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نامازنى مەسچىتتە ئوقۇش ۋاجىپ دېگەن قاراشتىكى كىشىلەرنىڭ دەلىللىرى 

 توغرىسىدا

 

 نومۇرلۇق سۇئال:-381381    

 ئال: وس    

 ،نامازنى مەسچىتتە ئوقۇش ۋاجىپ ئەمەس دېگەن قاراشتىكىلەرنىڭ دەلىلى نېمە؟    

بۇ  شۇنىڭدەك مەسچىتتە ئوقۇش ۋاجىپ دېگەن قاراشتىكىلەرنىڭ دەلىلىچۇ؟.

 ھەقتەچۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن.

 :اۋاپج

ملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالە    

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە 

 ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

نامازنى مەسچىتتە جامائەت بىلەن ئوقۇشنىڭ ۋاجىپلىقى توغرىسىدا  بىرىنچى:    

نىڭ مەزھىبىدە ئىمام ئەھمەد. ئۇ قاراشالرنى كى تۈرلۈك قاراشتا بولدىئۆلىماالر ئىك

 مۇنداق بايان قىلىنىدۇ:

 نامازنى مەسچىتتە جامائەت بىلەن ئوقۇش ۋاجىپ.  بىرىنچى قاراش:    

ئىككىنچى قاراش: نامازنى مەسچىتتە جامائەت بىلەن ئوقۇش ۋاجىپ ئەمەس،     

 س بولىدۇ، گۇناھ بولمايدۇ. ئۆيىدە جامائەت بولۇپ ئوقۇسىمۇ دۇرۇ

"ئىككى رىۋايەتنىڭ بىرىدە نامازنى  رداۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ەئىمام م    

ئۆيدە جامائەت بولۇپ ئوقۇسا دۇرۇس بولىدۇ، يەنە بىر رىۋايەتتە نامازنى جامائەت بولۇپ 

 . [تبە-232توم -2 ناملىق ئەسەر "ئەلئىنساپ"]ئۆيدە ئوقۇسا دۇرۇس بولمايدۇ". 

ئىسالم شەيخۇل بىرىنچى قاراش بىزنىڭ تور بىتىمىزدە تالالنغان قاراش بولۇپ، بۇ     

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ۋە ئۇنىڭ شاگىرتى ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ، شەيخ 

ن رەھىمەھۇلالھ قاتارلىقالرنىڭ يباز ۋە شەيخ ئىبنى ئۇسەيمى ىبنئىسەئدىي، شەيخ 
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ۋە  -321مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈن  ېخىمۇ تەپسىلىتبۇ ھەقتە قارىشىدۇر. 

 نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا قارالسۇن. -18883

ئىككىنچى: نامازنى مەسچىتتە جامائەت بىلەن ئوقۇش ۋاجىپ دېگەن قاراشتىكى     

 ئۆلىماالرنىڭ كەلتۈرگەن دەلىلى:

ىلىنغان ھەدىستە، ئەنھۇدىن بايان ق ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ بىرىنچى دەلىل:    

مېنىڭ جىنىم قولىدا بولغان زات بىلەن » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

قەسەم قىلىمەنكى! ئوتۇن يېغىشقا بۇيرۇسام، ئوتۇن يىغىلسا، بىر كىشىنى نامازغا 

زان ئوقۇلسا، بىر كىشىنى نامازغا ئىمام بولۇشقا بۇيرۇسام ئۇ ەزان ئوقۇشقا بۇيرۇسام ئەئ

مازغا ئىمام بولسا، ئاندىن نامازغا كەلمىگەن ئەرلەرنىڭ ئۆيلىرى بىلەن كىشى نا

مېنىڭ جىنىم قولىدا بولغان زات بىلەن قەسەم قىلىمەنكى!  ەتسەم.قېتىپ كۆيدۇرىۋ

 ئۈچۈن مەسجىدكە چىققانالرغا، خۇپتەن نامىزى گەبىرى نىڭنامازغا كەلمىگەنلەر

 دېيىلسە، ئۇ جامائەتكە لىنىدۇ،ئىككى پۇت تەقسىم قىياكى سېمىز  لىك گۆشسۆڭەك

 . [نومۇرلۇق ھەدىس-122بۇخارى رىۋايىتى ] «.بوالتتى چىققان

بۇ ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم نامازغا كەلمىگەنلەرنىڭ ئۆيىنى     

كۆيدۇرىۋىتىشنى مەقسەت قىلغان، ئەمما ئۇالر ئۆيىدە جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇدىمۇ 

 ەپسىلى بايان قىلمىغان. ياكى ئوقۇمىدىمۇ؟ بۇنى ت

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، ئۇ  ئىككىنچى دەلىل: ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ    

كىشى  بىر قارىغۇپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا » كىشى مۇنداق دەيدۇ:

كېلىپ: ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى! مېنى مەسچىتكە يېتىلەپ ئېلىپ كىلىدىغان 

مازنى ئۆيدە ئوقۇشقا رۇخسەت بەرگەن بولسىال؟ دېگەندە، كىشى يوق، نا

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە رۇخسەت قىلغان، ئۇ كىشى كەينىگە ئۆرۈلۈپ 

ن ئوقۇسا انامازغا ئەز ماڭغان ۋاقىتتا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىنى چاقىرىپ:

دى، ئە، ئاڭاليمەن دې-ئاڭالمسىز دەپ سورىغانتى، ئۇ كىشى: ھە

مۇسلىم ]« .دېدى ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: ئۇنداق بولسا نامازغا مەسچىتكە كېلىڭ

 . [نومۇرلۇق ھەدىس-151رىۋايىتى 

بۇ ھەدىستە، ئەگەر نامازنى ھەرقانداق جايدا جامائەت بولۇپ ئوقۇش دۇرۇس بولغان     

بولۇپ ناماز كىشىگە ئۆز ئۆيىدە جامائەت  ئۇ قارىغۇبولسا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم 

ئوقۇشقا رۇخسەت قىلغان بوالتتى، چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىككى ئىشنىڭ 
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بىرىنى تالالش ئىختىيارلىقى بېرىلسە، گۇناھ بولمىغان ئەھۋالدا، ئىككى ئىشنىڭ 

 ئاسانراقىنى تالاليتتى. 

ئۆيدە  كىشى ئۈچۈن نامازنى قارىغۇ" ئىبنى مۇنزىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ئوقۇش رۇخسەت بولمىغان يەردە، كۆزى كۆرىدىغان كىشى ئۈچۈن ئەلۋەتتە رۇخسەت 

 . [بەت-312توم -2 ناملىق ئەسەر "ئەلئەۋسەت"]" .بولمايدۇ

ئەنھۇ ھەدىس بايان قىلىپ  ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئۈچىنچى دەلىل:    

تىدە ئالالھ تائاالغا ئۇچرىشىشنى قىيامەت كۈنىدە مۇسۇلمان ھالى» مۇنداق دەيدۇ:ئۇ 

نى ۋاقتىدا ئادا الرياخشى كۆرىدىغان كىشى كۈندە بەش ۋاقىت ئەزان ئوقۇلىدىغان ناماز

ئالالھ تائاال پەيغەمبىرىڭالر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن . شۈبھىسىزكى، قىلسۇن

وقۇش ھىدايەتنىڭ يوللىرىنى بايان قىلدى، بەش ۋاقىت نامازنى جامائەت بىلەن ئ

بولسا ھىدايەتنىڭ يولىدۇر، ئەگەر سىلەر نامازغا كەلمەي ئۆيىدە ئوقۇغان كىشىلەرگە 

ئوخشاش نامازنى ئۆيۇڭالردا ئوقۇساڭالر چوقۇم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

سۈننەتلىرىنى تەرك قىلغان بولىسىلەر، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنى 

كېتىسىلەر، بىز نامازغا كەلمىگەن كىشىلەرنى  تەرك قىلساڭالر، ئەلۋەتتە ئېزىپ

مۇناپىق دەپ قارايتتۇق، بەزى كىشىلەرنى نامازغا ئىككى كىشى يۆلەپ  قنىېئ

 .[نومۇرلۇق ھەدىس-152مۇسلىم رىۋايىتى ]« .ئەكىلىپ، سەپتە تۇرغۇزاتتى

 ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇيەنە بىر ئۈسلۈبتا بايان قىلىنغان ھەدىستە،      

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىزگە ھىدايەتنىڭ يوللىرىنى » ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:

ن ئوقۇلغان مەسچىتتە نامازنى جامائەت بىلەن ئوقۇش ھىدايەتنىڭ اگەتتى، ئەزۈئ

 [.نومۇرلۇق ھەدىس-152رىۋايىتى مۇسلىم ]« .يوللىرىدىندۇر

مازنى مەسچىتتە جامائەت بىلەن ئوقۇشقا قاتناشماسلىق ھەدىستە، ناقى ىيۇقىر    

 مۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئىكەنلىكى ئىپادىلىنىدۇ. 

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە،  تۆتىنچى دەلىل: ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ    

 كەسىز مەسچىتۈئەزاننى ئاڭالپ تۇرۇپ، ئۈزر» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ئىبنى ماجە رىۋايىتى ] «.ەن ئادەمنىڭ ئۆيدە ئوقۇغان نامىزى ناماز بولمايدۇكەلمىگ

بۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ئىبنى ماجەنىڭ  .نومۇرلۇق ھەدىس-391

 . [دېگەن ھھەدىسلەر توپلىمىدا سەھى ھسەھى
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-21331ۋە -8938 ،-321قىلىش ئۈچۈن  بۇ ھەقتە تەپسىلى مەلۇمات ھاسىل    

 نىڭ جاۋابىغا قارالسۇن.الرق سوئالنومۇرلۇ

ئىككىنچى قاراشتىكى كىشىلەر يەنى نامازنى مەسچىتتە جامائەت بىلەن ئوقۇش     

 ۋاجىپ ئەمەس دېگەن قاراشتىكى كىشىلەرنىڭ كەلتۈرگەن دەلىلى: 

، تەھەدىس دىن بايان قىلىنغانئەنھۇ بىرىنچى دەلىل: جابىر رەزىيەلالھۇ    

زېمىننىڭ ھەممە يىرى مەن ئۈچۈن پاك ۋە » مۇنداق دېگەن: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم

 . [نومۇرلۇق ھەدىس-115بۇخارى رىۋايىتى ] «.ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىندى

بۇ ھەدىس نامازنى قايسى جايدا ئوقۇسا دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى  ئۇالر مۇنداق دەيدۇ:    

 ن نامىزى دۇرۇس بولىدۇ. بىلدۈرىدۇ، مەسچىتتە ئوقۇسۇن ياكى باشقا جايدا ئوقۇسۇ

پەيغەمبەر » ئەنھا مۇنداق دەيدۇ: ئىككىنچى دەلىل: ئائىشە رەزىيەلالھۇ    

ئەلەيھىسساالمنىڭ ساالمەتلىكى ياخشى بولمىغاندا ئۆيدە ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇدى، 

، غان ئىدىئەگىشىپ ئۆرە تۇرۇپ ناماز ئوقۇ غاجامائەت پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم

« .ىسساالم ئۇالرغا ئىشارەت قىلىپ ئولتۇرۇپ ئوقۇشقا بۇيرىدىپەيغەمبەرئەلەيھ

 . [نومۇرلۇق ھەدىس-188بۇخارى رىۋايىتى ]

بۇ ھەدىستە، نامازنى مەسچىتتە جامائەت بىلەن ئوقۇش ۋاجىپ بولغان بولسا،     

ئەلۋەتتە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ئۆزى ئۆيىدە تۇرۇپ ئوقۇغان نامىزىغا 

خسەت قىلمايتتى ياكى نامازنى مەسچىتتە جامائەت بولۇپ قايتىدىن ئەگىشىشكە رۇ

 ئوقۇشقا بۇيرۇتتى. 

"بۇ ھەدىستىن: ساالمەتلىكى ياخشى  ئىبنى رەجەپ رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

بولمىغان كىشى جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇشنىڭ ساۋابىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆزىنى 

امائەت بولۇپ ناماز ئوقۇسا دۇرۇس بولىدىغانلىقى يوقالپ كىرگەن كىشىلەر بىلەن ج

 ئىپادىلىنىدۇ. 

بۇ ھەدىس يەنە: جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇش ئۈچۈن مەسچىتتە ھازىر بولۇشنىڭ     

ۋاجىپ ئەمەس ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ، بۇ توغرىدا ئىمام ئەھمەدتىنمۇ بىر رىۋايەت 

مەسچىتتە جامائەت بولۇپ قايتا ئوقۇشقا  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  ئۇالرنى نامازنى .بار

بۇيرۇمىغان بەلكى ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە ئوقۇغان نامىزى 

توم -2ئىبنى رەجەبنىڭ "پەتھۇل بارى" ناملىق ئەسىرى ] ".ئۇالرغا كۇپايە قىلغان

 . [بەتتىن ئىلىندى-223
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ئەنھۇ مۇنداق  ارى رەزىيەلالھۇئۈچىنچى دەلىل: ئۇتبان ئىبنى مالىك ئەلئەنس     

مەن بەنى سالىمدىن بولغان جامائەتلىرىمگە ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇپ »دەيدۇ: 

بىرىۋاتاتتىم، بىر كۈنى مەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ مۇنداق 

دېدىم: ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ كۆزۈم ئاجىزلىشىپ قالدى، ئۆيىمىزنىڭ 

جىلغا مەن بىلەن جامائەتلىرىمنىڭ مەسچىتىنىڭ ئارىسىغا توسانجا  ئالدىدىكى

بولىدۇ، سىلى بىزنىڭ ئۆيگە كېلىپ بىر جاينى تالالپ ناماز ئوقۇپ بەرگەن بولسىال، 

مەن شۇ جاينى ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىۋالغان بولسام؟ دېسەم، 

بۇخارى رىۋايىتى  «ى.دېد، ئالالھ خالىسا شۇنداق قىلىمەن» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:

 نومۇرلۇق ھەدىس. -821

مەن » ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەسۋەد رەزىيەلالھۇ ىبنئىيەزد  تۆتىنچى دەلىل:    

ئەلەيھىسساالم بىلەن ۋىدالىشىش ھەجىگە ھازىر بولغانتىم، ر پەيغەمبە

خەيپ مەسچىتىدە بامدات نامىزىنى ئوقۇدۇم، بىرگە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىلەن 

يغەمبەرئەلەيھىسساالم نامازدىن ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىن جامائەتنىڭ پە

ئۇ ئىككى كىشىنى ئىلىپ  دا ناماز ئوقۇماي تۇرغان ئىككى كىشىنى كۆرۈپ:ىئاخىر

كېلىڭالر دېدى، ئۇ ئىككى كىشى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئىلىپ 

نېمە ئۈچۈن بىز سىلەر ىسساالم: كېلىنگەندە  ئۇالر تىترەۋاتاتتى، پەيغەمبەرئەلەيھ

بىلەن بىرگە ناماز ئوقۇمايسىلەر؟ دېدى، ئۇالر: ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى! بىز 

چۈشكەن چىدىرىمىزدا ناماز ئوقۇپ بولغان ئىدۇق دېدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: 

ئۇنداق قىلماڭالر، چۈشكەن ئورنۇڭالردا ناماز ئوقۇپ بولۇپ، مەسچىتكە كەلگەن 

الر، جامائەت نامازغا تۇرغان بولسا ئۇالر بىلەن بىرگە ناماز ئوقۇڭالر، ئۇ ناماز بولساڭ

بۇ  .نومۇرلۇق ھەدىس-239تىرمىزى رىۋايىتى ] «دېدى.، سىلەرگە نەپلە بولىدۇ

 .[دەپ سۈنەنۇل تىرمىزىدا كەلتۈرگەن ھھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھى

نى چۈشكەن ئورنىدا جامائەت بىلەن ئوقۇپ، بۇ ھەدىستە، ئۇ ئىككى كىشى ناماز    

مەسچىتنىڭ جامائىتىنى تەرك قىلغان، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ بۇ 

نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا -338185 بۇ ھەقتە قىلمىشىنى ئىنكار قىلمىغان.

 قارالسۇن. 

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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