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دۇئا قىلىش جهريانىدا ياكى دۇئانى تۈگهتكهندە 
   سۈرە فاتىههنى ئوقۇشنىڭ هۆكمى نېمه؟

 نومۇرلۇق سوئال -١٩٦٤٢١     
 : سۇئال     
ىڭغا يېلىنىپ دۇئا ئالالهدىن هاجهتلىرىىمىزنى سوراپ ئۇن     

 ياكى بۇ بىدئهت؟ قىلغاندا سۈرە فاتىههنى ئوقۇساق بۇالمدۇ
 .هېسابلىنامدۇ؟، بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

 :جاۋاب     
 .سانا ئالاله تائاالغا بولسۇن-بارلىق ههمدۇ     
ۋە دۇئادا قولالنغان  هالهتلىرىرەسۇلۇلالهنىڭ دۇئا قىلىش      

ۇب ۋە سۆزلىرى بايان قىلىنغان بارلىق رىۋايهتلهردە، ئۇسل
پهيغهمبهرئهلهيهسساالمنىڭ دۇئا قىلىش جهريانىدا سۈرە پاتىههنى 

. قىلىنمىغان ئىشارەتمۇئوقۇغانلىقى بايان قىلىنمىغان ۋە ئۇنىڭغا 
مهقسهتلىك ئادەتكه ئايالندۇرۇش  ئوقۇشنى يهنى سۈرە پاتىههنى دۇئادا

 .ئىشالردىندۇر) يهنى بىدئهت(ن دىندا ئاساسى بولمىغا
سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات      

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دۇئادىن : كومىتېتىدىكى ئۆلىماالردىن
بىزنىڭ : سورالغاندا، ئۇالر كىيىن سۈرە فاتىههنى ئوقۇغانمۇ؟ دەپ

كىيىن سۈرە  بىلىشىمىزچه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئادىن
 ، بۇنىڭغا ئاساسالنغاندارىۋايهت قىلىنمىغان فاتىهه ئوقۇغانلىقى

 . دۇئادىن كىيىن سۈرە فاتىههنى ئۇقۇش بىدئهتتۇر
 .ئالاله توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغۇچىدۇر    
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سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات     
 )٢\٥٢٨.(كومىتېتى پهتىۋاسى

ئالاله ئۇنىڭغا رەهمهت (پهزىلهتلىك شهيخ ئىبنى ئۇسهيمين 
 دۇئا ئارىسىدا ياكى دۇئادىن: "بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ) قىلسۇن

. كىيىن سۈرە فاتىههنى ئۇقۇش بىدئهت ئىشالرنىڭ قاتارىدىندۇر
دۇئانى سۈرە فاتىهه بىلهن  چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن
ن تۈگهتكهنلىكى رىۋايهت باشلىغانلىقى ياكى ئۇنىڭ بىله

ئىبادەت دەپ قارالغان ههرقانداق ئىش رەسۇلۇلاله . قىلىنمىغان
سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بايان قىلىنمىغان بولسا، 

ئىبنى ئۇسهيمىين ". [شۈبهىسىزكى، ئۇنى قىلىش بىدئهتتۇر
 ].بهت-١٥٩توم -١٤پهتىۋاالر توپلىمى 

ئالاله (ئىبنى ناسىر ئهلبهرراك  پهزىلهتلىك شهيخ ئابدۇرراهمان     
دۇئانىڭ ئاخىرىدا سۈرە پاتىههنى ئوقۇش ": )ئۇنى هىمايه قىلسۇن

قۇرئان ۋە سۈننهتته كۆرسىتىلمىگهن، ساهابه كىرامالر ۋە 
ياخشىلىقتا ئۇالرغا ئهگهشكهن تابىئىنالر قىلمىغان بولۇپ، بۇ 

 .ۇدەيد" ،ئىشنى ساۋاب بولىدۇ دەپ ئىشلهش بىدئهت هېسابلىنىدۇ
مۇئهييهن زامان ۋە ماكان ياكى بىرەر ئههۋالالردا ئالالهنىڭ      

يهنى سۈننهتته ( زىكرىنى ياكى بهزى سۈرىلهرنى ئوقۇشنى دەلىلسىز
 .ئهمهس دۇرۇسخاسالشتۇرىۋېلىش  )بايان قىلىنمىغان بولسا

سۈرە . ئۇقۇشنى ۋاجىپ قىلدى ئالاله تائاال نامازدا سۈرە فاتىههنى     
ئۇنى . لنى سۇپلهپ داۋاالش ئۈچۈن ئۇقۇلىدىغان دۇئادۇرفاتىهه كېسه

قۇرئاننىڭ باشقا سۈرىلىرىنى تىالۋەت قىلغانغا ئوخشاش  ئۇقۇش
سۈرىلىرىنىڭ ئهڭ  بهلكى سۈرە فاتىهه بولسا قۇرئان. ئىبادەتتۇر
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سۈرە فاتىههنى يۇقىرىدا دېيىلگهندىن باشقا بىرەر . ئهۋزىلىدۇر
 . قۇيۇلغانلىقىنى بىلمهيمهنئوقۇشنىڭ يولغا  مهخسۇس ئورۇندا

 .ئالاله ئهڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر     
 

 

 

 


