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ئۇنى ، ئېرى دانهپله ناماز ئوقۇۋاتقانكىشى ئايال 
 ؟امدۇچاقىرسا نامازنى بۇز

 نومۇرلۇق سوئال-١٦١٢٤٣     

 : سوئال     

 ،چاقىرسا نامازنى بۇزامدۇئۇنى اتقاندا، ئېرى ئايال نهپله ناماز ئوقۇۋ     
ياكى ئىشنىڭ تهقهززاسىى بويۇنچه ئۇنىڭ زۆرۈر ياكى ئهمهسلىكىگه 

 . بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن ،قاراپ ئىش قىالمدۇ؟

 : جاۋاپ     

بارلىق گۈزەل مهدهىيه ۋە ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى      
 . ا خاستۇربولغان ئالالهق

ئايال نهپله ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئېرى چاقىرسا نامازنى بۇزۇشنىڭ       
. غا قاراپ بولىدۇىهۆكمى مهزكۇر ئىشنىڭ ئهمهلى ئههۋال

قاراپ هۆكۈم  ئهمهسلىكىگهچاقىرىلغان ئىشنىڭ جىددى ياكى 
 . قىلىنىدۇ

ئېرى قېيىن ئههۋالغا دۇچ كېلىپ قۇتقۇزۇشنى تهلهپ : بىرىنچى     
لسا ياكى خهتهردىن قۇتۇلۇش، زىياندىن ساقلىنىش ئۈچۈن ياردەم قى

ئۇ ۋاقىتتا ئايالنىڭ نامازنى بۇزۇپ ياردەم بېرىشى ۋاجىب  ،سورىسا
بۇنداق ۋاقىتتا پهرز ناماز بىلهن نهپله نامازنى بۇزۇشنىڭ . بولىدۇ

شۇنىڭدەك هاالكهتكه ئۇچراپ ياردەم . ئارىسىدا هېچپهرق يوق
ۋازىنى ئاڭلىغان ههرقانداق كىشى نامازدا سورىغان كىشىنىڭ ئا
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چۈنكى نامازنى . بولسا نامىزىنى بۇزۇپ، ئۇ كىشىگه ياردەم بېرىدۇ
بۇزۇشنىڭ زىيىنى هاالكهتكه ئۇچراش ئالدىدا تۇرغان كىشىگه ياردەم 

 . بېرىشكه نىسبهتهن چوڭ ئهمهس

سۇغا : "ئهلئىز ئىبنى ئابدۇسساالم رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      
جاننى قۇتقۇزۇش ئالاله هوزۇرىدا  هرق بولۇپ كېتىش ئالدىدا تۇرغانغ

ههر ئىككى ياخشىلىقنى ئۆز . نامازنى ئادا قىلغاندىن ياخشىدۇر
سۇغا غهرق بولغۇچىنى قۇتقۇزۇپ  ،ئورنىدا ئادا قىلىش مۇمكىن

ئاندىن نامازنىڭ  قازاسىنى ئوقۇسا بولىدۇ، ههممهيلهنگه مهلۇمكى، 
تىن  هاسىل بولىدىغان ساۋاپ ۋە مهنپهئهتنى، نامازنى ئادا قىلىش

هاالك بولۇش ئالدىدا تۇرغان بىر جاننى قۇتقۇزۇشنىڭ ساۋابىغا 
شۇنىڭدەك، روزىدار رامىزاندا سۇغا غهرق  .سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ

بولۇپ كهتكهن كىشىنى كۆرسه، مهزكۇر شهخسنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن 
ئۇچراۋاتقان كىشىنى  روزىسىنى بۇزۇش كېرەك بولسا ياكى زۇلۇمغا

زۇلۇمدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن روزىنى بۇزۇش كېرەك بولسا دەرهال 
روزىنى بۇزۇپ غهرق بولۇپ كېتىۋاتقان ياكى زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان 

مانا بۇ ئىككى ياخشىلىقنى بىرگه قىلىش دەپ . كىشىنى قۇتقۇزىدۇ
چۈنكى ئىنساننىڭ نهپسىدە ئالالهنىڭ ههم شۇ جان . قارىلىدۇ
نىڭ ههققى بار، شۇنىڭ ئۈچۈن زۆرۈرىيهت بولغاندا جاننى ئىگىسى

. تۈگىدى." قۇتقۇزۇش روزىنى بۇزۇشتىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ
 ]. بهت-٦٦توم -١هۆكۈم قائىدىلىرى[

-ئالىمالر پهقهت جاننى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئهمهس بهلكى مال      
مۈلكىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈنمۇ پهرز نامازنى بۇزۇشنى دۇرۇس دەپ 

 . انقارىغ
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ئىمام بۇخارىي رەهىمههۇلاله ئۆزىنىڭ سههىه ههدىسلهر      
دېگهن بۆلۈمدە، ناماز " نامازدا ههرىكهت قىلىش: "توپلىمىدا

ئوقۇۋاتقاندا ئۇالغنى بىرسى ئوغرىالپ كهتسه قانداق قىلىدۇ؟ دېگهن 
ئوغرى «: تېمىنى كهلتۈرۈپ بۇنىڭغا قهتادە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ

كېچهكلىرىنى ئوغرىالپ -كىشىنىڭ كېيىمناماز ئوقۇۋاتقان 
» ماڭغان بولسا، ناماز ئوقۇغۇچى نامازنى بۇزۇپ ئوغرىنى قوغاليدۇ

 .دېگهن سۆزىنى كهلتۈرگهن

مۇنداق  ئىبنى رەجهب رەهىمههۇلاله بۇ بۆلۈمنى چۈشهندۈرۈپ     
ئابدۇرەززاق ئۆز كىتابىدا مۇئهممهردىن، ههسهن ۋە قهتادىدىن : دەيدۇ

بىر كىشى ناماز ئوقۇۋاتقاندا، ئۇلۇغى قېچىپ كهتسه  :بايان قىلغان
ياكى يىرتقۇچ هايۋان ئۇنىڭغا هۇجۇم قىلسا قانداق قىلىدۇ؟، دېگهن 

نامازنى : (سوئالغا مۇئهممهر ۋە ههسهننىڭ قهتادىدىن بايان قىلغان
 . دېگهن سۆزىنى نهقىل قىلغان) بۇزىدۇ

تىپ، بىر كىچىك بىر كىشى ناماز ئوقۇۋې: مۇئهممهر قهتادىدىن      
بالىنىڭ قۇدۇقنىڭ گىرۋىكىگه كېلىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇ 
بالىنىڭ قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىشىدىن ئهنسىرىسه، نامازنى بۇزامدۇ؟ 

 . دېگهن" نامازنى بۇزىدۇ"ههئه : دەپ سورىغاندا، قهتادە

ئوغرى ئايىغىنى ئىلىپ كېتىشكه ئۇرۇنسا قانداق : مۇئهممهر     
 . دېگهن" نامازنى بۇزىدۇ: "دە، قهتادەقىلىدۇ؟ دېگهن

ناماز  ىبىر: مهشهۇر ئالىم سۇپيان سهۋرىنىڭ قارىشىدا      
. ئوقۇۋاتقاندا زور هادىسه كۆرۈلسه دەرهال نامىزىنى بۇزىدۇ دېيىلگهن

شۇنىڭدەك چارۋىلىرىنى . مهئاپىيمۇ ئۇنىڭدىن شۇنداق بايان قىلغان
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رسا دەرهال نامازنى ياكى ئۇالغلىرىنى سهل بېسىپ كهتكىلى تۇ
 .بۇزۇپ چارۋىالرنى قۇتقۇزىدۇ

ناماز ئوقۇۋاتقان : ئىمام مالىك رەهىمههۇلالهنىڭ قارىشىدا      
-كىشىنىڭ ئۇلۇغى بوشىنىپ كهتسه، ئۆزىنىڭ ئالدى ياكى ئوڭ

چهپ تهرەپلىرىگه كېتىپ قالسا، ئۇلىغىغا يېقىنلىشىپ نامىزىنى 
ئۇالغنى ئهكىلىش ئۈچۈن داۋامالشتۇرىدۇ، ئهگهر يىراقالپ كهتسه 

 . نامازنى بۇزىدۇ

ئهگهر سۇغا غهرق بولۇپ : ههنبهلى ئالىملىرىنىڭ قارىشىدا      
بىرىنى ئۆلتۈرۈشكه -كهتكهن ياكى ئوتتا كۆيۈپ كهتكهن ياكى بىر

ئۇرۇنۇۋاتقان ئىككى شهخسنى ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش هاالكهتكه 
هاالكهتتىن ئىلىپ بارىدىغان ئىشالرنى كۆرگىنىدە، ئۇالرنى 

 . قۇتقۇزۇشقا قادىر بواللىسا دەرهال نامىزىنى بۇزۇپ ئۇالرنى قۇتقۇزىدۇ

قۇدۇققا چۈشۈپ : ئىمام ئههمهد رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      
كېتىش خهۋىپى بولغان كىچىك بالىنى كۆرگىنىدە دەرهال نامازنى 

 . بۇزۇپ خهۋپنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

ۋە سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا، " رەدفۇئهدابۇل م"ئىمام بۇخارى      
ئهبى بهرزە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ بۇ ههقتىكى ههدىسىنى 

ىن ئۇ ئهبى بهرزەدىن بايان ههمماد ئىبنى زەيد ئهزرەقت. كهلتۈرگهن
ناماز ئوقۇۋاتقان كىشىنىڭ ئىتى بوشىنىپ : قىلغان ههدىسته

كهتكهن بولسا، نامازنى بۇزۇپ ئاتنىڭ كهينىدىن بېرىپ ئاتنى 
قايتۇرۇپ كهلگهندىن كىيىن نامىزىنى قايتىدىن ئوقۇيدۇ، 

 .دېيىلگهن
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 توم - ٢ناملىق ههنهفى مهزههب كىتابى" ررۇل مۇختارۇئهدد"     
سۇغا غهرق بولۇپ كېتىۋاتقان ياكى ئوتتا كۆيۈپ " :بهتته-٥١

كېتىۋاتقان ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالردا نامازنى بۇزۇش ۋاجىب 
 .، دەپ بايان قىلىنغان"بولىدۇ

ناماز ئوقۇۋاتقان : ئىبنى ئابىدىن رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      
ازىنى قاچانكى بىرىنىڭ ياردەم سوراپ ۋارقىرىغان ئاۋ ،كىشى

باشقا بىر كىشى  ،ئاڭلىسا، گهرچه ئۇ كىشىنى چاقىرمىغان بولسىمۇ
نېمه ئىش بولغانلىقىنى بىلمىگهن ياكى بىلگهن تهقدىردىمۇ، ئۇنى 
قۇتقۇزۇش ئىمكانىيىتى بولسىال، بۇنداق ئههۋالدا ناماز 

بولسۇن نامازنى بۇزۇپ ئۇ ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ پهرز ياكى نهپله 
) ١٣٤٢٨٥(ۋە ) ٣٨٧٨(بۇ . ىب بولىدۇشهخسنى قۇتقۇزۇشى ۋاج

 .سوئالنىڭ جاۋابىدا بايان قىلىنغان

ئېرى مۇهىم  داناماز ئوقۇۋاتقانكىشى  ئايال: ئىككىنچى     
بولمىغان بىر ئىشقا ياكى كېيىنرەك قىلسىمۇ بولىدىغان بىرەر 

، ئايال كىشى قانداق قىلىش هاجهتنى ئادا قىلىشقا چاقىرسا
 :ۋەندە تهپسىلى بايان قىلىنىدۇتۆ كېرەكلىكى توغرىسىدا

. پهرز ناماز بولسا، ئايالنىڭ نامازنى بۇزۇشى چهكلىنىدۇئهگهر  -١     
چۈنكى مۇسۇلمان كىشى ئۆزىگه پهرز قىلىنغان نامازنى تولۇق ئادا 

پهرز نامازنى . قىلىشى ۋە باشقا ئىشالرغا پهرۋا قىلماسلىقى كېرەك
جاۋاپ بهرمىگهننىڭ  بۇزغاننىڭ جىنايىتى ئېرىنىڭ چاقىرىقىغا

 . بۈيۈكتۇرجىنايىتىدىن 
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ئايال نهپله ناماز ئوقۇۋاتقان بولسا، ئېرىگه جاۋاپ بېرىش  -٢      
ئۈچۈن نهپله نامازنى بۇزۇش مهسىلىسىدە پىقهىشۇناس 

ئۇالر بۇ مهسىلىدە . ئالىملىرىنىڭ كۆز قاراشلىرى ئوخشىمايدۇ
 : ئىككى خىل قاراشتا بولۇپ

 ىشىدىكىقار مهزههب شاپىئىي ۋە ههنبهلىي: بىرىنچى قاراش      
چۈنكى ئۇالرنىڭ . ئالىمالر نهپله نامازنى بۇزۇشنى توغرا دەپ قارايدۇ

قارىشىدا گهرچه سهۋەب بولمىسىمۇ نهپله نامازنى بۇزۇش كاراهىيهت 
بىلهن جايىز هېسابلىنىدۇ، سهۋەب تىپىلغاندا كاراهىيهت يوق 

 . بولىدۇ

نهپله : "رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ ئىبنى ههجهر ههيتهمى      
ههجدىن باشقا روزا ۋە ناماز قاتارلىق نهپله ئىبادەتلهر بىلهن مهشغۇل 

سههىه . بولغان كىشى مهزكۇر ئهمهللىرىنى بۇزۇۋەتسه دۇرۇس بولىدۇ
نهپله روزا تۇتقۇچى نهپسىنىڭ ئهمىرىدۇر، خالىسا روزا «: ههدىسته

ئىمام ئههمهد ۋە . [يىلگهندې» تۇتىدۇ خالىسا روزىسىنى بۇزىدۇ
ئۇالر بۇ ]. شهيخ ئهلبانىي سههىه دەپ قارىغان. تىرمىزىي رىۋايىتى

ههدىسكه ناماز ۋە باشقا ئىبادەتلهرنى قىياس قىلىپ، سۈرە 
ْ�َمالَُ قْ ﴿ :مۇههممهدتىكى

َ
 ُ�بِْ ةُوا أ

َ
 :تهرجىمىسى ﴾َوال

دېگهن ئايهتتىكى » ئهمهللىرىڭالرنى بىكار قىلىۋەتمهڭالر«
. دەپ قارايدۇ لهشتىن پهقهت پهرز نامازالر مهقسهت قىلىنىدۇچهك

سهۋەبسىز روزىنى بۇزۇشمۇ ياخشى كۆرەلمهيدۇ، لېكىن مېهمانغا 
 ،ياكى ساهىبخانغا قىيىن بولۇپ قالسا، روزىنى بۇزسا جايىز بولىدۇ

بهلكى بۇنداق ۋاقىتتا روزىنى بۇزۇش سۈننهت بولۇپ، روزا بۇزۇلغۇچى 
روزىنى پهرز ياكى نهپله -ناماز. ەر ساۋاب بېرىلىدۇقهد بولغان ۋاقىتقا



 

9 

تۆهپهتۇل . ["تۈگىدى." بولسۇن، ئۆزرە بىلهن بۇزسا دۇرۇس بولىدۇ
 ].بهتلهرگه قارالسۇن-٤٦٠-٤٥٩توم -٣ناملىق ئهسهر " مۇهتاج

ى ئالىمالردىن ئىمام بههۇتىي ىدىكشىقارمهزههب ههنبهلى      
ئېرىنىڭ ههققىنى ئادا  ئايالنىڭ: "رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ

قىلىش ئۈچۈن نهپله نامازنى بۇزۇشى توغرا بولىدۇ، چۈنكى ئهرنىڭ 
ههققىنى ئادا قىلىش ۋاجىب بولۇپ، ۋاجىب نهپلىدىن يۇقىرى 

" كهششاپۇل قهننائ. ["ئهمما پهرز نامازنى بۇزۇشقا بولمايدۇ. تۇرىدۇ
  ].بهتلهرگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن-٣٨٠-٣٧٩توم -١ناملىق ئهسهر 

كى ىشىدىقار مهزههب ههنهفى ۋە مالىكىي: ئىككىنچى قاراش      
ئالىمالرنىڭ سىلىشتۇرمىسىدا نهپله ئىبادەتلهرنى سهۋەبسىز 

يَن آَمنُوا ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. بۇزۇش دۇرۇس ئهمهس ِ
ّ
َهَها اَ

َ
يَا ُ

 ْ�
َ
 ُ�بِْ ةُوا أ

َ
فُعوا اوّمُيوَل َوال ِِ

َ
ََ َوأ فُعوا اوةّه ِِ

َ
ئى «: تهرجىمىسى ﴾َمالَُ قْ أ

ئالالهقا ئىتائهت قىلىڭالر، پهيغهمبهرگه ئىتائهت ! مۆمىنلهر
بىكار ) كۇفرى، نىفاق ۋە رىيا بىلهن(قىلىڭالر، ئهمهللىرىڭالرنى 

 ]. ئايهت-٣٣سۈرە مۇههممهد [» قىلىۋەتمهڭالر

ئېهتىياجى بولۇپ پهرزەنتىنى چاقىرسا، بىرەر ئىشقا  ائان-ئاتا     
ناماز ئوقۇۋاتقان باال، نامازنى بۇزۇپ ئۇالرنىڭ چاقىرىقىغا قۇالق نهپله 

يهنى ئۇنىڭدىن باشقا كىشىلهرنىڭ . (سىلىشى دۇرۇس بولىدۇ
.) هاجىتى ئۈچۈن نهپله ئىبادەتلهرنى بۇزۇش جايىز ئهمهس دېمهكچى

لېكىن ههنهفى ۋە شاپىئى قاراشتىكى ئالىمالر بۇنىڭغا بىر شهرت 
. لهپ گهپنى ئۇزارتىشنى خالىمايمىزبېكىتتى، بىز بۇنى سۆز

ئانىسىنىڭ چاقىرىقىغا جاۋاپ -پهقهت ئاتاباال : ئۇالرنىڭ قارىشىدا
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ئهمما ئايالنىڭ . بېرىش ئۈچۈن نهپله نامازنى بۇزسا توغرا بولىدۇ
ئېرىنىڭ چاقىرىقىغا جاۋاپ بېرىش ئۈچۈن نامازنى بۇزسا بولىدۇ 

شىدىكى ئالىمالرنىڭ ههنهپىي ۋە مالىكى مهزههب قارى ىگه،دېگهنلىك
هۆكۈمگه ئوخشاش  خاس ئانىغا بېرىلگهن-نهپله نامازنى بۇزۇشتا ئاتا

 . يازما شهكىلدە بىرەر ئىسپاتنى كۆرمىدۇق

بىز ئىلگىرىكى پوزىتسىيىمىزدە بىرىنچى قاراشنى تاللىغان،       
ئۇ بولسىمۇ هاجهت بولغاندا نهپله نامازنى بۇزۇشنىڭ توغرا 

ئانىنىڭ چاقىرىقىغا جاۋاپ بېرىش، -ئاتا. تئىكهنلىكىدىن ئىبارە
ئېرىنىڭ ناماز ئوقۇۋاتقان ئايالىنى چاقىرىشى قاتارلىقالر هاجهت 

 . رىدۇېقاتارىغا ك

ئهگهر ئهر ئۆزرە دېگهننى بىلمهيدىغان ئىنسانالر تۈرىدىكى        
شهپقهت قىلمايدۇ ياكى -كىشى بولسا، بۇ ۋاقىتتا ئايالىغا رەهىم

ىيىنچىلىقالر بارلىققا كېلىش ئېهتىماللىقى تۇرمۇشىدا بهزى ق
بولسا، ئايال ئۈچۈن ئېرى چاقىرغاندا نهپله ئىبادەتنى بۇزۇشتىكى 

مانا بۇنداق ئههۋالدا . شهرئى رۇخسهت تهرىپى كۈچلۈك بولىدۇ
ئېرىڭىز بىرەر ئېهتىياج : بىزنىڭ ئۇ ئايالغا بېرىدىغان جاۋابىمىز
گۇناه  ۇزسىڭىز سىزگه هېچئۈچۈن سىزنى چاقىرسا، نهپله نامازنى ب

شهرهىل "ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلالهنىڭ . [بولمايدۇ، دەيمىز
بهتكه مۇراجىئهت -٤٨٧توم -٦ناملىق ئهسىرى " مۇمتىئ

 ].   قىلىنسۇن

 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر     
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