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 بصً ا الرمحَ الرخيً

 الصئات ةاب فضو
Намозлар фазилати ҳақидаги боб 

احلٍد  رب اىعاملني و الصالة و الصالم ىلع ُبيِا حمٍد و ىلع آهل و أصداةّ و ٌَ حتعًٓ ةإخصان 
 إىل ئم ادليَ

Аллоҳ таъоло намоз фазилатини баѐн қилиб: 

الةَ   َِْهرَ َِْ   إنَّن الصَّن ٍُ َِ اىَْفْدَظاِء َوال  (  )  َع

-дейди.  

Яъни: "Намоз фаҳш ва мункар ишлардан қайтаради”. Фаҳш уят сўзлар дегани, мункар 

эса барча мункар маъсиятлардир. Азиз биродарлар, намоз қалбларни тарбиялаш учун 

машруъ қилинган. У  кишини ва жамиятни каттаю-кичик гуноҳларни қилишдан 

сақлайдиган энг муҳим ва асосий омиллардан ҳисобланади. Лекин қачон шундай бўлади?! 

Қачонки намозни Аллоҳ учун хушуъ билан, шошмасдан ўқилса... 

Қачонки намозда Аллоҳни улуғлаш, унга дуо, рукуъ ва сажда қилиш, қиѐмда туриш ва 

қаъдада ўтириш каби турли туман ибодатларни Аллоҳ учун холис қилинса... 

Қачонки намозхон Аллоҳнинг буюклигини қалбида чуқур ҳис қилиб, бу улуғ ибодат 

ѐлғиз Аллоҳ учун  эканини ва уни то ўлгунча адо қилишга буюрилганини эътиқод қилса... 

Қачонки намозхон юқорида зикр қилинган нарсаларга тўлиқ ишонч ҳосил қилса, 

ўшанда намоз уни гуноҳ ва маъсият  гирдобига тушиб қолишдан сақлайди. Ана ўшанда 

намоз мусулмонларни юксак даражаларга кўтаради. Лекин ҳар ким ўзига савол берсинчи, 

воқеъликда намозларимизни шундай ўқияпмизми?! Аллоҳдан барча гуноҳларимизни 

кечириб, ўз тоатига муяссар қилишини сўраймиз.2 

Намоз араб тилида солат деб аталади. У араб тилида дуо маъносида истеъмол 

қилинади.  Шариат эса дуо маъносига ўзи хоҳлаган баъзи сўз ва амалларни қўшиб, уларни 

                                                           
1
 Анкабут: 45. 

2
 Ибни Жибрийн фатволаридан 65/28. 
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ҳаммасини солат яъни намоз деб атайди. Намоз Аллоҳ таъоло билан бандалар орасини 

боғлаб турадиган мустаҳкам алоқадир. У ҳижратдан бир йил олдин Исро кечаси Маккада 

фарз қилинган. Ислом динида беш вақт намозни фарз деб эътиқод қилиш  жуда зарурий 

вазифалардандир. Унинг фарзлигига Қуръон, суннат ва ижмоъ далолат қилади. Кимда-ким 

беш вақт намознинг ѐки баъзисининг фарзлигини инкор қилса, кофир бўлади. Чунки бу 

инкори билан Аллоҳ таъоло ва унинг Расули берган хабарларни ѐлғонга чиқарган бўлади. 

Намознинг фарзлигига ва фазилатига далолат қиладиган далиллар жуда кўпдир. Аллоҳ 

таъоло: (  дейди.  Яъни: “Намозни тўкис адо қилинг, закотни-,3(وأكئٍا الّصالة وآحٔا الّزاكة

беринг”. Бошқа оятда эса: ( كُٔحًا ْٔ ِِنَي ِنخَاةًا َم ٌِ ْؤ ٍُ ْ اَلَة اَكَُْج ىلَعَ ال  :дейди.  Яъни-,4(إِنَّن الصَّن

“Албатта, намоз мўминларга (вақти) тайинланган фарз бўлди». Демак ҳар бир намознинг 

тайинланган вақти бўлиб, у шу вақт кирмасдан олдин адо қилинса, қабул қилинмайди. 

Лекин шариатнинг ўзи сафар ҳолатига ўхшаш баъзи ҳолларда уни олдин ѐ кейинга суриб 

ўқишга изн берган бўлса, у ҳолда уни ўша вақтда адо этиш жоиз бўлади. 

Шунингдек Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг суннатларидан ҳам намознинг 

фарзлиги ва унинг фазилатига далолат қиладиган кўплаб ҳадислар ворид бўлган. Ушбу 

ҳадис шу далиллардан биридир: Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламдан - 

Амалларнинг энг афзали қайси? -деб сўралганда: “Ўз вақтида ўқилган намоз”,-деб жавоб 

бердилар.5  6 Имом Бухорий ва имом Муслим Абдуллоҳ ибн Умар розияллоҳу анҳудан 

ривоят қилишларича Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Ислом бешта рукн устига 

қурилган; Аллоҳдан ўзга ҳақ илоҳ йўқлиги ва Муҳаммад унинг бандаси ва элчиси эканига 

гувоҳлик бериш, намозни адо қилиш, закот бериш, Каъбага бориб, ҳаж қилиш ва Рамазон 

рўзасини тутиш", - деган эканлар. 

أرأيخً لٔ أن ُٓراً : شٍعج رشٔل ا صًل ا عييّ وشيً يلٔل: ا عِّ كالوعَ أيب ْريرة ريض 
ال يتىق ٌَ درُّ : ةتاب أخدكً يغتصو ٌِّ لك ئٍم مخس مراٍت، ْو يتىق ٌَ درُّ يشٌء؟ كالٔا

 .ٌخفٌق عييّ .فذلم ٌثو الصئات اخلٍس، يٍدٔ ا ةَٓ اخلطايا: يشٌء؛ كال

 Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қилиб айтадилар: “Расулуллоҳ соллаллоҳу 

алайҳи ва саллам: "Агар бирорталарингизнинг эшиги олдидан бир дарѐ оқиб ўтсаю унда 

ҳар куни беш марта ювинса, киридан бирон нарса қоладими?" –деб сўраганларини 

эшитдим. Саҳобалар: "Киридан бирон нарса қолмайди."-дейишган эди. Расулуллоҳ 

                                                           
3
 Бақара: 43  

4
 Нисо: 103 

5
 Муттафақун алайҳ. 

6
 Фиқҳий инциклопедия, 2/1377 
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соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Бу эса беш вақт намозга ўхшайдики, Аллоҳ улар билан 

гуноҳларни ўчириб юборади",- дедилар”. (Муттафақун алайҳ) 

ٍر ٌثو الصئات اخلٍس نٍثو ُّ: كال رشٔل ا صًل ا عييّ وشيً: وعَ جاةٍر ريض ا عِّ كال
. رواه مصيً .جاٍر  ٍٍر ىلع ةاب أخدكً يغتصو ٌِّ لك ئٍم مخس مراٍت 

 .الهثري: اىغٍر ةفخح اىغني املعجٍث

Жобир розияллоҳу анҳу ривоят қилишларича Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: 

"Беш вақт намоз худди бировларингизнинг эшиги олдидаги у унда беш марта ювинадиган 

серсув оқар дарѐга ўхшайди",- деган эканлар. (Муслим ривояти) 

Шарҳ: 

Азиз ва қадрдон биродарлар. Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қилган ушбу 

ҳадисда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам эшиги олдидан оқиб ўтадиган дарѐда ҳар 

куни беш марта чўмиладиган кишини беш вақт намозни адо этиш гуноҳларга каффорат 

бўлишига мисол қилдилар. Бу кишининг беш марта чўмилиши унинг биронта ҳам кирини 

қолдирмай тозалаганидек ҳар куни ўз вақтида адо қилинадиган  беш вақт намоз ҳам унинг 

гуноҳларидан  биронтасини қолдирмасдан ўчириб юборар экан. “Намоз барча кабира ва 

сағира гуноҳларга каффорат бўлади”,-дейдиган баъзи уламолар мана шу ҳадисни далил 

қилишган. Лекин “Кабира гуноҳлардан тавба қилинмаса, фақат намознинг ўзи билангина 

каффорат қилинмайди”,-деб айтадиган кўпчилик уламолар эса ҳадисдаги ушбу умумдан 

кабира гуноҳларни хослаб чиқариб олишиб, бунга имом Муслим роҳимаҳуллоҳ Абу 

Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилган қуйидаги ҳадисни далил қилишган. 

Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам шундай дейдилар: “Модомики катта гуноҳлардан 

четланилар экан беш вақт намоз ва жума намози кейинги жума намозигача ва Рамазон 

кейинги Рамазонгача қилинган гуноҳларга каффорат бўлади”. Яна Усмон розияллоҳу 

анҳудан ривоят қилинган ҳадисда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам: “Қайси бир 

мусулмон киши фарз намозининг вақти кирганда унинг таҳорат, хушуъ ва рукуъларини ўз 

ўрнига қўйиб бажарса, модомики бирон кабира гуноҳ қилиб қўймаса, бу албатта шу 

намоздан олдинги гуноҳларига каффорат бўлади. Бу эса умрбод шундай бўлади”,-деган 

эканлар. Насоий, Ибни Ҳиббон ва Ҳоким роҳимаҳумуллоҳ Абу Саид ва Абу Ҳурайра 

розияллоҳу анҳумалардан ривоят қилишларича Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам: 

“Жоним қўлида бўлган зотга қасамки, қайси бир банда беш вақт намозни ўқиса, Рамазон 

рўзасини тутса, закот берса ва кабира гуноҳлардан тийилса, у учун Жаннат эшиклари 

очилади. Сўнг унга: Хотиржам кир,- деб айтилади”,-деган эканлар. Имом Аҳмад ва 

Насоий роҳимаҳумаллоҳ Абу Айюб розияллоҳу анҳудан худди шу маънодаги ҳадисни 

ривоят қилишган экан. Ибни Масъуд розияллоҳу анҳу: “Модомики кабира гуноҳлардан 
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четланилар экан беш вақт намоз орада қилинган гуноҳларга каффорат бўлади”,-деган 

эканлар. Бу у зотдан марфуъ ва мавқуф ҳолда ривоят қилинган, лекин мавқуфлиги 

тўғрироқ. Салмон розияллоҳу анҳу: “Ушбу беш вақт намозга риоя қилинглар, чунки улар 

модомики ўлим зарбаси тегмаса, мана бу жароҳатларга каффорат бўлади”,-деб 

кабираларни ўлим зарбасига ва сағираларни жароҳатларга ўхшатган эканлар. Дарҳақиқат 

Ибни Абдил-Барр роҳимаҳуллоҳ ва бошқалар кабира гуноҳлар беш вақт намоз билангина 

каффорат қилинмаслиги, балки беш вақт намоз хусусан сағира гуноҳларга каффорат 

бўлишига уламолар иттифоқ қилишганини нақл қилишган. Ҳатто баъзи уламолар: “Беш 

вақт намоз сағира гуноҳларга каффорат бўлиши учун кабира гуноҳлардан четланиш 

шартдир”,-дейишган экан. Буни Ибни Атийя роҳимаҳуллоҳ ўз тафсирида жумҳур аҳли 

суннатдан зикр қилган. Лекин бу фикрларнинг тўғрироғи шуки кўпчилик уламолар: “Беш 

вақт намоз сағира гуноҳларга каффорат бўлиши учун кабира гуноҳлардан четланиш шарт 

эмас. Агар киши модомики сағираларда муқим турмаса, шунда  беш вақт намоз 

сағираларга каффорат бўлади. Чунки сағира гуноҳларда муқим туришлик билан сағира 

кабирага айланиб кетади”,-дейишган экан. Имом Бухорий роҳимаҳуллоҳ Пайғамбаримиз 

соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг: “  яъни “...у шу дарѐда ҳар куни беш ”يغتسل فيه كل يوم خمسًا

марта ювинса...”,-деган ҳадисларидан намозларни ўз вақтларида ўқишлик гуноҳларга 

каффорат бўлишини истинбот қилганлар. Бу эса намозларни бир кеча-кундузда беш марта 

алоҳида-алоҳида ўқилишига далолат қилади. Ким уларни бир ѐ икки ѐ уч вақтда узрсиз 

жамлаб ўқиса,  ундан ушбу фарқ ва такрор ювиниш ҳосил бўлмайди. Бу худди бир ѐ икки 

ѐ уч марта ювинишга ўхшаб қолади. Имом Муслим роҳимаҳуллоҳ Усмон розияллоҳу 

анҳудан ривоят қилган ҳадис эса ҳар бир намоз фақат ўзи ва кейинги намоз орасида 

қилинган гуноҳларга каффорат бўлишига далолат қилади. Кўплаб ҳадислар буни очиқ-

ойдин баѐн қилади. Демак биронта намозни бошқа намознинг вақтигача узрсиз, 

кечиктириб иккаласини жамлаб ўқилса, узрсиз жамлаб ўқилган бу икки намоз шу икки 

вақтда қилинган гуноҳларга каффорат бўлмас, балки жамлашга рухсат берадиган узр 

билангина бу ҳосил бўлиши мумкин экан.  Оқар дарѐ барча кирларни кетказгани учун 

Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам дарѐни мисол қилдилар, чунки оқмас сувда 

ювинилса, тушган кирлар шу сувнинг ўзида қолади. Гоҳида кўп ювинилгани учун вақт 

ўтиши билан кирларнинг асорати билиниб қолади. Шунинг учун ҳам ҳадислардан бирида 

оқмас сувда ювинишдан қайтарилган. Имом Муслим роҳимаҳуллоҳ Жобир розияллоҳу 

анҳудан ривоят қилишларича Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Беш вақт намоз 

худди бировларингизнинг эшиги олдидаги у унда беш марта ювинадиган серсув оқар 

дарѐга ўхшайди",- деган эканлар. Ҳасан роҳимаҳуллоҳ: “Бу ҳеч бир кирни қолдирадими?”-

дейдилар.7 

                                                           
7
Фатҳул-Борий, Ибни Ражаб, 4/23-25. 
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ٍٔد ريض ا عِّ أن رجاًل أصاب ٌَ امرأٍة كتيًث، فأىت انليب صًل ا عييّ وشيً  وعَ اةَ مصع
ََ اليَّنيِْو، إنَّن : " فأخربه فأُزل ا حعاىل ٌِ اِر َوُزىَفاً  َٓ الَة َ َر  انلَّن كًِ الصَّن

َ
ّيِئَاِت  أ ْْبَ الصَّن ِْ " احلََصَِاِت يُذ

 .ٌخفٌق عييّ .جلٍيع أٌيت لكًٓ: أيل ْذا ؟ كال: فلال الرجو

Ибн Масъуд розияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича бир киши бир аѐлни ўпиб олган 

экан. Сўнг Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламга келиб бўлган воқеъани айтиб 

берганда Аллоҳ таъоло ушбу оятни нозил қилган экан:  

  وأكً الصالة  ر  انلٓار و زىفا ٌَ الييو إن احلصِات يذْْب الصّيئات 

Яъни: “Кундузнинг ҳар икки тарафида ва кечадан бир бўлагида намозни тўкис адо 

қилинг. Албатта, яхши амаллар ѐмонлик-гуноҳларни кетказур.” Шунда ҳалиги киши: “Бу 

менга хос ҳукмми?”- деб сўради. Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам: "Умматимнинг 

барчаси учун",-деб жавоб бердилар. (Муттафақун алайҳ) 

 

Шарҳ: 

Уламолар ушбу кишининг номида кўп ихтилоф қилишган. Ибни Ҳажар  айтишларича 

энг кучли фикр  унинг Абул-Юср эканлигидир 

الصئات اخلٍس، واجلٍعث : وعَ أيب ْريرة ريض ا عِّ أن رشٔل ا صًل ا عييّ وشيً كال
 .رواه مصيً .إىل اجلٍعث، نفارٌة ملا ةّيَِٓ، ٌا لً حغض الهتائر

Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилинишича Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи 

ва саллам: "Беш вақт намоз, ва жума намози кейинги жума намозигача модомики кабира 

гуноҳлар қилинмаса, шулар орасида қилинган гуноҳларга каффорат бўлади."-деган 

эканлар. (Муслим ривояти) 

Шарҳ: 

Азиз ва муҳтарам биродарлар. Олдин Таҳорат қилиш фазилати ҳақидаги бобда айтиб 

ўтганимиздек, агар бирон киши: "Таҳорат гуноҳларга каффорат бўлади –дейилса, намоз 

нималарга каффорат бўлади? Бордию, намоз гуноҳларга каффорат бўладиган бўлса, 

Жумалар ва Рамазонлар нималарга каффорат бўлади? Шунингдек Арафа куни рўза тутиш 

икки йилга каффорат, Ошуро куни рўза тутиш бир йилга каффорат бўладиган бўлса, яна 

кимнинг омин деб дуо қилиши фаришталарнинг омин деганига тўғри келса, унинг ўтган  
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гуноҳлари кечирилишлигига сабаб бўлса, буни қандоқ тушунмоқ лозим-деб эътироз 

билдирса, нима деб жавоб берилади? Бунга жавобни имом Нававий роҳимаҳуллоҳ Саҳиҳ 

Муслим шарҳида шундай зикр қиладилар: "Уламолар айтишларича мазкур амаллардан 

ҳар бири гуноҳларга каффорат бўлишга ярайди. Агар каффорат қиладиган сағийра 

гуноҳлар топилса, ўшаларга каффорат бўлади, агар кабийра ва сағийра гуноҳлар 

топилмаса, мазкур нарсалар сабабли ҳасанотлар ѐзилиб, даражалар кўтарилади. Агар 

кабийра гуноҳлар учрайдиган бўлсаю, сағийра гуноҳлар топилмаса, ўша кабийра 

гуноҳларни енгиллатади деб умид қиламиз. Валлоҳу аълам."8 

ٌا ٌَ : شٍعج رشٔل ا صًل ا عييّ وشيً يلٔل: وعَ عثٍان ةَ عفان ريض ا عِّ كال
ٔعٓا، إال اكُج نفارًة ملا كتيٓا  ٔعٓا، ورك ٔءْا، وخظ ًٍ حترضه صالٌة مهخٔبٌث فيدصَ وض امريٍء مصي

 .رواه مصيً .ٌَ اذلُٔب ٌا لً حؤت نتريٌة، وذلم ادلْر لكّ

Усмон ибн Аффон розияллоҳу анҳу ривоят қилишларича у киши: “Расулуллоҳ 

соллаллоҳу алайҳи ва салламнининг: "Қайси бир мусулмон киши фарз намоз вақти 

кирганда, унинг таҳорати, хушуъси ва рукуъсини ўз ўрнига қўйиб адо этса, модомики 

кабира гуноҳ қилиб қўймаса, олдинги ўтган гуноҳларига каффорат бўлади",- деганларини 

эшитдим”,-деган эканлар.   (Муслим ривояти) 

Шарҳ: 

Аллоҳ таъоло намозларида хушуъ қиладиганларни мақтаб ўз китобида шундай дейди: 

( فْيَحَ  كَدْ 
َ
ُِٔنَ  أ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ََ  ال ي ِ ًْ  اذلَّن ُْ   ِ  ًْ ِٓ َخاِطُعٔنَ  َصالحِ ) 9. Яъни: “Дарҳақиқат мўминлар нажот 

топдилар. Улар намозларида (қўрқув ва умид билан) бўйин эгувчи кишилардир”. Яна 

айтадики: ( ا ىََهِترَيٌة إِالَّن ىلَعَ اخْلَاِطِعنيَ  َٓ اَلِة َو ِ َّن رْبِ َوالصَّن  Яъни: “Сабр ва намоз .10(َواْشخَِعئُِا ةِالصَّن

ўқиш билан мадад сўранглар. Албатта у (яъни намоз ўқиш) оғир ишдир. Магар 

ўзларининг Парвардигорларига рўбарў бўлишларини ва шубҳасиз, унга 

қайтажакларини биладиган шикастанафс зотларга (оғир эмасдир). Али розияллоҳу 

анҳу: “Хушуъ қалбдаги шикастанафслик, сафда турганингда мусулмонларга елкангни 

мулойим қилишинг ва намозингда уѐқ-буѐққа бурулмаслигинг”,-деган эканлар. Ибни 

Аббос розияллоҳу анҳу: “Хушуъ қилувчилар- қўрқувчи, сокин кимсалардир”,-деган 

эканлар. Ҳасан роҳимаҳуллоҳ айтадилар: “Хушуъ олдингиларнинг қалбларида эди, 

шунинг учун ҳам улар кўзларини қуйи солишиб, камтарлик қилишган”. Мужоҳид 

роҳимаҳуллоҳ айтишларича: “Хушуъ-қалбдаги шикастанафслик ва намозда 

                                                           
8
 Саҳиҳ Муслим шарҳи, Нававий, 1/378. 

9
 Мўминун: 1-2. 

10
 Бақара: 45-46. 



8 

 

қимирламасдан туришдир”. Яна айтадиларки: “Хушуъ- камтаринлик ва кўзни қуйи 

солишдир. Олдинги мусулмонларнинг бирови намозга киришса, ўнг ва чап тарафга 

бўрилишдан Парвардигоридан қўрқар эди.” Яна айтадиларки: “Уламолардан бирови 

намозга киришса, модомики намозда экан кўзини олиб қочиш ѐ ўгирилиш ѐ бирон 

нарсани ўйнаш ѐки - унутиб қўймаса - дунѐ ишларида фикр юритишдан Раҳмондан қўрқар 

эди”. Саид ибн Жубайр роҳимаҳуллоҳ айтадиларки: “Яъни улар ўнг ва чап тарафларида 

ким турганини билмайдиган, Аллоҳга шикастанафс бўлганликларидан уѐқ- буѐққа 

бурилмайдиган камтарин кимсалардир”. Ҳузайфа розияллоҳу анҳу намозида беҳуда 

қилиқлар қилиб турган кишини кўриб: “Агар бу кимсанинг қалби хушуъ қилганда 

аъзолари ҳам хушуъ қилган бўлар эди”,-деган эканлар. Аслида хушуъ деб қалбнинг 

хушуъсини айтилади. У эса қалбнинг Аллоҳга шикастанафслиги, унга бўйин эгиши ва 

ҳузурида турган зотдан ўзгаларга қайрилиб боқишдан ўзини сақлашидир. Қалб хушуъ 

қилса, барча аъзолар унга эргашиб хушуъ қилади. Шунинг учун ҳам Пайғамбар 

соллаллоҳу алайҳи ва саллам рукуъ қилганларида ушбу дуони ўқир эдилар: “Хашаъа лака 

самъий ва басарий ва муххий ва эзомий ва мастақалла биҳи қадамий”. Бунинг маъноси: 

“Сенга қулоғим, кўзим, илигим, суякларим ва жасадимнинг ҳаммаси бўйин сўнди”.11 

Шунингдек намозда кўзни ўнг ва чап тарафга қаратишдан сақлаш лозим, чунки бу 

Шайтон банданинг намозидан ўғирлайдиган насибадир. Ибни Сирин айтадилар: 

“Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам намозда ўнгу-сўлга бурилиб қарар эдилар. 

Шунда Аллоҳ таъоло: (  ََ ي ِ ًْ  اذلَّن ُْ   ِ  ًْ ِٓ َخاِطُعٔنَ  َصالحِ ) ,- деган оятни нозил қилди. Яъни: 

“Улар намозларида (қўрқув ва умид билан) бўйин эгувчи кишилардир”. Шунда 

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам хушуъ қилиб, ўнгу-сўлга бурилмайдиган 

бўлдилар. Буни Табароний -Ибни Сирин Абу Ҳурайрадан нақл қилишларича,- деб ривоят 

қилганлар, ваҳоланки бу ривоятнинг мурсаллиги тўғрироқ. Сулаймон ибн Ясор, имом Абу 

Ҳанифа, Саврий, имом Шофеий, имом Аҳмад, Исҳоқ ибн Роҳавайҳ ва Абу Савр каби 

кўпчилик уламолар: “Намозхон учун саждагоҳига қараб туриши мустаҳаб”,-дейишган 

экан.12 

                                                           
11

 Фатҳул-Муъийн,1/182, Аснал-матолиб, 2/415. 
12

 Фатҳул-Борий, Ибни Ражаб, 5/179-180. 
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