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ناماز تىن بۇرۇن نىكاهئايال ئىككىلىسى -ئهر
سا، كىيىن ئۇالرغا نىكاهنى يېڭىالش ئوقۇمايدىغان بول

 زۆرۈر بوالمدۇ؟
 

 نومۇرلۇق سوئال -١١٨٧٥٢     
 : سوئال     
ئايال ۋە -نىكاه قىلىنغاندا، نىكاه قىلغۇچى، نىكاهالنغۇچى ئهر     

ئايالنىڭ دادىسى شۇنداقال ئىككى گۇۋاهچى ههممهيلهن ناماز 
ۇچى كىشى ئۇنىڭدىن سىرت نىكاه قىلغ. غان كىشىلهرئوقۇمايدى

ئهرەب تىلىنىڭ غهيرىدە بولسىمۇ نىكاهنى توغرا شهكىلدە 
قىلمىغان، بۇ شهكىلدە قىلىنغان نىكاهنىڭ هۆكمى قانداق 

ئاياللىق -بۇ نىكاه شهرىئهتته ئېتىبارغا ئىلىنىدىغان ئهر. بولىدۇ؟
هېسابلىنامدۇ؟، ئۇالر نامازنى تهرك قىلغانلىقىغا تهۋبه قىلىپ، 

ا، يېڭىدىن نىكاه قىلىشى الزىم بوالمدۇ ياكى قايتىدىن ناماز ئوقۇس
بۇ ههقته چۈشهنچه . ئهسلىدىكى نىكاه كۈچكه ئىگه قىلىنامدۇ؟

 . بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاب     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .  ئالاله تائاالغا خاستۇر
ىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىنكار نامازنى تهرك قىلغۇچى، نامازن     

قىلىپ قهستهن تهرك قىلىدىكهن، بۇ بارلىق ئالىمالرنىڭ 
ئهمما . بىرلىككه كهلگهن كۆزقارىشىدا كاپىر هېسابلىنىدۇ

هورۇنلۇق، سۇسلۇق قىلىش سهۋەبلىك تهرك قىلىدىكهن، بهزى 
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بۇ مهسىله . ئالىمالرنىڭ توغرا قارىشىدا بۇمۇ كاپىر هېسابلىنىدۇ
نومۇرلۇق سوئالالرنىڭ جاۋابىدا تهپسىلى بايان ) ٢١٨٢(ۋە ) ٥٢٠٨(

 . قىلىنغان
ئايال ئىككىلىسى نىكاه قىلىنغاندا ناماز ئوقۇمايدىغان -ئهر     

بولۇپ، كىيىن تهۋبه قىلىپ ناماز ئوقۇسا، ئۇالرنىڭ ئهسلىدىكى 
 ئهلهيهىسساالمچۈنكى پهيغهمبهر. نىكاهى كۈچكه ئىگه قىلىنىدۇ

ئهسلىدىكى نىكاهى ئۇالرنى ىرگهندىن كىيىن كاپىرالر ئىسالمغا ك
ئۇالرنى مۇسۇلمان بولغاندىن كىيىن  .بويىچه قويۇپ قويغان

يېڭىدىن نىكاه قىلدۇرۇشقا بۇيرۇمىغان، شۇنىڭدەك ساهابىالردىنمۇ 
مۇرتهت بولۇپ كهتكهنلهرنى كېيىن ئىسالم دىنىغا قايتقاندىن 

 . كىيىن نىكاهنى يېڭىالشقا بۇيرۇمىغان
كاپىرالنىڭ ئۆز : "بنى قۇدامه رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇئى      

ئېتىقادى بويۇنچه قىلىنغان نىكاهى توغرا بولۇپ، ئۇالر مۇسۇلمان 
ئۇالرنىڭ . بولغاندىن كىيىن، نىكاهنى قايتا يېڭىالشقا بۇيرۇلمىغان

نىكاه قىلىش قائىدىسى تۈزۈلۈش ۋە سۈپهت جهههتته 
ىسىدىن پهرقلىق بولغان مۇسۇلمانالرنىڭ نىكاه قىلىش قائىد

تهقدىردىمۇ، مۇسۇلمانالردا زۆرۈر بولغان  گۇۋاهچىلىق، ۋەلى بولۇش، 
. تهگدىم دېگهندەك شهرتلهرنىڭ بولىشى كېرەك ئهمهس-ئالدىم

 . شۇنداقال بۇ توغرىدا مۇسۇلمانالر ئارىسىدا هېچ ئىختىالپ يوقتۇر
ئايال -ئهر: ئىبنى ئابدۇل بهر رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

ئىككهيلهن بىرال ۋاقىتتا مۇسۇلمان بولغان بولسا، ئۇالرنىڭ 
ئوتتۇرىسىدا ئېمىلداشلىق ياكى نىكاهلىنىشنى چهكلهپ 
قويىدىغان تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەتال بولمىسا، ئۇالرنىڭ ئهسلى 
نىكاهىنىڭ كۈچكه ئىگه بولىدىغانلىقىغا بارلىق ئالىمالر 
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ساالمنىڭ دەۋرىدىمۇ نۇرغۇن پهيغهمبهرئهلهيهىس. بىرلىككه كهلگهن
كىشىلهر مۇسۇلمان بولغان، ئۇالرنىڭ ئاياللىرىمۇ بىرۋاقىتتا 
مۇسۇلمان بولغان، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇالرنى ئهسلى نىكاهى 
بويىچه قالدۇرغان، ئۇالردىن نىكاهنىڭ شهرتى ۋە كهيپىياتى 

بۇ ههممىگه مهلۇملۇق زۆرۈر بولغان . توغرىسىدا سۇئال سورىمىغان
 ].بهت-٥توم  -١٠ئهلمۇغنى . [ۋە ئىشهنچىلىك بىر ئىلىمدۇر

توم -٥ناملىق ئهسهر " مهتالىب ئۇلىن نۇها"ئىبنى ئابدۇل بهر       
، دىندىن يېنىۋالغان مۇرتهت ئهر، !دىققهت: "بهتته مۇنداق دەيدۇ-١٣

بولسا، ياكى مۇرتهت مۇرتهت ياكى كاپىر ئايال بىلهن توي قىلغان 
ئايال، كاپىر ئهر بىلهن توي قىلسا، ئاندىن ئۇ ئىككىسى بىرلىكته 
مۇسۇلمان بولغان بولسا، شۇنىڭدەك ئۇرۇش قىلىۋاتقان كاپىر توغرا 
بولمىغان شهكىلدە نىكاهالنغان بولسا، ئهگهر ئۇالر مۇسۇلمان بولسا 

دىن نىكاه بىز ئۇالرنىڭ ئهسلى نىكاهىنى ئېتىبارغا ئالىمىز، قايتى
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ۋە . قىلىشنى تهلهپ قىلمايمىز

خهلىپىلهرنىڭ دەۋرىدە، ئىسالم دىنىدىن يېنىۋېلىپ مۇرتهت بولۇپ 
كهتكهن نۇرغۇن كىشىلهر تهۋبه قىلىپ دىنغا قايتتى، ئۇالرنىڭ 
هېچقايسىسى نىكاهنى يېڭىالشقا بۇيرۇلمىدى، بىز بۇ مهسىلىنى 

بۇ سۆزنى شهيخۇل ئىسالم ئىبنى . [بولىدۇبۇنىڭغا قىياس قىلساق 
 ]. تهيمىيه دېگهن

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات       
مهن توي : كومىتېتى ئهزالىرىدىن تۆۋەندىكى سۇئال سورالغان

قىلغان ۋاقىتلىرىمدا بهزى ناماز ئوقۇيتتىم بهزى ۋاقىتتا ناماز 
مهن هازىر نامازنى تهرك ! ىلهر بولسۇنئوقۇمايتتىم، ئالالهقا ههمد

قىلمايمهن، ههج قىلدىم، ئالالهقا سىغىنىپ تهۋبه قىلدىم، لېكىن 
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مېنىڭ ناماز ئوقۇمايدىغان ۋاقتىمدا قىلىنغان نىكاه قانداق 
بولىدۇ؟ توغرىمۇ ياكى ئهمهسمۇ؟ ئهگهر توغرا بولمىسا قانداق 

م بار، بۇ قىلىمهن، چۈنكى مېنىڭ بۇ ئايالىمدىن بهش پهرزەنتى
 . ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن؟

نىكاه قىلىنغاندا : ئۇالر بۇ سوئالغا مۇنداق جاۋاپ بهرگهن     
ئايالىڭىزمۇ سىزگه ئوخشاش ناماز ئوقۇمايدىغان ياكى بهزى ئوقۇپ، 
بهزى ئوقۇمايدىغان بولغان بولسا، ئۇ ۋاقىتتا قىلىنغان نىكاه توغرا 

چۈنكى . يېڭىالش كېرەك بولمايدۇبولىدۇ، ئۇنى قايتىدىن 
ئىككىڭالرنىڭ نامازنى تهرك قىلىشتا ئاالقىدار بولغان، يهنى نامازنى 
تهرك قىلغۇچى كاپىر بولىدۇ دېگهن هۆكۈمدە ئوخشاش بولغىنىڭالر 

 . ئۈچۈندۇر
ئهمما نىكاه قىلىنغاندا ئايال ناماز ئوقۇيدىغان بولسا،       

رىگه كۆڭلى بولسا، ئهر بى-شۇنىڭدەك ههر ئىككىيلهننىڭ بىر
نامازنى تهرك قىلغانلىقىغا تهۋبه قىلىپ توغرا يولدا مۇستههكهم 
تۇرسا، ئالىمالرنىڭ ئهڭ كۈچلۈك قارىشى بويىچه، نىكاهنى 

نىكاهنى يېڭىالشتىن بۇرۇن . قايتىدىن يېڭىالش زۆرۈر بولىدۇ
تۇغۇلغان پهرزەنتلهر بولسا، نىكاه سهۋەبى بىلهن قانۇنلۇق تۇغۇلغان 

ئالاله تائاالدىن . ولۇپ، ئۇالر دادىسىغا نىسبهت بېرىلىدۇب
ئىككىڭالرنى توغرا يول ۋە بارلىق ياخشىلىقلىرىغا مۇۋەپپهق 

پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، . قىلىشنى سورايمىز
-تاۋابىئاتلىرى ۋە ساهابه كىراملىرىغا ئالالهنىڭ رەهمهت-ئائىله

    ). ٢٩٠\١٨(ومىتېت پهتىۋاسى دائىمىي ك. ساالملىرى بولسۇن
نىكاه قىلىنغاندا : شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      

ههر ئىككىلىسى ناماز ئوقۇمايدىغان بولۇپ، كىيىن ئالالهنىڭ 
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هىدايهت قىلىشى بىلهن توغرا يول تېپىپ نامازنى تولۇق ئادا 
. ولىدۇقىلىدىغان بولسا، ئۇالرنىڭ دەسلهپكى نىكاهى توغرا ب

شۇنىڭدەك، باشقا كاپىرالرمۇ يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان بولسا، 
ئۇالرنىڭ ئهسلى نىكاهىنىڭ داۋاملىشىشىنى چهكلهيدىغان شهرئى 

چۈنكى . سهۋەب بولمايدىكهن، ئۇالر نىكاهنى يېڭىالشقا بۇيرۇلمايدۇ
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهككه پهتىه قىلىنغان يىلى ۋە ئۇنىڭدىن 

ردىمۇ يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان كاپىرالرنىڭ باشقا يىلال
شهيخ ئىبنى باز پهتىۋاالر . [نىكاهىنى يېڭىالشقا بۇيرۇمىغان

 ]. بهت-٢٩١توم-١٠توپلىمى
ئايال ئىككهيلهن ئىلگىرى -يۇقىرىقى هۆكۈملهرگه ئاساسهن، ئهر      

نامازنى تهرك قىلغانلىقىغا تهۋبه قىلىپ، نامازنى تولۇق ئادا قىلغان 
، ئۇالرنىڭ نىكاهىنى يېڭىالشنىڭ هېچ ئېهتىياجى يوق، بولسا

 . بهلكى ئۇالرنىڭ ئهسلى نىكاهى ئېتىبارغا ئىلىنىدۇ
 .ىن توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالهتۇرههممىد


