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  ئېتىكاپ توغرىسىدا

  : ئېتىكاپنىڭ تونۇشتۇرۇلۇشى  

ن مهسچىتته ئولتۇرۇش  ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىش نىىيتى بىله- ئېتىكاپ 

  .دېمهكتۇر

  :ئېتىكاپنىڭ بۇيرۇلۇشى 

ئۇ، ھهر يىلى . ئېتىكاپ قىلىشنى دەسلهپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم باشلىغان

. رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە مهسچىتته ئۆزى يالغۇز ئولتۇرۇپ ئېتىكاپ قىالتتى

شۇنداق قىلىپ، . باشلىغانكېيىن ئۇنىڭ ئاياللىرى، ئاندىن ساھابىالر ئېتىكاپ قىلىشقا 

ئالالھ تائاال . ئېتىكاپ ئىسالم دىنىدا ئهڭ پهزىلهتلىك ئهمهللهردىن بولۇپ ئورۇن ئالغان

: قۇرئان كهرىمدە ئېتىكاپنى قولالپ، قۇۋۋەتلهپ ئۇنىڭ شهرتلىرى توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ

) لسۇنكۈندۈزى بولسۇن، كېچىسى بو(مهسچىتته ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا، «

  ). ئايهت-187بهقهرە سۈرىسى (»ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر

ئېتىكاپ ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش مهقسىتى بىلهن، پۈتۈن دۇنيالىق 

تۈرلۈك ئىبادەتلهرنى ئورۇنالش ئارقىلىق  ئىشالردىن قول ئۈزۈپ، مهسچىتته ئولتۇرۇپ 

« :ۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئهب. ئهمهلگه ئاشىدىغان ئىبادەتتۇر

ئۇ، . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر يىلى رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئېتىكاپ قىالتتى

بۇخارى (» كۈن ئېتىكاپ قىلغان ئىدى20ۋاپات بولۇش ئالدىدىكى يىلقى رامىزاندا 

  ). رىۋايىتى

ىلغان كىشى، خۇددى پادىشاھتىن ئېتىكاپ ق«: ئىمام ئهتائىي مۇنداق دېگهن 

سورايدىغان ھاجىتى بولغانلىقتىن، ئۇنىڭ ئىشىكى ئالدىدا تهلمۈررۈپ، ھاجىتىم راۋا 

بولمىغىچىلىك ھېچ كهتمهيمهن دەپ تۇرىۋالغان كىشىگه ئوخشاش بولۇپ، ئۇ ئالالھ 

تائاالنىڭ ئۆيلىرىدىن بىرى بولغان مهسچىتته ئولتۇرىدۇ ۋە گۇناھلىرىم مهغپىرەت 
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لىنىپ، ھاجهتلىرىم راۋا بولمىغىچىلىك مهسچىتتىن چىقمايمهن، دەپ ئېتىكاپقا قى

  ). دىن» ئهلئىختىيار«(»داۋام قىلىدۇ

  :ئېتىكاپنىڭ پهزىلهتلىرى

شۇڭا ئۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئېتىكاپنىڭ پهزىلهتلىرى ناھايىتى كۆپتۇر

نىڭ ئاخىرقى يىلى ئۇ ھاياتى. ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچىلىك ھېچ تهرك قىلمىغان

بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه ئېتىكاپنىڭ . ئېتىكاپتا كۆپرەك ئولتۇرغان

چۈنكى ئىنسان تۇرمۇشنىڭ تهلهبلىرى ۋە . ئهھمىيىتىنى تېخىمۇ ئېنىق بىلدۈرگهن

غهپلهتلهر سهۋەبى بىلهن گاھىدا ئالالھ تائاالدىن ئۇزاقلىشىپ قالىدۇ، ئاخىرەتلىك ئۈچۈن 

ئېتىكاپ قىلىش . يارلىق كۆرۈش ئىشلىرىغا ئهھمىيهت بهرمهيدىغان بولۇپ قالىدۇتهي

بۇنداق كىشىلهرنىڭ ئالالھ تائاال تهرەپكه قايتىشى ۋە دۇنيانىڭ تۈگىمهيدىغان 

مهشغۇالتلىرىدىن بىرئاز بولسىمۇ ئازات بولۇپ، ئۆزىنىڭ مهنىۋىيتىنى كۈچهيتىشى ھهم 

  . هتتۇريۈكسهلدۈرۈشى ئۈچۈن ئهڭ ياخشى پۇرس

  :ئېتىكاپنىڭ تۈرلىرى

يهنه بىرى، . سۈننهت بولغان ئېتىكاپ: ئۇنىڭ بىرى. ئېتىكاپ ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

  . ۋاجىب بولغان ئېتىكاپتۇر

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىزىغا ۋارىسلىق - سۈننهت بولغان ئېتىكاپ-1

ىلىنىدىغان ئىختىيارى قىلىپ، ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش مهقسىتى بىلهن ق

باشقا . بۇ ئېتىكاپ ئۇمۇمهن، رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە قىلىنىدۇ. ئېتىكاپتۇر

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاساسهن، رامىزاندا ئېتىكاپ . كۈنلهردە قىلسىمۇ بولىدۇ

  .قىالتتى، ئۇنىڭ شهۋۋال ئېيىدا ئېتىكاپ قىلغانلىقىمۇ رىۋايهت قىلىنغان

 ئېتىكاپ قىلىشنى نىيهت قىلىپ ئاتىۋاتقان -ب بولغان ئېتىكاپ ۋاجى-2

كىشىنىڭ ئۆز ئۆزىگه : مهسىلهن. سهۋەبتىن ۋاجىب بولىدىغان ئېتىكاپ دېمهكتۇر

ئهگهر مهن بۇ كېسهلدىن ساقايسام ئالالھ تائاال ئۈچۈن مانچه كۈن ئېتىكاپ قىلىمهن «:

دېگهنگه » مانچه كۈن ئېتىكاپ قىلىمهنياكى بۇ ئىمتىهاندىن قازانسام ئالالھ تائاال ئۈچۈن 

. ئوخشاش ۋەدە بېرىشى ئارقىلىق بۇ ئېتىكاپنى ئورۇنالش ئۇنىڭ ئۈستىگه ۋاجىب بولىدۇ

ئالالھ تائاال . ۋاجىبنى تهرك ئهتكهن كىشى پهرزنى تهرك ئهتكهنگه ئوخشاش گۇناھكار بولىدۇ
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دەپ ئهمىر » ا قىلسۇنئۇالر ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىبادەتلىرىنى ئاد«: قۇرئان كهرىمدە

  ). ئايهت-29ھهج سۈرىسى (قىلىدۇ 

  :ئېتىكاپنىڭ شهرتلىرى 

  . مهسچىتته ئولتۇرۇش-1

ئېتىكاپنى جامائهت توپلىشىپ ناماز ئوقۇش ئۈچۈن ساالھىيهتلىك بولغان  

سىلهر «: چۈنكى ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدىكى. مهسچىتته قىلىش شهرتتۇر

دېگهن سۆزى ئارقىلىق ئېتىكاپنىڭ » ....ۇرغان چېغىڭالردامهسچىتلهردە ئېتىكاپتا ئولت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ . مهسچىتلهردە قىلىنىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلماقتا

شۇڭا ئېتىكاپنى ئهرلهرنىڭ مهسچىتلهردە . ئېتىكاپنى ھهمىشه مهسچىتته قىالتتى

كىشىلهر ئېتىكاپنى ئۆز ئهمما ئايال . قىلىشى شهرتتۇر، ئۇنى ئۆيدە قىلىشقا بولمايدۇ

چۈنكى ھهنهپىي مهزھىبىگه كۆرە، ئايالالرنىڭ مهسچىتلهردە ئېتىكاپ . ئۆيلىرىدە قىلىدۇ

ئهمما شاپىئىي مهزھىبىگه كۆرە، ئايال كىشىمۇ مهسچىتته . قىلىشى مهكرۇھتۇر

ھهنبهلى مهزھىبىگه كۆرە، ئايال كىشىنىڭ ئېرى بىلهن بىرگه مهسچىتته . قىلىدۇ

قانچىلىك ئۇلۇغ مهسچىتته قىلىنغان ئېتىكاپنىڭ قهدرى . شى جائىزدۇرئېتىكاپ قىلى

مهسچىدى ھهرەمدە قىلىنغان ئېتىكاپ، باشقا : مهسىلهن. شۇنچىلىك ئۇلۇغ بولىدۇ

ئادەتتىكى مهسچىتلهردە قىلىنغان ئېتىكاپالردىن ئۇلۇغ ۋە پهزىلهتلىك بولىدۇ، ساۋابىمۇ 

  . كۆپ بولىدۇ

  : ئېتىكاپنى نىيهت قىلىش-2

 ئىبادەتلهردە نىيهت قىلىش شهرت بولغىنىدەك، ئېتىكاپ قىلىش -ھهرقانداق ئهمهل

نىيهتنىڭ شهرت قىلىنىشى ئىبادەتلهرنى ئادەتلهردىن . ئۈچۈنمۇ نىيهت قىلىش شهرتتۇر

چۈنكى كىشىلهر ئادەتته باشقا مهقسهتلهر ئۈچۈنمۇ . پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈن ئىدى

ىتته ئولتۇرغىنى ئۈچۈنال ئېتىكاپ قىلغۇچىالر ئۇالرنى مهسچ. مهسچىتلهردە ئولتۇرىدۇ

ئهمهللهرنىڭ مهقبۇل «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. دېيىشكه بولمايدۇ

بولۇشى پهقهت نىيهتلهر بىلهن بولىدۇ، ھهر كىشى ئۆزىنىڭ نىيهت قىلغان نهرسىسىگه 

  ).بۇخارى رىۋايىتى(»ئېرىشىدۇ

  : ئېتىكاپتا روزا تۇتۇش-3 
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ھهنهپىي . دا ئېتىكاپ قىلغان كىشى زادى روزا تۇتماي قالمايدۇ، ئهلۋەتتهرامىزان

 ۋاقىتالردا ئېتىكاپ قىلغان كىشىنىڭمۇ، ئهگهر مهزھىبىگه كۆرە، رامىزاندىن باشقا

قىلماقچى بولغان ئېتىكاپىنىڭ تۈرى ۋاجىب بولغان ئېتىكاپالردىن بولسا روزا تۇتۇشى 

ئهگهر ئېتىكاپنىڭ تۈرى سۈننهت بولغان ئېتىكاپالردىن بولغان بولسا، ئۇنىڭدا . شهرتتۇر

هر ئهلهيهىسساالم روزىسىز پهيغهمب. روزا تۇتۇش شهرت ئهمهس، بىراق تۇتۇش ئهۋزەلدۇر

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر . ئېتىكاپ قىلغان ئهمهس

ئىتىكاپتىكى كىشىنىڭ كېسهل يوقلىشى، جىنازە «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

نامىزىغا بېرىشى، ئايالىنى تۇتۇشى ياكى يېقىنچىلىق قىلىشى، تهبىئىي ئېهتىياجىدىن 

باشقا ) هنى تهرەتكه بېرىشتىن ياكى ئېهتىالم بولۇپ قالغان بولسا غۇسله قىلىشتىني(

ئېتىكاپ پهقهت روزا تۇتۇش . ھاجهتلهر ئۈچۈن مهسچىتتىن چىقىشى مهنئى قىلىنىدۇ

  ).ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى(» ئېتىكاپ پهقهت چوڭ مهسچىتلهردە قىلىنىدۇ. بىلهن بولىدۇ

  :دىن پاك بولۇشى ئايالالرنىڭ ھهيز ۋە نهپاسالر-4

. ئېتىكاپ قىلماقچى بولغان ئايالالرنىڭ ھهيز ۋە نهپاسالردىن پاك بولۇشى شهرتتۇر

ئهگهر ئايالالر ئېتىكاپ ئهسناسىدا ھهيز كۆرۈپ قالسا ياكى تۇغسا، ئېتىكاپتىن ھامان 

چىقىپ كېتىدۇ ۋە كېيىن پاك بولغاندا خالىسا ئېتىكاپنى كهلگهن يېرىدىن داۋام 

ڭدەك ئېتىكاپتا ئولتۇرغان كىشى ئهگهر ئېهتىالم بولۇپ قېلىپ، شۇنى. قىلىدۇ

مهسچىتته غۇسله قىلىدىغان جاي بولمىسا، مهسچىتتىن چىقىپ، يۇيۇنۇپ كېلىدۇ ۋە 

  . ئېتىكاپنى كهلگهن يېرىدىن داۋام قىلىدۇ

  :ئېتىكاپنى بۇزىدىغان ئامىلالر

  . جىنسىي مۇناسىۋەتته بولۇش-1

. ىنسىي مۇناسىۋەتته بولۇشى ئېتىكاپنى بۇزىدۇئېتىكاپتا بولغان كىشىنىڭ ج

سىلهر مهسچىتلهردە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

  ). ئايهت-187بهقهرە سۈرىسى (»چېغىڭالردا، ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر

  :  ئهقلىدىن ئايرىلىش-2
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سهۋەبىدىن ئهقلىنى يوقاتقان كىشىنىڭ ساراڭ بولۇش، ئايلىنىش ياكى مهس بولۇش 

ھهر قانداق ئىبادەتنى ئورۇنالش ئۈچۈن  . چۈنكى ئېتىكاپ ئىبادەتتۇر. ئېتىكاپى بۇزۇلىدۇ

  . ھۇشىنىڭ جايىدا بولۇشى شهرتتۇر-ئهقىل

  : ئايالالرنىڭ ھهيز كۆرۈشى ياكى تۇغۇشى-3

ېتىكاپنى ئايالالرنىڭ ئېتىكاپ ئهسناسىدا ھهيز كۆرۈپ قېلىشى ياكى تۇغۇشى ئ

چۈنكى ھهرقانداق ئىبادەتنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن پاكلىق شهرت بولغاندەك، . بۇزىدۇ

  .ئېتىكاپنىڭ داۋام قىلىشى ئۈچۈنمۇ ئايالالرنىڭ پاك بولۇشى شهرتتۇر

  : ئېهتىالم-4

ئېتىكاپتا ئولتۇرغان كىشىنىڭ ئايالىنى سۇيۈشى ياكى قۇچاقلىشى نهتىجىسىدە 

ئهگهر يوقىرىقى مۇقهددىمىلهرنى ئىشلىمهستىن، . نى بۇزىدۇئېهتىالم بولۇشى ئېتىكاپ

شۇنىڭدەك گهرچه . ئىختىيارسىز ھالدا ئېهتىالم بولغان بولسا ئېتىكاپ بۇزۇلمايدۇ

  . ئايالىنى قۇچاقلىغان بولسىمۇ ئېهتىالم بولمىغان بولسا يهنه ئېتىكاپ بۇزۇلمايدۇ

  : مهسچىتتىن چىقىش-5

ى ئادەتتىكى ئېهتىياجلىرى ئۈچۈن مهسچىتتىن تهبىئىي ئېهتىياجالردىن تاشقىر

چۈنكى ئېتىكاپنىڭ تهقهززاسى . سىرتقا چىققان كىشىنىڭ ئېتىكاپى بۇزۇلىدۇ

ئهمما بىرەر كىشىنىڭ ھاياتىنى ھاالكهتتىن . مهسچىتته تۇرۇشنى تهلهب قىلىدۇ

قۇتقۇزۇش ياكى ئۆزىنىڭ ھاياتىنى خهتهردىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن مهسچىتتىن چىققان 

شۇنىڭدەك ئهگهر ئۆزى ئولتۇرغان مهسچىت جۈمه . نىڭ ئېتىكاپى بۇزۇلمايدۇكىشى

نامىزى ئوقۇلمايدىغان مهسچىتلهردىن بولغان بولسا، ئېتىكاپ قىلغان كىشىنىڭ 

. ئېتىكاپى بوزۇلمايدۇ  مهسچىتتىن چىقىپ، جۈمه نامىزىنى ئوقۇشى بىلهن قىلغان 

پهرزنى ئورۇنالش . ش بولسا سۈننهتتۇرچۈنكى جۈمه نامىزىنى ئوقۇش پهرز، ئېتىكاپ قىلى

  . سۈننهتنى ئورۇنالشتىن مۇھىمدۇر، ئهلۋەتته

  :ئېتىكاپ قىلغان كىشى ئۈچۈن مۇستهھهب بولغان ئىشالر

ئېتىكاپ قىلىشتىن مهقسهت ئالالھ تائاالنىڭ رازلىقىغا ئېرىشىش ۋە ئالالھتىن 

لىشتىن ئىبارەت ھاجهتلىرىنى سوراپ ھهل قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنى مهسچىتكه بهنت قى
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بولغان ئىكهن، ئېتىكاپ قىلغان كىشىنىڭ بۇ پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ، ناماز ئوقۇش، 

، پهيغهمبهرگه )يهنى تهۋبه قىلىش(قۇرئان كهرىم تىالۋەت قىلىش، ئىستىغفار ئېيتىش 

دۇرۇد ئىېيتىش، بىلىم ئۈگىنىش قاتارلىق ئىبادەتلهر بىلهن كۆپ شۇغۇللىنىشى 

  . مۇستهھهپتۇر

  :تىكاپ قىلغان كىشى ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالرئې

 سېتىم ئىشلىرى بىلهن شۇغۇللىنىشى مهنئى -ئېتىكاپ قىلغان كىشىنىڭ ئېلىم

شۇنىڭدەك ئېتىكاپ قىلغان بولسۇن ياكى قىلمىغان بولسۇن ھهرقانداق . قىلىنىدۇ

. ر سېتىم ئىشلىرىنى قىلىشى مۇتلهق ھارامدۇ-كىشىنىڭ مهسچىتنىڭ ئىچىدە ئېلىم

چۈنكى مهسچىتلهر ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن بىنا قىلىنغان مۇبارەك 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ . بۇ جايالردا دۇنيالىق سودىالرنى قىلىش خاتادۇر. جايالردۇر

مهسچىتته بىر نهرسه ئېلىش ياكى سېتىش بىلهن سودا قىلغان «: ھهقته مۇنداق دېگهن

، مهسچىتلهر !سوداڭالرغا ئالالھ تائاال بهرىكهت بهرمىسۇن"الرغا كىشىنى كۆرسهڭالر، ئۇ

  ).تىرمىزى رىۋايىتى(»دەڭالر" تىجارەت قىلىش ئۈچۈن بىنا قىلىنغان ئهمهس

  ئايالالر نهدە ئېتىكاپ قىلىدۇ؟

ئايالالر ئېتىكاپ قىلماقچى بولسا، ئۇنى نهدە ئولتۇرۇپ قىلىدۇ دېگهن مهسىله 

ھهنهپىي مهزھىبىدىن .  ئالىملىرى ئىختىالپ قىلىشقانھهققىدە ئىسالم فىقهىشۇناس

چۈنكى ئالالھ . باشقا مهزھهبلهرگه كۆرە، ئايال كىشىمۇ ئېتىكاپنى مهسچىتته قىلىدۇ

دېگهن سۆزى » ...سىلهر مهسچىتلهردە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان ۋاقتىڭالردا «:تائاالنىڭ

نىڭ پهقهت مهسچىتتىال ئېتىكاپنى ئهر بولسۇن ياكى ئايال بولسۇن ھهرقانداق كىشى

ئهمما ھهنهپىي مهزھىبىگه كۆرە، ئايال كىشى . قىلىشى الزىم ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

. ئۇالرنىڭ مهسچىتلهردە ئېتىكاپ قىلىشى مهكرۇھتۇر. ئېتىكاپنى ئۆز ئۆيىدە قىلىدۇ

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېتىكاپتىن مۇھىم بولغان بهش ۋاخ نامازالرنىمۇ ئايالالرنىڭ

ئايالالر ئهگهر بىلسه، ئۇالر « : ئۆز ئۆيلىرىدە ئوقۇشىنىڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكىنى تهكىتلهپ

بۇ مهسىلىدە . دېگهن» ياخشىدۇر) مهسچىتلهرگه بارغىنىدىن(ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى 

چۈنكى پهيغهمبهر . ھهنهپىي مهزھىبىنىڭ كۆرۈشى بويىچه ئهمهل قىلىنىدۇ

 بولغاندا، ئۇنىڭ ئاياللىرىمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئهلهيهىسساالم ئېتىكاپ قىلماقچى
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ئېتىكاپ قىلماقچى بولغىنى ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نۆۋەتتىكى 

بۇ . ئېتىكاپنى تهرك قىلىپ، كېيىن شهۋۋال ئېيىدا قىلغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

پ قىلىشىنى ھهدىسمۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالالرنىڭ مهسچىتلهردە ئېتىكا

  . ياقتۇرمىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

 


