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 خانىمالرنىڭ جامائهت بولۇپ ناماز ئادا-قىز
 توغرىسىدا قىلىشى

 
 نومۇرلۇق سوئال -٢٥٨     
 : سوئال     
ئايالالر توپالنغان سورۇندا ئهرلهر بولمىسا، ئايالالر نامازنى      

يرىم هالدا ئادا ئا-جامائهت بولۇپ ئادا قىالمدۇ ياكى ئايرىم
 . قىالمدۇ؟ بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمىز

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهغا خاستۇر
. خانىمالرنىڭ جامائهت بولۇپ ناماز قىلىشى جايىزدۇر-قىز     

ئوتتۇرىسىدا  ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىمام بولغۇچى سهپنىڭ
 . باشقىالر بىلهن باراۋەر تۇرىدۇ

بهزى ئهسهرلهردە، ئائىشه ئانىمىزنىڭ ئايالالرغا ئىمام بولۇپ،      
ئۇالرنىڭ سېپىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇپ بهرگهنلىكى  

 -٣ناملىق ئهسهر " ئهلمۇسهننىف"ئابدۇراززاق . [بايان قىلىنىدۇ
بهتته، باشقىالرمۇ   -٤٠٤توم  -١بهتته، دارىي قۇتنىي -١٤١توم 

بۇ ئهسهر باشقا ]. مۇشۇ مهزمۇندىكى ئهسهرلهرنى بايان قىلغان
 . يولالر بىلهن كۈچلىنىپ  سههىهلىك دەرىجىسىگه يهتكهن

ئۇممۇ ههسهن، ئۇممۇ سهلىمه رەزىيهلالهۇ ئهنهانىڭ      
ئايالالرنىڭ سېپىدە تۇرۇپ، ئۇنىڭ ئۇالرغا ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇپ 
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ئىبنى . [بهرگهنلىكىنى ئۆزىنىڭ كۆرگهنلىكىنى بايان قىلغان
 ]. بهتته بايان قىلغان -٨٨توم  -٢" ئهلمۇسهننىف"ئهبۇ شهيبه  

ئايالالرنىڭ جامائهتكه چىقىشى "لاله، ئىبنى قۇدامه رەهىمههۇ     
-دېگهن تېمىدىكى تاالش" ياخشى كۆرۈلهمدۇ ياكى كۆرەلمهمدۇ

ئايالالرنىڭ ئىمام بولىشى "تارتىشالرنى بايان قىلغاندىن كېيىن، 
ئايالالر : "دېگهن ماۋزۇدا توختىلىپ مۇنداق دېگهن" توغرىسىدا

ئىمام بولۇپ ئۇالر  جامائهت بولۇپ ناماز ئوقۇغاندا، ئايالالردىن بىرى
بىلهن بىر سهپته، يهنى سهپنىڭ ئوتتۇرىسىدا  تۇرۇپ ناماز 

خانىمالر ئارىسىدا ئىمام بولىشى -ئايالالرنىڭ قىز. ئوقۇيدۇ
ئايالالرنىڭ نامازدىمۇ . توغرىسىدا هېچقانداق ئىختىالپ يوق

هىجابلىنىشى ۋاجىپ بولغاچقا، سهپنىڭ ئالدىغا چىقماستىن 
ئوتتۇرىسىدا تۇرىدۇ، ئهتراپىدىكىلهر ئىمامنى بهلكى ئايالالرنىڭ 

 ]. بهت -٢٠٢توم -٢ئهلمۇغنىي . [ئىككىلى تهرەپتىن ئوراپ تۇرىدۇ
: ناملىق ئهسهرنىڭ ئاپتورى مۇنداق دەيدۇ" ئهلمۇههززەپ"     

خانىمالرغا ئىمام بولغان ئايال ئۇالرنىڭ -سۈننهت بويىچه قىز"
شه ئانىمىز ۋە ئۇممۇ سېپىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرىدۇ، چۈنكى ئائى

سهلىمه رەزىيهلالهۇ ئهنهاالرنىڭ سهپنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ 
". ئايالالرغا ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇپ بهرگهنلىكى بايان قىلىنغان

 ]. بهت -٢٩٥توم -٤[
بۇ ههقته كۆپرەك مهلۇمات هاسىل قىلىشنى مهقسهت      

" هۆكۈملهر ئايالالر توغرىسىدا"قىلغۇچىالر، ئىمام ئهدەۋىينىڭ 
 ].بهتكه مۇراجىئهت قىلسۇن -٣٥١توم  -١ناملىق ئهسىرى 

 .ههممىدىن ياخشى بىلگۈچى ئالاله تائاالدۇر     
     


