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خانىمالرنىڭ ھهيزدار ۋاقتىدا قۇرئان -قىز

  ئوقۇشىنىڭ ھۆكمى

  نومۇرلۇق سوئال-2564

  : سوئال

  ئايالالر ھهيزدار ۋاقىتلىرىدا قۇرئان ئوقۇسا بوالمدۇ؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھغا خاستۇر

پچىلىك پىقهىشۇناس ئالىمالر ئايالالرنىڭ ھهيز كۆرۈپ پاكىزالنغۇچه كۆ

، قۇرئان تىالۋىتىنى )ھارام(بولغان ئارىلىقتا قۇرئان ئوقۇشى توغرا ئهمهس

مهقسهت قىلماستىن بهلكى زىكىر بىلهن دۇئانى مهقسهت قىلىپ يادقا 

ىننا بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم، ئ: مهسىلهن. ئوقۇسا بولىدۇ دەپ قارايدۇ

بىزنى ئالالھ ياراتقان بىز ئالالھنىڭ (لىلالھى ۋە ئىننا ئىلهيهى راجىئۇن،

ئى ئالالھ .......( ۋە رەببهنا ئاتىنا پىددۇنيا ھهسهنه ) تهرىپىگه قايتىمىز

دېگهنگه ئوخشاش ئومۇمى ) بىزگه دۇنيا ئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا قىلغىن

تلىرىنى ئوقۇسا بولىدۇ دەپ زىكىر ياكى دۇئا مهنىسىدە كهلگهن قۇرئان ئايه

  .قارايدۇ

ئۇالر ئايالالرنىڭ ھهيىزدار ھالىتىدە قۇرئان ئوقۇشىنىڭ توغرا 

  : بولمايدىغانلىقىنى توۋەندىكى دەلىللهر بىلهن ئىسپاتاليدۇ

 ئايالالرنىڭ ھهيزدارلىق ھالىتى جۇنۇپلۇق ھالىتىدىكىگه ئوخشاش -1

ئهلى ئىبنى ئهبۇ . نغانبولۇپ ھهر ئىككىلىسىگه غۇسلى قىلىش پهرز قىلى
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پهيغهمبهر «: تالىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته

ئهلهيهىسساالم ساھابىلهرگه قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىتهتتى ۋە جۇنابهتتىن 

بۇ ھهدىس . »باشقا ئىش قۇرئان ئۆگۈتۈشتىن چهكلهپ قويمايتتى دېيىلگهن

، )207\1(، ئىبنى ماجه)144\1(ي، نهسائى)146(، تىرمىزىي)281\1(ئهبۇ داۋۇد

قاتارلىق ھهدىس كىتابلىرىدا ) 104 \1(، ئىبنى خۇزەيمه )84\1(ئهھمهد

بۇ ھهدىسنى ياخشى سهھىه ھهدىس : ئىمام تىرمىزىي. رىۋايهت قىلىنغان

ھهقىقهتته بۇ ھهسهن بولغان ھهدىسلهردىن : ھاپىز ئىبنى ھهجهر. دېگهن

  .دۇ دېگهنبولسىمۇ ئهھكامدا ھۆججهت قىلىشقا بولى

 ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته -2

ھهيىزدار ئايالالر بىلهن جۇنۇپ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىسنى . »بولۇپ قالغان كىشىلهر قۇرئاندىن ھېچ نهرسه ئوقۇمىسۇن

) 117\1( قۇتنىي، دارى)89\1(، بهيههقىي)595(، ئىبنى ماجه)131(تىرمىزىي

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى . قاتارلىق ھهدىس كىتابلىرىدا رىۋايهت قىلىنغان

بۇ ھهدىسنى ھهدىسشۇناس مهشهۇر ئالىمالر زەئىپ : ته) 460\21(تهيمىيه

) 183\1(ۋە تهلخىس ئهلهۇبهير) 195\1(نهسبۇررايه. دەپ قارايدۇ دېگهن

  .ناملىق ئهسهرلهرگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن

قۇرئان (ئالىمالر ھهيىزدار ئايالالر قۇرئاننى يادقا ئوقۇسا بىر قىسىم 

بۇ ئىمام . دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ) كهرىمنى تۇتماستىن

مالىك، ئىمام ئهھمهد، شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه قاتارلىقالرنىڭ كۆز 

قارىشى بولۇپ، ئىمام شهۋكانىمۇ ئۇالرنىڭ كۆز قارىشىنى كۈچالندۇرۇپ 

  :ۆۋەندىكى دەلىللهرنى كهلتۈرىدۇت



 3

 قۇرئان ئوقۇش ئهسلىدە توغرا بولغان ھاالل ئىش بولۇپ بۇنىڭدىن -1

بۇ يهردە ھهيىزدار . چهكلهش ئۈچۈن كهسكىن دەلىل بولىشى كېرەك

. ئايالالرنىڭ قۇرئان ئوقۇشىنى چهكلهيدىغانغا ئوچۇق كهسكىن دەلىل يوق

ئايالالرنىڭ قۇرئان ئوقۇشىنى ھهيىزدار : "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه

چهكلهيدىغان ئۈچۈن شهرىئهتته كهسكىن تېكىست يوق، پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىمۇ ئايالالر ھهيز كۆرەتتى، ئۇالر ھهيىزدار 

ھالىتىدە زىكىر ئېيتىپ دۇئا قىلىشتىن چهكلهنمىگهندەك قۇرئان 

  .دەيدۇ"ئوقۇشتىنمۇ چهكلهنمىگهن

ىلهرنى قۇرئان ئوقۇشقا بۇيرىدى، قۇرئاننى كۆپ ئالالھ بهند -2

ئوقۇغانالرنى ماختاپ ئۇالرغا كاتتا مۇكاپات بېرىشنى ۋەدە قىلدى، ئوچۇق 

دەلىل بولمىغان ئهھۋالدا ھېچ نهرسه ئۇالرنى قۇرئان ئوقۇشتىن چهكلهپ 

يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك ھهيىزدار ئايالالرنى قۇرئان . قويمايدۇ

  .دىغان ئوچۇق دەلىل يوقئوقۇشتىن چهكلهي

 ھهيىزدار ئايالالرنى جۇنۇپ بولۇپ قالغان كىشىلهرگه ئوخشىتىش -3

توغرا ئهمهس، چۈنكى جۇنۇپ بولۇپ قالغان كىشىدە دەرھال غۇسلى قىلىپ 

پاكىز بولۇش ئىختىيارلىقى بار، ھهيىزدار ئايالالردا بۇنداق ئىختىيارلىق 

راپ كېتىدۇ، ئهمما جۇنۇپ بولغان يوق، بهزەن ۋاقىتتا ھهيزنىڭ مۇددىتى ئۇزۇ

  .كىشى ناماز ۋاقتى بولغاندا غۇسلى قىلىشقا بۇيرۇلغان

 ھهيىزدار ئايالالرنى قۇرئان ئوقۇشتىن چهكلهش بىلهن ئۇالر كۆپ -4

ئهجىردىن ئايرىلىپ قالىدۇ، ھهتتا قۇرئان ئوقۇشنى ئۇنتۇلۇپ قىلىشى 

نىدا قۇرئان ئوقۇشقا مۇمكىن، تهلىم ئىلىش ياكى باشقىالرغا ئۆگۈتۈش جهريا

  . ئېهتىياجلىق بولۇپ قىلىشى مۇمكىن
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يۇقۇرىدىكى دەلىللهردىن ھهيىزدار ئايالالرنىڭ قۇرئان ئوقۇشىنى توغرا 

دېگهن قاراشتىكى ئالىمالرنىڭ دەلىلىنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكى ئوچۇق 

بولدى، ئهمما ئايالالر ئېهتىيات قىلىپ پهقهت ئۇنتۇلۇپ قىلىشتىن 

  .دىال ئوقۇسا ياخشى بولىدۇقورۇققان ۋاقتى

يۇقىردا ھهيىزدار ئايالالرنىڭ : دىققهت قىلىدىغان مۇھىم بىر مهسىله

قۇرئان ئوقۇشىنى توغرا دېگهن قاراش پهقهت قۇرئاننى تۇتماستىن يادقا 

ئوقۇسا بولىدۇ دېگهندىن ئىبارەت، ئهمما ئۇالرنىڭ قۇرئاننى تۇتۇپ ئوقۇشى 

ى تاھارەتسىز كىشىلهرنىڭ قۇرئاننى كۈچلۈك قاراشتا توغرا ئهمهس، چۈنك

تۇتۇشى توغرا ئهمهس، ھهيىزدار ئايالالرمۇ شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر، ئالالھ 

. »قۇرئاننى پهقهت پاك بولغان كىشىلهرال تۇتىدۇ« :تائاال مۇنداق دېگهن

ئهمىر ئىبنى ھهزمىنىڭ قولىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يهمهن 

» قۇرئاننى پهقهت پاك كىشىلهرال تۇتسۇن! هتدىقق«:ئهھلىگه يازغان خېتىدە

، ئىبنى )57\8(، نىسائىي)199\1(بۇ ھهدىسنى ئىمام مالىك. دېيىلگهن

ھاپىز ئىبنى . قاتارلىقالر رىۋايهت قىلغان) 87\1(، بهيههقىي)793(ھىببان

بۇ ھهدىسنىڭ مهشهۇرلىقى سهۋەبلىك بىر قىسىم ئالىمالر سهھىه : ھهجهر

  .دېگهن دەيدۇ

ئۇ ئالىمالرنىڭ قارىشىدا ئهمىر ئىبنى ھهزمىنىڭ : پىئيئىمام شا

قولىدىكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋەتكهن خېتى ئىكهنلىكى 

  .ئىسپاتالنغان

تارىخشۇناش ۋە ھهدىسشۇناس ئالىمالرنىڭ كۆز : بهرئابدۇل ئىبنى

يهنى كۆپلىگهن (قارىشىدا بۇ مهكتۇپ توغرىسىدىكى ھهدىس مۇتهۋاتىر 

ھهدىستهك مهشهۇر ) ن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس دەرىجىسىدەساھابىالردى
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بۇ ھهدىسنىڭ ئىسنادىنى سۆزلهشنىڭ  بولغاچقا قوبۇل قىلغان بولۇپ 

  .ھاجىتى قالمىدى دەيدۇ

، )17\4(تهلخىسىل ھۇبهير. شهيخ ئهلبانىي بۇ ھهدىسنى سهھىه دېگهن

ئابىدىين ، ھاشىييهتى ئىبنى )159\1(، ئىرۋائۇل غهلىيل)196\1(نهسبۇررايه

، )147\1(، كهششاپۇل قهننائ )356\1(، ئهلمهجمۇئ )159\1(

، )460\21(، پهتىۋاالر مهجمۇئهسى )226\1(، نهيلىل ئهۋتار)461\3(ئهلمۇغنىي

قاتارلىق ئهسهرلهرگه ) 291\1(شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىننىڭ شهرھۇلمۇمتىئ 

  .قارالسۇن

نى قولىدا شۇنىڭ ئۈچۈن ھهيىزدار ئايالالر قۇرئان ئوقۇسا قۇرئان

تۇتماستىن بهلكى قولىغا پهلهي كىيىپ ياكى پاكىزە لۆڭگه ياكى 

ياغلىقتهك نهرسىلهرنى ئوراپ تۇتۇشى، قهلهمگه ئوخشىغان نهرسىلهر بىلهن 

ۋاراقنى ئۆرۈپ ئوقۇشى الزىم، ئهمما قۇرئاننىڭ تاشقىرى مۇقاۋىسىنى تۇتۇپ 

  . ئوقۇش خۇددى قۇرئاننى تۇتقانغا ئوخشاش بولىدۇ

  . توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇرئىشنىڭ

 
  

  

  


