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اشقا نامازنى باشلىغاندىن كېيىن ئىمام قىرائەتنى ئۆلچەملىك قىاللمىسا ئورنىغا ب

 بىرىنى ئۆتكۈزۈش توغرا بوالمدۇ؟

 ئال:ونومۇرلۇق س-182791    

 ئال: وس    

ئان رتەكبىر ئېيتىلغاندا بىر كىشى نامازغا ئىمام بولدى، ئاۋازىمۇ ياخشى ئەمەس، قۇ    

توغرا ئوقۇيالمىدى، جامائەت ئارىسىدا قۇرئاننى ئۆلچەملىك  منىمۇ ئۆلچەملىكرىەك

ياخشى ئوقۇيدىغان، ئاۋازى چىرايلىق، ئىماملىققا اليىق كىشىلەر بار، بۇ كىشىنىڭ 

ئىماملىققا اليىق ئەمەسلىكىنى نامازنى باشالپ بولغاندىن كېيىن بىلدۇق، نامازنى 

لدۇرۇپ، ئىماملىققا اليىق بولغان كىشنى توختىتىپ ئۇ كىشىنى ئىماملىقتىن قا

بۇ ، گۇناھكار بولىمەنمۇ؟دىن چىىقسام ئەگەر مەن ناماز، ئىمام قىلساق بوالمدۇ؟

 خاتالىقىمنىڭ كاپارىتى قانداق بولىدۇ؟. 

 :اۋاپج    

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.    

مەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەم

 ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

قۇرئان، ئالالھنىڭ كىتابىنى ياخشى ئوقۇيدىغان -بىرىنچى: نامازدا ئىماملىققا قارى    

غان ىنئەنھۇدىن بايان قىل ئەبى مەسئۇد ئەنسارى رەزىيەلالھۇ .كىشى اليىق بولىدۇ

جامائەتكە ئالالھنىڭ كىتابىنى » ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ياخشى ئوقۇيدىغان قارىالر ئىمام بولىدۇ، ئەگەر ھەممەيلەن قارى بولسا، 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنى ياخشى بىلىدىغانالر ئىمام بولىدۇ، ئۇالرنىڭ 

غان بولسا، ئىلگىرى ھىجرەت قىلغانالر ئىمام ھەممىسى سۈننەتنى ياخشى بىلىدى

بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ھەممىسى تەڭ ھىجرەت قىلغان بولسا، ياشقا چوڭ بولغان بىرى 

ئىمام بولىدۇ، بىر كىشى يەنە بىر كىشىنىڭ باشقۇرۇش دائىرىسىدە ئىمام 

بولىۋالمىسۇن، بىر جايغا بارغاندا، ئۆي ئىگىسىنىڭ رۇخسىتىسىز ئۇنىڭ ئورنىدا 

  ھەدىس[.-326رىۋايىتى  مۇسلىم] «.تۇرۇۋالمىسۇنئول

قارىالر ئىمام بولىدۇ دېگەندىن مەقسەت: ئالالھنىڭ كىتابىنى ياد قىلغان،     

ھەقتە تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ئېرىشىش تەجۋىدلىك ئوقۇيدىغان كىشى دېمەكتۇر. بۇ 

 نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.  167891ئۈچۈن 
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ئىككىنچى: جامائەتكە ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇپ بېرىش ئۈچۈن بىر كىشى     

ئۆلچەملىك ئوقۇيدىكەن ياكى خاتا سۈرە پاتىھەنى ئىماملىققا ئۆتىدىكەن، بۇ ئىمام 

ئوقۇسىمۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ئۆزگەرمەيدىغان ھالەتتە بولسا، جامائەتتىن ھېچ بىر 

ۈپ، ئورنىغا ئۆزى ياكى باشقا بىرسىنى كىشىنىڭ بۇ ئىمامنى تارتىپ ئارقىغا ئۆتكۈز

چۈنكى ئۇ كىشىنىڭ ئىماملىقى توغرا  ،چېقىرىپ ئىماملىق قىلىشى توغرا بولمايدۇ

بولغان، توغرا ئوقۇۋاتقان ئىمامنى كەينىگە تارتىپ باشقا بىرنى چىقىرىش دېگەن، 

ڭ ئىماملىق ئورنىغا ۋە ئىمامنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلغانلىقتۇر، بۇنى

بىلەن جامائەت ئارىسىدا ئىختىالپ، قااليمىقانچىلىق پەيدا بولىدۇ، بۇنىڭدىن پەيدا 

بولغان تەشۋىشلەر، دىققەتنىڭ چېچىلىشى ۋە نامازدا خۇشۇنىڭ بولماسلىقى بىلەن 

 جامائەتنىڭ نامىزى  بۇزۇلىدۇ. 

نىسى ئۈچىنچى: ئەگەر بۇ ئىمام پاتىھە سۈرىسىنى ياخشى ئوقۇيالماي، ئايەتنىڭ مە    

الپ قويسا ىئۆزگىرىپ كېتىدىغان دەرىجىدە خاتا ئوقۇسا، باشقىالر لوقما سىلىپ توغر

ئۇ  )بۇنداق بولىشى ئەمەلىيەتتىن بەك يىراق( توغرا ئوقۇيالماي يەنە خاتا ئوقۇسا،

ئىمامنىڭ كەينىدە تۇرۇپ ناماز ئوقۇش توغرا بولمايدۇ، بۇنداق ۋاقىتتا پىتنە 

منىڭ كەينىدە تۇرىۋاتقان جامائەتلەرنىڭ بىرى ئىمامنىڭ بولمايدىغان ھالەتتە، ئىما

پېشىنى تارتىپ كەينىگە چېكىندۈرۈپ ئۆزى ياكى ياخشى ئوقۇيدىغان بىر كىشىنى 

ئىماملىققا چىقارسا دۇرۇس بولىدۇ، ئەمما ئىمامنى كەينىگە تارتسا جامائەت ئارىسىدا 

قىلىپ نامىزىنى پىتنە بولىشىدىن ئەنسىرىسە، ئۆزى يالغۇز ئوقۇشنى مەقسەت 

 تولۇقاليدۇ. 

الپ قويسىمۇ ئىمامنىڭ چىشى چۈشۈپ كەتكەن ىئەگەر ئىمامغا لوقما سىلىپ توغر    

ياكى كوماك بولۇپ قالغانلىق سەۋەبىدىن توغرا ئوقۇيالمىسا، كۈچلۈك قاراشتا، 

ۇنداق ب .ئىمامنىڭ ۋە ئىمامغا ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ نامىزى دۇرۇس بولىدۇ

ئىمامنى كەينىگە چىكىندۈرۈپ باشقىالرنى ئىماملىققا چىقىرىش توغرا  ەھالەتت

بۇ  بولمايدۇ، بۇنىڭدىن كېيىن ئۇ كىشى ئىماملىققا ئۆتمەسلىكى كېرەك. ئىلگىرى

  غان ئىدۇق.نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىدا بايان قىل -163698 مەسىلىنى

ەت ئارىسىدىن ئىماملىققا ناماز ئوقۇغۇچىالرمۇ نامازنى باشالشتىن بۇرۇن جامائ    

 كىشىنى تاللىشى كېرەك.  يارايدىغان
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نىڭ ئاۋازى ياخشى ئەمەسكەن دەپ ئۇنى منامازنى باشالپ بولغاندىن كېيىن بۇ ئىما    

كەينىگە تارتىپ باشقا كىشىنى ئىماملىققا ئۆتكۈزۈش ھەرقانداق ھالەتتە توغرا 

 ابىغا قارالسۇن. نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋ -117878ھەقتە  بولمايدۇ. بۇ

 .ائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇرئالالھ ت    
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