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زاندا تهراۋىه نامىزىنى جامائهت بىلهن ئوقۇش بىدئهت ئهمهس ىرام

 بهلكى تهكىتلهنگهن سۈننهتتۇر

 نومۇرلۇق سوئال -٢١٧٤٠

 :سوئال

 تهراۋىه نامىزىنى جامائهت بولۇپ ئوقۇش، پهيغهمبهر

هىسساالمنىڭ دەۋرىدە يولغا قويۇلمىغان، تۇنجى بولۇپ ئۆمهر ئهلهي

بۇ . رەزىيهلالهۇئهنهۇ يولغا قويغانلىقى سهۋەبلىك بىدئهت دەپ قارىالمدۇ؟

 .ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

 :جاۋاب

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالهقا 

 .خاستۇر

 مىزىنىڭ شهرىئهتته ئاساسى يوق، پهيغهمبهرتهراۋىه نا

ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋرىدە يولغا قويۇلمىغان، دېگهندەك سۆزلهرنى 

قىلغۇچى بهزى كىشىلهر، تهراۋىه نامىزى ئۆمهر رەزىيهلالهۇئهنهۇنىڭ 

سۈننىتى، ئۆمهر رەزىيهلالهۇئهنهۇ ئۇبهي ئىبنى كهئهب ۋە تهمىم 

رەكئهت ناماز ئوقۇپ بېرىشكه  ١١ئهددارىينى كىشىلهرگه ئىمام بولۇپ 
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بۇيرىغان، ئۇ بىر كېچىسى مهسچىتكه چېقىپ كىشىلهرنىڭ جامائهت 

» بۇ نېمه دېگهن ياخشى بىدئهت«: بولۇپ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ

دېگهن، بۇ سۆز تهراۋىه نامىزىنىڭ ئۇنىڭدىن بۇرۇن يولغا ) يېڭىلىق(

 .قويۇلمىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ دېيىشىدۇ

ېكىن يۇقىرىقى سۆزلهر كۈچكه ئىگه بواللمايدۇ، بهلكى بۇ سۆزلهرنى ل

مۇسلىم ۋە باشقا ههدىس -بازار تاپقۇزۇشنى نىيهت قىلىۋاتقانالر، بۇخارى

كىتابلىرىدا بايان قېلىنغان سههىه ههدىسلهردىن خهۋەرسىز قالغان 

ههدىسلهردە . ياكى ههدىسنىڭ مۇرادىنى چۈشهنمىگهن بولۇشى مۇمكىن

قىلىنىشچه، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇدا ئۈچ كۈن كېچىدە بايان 

تۇرۇپ ساهابىلىرى بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇغان، كېيىنكى كېچىدە 

مهن بۇ نامازنىڭ سىلهرگه پهرز بولۇپ قىلىنىشىدىن : ئوقۇمىغان ۋە

 ].ههدىس-٨٧٢بۇخارى رىۋايىتى [» .ئهنسىرەيمهن دېگهن

ىك نامازنىڭ سىلهرگه پهرز بولۇپ مهن كېچىل«: يهنه بىر رىۋايهتته

قىلىنىشىدىن ئهنسىرىدىم، ئهگهر پهرز بولۇپ قالسا بۇنى ئادا 

 ].ههدىس-١٢٧١مۇسلىم رىۋايىتى [» .قىاللمايسىلهر دېگهن
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يۇقىرىقى دەلىللهرگه قارايدىغان بولساق؛ تهراۋىه نامىزى 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىن ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى، 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يۇقىرىقى ههدىسته مهزكۇر نامازنىڭ 

داۋامالشتۇرمىغانلىقىدىكى سهۋەبنى بايان قىلدى، ئهمما ئۇنىڭ 

. نلىقى توغرىسىدا هېچنهرسه دېمىدىشهرىئهتته يولغا قويۇلمىغا

رەسۇلۇلالهنىڭ تهراۋىه نامىزىنى جامائهت بىلهن بىرگه 

داۋامالشتۇرمىغانلىقىدىكى ئاساسى سهۋەپ، بۇ نامازنىڭ پهرز بولۇپ 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپات . قىلىشىدىن ئهنسىرەش ئىدى

ڭ ۋاپات بولۇشى بىلهنال بۇ ئهنسىرەش تۈگىدى، چۈنكى رەسۇلۇلالهنى

بولىشى بىلهن ئالاله تهرىپىدىن كىلىدىغان ۋەهىي ئۈزۈلدى، بۇنىڭ 

بىلهن تهراۋىه نامىزىنىڭ پهرز ئهمهللهردىن بولۇپ قىلىشىدىن 

ئهنسىرەشمۇ تۈگىدى، ئۇنداق بولغانىكهن بۇ ناماز ئهسلىدىكى 

شهرهى "ئىبنى ئۇسهيمىننىڭ. [سۈننهتلىك ئورنىغا كهلدى دېگهن گهپ

 ].بهتكه قارالسۇن-٧٨توم -٤ئهسىرى  ناملىق مۇمتىئ 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم «: ئائىشه رەزىيهلالهۇئهنها مۇنداق دەيدۇ

ئىبادەتلهرنى داۋاملىق -ئۆزى ياقتۇرۇپ قىلىدىغان بهزى ئهمهل 

قېلىشنى تهرك قىالتتى، سهۋەبى بۇنى داۋامالشتۇرسا، كىشىلهرمۇ 
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غا پهرز بولۇپ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ قىلىپ، بۇ ئهمهللهرنىڭ ئۇالر

ههدىس، مۇسلىم -١٠٦٠بۇخارى رىۋايىتى [» .قىلىشىدىن ئهنسىرەيتتى

 ].ههدىس-١١٧٤رىۋايىتى 

بۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ : "ئىمام نهۋەۋىي مۇنداق دەيدۇ

 ".شهپقىتى ۋە كۆيۈمچانلىقىنى بىلدۈرىدۇ-ئۈممىتىگه بولغان مېهرى

 زىنى پهيغهمبهرتهراۋىه نامى: ئىسپاتالردىن-يۇقىرىقى دەلىل

ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتى ئهمهس دېيىشنىڭ هېچقانداق ئاساسى 

بهلكى مهزكۇر نامازنىڭ پهيغهمبهر . يوق ئىكهنلىكى مهلۇم بولدى

ئهلهيهىسساالم ئۈممىتىگه پهرز بولۇپ قىلىشىدىن ئهنسىرەپ تهرك 

قىلغان مۇهىم سۈننهتلىرىنىڭ بىرى ئىكهنلىكى تهكىتلهندى 

ئهبۇ بهكرى . ۋاپات بولۇشى بىلهن بۇ ئهنسىرەش يوقالدى رەسۇلۇلالهنىڭ

رەزىيهلالهۇئهنهۇ ئىككى يىللىق خىالپهت دەۋرىدە دىندىن 

يېنىۋالغۇچى مۇرتهدلهر بىلهن ئۇرۇش قىلىپ ئۆتتى، ئۆمهر 

رەزىيهلالهۇئهنهۇنىڭ دەۋرىگه كهلگهندە، مۇسۇلمانالرغا ئىشنىڭ 

غهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ههقىقىتى روشهن بولدى، ئۇ، كىشىلهرنى پهي

دەۋرىدىكىدەك رامزاندا تهراۋىه نامىزىنى جامائهت شهكىلدە ئوقۇشقا 
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بىرلهشتۈردى، ئۆمهر رەزىيهلالهۇئهنهۇنىڭ تهراۋىه نامىزىنى جامائهت 

بولۇپ ئوقۇشنى يولغا قويۇشى بولسا، ئۇنىڭ مهزكۇر ئىبادەتنى ئۆز 

ننهتكه قايتقىنى ۋە ئهسلىدىكى سۈ تهرىپىدىن يولغا قويماستىن بهلكى 

 .رەسۇلۇلالهنىڭ سۈننىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرگهنلىكىدىن ئىبارەتتۇر

 .!ئالاله ههممهيلهننى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن ئامىن


