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 ن روزىسى دۇرۇس بولمايدۇنامازنى تهرك قىلىپ تۇتۇلغان رامىزا

 نومۇرلۇق سوئال -٤٩٦٩٨

 : سۇئال
رامىزاندا بهش ۋاخ نامازنى ئادا قىلماي تۇرۇپ تۇتقان روزا دۇرۇس 

 .بوالمدۇ؟ بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز

 ساناالر بولسۇن-ئالالهقا ههمدۇ

ىرىنىڭ ههجگه ئوخشاش ئهمهلل زاكات، نامازنى تهرك قىلغۇچىنىڭ روزا،
 .هېچقايسىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

بۇرەيدە رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى پهيغهمبهر 
كىمكى ناماز ئهسىرنى تهرك  « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

-٥٢٠ بۇخارىي رىۋايىتى [» . قىلىدىكهن ئۇنىڭ ئهمهللىرى ئۆچۈرۈلىدۇ
دېگهن  " ۈلىدۇئۆچۈر"يۇقىرىدىكى ههدىستىكى ]. نومۇرلۇق ههدىس 

يهنى ئهمهللىرى يوققا چىقىرىلىدۇ ۋە مهنپهت  : سۆزلۈكنىڭ مهنىسى
نامازنى تهرك قىلغۇچىنىڭ  ههدىس بىزگه بهرمهيدۇ دېگهنلىك بولۇپ، بۇ

ئهمهللىرىنىڭ قوبۇل بولمايدىغانلىقىنى، ههتتانامازنى بهرپا قىلماي 
لىقى، ئهمهللىرىنىڭمۇ مهنپهت بهرمهيدىغان تۇرۇپ قىلغان باشقا 

شۇنداقال مهزكۇر ئهمهلنىڭ ئالالهنىڭ دەرگاهىغا 
 .كۆتۈرۈلمهيدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

ئىبنى قهييۇم رەهىمههۇلاله ناماز توغرىسىدىكى ئهسىرىدە مهزكۇر 

ههدىسته ئايان  بۇ" :ههدىسنىڭ شهرهىسىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ
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ى تهرك ههممىن: بىرىنچىسى بولغان تهرك قىلىش ئىككى خىل بولۇپ،

بولسا بارلىق ئهمهللهرنىڭ  بۇ .قىلىپ پهقهتال ناماز ئوقۇماسلىق

مهلۇم نامازنى مهلۇم  : ئىككىنچىسى .ههممىسىنى ئۆچۈرۈۋىتىدۇ

بولسا تهرك قىلغان شۇ كۈننىڭ  بۇ كۈنلهردە تهرك قىلىش بولۇپ،

بىر يىل تهرك قىلغان بولسا قارشىسىدا بىر يىل  .ئهمىلىنى ئۆچۈرىدۇ

مهلۇم ۋاقىت تهرك  .نغان ياخشى ئهمهللهر ئۆچۈرۈلىدۇئىچىدە قىلى

ئىمام [ ". قىلغان بولسا ئۇنىڭ قارشىسىدا مهلۇم ۋاقىت ئۆچۈرۈلىدۇ

ناماز كىتابى ناملىق ئهسىرىنىڭ  ئىبنى قهييۇم رەهىمههۇلالهنىڭ

 ].بېتىگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن-٦٥

 

 

 شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىن نامازنى تهرك قىلغۇچىنىڭ روزىسىنىڭ

نامازنى " :هۆكمى توغرىسىدا سورالغىنىدا، تۆۋەندىكىدەك جاۋاب بهرگهن

تهرك قىلغۇچىنىڭ روزىسى توغرا ئهمهس ههم قوبۇل 

قىلىش كۇپۇرلۇق يهنى  چۈنكى نامازنى تهرك  .قىلىنمايدۇ

ئهگهر ئۇالر «: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ .مۇرتهدلىك

تهۋبه قىلسا، ناماز بهرپا قىلسا، زاكات بهرسه، دىنىي ) كۇفرىدىن(
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يهنى هوقۇق ۋە (جهههتته سىلهرنىڭ قېرىندىشىڭالر بولىدۇ 

بىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن، ). مهجبۇرىيهتته ئۇالر سىلهر بىلهن ئوخشاشتۇر

 ].ئايهت-١١سۈرە تهۋبه [ ».ئايهتلهرنى تهپسىلىي بايان قىلىمىز

مۇسۇلمان بىلهن «: قته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇبۇ هه
» .كۇفىر ۋە شېرىك ئوتتۇرسىدىكى پهرق نامازنى تهرك قىلىشتۇر

 . ]نومۇرلۇق ههدىس-٨٢مۇسلىم رىۋايىتى [
بىز بىلهن ئۇالر ئوتتۇرسىدىكى « :يهنه بىر ههدىسته مۇنداق دەيدۇ

، ئۇ ئالالهقا كېلىشىم نامازدۇر كىمكى ئۇنى تهرك قىلىدىكهن
نومۇرلۇق -٢٦٢١تىرمىزى رىۋايىتى [» .كۇفرىلىق قىلغان بولىدۇ

يۇقىرىدىكى سۆزلهر بولسا،  ].ههدىس، شهيخ ئالبانى سههىهلىگهن
 .كۆز قاراشلىرىغا ئۇيغۇندۇركۆپلىگهن ساهابه كىرامالرنىڭ 

ئۇ بولسا  - ئالاله ئۇنىڭغا رەهمهت قىلسۇن-ئابدۇلاله ئىبنى شهقىق 
پهيغهمبهر " :بىئىنالردىن بولۇپ، بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇمهشهۇر تا

ئهلهيهىسساالمنىڭ ساهابىلىرى نامازدىن باشقا ئهمهللهرنىڭ تهرك 
". كۇفىر كاتىگورىيهسىگه كېرىدۇ دەپ قارىمايتتى قىلىنىشىنى

كىمكى روزا تۇتۇپ نامازنى ئادا  يۇقىرىدىكى كۆزقاراشقا ئاساسالنغاندىمۇ؛
قىيامهت  .ىسى رەت قىلىنىدۇ ۋە قوبۇل بولمايدۇقىلمىسا، ئۇنىڭ روز

ئىنسانغا  بىز ئۇ .ت بهرمهيدۇئهكۈنى بۇ روزا ئالالهنىڭ ئالدىدا مهنپه
ئهمما سىز روزا تۇتۇپ  .ئاۋۋال ناماز قىلىڭ ئاندىن روزا تۇتۇڭ :دەيمىزكى

نى ئومۇمى ناماز سىزنىڭ. روزىڭىز رەت قىلىنىدۇ ناماز ئوقۇمىسىڭىز
نى ، نامازدۇرڭىز، نامازنى ئىنكار قىلغانلىقىڭىزغانلىقىقىل تهرك

بۇنىڭغا . دۇرئىنكار قىلغانلىقىڭىز ئالالهقا كۇپرى قىلغانلىقىڭىز
 .كاپىردىن ئىبادەت قوبۇل قىلىنمايدۇ ئاساسالنغاندا،
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سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات 
هېرىسمهن بولۇپ،  زىغائهگهر ئىنسان رامىزاندا ناماز ۋە رو كومىتېتى،

رامىزاندىن كىيىنال نامازنى تاشلىسا ئۇنىڭ روزىسى قوبۇل بوالمدۇ؟ 
ناماز بولسا، : "دەپ سورالغىنىدا تۆۋەندىكىدەك جاۋاب بهرگهن

ئىسالمنىڭ ئاساسلىرىدىن بىرى بولۇپ، ههمدە شاهادەتتىن قالسىال 
 .لىنىدۇۋە قىلمىسا بولمايدىغان پهرزلهردىن هېساب ئهڭ مۇهىم ئاساس

نامازنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ قهستهنلىك بىلهن  كىمكى 
ياكى هورۇنلىقتىن تهرك  تهرك قىلسا، ئههمىيهتسىز دەپ قارىسا، 

ۇش تۇتروزا  رامىزاندا ئهمما .قىلسا ئالالهقا كۇپرى قىلغان بولىدۇ
 پ، باشقا ۋاقىتتا ناماز قىلمىغانلىقناماز ئوقۇ مۇناسىۋىتى بىلهنال 

ئالالهنى رامىزاندىال تونۇيدىغان، . ئالالهنى ئالدىغانلىق بولىدۇ ،بولسا
باشقا ئايالردا گهدەنكهشلىك قىلىدىغان كىشىلهر نېمىدېگهن ناچار 

رامىزاندىن باشقا چاغدا نامازنى تهرك ئۇالرنىڭ  .!ئىنسانالر هه
نامازنىڭ . قىلغانلىقى ئۇچۇن، رامىزان روزىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

كىنى بىلىپ تۇرۇپ قهستهنلىك بىلهن تهرك قىلسا پهرزلى
ئهڭ چوڭ كۇفىرلىق  ىدا ئۇالر كاپىر ۋەلىرشائۆلىماالرنىڭ توغرا كۆز قار

 ". بولىدۇ

 .ههممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالهتۇر

 .ئالاله ههممىمىزنى نامازنى بهرپا قىلىدىغانالردىن قىلسۇن


