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ساالم -منىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا ئۇنىڭغا دۇرۇتپەيغەمبەرئەلەيھىسساال

 يولالشنى كېچىكتۈرۈشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا

 

 نومۇرلۇق سوئال – 772722    

 : وئالس   

-، دەرھال دۇرۇتتۇرۇپ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغانلىقىنى ئاڭالپ    

 نچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.بۇ ھەقتە چۈشەساالم يوللىمىسا قانداق بولىدۇ؟. 

 جاۋاپ:    

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. پەيغەمبىرىمىز     

غا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ىرىمۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىل

 ساالملىرى بولسۇن.

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا  بىرىنچى:    

 ساالم يولالشنىڭ ۋاجىپلىقى توغرىسىدا ئۆلىماالر ئىختىالپ قىلىشتى . -دۇرۇت

"پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر  ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ساالم يولالشنىڭ ۋاجىپلىقى توغرىسىدا ئۆلىماالر -ەلەيھىسساالمغا دۇرۇتقىلىنغاندا، پەيغەمبەر ئ

ھەرۋاقىت ئىختىالپ قىلىشتى: ئەبۇ جەپەر تەھاۋىي ۋە ئەبۇ ئابدۇلالھ ھەلىمىي قاتارلىقالر: 

ساالم -پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت

 . ەپ قارايدۇديولالشنى ۋاجىپ 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا، پەيغەمبەر ھەرۋاقىت باشقا ئۆلىماالر:     

سا گۇناھكار ىنتەرك قىلئەمەللەردىن بولۇپ، ئۇ ساالم يولالش مۇستەھەپ -ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت

 ئەمەللەردىن ئەمەس دېدى. پەرز بولىدىغان 

يەنە ئىختىالپ قىلىشتى: ئۇالردىن بىر قىسىم ئۆلىماالر: ئاندىن كېيىن ئۇالر     

ساالم يولالش پەرز، چۈنكى -دۇرۇتبولسىمۇ بىر قېتىم  ئۆمرىدەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا 

ساالم -بىر قېتىم دۇرۇت ،بۇنىڭدىكى بۇيرۇق مۇتلەق بولۇپ، تەكرار بولۇشنى تەقەززا قىلمايدۇ

بۇ ئىمام ئەبۇ ھەنىپە، ئىمام مالىك، سۇپيان سەۋرىي،  .ېدىد ،يولالش بىلەن مەقسەت ھاسىل بولىدۇ

 ، قازى ئىياز ۋە ئىبنى ئابدۇلبەر قاتارلىقالر:بولۇپ قارىشىكۆز ئابدۇراھمان ئەۋزائىي قاتارلىقالرنىڭ 

 قارىشى دېدى. كۆز ممىتىنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ ۈبۇ ئىسالم ئ
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تەشەھۇدىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قى ىھەر نامازنىڭ ئاخىر يەنە بىر قىسىم ئۆلىماالر:    

ساالم يولالش پەرز دېدى، بۇ ئىمام شافىئى، ئىمام ئەھمەتنىڭ ئاخىرقى ئىككى رىۋايەتنىڭ -دۇرۇت

 بىرىدىكى قارىشى ۋە باشقا ئۆلىماالرنىڭ قارىشى. 

بەلكى  ساالم يولالش پەرز ئەمەس-يەنە بىر قىسىم ئۆلىماالر: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت    

 . [بەت-287ناملىق ئەسەر ھام" ف"جەالئىل ئە]  ".دېدىب مۇستەھە

ساالم يوللىمىغان كىشى -پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا، دۇرۇت     

ئۆزىگە جاپا سالدى، بېخىللىق قىلدى دېگەن سۈپەتلەر، بەختسىز بولدى، شاپائىتىدىن يىراق 

ۇئاالر توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسلەر ئومۇمەن ھەر قاچان پەيغەمبەر بولدى دېگەن مەزمۇندىكى د

ساالم يولالش -ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت

 چالندۇرىدۇ. ۈۋاجىپ دېگەن ئۆلىماالرنىڭ قارىشىنى ك

ساالم -قىلىنغاندا ماڭا دۇرۇت مېنىڭ ئىسمىم زىكىر» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:    

بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ] «.خار بولسۇن(يەنى ) يوللىمىغان كىشىنىڭ بۇرنى توپىغا مىلەنسۇن

دەپ  ھشەيخ ئەلبانى  رەھىمەھۇلالھ  سەھى .ھەسەن دېگەن نومۇرلۇق ھەدىستە بايان قىلىپ-2353

 ھەدىسلەر توپلىمىدا كەلتۈرگەن.  ھتىرمىزىنىڭ سەھى

)ئالالھ تائاال ئۇ ئىككەيلەندىن رازى بولسۇن( بايان  ئەبۇ تالىب ىبنئىئەلى  ىبنئىھۈسەين     

مېنىڭ ئىسمىم زىكىر قىلىنغاندا » قىلغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

رىۋايەت ھەدىستە  -2353بۇ ھەدىسنى تىرمىزى ]« .ساالم يوللىمىغان كىشى بېخىلدۇر-ماڭا دۇرۇت

ھەدىسلەر  ھدەپ تىرمىزىنىڭ سەھى ھشەيخ ئەلبانى  رەھىمەھۇلالھ  سەھى .قىلىپ ھەسەن دېگەن

 . [توپلىمىدا كەلتۈرگەن

-مېنىڭ ئىسمىم زىكىر قىلىنغاندا ماڭا دۇرۇت»" پاكىھانىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دېگەن ھەدىس ھەر قاچان پەيغ« ساالم يوللىمىغان كىشى بېخىلدۇر

ساالم يولالش ۋاجىپ دېگەن -ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت

"قەۋلۇل بەدىيئ پى ]" .مەنمۇ شۇ قاراشقا مايىل بولىمەن .چالندۇرىدۇۈئۆلىماالرنىڭ قارىشىنى ك

 . [بەتتىن ئېلىندى-23ساالتى ئەلەل ھەبىيب ئەششەپىئ" ناملىق ئەسەر 

كۆپچىلىك ئۆلىماالرمۇ مۇشۇ سۆزنى دېگەن. ئۇالرنىڭ جۈملىسىدىن: ھەنەپى مەزھەپ      

ئۆلىمالىرىدىن ئىمام تاھاۋىي، مالىكى مەزھەپ ئۆلىمالىرىدىن تەرتۇشىي ۋە ئىبنۇل ئەرەبىي، 

، ھەنبەلى يينىبىشافىئى مەزھەپ ئۆلىمالىرىدىن ئەبۇ ئابدۇلالھ ھەلىمىي، ئەبۇ ھامىد ئىسپىرا

 بەتتە قاتارلىقالر.ى پ ئۆلىمالىرىدىن ئىبنمەزھە

-725توم -3ناملىق ئەسەر  "پىقھى توپالملىرى"بۇ ھەقتە كۆپراق مەلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن      

 نۇمۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا قارالسۇن.  -323332-378223 ، تور بېكىتىمىزدىكىبەت
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سمى زىكىر قىلىنغاندا، پەيغەمبەر ئىككىنچى: ھەرقاچان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئى    

ساالم يولالش ۋاجىپ دېگەن ئۆلىماالرنىڭ قارىشىغا ئاساسەن، -ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت

-پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنىدىكەن كېچىكتۈرمەستىن دەرھال دۇرۇت

ۋاقتىدا ئادا قىلىش بۇ ۋاقتى بېكىتىلگەن ئىبادەت بولۇپ، بۇنى  .يولالش كېرەك بولىدۇ ساالم 

بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ۋاقتىنىڭ ئۆتىشى بىلەن بۇ ئىبادەتمۇ يوق بولىدۇ.  .كېرەك

 نۇمۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا قارالسۇن. -353322ئېرىشىش ئۈچۈن 

ساالم يوللىمىغان -مېنىڭ ئىسمىم زىكىر قىلىنغاندا ماڭا دۇرۇت» بايان قىلىنغان يۇقىرىدا    

 نىشىمۇ  شۇنى ئىپادىلەيدۇ. ۈدېگەن بۇ ھەدىسنىڭ سىرىتقى كۆر« خىلدۇركىشى بې

-"پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا يوللىنىدىغان دۇرۇت سالىھىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ساالمالر پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمىنىڭ زىكىر قىلىنىشىغا ئەگەشتۇرۇپ يوللىنىشنى 

ناملىق  "سۇبۇلۇل ھۇدا ۋەررەشاد"]" .چىكتۈرۈپ قويسا ئەيىبلىنىدۇتەلەپ قىلىنىدۇ، ئەگەر كې

 . [بەتتىن ئېلىندى-573توم -37ئەسەر 

ساالم يولالشنىڭ -ئەگەر پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنىش بىلەن دۇرۇت    

ۆتىشى بىلەن بۇ بۇ ئىبادەت بولغانلىقى ئۈچۈن ۋاقىتنىڭ ئ ،ئۇزۇن بىر ۋاقىت ئۆتۈپ كەتسە دائارىسى

ئىبادەتمۇ ئۆتۈپ  كېتىدۇ. ئەمما ئازراق ۋاقىت ئۆتۈپ كەتسە بۇنىڭغا گۇناھ بولمايدۇ. ئەگەر ئۇنتۇپ 

-قىلىپ كۆپ ۋاقىت ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن يادىغا كېلىپ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت

 ساالم يوللىغان بولسا، بۇنىڭغىمۇ گۇناھ بولمايدۇ. 

ازدىن كېيىنكى زىكىرلەرنى نامازدىن ساالم بېرىپ بولغاندىن كىيىنال ئوقۇش شۇنىڭدەك نام    

سۈننەت بولۇپ، كۆپ ۋاقىت ئۆتۈپ كەتسە بۇ سۈننەتنىڭ ئورنى يوق بولىدۇ، ئەمما ئازراق  ۋاقىت 

 ئۆتۈپ كەتكەن بولسا گۇناھ بولمايدۇ. 

نامازدىن كىيىنكى  "ناماز بىلەن ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى   

لىقىدا كۆپ ۋاقىت ئۆتۈپ كەتكەن بولسا، سۈننەتنىڭ ئورنى تۈگەيدۇ، كۆپ ىزىكىرنىڭ ئار

ئادەتكە -ۋاقىتنىڭ ئىنىق بىر بەلگىلىمىسى بولمىغانلىقى ئۈچۈن بۇنى بېكىتىش ئۆرپ

ۇپ، مۇراجىئەت قىلىش بىلەن بولىدۇ، ئاز ۋاقىت دېگەن، جىنازا نامىزى ئوقۇغانچىلىك ۋاقىت بول

 شەرھى ئۇمدەتۇل ئەھكام"]" "بۇنچىلىك ۋاقىت ئۆتۈپ كەتسە، سۈننەتنىڭ ئورنى يوقالمايدۇ.

 -358238مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈن  بۇ ھەقتە تەپسىلى. [دىن ئېلىندىناملىق ئەسەر

 نۇمۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن. 

ياخشى كۆرىدىغان كىشى ھەر قاچان پەيغەمبەر ئومۇمەن: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى ھەقىقى     

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كېچىكتۈرمەستىن 

نۇمۇرلۇق  -38822بۇ ھەقتە تەپسىلى مەلۇمات ئۈچۈن ساالم يوللىشى كېرەك. -دەرھال دۇرۇت

 سوئالنىڭ جاۋابىغا قارالسۇن.

 دىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.ئالالھ تائاال ھەممى    
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