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جۇنۇپلىقتىن غۇسلى قىلىشنىڭ پهرزلىكىنى بىلمهيتتى، 

امازلىرىنىڭ قازاسىنى قىالمدۇ؟بۇرۇنقى ن  

  

  نومۇرلۇق سوئال ٤٥٦٤٨

  :سوئال

جۇنۇپلىقتىن غۇسلى قىلىشنىڭ پهرزلىكىنى بىلمهيتتىم، بۇرۇنقى 

  نامازلىرىمنىڭ قازاسىنى قىالمدىم؟

   

  : جاۋاب

ھهر قانداق ئهر ۋە ئايال مۇسۇلمان كىشىگه شهرىئهت ئهھكاملىرىنى، 

قىلىش ئىقتىدارىدا بولغان خۇسۇسهن شهرىئهت تهكلىپلىرىنى ۋە 

 مېلى بار كىشىنىڭ زاكات -پۇل .ئهھكامالرنى ئۆگىنىش پهرزدۇر

ئهھكامىنى، تىجارەتچى سودا ئهھكامىنى،پۈتۈن مۇسۇلمانالر توغرائهقىدىنى 

تاھارەت ۋە . ۋە ھهر كىشىگه الزىملىق ئهھكامالرنى ئۆگىنىشكه بۇيرۇلغاندۇر

ھ ئىلىم ئۆگىنىش يوللىرىنى ئالال. ناماز ئهھكاملىرىمۇ بۇنىڭدىندۇر

  .بىلمهسلىك ئۆزۈر بواللمايدۇ. ئاسانالشتۇرۇپ بهرگهن

ئهمدى سوئالغا كهلسهك، جىنابهتتىن غۇسلى قىلىشنىڭ پهرزلىكىنى 

بىلمهسلىك مهسىلىسى بولۇپ، سورىغۇچى مۇشۇ ھالىتى بىلهن كۆپ 

ەپ  ئىلمىلهر بۇ ھالهتنى ئۆزۈرلۈك ھالهت د-ئهھلى. نامازالرنى ئوقۇپتۇ

لېكىن غۇسلى قىلىسىز، . بۇنىڭغا ئاساسهن سىزگه قازا كهلمهيدۇ. قارايدۇ

سىز غۇسلىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى بىلگهن ۋاقىتتىن تارتىپ ئوقۇغان 



 ٢

ھۆكۈمنى بىلگهن ۋاقىت .( بارلىق نامازلىرىڭىزنىڭ قازاسىنى ئوقۇيسىز

  :كهلتۈرگهن ئۆلىماالر بۇ پهتىۋاغا مۇنداق دەلىللهرنى  )ئىتىبارغا ئىلىنىدۇ

ئهبۇ ھۇرەيرەدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ١

مهسجىدكه كىرىۋىدى، بىر ئادەممۇ مهسجىدكه كىردى، ناماز ئوقۇدى، ئاندىن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ساالم قىلدى

. دېدى» ناماز ئوقۇمىدىڭبار ناماز ئوقۇ، سهن«سالىمىنى قايتۇرۇپ بولۇپ، 

. ئادەم بېرىپ ناماز ئوقۇدى، ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ساالم بهردى

ئۈچىنچى . دېدى»بار ناماز ئوقۇ، سهن ناماز ئوقۇمىدىڭ« :ئۇ يهنه ئۇنىڭغا

قېتىم يهنه بۇ ئادەم ناماز ئوقۇپ بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ساالم 

» بار ناماز ئوقۇ، سهن ناماز ئوقۇمىدىڭ« :  ئۇنىڭغارەسۇلۇلالھ يهنه. قىلدى

دېگهندە، بۇ ئادەم ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن بۇنىڭدىن ياخشى ئوقۇشنى 

سهن ناماز « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا. بىلمهيمهن، دېدى

ئوقۇماقچى بولساڭ، تهكبىر ئېيت، ئاندىن قۇرئاندىن ئايهتلهر ئوقۇ، ئاندىن 

 رۇكۇدا ئارام ئالغۇدەك مىقدارى تۇرۇپ، بېشىڭنى كۆتۈرۈپ تۈز رۇكۇ قىل،

تۇرغىن، ئاندىن ئالدىرىماي سهجدە قىل، سهجدىدە ئارام ئالغۇدەك ئولتۇر، 

ك مىقدار ئولتۇر، پۈتۈن نامازلىرىڭدا ئاندىن سهجدىدىن تۇرۇپ، ئارام ئالغۇدە

پهيغهمبهر ). بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. (دېدى»مۇشۇنداق قىل

ئهلهيهىسساالم نامىزىنى ناقىس ئوقۇغان بۇ ئادەمنى نامازلىرىنىڭ قازا 

پهقهت شۇ ۋاقىتتىكى نامازنىال قايتا ئوقۇشقا . قىلىشقا بۇيرىمىغان

  .بۇيرىغان

بىر ئادەم ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ : ۇنداق دەيدۇئابدۇراھمان ئهبزى م. ٢

ئهممار . دېدى»مهن جۇنۇپ بولدۇم، بىراق يۇيۇنمىدىم«يېنىغا كېلىپ، 



 ٣

ئېسىڭدە يوقمۇ بىز بىر سهپهردە، سهن ناماز « :ئىبنى ياسىر ئۆمهرگه

كېيىن پهيغهمبهر . ئوقۇمىدىڭ، مهن تهيهممۇ قىلىپ ئوقۇدۇم

دەپ، تۇپراققا » مۇشۇ كۇپايه ئهمهسمۇ«:ئهلهيهىسساالمغا ئېيتقىنىمىزدا

تهيهممۇم ( قولىنى ئۇرۇپ، ئاندىن يۈزىنى ۋە قوللىرىنى سىلىدى

  ).بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى(»)قىلدى

سۇ تاپالمىغان كىشىگه تهيهممۇمنىڭ پهرزلىكىنى  ئۆمهر 

ئهممار تهيهممۇمنىڭ پهرزلىكىنى . بىلمىگهنلىكتىن ناماز ئوقۇيالمىغان

پهيغهمبهر . ۇنى قانداق قىلىشنى بىلمىگهن ئىدىبىلسىمۇ، ئ

  .ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى نامازلىرىنىڭ قازاسىنى قىلىشقا بۇيرىمىغان

بۇنىڭغا ئاساسهن، تاھارەتنىڭ : ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دېگهن

پهرزلىكىنى بىلمىگهن كىشىنىڭ تاھارەتسىز ئوقۇغان نامازلىرىنىڭ 

هسمۇ دېگهن ماۋزۇدا ئىككى خىل قازاسىنى ئوقۇشى كېرەكمۇ ياكى ئهم

توغرىسى بۇنداق ھالدا بۇرۇن ئوقۇغان نامازلىرىنىڭ قازاسىنى . قاراش بار

ى چۈنكى ئالالھ خاتالىقنى، ئۇنتۇپ قالغانن. قىلىش كېرەك ئهمهس

بىز پهيغهمبهر ئهۋەتمهي تۇرۇپ « :چۈنكى ئۇ قۇرئاندا. كهچۈرىدۇ

 بىر مهسىلىدىكى ئهمرى پهيغهمبهرنىڭ قانداقال. دېگهن» جازالىمايمىز

شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . يهتمىگهن كىشىكه ئۇ مهسىله پهرز ئهمهس

ئۆمهر بىلهن ئهممارنى جۇنۇپ ۋاقتىدىكى نامازلىرىنىڭ قازاسىنى ئوقۇشقا 

ۋاقتىدا بىر قانچه كۈن  شۇنىڭدەك ئهبۇ زەرمۇ جۇنۇپ بولغان . بۇيرىمىغان

نامازلىرىنىڭ قازاسىنى ئوقۇشقا ناماز ئوقۇمىغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ 

  . بۇيرىمىغان



 ٤

ئۆزۈرلۈك ئايالمۇ ئۆزىگه بۇ ۋاقىتتا ناماز پهرز ئهمهس دەپ ئېتىقاد 

ئوقۇمدۇ ياكى  قىلغانلىقتىن ئوقۇمىغان نامازلىرىنىڭ قازاسىنى 

بىرى، ئۇنىڭ . ئهمهسمۇ؟ دېگهن مهسىلىدە ئىككى خىل قاراش بار

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دۇرنامازلىرىنىڭ قازاسىنى ئوقۇماسلىقى

ئۆزۈرلۈك ھالىنىڭ ئۇنى ناماز ۋە روزىدىن توسۇپ قويغانلىقىنى ئېيتىپ 

كهلگهن بىر ئايالنى شۇنىڭدىن كېيىنكى نامازلىرىنى ئادا قىلىش ھهققىدە 

ئهمما بۇرۇن ئوقۇمىغان نامازلىرىنىڭ قازاسىنى ئوقۇشقا . تهلىم بهرگهن

  . بۇيرىمىغان

شهنچىلىك دەلىللهرگه كۆرە، يېزىلىق بولسۇن، شهھهرلىك مهن ئهڭ ئى

بولسۇن، ئهر، ئايال ھهر قانداق بىر ئادەمگه نامازنىڭ پهرز ئىكهنلىكى 

يهتمىگهن بولسا، ئۇنىڭ بىلگهندىن كېيىن بۇرۇنقى ئوقۇمىغان 

بهزى كىشىلهر ناماز پهقهت . نامازلىرىنىڭ قازاسىنى قىلىشقا بۇيرۇلمايدۇ

بهزى سوپىالرنىڭ : مهسىلهن. ز بولىدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىدۇقېرىغاندىال پهر

شۇالرغا .مۇرىتلىرى ئۆزلىرىگه نامازنىڭ پهرز ئېكهنلىكىنى بىلمهيدۇ

ئوخشاش مهيلى بىلىمسىزلىكتىن ۋەياكى جاھىلىقتىن بولسۇن بۇالرمۇ 

  ).٢١/١٠١،١٠٢پهتىۋا مهجمۇئهسى. (شۇنىڭ ھۆكمىگه كىرىدۇ

ان كىشىگه دەيمىزكى، غۇسلىنىڭ جىنابهت بىلهن ناماز ئوقۇغ

پهرزلىكىنى ئۆگىنىشنىڭ شارائىتى تولۇق بولغان تۇرسىمۇ، 

ئۆگهنمىگهنلىكى ياكى تىرىشمىغانلىقى سهۋەبلىك نامازالرنى تاھارەتسىىز 

  .ئوقۇغان بولسا، بۇ نامازلىرىنىڭ قازاسىنى قىلىشى الزىم


