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ئىمام قىرائهتته خاتاالشسا، ئىقتىدا قىلغۇچىنىڭ 
 ئىمامغا تۈزۈتۈش بېرىشى توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال-١٤٢٧٨     
 :سوئال     
ئىمام پهرز نامازدا قىرائهتته ئېزىقىپ كهتسه ياكى ئوقۇۋاتقان      

ى ئۇنتۇپ قالسا، ئىقتىدا سۈرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن بىرەر ئايهتن
قىلغۇچى ئىمامنىڭ خاتاسىنى توغرىالپ قويىشى دۇرۇسمۇ؟، بۇ 

 . ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالاله تائاالغا خاستۇر
پ، ئىمامغا لوقما بۇ ئىمامغا لوقما سېلىش مهسىلىسى بولۇ     

 : سېلىش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ
يهنى ناماز توغرا (ئىمام بولغۇچى ئايهتنى قهستهن خاتا ئوقۇسا 

، مانا بۇ ۋاقىتتا ئىمامغا لوقما )بولمايدىغان دەرىجىدە خاتا ئوقۇسا
پاتىهه سۈرىسىنى ئايهتنىڭ : مهسىلهن. سېلىشى ۋاجىپ بولىدۇ

ە ئۆزگهرتىپ ئوقۇسا، بۇ مهنىسى ئۆزگىرىپ كهتكىدەك دەرىجىد
چۈنكى پاتىهه . امغا لوقما سېلىش ۋاجىپ بولىدۇۋاقىتتا ئىم

شۇنىڭدەك، . سۈرىسىنىڭ مهنىسى ئۆزگىرىش بىلهن ناماز بۇزۇلىدۇ
پاتىهه سۈرىسىدىن بىرەر ئايهتنى چاال قويسا، يهنى ئوقۇماي ئۆتۈپ 

بۇ ۋاقىتتا ئىمامغا لوقما سېلىش ۋاجىپ . كهتسه ناماز بۇزۇلىدۇ
 . بولىدۇ
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يدىغان لېكىن كامىل بولىشىغا تهسىر ئهمما ناماز بۇزۇلما     
. يېتىدىغان ئورۇنالردا ئىمامغا لوقما سېلىش مۇستهههپ بولىدۇ

ئهگهر ئىمام پاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇپ بولۇپ، ئۇنىڭدىن كىيىن سۈرە 
ئوقۇشنى ئۇنتۇپ قالسا، بۇ ۋاقىتتا ئىمامنى ئاگاهالندۇرۇش 

 .سۈننهتتۇر
المنىڭ تۆۋەندىكى بۇنىڭ دەلىلى پهيغهمبهرئهلهيهىسسا     

مهنمۇ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ههدىسىدۇر
سىلهرگه ئوخشاش ئىنسان، سىلهر ئۇنتۇپ قالغاندەك مهنمۇ ئۇنتۇپ 

» .ئهگهر ئۇنتۇپ قالسام، ئىسىمگه سىلىپ قويۇڭالر. قالىمهن
 ]. ٤٠١بۇخارى رىۋايىتى[

ئۇنتۇپ ئهگهر يۇقىرىدىكى ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم      
. ىنى تهۋسىيه قىلغانپ قويۇشىئېسىگه سىلقالسا باشقىالرنىڭ 

بىر قېتىم پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم نامازدا قىرائهتته ئېزىقىپ 
: كېتىدۇ، نامازدىن كېيىن ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالهۇ ئهنهۇغا

 . ەيدۇد» نامازدا ماڭا لوقما سېلىشىڭدىن نېمه چهكلهپ قالدى،«
ىرىقى ههدىستىنمۇ نامازدا جامائهت ئارىسىدىن بىرىنىڭ يۇق     

ئىمامغا لوقما سېلىشنىڭ دۇرۇسلىقى ۋە نامازنىڭ ساغالم ئادا 
بولىشى ئۈچۈن تهلهپ قىلىنىدىغان ئىشالردىن ئىكهنلىكىنى 

 .كۆرۈۋاالاليمىز
" شهره ئهلمۇمتىئ"شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلالهنىڭ [

بهتلهرگه مۇراجىئهت -٣٤٧-٣٤٦توم -٣ناملىق ئهسىرى 
 ].قىلىنسۇن

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
 


