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 پەقەت جۈمە نامىزىنىال ئوقۇيدىغان كىشى كاپىر ھېسابلىنامدۇ؟

 

 نومۇرلۇق سوئال -012001    

 :وئالس    

مەن ئىبنى  جۈمە نامىزىنىال ئوقۇغان كىشى كاپىر بولمايدۇ دېگەن سۆز توغرىمۇ؟،    

"پەقەت جۈمە  ن رەھىمەھۇلالھنىڭ بىر پەتىۋاسىنى ئوقۇسام، شەيخ پەتىۋادا:يئۇسەيمى

نامىزىنىال ئوقۇغان كىشى كاپىر بولمايدۇ، چۈنكى ئۇ كىشى نامازنى تولۇق تەرك 

لەپزى  ئېنىقسىزدەپ  «نامازنى تەرك قىلغان» ساالم:پەيغەمبەرئەلەيھىس. قىلمىدى

ن ۋە ئىبنى يئىبنى ئۇسەيمى بايان قىلغان.لەپزى بىلەن  ئېنىقبىلەن ئەمەس بەلكى 

بۇ ھەقتە چۈشەنچە  دا پەتىۋاالر بايان قىلىنغانمۇ؟.ىتەيمىيە رەھىمەھۇلالھدىن بۇ توغر

 بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.

 :اۋاپج    

 .زەل مەدھىيلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇربارلىق گۈ    

تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابى -ئائىلە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،

 كىرامالرغا ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن. 

رك قىلسا نامازنى تەرك قىلغۇچىنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقى، قانچىلىك نامازنى تە    

سىدا ئىسالم ئالىملىرىنىڭ قارىشى ئوخشاش ىكاپىر ھېسابلىنىدىغانلىقى توغر

ۋاقىت ياكى ئىككى ۋاقىت نامازنى تەرك قىلسا  ئەمەس، كۆپچىلىك ئالىمالر بىر

كاپىر بولىدۇ دەپ قارايدۇ، يەنە بىر قىسىم ئالىمالر نامازنى مۇتلەق تەرك قىلسا كاپىر 

 بولىدۇ دەپ قارايدۇ. 

بىرىنچى قاراشتىكى ئالىمالرنىڭ دەلىلى: ئىسھاق ئىبنى راھۇۋەي     

 رەھىمەھۇلالھنىڭ ساھابىالر ۋە تابىئىنالردىن بايان قىلغان ئەسىرى. 

"مەن  نەسىر ئەلمىرۋەزىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ىبنئئىمام مۇھەممەد     

ڭلىغان: راھۇۋەي رەھىمەھۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئا ىبنئىئىسھاق 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بولغان توغرا قاراشتا نامازنى تەرك قىلغۇچى كاپىر 

ھېسابلىنىدۇ، شۇنىڭدەك پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدىن باشالپ مۇشۇ 

كۈنگىچە بولغان ئارىلىقتىكى ئالىمالرنىڭ قارىشىدىمۇ، قەستەن نامازنى تەرك قىلىپ 
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ۋەتكۈچى كاپىر ھېسابلىنىدۇ، ۋاقىتنى ىۆتكۈزسەۋەپسىز نامازنىڭ ۋاقتىنى ئ

ئۆتكۈزىۋىتىش دېگەنلىك: پىشىننى نامىزىنى كۈن ئولتۇرىدىغان ۋاقىتقا 

 مدات ۋاقتىغا كىچىكتۈرۈش دېمەكتۇر. اكىچىكتۈرۈش، شام نامىزىنى ب

قى ۋاقتى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم سۈپەتلەپ بەرگەن بويىچە ىنامازنىڭ ئاخىر    

غەمبەرئەلەيھىسساالم ئەرەپاتتا، مۇزدەلىپىدە ۋە سەپەردە ئىككى پەي .بىكىتىلدى

قى ۋاقتىنى ئىككىنچى ىنامازنى بىرگە ئوقۇپ كۆرسەتتى، بىرىنچى نامازنىڭ ئاخىر

نامازنىڭ ئەۋۋەلقى ۋاقتى قىلدى، ئىككىنچى نامازنىڭ ئەۋۋەلقى ۋاقتىنى بىرىنچى 

ۋەپ تىپىلغان ۋاقىتتا ئۇ سە ىپ بېكىتتى. شۇنداقالنامازنىڭ ئاخىرقى ۋاقتى قىل

شۇنىڭدەك ھەيزدار ئايال كۈن ئولتۇرۇشتىن  .ئىككى نامازنىڭ ۋاقتى بىر ۋاقىت بولدى

ئىلگىرى ھەيزدىن پاكالنغان بولسا پىشىن بىلەن ئەسىرنى قىتىپ ئوقۇيدۇ، 

دا تاڭ يورۇشتىن ئىلگىرى پاكالنغان بولسا شام بىلەن خۇپتەننى ىكېچىنىڭ ئاخىر

 بەت[.-202توم -0ناملىق ئەسەر  "نامازنىڭ ھۆرمىتىنى ئۇلۇغالش"]قىتىپ ئوقۇيدۇ. 

نەسىر رەھىمەھۇلالھ ئىمام ئەھمەدنىڭ مۇنۇ سۆزىنى نەقل  ىبنئىمۇھەممەد     

"مۇسۇلمان قەستەن نامازنى تەرك قىلغاندىن باشقا گۇناھ بىلەن كاپىر  قىلىدۇ:

قتى كىرگۈچە ئوقۇمىسا ئۇ ھېسابالنمايدۇ، ئەگەر بىر نامازنى يەنە بىر نامازنىڭ ۋا

". يەنە ئىبنى مۇبارەكنىڭ مۇنۇ سۆزىنى نەقل قىلدۇرىلىدۇكىشى ئۈچ قېتىم تەۋبە 

"سەۋەپسىز نامازنى قەستەن تەرك قىلىپ بىر نامازنى يەنە بىر نامازنىڭ  قىلىدۇ:

"نامازنىڭ ھۆرمىتىنى ]ۋاقتى كىرگۈچە ئوقۇمىغان كىشى كاپىر ھېسابلىنىدۇ". 

 بەت[.-202توم -0ناملىق ئەسەر  ئۇلۇغالش"

"بىزگە ئۆمەر ئىبنى خەتتاب،  ئىمام ئىبنى ھەزمى رەھىمەھۇلالھ مۇندق دەيدۇ:    

)ئالالھ تائاال  مۇئاز ئىبنى جەبەل، ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ۋە باشقا ساھابىالردىن

ھاق ئۇالردىن رازى بولسۇن(، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك، ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل، ئىس

ئىبنى راھۇۋەي)ئۇالرغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتى بولسۇن(، يەنە ساھابىالردىن ئون يەتتە 

كىشىدىن )ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن(، بىر ۋاقىت نامازنى 

قەستەن ئىسىدە تۇرۇپ ئوقۇماي ۋاقتىنى ئۆتكۈزىۋەتكەن كىشى كاپىر، مۇرتەد 

ئىمام مالىكنىڭ ساھىبى ئابدۇلالھ ئىبنى  .لىنغانھېسابلىنىدۇ دەپ بايان قى

سىي ۋە باشقا ئالىمالرمۇ ۇلەماجشۇن، ئابدۇل مەلىك ئىبنى ھەبىيب ئەل ئەندئەل

ناملىق ۋەننىھەل"  ىىل مىلەل ۋەلئەھۋائفەسلى ف"ئەل]شۇنداق قاراشتا بولغان". 

 بەت[.-001توم -3ئەسەر 
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"ئۆمەر ئىبنى خەتتاب،  ېگەن:ئىبنى ھەزمى رەھىمەھۇلالھ يەنە مۇنداق د     

ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋپ، مۇئاز ئىبنى جەبەل ، ئەبۇ ھۈرەيرە ۋە باشقا ساھابىالردىن 

)ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن( بىر ۋاقىت نامازنىڭ ۋاقتىنى 

قەستەن كىچىكتۈرۈپ، ۋاقتى ئۆتۈپ بولغىچىمۇ ئوقۇمىغان كىشى كاپىر، مۇرتەد 

-01توم -0ناملىق ئەسەر "ئەلمۇھەلالھ"]لىنىدۇ دېگەن ئەسەر بايان قىلىنغان. ھېساب

 بەت[.

سەئۇدى ئەرەبىستان ئىلمى تەتقىقات، دىنى تەشۋىقات پەتىۋا كومېتىتىمۇ شەيخ     

ئابدۇلئەزىز ئىبنى باز رەھىمەھۇلالھنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مۇشۇ قاراشنى 

 (. 11-6/01سى")پەتىۋا ىچالندۇرغان. "دائىمى كومېتىتۈك

نامازنى تولۇق تەرك قىلسا يەنى پەقەت ئوقۇمىسا  ئەمما ئىككىنچى قاراش بولسا:    

كاپىر بولىدۇ دېگەن قاراش بولۇپ، ئىسالم پېشىۋاسى ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھمۇ 

ناماز  نائىبىنامازنىڭ بەزىسىنى ئوقۇماي، ئىمام ياكى ئۇنىڭ  .بۇ قاراشنى تاللىغان

ەۋەت قىلسا يەنىال نامازنى ئوقۇمىغان كىشىمۇ كاپىر بولىدۇ دەپ قارايدۇ. ئوقۇشقا د

نامازنى بەزى ۋاقىتتا ئوقۇپ يەنە بەزى ۋاقىتتا ئوقۇمايدىغان كىشى ئۆز شۇنىڭدەك، 

بۇ ئادەم ئىچكى تەرەپتىن يەنە  ،كۆڭلىدە نامازنى پۈتۈن ئوقۇماسلىقنى مەقسەت قىلسا

"پەتىۋاالر ]ىكى ئاالقىدە كاپىر ھېسابلىنىدۇ". ئۆزى بىلەن ئالالھ تائاال ئارىسىد

   بەت[.-20توم -0 ئۈمدەۇل (ۋە شەرھ7/601( )00/02توپلىمى")

ن رەھىمەھۇلالھمۇ مۇشۇ قاراشنى كۈچالندۇرۇپ مۇنداق يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    

قى دەلىللەردىن مەلۇم بولىشچە: نامازنى دائىم تەرك قىلغان كىشى ى"يۇقىر دەيدۇ:

، ىپولىدۇ، يەنى كۆڭلىدە پەقەت ناماز ئوقۇماسلىقنى مەقسەت قىلكاپىر  ب

مداتنىمۇ ئوقۇمىغان بولسا ئۇ اپىشىننىمۇ، ئەسىرنىمۇ، شامنىمۇ، خۇپتەننىمۇ ۋە ب

كىشى كاپىر ھېسابلىنىدۇ، ئەمما بىر ۋاقىت ياكى ئىككى ۋاقىت ناماز ئوقۇغان بولسا، 

ادەمنى نامازنى پۇتۇن تەرك قىلدى ئۇ ئادەم كاپىر ھېسابالنمايدۇ، چۈنكى بۇنداق ئ

مۇسۇلمان بىلەن مۇشرىك ۋە » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھەدىستە: .دىگىلى بولمايدۇ

. ھەدىستە نامازنى تەرك دېدى «نى تەرك قىلىشزناما ،كاپىرنىڭ ئارىسىدىكى پەرق

بايان لەپزى بىلەن  ئېنىقلەپزى بىلەن ئەمەس بەلكى  قىلىش ئىبارىسى ئېنىقسىز

 بەت[.-06توم -0ل مۇمتىئ"ۇشەرھ] "ان.قىلغ

پەقەت جۈمە نامىزى ئوقۇيدىغان، باشقا نامازالرنى ئوقۇمايدىغان كىشىگە كەلسەك،     

سىدا پەتىۋا بايان ىشەيخنىڭ پەتىۋالىرىدا بۇنداق كىشىگە ھۆكۈم بېرىلگەنلىك توغر
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اق كىشى بۇند :كىن بىز شەيختىن بىۋاستە سورىغان ۋاقتىمىزدا، ئۇېقىلىنمىغان، ل

كاپىر بولىدۇ دېگەن. چۈنكى بىر ھەپتىدە ئوقۇيدىغان ئوتتۇز بەش ۋاقىت نامازدىن 

بىرنىال ئوقۇش بەك ئاز ھېسابلىنىدۇ، بۇنداق ئادەمنى ناماز ئوقۇدى دېگىلى بولمايدۇ، 

 بۇ كىشى نامازنى تەرك قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ. 

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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