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كههف سۈرىسى جۈمه كۈنى قايسى ۋاقىتتا 
 ئوقۇلىدۇ؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -١٠٧٠٠  
 : سوئال      
جۈمه كۈنى كههف سۈرىسىنى قايسى ۋاقىتتا ئوقۇساق سۈننهتكه      

ىن كېيىن جۈمه نامىزىغا مۇۋاپىق بولىدۇ؟، بامدات نامىزىد
بارىدىغان ۋاقىتقىچه ئوقۇساق بوالمدۇ؟ ياكى جۈمه كۈنى قايسى 

 نىئىمران سۈرىسى-ئال دەجۈمه كۈنى .ۋاقىتتا ئوقۇساق ئوخشاشمۇ؟
ئوقۇش سۈننهتمۇ؟، ئهگهر سۈننهت بولسا قايسى ۋاقىتتا ئوقۇيمىز؟، بۇ 

 .ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاپ      

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 .ئالالهغا خاستۇر

جۈمه كۈنىدە ياكى جۈمه كېچىسىدە كههف سۈرىسى ئوقۇشنىڭ      
پهزىلىتى توغرىسىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن نۇرغۇن سههىه 

 :ههدىسلهر بايان قىلىنغان
هۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ئهبۇ سهئىد ئهلخۇدرىي رەزىيهلال -١      

كىمكى جۈمه «: ههدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
كېچىسى كههف سۈرىسىنى تىالۋەت قىلسا، ئۆزى بىلهن كهبه 

هاكىم ۋە [» .نۇردىن يورۇقلۇق ئاتا قىلىنىدۇدەك مۇساپىدا ئارىسى
ئهلبانى . ههدىس-٣٤٠٧دارىمىي رىۋايىتى. بهيههقى رىۋايىتى

 ].ههدىسته سههىه دېگهن-٦٤٧١ هرىهۇل جامىئ ناملىق ئهسسهه
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ئهبۇ سهئىد ئهلخۇدرىي رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان  -٢     
كىمكى جۈمه «: ههدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

كۈنى كههف سۈرىسىنى ئوقۇسا، ئىككى جۈمه ئارىسىدا ئۇنىڭغا 
). ٣٩٩\٢(هاكىم رىۋايىتى [» .ىدۇنۇردىن يورۇقلۇق ئاتا قىلىن

 )].٢٤٩\٣(بهيههقىي رىۋايىتى 
ناملىق " تهخرىيجۇل ئهزكار"ئىبنى ههجهر رەهىمههۇلاله      

ههدىس دېيىش بىلهن بىرگه، " ههسهن" ئهسىرىدە بۇ ههدىسنى
كههف سۈرىسى ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا كهلگهن ئهڭ 

-١٩٨توم -٦لىق ئهسهر پهيزۇل قهدىر نام. [كۈچلۈك ههدىس دېگهن
سههىه ههدىسلهر "شهيخ ئهلبانىي رەهىمههۇلاله ]. بهتكه قارالسۇن

نومۇرلۇق ههدىسته سههىه دەپ - ٦٤٧٠ناملىق ئهسىرىدە " توپلىمى
 .كهلتۈرگهن

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ،  -٣     
 كىمكى جۈمه كۈنىدە«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

كههف سۈرىسىنى ئوقۇسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن، ئىككى تاپىنىنىڭ 
ئاستىدىن ئاسمان يۈزىگه سوزۇلغان بىر نۇر بولۇپ، قىيامهت كۈنى 
ئۈنىڭ ئۈچۈن پارالپ نۇر چاچىدۇ، ئۇ كىشىنىڭ ئىككى جۈمه 

ئهلمۇنزىرى . [»ئارىسىدىكى گۇناهلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ
بنى مهردەۋەيهى تهپسىر بۇ ههدىسنى ئهبۇبهكرى ئى: رەهىمههۇلاله

ئهتتهرغىب . "كىتابىدا نورمال ئىسناد بىلهن رىۋايهت قىلغان  دەيدۇ
 ].بهت-٢٩٨توم -١ناملىق ئهسهر " ۋەتتهرهىيب

جۈمه كۈنى كېچىدە ياكى كۈندۈزدە كههف سۈرىسى ئوقۇش جۈمه      
كېچىسى يهنى پهيشهنبه كۈنى كهچ كۈن ئولتۇرغاندىن كېيىن 

 يهنى. باشلىنىپ، جۈمه كۈنى كۈن ئولتۇرۇشى بىلهن ئاخىرلىشىدۇ
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كههف سۈرىسى ئوقۇش پهيشهنبه كۈنى كۈن ئولتۇرغاندىن باشالپ 
 .ولغان ئارىلىقتا بولىدۇجۈمه كۈنى كۈن ئولتۇرغان ۋاقىتقىچه ب

هاپىز ئىبنى ههجهر : ئىمام مهناۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      
ناملىق ئهسىرىدە كههف سۈرىسى ئوقۇش " ئهمالىيه"رەهىمههۇلاله 

يهنه بهزى رىۋايهتلهردە " جۈمه كۈنى كۈندۈزدە"بهزى رىۋايهتلهردە 
: لهشتۈرگهندەدەپ كهلگهن، بۇ رىۋايهتلهرنى بىر" جۈمه كېچىسىدە"

جۈمه كۈندۈزىدىن كېچىسى، كېچىسىدىن كۈندۈزى مهقسهت 
 ]. بهت-١٩٩توم -٦پهيزۇل قهدىر . [قىلىنىدۇ

ئىمام شاپىئىي : ئىمام مهناۋىي رەهىمههۇلاله يهنه مۇنداق دەيدۇ     
كههف سۈرىسىنى جۈمه كۈنى كۈندۈزدە تىالۋەت : رەهىمههۇلاله

ىسىدىمۇ ئوخشاشال ياخشى قىلىش ياخشى كۆرۈلگهندەك، جۈمه كېچ
 ].بهت-١٩٨توم -٦پهيزۇل قهدىر . [كۆرۈلىدۇ، دەيدۇ

ئىمران سۈرىسىنى ئوقۇش توغرىسىدا -ئهمما جۈمه كۈنىدە ئال      
سههىه ههدىس بايان قىلىنمىغان، بۇ ههقته كهلگهن ههدىسلهرنىڭ 

 . ههممىسى زەئىپ ياكى توقۇلما ههدىستۇر
ئهنهۇ بايان قىلغان ههدىسته، ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ      

كىمكى جۈمه كۈنىدە «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ئىمران ۋەقهلىكى بايان قىلىنغان سۈرىنى ئوقۇغان كىشى -ئال

 ئۇنىڭا ئۈچۈن، ئالاله ۋە ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى كۈن ئولتۇرغىچه قهدەر
ئجهم ئهلمۈ"بۇ ههدىسنى تهبرانىي [» .يولاليدۇ ساالمرەهمهت ۋە 
ئهلمۈئجهم "بهتته، -١٩١توم -٦ناملىق ئهسىرى " ئهلئهۋسهت

بهتته، بۇ ههدىس ناهايىتى زەئىپ ياكى -٤٨توم -١١" ئهلكهبىر
 ].توقۇلما دەپ بايان قىلغان
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بۇ ههدىسنى : ئىمام ههيسهمىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      
املىق ن" ئهلمۈئجهم ئهلكهبىر"ۋە " ئهلمۈئجهم ئهلئهۋسهت"تهبرانىي 

ئهسىرىدە كهلتۈرگهن بولۇپ، ئىسنادىدىكى تهلهه ئىبنى زەيد 
توم -٢" مهجمۇئه ئهززەۋائىد. ["ئهررۇقىي دېگهن كىشى بهك زەئىپ

 ]. بهت-١٦٨
راۋىيالردىن تهلهه : ئىبنى ههجهر رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      

بولۇپ، ئىمام ئههمهد ۋە ئهبۇ داۋۇد قاتارلىق  ئىشهنچىسىز
پهيزۇل . [اس ئالىمالرمۇ تهلههنى ههدىس توقۇيدۇ دېگهنههدىسشۇن

 ]. بهت-١٩٩توم -٦قهدىر 
زەئىپ ههدىسلهر "شهيخ ئالبانىي رەهىمههۇلاله بۇ ههدىسنى      

نومۇرلۇق ههدىسته توقۇلما -٥٧٥٩ناملىق ئهسىرى " توپلىمى
 .ههدىس دېگهن

: ناملىق ئهسهردە" ئهتتهرغىيب"ئهتتىيهمى رەهىمههۇلاله      
ئىمران سۈرىسىنى ئوقۇغان -جۈمه كېچىسىدە بهقهرە بىلهن ئال«

زېمىن بىلهن يهتته قات ئاسماننىڭ -كىشى ئۈچۈن، يهتته قات
دېگهن ههدىسنى بايان قىلغان » ئارىسى توشقىدەك ئهجىر بېرىلىدۇ،

بولۇپ، ئىمام مهناۋىي بۇ ههدىسنى ناهايىتى زەئىپ ۋە غهرىپ دەپ 
 ].  بهت-١٩٩توم -٦ر پهيزۇل قهدى[ .هۆكۆم قىلىدۇ

 .ئالالهدۇر توغرنى بىلگۈچىههممىدىن      
 


