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   ئوقۇش دۇرۇس بوالمدۇ؟تهسبىه نامىزى

  

  ۇق سوئال نومۇرل-14320

  :سوئال

تهسبىه نامىزى ئوقۇشنى كۈچالندۇرىدىغان ساغالم ھهدىسلهر بايان 

قىلىنغانمۇ؟ ئهگهر بايان قىلىنغان بولسا، بۇ ھهدىسلهرنىڭ مهنبىيىنى 

  .قانداق بىلىمىز؟ بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمىز؟

  : جاۋاپ 

المغا نىسبهت تهسبىه نامىزى ئوقۇش توغرىسىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسسا

بېرىلگهن ھهدىس بايان قىلىنغان بولۇپ، مهزكۇر ھهدىسنى بهزى ھهدىس 

دېگهن بولسىمۇ، ) يهنى ھۆججهتلىككه يارايدىغان(تهتقىقاتچىلىرى ھهسهن

ئاجىز (لېكىن كۆپچىلىك ھهدىسشۇناس ئالىمالر بۇ ھهدىسنى زەئىپ

نى ئوقۇش دېگهن قاراش بىلهن شهرىئهتته بۇ ناماز ) ھۆججهتكه يارىمايدۇ

  .بۇيرۇلمىغانلىقىنى كۇچالندۇرىدۇ

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات پهتىۋا كومىتېتىدىن بۇ ناماز 

  :توغرىسىدا سورالغاندا، ئۆلىماالر بۇ سوئالغا مۇنداق جاۋاپ بهرگهن

تهسبىه نامىزى ئوقۇش دىندا ئهسلى يوق بىدئهت ئىشالردىن بولۇپ، بۇ 

بېكىتىلگهن ھهدىسلهردىن ئهمهس بهلكى توغرىدا سۆزلهنگهن ھهدىسلهر 

ئىنكار قىلىش تىگىشلىك ھهدىسلهردىن بولۇپ، بهزى ئالىمالر بۇ 
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پهتىۋا كومىتېتى ( .ھهدىسلهرنى توقۇلما ھهدىسلهردىن دەپ قارىغان

  ).بهتكه قارالسۇن -163توم -8توپالملىرى

تهسبىه نامىزى ئوقۇش : ىبنى ئۇسهيمىين مۇنداق دېگهنشهيخ ئ

بۇ توغرىدا رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسلهر . شهرىئهتته يولغا قويۇلمىغان 

زەئىپ بولۇپ، ئىمام ئهھمهد بۇ ھهدىسلهرنىڭ ھۆججهتكه يارىمايدىغانلىقىغا 

شهيخۇل . ئاساسلىنىپ تۇرۇپ مهزكۇر نامازنى ئوقۇش توغرا ئهمهس دېگهن 

بۇ : " ئىبنى تهيمىيه مهزكۇر ھهدىس توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ ئىسالم 

توقۇلما ھهدىس بولۇپ بۇرۇنقى ئىمامالردىن ھېچبىرى بۇ نامازنى ئىبادەت 

. ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ سهمىمىيىتىگه رەھمهت قىلسۇن ". دەپ قارىمىغان 

بۇ ناماز توغرىسىدا ئازراق پىكىر قىلغان كىشى بۇ نامازنىڭ سۈپهتلىرى، 

انداق ئادا قىلىش قاتارلىق تهرەپلهردە ھېچبىر ئۇچرىمايدىغان ئىشالرنى ق

ئهگهر بۇ نامازنى ئوقۇش شهرىئهتته يولغا قويۇلغان بولسا ئېدى، . كۆرىدۇ 

مهزكۇر نامازنىڭ ئهجرى ۋە پهزىلىتىنىڭ يۇقىرىلىقى كۆزدە تۇتۇلۇپ نۇرغۇن 

ر قىلىنغان يۇقىرىدا زىكى. كىشىلهردىن رىۋايهت قىلىنغان بوالتتى 

ئىللهتلهر تۇپهيلىمۇ بۇ نامازنىڭ ساغالم ئىبادەت ئهمهسلىكىنى بىلىۋېلىش 

بۇ نامازدىكى ئهجهبلىنهرلىك بىر ئىش، ھهدىسته بۇ نامازنى كۈندە . مۇمكىن

بىر قېتىم ياكى ھهپتىدە بىر قېتىم ياكى ئايدا بىر قېتىم ياكى يىلدا بىر 

ئوقۇش بايان قىلىنغان، بۇ، قېتىم ياكى ھاياتىدا بىر قېتىم بولسىمۇ 

ئهگهر تهسبىه . مهزكۇر ھهدىسنىڭ سهھىه ئهمهسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ 

نامىزى ئوقۇش يولغا قويۇلغان بولسا ئېدى دائىم ئوقۇشقا بۇيرىالتتى ۋە 

كىشىلهر ئۈچۈن بۇنداق پهرقلىق شهكىلدە ئىختىيارلىق بېرىلمىگهن 



 3

غان كىشىلهرنىڭ بۇ نامازنى شۇنىڭغا ئاساسهن ئهقىل ئىگىسى بول. بوالتتى 

   .سۈننهت دەپ ئېتىقات قىلىشى توغرا بولمايدۇ

.  بهتكه قارالسۇن-203  توم -1مىنارۇل ئىسالم پهتىۋاالر توپلىمى 

  .ھهممىنىڭ توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر

 
  

  

 
  

  

 
 

  

  

  


