

قۇرئان ۋە سۈننهتكه ئۈيغۈنمۇ، ياكى ئۇيغۈن ئهمهسمۇ بۇنى ئۆلچهم 

قۇرئان سۈننهتكه ئۈيغۈن بولسا ئهلبهتته . قىلىشىمىز كىرەك

ئهگىشىشىمىز الزىم ، ئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا ئۇنىڭدىن يىراقلىشىشىمىز 

  . رەكۋە توغرىنى ئىزدىشىمىز كى

ۋەياكى زىكىر قىلماڭ  ئۇنداق دىگهنلىك سىزنى ئالالھقا دۇئا قىلماڭ 

دۇئا قىلسۇن ۋە رەببىنى زىكىر  دىگهنلىك ئهمهس ھهر كىشى ئۆز ئالدىغا 

ئۆز ھاجىتىنى باشقىالردىن بهكراق  قىلسۇن،چۈنكى ھهر كېم 

  ). م- ت-ئالالھ ھهممىمىزنى توغرا يولغا يىتهكلىسۇن .بىلگۇچىدۇر

 


