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  خانىمالرنىڭ تار كىيىملهر بىلهن ناماز ئوقۇشى توغرىمۇ؟-قىز

  نومۇرلۇق سوئال -32993

 خانىمالرنىڭ ئىشتان ياكى تار كىيىم بىلهن ناماز ئوقۇشى -قىز

توغرىمۇ؟، شهرىئهتنىڭ ئايالالرغا ناماز ئۈچۈن بېكىتكهن كىيىم پاسونى 

   . هنبارمۇ؟ بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايم

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر 

 خانىمالر ئۈچۈن نامازدا كۆرسهتكهن كېيىم پاسونى -شهرىئهتنىڭ قىز

ئۇالرنىڭ يۈزى بىلهن ئىككى قولىدىن باشقا بارلىق ئهزالىرىنى يۆگهيدىغان، 

  .بهدەن شهكىللىرىنى ئىپادىلىمهيدىغان كهڭرى، ئازادە كىيىمدۇر

الرنىڭ كىيىملىرى ھهممه بهدىنىنى يۆگهيدىغان  خانىم-نامازدا قىز

ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇئهنها : بولۇشىنىڭ شهرت قىلىنىشىنىڭ دەلىلى

:  خانىمالرنىڭ ناماز ئوقۇيدىغان كىيىملىرى توغرىسىدا سورالغىنىدا-قىز

 خانىمالر بېشىغا ياغلىق چىگىپ پۈتۈن بهدىنىنى تاپىنىغىچه -قىز«

ئهبۇ . [دەپ جاۋاپ بهرگهن» نهك كىيىپ ناماز ئوقۇيدۇيۆگهيدىغان ئۇزۇن كۆي

يهنه بىر ھهدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ]. ھهدىس-639داۋۇد رىۋايىتى 

باالغهتكه يهتكهن قىزالرنىڭ ياغلىق بىلهن باشلىرىنى «: مۇنداق دېگهن

ھهدىس، -641ئهبۇ داۋۇدتا [» .ئوراپ ئوقۇغان نامىزىنى ئالالھ قوبۇل قىلىدۇ

ئهلبانىي . ھهدىسلهردە رىۋايهت قىلغان)655(، ئىبنى ماجه)377(زىتىرمى

  ].سهھىه ھهدىس دېگهن) 7747(سهھىه ھهدىسلهر توپلىمىدا

 خانىمالرنىڭ كىيىمى يۈزىدىن باشقا بارلىق بهدىنىنى -قىز

يۆگهيدىغان بولىشى مۇھىم بولۇپ، ئۆلىماالر ئۇالرنىڭ نامازدا ئىككى 

شنىڭ پهرزلىكى توغرىسىدا ئىختىالپ ئالقىنى بىلهن قهدىمىنى يۆگه
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كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئىككى ئالقىنىنى يۆگهشنى پهرھىز  . قىلىشتى

. ئىمام ئهھمهد بۇ توغرىدا ئىككى خىل قاراشتا بولدى. ئهمهس دەپ قارىدى

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه يۆگهش پهرھىز ئهمهس دېگهن قاراشنى 

  . اراشتۇربۇ ئهڭ كۈچلۈك كۆز ق. ئىلگىرى سۈرىدۇ

 خانىمالرنىڭ نامازدا ئىككى قهدىمىنى يۆگهشنى مالىكىي، -قىز

شافىئىي ۋە ھهنبهلىي مهزھهب كۆز قارىشىدىكى كۆپچىلىك ئالىمالر 

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات . پهرھىز دېگهن

كومىتېتى يۇقىرىدىكى قاراشنى كۈچالندۇرغان ئاساستا پهتىۋا 

  ).178\6(غانچىقار

قىزالرنىڭ نامازدا -خانىم: شهيخ ئىبنى باز رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دېگهن

ئىككى ئالقىنى . يۈزىدىن باشقا ھهممه بهدىنى ئهۋرەت ھېسابلىنىدۇ

توغرىسىدا ئالىمالرنىڭ قارىشى بىردەك ئهمهس، بهزىلهر يۆگهشنى پهرز دەپ 

 ئالالھنىڭ رەھمىتى .قارىسا، يهنه بهزىلهر ئوچۇق قويۇشقا رۇخسهت قىلغان

ئالىمالرنىڭ ئىختىالپىدىن . بىلهن بۇ مهسىلىدە كهڭرىچىلىك بار

ئهمما كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ كۆز . ساقلىنىش ئۈچۈن يۆگهش ياخشىدۇر

 خانىمالرنىڭ نامازدا ئىككى قهدىمىنى يۆگىشى -قارىشى بويۇنچه قىز

  .بهت-410توم -10ئىبنى باز پهتىۋاالر توپلىمى . ۋاجىپتۇر

 خانىمالر -ئىمام ئهبۇ ھهنىپه، سۇپيانى سهۋرى ۋە مۇزنى قاتارلىقالر قىز

نامازدا ئىككى قهدىمىنى يۆگىمىسىمۇ بولىدۇ دېگهن كۆز قاراشنى ئىلگىرى 

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه ۋە مىرداۋىي قاتارلىقالرمۇ بۇ كۆز . سۈردى

  .قاراشنى تاللىدى
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توم -2لىق ئهسىرىنىڭ شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىن شهرھى مۇمتىئ نام

بۇ مهسىله توغرىسىدا بۇ يهردە كهسكىن روشهن دەلىل يوق، "بىتىدە -161

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىبنى تهيمىيه ئهركىن ھۆر ئايالالرنىڭ ھهممه بهدىنى 

ئهۋرەت، ئهمما ئۆيىدە ئوچۇق قويىدىغان يۈزى، ئىككى ئالقىنى ۋە ئىككى 

: پ مۇنداق دېدىقهدىمى ئهۋرەت ئهمهس دېگهن قاراشتا بولغان دە

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم دەۋرىدە ئايالالر ئۆيىدە كۆينهك كىيهتتى، ھهممه 

ئۈچ قۇردىن كىيىمى بولمايتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن بهزىسى -ئايالالرنىڭ ئىككى

ئايلىق ئادەت كۆرۈپ، كۆڭلىكىگه قان يۇقۇپ قالسا، بۇنى يۇيۇۋېتىپ شۇ 

ى ئالقىنى ۋە ئىككى قهدىمى كۆينهكته ناماز ئوقىۋېرەتتى، ئۇالرنىڭ ئىكك

شۇنىڭغا ئاساسهن بۇ . نامازدىمۇ ۋە باشقا ۋاقىتتىمۇ ئهۋرەت ھېسابالنمايتتى

مهسىله توغرىسىدا بۇ يهردە ئىنساننىڭ كۆڭلى قانائهت تاپقۇدەك دەلىل 

كهسكىن . مهنمۇ بۇنىڭدا ئىبنى تهيمىيهنىڭ قارىشىغا قوشۇلىمهن. يوق

 خانىمالر نامازدا -قىز. دەپ قارايمهنقىلمىساقمۇ بۇنى ئىشنىڭ توغرىسى 

ھهرقانچه ئۇزۇن كىيىم كىيسىمۇ سهجدە قىلغاندا قهدەملىرى ئېچىلىپ 

، ئهل )121\5(، بهدائىئ سهنائىئ)171\3(، ئهلمهجمۇئ)349\1(مۇغنىي. قالىدۇ

قاتارلىق ) 114\22(، ئىبنى تهيمىيه پهتىۋاالر توپلىمى)452\1(ئىنساپ

  ".ئهسهرلهرگه قارالسۇن

 خانىمالرنىڭ كىيىمى نىپىز بولۇپ بهدىنى ئىپادىلىنىپ -قىز ئهگهر 

قالسا، تېرىسىنىڭ رەڭگى مهلۇم بولۇپ قالسا، بۇ بهدەننى يۆگهيدىغان 

ئىمام نهۋەۋىي رەۋزەتۇت تالىبىين ناملىق ئهسىرى . كىيىم ھېسابالنمايدۇ

  .بهتكه قارالسۇن-286توم -2بهتكه، ئهلمۇغنىي -284توم -1
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رە رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرەي

دوزاخ ئهھلىدىن مهن تېخى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

يوغان ۋە ئۇزۇن قامچىلىرى بىلهن : كۆرمىگهن ئىككى تۈرلۈك كىشى بولۇپ

بۇ يهردە كۆزدە (ئىنسانالرنى قورقۇتىدىغان ياكى ئۇرىدىغان كىشىلهر،

ىيىتىمىزدىكى يالالنما ساقچى ۋە لهشكهرلهردىن تۇتۇلغىنى ھازىرقى جهمئ

لهشكهرلهر ئۆز ۋاقتىدا قامچىلىرى بىلهن قورقۇتسا ھازىر . ئىبارەت

يهنه بىرى، ) -مۇھهررىر-.قوراللىرى بىلهن مىللىتىنى قورقۇتىۋاتىدۇ

مۇسلىم [» ...كۆرۈنۈشكه كىيىم كيىگهن ھهقىقهتته يالىڭاچ ئايالالردۇر

  ]. ھهدىس-2128رىۋايىتى 

كۆرۈنۈشكه كىيىم كيىگهن ھهقىقهتته يالىڭاچ (بۇ ھهدىستىكى 

دېگهن سۆزنى ئىمام نهۋەۋىي ئهل مهجمۇئ ناملىق ) ئايالالردۇر

بهدىنىنىڭ رەڭگىنى سۈپهتلهپ بېرىدىغان نىپىز ) 3998\4(ئهسىرىدە

  .كىيىم كىيگۈچىلهردىن ئىبارەت دېگهنلىكنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

: بىتىدە-204توم -13املىق ئهسىرىنىڭ ئىبنى ئابدۇلبهر ئهتتهمهىيد ن

) كۆرۈنۈشكه كىيىم كيىگهن ھهقىقهتته يالىڭاچ ئايالالردۇر(ھهدىستىكى "

دېگهن سۆزدىن بولغان مهقسهت، بهدىنىنىڭ رەڭگىنى سۈپهتلهپ بېرىدىغان 

نىپىز كىيىم كىيگۈچى ئايالالر بولۇپ، ئۇالر ئىسىمدا كىيىم كىيگۈچى 

  ".اچ ھېسابلىنىدۇبولسىمۇ، ئهمهلىيهتته يالىڭ

ئۇسامه ئىبنى زەيىد : ئازادە بولىشىنىڭ دەلىلى-كىيىمنىڭ كهڭرى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۆزىگه دىهيهتۇل «: رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

كهلبى رەزىيهلالھۇئهنهۇ ھهدىيه قىلغان نىپىز پاختا كىيىمنى ماڭا 

دۇم، كهيدۈرۈپ قويدى، مهن ئۇنى ئايالىمغا كهيدۈرۈپ قوي
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ھىلىقى پاختا رەختتىن توقۇلغان : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهندىن

ئايالىمغا كهيدۈرۈپ قويدۇم : كىيىمنى كىيمهمسهن؟ دەپ سورىغانىدى، مهن

ئايالىڭغا ئېيتقىن ئۇ كىيىمنىڭ ئىچىگه : دېسهم، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

نى ئوچۇق ئىچ كىيىمى كىيىۋالسۇن، ئۇ كىيىم نىپىز، ئۇنىڭ بهدەن شهكلى

بۇ ھهدىسنى بهيههقىي سۇنهنۇن كۇبرا ناملىق » .ئىپادىلهپ قويىدۇ دېدى

شهيخ ئهلبانى بۇ ھهدىسنى . بهتته رىۋايهت قىلغان-234توم -2ئهسىرىنىڭ 

قىزالرنىڭ تار بهدەن -بۇ ھهدىسكه ئاساسهن خانىم. ھهسهن دېگهن

ىشى توغرا پىگورلىرىنى ئىپادىلهپ بېرىدىغان تار شىم ۋە ئىشتانالرنى كىي

  .)ئهمما ئابايىالرنىڭ ئىچىگه كىيىشى بۇ ئايرىم ئىشتۇر.(ئهمهس

پادىچى (گهرچه بۇ شىم : "شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىن مۇنداق دەيدۇ

ئازادە بولسىمۇ توغرا ئهمهس، چۈنكى بۇ ئايالالرنىڭ -كهڭرى) ئىشتىنى

ئهرلهرگه ئوخشىۋېلىشىنى شهكىللهندۈرىدۇ، ئىشتان ئهسلىدە ئهرلهرنىڭ 

ئىبنى ئۇسهيمىن رىسالىلىرى ۋە پهتىۋاالر . ىدىغان كىيىمىدۇركىي

  .بهت-286توم -12توپلىمى 

گهرچه كىيىش چهكلهنگهن تار (مهزكۇر كىيىملهر بىلهن ئوقۇلغان ناماز 

چۈنكى بۇنىڭ بىلهنمۇ ئهۋرەتنى . دۇرۇس بولىدۇ) كىيىم بىلهن بولسىمۇ

  . يېپىش دېگهن شهرت ھاسىل بولدى

ئىنسان بهدىنىدىكى ئهزاالرنى ، : ن مۇنداق دەيدۇشهيخ سالىه پهۋزا

ئايالالرنىڭ بهل كاسىلىرى، پىگورلىرى ۋە ئهزالىرىنىڭ بوغۇم 

شهكىللىرىنى ئوچۇق ئىپادىلهپ بېرىدىغان تار كىيىملهرنى كىيىش توغرا  

بۇنداق تار كىيىملهرنى ئهرلهرنىڭمۇ ۋە ئايالالرنىڭمۇ كىيىشى توغرا . ئهمهس
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ايالالرنىڭ كىيىشى قاتتىق چهكلىنىدۇ، چۈنكى ئايالالر بولۇپمۇ ئ. ئهمهس

  .بۇنداق كىيىملهرنى كىيىشى بىلهن پىتنىگه سهۋەبچى بولىدۇ

ناماز ئوقۇش مهسىلىدە، ئىنسان  بۇ شهكىلدىكى كىيىملهرنى كىيىپ 

تار كىيىملهر بىلهن ناماز ئوقۇغان بولسا، ئهۋرىتى يىپىلغانلىقتىن ئوقۇغان 

لېكىن تار كىيىم بىلهن ناماز ئوقۇغانلىقىغا . نامىزى توغرا بولىدۇ

گۇناھكار بولىدۇ، چۈنكى ئۇ تار كىيىم كىيىش بىلهن نامازنىڭ 

 خانىمالرنىڭ -يهنه بىر تهرەپتىن قىز. بهلگىلىمىلىرىگه رىئايه قىلمىدى

ئېتىبارىنى ئۆزىگه -بۇنداق كىيىملهرنى كىيىشى كىشىلهرنىڭ دىققهت

ئېتىبارىنى -ۇالر كىشىلهرنىڭ دىققهتشۇنىڭ ئۈچۈن ئ. جهلىپ قىلىدۇ

-ئۆزىگه جهلىپ قىلمايدىغان، نىپىزلىكىدىن بهدەن شهكىللىرى

ئازادە -پىگورلىرىنى ئىپادىلىمهيدىغان، پۈتۈن بهدىنىنى يۆگهيدىغان كهڭرى

ئهلمۇنتهقا شهيخ پهۋزان پهتىۋاالر توپلىمى . كىيىملهرنى كىيىشى كېرەك

   . بهت-454توم -3

  .ىنى بىلگۈچى جانابى ئالالھتۇرھهممىنىڭ توغرىس

 

   

  

  

  

  

  


