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دەرس سەۋەبىدىن جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن بىر سائەت بۇرۇن 

 ئوقۇش توغرىسىدا

 
  نومۇرلۇق سوئال-222111    
 : وئالس    

بىز مەكتەپتە جۈمە نامىزىنى چۈشلۈك تاماق ۋە دەم ئېلىش ۋاقتىدا يەنى ئادەتتە     
جۈمە ئوقۇيدىغان ۋاقىتتىن بىر سائەت بۇرۇنراق ئوقۇشقا مەجبۇر بولۇپ قالىمىز، 
ئوقۇغان نامىزىمىزنىڭ توغرا بولغانلىقى ياكى بولمىغانلىقى توغرىسىدا مۇسۇلمانالر 

لدى، بۇ ئىش بىزنىڭ مەكتەپتە ۋە مۇشۇ شەھەردىكى تارتىش بو-ئارىسىدا كۆپ تاالش
غۇال پەيدا قىلدى، شۇنىڭدەك بىزنىڭ بەزى -خىلى كۆپ مەكتەپلەردە غۇل

دوستلىرىمىزمۇ ئوقۇۋاتقان مەكتىپىدە مۇشۇنداق ئىشالرغا دۇچ كەلگەن، سىلەرنىڭ 
لالھ ئا. ھەدىسنىڭ ھۆكمى بويىچە جاۋاپ بېرىشىڭالرنى سورايمىز؟-بۇ توغرىدا قۇرئان

 .سىلەرگە ياخشلىق ئاتا قىلسۇن تائاال
 :اۋاپج    
 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابە -پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،ئائىلە
 كىراملىرىغا ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ  ىشىدىكىقارمەزھەب ھەنەپىيە، مالىكىيە ۋە شافىئىي     
قارىشىدا جۈمە نامىزى كۈن ئىگىلگەندىن كىيىن يەنى پىشىننىڭ دەسلەپكى 

-233توم-2مەجمۇئ""ئەل بەت.-112توم -2ناملىق ئەسەر  "ئەلئۇم"]ۋاقتىدا ئوقۇلىدۇ. 
 .[298-293توم- 13ئېنسىكلوپېدىيىسى" "پىقھىيبەتلەر. -282
بىز » ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ىبنئىسەلەمە  غااشلىرىئۇالر بۇ قار    

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىلەن كۈن ئېگىلگەندىن كىيىن جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ، 
رىۋايىتى  مۇسلىم] «.سايە چۈشكەن جايالردىن مېڭىپ ئۆيگە قايتىپ كېلەتتۇق

 نومۇرلۇق ھەدىس[. -862
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم جۈمە » :مۇنداق دەيدۇئەنھۇ  ەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇئ

 ھەدىس[.-922 بۇخارى]« .نامىزىنى كۈن ئېگىلگەندىن كىيىن ئوقۇيتتى
ھەنبەلى قاراشتىكى ئالىمالر جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن بۇرۇن ئوقۇسىمۇ     

ە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن بۇرۇن دۇرۇس بولىدۇ دەپ، سەلەپ ئالىملىرىدىن، جۈم
ئوقۇشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدىغان بەزى ھەدىس ۋە ئەسەرلەرنى 

 ىدۇ.كەلتۈر
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غان ھەدىستە، ئۇ كىشى جابىر ئىبنى ىنپەر ئەلباقىردىن نەقل قىلئئەبى جە    
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم جۈمە نامىزىنى قايسى  ئەنھۇدىن: ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ

بىز » ئەنھۇ: ۋاقىتتا ئوقۇيتتى؟ دەپ سورىغاندا، جابىر رەزىيەلالھۇ
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىلەن جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ ئاندىن كۈن ئېگىلگەن 

 مۇسلىم]دەپ جاۋاپ بەرگەن.  «،ۋاقىتتا تۆگىلەرنى ئوتالققا قويۇۋېتىش ئۈچۈن باراتتۇق
 ھەدىس[.-858رىۋايىتى 

ەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن بۇرۇن بۇ ھەدىس پەيغ    
 ئوقۇيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

بىز » غان ھەدىستە، ئۇ كىشى:ىنئەنھۇدىن بايان قىل سەئد رەزىيەلالھۇ ىبنئىسەھل 
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە جۈمە ئوقۇپ بولغاندىن كىيىن چۈشلۈك تاماق 

رىۋايىتى  مۇسلىم ھەدىس.-929رىۋايىتى  دەيدۇ. بۇخارى «،تۇقيەپ ئازراق ئارام ئاالت
 ھەدىس[.-859
"بۇ ھەدىسمۇ كۈن ئېگىلىشتىن  ئىمام شەۋكانىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ئىلگىرى جۈمە نامىزى ئوقۇشنى دۇرۇس دېگەن كىشىلەرگە دەلىل بولىدۇ، شۇنىڭ 
 ا بولغان. ئۈچۈن ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھمۇ مۇشۇ قاراشت

بۇ ھەدىستىن دەلىل ئىلىشنىڭ يولى: چۈشلۈك تاماق بىلەن دەم ئېلىشنىڭ     
: نىڭ قارىشىداۋاقتى كۈن ئېگىلىشتىن بۇرۇن بولىدۇ، ئىبنى قۇتەيبە رەھىمەھۇلالھ

كۈن ئىگىلىگەندىن كېيىن يېگەن تاماق ۋە ئارام ئىلىش بۇنداق ئاتالمايدۇ 
 دېيىلگەن. 

مەھۇلالھ بۇ قاراشنى توغرا تاپمىدى ۋە جۈمە نامىزىنىڭ كۈن ل ئەرەبىي رەھىۇئىبن   
ئېگىلىشتىن ئىلگىرى ۋاجىپ بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا ئىمام ئەھمەد 
رەھىمەھۇلالھنىڭ بۇ قارىشىنى رەت قىلىپ،  باشقا ئالىمالرنىڭ بىرلىكىنى بايان 

لەپ ئەمما ئىمام ئەھمەدنىڭ بۇ قارىشىنىڭ ئوخشىشى بىر قىسىم سە .قىلدى
ئالىملىرىدىن ۋە باشقا ئالىمالردىن بايان قىلىنغان بۇنى ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ 

 .    بەت[-229توم -2 ل ئەۋتار"ۇيلە"ن] ".قىلغان ىنەقل
( بىالل ئەل 5222) ئىبنى ئەبى شەيبە ئۆزىنىڭ "ئەلمۇسەننىپ"ناملىق ئەسىرىدە    

ئەنھۇ كىشىلەرگە ئىمام بولۇپ  ئەممار رەزىيەلالھۇ»: ئەبەسىدىن نەقل قىلىنىشچە
جۈمە نامىزى ئوقۇغاندا، كىشىلەر ئىككى تەرەپ بولۇپ، بىر قىسمى كۈن ئېگىلدى 

بۇ ئەسەرنى شەيخ ئەلبانى  .«دېگەن يەنە بىر قىسمى بولسا، كۈن ئىگىلمىدى دېگەن
دەپ  ھسەھىېتىدە ب-12ىرىنىڭ رەھىمەھۇلالھ"پايدىلىق جاۋاپالر" ناملىق ئەس

 . [كەلتۈرگەن
 سەئۇدى ئەرەبىستان ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كومتېتى    

ئالىملىرىدىن: زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن بۇرۇن 

https://islamhouse.com/ug/author/7539/
https://islamhouse.com/ug/author/7539/
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نى كۈن دە خىزمەت قىلىمىز، جۈمە نامىزىىرانسىيفئوقۇسا دۇرۇس بوالمدۇ؟ بىز 
ئېگىلىشتىن بىرەر سائەت بۇرۇن ئوقۇپ خىزمەتكە بارمىساق، جۈمە نامىزى ئوقۇش 
ئىمكانىيىتى بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ كۈن ئېگىلىشتىن بىرەر سائەت بۇرۇن 

دەپ سورالغاندا، ئۇالر جاۋاپ بېرىپ مۇنداق  ئوقۇغان جۈمە نامىزىمىز توغرا بوالمدۇ؟
"جۈمە نامىزىنىڭ ئەۋۋەلقى ۋاقتىنى بەلگىلەش توغرىسىدا ئالىمالر ئارىسىدا  دېگەن:

ئىختىالپ بار، كۆپچىلىك پىقھى ئالىمالر: جۈمە نامىزىنىڭ ئەۋۋەلقى ۋاقتى پېشىن 
نامىزىنىڭ ئەۋۋەلقى ۋاقتى بولۇپ بۇ ۋاقىت كۈننىڭ ئىگىلىشىدۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن 

سائەت بۇرۇن ئوقۇسۇن ياكى بەش جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن مەيلى بىر 
ئەكۋەئ  ىبنئىمىنۇت بۇرۇن ئوقۇسۇن ئوخشاشال دۇرۇس بولمايدۇ، بۇ توغرىدا سەلەمە 

بىز پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم » ئەنھۇ ھەدىس بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ
بىلەن كۈن ئېگىلگەندىن كىيىن جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ، سايە چۈشكەن جايالردىن 

 . [مۇسلىم رىۋايىتى ۋە بۇخارى] «.ڭىپ ئۆيگە قايتىپ كېلەتتۇقمې
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم » :مۇنداق دەيدۇئەنھۇ  ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ    

 . [بۇخارى رىۋايىتى]« .كۈن ئېگىلگەن ۋاقىتتا جۈمە نامىزىنى ئوقۇيتتى
دىن بىر سائەت ياكى ئىككى يەنە بىر بۆلەك ئالىمالر: جۈمە نامىزىنى پېشىن ۋاقتى    

 دېدى.  ،سائەت بۇرۇن ئوقۇش توغرا بولمايدۇ
ھەنبەل ۋە باشقا بىر قىسىم ئالىمالر: جۈمە نامىزىنىڭ  ىبنئىئىمام ئەھمەد     

ئەۋۋەلقى ۋاقتى ھېيت نامىزىنىڭ ئەۋۋەلقى ۋاقتىدۇر، كۈن ئىگىلىگەندىن كېيىنكى 
ان ۋاقىتتۇر، ئۇالر كۈن ئېگىلىشتىن ۋاقىت دېگەن جۈمە نامىزىغا بېرىش ۋاجىپ بولغ

ئەنھۇدىن  بۇرۇن جۈمە نامىزىنى ئوقۇشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە جابىر رەزىيەلالھۇ
بىز پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىلەن جۈمە » بايان قىلىنغان بۇ ئەسەرنى دەلىل قىلدى:

يۇۋېتىش نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ ئاندىن كۈن ئېگىلگەن ۋاقىتتا تۆگىلەرنى ئوتالققا قو
  [.مۇسلىم رىۋايىتى] «.ئۈچۈن باراتتۇق

بىز »: ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە ئەكۋەئ رەزىيەلالھۇ ىبنئىسەلەمە     
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىلەن كۈن ئېگىلگەندىن كىيىن جۈمە نامىزىنى ئوقۇپ، 

 .[ىۋايىتىئەبۇ داۋۇد ر] «.سايە چۈشكەن جايالردىن مېڭىپ ئۆيگە قايتىپ كېلەتتۇق
دا بايان قىلىنغان ھەدىسلەرنىڭ ئارىسىنى بىرلەشتۈرگەندە: پەيغەمبەر ىيۇقىر    

جۈمە نامىزىنى كۆپ ۋاقىتالردا كۈن ئىگىلگەندىن كىيىن، ئاز   نىڭئەلەيھىسساالم
 غانلىقىنى چۈشۈنىۋاالاليمىز.ئوقۇۋاقىتتا ۋاقىتالردا كۈن ئىگىلىشكە يېقىن 

ئىختىالپتىن چېقىش ئۈچۈن  ساسەن:دەلىللەرگە ئا يۇقىرىقى    
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ كۆپ ۋاقىتالردا كۈن ئىگىلىگەندىن كېيىن جۈمە نامىزى 

جۈمە نامىزىنى كۈن ئىگىلىگەندىن كېيىن ئوقۇش ياخشى بولىدۇ،  ،ئوقۇغانلىقىغا ئاساسەن
پ، يۇقىرىقى چۈنكى بۇمۇ ئالىمالرنىڭ ئىجتىھادى بويىچە كەڭرىچىلىك بولغان مەسىلە بولۇ



 
 

4 

سوئالدا بايان قىلىنغىنى بويىچە، ئۈزۈر بولۇپ قالسا، جۈمە نامىزىنى كۈن ئىگىلىشكە 
سەئۇدى ئەرەبىستان ئىلمى ]ئوقۇغان نامىزى دۇرۇس بولىدۇ".  ،يېقىن ۋاقىتتا ئوقۇسا

 .[بەت-123-126توم -8تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كومتېتى 
دىن: كۈن ئېگىلىشتىن بۇرۇن جۈمە نامىزى ئوقۇش دۇرۇس باز رەھىمەھۇلالھ ىبنئشەيخ     

"كۈن ئېگىلىشتىن بۇرۇن جۈمە  دەپ سورىغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېگەن: بوالمدۇ؟
نامىزى ئوقۇش دۇرۇس بولىدۇ، لېكىن ياخشىسى ئۆلىماالرنىڭ ئىختىالپىدىن چېقىش 

جۈمە  ىلىك ئۆلىماالر:ئۈچۈن كۈن ئىگىلگەندىن كېيىن ئوقۇش كېرەك، چۈنكى كۆپچ
نامىزىنى كۈن ئىگىلىگەندىن كىيىن ئوقۇش كېرەك دەيدۇ، بۇ كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ 

 قارىشىدۇر. 
دەلىللەر بويىچە، جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن  ھيەنە بىر قىسىم ئالىمالر سەھى    

ئېگىلىشتىن  بىرەر سائەت بۇرۇن ئوقۇشمۇ دۇرۇس دەيدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن جۈمە نامىزىنى كۈن
بۇرۇنراق ئوقۇشمۇ دۇرۇس بولىدۇ، لېكىن بۇنى ئادەت قىلىۋالماستىن ئۆلىماالرنىڭ 

ھەدىسلەرگە ئەمەل قىلىش، كۆپچىلىك  ھئىختىالپىدىن چىقىش ۋە كۆپلىگەن سەھى
لىشى، نامازنىڭ ھەممە جايدا بىر ۋاقىتتا ېكىشىلەرنىڭ جۈمە نامىزىغا ئۈلگۈرۈپ كىلىۋ

"بىن باز ]" ۋە ئەزەلدۇر.ئىگىلگەندىن كېيىن ئوقۇش ياخشى كۈن  ،ئوقۇلۇشى ئۈچۈن
 . بەت[-292توم -21 پەتىۋالىرى"

خاتىپالر جۈمە -ن رەھىمەھۇلالھدىن: بەزى ئىمام يبىر كىشى شەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    
كۈنىدە مەسچىتكە بۇرۇنراق كېلىپ، خۇتبە سۆزلەپ، كىيىن كۈن ئېگىلىشتىن بۇرۇن 

دەپ سورىغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق  اق قىلسا توغرا بوالمدۇ؟نامازنى باشاليدۇ، بۇند
"بۇ مەسىلىدە يەنى جۈمە كۈنلۈكى كۈن ئېگىلىشتىن ئىلگىرى جۈمە نامىزىنى  دەيدۇ:

ئوقۇش ۋە خۇتبە باشالش مەسىلىسىدە، ئۆلىماالرنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ بار بولۇپ، بەزى 
ن بۇرۇن ئوقۇش دۇرۇس ئەمەس دەپ قارىسا، يەنە ئۆلىماالر جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتى

بەزى ئۆلىماالر جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن بىر سائەت ياكى يىرىم سائەت بۇرۇن 
لېكىن ياخشىسى كۈن ئىگىلىگەندىن كېيىن  دەپ قارايدۇ. ئوقۇسىمۇ دۇرۇس بولىدۇ

بولىدۇ دېگەن  ھەتتا جۈمە نامىزىنى بىرەر سائەت بۇرۇن ئوقۇشنى دۇرۇس .ئوقۇش كېرەك
 ئالىمالرمۇ كۈن ئىگىلىگەندىن كىيىن ئوقۇشنى تەكىتلەيدۇ. 

جۈمە نامىزىنى كۈن ئېگىلىشتىن مەلۇم ۋاقىت بۇرۇن ئوقۇسا دۇرۇس بولىدۇ دېگەن     
 ".ئالىمالرنىڭ قارىشى بويىچە كۈن ئېگىلىشتىن بىرئاز بۇرۇن ئوقۇسا دۇرۇس بولىدۇ

 .[(26/29) "ئوچۇق سۆھبەت"]
قاراشالرغا ئاساسەن جۈمە نامىزىنى پېشىن نامىزى ئوقۇشتىن بىرەر سائەت بۇرۇن  مۇشۇ    

بىرەر سائەت بۇرۇن ئوقۇسىمۇ ئۇنىڭدىن بەك  ت يۈزىسىدىنئوقۇسا دۇرۇس بولىدۇ، ئېھتىيا
ئەۋزەل ۋە بۇرۇن ئوقۇماسلىق كېرەك، مۇمكىن بولسا كۈن ئىگىلىگەندىن كىيىن ئوقۇسا 

 ياخشى بولىدۇ". 
 دىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.ھەممى    
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