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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ۋە خاستۇر. دۇرۇتقا هللا رەببىساناالر ئالەملەرنىڭ -بارلىق ھەمدۇ
لەرنىڭ ئەڭ شەرەپلىكى بولغان ئەلچىلەر ۋە ساالمالر پەيغەمبەر

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە -زاتنىڭ ئائىلە گە، ئۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 
 ىلىرىگە بولسۇن.بارلىق ساھاب

ۋە  ەتسەل كىشىنىڭ تاھارېك ـــ مانا بۇمەقسەتكە كەلسەك، 
تائاال  هللا. ۇرىدرىسال ەئاالقىدار قىسقىغىن نامىزىنىڭ بەزى ھۆكۈملىرىگە

، شۇڭا تاھارەتسىزلىكتىن دىبۇيرۇپاكلىنىشنى اماز ئۈچۈن ھەربىر ن
 ناماز ئوقۇيدىغان ئورۇندىن ۋە بەدەندىن ،ش، كىيىمدىنپاكلىنى

 .ئىككى شەرتتۇر تلىرىدىننامازنىڭ شەرـــ قۇتۇش نىجاسەتنى يو
رىتى بولمىسا تاھا مۇسۇلمان كىشى ناماز ئوقۇماقچى بولغاندا

ىشى لىبولسا غۇسلى ق ھتىالم بولغانياكى ئې بجۇنۇ ،تاھارەت ئېلىشى
تاھارەت  نىڭ،قىلغان كىشى ھاجەت ئاداتۇر. چوڭ ياكى كىچىك بۋاجى

 )نىجاسەت چىققان ئورۇننى( شى ئۈچۈنۇبولمۇكەممەل نىڭ ىۋە پاكىزلىق
ىب ۋاجياكى تاش بىلەن پاكىزلىشى  ئىلگىرى سۇ لىشتىنېتاھارەت ئ

   بولۇپ، تۆۋەندە بۇنىڭغا ئاالقىدار بەزى ھۆكۈملەرنى بايان قىلىمىز.
 سەتنى ئىستىنجانىجاچوڭ ۋە كىچىك تەرەت يولىدىن چىققان 

 ،ئەمما ب.ۋاجى الشئارقىلىق پاكىز ②قىلىش ياكى ئىستىجمار ①قىلىش
ئىستىنجا  نىڭكىشى يەل چىقىپ كەتكەنياكى  ئۇخالپ قالغان

 ،چۈنكى .ۇقىلىدئالسىال كۇپايە  تتاھارە ،سئەمە بۋاجى ىقىلىش
يولغا قويۇلغان  اليوقۇتۇش ئۈچۈن نىجاسەتنىـــ  ئىستىنجا قىلىش

                                                             
 ئالدى ۋە ئارقا تەرەت يولىدىن چىققان پاسكىنا نەرسىلەرنى سۇ بىلەن تازىالش. ① 

ئالدى ياكى ئارقا تەرەت يولىدىن چىققان پاسكىنا نەرسىلەرنى تاش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش  ② 
 .نەرسىلەر بىلەن تازىالش
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 .تۇرنىجاسەت ئەمەس ، ئۇيقۇ ۋە يەللۇپوب
 ملسو هيلع هللا ىلصبۇنىڭغا پەيغەمبەر  قىلىنىدۇ. ئىستىجمار بىلەنئۈچ تال تاش 

ئىستىجمار قىلغان » «من استجمر فليوتر»: نىڭ مۇنۇ سۆزى دەلىلدۇر
 ①«.كىشى تاق قىلسۇن

إذا ذهب أحدكم » :دۇرنىڭ مۇنۇ سۆزى ھەم بۇنىڭغا دەلىلملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
دا بىرىڭالر ھاجىتىنى ئا» «إلى الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار فإنها تجزئ عنه

 ئۈچ .چۈنكى .ۋالسۇنىپاكالش ئۈچۈن ئۈچ تال تاش ئېل ،بارساقىلىشقا 
 ②.«يېتىدۇئۇ كىشىگە  تاش تال

نىڭ ئۈچتىن ئاز تاش بىلەن ئىستىجمار قىلىشتىن  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر
  .توسقانلىقى ھەم بۇنىڭغا دەلىلدۇر

زەك، سۆڭەك، تائام ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش چەكلەنگەن نەرسىلەر ېت
تاش، قەغەز، چالما ۋە  .بولمايدۇدۇرۇس  ئىستىجمار قىلىشبىلەن 
 كېيىن سۇ  بولغاندىن الپىتاز شاش نەرسىلەر بىلەنئوخ شۇنىڭغا

 سۇ ئورۇننى ،يوقىتىدۇ ئەۋزەلدۇر. چۈنكى تاش نىجاسەتنىئىشلىتىش 
 سۇ اغئىنسان. مۇكەممەل پاكىزالنغان بولىدۇشۇنىڭ بىلەن  پاكىزاليدۇ،

تاش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن تازىالش  بىلەن تازىالش ياكى
 .دۇررىلگەنىئىختىيارلىق ب ئوتتۇرىسىدا

ەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئ
يدخل الخالء فأحمل أنا وغالم نحوي إداوًة  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »: نىدۇىقىل نەقىل

رمەكچى ھاجەتخانىغا كى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «من ماء وعنزة فيستنجي بالماء

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ① 

 دېگەن.« سەھىھ»ۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى ئەب ② 
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 ،بىر قاچا سۇ ۋە ھاسىنى ئېلىپ باراتتۇق دەك بىر باالمەن ۋە مەن بولسا
 ①.«بىلەن ئىستىنجا قىالتتى سۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ن مر »ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بىر تۈركۈم ئايالالرغا مۇنداق دېگەن: 
 «لهكان يفع ملسو هيلع هللا ىلصه أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم ، وإن رسول الل  

لەن ىمەن )ئۇالرنى سۇ ب !ئەرلىرىڭالرنى سۇ بىلەن پاكالشقا بۇيرۇڭالر»
 ملسو هيلع هللا ىلصلىپ قالدىم، ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ىبۇيرۇشتىن( ھايا قپاكالشقا 

  ②«.شۇنداق قىالتتى
ئەگەر ئىنسان ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى بىلەن كۇپايىلەنمەكچى 

 ەت، نىجاسپى پاكالچۈنكى سۇ ئورۇنن سۇ ئىشلىتىشى ئەۋزەلدۇر ،بولسا
غىلى نپاكال تولۇق ۇدۇ، شۇ ئارقىلىق تېخىمەسىرىنى يوقىتىتۋە ئۇنىڭ 

 .بولىدۇ
نىجاسەت چىققان  ،كۇپايىلەنمەكچى بولسا نئەگەر تاش بىلە

تال كۇپايە قىلىدۇ. ئەگەر ئۈچ تازىالش بىلەن ئورۇننى ئۈچ تال تاش 
ەدەر ق بولغانغا پاك ، تاكىنى پاكلىيالمىساتاش نىجاسەت چىققان ئورۇن

تجمر من اس»نىڭ:  ملسو هيلع هللا ىلص. لېكىن پەيغەمبەر سا بولىدۇتاشنىڭ سانىنى ئاشۇر
دېگەن سۆزىگە   ③«ئىستىجمار قىلغان كىشى تاق قىلسۇن» «فليوتر

 ئەۋزەلدۇر. ىئاساسەن تاشنى تاق ئىشلىتىش
 بۇنىڭغا سالمان .الش دۇرۇس ئەمەسىئوڭ قول بىلەن تاز

نهانا » :دەلىلدۇر تە كەلگەن سۆزىھەدىس تۆۋەندىكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ

                                                             
 .توپلىغان بۇخارى ۋە مۇسلىم ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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بىزنى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «باليمين أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي
ول ئوڭ قۋە  اندا قىبلىگە ئالدىمىزنى قىلىشقىلغتەرەت كىچىك -چوڭ

  ①«.ئىدى چەكلىگەن تىنبىلەن ئىستىنجا قىلىش
ال يمسكن »: دۇرنىڭ مۇنۇ سۆزى ھەم بۇنىڭغا دەلىل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ىچىك ك بىرىڭالر» «أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من الخالء بيمينه
تۇتمىسۇن ۋە ئوڭ قەتئىي ئوڭ قولى بىلەن ئەۋرىتىنى  تەرەت قىلغاندا
 ②«.لىمىسۇنىقولى بىلەن تاز

 ياكىۋە ئەگەر سول قولى ئۈزۈلۈپ كەتكەن ياكى سۇنۇپ كەتكەن 
 الشىھتىياج تۈپەيلى ئوڭ قولى بىلەن تازېئ ،قالغان بولسا ئاغرىپ

ئوڭايلىق ئۈستىگە دۇرۇس. چۈنكى ئىسالم شەرىئىتى ئاسانلىق ۋە 
قىينالماستىن  ىگىلىرىنىڭئ رەتائاال ئۆز هللا، بولۇپ رۇلغانۇق

 گە يارىشالىرىىربادەت قىلىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئۆزمۇشەققەتسىز ئى
 َوَما َجَعَل ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا. گەنيەڭگىللىتىپ بەر نىەرئىبادەتل

يِن ِمْن َحَرج   ِ ا ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى سىلەرگە دىند هللا» ﴾عَلَْيُكْم فِي الد 
لىشقا ئىشالرنى قىسىلەرنى سىلەر تاقەت قىاللمايدىغان يەنى ) قىلمىدى

﴿يُِريُد الل َُه بُِكُم الُْيْسَر  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا .③ «(تەكلىپ قىلمىدى
تەسلىكنى  ،ىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇس هللا» َولَا يُِريُد بُِكُم الُْعْسَر﴾

 ﴾ُقوا الل ََه َما اْسَتَطْعُتْم ﴿فَات َ  تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: هللا . ④ «خالىمايدۇ

                                                             
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -87سۈرە ھەج  ③
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -571 ەەرسۈرە بەق ④
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پەيغەمبەر  .①«قا تەقۋادارلىق قىلىڭالرهللا تاقىتىڭالرنىڭ يىتىشىچە»
ئەگەر مەن » «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلص

 تاقىتىڭالرنىڭ يىتىشىچە نىسام، ئۇ ئىشۇسىلەرنى بىر ئىشقا بۇير
دىن » «إن الدين يسر»يەنە مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ②«.ئورۇنداڭالر

 ③«.ھەقىقەتەن ئاساندۇر
 پكېسىلىنىڭ ئېغىرال ،كەلگەنلىكى ئاجىز ئۆزىنىڭ كېسەل كىشى

 قىلسا، دىشەكېتىشىدىن ئەن كېچىكىپ كېتىشى ياكى ساقىيىشىنىڭ
 بولسا يۇيۇنۇش ھتىالم بولغانياكى ئې بجۇنۇ ىش،لېتاھارەت ئ كىچىك

 تەيەممۇم قىلىدۇ. كە قادىر بواللمىساىشئۈچۈن سۇ ئىشلىت
ىر پاك تۇپراققا ب ڭ ئالقىنىنىئىككى قولىنىـــ  قىلىش تەيەممۇم

قېتىم ئۇرۇپ ئاندىن بارماقلىرىنىڭ ئىچى بىلەن يۈزىنى، ئىككى 
قتە بۇ ھە تائاال هللا .تۇرشىنى سىالئالقىنى بىلەن قولىنىڭ دۈمبىس

﴿َوإِْن كُْنُتْم َمْرَضى أَْو عَلَى َسَفر  أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن الَْغائِِط أَْو لَاَمْسُتُم  دەيدۇ:مۇنداق 
ًبا فَاْمَسُحوا بِوُ  َساَء فَلَْم َتِجُدوا َماًء فََتَيم َُموا َصِعيًدا َطي ِ ئەگەر » ﴾ُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم ِمْنهُ الن ِ

 ياكى سەپەر ئۈستىدە ،(قىلىدىغان بولساسۇ زىيان ) سەل بولساڭالرېك
ياكى سىلەرنىڭ بىرسىڭالر ھاجەتخانىدىن  ،(سۇ تاپالمىساڭالر)بولۇپ 

ەن لياكى ئاياللىرىڭالر بى بولساڭالر، كەلگەن )يەنى تاھارەت سۇندۇرغان(
سۇ ( غۇسلى تاھارەت ئۈچۈن)يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن 

 الرغا،ئۇنىڭ بىلەن يۈزۈڭ قىلىڭالر، تاپالمىساڭالر، پاك تۇپراققا تەيەممۇم

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -61سۈرە تەغابۇن  ①
 مۇسلىم توپلىغان.ۋە بۇخارى  ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
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 .①«قولۇڭالرغا مەسھى قىلىڭالر
ىڭ كىشىنمى سۇ تاپالمىغان كىشىنىڭ ھۆكزىيان قىلىدىغان سۇ 

إنما يكفيك أن » :ھەدىستە مۇنداق كەلگەن .مى بىلەن ئوخشاشتۇرھۆك
تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه األرض ضربة واحدة ، ثم مسح بهما وجهه 

يه ساڭا مۇنداق > (:ئەممار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر )» «وكف 
ە ۋ يۈزى ،ئۇرۇپ بىر قولىنى يەرگە ئىككى ،دەپ <قىلىش كۇپايە ئىدى

 ②«.سىلىدى نىككى قولىئى

 قىلىنىدۇ، التوزىڭى بار پاك تۇپراق بىلەن-تەيەممۇم پەقەت چاڭ
ھەقتە بۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  يەممۇم نىيەتسىز دۇرۇس بولمايدۇ.ئەمما تە

 بارلىق ئەمەللەر» «نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات األعمال إنما» مۇنداق دېگەن:
نىيەتكە  پەقەت رىلىشى(بى)نىڭ دۇرۇس بولۇشى ۋە تولۇق ئەجىر 

 گىالئۆزى نىيەت قىلغان نەرسى ئىنسان پەقەت بىرھەر، باغلىقتۇر
  ③«.ئېرىشىدۇ

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -6سۈرە مائىدە  ①
 ئەھمەد توپلىغان. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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 كېسەل كىشىنىڭ بىرقانچە خىل ھالەتلىرى

غا ئوخشاش ئاغرىقى چىش ۋە باش ئاغرىقى ئەگەر كېسەل كىشى .5
 اكىي ،يىتىشتىن ھاياتىغا خەۋپ ەتسەىشلسۇ ئ ،كېسەل بولۇپ يېنىك

 پئاغرىقنىڭ ئېغىرالياكى  تىشىدىن،ېسوزۇلۇپ ك نىڭەلسېك
كېلىپ چىقىشىدىن  ئاقىۋەتنىڭئېغىر بىر  ۋە ياكىتىشىدىن ېك

ۇ ئىسسىق سئەھۋال شۇنداق بولغان تەقدىردىمۇ  ھەمدەقورقمىسا 
 ڭ تەيەممۇم قىلىشىنىبولسا ئۇ كىشى ئىشلەتسە زىيان قىلمايدىغان

 يوقىتىش ئۈچۈن ىياننىز شىچۈنكى تەيەممۇم قىل .دۇرۇس ئەمەس
 ىيانچقانداق زسۇ ئىشلىتىش ئۇ كىشىگە ھې ،ھالبۇكى تۇر.دۇرۇس

نىڭ سۇ كىشى خىل ھالەتتىكى ۇشۇڭا بئېلىپ كەلمەيدۇ، 
 ۋاجىب بولىدۇ. ىسۇ ئىشلىتىش تاپالىغانلىقى ئۈچۈن

خەۋپ  سىغازاياكى بىرەر ئە ھاياتىغائەگەر كېسەل كىشى  .2
ىرەر ب ياكى ۋە گە گىرىپتار بولۇشتىن كېسەل ەربىر ياكى يىتىشتىن،
 متەيەممۇ نىڭبۇ كىشى ئەنسىرىسە قېلىشتىن ئايرىلىپئەزاسىدىن 

﴿َولَا َتْقُتلُوا  مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە  تائاالهللا  .بولىدۇ دۇرۇس ىقىلىش
 بىرىڭالرنى(-سىلەر ئۆزەڭالرنى )يەنى بىر» أَنُْفَسُكْم إِن َ الل ََه كَاَن بُِكْم َرِحيًما﴾

 .①«ھەقىقەتەن سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر هللائۆلتۈرمەڭالر، 
ئەكىلىپ  سۇ لمىسا ياكىكەت قىالىشى ھەرئەگەر كېسەل كى. 3

                                                             
  .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -22سۈرە نىسا  ①
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 دۇرۇس ىتەيەممۇم قىلىش نىڭئۇ كىشى ،بولمىسابىرىدىغان كىشى 
 بولىدۇ.
سۇ زىيان قىلىدىغان بىرەر  قاتارلىقسۇنۇق ۋە  جاراھەت، يارا. 4
ىللەر ئىلگىرىكى دەل ،لسابولۇپ قالغان بو بجۇنۇكىشى  بار بىر ىلىكېس

دۇرۇس بولىدۇ. ئەگەر  ىتەيەممۇم قىلىش نىڭئۇ كىشى سەۋەبىدىن
ساق ئەزالىرىنى  ئەزالىرىنى يۇيۇش مۇمكىن بولسا بەدىنىنىڭ ساق

 ۇ.تەيەممۇم قىلىد سۇ زىيان قىلىدىغان ئەزاسىغابولىدۇ،  بىۋاج ىيۇيۇش
سا ياكى سۇ مىبول سۇ ۋە تۇپراقرۇندا تۇرغان ئوكېسەل كىشى  .1

ىشى ئۇ ك ،بولمىسادىغان كىشى ىۋە تۇپراق بولسىمۇ ئۇنى ئەكىلىپ بىر
بۇ  تائاالهللا  .مەيدۇچىكتۈرېك ازنىنام ىدە ناماز ئوقۇۋېرىدۇ،شۇ ھالىت

 تاقىتىڭالرنىڭ يىتىشىچە» ﴾ُقوا الل ََه َما اْسَتَطْعُتْم ﴿فَات َ  مۇنداق دەيدۇ:ھەقتە 
   .① «قا تەقۋادارلىق قىلىڭالرهللا

 قېلىپ سۈيدۈك تامچىالش كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ .6
بىر ەرھناماز ۋاقتى كىرگەندىن كېيىن ان كىشى غالمىداۋالىنىپ ساقىي

كەن گبەدىنىنىڭ سۈيدۈك تە ،تاھارەت ئالىدۇ بىر قېتىم غانامازۋاق 
ئەگەر مۇشەققەت بولۇپ قالمىسا ناماز ئۈچۈن پاك  .يەرلىرىنى يۇيىدۇ

ئەپۇ  هللاكىيىم كىيىدۇ، ئەگەر مۇشەققەت بولۇپ قالسا ئۇ كىشىنى 
َوَما َجَعَل عَلَْيُكْم ﴿ :بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  .(ىنشائالالھئ) دۇىقىل

يِن ِمْن َحَرج   ِ ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى  سىلەرگە دىندا هللا» ﴾فِي الد 
تەكلىپ  ىشقاشالرنى قىلىان ئغسىلەر تاقەت قىاللمايدىيەنى )قىلمىدى 

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -56سۈرە تەغابۇن  ①
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  .①«(قىلمىدى
يُِريُد الل َُه بُِكُم الُْيْسَر ﴿ :زى ھەم بۇنىڭغا دەلىلدۇرتائاالنىڭ مۇنۇ سۆ هللا

تەسلىكنى  ىقنى خااليدۇ،سىلەرگە ئاسانل هللا»  َولَا يُِريُد بُِكُم الُْعْسَر﴾
إذا »نىڭ مۇنۇ سۆزى ھەم بۇنىڭغا دەلىلدۇر:  ملسو هيلع هللا ىلص. پەيغەمبەر ②«خالىمايدۇ

سام، ۇئەگەر مەن سىلەرنى بىر ئىشقا بۇير» «أمرتكم بأمٍر فأتوا منه ما استطعتم
لېكىن ئۇ كىشى  ③.«تىشىچە ئورۇنداڭالرنىڭ يىتاقىتىڭالر نىئۇ ئىش

اماز ئوقۇيدىغان ئورۇنغا تاراپ ياكى ن ەنبەد ،يىمىسۈيدۈكنىڭ ك
 تىشىدىن ناھايىتى بەك ئېھتىيات قىلىشى كېرەك.ېك

 ،بۇزۇلىدۇتەيەممۇم  تاھارەتنى بۇزىدىغان ھەرقانداق نەرسە بىلەن
 ياسۇ تاپالمئىلگىرى ياكى  بولۇش ەلەيدىغانسۇ ئىشلىتشۇنداقال، 

 هللا بۇزۇلىدۇ. اپقان بولسا تەيەممۇمسۇ ت كېيىن )تەيەممۇم قىلغاندىن(
 تائاال ئەڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر.

  

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -87سۈرە ھەج  ①

 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -571 ەسۈرە بەقەر ②
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ③



 كېسەل كىشىنىڭ تاھارىتى ۋە نامىزىنىڭ ھۆكۈملىرى

 10  

 

   سەل كىشىنىڭ نامىزىېك 

تۇرۇپ ناماز ئوقۇيالمايدىغان كىشىنىڭ قىيامدا  لىرىئىلىم ئەھلى
ناماز ئوقۇيالمايدىغان قۇيدىغانلىقىغا، ئولتۇرۇپ ئولتۇرۇپ ناماز ئو

ىقىغا ىغانللىنىپ يېنىچە يېتىپ ناماز ئوقۇيدقىبلىگە يۈز كىشىنىڭ
ئوڭ تەرىپىنى  يېنىچە يېتىپ ناماز ئوقۇغاندا بىرلىككە كەلگەن.

يېنىچە يېتىپ ناماز ئوقۇشقا قادىر  مۇستەھەپتۇر. ئەگەر شېتىي بېسىپ
ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصبۇنىڭغا پەيغەمبەر  .ا ئوڭدىسىغا يېتىپ ناماز ئوقۇيدۇبواللمىس

 :سۆزى دەلىلدۇرمۇنۇ دېگەن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا سەينۇى ھئىمران ئىبن
تۇرۇپ  نامازنى ئۆرە» «، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعدا صل قائما»

ئولتۇرۇپ  ئوقۇغىن،پ ۇئولتۇر ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇيالمىساڭ ئوقۇغىن،
  ①.«يېنىچە يېتىپ ئوقۇغىن ئوقۇيالمىساڭ
ئۇنىڭغا قادىر بواللمىساڭ » «تستطع فمستلقيا فإن لم»نەسائى 

ىر بقىلغان.  نەقىل قوشۇپ دېگەن سۆزنى« ئوڭدىسىغا يېتىپ ئوقۇغىن
ى تاقىترۇكۇ ياكى سەجدە قىلىشقا  تۇرااليدىغان ئەمما قىيامدا كىشى

 دۇ،نمايىقىل ساقىتئۇ كىشىدىن قىيامدا تۇرۇش  سا،بول يەتمەيدىغان
ئاندىن  ،قىلىدۇئارقىلىق ئىشارەت  نىرۇكۇ پۇكىشى قىيامدا تۇرئۇ 

 هللاقىلىدۇ. بۇنىڭغا  ئارقىلىق ئىشارەت نىمۇكېيىن ئولتۇرۇپ سەجدى
ەنى )ي نىڭ ھۇزۇرىداهللا»﴿َوقُوُموا لِل َِه قَانِِتيَن﴾  :النىڭ مۇنۇ سۆزى دەلىلدۇرتائا

                                                             
  . غانتوپلى بۇخارى ①
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نىڭ مۇنۇ سۆزى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .①«ئىتائەتمەنلىك بىلەن تۇرۇڭالر نامازدا(
 هللا«. نامازنى ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇغىن» «صل قائما» :دۇرھەم بۇنىڭغا دەلىل

 ﴾ُقوا الل ََه َما اْسَتَطْعُتْم ﴿فَات َ  :مۇنۇ سۆزى ھەم بۇنىڭغا دەلىلدۇر تائاالنىڭ
 .②«قا تەقۋادارلىق قىلىڭالرهللا تاقىتىڭالرنىڭ يىتىشىچە»

ى يەن) ئىشەنچىلىك ،بولۇپ كېسەل دەئەگەر بىر كىشىنىڭ كۆزى
از ئوقۇسىڭىز داۋاالش پ ناما يېتىئوڭدىسىغ دوختۇرالر مۇسۇلمان(

 . دۇيى ئوڭدسىغا يېتىپ ناماز ئوقۇئۇ كىش ئۈنۈملۈك بولىدۇ دېگەن بولسا،
بىر كىشى رۇكۇ ۋە سەجدە قىلىشقا قادىر بواللمىسا رۇكۇ ۋە 

 كپەسرەكىن سەجدىنى رۇكۇدىن ېئىشارەت قىلىپ ئوقۇيدۇ، ل ىنىەجدس
 نىدىرۇكۇ قىلىپ سەج ئەگەر سەجدە قىلىشقىال قادىر بواللمىسا ؛قىلىدۇ

 مۇمكىن بولمىسا ېگىشئ بىلىنى ئەگەر ؛قىلىدۇئارقىلىق ئىشارەت 
ۇ رۇك لسابىلى ئېگىلىپ قالغان كىشى بوئەگەر  ؛گىدۇېبوينىنى ئ

ڭ تاقىتىنى ۋە گىلىدۇېئئازراق  يەنە ھالىتىدىن ئەسلىدىكى نداغاقىل
 يەرگەگىلىپ يۈزىنى ېمۇ بەكرەك ئئۇنىڭدىن ىدەسەجدتىشىچە يى

  يېقىنالشتۇرىدۇ.
ىلىش قنىيەت  ،لمىساقىال ئىشارەت ئارقىلىقمۇكىشى بېشى  بىر

 ئىلگىرىكى دەلىللەرنىڭ ،مەكدېئۇ كىشىگە كۇپايە قىلىدۇ.  لەشسۆز ۋە
 ناماز ھالەتتەھەر قانداق بار كىشىدىن ھوشى -ىئەقل سەۋەبىدىن

 .بولمايدۇساقىت 
 ، سەجدەقىلىش ، ئولتۇرۇش، رۇكۇدا تۇرۇشقىيامسەل كىشى ېك

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -237 ەبەقەرسۈرە  ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -56 سۈرە تەغابۇن ②
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ئاجىز كەلگەن ئىلگىرى ئىبارەت  قىلىشتىن تياكى ئىشارە قىلىش
ادىر ق قىلىشقا ئوقۇۋاتقان ھالىتىدە ناماز بىرىنى قايسىئىشالرنىڭ 

 . ايدۇتولۇقلىم ىنىنىبولغقۇپ ئو ،قادىر بولغىنىنى قىلىدۇ ،لىسابوال
ۋاقتىدا ئۇخالپ قالغان  ناماز ياكى ئۇنىڭدىن باشقا كىشى سەلېك

ىڭ ۋاقتىن ئېسىگە كەلگەنياكى  ئويغانغان ،ياكى ئۇنتۇپ قالغان بولسا
 امازنىن نامازنى ئادا قىلىشى ۋاجىب بولىدۇ. ئۇ ئۇ كىشىنىڭ ئۆزىدە

 .بولمايدۇدۇرۇس  شۈچىكتۈرېك ىرگۈچەۇ نامازنىڭ ۋاقتى كئەتىسى ش
نام عن صالة أو نسيها فليصلها من  ملسو هيلع هللا ىلص:قال »: دەلىلدۇر مۇنۇ ھەدىس بۇنىڭغا

لَاةَ لِِذكِْري﴾ :ال كفارة لها إال ذلك. وتال قولهذكرها  إذا  :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «﴿َوأَِقِم الص َ
ئۇنى ئۇنتۇپ قالغان بولسا كىمكى ناماز ۋاقتىدا ئۇخالپ قالغان ياكى >

 <ەت يوقرففابۇنىڭدىن باشقا كە كەلگەندە ئوقۇسۇن، ئۇنىڭغاسىگە ېئۇنى ئ
لَاةَ لِِذكِْري﴿: نىڭتائاالهللا ۋە دېگەن  مېنى زىكىر قىلىش ئۈچۈن > ﴾َوأَِقِم الص َ

 ②.«غانئايىتىنى تىالۋەت قىل دېگەن ①<ناماز ئوقۇغىن
ەلكى تىش دۇرۇس ئەمەس، بېئەھۋالدا نامازنى تەرك ئ ھەر قانداق

 ڭنىكىشى )يەنى باالغەتكە يەتكەن( نغانىتەكلىپ قىل كەشەرىئەت
ەن رىسمېنامازغا ھبەكرەك  مۇكۈنلىرىدىكىدىنساق كۈنلىرىدە  كېسەل

ھوشى -ىئەقل لېكىن بولسىمۇ كىشى كېسەل. گەرچە تۇرشى ۋاجىبۇبول
 ركپەرز نامازنى ۋاقتى چىقىپ كەتكەنگە قەدەر تە ،جايىدا بولىدىكەن

چە ئۆز ۋاقتىدا ئادا تاقىتىنىڭ يىتىش بەلكى ،تىشى دۇرۇس ئەمەسېئ
 .ۋاجىبتۇرقىلىشى 

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -54سۈرە تاھا  ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
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 ھوشى جايىدا-ئەقلى بىر كىشى نغانىقىلئىبادەتكە تەكلىپ 
 ،تۇرۇپ اليدىغانىالئادا ق نامازنىبولسىمۇ  ئارقىلىقئىشارەت  ھەمدە
 .بولىدۇ گۇناھكار تكەن بولساقەستەن تەرك ئە نامازنى

 ك ئەتكەننامازنى قەستەن تەرلىرى ئىلىم ئەھلىبىر بۆلۈك 
بۇ ھەقتە مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر رايدۇ. كاپىر بولىدۇ دەپ قا كىشىنى
لەن بىز بى» «العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر»دېگەن: 

ق نامازدۇر، كىمكى پەر وتتۇرىسىدىكىكاپىرالرنىڭ( ئيەنى نىڭ )رئۇال
بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ①.«تەرك ئەتسە كاپىر بولىدۇ نامازنى
 «هرأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الل  »دېگەن: 

يولىدىكى  هللا چوققىسىۋرۈكى ناماز، ۈئىشنىڭ بېشى ئىسالم، ت»
 ②«.جىھادتۇر

ش ىۋاقتىدا ئادا قىلبىر نامازنى ئۆز كىشىگە ھەر كېسەلئەگەر 
پېشىن نامىزى بىلەن ئەسىر نامىزىنى، شام نامىزى  بولسا مۇشەققەت

الدىغا ۋە كەينىگە تارتىپ بىلەن خۇپتەن نامىزىنى قۇالي بولغىنىچە ئ
بولىدۇ. خالىسا ئەسىر نامىزىنى ئالدىغا تارتىپ پېشىن  ەملىسەج

نامىزى بىلەن بىللە ئوقۇيدۇ، خالىسا پېشىن نامىزىنى ئارقىغا تارتىپ 
للە ئوقۇيدۇ؛ خالىسا خۇپتەن نامىزىنى ئالدىغا ئەسىر نامىزى بىلەن بى

تارتىپ شام نامىزى بىلەن بىللە ئوقۇيدۇ، خالىسا شام نامىزىنى ئارقىغا 
 نىئەمما بامدات نامىزى .پتەن نامىزى بىلەن بىللە ئوقۇيدۇتارتىپ خۇ

دىن ئىلگرىكى ۋە نكى ئۇنىڭ ۋاقتى ئۆزىۈچ ،قۇيدۇئۆزىنىڭ ۋاقتىدا ئو

                                                             
 .دېگەن «سەھىھ»ئەلبانى  ان،تىرمىزى توپلىغئەھمەد ۋە  ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
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مانا بۇ  بىلەن جەملەنمەيدىغان ئايرىم ۋاقىتتۇر.الر يىنكى نامازېك
 دار بەزى ھۆكۈملەردۇر.ىئاالق غاىتى ۋە نامىزىنىڭ تاھارىكىش كېسەل
 نى،رىشىب شىپالىق لىرىگەكېسەل مۇسۇلمانالرنىڭ تائاالدىن هللا

 ئاخىرەتتە ۋە نيادۇ ھەممىمىزگە كەچۈرۈشىنى، خاتالىقلىرىنى رنىڭئۇال

 هللا ھەقىقەتەن سورايمەن! رىشىنىىب قىلىپ ھسانېئ ساالمەتلىكنى
  زاتتۇر. ملىكەكەر ۋە يسېخى تائاال

-ئائىلە زاتنىڭ ئۇ گە، ملسو هيلع هللا ىلص مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز تائاال هللا
 !قىلسۇن رەھمەت ساھابىلىرىگە رلىقبا ۋە تاۋابىئاتلىرىغا
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دوختۇرخانىدىكى بىمارالر ۋە خىزمەتچىلەرگە مۇناسىۋەتلىك 
 پەتىۋاالر

 كىرىش سۆز

ئۇ زاتتىن  !قا خاستۇرهللا الرسانا-بارلىق ھەمدۇشۈبھىسىزكى، 
ياردەم ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز، نەپسىمىزنىڭ شەررىدىن ۋە 

 هللا .لەيمىزىقا سېغىنىپ پاناھ تهللائەمەللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن 
تائاال  هللا ۋە غان كىشىنى ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇتائاال ھىدايەت قىل

گۇۋاھلىق  .ھىدايەت قىاللمايدۇىشىنى ھېچكىم ئازدۇرغان ك
-ھ يوقتۇر، ئۇ يەككەتىن باشقا ھېچبىر ھەق ئىالهللابىر  ،رىمەنكىىب
ممەد مۇھە ،رىمەنكىىيەنە گۇۋاھلىق ب .رھېچ شېرىكى يوقتۇ ،گانىدۇرېي

 نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسىدۇر.هللا ملسو هيلع هللا ىلص
قولىڭىزدىكى بۇ  !ئى ئوقۇرمەن قېرىندىشىم ،كەلسەك مەقسەتكە

 خ ئابدۇلئەزىز ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى بازشەي پەزىلەتلىكرىسالە 
نىڭ دوختۇرخانىدىكى بىمارالر، دوختۇرالر ۋە )رەھىمەھۇلالھ( 

تائاالدىن بۇنى  هللا  ①،لۇپى بوپەتىۋالىر بەرگەنستىراالرغا ېس

                                                             

ئېيىدا مەككە مۇكەررەمدىكى  بيىلى رەجە -5451 ەيىرھىج نىڭخشەي پەزىلەتلىك بولسا بۇ ①

كسىيەسىنىڭ ئاخىرىدا ېلناملىق « مۇسۇلمان دوختۇرغا سۆز»نۇر دوختۇرخانىسىدا سۆزلىگەن 

مەككە مۇكەررەمدىكى پادىشاھ بولۇپ، بۇ پەتىۋاالرنى  ئالالرنىڭ پەتىۋالىرىونغان ستاشال
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 ۈنرىشنى ۋە ئۆز رازىلىقى ئۈچىسۇلمانالرغا مەنپەئەتلىك قىلىپ بمۇ
ە ۋ ئاڭلىغۇچىتائاال )دۇئاالرنى(  هللا !خالىس قىلىپ بىرىشنى سورايمەن

 گە، ئۇ زاتنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصتائاال مۇھەممەد  هللا !ەت قىلغۇچى زاتتۇرئىجاب
 !ۇنرىگە رەھمەت قىلسىتاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىل-ئائىلە
دىن كېيىن ھوشىغا ىئوپېراتسىي: كېسەل كىشىنىڭ ئالوس -5

ن ىئۇنىڭدىن كېي ۋە ۇچە بىھوش ھالەتتە بولىدىغانلىقىلىپ بولغېك
 ۇڭاش .ئېنىق ى ھەممىگەتارتىدىغانلىق ئازابى بىر قانچە سائەت ئاغرىق

ۋاقتى كىرمىگەن  ڭنامازنى قىلدۇرىدىغان بىمار گەرچە ئوپېراتسىيە
بىر ى ياك ئوقۇۋاالمدۇ نامازنىبۇرۇن گە كىرىشتىن ىئوپېراتسىي ،ۇبولسىم

-سېھ ،كەتسىمۇ سوزۇلۇپ ۋاقىت ئۇنىڭدىن ئۇزۇنراق ھەتتا كۈن
ىغۇدەك بولغانغا قەدەر پ نامازنى ئادا قىاللىلېتۇيغۇلىرى ئەسلىگە ك

 ؟سە بوالمدۇچىكتۈرېك
ئەھۋالىغا  كېسەلنىڭ دوختۇر ئالدى بىلەنمەسىلىدە  بۇجاۋاب: 

ۋاقتى كىرگەنگە نىڭ ىزىنام شىنېپئەگەر  ،مەسىلەن .رەكېك ىشىقار
 كېسەل كىشى ،بولساچىكتۈرۈش مۇمكىن نى كېىقەدەر ئوپېراتسىي

 ىئەسىر نامىز نامىزىنىشىن ېشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى كىرگەندە پېپ
ە يئوپېراتسى ،لۇپشۇنداق بو چىدىمۇ ھەمېئوقۇۋالىدۇ. ك لەپجەم ەنبىل

 نامىزى خۇپتەننامىزىنى شام  بولساپاتقان  باشالشتىن ئىلگىرى قۇياش
 ئوقۇۋالىدۇ. پملەجە بىلەن

                                                             

 -21ئاينىڭ  -5يىلى  -5453يە ىرىكى مۇئەۋۋىز ئائىز لىھيانى ھىجئابدۇلئەزىز دوختۇرخانىسىد

 لىرى توپلىغان.كۈن
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 ىشىك كېسەل ،اۋاقتىدا باشالنغان بولساھ گئەمما ئوپېراتسىيە چاش
ھوشىغا  دىن كېيىنئىككى كۈن-ئۇ بىرگەرچە  .تۇرئۆزرىلىك بۇنىڭدا

ازنى نامقېلىپ قالغان كى ئۈستىدى ھوشىغا كەلگەن ۋاقىتتا ،ىمۇكەلس
ئۇخالپ قالغان كىشىگە ئوخشاش ھېچ گۇناھ  ئۇ كىشىگە قىلىدۇ،ئادا 

 بولمايدۇ.
 تۇيغۇلىرى-سھېكىشى ھوشىغا كېلىپ  ئەگەر كېسەل

 .مازلىرىنى تەرتىپ بويىچە ئوقۇيدۇنائۆتۈپ كەتكەن  نورمالالشسا،
ىن شېپ ە قېلىپ قالغانئۈستىد ،بويىچە ىتەرتىپنامازنىڭ  ،مەسىلەن

بۇ ھەقتە مۇنداق ھەدىس  .دىن ئەسىر نامىزىنى ئوقۇيدۇنامىزىنى ئان
ال إ ذكرها ال كفارة لها  إذانام عن صالة أو نسيها فليصلها من  ملسو هيلع هللا ىلص:قال »كەلگەن: 

كىمكى ناماز ۋاقتىدا ئۇخالپ قالغان ياكى ئۇنى > :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »« ذلك
سىگە كەلگەندە ئوقۇسۇن، ئۇنىڭغا بۇنىڭدىن ېئۇنتۇپ قالغان بولسا ئۇنى ئ

 ①.«دېگەن <رەت يوقففاباشقا كە
 ھوشبى كىشىنىڭ بلىك بىھوش بولغانكېسەل ياكى داۋاالش سەۋە

ئۇخالپ قالغان  كۈندىن ئېشىپ كەتمىگەنال بولسا، بولغان ۋاقتى ئۈچ
چ ئۈ ش بولغان ۋاقتىبىھو ىڭ ھۆكمىگە ئوخشاش بولىدۇ. ئەگەركىشىن

ىرىنى ئادا قىلىش ساقىت كۈندىن ئېشىپ كەتسە ئوقۇيالمىغان نامازل
 ە قەدەر ساراڭنىڭھوشى ئەسلىگە كەلگەنگ-ىلئۇ كىشى ئەق بولىدۇ.

ىن كېيىن ناماز ھوشى ئەسلىگە كەلگەند-ىئەقل ،ۇپھۆكمىدە بول
رفع » :نىڭ مۇنۇ سۆزى دەلىلدۇر ملسو هيلع هللا ىلصبۇنىڭغا پەيغەمبەر  .ئوقۇشنى باشاليدۇ

                                                             
 .مۇسلىم توپلىغان ①
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القلم عن ثالثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى 
 ىدىنبال نارەسىدە :كىشىدىن كۆتۈرۈلدى تۈرلۈكەلەم ئۈچ ق» «يفيق
 ىندئويغانغۇچىلىك، ساراڭ ۇچىدىنغەتكە يەتكۈچىلىك، ئۇخالپ قالغباال

 باال ۋە نارەسىدەنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ھەدىستە  ①«.ئەقلىگە كەلگۈچىلىك
 غان،ىتىلغا ئېلىنم ىشقا بۇيرۇغانلىقىنامازنى ئادا قىل ساراڭ كىشىنى
 ىنىقازاس ڭنامازنى نىقالغان ياكى ئۇنتۇپ قالغان كىشىبەلكى ئۇخالپ 

تائاال توغرىغا مۇۋەپپەق  هللا. تىلغا ئېلىنغان غانلىقىۇبۇير قىلىشقا
 قىلغۇچىدۇر.

ماڭا  ، يېنىمداااللمايمەناھارەت ئ: مەن ئۆزۈم تئالوس -2
ۋە  تام، يەردوختۇرخانىدىكى . ۇ يوقياردەملىشىدىغان كىشىم

ممۇم ەتۇرۇپ تەي بىلىپ ىنىاليدىغانلىقىتاز ھەر كۈنىىالرنى چنىسېل
 ؟بوالمدۇسام قىل

نىڭ يېنىدا ئۇنى تاھارەت ئالدۇرۇپ ىكىش كېسەلجاۋاب: ئەگەر 
االلمىسا، بۇنداق ، ئۆزى ھەم تاھارەت ئقويىدىغان كىشى بولمىسا

﴿َوإِْن كُْنُتْم َمْرَضى أَْو عَلَى  :مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  .تەيەممۇم قىلىدۇ ئەھۋالدا
ًبا َسَفر  أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن  َساَء فَلَْم َتِجُدوا َماًء فََتَيم َُموا َصِعيًدا َطي ِ الَْغائِِط أَْو لَاَمْسُتُم الن ِ

سۇ زىيان ) ئەگەر كېسەل بولساڭالر» فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَيِْديُكْم ِمْنُه﴾
اكى ي ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ )سۇ تاپالمىساڭالر(، قىلىدىغان بولسا(،

 بىرسىڭالر ھاجەتخانىدىن كەلگەن )يەنى تاھارەت سۇندۇرغان(سىلەرنىڭ 
ئاياللىرىڭالر بىلەن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن ياكى  بولساڭالر،

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى توپلىغان، ھاكىم  ①
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ممۇم سۇ تاپالمىساڭالر، پاك تۇپراققا تەيە )غۇسلى تاھارەت ئۈچۈن(
سۇ  .①«قولۇڭالرغا مەسھى قىلىڭالر ئۇنىڭ بىلەن يۈزۈڭالرغا،. قىلىڭالر
 ئۆزرىلىككىشى  لمايدىغانۋە تەيەممۇم قىال يدىغانەلمەئىشلىت

ىز ۋە تەيەممۇمسىز ناماز ناماز ۋاقتى كىرگەندە تاھارەتس ،سابلىنىپېھ
 تاقىتىڭالرنىڭ» ﴿فَات َُقوا الل ََه َما اْسَتَطْعُتْم﴾ :مۇنداق دەيدۇ تائاالهللا  .ئوقۇيدۇ

  .②«قىلىڭالرقا تەقۋادارلىق هللا يىتىشىچە
 ما نهيتكم عنه» :دۇرسۆزى ھەم بۇنىڭغا دەلىل نىڭ مۇنۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

گەن چەكلىمەن سىلەرنى » «فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
ىڭ تاقىتىڭالرن نىئىشغان بۇيرۇمەن سىلەرنى ، تۇرۇڭالريىراق  ئىشتىن

 ③«.ئورۇنداڭالر يىتىشىچە

ساھابىلەر  ىر قىسىمب سەپەرلىرىدەنىڭ بەزى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ڭ بۇ ئۇالرنى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ە تەيەممۇمسىز ناماز ئوقۇغانتاھارەتسىز ۋ

 ڭنىائائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھ بۇ ئىش .نى ئىنكار قىلمىغان ئىدىىئىش
ەر ساھابىل بەزى، بولۇپ پ كەتكەن سەپەردە يۈز بەرگەنپكىسى يۈتۈۇالب

 .مىدىتاپالى ئىزدەشكە بېرىپ ئۇنى قى بىلەن ئۇنۇنىڭ بۇير ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
، ئۇ چاغدا تېخى كىرگەندە ئۇالر تاھارەتسىز بولۇپ نامازنىڭ ۋاقتى

لىك بسەۋە ئىش ئاندىن مۇشۇ .ن ئىدىتەيەممۇم يولغا قويۇلمىغا
. قويۇلدى تەيەممۇم يولغاھەققىدىكى ئايەت نازىل بولۇپ، تەيەممۇم 

 ېسەلكتۇر. شۇڭا بلىش ۋاجىىمۇم قممانا بۇنداق ۋاقىتتا تەيە الشقاشۇڭ

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -6رە مائىدە سۈ ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -56سۈرە تەغابۇن  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
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دۇرۇپ لكىشى سۇ ئىشلىتىشكە قادىر بواللمىسا ياكى يېنىدا تاھارەت ئا
ۇ ش ئەكەلدۈرۈپ قبىر قاچىدا پاك تۇپرا ،قويىدىغان كىشىمۇ بولمىسا

تاھارەتكە  بۇنداق قىلىش ـــ .تۇرجىبۋا ىتەيەممۇم قىلىشتۇپراقتا 
 بەلكى .بۇ ئىشقا سەل قاراش دۇرۇس ئەمەس ،ە قىلىدىغان بولۇپكۇپاي

 .كېرەك رىشىىببۇنىڭغا ئەھمىيەت  بارلىق دوختۇرخانىالر
شتىن ىتاھارەت ئېلىش ۋە تەيەممۇم قىل نىڭكېسەل كىشى

ياكى ئىستىجمار  ①قىلىش ئىستىنجا ىتىنىكىچىك تەر-چوڭئىلگىرى 
 ،ئەمەس شەرت. سۇ ئىشلىتىش تۇرۋاجىب ئارقىلىق )تازىلىشى( ②شقىلى

 راش نەرسىلەڭغا ئوخشۋە شۇنىياغاچ  ،چالماتاش، تۇپراق،  ،بەلكى قەغەز
لېكىن  ،قىلىدۇكۇپايە  ساىجاسەت يوقىغانغا قەدەر پاكىزلىنتاكى بىلەن 

ش بىلەن ۈتۈئەگەر ئۈچ قېتم سۈر .ۋاجىب تازىالش ئۈچ قېتىم
 ملسو هيلع هللا ىلصەر پەيغەمب .ۋاجىبتۇر تازىالش پاكىزالنغانغا قەدەرتاكى  ،پاكىزالنمىسا

ئىستىجمار قىلغان » «استجمر فليوترمن »: بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن
 ③«.كىشى تاق قىلسۇن

 تېخىمۇ كۈچلەندۈرىدۇ: بۇنى ىھەدىس تۆۋەندىكىنىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  
 ىنتبىزنى ئۈچ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «ونهانا أن يستنجى أحدنا بأقل من ثالثة أحجار»

نهى أن يستنجى » :يەنە ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ④.«الشتىن توستىىئاز تاش بىلەن تاز
زەك بىلەن ېسۆڭەك ۋە ت» «طهرانأو روث ، وقال  إنهما ال يعظم ب

                                                             
 .ەرسىلەرنى سۇ بىلەن تازىالشرەت يولىدىن چىققان پاسكىنا نئالدى ۋە ئارقا تە ① 

رەت يولىدىن چىققان پاسكىنا نەرسىلەرنى تاش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئالدى ياكى ئارقا تە ② 
 .بىلەن تازىالشسىلەر نەر
  ئەھمەد توپلىغان. ③
  مۇسلىم توپلىغان. ④
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 ①.«دېگەن <ئۇ ئىككىسى پاكلىيالمايدۇ>ۋە  قانتىن توسىزالشپاك
گىپىس  قولۇمدا ياكى ھەر ئىككى بىر قولۇمدائال: ئەگەر وس -3

 ھەت بولسا قانداقسۇ زىيان قىلىدىغان جارا ئىككىسىدەبولسا ياكى ئۇ 
 رسىيۈزنىڭ دائىى ھارەتتىكبىلەن تا تەيەممۇم ؟مەنتەيەممۇم قىلى

 ئوخشاشمۇ؟
رسى يۈزنىڭ دائىى ھارەتتىكبىلەن تا تەيەممۇمجاۋاب: شۇنداق. 

)يەنى قولىنى تۇپراققا بىر ئۇرۇپ، قولى  يۈزنى تۇپراق بىلەن .ئوخشاش
ەنە قۇالقتىن ي بىرپىدىن ساقالغىچە، ىىڭ ئۈستى تەرشانىنېپ بىلەن(

ى ۋە سىرتىنى بىر قۇالققىچە سىاليدۇ. ئىككى قولىنىڭ ئىچ
تارتىپ بارماقلىرىنىڭ ئۇچىغىچە سىاليدۇ، ئەگەر ئىككى  بېغىشىدىن

 اسجاراھەت بول چۇق()ئوياكى گىپس ئۈستىگە  ،بولساقولىدا گىپىس 
 .دۇقىلى ىمەسھ ئىككى قول ئۈستىگە

 چۇق()ئونىڭ بىرى ساق بولۇپ يەنە بىرىدە ىئەگەر ئىككى قول
جاراھەت بار  ،نى يۇيۇپىساق قول ،ياكى گىپىس بولسابولسا جاراھەت 

يەنە  .قىلىدۇ مەسھىس ئۈستىگە سۇ بىلەن قولىغا ياكى گىپى
ياكى  داكابىرى  قولىنىڭ ئىككى قولى ياكى ئىككى ،شۇنىڭدەك

شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن تېڭىلغان بولۇپ ئۇنىڭغا سۇ زىيان 
 .نىدۇلسا تەيەممۇم قىلىدىغان بوىقىل

 ئەر كىشىگە ئايال كىشى ،بار تۇرۇپ ستىراالرېسئەر  ئال:وس -4
 ستىرالىق قىلسا دۇرۇس بوالمدۇ؟ېس

تىراالر، سېتۇرخانىالردا ئەرلەر ئۈچۈن ئەر سدوخبارلىق جاۋاب: 

                                                             
 ئەبۇ ئەھمەد ۋە ئىبنى ئەدىي توپلىغان. ①
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 يجىددى». شۇنداقال كېرەكشى ۇستىراالر بولېئايالالر ئۈچۈن ئايال س
باشقا ۋاقىتالردا ئەرلەر ئۈچۈن ئەر دوختۇرالر، ئايالالر  تىن «زۆرۈرىيەت

پەقەت ئايال كىشىنىڭ . ئەگەر كېرەكشى ۇچۈن ئايال دوختۇرالر بولئۈ
« زۆرۈرىيەت» ،لۇپ قالساىلى بوكېس لەلەيدىغانختۇرال بىئەر دو

. بولىدۇ ىڭ ئايال كىشىنى داۋالىشى دۇرۇسئەر كىشىنبىدىن سەۋە
 ىلىسېك لەلەيدىغانبىپەقەت ئايال دوختۇرال ئەر كىشىنىڭ  ،شۇنىڭدەك

ئايال كىشىنىڭ ئەر كىشىنى داۋالىشى ھەم دۇرۇس بولىدۇ.  ،لۇپ قالسابو
ۇم ئەر دوختۇر، ئايالالر ئۈچۈن قوۈچۈن چئەرلەر ئ ،ئەگەر ئۇنداق بولمىسا

 ۋە نى ئۈزۈشتىلىرىىپىتنە ۋاس. كېرەكشى ۇئايال دوختۇر بولقۇم وچ
 ئەرلەر ئۈچۈن ،ئۈچۈن قېلىشتىن ساقلىنىش يالىنامەھرەملەر بىلەن خ

 نىڭستىراالرېقۇم ئايال سوستىراالر، ئايالالر ئۈچۈن چېقۇم ئەر سوچ
 شى ۋاجىب بولىدۇ.ۇبول

قانداق تاھارەت خالتىسى سېلىنغان بىمار  سۈيدۈك: ئالوس -1
 ؟قانداق ناماز ئوقۇيدۇئالىدۇ ۋە 

سۈيدۈك  خۇددى بىمار سۈيدۈك خالتىسى سېلىنغانجاۋاب: 
ىگە ىلسېۋە ئىستىھازە ك كىشى ىلىگە گىرىپتار بولغانسېتامچىالش ك

ان لىنغېسۈيدۈك خالتىسى س ،لۇپبو ئوخشاش غاگىرىپتار بولغان ئايال
شۇ ھالىتىدە ناماز ئوقۇۋېرىدۇ. ئەگەر سۇ ناماز ۋاقتى كىرسە  بىمار

شكە ناۋادا سۇ ئىشلىتى .قادىر بواللمىسا تەيەممۇم قىلىدۇئىشلىتىشكە 
 تائاالهللا  .لەن تاھارەت ئېلىشى ۋاجىب بولىدۇقادىر بواللىسا سۇ بى

قا هللا تاقىتىڭالرنىڭ يىتىشىچە» ﴿فَات َُقوا الل ََه َما اْسَتَطْعُتْم﴾ :مۇنداق دەيدۇ
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   .①«ىق قىلىڭالرتەقۋادارل
قان نەرسە ئۇ كىشىنىڭ چىقتاھارەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن 

ى ۋاقتناماز ناماز ئۈچۈن ۋاق ن ھەر بىر يەتكۈزمەيدۇ لېكى تەسىرنامىزىغا 
كىشى  چۈنكى ئۇ ،لىدۇتاھارەت ئا بىر قېتىم كىرگەندىن كېيىن

ىپتار گىرسۈيدۈك تامچىالش كېسىلىگە  .مۇشۇنداق قىلىشقا مەجبۇردۇر
سۈيدۈك ئەۋرىتىدىن گەرچە شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە  بولغان بىمار

تار ىگە گىرىپسىلې. ئىستھازە كۋاتقان بولسىمۇ ناماز ئوقۇۋېرىدۇچىقى
ئۇزۇن مۇددەت چىققان قان گەرچە  ،شۇنداق بولۇپ مۇبولغان ئايال

 لېكىن دائىم ،ال شۇ ھالىتىدە ناماز ئوقۇۋېرىدۇبولسىمۇ ئۇ ئاي
تى كىرگەندىال تاھارەت پەقەت ناماز ۋاق بولغانلىقى ئۈچۈن زتاھارەتسى

 غاايالئ بىر ىگە گىرىپتار بولغانسىلېئىستىھازە ك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئالىدۇ.
ى ۋاقتناماز نامازغا ۋاق ھەر بىر » «توضئي لوقت كل صالة»: دېگەن مۇنداق

  ②«.كىرگەندە تاھارەت ئېلىڭ
 ،بىمار گىرىپتار بولغانسىلىگە ېش كسۈيدۈك تامچىال ،دېمەك

رىدا سورالغان يۇقىلىگە گىرىپتار بولغان ئايال ۋە سىېئىستىھازە ك
كى يا پەرزمەيلى ھەممىسى  الرنىڭسۈيدۈك خالتىسى سېلىنغان بىمار

ۇ دقۇرئان ئوقۇي ،ۆز ۋاقتىدا ئوقۇۋېرىدۇبارلىق نامازالرنى ئ ،نەپلە بولسۇن
 ئەگەر ناماز ۋاقتى .قىلىدۇ پكەئبىنى تاۋاكىدە بولسا مەك ھالەتتەۋە شۇ 

، ھەتتا يەنە بىر ۇ قىلىۋاتقان ئىشالردىن توختايدۇىپ كەتسە شچىق
تائاال توغرىغا  هللاتاھارەت ئالىدۇ. ئاندىن نامازنىڭ ۋاقتى كىرگەندە 

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -56تەغابۇن سۈرە  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 غۇچىدۇر.لىمۇۋەپپەق ق
قان يۇقى بار كىشى شۇ كىيىمىدە ناماز  كىيىمىدەئال: وس -6

 ؟ساقالپ تۇرامدۇبولغۇچە پ لىياكى پاكىز كىيىم تېپى ئوقۇسا بوالمدۇ
 رىىتىشتىن ئىلگېۋاقتى چىقىپ ك نامازكىشىگە  ئەگەر ئۇجاۋاب: 

پاك كىيىمگە ئالماشتۇرۇش ياكى يۇيۇش ۋە قان يۇقىنى 
 ،ىشى شۇ ھالىتدە ناماز ئوقۇۋېرىدۇئۇ ك ،سابولمى چىلىكىمۇمكىن

هللا  .ساقالپ تۇرمايدۇ ن دەرىجىدەنامازنىڭ ۋاقتى چىقىپ كېتىدىغا
 تاقىتىڭالرنىڭ يىتىشىچە» ﴿فَات َُقوا الل ََه َما اْسَتَطْعُتْم﴾: مۇنداق دەيدۇ تائاال
 . ①«قا تەقۋادارلىق قىلىڭالرهللا

 ،ىكىيمىنى يۇيۇش قادىر بواللىسا قان يۇقى نىڭمۇسۇلمان كىشى
ۋاجىب. ئەگەر  ىشۇپاك كىيىمگە ئالماشتۇر نىجاسەت بار كىيىمىنى

يتا وقۇۋېرىدۇ ۋە نامازنى قاقادىر بواللمىسا شۇ ھالىتىدە ناماز ئ
ىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلصدەلىلدۇر. پەيغەمبەر  بۇنىڭغا ئىلگىرىكى ئايەت تولۇقلىمايدۇ.

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا »: دۇربۇنىڭغا دەلىل مۇمۇنۇ سۆزى
مەن  ،تۇرۇڭالريىراق  ئىشتىنچەكلىگەن مەن سىلەرنى » «منه ما استطعتم

 ②.«تىشىچە ئورۇنداڭالرنىڭ يىتاقىتىڭالر نىئىشغان بۇيرۇسىلەرنى 
ئارا ئۆز خىزمەتچىلىرى بەزى ئايال رخانىنىڭدوختۇئال: وس -8

ۋازى بىلەن پاراڭالشقاندا ئا خىزمەتداشلىرىپاراڭالشقاندا ياكى ئەر 
بىلەن قول  لەرئەر باشقا ىلىرى ئەر دوختۇرالر ۋەبەز .لۈپ كېتىدۇۈكۆتۈر

                                                             

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -56سۈرە تەغابۇن  ①

 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
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؟ مەنېھۆكمى تىكى شەرىئەتبۇنداق قىلىشنىڭ  .ئېلىشىپ كۆرۈشىدۇ
 كۈت قىلساق بىزگە گۇناھ بوالمدۇ؟بۇنىڭغا سۈ

 ،ۆلۈشىبئايال دوختۇرالر بىمارالرنىڭ ئەھۋالىغا كۆڭۈل -جاۋاب: ئەر
ئورۇنالردا ا باشق يۇقىرى ئاۋازدا پاراڭالشماسلىقى ۋە ئۇالرنىڭ يېنىدا
 رەك.ېپاراڭلىشىشى ك

ئەر كىشىنىڭ ، لىشىپ كۆرۈشۈش مەسىلىسىگە كەلسەكقول ئې
ول ئېلىشىپ بىلەن ق لەرئايال كىشىئۆز مەھرەملىرىدىن باشقا 

 مۇ ئۆزىگەڭالرنىستىراېس ۋە الردوختۇر ئايال .كۆرۈشۈشى دۇرۇس ئەمەس
 دۇرۇس ىقول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش بىلەن لەرئەر كىشى غانبولمى مەھرەم
« إني ال أصافح النساء»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،چۈنكى .ئەمەس

  ①«.مەن ئايالالر بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشمەيمەن»
ه ما مست يد رسول ال والل  : »مۇنداق دېگەن ائائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھ

 ،بىلەن قەسەمكى هللا» «يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكالمملسو هيلع هللا ىلص ه الل  
پ گىېلنىڭ قولىغا قەتئىي تئايا ھېچبىرىڭ قولى ن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

ن ئالغاسۆز بىلەن بەيئەت  پەقەت ئايالالردىن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  غان.باقمى
 ەملىرىئۆزىنىڭ مەھر نىڭكىشىشۇڭا ئايال   ②.«ئىدى

ر كىشىلەئەر ا ۋە ئۇالردىن باشق ىر، بىمار، مۇددوختۇر ھېسابالنمايدىغان
 ياخشى سۆزئۇالرغا  ،لمايدۇبوۈشى دۇرۇس قول ئېلىشىپ كۆرۈش بىلەن

 ۋە يۈزىنى يدۇقول ئېلىشىپ كۆرۈشمە بىراق ،ساالم قىلىدۇ ،قىلىدۇ
اب زىنى نىقيۈ ھەمدە نى يۆگەيدۇبەدىنى ۋە كىشى بېشى . ئاياليدۇئاچما

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ» ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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 هللا .ئەۋرەت ۋە پىتنىدۇر ل كىشىچۈنكى ئايا ،بىلەن بولسىمۇ ياپىدۇ
لُِكْم أَْطَهُر ﴿َوإِذَا تائاال مۇنداق دەيدۇ:  َسأَلُْتُموُهن َ َمَتاعًا فَاْسأَلُوُهن َ ِمْن َوَراِء ِحَجاب  ذَ

﴾ سىلەر پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرىدىن بىر نەرسە سوراپ » لُِقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهن َ
، مۇنداق پەردە ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالر ماقچى( بولساڭالر،ل)ئا

نىڭ دىللىرىنىمۇ ئەڭ پاك الرئۇ قىلىش سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ،
 .①«تۇتىدۇ
﴾ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا   ﴿َولَا يُْبِديَن ِزيَنَتُهن َ إِل َا لُِبُعولَِتِهن َ أَْو آبَائِِهن َ

ۋە  تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا( زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن»)
 .②«دىن باشقا كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇنئاتىلىرى

 ڭدەك ئايال كىشىنىڭ قولشۇنى .زىننەتتۇر چوڭباش ۋە يۈز ئەڭ 
زىننەتلەر ياكى بوياقالرنىڭ ھەممىسى يۇقىرىدا بايان -زىبۇپۇتىدىكى  ۋە
 .گە سەۋەب بولىدۇپىتنى ھۆكمى بويىچەىلىنغان ئىككى ئايەتنىڭ ق

 ئايال. شۇڭا لۇپبو رى ئەۋرەتېىڭ ھەممە يئايال كىشىن ،مەقسەت
قول ئېلىشىپ  بولىدىغان سەۋەب ىگەشى ۋە پىتنۇنۇئور كىشىنىڭ
  .ۋاجىبتۇر رۇشىتۇشالردىن يىراق ىئ كە ئوخشاشكۆرۈشۈش

ستىرا ېس ،الردوختۇر ئايال بەزى دىكىدوختۇرخانىئال: وس -7
ىلەك ، ببويۇنتار كىيىملەرنى كىيىپ  ئىشچىلىرىلىق ىتاز ۋە ئايالالر

ى ھۆكمتىكى شەرىئەتبۇنداق قىلىشنىڭ  .يۈرىدۇ وچۇقئ ۋە پاچاقلىرى
 ؟مەنې

 ىتى قىلىدىغانخىزمتازىلىق ستىرا ياكى ې، سجاۋاب: دوختۇر

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -13سۈرە ئەھزاب  ①
 .بىر قىسمى ئايەتنىڭ -35نۇر سۈرە  ②



 كېسەل كىشىنىڭ تاھارىتى ۋە نامىزىنىڭ ھۆكۈملىرى

 27  

ش تەقۋالىق قىلى قاهللا ،پىتنە سەۋەبلىرىدىن چەكلىنىپئايالالرنىڭ 
 ئەۋرەتلىرىنى ئاشكارىالپ قويمايدىغان ياكى زالىرىنىئە بەدەن يۈزىسىدىن

سەتمىسىگە مۇۋاپىق شەرىئەت كۆر كىيىملەرنى كىيىش ئارقىلىق
ن ائالنىڭ جاۋابىدا بايوبۇنىڭغا يەتتىنچى س تۇر.يۆگىنىشى ۋاجىب

نىڭ مۇنۇ سۆزى ھەم  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .نغان ئىككى ئايەت دەلىلدۇرىقىل
  ①.«ئايال كىشى ئەۋرەتتۇر» «المرأة عورة»: دۇربۇنىڭغا دەلىل

صنفان من »: دۇرنىڭ مۇنۇ سۆزى ھەم بۇنىڭغا دەلىل ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط 

كاسيات عاريات مائالت مميالت رءوسهن كأمثال أسنمة البخت المائلة، ال يدخلن 
دوزاخ ئەھلىدىن » «الجنة وال يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا

غا قوللىرى ،بىرى :ئىككى تۈرلۈك كىشى بار مەن تېخى كۆرۈپ باقمىغان
ىنسانالرنى ئۇرىدىغان قىدەك قامچىالرنى ئېلىۋېلىپ ئۇكالىنىڭ قۇير

يالىڭاچتەك كىيىنگەن، ئۆزلىرىمۇ ئېزىپ  ،يەنە بىرى ؛كىشىلەردۇر
دىغان، باشلىرىدىكى چاچلىرى تۆگىنىڭ ىباشقىالرنىمۇ ئازدۇر

ە ئۇالر جەننەتك ،لوكىسىدەك ساڭگىالپ تۇردىغان ئايالالر بولۇپ
 پۇرايدىغان يىراق مۇساپىدىن ەۇنچش جەننەتنىڭ پۇرىقى .كىرەلمەيدۇ
بۇ قاتتىق   ②«.نىمۇ پۇرىيالمايدۇىقىئۇالر جەننەتنىڭ پۇر ،تۇرۇقلۇق

 قورقۇتۇشتۇر.
اھەق ن كىشىلەرنىئۇالر  ،شىلەرگە كەلسەكقوللىرىدا قامچا بار كى

                                                             
 دېگەن. «ھەسەن سەھىھ»ۋە  تىرمىزى توپلىغان ①
 .مۇسلىم توپلىغان ②
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اكى ئەسكەر ي ،نىڭ ئىشلىرىغا ئىگە بولغان ساقچىكىشىلەر ۋە ئۇرىدىغان
 گىشلىكېـــ ئۇرۇشقا ت لغىنىۋاجىب بوۇر، كىشىلەردئۇالردىن باشقا 

  كىشىلەرنى ئۇرۇشتۇر.
بەدەنلىرىنى  ئۇالر ،يالىڭاچتەك كىيىنگەن ئايالالرغا كەلسەك

كىيىملەرنى كىيگەن ئايالالردۇر، )تار(  ياپالمايدىغان قىسقا ۋە نېپىز
تۇر، ڭاچئەمەلىيەتتە يالى دەك قىلسىمۇكىيىم كىيگەن كۆرۈنۈشتەئۇالر 

لىرى، پاچاقلىرى ياكى ئۇنىڭدىن باشقا باشلىرى، كۆكسىئۇالرنىڭ 
 ،ۇڭاش .يالىڭاچلىقنىڭ بىر تۈرىدۇر بولسا ئوچۇق قويۇشى يەرلىرىنى

ىيات ھتلەردىن ئېناچار ئەمەل نداقبۇ قا تەقۋالىق قىلىش يۈزىسىدىنهللا
، ئايال ئۈچۈن تۇرۇشيىراق  لۇشتىنبو سەۋەب ىگەۋە پىتن قىلىش

ىب بەدىنىنى تولۇق يېپىشى ۋاجئەرلەرنىڭ يېنىدا  كىشىنىڭ
ر ئايالال، لىشى ئۈچۈنېە ئلگۈباشقا ئايالالرنىڭ ئ ،ئوخشاشبولغىنىغا 

 شىىيىكىيىملەرنى ك رىكەڭ لۇق ياپىدىغانبەدىنىنى تو ىمۇئارىسىد
قا هللاۋە بىمارالرنىڭ تىرا سېس ،دوختۇرئايال -ئەر. لغا قويۇلغانوي

. ۇرتتىن قورقۇشى ۋاجىبهللاتەقۋادارلىق قىلىشى ۋە بارلىق ھەقلەردە 
ە تىن قورقۇشى ۋهللابۇ ھەقتە  نىڭستىرا ئايالالرېقال دوختۇر ۋە سشۇندا

ۇق لجايلىرىنى توبەدىنىنىڭ ھەممە  تۇرۇپپىتنە سەۋەبلىرىدىن يىراق 
 تائاال توغرا يولغا ھىدايەت قىلغۇچىدۇر. هللا. تۇرۋاجىب يېپىشى
 بەزى ،دا تېلېۋىزور بار بولۇپقىىيات كېسەللەرئال: بەزى وس -2

ۆرسە ك تېلېۋىزور بەزى بىمارالر ر كۆرۈشنى خااليدۇ، يەنەبىمارالر تېلېۋىزو
كۆرۈشنى تېلېۋىزور  غانلىقى ئۈچۈنىدىبول پ بىئاراملىسىقى ئىچى

 رەك؟ېىلشىمىز كق قانداقشۇڭا بىز  .خالىمايدۇ
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 الرنىڭ ئىچىدەئۇ ،بولۇپ الراربىمكۆپ  بىر ياتاقتا جاۋاب: ئەگەر 
 ۈگىتىپتپىتنىنى  ،بولسابار بىمارالر  كۆرۈشنى خالىمايدىغان تېلېۋىزور

 لىقماسۋىزور قويئۇالرنىڭ يېنىدا تېلې ئۈچۈن شتۈرۈشبلەرنى بىرلەقەل
 رەك.ېك

كۆرۈشكە قىزىقسا پەقەت بىر  تېلېۋىزورئەگەر ئۇالرنىڭ ھەممىسى 
ۆگىتىدىغان قۇرئان ۋە ئىلىم ئ . يەنىبولىدۇ شەرت بىلەن كۆرسە
مەنپەئىتى  غاىقدىن ۋە دۇنيالى ئۇنىڭدىن باشقا فىلىملەرنى ھەمدە

ئۇنىڭدىن باشقا  بولىدۇ.دا كۆرسە تۆۋەن ئاۋاز فىلىملەرنىگىدىغان ېت
يىنى يىتىدىغان ئوخشاش زى تاماشىغا-ۋە ئويۇنمۇزىكا -ناخشا

 رەك.فىلىملەرنى تاقىۋېتىش كې
ئەڭ  ـــېتىشى تەرك ئپۈتۈنلەي ۈشنى كۆرۋىزور تېلې نىڭئۇالر

ياخشى  ئەڭ نىئەھۋالىئۇالر ئۆزلىرىنىڭ  .را ئىشتۇرتوغ ياخشى ۋە
ۋە ئەزىيەت  يەتكۈزىدىغان زىيان، ئەمما ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە بىلىدۇ

لىشتىن توسىدىغان فىلىملەرنى ئۇيقۇ ۋە ئارام ئې، گاھى بىرىدىغان
ەزى ب ،شۇنىڭدەكباشقىالردىن تەلەپ قىلىشى دۇرۇس ئەمەس. شنى كۆرۈ

 يسىلىگە پەرۋا قىلماېڭ كقېرىنداشلىرىنى نادان كىشىلەرنىڭ
 دۇرۇس ئەمەس. ھەم شىتېلېۋىزور كۆرۈ

ىن تهللاھەققىدە  بىمارالر نىڭقويۇپ بىرىش زورتېلېۋى بىمارالرغا 
 تېگىدىغانتى ىمەنپەئ ولسا ئۇالرغائۇالر رازى بئەگەر قورقىدىغان، 

تېگىدىغان تى ىمەنپەئالر ئۇ ئەگەر ؛نى قويۇپ بىرىدىغانفىلىملەر
دىغان ئىشەنچىلىك بىر تىېۋۈئۇنى ئۆچۈر ،رازى بولمىساگە لەرفىلىم
 .تۇرخىمۇ اليىقېشى تۇشى ئاستىدا بولۇىنىڭ باشقۇركىش
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ئۆتكۈزۈشنىڭ ۋە  لىشىپ مۇراسىمىر ئارئايالال ۋەئەر ئال: وس -51
 نېمە؟مۇزىكا بىلەن داۋاالشنىڭ ھۆكمى 

دۇرۇس  ىپ مۇراسىم ئۆتكۈزۈشىلىشىئار نىڭجاۋاب: ئەر ۋە ئايالالر
ر شى، ئايالالۇبول الئەرلەر ئۈچۈن پەقەتبەلكى ئەرلەر مۇراسىمنىڭ  .ئەمەس

 ۋە ئايالالرنىڭ ئەر شى ۋاجىب.ۇبول الئۈچۈنئايالالر  پەقەتمۇراسىمىنىڭ 
 ۇر.دئەمىلىئەھلىنىڭ جاھىلىيەت  ،مۇنكەر ئىش بولۇپـــ لىشىشى ىئار

 !تائاال بىزنى ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن هللا
ــ ـئۇنىڭ ئاساسى يوق بەلكى ئۇ  ،مۇزىكا بىلەن داۋاالشقا كەلسەك

سەلدۇر. ئۇ ېداۋا ئەمەس بەلكى كـــ مۇزىكا  .سىزلەرنىڭ ئىشىدۇرلىەقئ
ئۇنىڭ ھەممىسى  ،بولۇپىن تاماشا ئەسۋابلىرىنىڭ قاتارىد-ئويۇن

 .ب بولىدۇسەۋە شىغانىڭ بۇزۇلۇئەخالق سەل قىلىدۇ ۋەېقەلبنى ك
 ـــ مەنپەئەتلىك ۋە كۆڭۈللەرگە راھەت بېغىشاليدىغان داۋاالش ئۇسۇلى

نەسىھەت ۋە مەنپەئەتلىك -لەرنىڭ قۇرئان، پايدىلىق ۋەزكېسەل
 ھەدىسلەرنى ئاڭلىشىدۇر.

لىرى بىلەن ىسكۈنۈئېچىش ئۋە ئۇنىڭدىن باشقا كۆڭۈل مۇزىكا 
نىڭ سەل كىشىلەرېك ـــ ئۇ .ردىندۇرباتىل ئادەتلە ـــ داۋاالش

لىق يدىسۈننەت ۋە پا ،قۇرئان ھەمدە ۋېتىدىغانۇى ئېغىرالشتۇرسىلىنېك
ول ال ح. دىندۇرى ئازايىتىۋېتىدىغان ئىشالرشننەسىھەتلەرنى ئاڭال-ۋەز

 !هوال قوة إال بالل  
 غاىمار ئۇ پەتىۋاب ،بىمارغا بىرەر پەتىۋا بەرسە دوختۇرئال: وس -55

 ؟رەكمۇېك مۇراجىئەت قىلىشى الرغاھەقتە ئالىم بۇياكى  ئەمەل قىالمدۇ
الىمالرغا ھۆكۈمدە ئ يجاۋاب: بىمارنىڭ دوختۇرالر دېگەن شەرئى
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ىمىغا دوختۇرالرنىڭ ئىشى ئۆز ئىل ،چۈنكى .شى زۆرۈرىمۇراجىئەت قىل
 .لىمنىڭمۇ ئۆز ئەھلى بارىئ يشەرئى ،ھالبۇكى .بولىدۇئاالقىدار ئىشالردا 

 قئارقىلى شەۋەتىئادەمنى ئ ەرياكى بىرقىلىش ن وفېلېشۇڭا بىمار  ت
ئەمەل قىلىدۇ. پەتىۋاغا ئىلىم ئەھلىگە مۇراجىئەت قىلغاندىن كېيىن 

مەن پاالنى ئالىمدىن » لەرنىڭئۇنىڭدىن باشقا كىشى ياكىدوختۇر 
 «جاۋاب بەرگەن مۇنداق اسورىغان ئىدىم، ئۇ ماڭمۇنداق ئىش توغرىسىدا 

ر قايسى بى .دۇرۇس ئەمەس رىشىىبدېگەنگە ئوخشاش ئىلىمسىز پەتىۋا 
بىمارالرغا  دوختۇر ۋاتقانە تۇرۇياكى شەھەردۋە  ائورۇن ياكى دوختۇرخان
 ،اقالس ىلىپنقىي تە)شەرئىي ھۆكۈمنى( بىلىشپەتىۋا بىرىش ئۈچۈن 

 ۋە قازىلىرىدىن شەھەرنىڭ ئالىملىرى تۇرۇشلۇقئۆزى  شۇ مەسىلىلەرنى
 يئىشەردوختۇر  . چۈنكىكېرەكرمەسلىكى مسىز پەتىۋا بەىئىل ،سورىشى

ئۆز كەسپىگە ئاالقىدار پەقەت ئەمەس، بەلكى دوختۇر  ئىلىم ئەھلى
تە ئىزدىنىشى ۋە نەسىھەت ، شۇ ھەقرىشىىببولغان ئىشالردىن خەۋەر 

 .كېرەكقىلىشى 
 دىغانمىدە ئىشلەيۈبۆللىكلىرى كېسەل ئەرلەر: مەن ئالوس -52

 تاكى تاڭبۆلۈمدە  شۇ مۇستىرا قىزېمەن بىلەن بىر س .راىستېس )ئەر(
 ىزالئىككىم پەقەت بەزىدە ،ئىشلەيدۇبىرگە بىرال ۋاقىتتا قانغا قەدەر ئات

بۇ  بىز، مىزقورقى نتىنىگە چۈشۈپ قېلىشپىت، بىز قالىمىز يالغۇز
 .تىرىشقان بولساقمۇ لېكىن ئۆزگەرتەلمىدۇقھالەتنى ئۆزگەرتىشكە 

 . مۇشۇنداقيوقكىرىم مەنبەيىمىز  مۇشۇ خىزمەتتىن باشقا بىزنىڭ
 تەمدۇق؟ بىزگەېدىن قورقۇپ خىزمىتىمىزنى تەرك ئتائاال هللا ھالەتتە

 .لىمىزىرىشىڭالرنى ئۈمىد قىكۆرسەتمە با توغر
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ئايال ۋە بىر  ەرجاۋاب: دوختۇرخانا مەسئۇللىرىنىڭ بىر ئ
دۇرۇس رۇنالشتۇرۇشى ئو ەنۆۋەتچىلىككبىللە  چىدەكې رانىىستېس

 پاھىشىگە جىنايەت ۋە  چوڭ ،خاتالىق ئېغىربەلكى بۇ  ،ئەمەس
ا قالس يالغۇزئايال بىر ئورۇندا ۋە بىر  ئەربىر  ،نكىۈچاقىرغانلىقتۇر. چ

تە بولىدىغان ئىشالرنى ىئۇالرغا پاھىشە ۋە ئۇنىڭغا ۋاستاننىڭ شەي
ە ھەدىست ھسەھى .يدۇلمابو ساقالنغىلىچىرايلىق كۆرسىتىشىدىن 

 «ال يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
تۇرمىسۇن،  يالىبىر كىشى )مەھرىمى بولمىغان( بىر ئايال بىلەن خ»

 ①.«بولىدۇان شەيتنچىسى ىئۇ ئىككىسىنىڭ ئۈچ قىلسائەگەر ئۇنداق 

لىقى ولغانتە بىۋاس رام قىلغان ئىشقاتائاال ھا هللاسىزنىڭ خىزمىتىڭىز 
بەلكى دۇرۇس ئەمەس،  ىڭىزقىلىش خىزمەت تتەھالە نداقبۇ ،ئۈچۈن

ئۈچۈن بۇ  هللائەگەر سىز  .تىش ۋاجىبېبۇ خىزمەتنى تەرك ئ زگەسى
ىدۇ. بىر سىنىسىزگە ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى هللاخىزمەتنى تەرك ئەتسىڭىز 

ِق الل ََه يَْجَعْل لَُه َمْخَرًجا ۞ َويَْرُزقُْه ِمْن : مۇنداق دەيدۇھەقتە  بۇ تائاالهللا  ﴿َوَمْن يَت َ
 ولىي چىقىش ئۇنىڭغا هللا قورقىدىكەن، تىنهللاكىمكى » َحْيُث لَا يَْحَتِسُب﴾

   . ②«رىدۇىئويلىمىغان يەردىن رىزىق ب ئۇنىڭغا هللا[. 2] رىدۇبى

 ﴿َوَمْن يَت َِق الل ََه يَْجَعْل لَُه ِمْن أَْمِرِه يُْسًرا﴾: مۇنداق دەيدۇيەنە  تائاالهللا 
 ئاسانالشتۇرۇپ ئىشىنى ئۇنىڭ هللا قورقىدىكەن، تىنهللاكىمكى »
رۇندا ئو كىشى بىلەن بىر ئەر مۇراىستېس ئايال شۇنىڭدەك .③«رىدۇبى

                                                             
 ئەھمەد توپلىغان. ①
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -3ۋە  -2الق ەسۈرە ت ②
 بىر قىسمى. ئايەتنىڭ -4سۈرە تەالق  ③
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ىلەن كىشى ب )ئەر، ئەگەر ىقىلىش ئېھتىياتقاتتىق  لىشتىنيالغۇز قې
خىزمىتىدىن ئىستىپا  ئورۇندالمىساتەلىپى  قالماسلىق( يخالى

 ئۇنىڭغا تائاال هللا كىشى بىرھەرسىلەردىن رەك. چۈنكى ېك سورىشى
 .ورىلىدۇھارام قىلغان ئىشتىن س ۋاجىب قىلغان ۋە

)ئەر( بىر  دە ئىشلەيدىغانكۆرۈش ئۆيى سەلېك: مەن ئالوس -53
. دۇئىشلەيبىرگە  مۇقىز ستىراېس نەپەر بىرمەن بىلەن دوختۇر، بۇ ئۆيدە 

 خىل-مۇقەدەر ئارىمىزدا خىل ەلگەنگەكۆرسىتىدىغان كىشى ك كېسەل
 نېمە؟شەرىئەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ھۆكمى  .پاراڭالر بولىدۇ تېمىدا

گە ىمھۆكئالنىڭ سو ئالدىنقى مىجاۋاب: بۇ مەسىلىنىڭ ھۆك
 يئايال كىشى بىلەن خالى )مەھرەمسىز( ، سىزنىڭشتۇرئوخشا

را تىسېس ياكى ختۇرقېلىشىڭىز دۇرۇس ئەمەس. بىر ئەر كىشىنىڭ دو
 كېسەلئايال كىشى بىلەن مەيلى  )مەھرەمسىز( بىرباشقا  ،بولسۇن

ئىلگىرىكى شى ۇرۇت يخالى ئۆيدەياكى ئۇنىڭدىن باشقا  ىكۆرۈش ئۆي
سەۋەب  بۇ پىتنىگە ،چۈنكى .دۇرۇس ئەمەس ھۆكمى بىلەنھەدىسنىڭ 

ساقلىنىپ  لەرالرەھىم قىلغان كىشى هللاپەقەت بۇنىڭدىن  ،بولىدۇ
ر غا ئايالالئايالالر ۋە كۆرۈش ئۆيى ەلسېك ئەرلەر گەقاالاليدۇ. شۇڭا ئەرلەر

  .كېسەل كۆرۈش ئۆيى بولۇشى كېرەك
 يەنەيىنكى ېك نامازنىبىر  ۋاقىتالردا كۆپىنچەمەن ئال: وس -54

 كېسەلشى لۇوئوقۇيمەن. بۇنداق ب جەملەپ كېچىكتۈرۈپ غانامازبىر 
لىكى جىددىيش ئۆيىدىكى خىزمەتنىڭ ىتىزۆدىكى ياكى كىمۈبۆل

لەرنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ جۈمە كېسەل ،سەۋەبىدىندۇر، يەنە شۇنىڭدەك
 ؟توغرىمۇ نداق قىلىشىمنىڭ بۇېم ئايرىلىپ قالىمەن. مۇنامىزىدىن
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سىزنىڭ نامازنى ئۆز  جاۋاب: نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇش ۋاجىب.
 .ىكتۈرۈشىڭىز دۇرۇس ئەمەسچېۋاقتىدىن ك

ياكى شۇنىڭغا  نۆۋەتچىئەگەر سىز  ،امىزىغا كەلسەكئەمما جۈمە ن 
 ،بولسىڭىزئىمكانىيىتى يوق كىشى ى ئوقۇشقا جۈمە نامىز ئوخشاش

سەل كىشىگە ېكجۈمە نامىزى سىزدىن ساقىت قىلىنىدۇ. سىز 
سىزنىڭ جۈمە نامىزىدىن باشقا  .ن نامىزى ئوقۇيسىزشىېئوخشاش پ
 جەملەپئىككى نامازنى  ۋاجىب، ىڭىزئۆز ۋاقتىدا ئوقۇش نامازالرنى

 ئوقۇشىڭىز دۇرۇس ئەمەس.
چىرايلىق بەزى ئايال خادىملىرى  دوختۇرخانىنىڭئال: وس -51

الرنىڭ لىدۇ، بۇ ئۇېئەڭلىك سۈركەپ ك-ئۇپا شى ئۈچۈنبولۇ
شى مۇمكىن. شەرىئەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ۇبىلمەسلىكىدىن بولغان بول

 نېمە؟ھۆكمى 
ئۇالرنىڭ بولسا ئايالالر ۈپ قالىدىغان ئەرلەر كۆر جاۋاب: ئەگەر ئۇالر

ا بولس ىالئايالالر ئارىسىد پەقەت ئەمما دۇرۇس ئەمەس. ىشىقىل نداقبۇ
ئەر  )مەھرەم ھېسابالنمايدىغان( دۇرۇس. ئايال كىشىنىڭ يۈزىنى

ڭغا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن بولسىمۇ شۇنىكىشىدىن گەرچە نىقاب ۋە 
﴿َوإِذَا َسأَلُْتُموُهن َ َمَتاعًا : مۇنداق دەيدۇھەقتە  بۇ تائاالهللا يېپىشى ۋاجىب. 

لُِكْم أَْطهَ  سىلەر پەيغەمبەرنىڭ » ﴾ُر لُِقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهن َ فَاْسأَلُوُهن َ ِمْن َوَراِء ِحَجاب  ذَ
ن پەردە ئارقىسىدى ماقچى( بولساڭالر،لئاياللىرىدىن بىر نەرسە سوراپ )ئا

رنىڭ ئۇال سوراپ ئېلىڭالر، مۇنداق قىلىش سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ،
لَا ُيْبِديَن : مۇنداق دەيدۇ يەنە تائاالهللا  .①«دىللىرىنىمۇ ئەڭ پاك تۇتىدۇ ﴿َو

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -13سۈرە ئەھزاب  ①
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نِِهن َ أَْو بَِني ِزيَنَتُهن َ إِل َا لُِبُعولَِتِهن َ أَْو آبَائِِهن َ أَْو آبَاِء بُُعولَِتِهن َ  أَْو أَبَْنائِِهن َ أَْو أَبَْناِء بُُعولَِتِهن َ أَْو إِْخَوا
﴾ نِِهن َ تاشقى زىننەتلىرىدىن باشقا( زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن، )» إِْخَوا

ىڭ يا ئەرلىرىن ن ئاتىلىرىدىن، يا ئوغۇللىرىدىن،ئاتىلىرىدىن، يا قېيى
ا قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا ئۆز قېرىنداشلىرىدىن، ي

ىننەت زئايەتتىكى  .①«كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن باشقا ئوغۇللىرىدىن
 ،لۇپىدىغان بوۋە كۆكرەكنى ئۆز ئىچىگە ئال پۇتيۈز، باش، قول، ـــ 

 سابلىنىدۇ.ېھھەممىسى زىننەت  بۇالرنىڭ
خ! چىش دوختۇرلۇق ساھەسىدە ئايال شەي پەزىلەتلىك ئال:وس -56

 ؟قانداق كۆزقارىشىڭىز شى ھەققىدەداۋالىنى كىشىنىڭ ئەر كىشى
ئەر دوختۇرالرنىڭ ئۆزى تۇرۇشلۇق شەھەردە چىش داۋااليدىغان  لۇپمۇبو

 ②؟دۇرۇسمۇ ىشىلىىلىپ تۇرۇپ شۇنداق قى بكىنىلتولۇق ئىكەن
، بولسۇن لەردەۋە ئۇنىڭدىن باشقا ساھە چىش ساھەسىدە جاۋاب:

 ئايالالرنىڭ داۋالىشى ئۈچۈن،لەرنى ئەرلەرنىڭ، ئايالالرنى ئەر بىز
شى ئۈچۈن كۆپ ، ئەرلەرگە ئەر دوختۇرالرنىڭ بولۇئايال دوختۇرالر ئايالالرغا

 ۋاجىبتۇر. لىشنداق قىبۇ. تىرىشىپ مەسئۇلالرغا خىزمەت ئىشلىدۇق
اال تائ هللابۇ پىتنىدىن پەقەت  ،ى ئايال كىشى ئەۋرەت ۋە پىتنىدۇرچۈنك

 ئايالالر ئۈچۈنساقلىنىپ قاالاليدۇ. شۇڭا  ەرالرەھىم قىلغان كىشىل
شى ۋاجىب. ۇئەر دوختۇرالرنىڭ بول ئەرلەر ئۈچۈن، ئايال دوختۇرالرنىڭ

 بىر لەر ئىچىدەبۇنىڭ سىرتىدا. ئەگەر ئەر رىيەتۈزۆر يلېكىن جىددى

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -35سۈرە نۇر  ①
 (دۈشەنبە كۈنى)كۈنى  -28ئاينىڭ  -8يىلى  -5425رىيە شەيخ ھىج پەزىلەتلىكبۇ ـــ  ②

النغان كسىيەسىنىڭ ئاخىرىدا تاشېى نۇر دوختۇرخانىسىدا سۆزلىگەن لدىكمەككە مۇكەررەم
 پەتىۋاالردۇر. ەرگەندىكىجاۋاب بئالالرغا وس
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 انى داۋااليدىغان ئەر دوختۇر بولمىسكېسەلبۇ  ،بولۇپكىشى  كېسەل
 مۇنداق دەيدۇ: بۇ ھەقتە تائاال هللا. دۇرۇس اۋالىشىئايال كىشىنىڭ د

َم عَلَْيُكْم إِ  َل لَُكْم َما َحر َ  يىشىزۆرۈرىيەت بولمىغۇچە ي» ﴾ل َا َما اْضُطِرْرُتْم إِلَْيهِ ﴿َوقَْد فَص َ
. ①«سىلەرگە ئوچۇق بايان قىلغان تۇرساهللاھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى 

ئايال ئايالالر ئۈچۈن ئەر دوختۇرالرنىڭ ، ئەرلەر ئۈچۈن بولمىسا  رىيەتۈزۆر
مى ئايرىم ۈمى ئايرىم، ئايالالر بۆلۈشى ۋە ئەرلەر بۆلۇبولدوختۇرالرنىڭ 

خاس بىر  بىر دوختۇرخانا، ئايالالرغىمۇشى، ياكى ئەرلەرگە خاس ۇبول
بارلىق كىشىلەر  شۇنداق بولغاندا ئاندىن شى ۋاجىب.ۇدوختۇرخانا بول

 ـــ يىراق بولىدۇ. مانا بۇلىشىشالردىن ىپىتنىدىن ۋە زىيانلىق ئار
 .تۇربارلىق كىشىلەرگە ۋاجىب

باشقا  ئۈچۈن ئوقۇشۇمنى تولۇقالش .ئال: مەن بىر دوختۇروس -58
مەن ئەۋەتىلمەكچى بولغان شەھەر  ،ئەۋەتىلمەكچى بولدۇم دۆلەتكەبىر 

 لىنالماسلىقىدىنبھىجا)رى بولغانلىقى ئۈچۈن ئايالىم ىكۇپرى شەھ
ىنى بئايالىم ھىجا قارشى تۇردى، مەن بىلەن بىرگە بېرىشقا (ئەنسىرەپ

بىرەر شەھەرگە يۈزىنى ئېچىشى ھاراممۇ؟ لىدۇ؟ قانداق مۇھاپىزەت قى
  ت قىلنسىچۇ؟شەر نى ئېچىشىيۈزكىرىشتە 

 ،لىنىش ۋە ئورۇنۇش ۋاجىب. چۈنكىبئمىن ئايالغا ھىجاۇجاۋاب: م
 هللا .پىتنىدۇرچىشى ېئ سىنىبىرەر ئەزا ىڭنى ياكى بەدىنىئۇنىڭ يۈزىن

ن َ ﴿َوإِذَا َسأَلُْتُموهُ  بۈيۈك كىتابى قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ:ھەقتە  بۇتائاال 
لُِكْم أَْطَهُر لُِقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهن َ ﴾ سىلەر پەيغەمبەرنىڭ »  َمَتاعًا فَاْسأَلُوُهن َ ِمْن َوَراِء ِحَجاب  ذَ

ن پەردە ئارقىسىدى ماقچى( بولساڭالر،لئاياللىرىدىن بىر نەرسە سوراپ )ئا
                                                             

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -552سۈرە ئەنئام  ①
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رنىڭ ئۇال سوراپ ئېلىڭالر، مۇنداق قىلىش سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ،
 .①«دىللىرىنىمۇ ئەڭ پاك تۇتىدۇ

ىقىنى، بلەرنى پاك تۇتىدىغانلتائاال ھىجابنىڭ قەل هللا 
ايان ب يامانلىق تاشاليدىغانلىقىنىبارلىق قەلبلەرگە  سىزلىقنىڭھىجاب

﴿يَاأَي َُها الن َِبي ُ قُْل لِأَْزَواِجَك َوبََناتَِك َونَِساِء مۇنداق دەيدۇ:  يەنە تائاالهللا  دى.قىل
لَِك أَدْنَى أَْن يُْعَرفَْن فَلَا يُْؤذَيَْن ﴾ ! ئى پەيغەمبەر» الُْمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن عَلَْيِهن َ ِمْن َجلَابِيِبِهن َ ذَ

ئاياللىرىغا ئېيتقىنكى،  مۇئمىنلەرنىڭۋە  قىزلىرىڭغا ،ئاياللىرىڭغا
ر ۆ، بۇنداق قىلغاندا ئۇالرنىڭ )ھئورىۋالسۇنپۈركەنجى بىلەن بەدىنىنى 

دە، باشقىالر ئۇالرغا -ئىكەنلىكى( ئەڭ ئوڭاي تونۇلىدۇئايالالر 
  .②«چېقىلمايدۇ

 نىڭچەكلىرىېك-كىشى ئادەتتىكى كىيىمئايال  ـــجىلباب 
 ۇب تائاال هللا .يمدۇرىك ياپىدىغانى ۋە بەدىنىنى يۈزكىيىپ  ئۈستىگە

﴿َولَا يُْبِديَن ِزيَنَتُهن َ إِل َا لِبُُعولَِتِهن َ أَْو آبَائِِهن َ أَْو آبَاِء بُُعولَِتِهن َ أَْو   مۇنداق دەيدۇ: ھەقتە
﴾ زىننەتلىرىدىن تاشقى )» أَبَْنائِِهن َ أَْو أَبَْناِء بُُعولَِتِهن َ أَْو إِْخَوانِِهن َ أَْو بَِني إِْخَوانِِهن َ

رىدىن، ن ئاتىلىباشقا( زىننەتلىرىنى ئەرلىرىدىن، ئاتىلىرىدىن، يا قېيى
يا ئەرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا ئۆز  يا ئوغۇللىرىدىن،

 باشقا قېرىنداشلىرىدىن، يا قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن
   .③«كىشىلەرگە كۆرسەتمىسۇن

ال ئاي ،بولغانلىقى ئۈچۈن ومۇمىينغان ئايەت ئىيۇقىرىدا بايان قىل

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -13 ئەھزابسۈرە  ①
 ئايەت. -12سۈرە ئەھزاب  ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -35سۈرە نۇر  ③
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 ئەرلەردىن يۈزىنى ۋە ئۇنىڭدىن ىشىنىڭ ئۆز مەھرىمى بولمىغان ياتك
 لپىتنىدۇر ۋە ئاياـــ يۈز  ،چۈنكى .باشقا ئورۇنلىرىنى يېپىشى ۋاجىب

ى زياكى ئىككى كۆ بىرپەقەت كىن ېل .ىدىكى ئەڭ روشەن زىننەتتۇركىش
 ئۇنىڭدىن چەكلەيدىغانياپسا قاب بىلەن يۈزىنى نى چۇق تۇرىدىغانئو

 نغاندىن ھىجابالئمىن ئەر كىشىۇيوق. ئايال كىشى م دەلىل بىرھېچ
 كاپىردىن تەقدىردىمۇئىنكار قىلغان  كاپىرالرگەرچە  غان ئىكەن،ناۋە ئور
كاپىرالر ھىجابنى ئىنكار قىلىدۇ،  .دۇرزۆرۈر تېخىمۇ لىنىشىھىجاب
غاندىن نىبايان قىل ىكەنلىكىئ ئىبادەت بىربۇنىڭ ئىسالمدىكى  ئۇالرغا

  ىشىدۇ.راپ قىلىتېئكېيىن بۇنى 
اتقۇنى ئېلىۋېتىشنىڭ ئۈچۈن بالىي تۇغماسلىقئال: وس -57

 ئارقىلىقئۈسكۈنىلەر  تېخنىكىلىقۋە  يببىېيەنى ت ھۆكمى نېمە؟
 نسەۋەبىدى يەىرنەزە يببىېرلىگەن ھازىرقى ۋە كەلگۈسىدىكى تمۆلچە

 نېمە؟ۆكمى بالىلىق بولۇشنى چەكلەشنىڭ ھ
رىيەت سەۋەبىدىن بولسا دۇرۇس، ئەگەر ۈزۆر نداق قىلىشجاۋاب: بۇ
ۋە ئۇنىڭ  هللا سا ئۇنى تەرك ئىتىش ۋاجىب، چۈنكىئۇنداق بولمى

بلىرىگە ەۋسە ئەۋالد قالدۇرۇشئۈچۈن يىشى ىئۈممەتنىڭ كۆپرەسۇلى 
ىق لىلباۋاقىتلىق مەنپەئەت سەۋەبىدىن  يشەرئى ،شۇنداقال .بۇيرۇيدۇ

 .بولىدۇ چەكلەش سەۋەبلىرىنى قوللىنىش ھەم دۇرۇسبولۇشنى 
دىن كىرگەنلۇق ئىنسان شەكلىگە باال تو قورساقتىكىئال: وس -52
 ،مېيپ ئىكەنلىكى بايقالسا ياكى لىكئەيىب ئۇنىڭ ،كېيىن

 سمۇ؟ۋېتىش دۇرۇۈتۇغۇلۇشتىن ئىلگىرى ئۇنى چۈشۈر
ىش ېتدۇرۇس ئەمەس بەلكى ئۇنى تەرك ئ ۇنداق قىلىشجاۋاب: ب
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بەزىدە دوختۇرالر  .مۇمكىن رىشىىبتائاال ئۇنى ئۆزگەرتىپ  هللاۋاجىب. 
تائاال هللالېكىن  ،دۇگۇمانالرنى قىلىشى ۋە تەھلىل نۇرغۇنلىغان

 هللا .دۇرىپ باال ساغالم ھالەتتە تۇغۇلىئۇالرنىڭ گۇمانىنى يوققا چىقى
 لىق بىلەن سىنايدۇ.ىچىلىك ۋە قىيىنچىتائاال بەندىلىرىنى كەڭر

 مېيىپ دېگەنلىكى سەۋەبلىكدوختۇرنىڭ قورساقتىكى بالىنى 
ۋاجىب.  ۇپ قويۇشقالدۇر ئۇنىبەلكى  ۋېتىش دۇرۇس ئەمەسۈچۈشۈر

-ئەگەر باال مېيىپ تۇغۇلۇپ بالىنىڭ ئاتا ،قا ھەمدىلەر بولسۇنكىهللا
اتتا ئۇ ئىككىسىگە ك ،لىسە ۋە ئۇنىڭغا سەۋر قىلساىئانىسى ئۇنى تەربىي

تەربىيىلەش  نىڭاللمىسا دۆلەتقى نداقئەگەر ئۇ ؛ئەجىر بولىدۇ
قورساقتىكى بالىنىڭ بەزىدە  .ىدۇبەرسە بول رۇنلىرىغا تاپشۇرۇپئو

پ ئۇنى مېيى ئالتىنچى ئايدىكى ۋاقتىلىرىدا دوختۇرالر ياكىبەشىنچى 
ئۇنىڭغا  هللارماللىشىپ كېيىن ئىشالر نو ،دۇىشىدەپ گۇمان قىل
 .تىدۇېمېيىپلىق سەۋەبلىرى يوقۇلۇپ ك شىپالىق بىرىپ

پادىلىرى ىئاياللىق ئ كىشىگەلىق سىئال: قوش جىنوس -21
ىڭ مۇئامىلىسى بىلىپ تۇرۇپ ئايالالرن ئاشكارا بولمىغانلىقىنى

ئىشالردا ئۇنىڭغا ئىددەت تۇتۇش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا  قىلىنامدۇ؟
 تەتبىقلىنامدۇ؟ان بارلىق ئىشالر ئايالالرغا ئاالقىدار بولغ
 .ىدۇقارىل يتەپسىلى نىڭ ئەھۋالىغاسلىق كىشىىجاۋاب: قوش جىن

تىشتىن ئىلگىرى ئەر ياكى ىباالغەتكە ي ـــ كىشىسلىق ىقوش جىن
ئەرلىك ۋە  ئۇنداق كىشىدە .كىشىدۇر نىق بولمىغانئې لىقىئايال

كۆپىنچە ھالەتتە  بولۇپ، نىڭ ھەر ئىككىلىسى بارئاياللىق ئەزاسى
 .لىدۇبو ېنىقى ئايال ئىكەنلىكى ئئەر ياك كە يەتكەندىن كېيىنباالغەت
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 لىقنىلئايا گە ئوخشاشھەيز ۋە شىۈلۈكۆكسىنىڭ كۆتۈر ڭدائەگەر ئۇنى
ئاياللىق ئەزاسىدىن ياكى ۋە ئاشكارا بولسا  ئاالمەتلەرئىپادىلەيدىغان 

 ،ئاشكارا بولسا ئاالمەتقلىنىدىغان ئەرلەردىن پەر ئوخشاش كەسىيىش
لىك ئىشەنچ بىرىلىدۇ ھەمدە ىمھۆك نىڭئايال كىشى ائۇنىڭغ

ئەگەر  ؛قىلىنىدۇ يوق ئەرلىك ئەزاسى بىلەن دوختۇرنىڭ داۋالىشى
 ش، ئەرلىك ئەزاسىدىن سىيىشكە ئوخشاچىقىشئۇنىڭدىن ساقال 

 كىشىنىڭ ئەر ئۇنىڭغا ،ئاشكارا بولسا سىبىرەر ئەرلىك ئاالمەتلەرنىڭ
ىشىپ ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئىش ئايدىڭل .مۇئامىلىسى قىلىنىدۇ

ياكى ئايال ئىكەنلىكى شۇڭا ئۇنىڭ ئەر  .رەكېك ساقالشبولغۇچە 
نقلىنىپ بولغۇچە ئۇنى ئۆيلەپ قويۇشقا بولمايدۇ، ئۇنىڭ ئەر ياكى ېئ

: ىمالرئاللىشىدۇ. ئايال ئىكەنلىكى باالغەتكە يەتكەندىن كېيىن ئايدىڭ
 اشكارائ نىقيەتكەندىن كېيىن ئېىشى باالغەتكە بۇنداق كىشىنىڭ ئ»

 دېگەن. «بولىدۇ
 ئوخشاش شۇنىڭغابارماق ۋە  كىشىنىڭ مۇسۇلمانئال: وس -25
؟ نېمەھۆكمى  نىڭىشىسېك دىن مۇئەييەن بىر ئەزانىىئەزاسئارتۇق 

تاشالندۇق نەرسىلەر بىلەن تاشلىۋېتىلەمدۇ ياكى  كېسىۋېتىلگەن ئەزا
 ؟كۆمۈلەمدۇەبرىستانلىقىغا مۇسۇلمانالر ق
غا ئىنساننىڭ ھۆكمى ، ئۇنىڭبولۇپ كەڭرى ىمبۇنىڭ ھۆكجاۋاب: 

 ىياك ىۋەتسىمۇنەرسىلەر ئارسىغا تاشلتاشالندۇق  ئۇنى .بىرىلمەيدۇ
 لېكىن كۆمۈۋەتسىمۇ ئۇنىڭدا ھېچبىر چەكلىمە يوق.ۆرمەتلەپ ھ

 !قا ھەمدىلەر بولسۇنهللا .ئەۋزەلدۇر ىسىدىن كۆمۈۋېتىشھۆرمەتلەش يۈز
 ئەمەس. بولغاچقا، ئۇنى يۇيۇش ۋە كۆمۈش ۋاجىببۇنىڭ ھۆكمى كەڭرى 
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ئۇنى  ،استۆرەلمە بولئىنساندىن ئېلىۋىتىلگىنى تۆت ئايغا توشقان ئەگەر 
لمىگەن ئەمما جان كىرگۈزۈ .بولىدۇش ۋاجىب ىدەپنە قىل يۇيۇش ۋە

 ائەزبىرەر شۇنىڭغا ئوخشاش  ۋە ياكى بارماقنىڭ بىر پارچىسى بولسا
ئۇنى پاك يەرگە  كىن شۇنداقتىمۇلې ،كەڭرىدۇر  كۈمئۇنىڭدا ھۆ بولسا

 .دۇرئەۋزەل كۆمۈۋېتىش
ست قىلغۇچى مە ئۆزىنىڭ بەزى كېسەللەر ماڭا :ئالوس -22

 لىكلەرنىكىمېزەھەرلىك چلىكىنى، ئىچىملىكلەرنى ئىچكەن
ا ئوخشاش ققزىنا ۋە بەچچىۋازلى باشقا ئۇنىڭدىن لىكىنى شۇنداقالچەككەن

اش ئۇالرنى پمەن  .يتىدۇېئ نى سادىر قىلغانلىقىنىجىنايەتلەر
 ؟ىشىم كېرەكمۇقىل

 ھەمدە رۇڭتەۋبىگە قىزىقتۇ پالرغا نەسىھەت قىلىئۇجاۋاب: 
 هللائۇالرغا  .ڭرەسۋا قىلما رۇڭ، ئۇالرنىشۇوي بۇ قىلمىشىنىئۇالرنىڭ 

ىقىنى ۇل قىلىدىغانللغان كىشىنىڭ تەۋبىسىنى قوبىتائاالنىڭ تەۋبە ق
 رۇڭئاگاھالندۇئۇالرنى قىلىشتىن قايتا سىيەتنى مەئ بۇ بىلدۈرۈپ،

ئىتائەت قىلىشىغا يارەدەم نىڭ رەسۇلىغا هللاۋە  هللائۇالرنىڭ  ھەمدە
﴿َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم : بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا قىلىڭ.

لَِياُء بَْعض  يَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن  ن ئەرلەر، مۇئمىن مۇئمى» الُْمْنَكِر﴾ أَْو
بىرى بىلەن دوستتۇر، ئۇالر )كىشىلەرنى( ياخشى ئىشالرنى -ئايالالر بىر

 .①«قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ
﴿َوالَْعْصِر ۞ إِن َ الِْإنَْساَن لَِفي ُخْسر  ۞  :بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا
ْبِر﴾إِل َا ال َِذيَن  الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِالَْحق ِ َوَتَواَصْوا بِالص َ زامان بىلەن » آَمُنوا َوَعِملُوا الص َ

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -85سۈرە تەۋبە  ①
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-ياخشى ئەمەللـەرنى قىلغان، بىر، ئىمان ئېيتقان، [5]قەسەمكى 
بىرىگە سەۋرىنى تەۋسىيە -ە ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان، بىربىرىگ

 2]قىلىشقان كىشىلەردىن باشقا ھەممە ئادەم چوقۇم زىيان ئىچىدىدۇر 
  .①«[3ـ 

 ②.«دىن نەسىھەتتۇر» «الدين النصيحة»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ه في الدنيا من ستر مسلما، ستره الل  »: مۇنداق دېگەن يەنە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 هللا ،قېرىندىشىنىڭ ئەيىبنى ياپسامۇسۇلمان بىر كىمكى » «واآلخرة

تائاال  هللا ③«.ئەيىبنى ياپىدۇ كىشىنىڭ تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇ
 توغرىغا مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۇر.

لىگە گىرىپتار بولغان بىر سىېدوختۇرالر ئەيدىز كئال: وس -23
ڭ ئۇ ئادەمنى ،بولسا دېگەن ىنىغانلىققال ئازھاياتىنىڭ بەكال  بىمارغا

 ؟نېمەمۇشۇ ۋاقىتتىكى تەۋبىسىنىڭ ھۆكمى 
شقا ىجاۋاب: ئۇ كىشى گەرچە ئۆلۈم مىنۇتلىرىدا بولسىمۇ تەۋبە قىل

 .كرەېك ھتىيات قىلىشىئسىيەتلەردىن ئېمە-گۇناھ ،ئالدىرىشى
 ئىمداھەر ئۇنىڭغا تەۋبە ئىشىكى بولىدىكەن  ھاياتالئۇ كىشى  ،چۈنكى
 قا دېگەن تەقدىردىمۇ ئۆمۈربەك قىس دوختۇرالر ئۆمرىڭىزبەزىدە  تۇر.ئوچۇق

ئۇالرنىڭ گۇمانى خاتا چىقىپ ئۇ  ،نىڭ قولىدا بولغانلىقى ئۈچۈنهللا
نىڭ ئۆزى ،قال پەرەز قىاليلىاقاند. كىشى ئۇزۇن مۇددەت ياشىشى مۇمكىن

ۇل قىلىشى ئۈچۈن ئۇ كىشىنىڭ تەۋبىگە بنىڭ قوهللاتەۋبىسىنى 

                                                             
 .كىچەئايەت -3ئايەتتىن  -5ر سۈرە ئەس ①
 لىغان.مۇسلىم توپ ②
 لىغان.مۇسلىم توپ ③
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 ەھەقت بۇتائاال هللا  .ى ۋاجىبتۇرقىلىش راستچىل تەۋبە ئالدىرىشى ۋە
ئى » ﴾﴿َوُتوبُوا إِلَى الل َِه َجِميًعا أَي َُه الُْمْؤِمُنوَن لََعل َُكْم ُتْفلُِحوَن  :داق دەيدۇمۇن

قا تەۋبە هللامۇئمىنلەر! بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھەممىڭالر 
اٌر : يەنە مۇنداق دەيدۇ تائاال هللا .①«قىلىڭالر لَِمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل ﴿َوإِن ِي لََغف َ

تەۋبە قىلغان، ئىمان ئېيتقان، ياخشى ئەمەللـەرنى » َصالًِحا ثُم َ اْهَتَدى﴾
قىلغان، ئاندىن توغرا يولدا ماڭغان ئادەمنى مەن ئەلۋەتتە ناھايىتى 

ه يقبل إن الل  »: نداق دېگەنمۇ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .②«مەغپىرەت قىلغۇچىمەن
 ولسا،ب دىنىڭ جېنى ھەلقۇمغا كەلمىگەنالبەن» «توبة العبد ما لم يغرغر

تىنال تەلەپ هللا پەقەت ياردەم ③«.ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ هللا
 .قىلنىدۇ
 يشەخسىخىزمەتتىن باشقا  نىڭرئال: بەزى خىزمەتچىلەوس -24

خىزمەت قىلىشتىن قېچىش  ،ئۈچۈن كىرىم مەنبەسى بولغانلىقى
 تىپكۆرسى سەۋەبلەرنى ئورۇنسىز بەزىدەۋە ئورۇنلۇق  كۆپىنچە مەقسىتىدە

 چىخىزمەت باشلىقىئەگەر ئۇنىڭ  .سەت سورايدۇرۇخ باشلىقىدىن
غا ئۇنىڭ ،بىلىپ تۇرۇپ ئىكەنلىكىنى ئورۇنسىز كۆرسەتكەن سەۋەبنىڭ

 بەرسە گۇناھكار بوالمدۇ؟ رۇخسەت
ئۇ  ياكى ۋە ياكى مۇدىرى باشلىقى ئورۇننىڭجاۋاب: بىر 

 سەۋەبى ئورۇنسىز دەپ قارىغان كىشىگە ،ياردەمچىسىنىڭنىڭ ئىككىسى
  ىرياكى مۇد باشلىق بەلكى دۇرۇس ئەمەس. رىشىبىرۇخسەت  تائىش ەربىر

                                                             
 .ئايەتنىڭ بىر قىسمى -35سۈرە نۇر  ①
 ئايەت. -72سۈرە تاھا  ②
 دېگەن .« ھەسەن»تىرمىزى توپلىغان، تىرمىزى ئەھمەد ۋە  ③
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ەت ھتىياج تۈپەيلى رۇخسېبىر ئ يى، ئەگەر جىددشىىرۈشتە قىلۈس
 .رۇخسەت بەرسە بولىدۇخىزمەتكە تەسىر يەتكۈزمىسە  بولسا، ىغانسور

 ئورۇنسىز سەۋەبنىڭ يالغان ئىكەنلىكىنى بىلسە ياكى سەۋەب ،ئەمما
 قوشۇلماسلىقىلىكى ۋە ئۇنىڭغا رۇخسەت بەرمەس دەپ گۇمان قىلسا

 نىئامانەت ئامانەتكە خىيانەت قىلغانلىق،ـــ بۇ  ،چۈنكى .رەكېك
 .مانالرغا سەمىمىي بولمىغانلىقتۇرتاپشۇرغان كىشىگە ۋە مۇسۇل

 «راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم»مۇنداق دېگەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
لىرىڭالردىن ىدئۆز پا ممىڭالرھەۋە  پادىچى ممىڭالرسىلەرنىڭ ھە»

 ھەدىستە ئېيتىلغاندەك )قول ئاستىدىكى كىشىلەر(  ①«.سورىلىسىلەر
﴿إِن َ الل ََه يَأُْمُركُْم أَْن ُتَؤد ُوا الْأََمانَاِت  مۇنداق دەيدۇ:ھەقتە  بۇتائاال  هللا .تۇرئامانەت
ە سىلەرنى ئامانەتلەرنى ئىگىسىگ هللاشۈبھىسىزكى، » أَْهلَِها﴾إِلَى 

َوال َِذيَن ُهْم لِأََمانَاِتِهْم ﴿: تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ هللا .②«بۇيرۇيدۇ قايتۇرۇشقا
ئۇالر )يەنى مۇئمىنلەر( ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان » َوَعْهِدِهْم َراُعوَن﴾

تائاال يەنە  هللا   .③«قىلغۇچىالردۇرئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھدىگە رىئايە 
ُسوَل َوَتُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَنُْتْم  مۇنداق دەيدۇ: ﴿يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا لَا َتُخونُوا الل ََه َوالر َ

قا، پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلماڭالر، هللائى مۇئمىنلەر! » َتْعلَُموَن﴾
     .④«خىيانەت قىلماڭالر ە بىلىپ تۇرۇپسىلەرگە قويۇلغان ئامانەتلەرگ

قارىتىپ  ە تەرەپكەقىبل ۋاتىكار وختۇرخانىدىكىدئال: وس -21

                                                             
 بۇخارى توپلىغان. ①
  ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -17سۈرە نىسا  ②
 ئايەت. -7ئمىنۇن ۇسۈرە م ③
 ئايەت. -28سۈرە ئەنفال  ④
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 ەتكەندەكئۆلۈپ بىمارالر  مۇسۇلمان ، بەزىئۈچۈن مىغانلىقىقويۇل
 ؟نېمە، بۇنىڭ ھۆكمى لمايدۇقىبلىگە ئالدىنى قىال

ى قىبلىگە ئالدىن قۇالي بولسا لىش ئالدىداكېئۆلۈم  غابىمار اۋاب:ج
 .دۇناھ بولمايگۇ قانداقئۇنداق بولمىسا ھېچقىلىشى سۈننەتتۇر، ئەگەر 

 ،انىدىن دورىالرنى ئېلىپدورىخ قاراۋاتقانئال: ئۆزى وس -26
بىر  باشقائۇنى  ،سېتىلمايدىغانلىقىنى ھۆججەت قىلىپ تۇرۇپ

ئەۋەتىپ بەرگەن كىشىنىڭ  گەلەركېسەلياكى ئۆيدىكى باشقا  ادوختۇرخان
 ؟نېمەھۆكمى 

 .ۇولىدب ىرىتۈزۈم ۋە بەلگىلىمىل مۇ ئۆزىگە چۇشلۇقجاۋاب: بۇنىڭ
ئۇنىڭ  ،دورىخانا دوختۇرخانىنىڭ مەخسۇس دورىخانىسى بولسا ئەگەر

خانىدا داۋالىنىدىغان كېسەللەردىن باشقا دوختۇرشۇ  دورىلىرى
سى دورىخانى ئايرىم دوختۇرخانىنىڭبىر ھەر كىشىلەرگە ئىشلىتىلمەيدۇ.

 ،ابولس دورىخانىسى مەخسۇس نىڭرخانىدوختۇ ئەگەر شۇ ادورىخان .بولىدۇ
گە ىزمەتچىلەرۋە خ لەركېسەل شۇ دوختۇرخانىدىكىىرى لئۇنىڭ دورى

دۆلەت  يدىغانلىقىيۆتكەلمە لىپ باشقا دوختۇرخانىالرغائىشلىتى
 قىئەگەر سەھىيە مىنىستىرلى ①بەلگىلىمىدۇر. قىرىلغانچى ندىىپىتەر

باشقا دوختۇرخانىالرغا ئىشلىتىشكە  ىرىنىدورىلدورىخانىنىڭ تەرىپىدىن 
ىالرغا ا دوختۇرخانبۇ دورىالرنى باشق ،رۇخسەت بەرگەن بەلگىلىمىسى بولسا

ە ۋئۇنداق بولمىسا بەلگىلىمىگە بويسۇنۇش  ناۋادا، كە بولىدۇئىشلىتىش
 رەك.ېقىلماسلىق كئۇنىڭغا خىالپلىق 

بارلىق  ،مەسجىدكە بارمايتۇرۇپ  ئاڭالپئەزاننى ئال: وس -28

                                                             
 .شەيخ بۇنىڭدىن سەئۇدى ئەرەبىستاننى مەقسەت قىلغان ①
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ياكى ئۆزى ئىشلەۋاتقان بۆلۈمدە ئوقۇيدىغان كىشىنىڭ  ئۆيىدەنامازالرنى 
 ؟نېمەھۆكمى 

مەسجىدكە  نىڭداق قىلىش دۇرۇس ئەمەس، ئۇ كىشىجاۋاب: بۇن
اء الندمن سمع »: مۇنداق دېگەن  بۇ ھەقتە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ۋاجىب بېرىشى

ىز سىرئەزاننى ئاڭالپ تۇرۇپ ئۆزكىمكى » «فلم يأته، فال صالة له إال من عذر
كىشىنىڭ نامىزى قوبۇل  بولسا، ئۇ ھالدا )جامائەتكە( چىقمىغان

.نمايدۇىقىل دېگەن  رەئۆز» رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن: ئىبنى ئابباس  ①«
 .بەرگەندەپ جاۋاب  «كېسەلقورقۇنچ ياكى » :ئۇەپ سورالغاندا، د «؟نېمە
 ليس لي قائد يقودني إلى  ه،رسول الل  يا  :رجل أعمى، فقال - ملسو هيلع هللا ىلص -أتى النبي »

أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ه المسجد، فسأل رسول الل  
ما ئە ربى» «قال فأجب ،، هل تسمع النداء بالصالة؟ قال نعمله :ولى دعاه، فقال

نى ېم !ئى رەسۇلۇلالھ> :لىپېك يېنىغانىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كىشى 
 دەئۆينامازنى  شۇڭا ئادەم يوق، پ قويىدىغانلەپ ئاپىرىىتېمەسجىدكە ي

ئۇ كىشىگە  ملسو هيلع هللا ىلصرۇخسەت سورىغانىدى، پەيغەمبەر  دەپ< المدۇ؟سام بوئوقۇ
 ،قايتىپ ماڭغاندا)رۇخسەت ئېلىپ بولۇپ( رۇخسەت قىلدى. ئۇ كىشى 

 <ئەزاننى ئاڭالمسەن؟نامازغا چىققان > :ئۇنى چاقىرىپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 اغئۇنداقتا ئەزان> :ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دى.دې <ھەئە> :ئۇ كىشى ۋېدى،دەپ سورى

  ②«.دېدى <)يەنى نامازغا كەلگىن( اۋاز قوشقىنئ
ە كىشىگئەما ئادىمى يوق  پ قويىدىغانلەپ ئاپىرىىتېكە يدمەسجى 

رۇخسەت ئۇنىڭدىن باشقا كىشىلەرگە  ،رۇخسەت بىرىلمىگەن يەردە
                                                             

 توپلىغان. ئىبنى ماجە، دارىقۇتنى، ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىم ①
 .توپلىغان مۇسلىم ②
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دا نامازنى ئۆز ۋاقتى نىڭشۇڭا مۇسۇلمان كىشى .مۇقەررەربىرىلمەسلىكى 
ئەزان  يىئۆ ا ئالدىرىشى ۋاجىب. ئەمماجامائەت بىلەن ئوقۇشق

 .بولىدۇ ئوقۇسا دۇرۇس ئۆيىدە ،جىدە يىراقتا بولساىئاڭالنمايدىغان دەر
ن ەبىلجاپا تارتسىمۇ سەۋر قىلىپ جامائەت لۇپ شۇنداق يىراقتا بوئەگەر 

 ياخشى ۋە ئەۋزەلدۇر. ىگەبىللە ناماز ئوقۇسا ئۇ كىش
زى دە ئىشلەيدىغان بەىبۆلۈم ساقالش نىساقلىقئال: وس -27

چىنىڭ ئاخىرىدا ېك ەت ئېھتىياجى سەۋەبىدىنخىزم خىزمەتچىلەر
مىدە بۆلۈ ئارام ئېلىشلىرىنىڭ ئىچىدىكى ىانئىشخ ئايرىمدوختۇرالرنىڭ 

زگەرتىشنىڭ زۆرۈر ئۇالرغا بۇ ھالەتنى ئۆ قالىدۇ. يبىلەن خالى يات ئايال
 .مەسئۇللىرىغا ماالمەت قىلىدۇ ،نساىنەسىھەت قىلھەققىدە  ئىكەنلىكى

 ىڭىز؟گەن بولسەرتمە بشۇڭا مۇشۇ ھالەتلەرگە كۆرسە
 مەسئۇلىلەر لىك كىشئىشەنچ داق خىزمەتچىلەرگەبۇنجاۋاب: 

 ،ھتىياجلىق بولساكۆزىتىشكە ئې ئەگەر ئايال كىشى .رەكېشى كۇبول
 ىمئاير دىن كۆپ ئايالالرئىككى ياكى ئىككىئۈچۈن يالغۇز قالماسلىقى 

دوختۇر ئەر  .ۋاجىبمۇ ئايرىم بىرگە تۇرۇشى نىڭئەرلەر ،شىىرگە تۇرۇب
ئايال  زدەدۈكۈن ياكى ەچېك بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بىمار ئەر ياكى

پەيغەمبەر  ئەمەس. شى دۇرۇسۇتۇر يخالى ئايال بىمار بىلەنياكى  دوختۇر
 «ال يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»: مۇنداق دېگەنبۇ ھەقتە  ملسو هيلع هللا ىلص
رمىسۇن، ۇت يالىبىر كىشى )مەھرىمى بولمىغان( بىر ئايال بىلەن خ»

 .①«نچىسى شەيتان بولىدۇىئۇ ئىككىسىنىڭ ئۈچ قىلسائەگەر ئۇنداق 
گە قىممەتلىك لەركىشىبولغان ل مەسئۇ كەخىزمەتئال: وس -22

                                                             
 .دېگەن« سەھىھ»، شۇئەيب ئەرنەئۇت ئەھمەد توپلىغان ①
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 ؟نېمەرىشنىڭ ھۆكمى ىب سۈپىتىدەنەرسىلەرنى ھەدىيە 
گەن يامانلىققا خاتالىق ۋە كۆپلىچوڭ  نداق قىلىشجاۋاب: بۇ
 ىلەرنى قوبۇل قىلماسلىقىدىيھە نىڭل كىشىلەرمەسئۇ .سەۋەب بولىدۇ

لىپ خۇشامەتچىلىككە ۋە ېئۇ بەزىدە پارا بولۇپ ق . چۈنكىۋاجىب
بەلكى لېكىن ئۇنى ئۆزى ئۈچۈن ئەمەس  .ىدۇبول سەۋەبەتكە خىيان

، ئەمما دوختۇرخانا ياكى دوختۇرخانىنىڭ مەنپەئىتى ئۈچۈن ئالسا دۇرۇس
غا دوختۇرخانى ەمەس بەلكىئۈچۈن ئ ىۇنى ئۆزئ ھەدىيە بەرگەن كىشىگە

رەك. ېى كقويۇش بىلدۈرۈپ ئىشلىتىش ئۈچۈن ئالىدىغانلىقىنى
ۇل قىلماي قوب مۇدوختۇرخانا ئۈچۈن ى ئۆزى ئۈچۈن ھەمدەئۇنشۇنداقتىمۇ 

دوختۇرخانا ئۈچۈن ھەدىيە . چۈنكى ھتىياتلىقتۇرئېۋېتىشى ئەڭ ۇقايتۇر
 كىشىلەربارىدۇ ۋە  شقا سۆرەپئۆزى ئۈچۈن ئېلى ـــ بۇل قىلىشقو

بەزىدە ھەدىيە بەرگەن كىشى شۇ  يامان گۇمان قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن
 دىنىنغان مۇئامىلىغا قىلە باشقىالرسەۋەبلىك يۈرەكلىك بولۇپ قالىدۇ ۋ

 بەزى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،چۈنكى .رىشىپ قالىدۇېياخشىراق مۇئامىلىگە ئ
ماۋۇ » ، ئەۋەتىلگەن كىشى:ئەۋەتكەندە غىشقايى كىشىلەرنى زاكات

ماڭا ھەدىيە  سىلەرنەربۇ ، سىلەرگە تېگىشلىك بولغىنىنەرسىلەر 
بۇنى رەت قىلىپ كىشىلەر ئارىسىدا  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،دەدېگەن «لىندىىق

فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما »خۇتبە سۆزلەپ مۇنداق دېگەن: 
ه، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفال جلس في بيت أبيه والني الل  

قىسىم  ئاراڭالردىن بىر مەن»« أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا
 ،ئۈچۈن ئەۋەتسەم زاكات(يەنى ) ز قىلغان ئىشپەرماڭا هللا كىشىلەرنى

ماۋۇ  ،>بۇالر سىلەرگە تېگىشلىك بولغىنى :بەزىلىرى قايتىپ كېلىپ
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ئاتىسىنىڭ  ،راستچىل بولسا ئەگەر ئۇ دەيدۇ، <ماڭا ھەدىيە قىلىندى
ئۇنىڭغا ھەدىيە  ،انىسىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇرۇپ باقسۇنياكى ئ

 ①«.!؟كىنمدېكېلە
ئىشلىرىدىن قايسى بىر ئىشقا خىزمەتكە قويۇلغان بۇ ھەدىس دۆلەت 

نىڭ ۋاجىب ىئادا قىلىش مەسئۇلىيەتنىشىگە تاپشۇرۇلغان ىك
ئۇ كىشىنىڭ خىزمىتىگە ئاالقىدار بولغان  .دۇرئىكەنلىكىگە دەلىل

 ،بولسا ئىشالردا ھەدىيە ئېلىشى دۇرۇس ئەمەس. ئەگەر ئۇنى ئالغان
 ،يتۇلمالغا قويۇپ قويۇشىبە كە ئەمەل قىلىپھەدىس ھسەھى يۇقىرىقى

ە تىيامانلىققا ۋاس ـــ ئۇ ،چۈنكى .رەكېكئالماسلىقى ئۇنى ئۆزى ئۈچۈن 
 (هوال حول وال قوة إال بالل  ) .ۇ ۋە ئامانەتكە نۇقسان يەتكۈزىدۇبولىد

 

                                                             

 .توپلىغان بۇخارى ۋە مۇسلىم ①
 




