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جۇمه نامىزىدىن كېيىن پىشىن نامىزى 

  ئوقۇشنىڭ ھۆكمى

  

  ٩٧٣: سوائل نومۇرى 

  : سوائل 

ۋهندىكى ۈئچ خىل شهرت ائستىدا جۈمه  ىئمامالردىن تۆ مهن بهزى

 پىشىن ئهت پهرزىدىن كېيىن تۆت رهكئهت ىئككى رهك  نامىزىنىڭ

  . دېگهن پهتىۋانى ائڭلىدىم، نامىزىنىڭ پهرزىنى وئقۇش كېرهك

  . ەئرهبىستانىدىن يىراق بولساق  ەئگهر بىز سهۇئدى.  -١

  . ىئسالم دۆلىتىده ياشىمىساق   ەئگهر بىز.  -٢

 ىئسالمىي ھاكىمىيهت     ھۆكۈمىتىمىز ەئگهر بىزنىڭ   ياكى-٣

  .بولمىسا

دىيارىمىزدا بىزنىڭ ، سوائلىمغا سهمىمىي جاۋاب بهرگهن بولسىڭىز

توغرىدا لېكىن مهن بۇ ، ياشقا چوڭالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇنداق قىلىۋاتىدۇ

  . بىرهرمۇ ھهدىس تاپالمىدىمئىراد نىڭغا ئىزدەنگهن بولساممۇ ئۇ

  : جاۋاب

  .مهدھىيه ائلالھقا خاستۇر

ئالىمالرنىڭ جۈمهدىن كېيىن پىشىن نامىزى وئقۇش بهزى 

 -بۇنىڭ مهككىدىن يىراق بولۇش، قارىشى بولۇپئىجتىهادىي كۈز 



 ٢

ىئسالمى دۆلهت بولۇش ياكى بولماسلىق ۋه خىالفهتنىڭ ،   بولماسلىق

ەئگه   ەئھلى سۈننه ۋهلجاما.  بولۇش بولماسلىقى بىلهن ائالقىسى يوق

اسلىقى ۋه خهلىفىنىڭ بۇيرۇقى جۈمه  بولم-نىسبهتهن خىالفهتنىڭ بولۇش

 ەئل   ەئل لهجنه   فهتىۋا . (  ەئمهس   نامىزى وئقۇشنىڭ شهرتى

   )٨/١٨٧ئىلمى

بۇ توغرىدا يېتهرلىك مهلۇماتقا ئىگه ئهمهس، ۋەياكى مهلۇماتقا ئىگه  

دهپ ائتىلىپ " ىئمام" سىز ېئيتقاندهك بولۇش پۇرسىتى بولمىغان ، 

جۈمهدىن كېيىن پىشىن نامىزى وئقۇش "  كىشىلهرنىڭ ئاشۇكېلىۋاتقان 

ائلىمالرنىڭ سۆزى بىلهن جاۋاب مهشهۇر دېگهن سۆزىگه بىز " كېرهك

 ەئگهر بىر كىشى جۈمه نامىزىنى وئقۇغان بولسا ۇئنىڭ   ائلىمالر. بېرىمىز

 ھېچقانداق وئرنى يوق ىئهتتهشهر يهنه پىشىن نامىزى وئقۇشىنىڭ 

گهر بىرهرى جۈمه نامىزىنى ۇئنتۇپ ەئ.   .ئىلگىرى سۇرىدۇىئكهنلىكىنى 

ياكى جۈمه نامىزىنىڭ كېسهللىك ياكى سهپهرده ، قېلىش سهۋهبىدىن

سهۋهبلهر تۈپهيلىۇئنىڭغا پهرز بولمىغانلىقى بىلهن  بولۇشى دېگهندهك 

دىنى ھېچقانداق . جۈمهنى وئقۇمىغان بولسا پىشىن نامىزىنى وئقۇشى زۆرۈر

 ۋهسهللهمنىڭ ۋه ياكى پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ەئلهيهىكىتاپالردا 

قهيت ساھابىلىرىنىڭ جۈمه نامىزىدىن كېيىن پىشىن وئقۇغانلىقى 

ئۇ توغرىدا ھهدىس ۋەياكى ەئگهر شۇنداق قىلغان بولسا چوقۇم . قىلىنمىغان

   .لهنگهن بوالتتىخاتىرساھابىالرنىڭ كۈز قارىشى 

 پهيغهمبىرىمىزنىڭ بىلهنئىبادەتنى چىن ئىخالس تهۋرەنمهس ئهقىدە (

نىتىگه مۇۋاپىق ھالدا  قىلىش تهۋسىيه قىلىنغان بولۇپ، ئىباەتنىڭ سۈن

قوبۇل بولىشىدا،  ئىككىلىپ ۋەياكى شهكلىنىپ  ،ئۇ بولسا بوالر،بولمىسا 



 ٣

گه » ئېهتىياتى پىشىن« ، مىسالغا ئالساق نىڭ ئورنىغا بۇ بوالر دىگهندەكئۇ

لىشىدىن  ئهمهللهرنىڭ كۈندىلىك ئىبادەتلىرىمىزدە يۈز بىرىپ قىئوخشاش

مۇسۇلمان ئىبادەتنى رەببىم چوقۇم  قوبۇل قىلىدۇ . ھهرەز قىلىشىمىز الزىم

دىگهن ئىشهنچ ۋە ئۈمۈت بىلهن ئادا قىلىشى تهۋسىيه قىلىنىدۇ، چۈنكى 

دىمهك؛ جۇمه .شۇنداق قىلغاندا ئىبادەتنىڭ ھهقىقى لهززىتىنى تىتىيااليدۇ

 پىشىن نامىزى ئادا نامىزىنى ئادا قىلغان كىشى، جۇمه نامىزىدىن كىيىن

   )-م-.قىلىشقا بۇيرۇلمايدۇ

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇر

 


