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 ەمەسلىكى ۋەۋاتقاندا گەپ قىلىشنىڭ توغرا ئلىجۈمە كۈنى خۇتبە ئوقۇ

 خۇتبىغا قۇالق سېلىشنىڭ ھۆكمى

    
 نومۇرلۇق سوئال -15654     

 سوئال    
جۈمە نامىزىغا باردىم، لېكىن ھەر بىر كىشى مەسچىتكە كىرگەندە ساالم قىلىپ     

كېرىدۇ، مەسچىتتىكىلەر ئۇالرنىڭ سالىمىغا جاۋاپ قايتۇرىدۇ، ھەتتا قۇرئان ئوقۇپ 
جاۋاپ بېرىدۇ، خۇتبە باشالنغان ۋاقىتتا بەزى كىشىلەر كىرىپ ئولتۇرغانالرمۇ ساالمغا 

بۇ ساالم بەردى ئىمام پەس ئاۋازدا ئۇالرغا جاۋاپ قايتۇردى، بۇنداق قىلىش توغرا بوالمدۇ؟ 
 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن. ھەقتە 

 :اۋاپج    
 .ھ تائاالغا خاستۇربارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالال    

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

جۈمە نامىزىغا ھازىر بولغان كىشى ئىمام خۇتبە ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا جىم ئولتۇرۇپ     
الر بىلەن سۆزلىشىشى ھەتتا سۆز قىلغان باشقى .خۇتبىگە قۇالق سىلىشى كېرەك

 ئەھمىيەتسىز ئىش ئۇنداق قىلغان كىشى .كىشىنى جىم تۇرغۇزىشىمۇ توغرا بولمايدۇ
كىشى ئۈچۈن جۈمە  بىلەن مەشغۇل بولغانئىش . ئەھمىيەتسىز قىلغان بولىدۇ

 نامىزى بولمايدۇ. 
 ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ    

جۈمە كۈنىدە ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
)يەنى جۈمەنىڭ . ھەمراھىڭنى جىم تۇر دېسەڭ بىكار ئىش قىلغان بولىسەن

 مۇسلىم رىۋايىتى ھەدىس. -298رىۋايىتى  بۇخارى]« پەزىلىتىنى كەتكۈزۈپ قويۇسەن(.
 . ھەدىس[-254
ۇتبە سۆزلەۋاتقاندا دۇنيا گېپى قىلىش ئەمەس ھەتتا بۇنىڭدىن سىرت ئىمام خ    

 شەرئى مەسىلىگە جاۋاپ بېرىشمۇ چەكلىنىدۇ.
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنبەرگە » دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەبۇ    

چىقىپ كىشىلەرگە خۇتبە سۆزلەپ بىر ئايەتنى تىالۋەت قىلدى، مەن يېنىمدا 
ئەنھۇدىن: ئى ئۇبەي! بۇ ئايەت قاچان نازىل  ى كەئەب رەزىيەلالھۇئولتۇرغان ئۇبەي ئىبن

دەپ سورىدىم، ئۇ ماڭا جاۋاپ بەرمىدى، مەن يەنە قايتا سورۇدۇم، ھەتتا  بولغان؟
كىچە قەدەر ئۇ ماڭا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم خۇتبىنى ئاخىرالشتۇرۇپ مۇنبەردىن چۈش

نېمە بولدى ساڭا؟ سەن  بەي ماڭا:ئۇ خۇتبە ئاخىرالشقاندىن كىيىن جاۋاپ بەرمىدى،
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مەنى بىكار قىلىۋەتتىڭ دېدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم نامازدىن بىكار بولغاندا، ۈج
، منى خەۋەرلەندۇرسەممەن ئۇبەينىڭ دېگەن سۆزلىرىدىن پەيغەمبەرئەلەيھىسساال

ئۇبەي توغرا دەپتۇ، ئىمامنىڭ خۇتبە سۆزلەۋاتقانلىقىنى  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
 ئەھمەد]دېدى.  «،ئاڭلىغان ۋاقتىڭدا ئىمام خۇتبىدىن بىكار بولغىچە جىم تۇرغىن

بۇ ھەدىسنى ئىمام  ھەدىس.– 4444رىۋايىتى  ئىبنى ماجە ھەدىس.-82722 رىۋايىتى
-332ناملىق ئەسەرنىڭ  بۇسەيرىي ۋە شەيخ ئەلبانىي رەھىمەھۇلالھ "تەمامۇل مىننە"

 كەلتۈرگەن. بېتىدە سەھىھ دەپ 
نا بۇ جۈمە كۈنلۈكتە ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا سۆز قىلىشنىڭ چەكلەنگەنلىكى، ما    

 جىم ئولتۇرۇپ خۇتبە ئاڭالشنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ.
"ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقان ۋاقىتتا  بەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىبنى ئابدۇل    

پۈتۈن ئېقلىمدىكى  توغرىسىدا ەنلىكىم ئۆلتۇرىشىنىڭ زۆرۈر ئىكتىڭشۇغۇچىنىڭ جى
ناملىق ئەسەر  "ئەل ئىستىزكار"]پىقھى ئالىملىرىنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ يوق". 

 بەت[.-13توم -5
ۇ، ئەمما ئۇالرنىڭ قارىشىنى بەزى ئالىمالر بۇ قاراشقا خىالپلىق قىلغان بولسىم    
 رىدىغان دەلىلى يوق. ۈچالندۈك

خۇتبە ئوقۇلۇۋاتقاندا جىم تۇرۇشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا  ەھىمەھۇلالھئىبنى رۇشد ر    
خۇتبە ئوقۇلۇۋاتقاندا جىم تۇرۇپ ئاڭالشنى ۋاجىپ ئەمەس " توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

نِصتُوا لََعلَُّكْم تُرََْحُونَ ﴿ دېگەن كىشىلەر ئالالھ تائاالنىڭ:
َ
 ﴾َوإَِذا قُِرئَ الُْقْرآُن فَاْستَِمُعوا ََلُ َوأ

نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن، قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا، لالھئا» تەرجىمىسى:
ئەئراپ ]سۈرە  «.م تۇرۇڭالر )يەنى سۆز قىلماڭالر(ئۇنى دىققەت بىلەن ئاڭالڭالر ۋە جى

رىمدىن باشقا سۆزنى جىم تۇرۇپ ەئايەتتىكى خىتاب بويىچە قۇرئان كئايەت. بۇ -821
بولۇپ، توغرىسىنى ئالالھ تائاال ياخشى  ئاڭالش ۋاجىب ئەمەس دەيدۇ، بۇ ئاجىز قاراش

دا بايان قىلىنغان ھەدىس يەتمىگەن بولىشى ىبەلكىم ئۇالرغا يۇقىر .بىلگۈچىدۇر
 بەت[.-329توم -4ناملىق ئەسەر "بىدايەتۇل مۇجتەھىد"]مۇمكىن". 

سۆزلىشىش ۋە  ئىمام بىلەن ئېھتىياج تۈپەيلىۋە  زۆرۈرىيەتبۇ مەسىلىدە:     
 . ئىستىستا قىلىنىدۇت بىلەن سۆزلىشىشى ئىمامنىڭ جامائە

 ۇنداق دەيدۇ:مئەنھۇ  ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ    
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە كىشىلەرگە قۇرغاقچىلىق يەتتى، جۈمە »

بىر سەھرالىق كىشى  اتتى،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم خۇتبە سۆزلەۋاتكى ئىدى، كۈنلۈ
قۇرغاقچىلىقتىن چارۋىالر ھاالك بولۇپ  الالھنىڭ ئەلچىسى!ئى ئ ئورنىدىن تۇرۇپ:

بالىالر ئاچ قالدى، بىز ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلغان بولسىال دېدى. -كەتتى، ئائىلە
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم قولىنى كۆتۈرۈپ دۇئا قىلدى، شۇ كۈنى، ئەتىسى، ئۆگۈنى 
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ھىلىقى سەھرالىق ئادەم ئۇ كۈنى ھەتتا يەنە بىر جۈمە كۈنىگىچە يامغۇر ياغدى، 
ئۆيلەر ئۆرۈلۈپ كەتتى، مالالر سۇغا چۆكۈپ  ئورنىدىن تۇرۇپ: ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى!

كەتتى، بىز ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلسىال دېدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم قولىنى 
– 297 رىۋايىتى مۇسلىمھەدىس. -294رىۋايىتى  بۇخارى« كۆتۈرۈپ دۇئا قىلدى....

 ھەدىس[.
كىدە جۈمە كۈنلۈ» ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ    

، بىر كىشى مەسچىتكە كىرىپ اتتىپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم خۇتبە سۆزلەۋات
دەپ  كىشىدىن: ئى پاالنى ناماز ئوقۇدۇڭمۇ؟ ئولتۇردى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇ

ئىككى  ،تۇرغىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:. دەپ جاۋاپ بەردى ،سورىدى، ئۇ كىشى: ياق
-275 مۇسلىم رىۋايىتىھەدىس. -222رىۋايىتى  بۇخارى] «.دېدى ،رەكەت ناماز ئوقۇغىن

 . ھەدىس[
ھەدىسلەرنى ناماز ئوقۇغۇچىالرنىڭ بەزىسىنىڭ بەزىسى بىلەن سۆز  يۇقىرىقى    

تىڭشاشنىڭ ۋاجىپ ئەمەسلىكىگە قىلىشىنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە، جىم ئولتۇرۇپ 
 .كىشىلەر بۇ مەسىلىنى توغرا چۈشەنمىگەن بولىدۇدەلىل قىلغان 

"ئۇالرنىڭ كەلتۈرگەن دەلىللىرى،  ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    
ئىمام بىلەن سۆزلەشكەن كىشىگە ياكى ئىمام سۆزلىگەن كىشىگە خاس بولىشى 

نى خۇتبە ئاڭالشتىن مەشغۇل قىلىپ قويمايدۇ، مۇمكىن، چۈنكى بۇ ئىش ئۇ كىشى
شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھىلىقى كىشىدىن: ناماز ئوقۇدۇڭمۇ؟ دەپ 

ئەنھۇ  سورىغاندا، ئۇ كىشى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا جاۋاپ بەردى، ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
دىن گەپ سورىدى، ئەنھۇ كىرگەندە، ئۇنىڭ خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا، ئوسمان رەزىيەلالھۇ

-ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئۇنىڭغا جاۋاپ بەردى، ئۇالر خەۋەرلەرنىڭ ئارىسىنى توپالپ، بىر
بىرىگە مۇۋەپپەق قىلىپ، مۇشۇنىڭغا ئاساسەن ھۆكۈم ئالغان. باشقىنى ئۇنىڭغا 

 خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا قىلغان سۆزىقىياس قىلىش توغرا بولمايدۇ، چۈنكى ئىمامنىڭ 
 بەت[. -25توم -8ناملىق ئەسەر  مۇغنىي""ئەل] ىگە ئوخشىمايدۇ".باشقىالرنىڭ سۆز

ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا، چۈشكۈرگۈچىگە جاۋاپ بېرىش، ساالمغا جاۋاپ بېرىش     
  ئوخشىمىغان كۆزقاراشتا بولغان.مەسىلىسىدە ئىسالم ئالىملىرى 

رىدە، ئەبۇ "ئەسسۈنەن" ناملىق ئەسى ئۆزىنىڭ ئىمام تىرمىزى رەھىمەھۇلالھ    
ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا ھەمراھىڭغا جىمتۇر » :نىڭئەنھۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ

 دېگەن ھەدىسىگە ئەگەشتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: «دېسەڭ بىكار ئىش قىلغان بولىسەن
ئىسالم ئالىملىرى ساالمغا جاۋاپ قايتۇرۇش، چۈشكۈرگۈچىگە جاۋاپ بېرىش "

مام ئەھمەد، ئىسھاق ئىبنى راھۇۋەي قاتارلىق مەسىلىسىدە ئىختىالپ قىلىشتى، ئى
بىر قىسىم ئالىمالر ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقان ۋاقىتتا، ساالمغا جاۋاپ قايتۇرۇش ۋە 
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چۈشكۈرگۈچىگە جاۋاپ بېرىشكە رۇخسەت قىلغان، بەزى تابىئىنالر ۋە ئىمام شاپىئى 
 قاتارلىق بىر قىسىم ئالىمالر  بۇ قاراشنى ياخشى كۆرمىگەن. 

 -2/818 سەئۇدى ئەرەبىستان ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كومتېتى    
ئىسالم ئالىملىرىنىڭ توغرا قارىشى بويىچە " پەتىۋاسىدا مۇنداق بايان قىلىنغان:

ۇش، چۈشكۈرگۈچىگە جاۋاپ جۈمە كۈنى ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا، ساالمغا جاۋاپ قايتۇر
بېرىش توغرا بولمايدۇ، چۈنكى ھەر ئىككىسى سۆز بولۇپ، بۇ توغرىدا بايان قىلىنغان 
ھەدىسلەرنىڭ ئومۇمى مەزمۇنى بويىچە ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا ساالمغا جاۋاپ 

 قايتۇرۇش ۋە چۈشكۈرگۈچىگە جاۋاپ بېرىش چەكلىنىدۇ". 
ۋاتقان ىنى"خۇتبە سۆزل ۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ن رەھىمەھيشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    

 داشۇنىڭ ئۈچۈن ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقان ئەمەس.توغرا ى شلىساالم بېرىۋاقىتتا 
شۇنىڭدەك   چەكلىنىدۇ.مەسچىتكە كىرگەن كىشىنىڭ باشقىالرغا ساالم قىلىشى 

ئىبنى ئۇسەيمىن پەتىۋاالر ]" .ساالمغا جاۋاپ قايتۇرۇشمۇ ئوخشاش چەكلىنىدۇ
 .بەت[-422توم -46 پلىمىتو

جىم تۇر دېگەن  ھەمراھىغا" شەيخ ئەلبانىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    
كىشىنىڭ سۆزى لۇغەت ئېتىبارى بىلەن بىكار سۆز ھېسابالنمايدۇ، چۈنكى جىم تۇر 

گە كىرىدىغان امانلىقتىن چەكلەشنىڭ تۈرىدېگەن سۆز ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە ي
 دېيىشنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمسىدا باشقىالرنى جىم تۇر خۇتبە ئارى تۇرۇغلۇق،

دېدى،  يەنى جۈمەنىڭ پەزىلىتىنى كەتكۈزىدىغان سۆز توغرا بولمايدىغان بىكار سۆز
ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقان  .چۈنكى بۇ مۇھىمنى كۈچالندۇرۇش تۈرىدىن ھېسابلىنىدۇ

ۇتبە سۆزلەۋاتقاندا نەسىھەتكە  جىم تۇرغۇزۇش مۇھىمدۇر، بۇمۇ خ-ۋاقىتتا ۋەز
ياخشىلىققا بۇيرۇشتۇر، ئىش شۇنداق بولىدىكەن، ياخشىلىققا بۇيرۇشنىڭ ئورنىدا 

شۇنىڭ  دە بولىدۇ.تۇرىدىغان ئىشالرنىڭ ھۆكمى ياخشىلىققا بۇيرۇشنىڭ ھۆكمى
ئۈچۈن دەرىجىدە بۇنىڭدىن تۆۋەن تۇرىدىغان ئىشالرنى چەكلەشنىڭ ئۆزى ئەڭ 

"مەنپەئەتلىك ]رەپتىن لەغۋى)بىكار(دەپ ئاتىلىدۇ". مۇھىمدۇر، چۈنكى ئۇ شەرئى تە
 [.بەت-15ناملىق ئەسەر  جاۋاپالر"

ان كىشىنىڭ ئىمامنىڭ سۆزىگە جۈمە نامىزىغا ھازىر بولغ سۆزنىڭ خۇالسىسى:    
پەقەت  .سىلىشى زۆرۈر، ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا سۆز قىلىشى توغرا بولمايدۇ ققۇال

ەر بويىچە، ئىمام بىلەن سۆزلىشىش ياكى ئىمامغا جاۋاپ بەزى ئايرىۋېلىنغان دەلىلل
غا ورەككە چۈشۈپ كېتىش ئېھتىماللىقىبېرىش ياكى كۆزى ئەما كىشىنىڭ ئ

 ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن سۆز قىلىش دۇرۇس بولىدۇ.ئوخشىغان ئىشالردا 
چەكلەنگەن ئىشالرنىڭ ى غا جاۋاپ بېرىشمساال ۋە ئىمامنىڭ ئىمامغا ساالم بېرىش    
چۈنكى ئىمام بىلەن سۆزلىشىش ئىشىدا، زۆرۈر ھاجەت ياكى  .تارىدىن ھېسابلىنىدۇقا

https://islamhouse.com/ug/author/7539/
https://islamhouse.com/ug/author/7539/


 
 

5 

ساالم بېرىش ۋە خۇتبە سۆزلىنىۋاتقاندا مۇھىم ئىش بولسا دۇرۇس بولىدۇ، ئەمما 
 ئىشالردىن ھېسابالنمايدۇ.  زۆرۈر ۋە ئېھتىياجلىقساالمغا جاۋاپ قايتۇرۇش بولسا 

خۇتبە سۆزلەۋاتقان ۋاقىتتا "مۇنداق دەيدۇ:  الھن رەھىمەھۇليشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    
توغرا بولمايدۇ،  پەقەت  ىسۆزلەرنى قىلىشباشقىالرغا زۆرۈر بولمىغان  نىڭئىمام

. ولغان ياخشى سۆزنى قىلسا بولىدۇب زۆرۈر ئاالقىدار بولغان سۆزلەرنى ياكى نامازغا
نىڭ ئېھتىياج .ئۇ ۋاقىتتا سۆز قىلىش ئەلۋەتتە توغرا بولىدۇ ئېھتىياج بولسا

ملە مەخپى ۈسۆزلەۋاتقان بەزى ججۈملىسىدىن: خۇتبە تىڭشاۋاتقان كىشىگە ئىمام 
يەنە ئىمام ئايەتنى مەناسى . ياكى چۈشۈنىكسىز بولۇپ قالسا، بۇنى سورىسا بولىدۇ

ئۆزگىرىپ كېتىدىغان ھالەتتە خاتا ئوقۇسا ياكى مەناغا تەسىر كۆرسىتىدىغان 
مەسلىھەت ئۈچۈن  .قىتتا سۆز قىلىش دۇرۇس بولىدۇجۈملىنى چۈشۈرۈپ قويسا ئۇ ۋا

بۇنىڭ مىسالى:  تۇرىدۇ.سۆز قىلىش بولسا ھاجەت ئۈچۈن سۆز قىلىشتىن تۆۋەنرەك 
ئىمام خۇتبە سۆزلەۋاتقاندا، مىكرىپۇن بۇزۇلۇپ ئاۋاز ئاڭالنمىغان بولسا، ئىمام 

تۇ؟ دېگەندەك نېمە بولۇپ ،"مىكرىپۇنغا قاراپ بېقىڭ مىكرىپۇن ئوڭشايدىغان كىشىگە:
  . "سۆزلەردىن ئىبارەت

 دۇر.ئالالھ تائاال  بىلگۈچىنى ىرھەممىدىن توغ   
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