
 
ىغان ناماز ئوقۇمايدىغان، زاكات بهرمهيدىغان، روزا تۇتمايد

  نىڭ ھۆكمىشىئهمما ھهج قىلىدىغان كى

  ]ئۇيغۇرچه[ 

  حكم من ال يصلي وال يزكي وال يصوم ولكنه يحج

]باللغة األويغورية[   
 

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا : المفتي
  تهشۋىقات كومتىتى

دائمة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة اللجنة ال: المفتي
 واإلرشاد

سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز: تهرجىمه قىلغۇچى  

سيف الدين أبو عبد العزيز: المترجم  

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكيني. ن: المراجعة  

رىياد شهھرى رەبۋە رايونى دىن تهشۋىقات 
 ھهمكارلىق مهركىزى

توعية الجاليات بالربوة المكتب التعاوني للدعوة و
 بمدينة الرياض

1429 – 2008 

 
 



 1

ناماز ئوقۇمايدىغان، زاكات بهرمهيدىغان، روزا تۇتمايدىغان ئهمما 

  ڭ ھۆكمىھهج قىلىدىغان كىشىلهرنى

  نومۇرلۇق سوئال-106481

  :سوئال

روزىسى توغرا  سىلهرنىڭ روزا تۇتۇپ ناماز ئوقۇمىغان كىشىلهرنىڭ 

ئهمهس دېگهن بهزەن جاۋاپلىرىڭالرنى ئوقۇدۇم، ھازىر ئۇنىڭ ئهكسىچه ناماز 

ناماز ئوقۇپ زاكات  ئوقۇپ روزا تۇتمىغان كىشىنىڭ نامىزى دۇرۇس بوالمدۇ، 

ھهج قىلىپ ناماز ئوقۇمىغان  ىزى دۇرۇس بوالمدۇ، بهرمىگهن كىشىنىڭ نام

  كىشىنىڭ ھهججى دۇرۇس بوالمدۇ؟

  : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

  .خاستۇر

ن روزىسىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر رامىزا

ھېسابلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئوقۇغان نامىزى دۇرۇس بولمايدۇ، ئالىمالرنىڭ سهھىه 

قارىشىدا قهستهنلىك ۋە سهل قاراش بىلهن رامىزان روزىسىنى تهرىك 

قىلغان كىشى كاپىر بولمايدۇ، ئوقۇغان نامىزى دۇرۇس بولىدۇ، زاكاتنىڭ 

كهنلىكىنى ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر ھېسابلىنىدۇ، ئوقۇغان پهرز ئى

ۋە بېخىللىق بىلهن  نامىزى دۇرۇس بولمايدۇ، قهستهنلىك، سهل قاراش 

زاكاتنى تهرىك قىلغان كىشى كاپىر بولمايدۇ، ئوقۇغان نامىزى دۇرۇس 

بولىدۇ، شۇنىڭدەك ھهجنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلغان كىشى 
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ىدۇ، ئهمما ھهج قىلىشقا قادىر بولۇپ تۇرۇقلۇق ھهج كاپىر ھېسابلىن

  .قىلمىغان كىشى كاپىر ھېسابالنمايدۇ، ئوقۇغان نامىزى دۇرۇس بولىدۇ

- پهيغهمبىرىمىزگه، ئائىله. ئالالھ ھهممىگه مۇۋەپپهق قىلغۇچىدۇر

  .تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساھابىالرغا دۇرۇت ساالمالر بولسۇن

ات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىق

كومىتېتىدىن شهيخ ئابدۇلالھ ئىبنى باز، شهيخ ئابدۇرەززاق ئهپىپىي ۋە 

  .شهيخ ئابدۇلالھ ئىبنى قۇئۇد

ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى پهتىۋاالر توپلىمى 

  بهتلهر-144-143توم -10

رىك قىلغان ئالىمالرنىڭ سهھىه قارىشىدا قهستهنلىك بىلهن نامازنى ته

 )يهنى كاپىر دەپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ(كىشى ئۆزىگه زۇلۇم قىلغان بولىدۇ

يهنى نامازنى قهستهن تهرك . (ئۇنىڭ باشقا ئىبادەتلىرى دۇرۇس بولمايدۇ

ئهڭ . )ئهتكهن كىشىنىڭ ھۆكمى خۇددى ئىنكار قىلغانغا ئوخشاش

  .توغرىسىنى ئالالھ بىلگۇچىدۇر

  


