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 مەسجىدىل ھەرەمگە كېرىشتە يۈز بېرىدىغان خاتالىقالر

   
 نومۇرلۇق سوئال -96843    
 :ئالوس    
بەزى ئېھراملىق كىشىلەرنىڭ ھەرەمگە كېرىدىغان ۋاقىتتا،     

ەلۇم دۇئاالرنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ئەسەر بايان قىلىنمىغان م
مەلۇم بىر ئىشىكتىن كېرىشنى  كىرگەندەئۇالرنىڭ ھەرەمگە ۋە  ئوقۇۋاتقانلىقىنى

ۇ ھەقتە چۈشەنچە ب بۇنداق قېلىش توغرىمۇ؟.. ئادەت قىلىۋالغانلىقىنى كۆرىمىز
 بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.

 : اۋاپج     
 بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.     

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،
 ن.نىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇئالالھ تائاال ىرىغاساھابىل

ھەرەمگە كېرىش جەريانىدا يۈز بېرىدىغان خاتالىقالرنى مۇنداق ئوچۇقالشتۇرۇش     
 مۇمكىن:
ر ھەرەمگە مەلۇم بىر ئىشىكتىن ئۆمرە قىلغۇچىال-ھەج ،بەزى كىشىلەر بىرىنچى:

بەزى ئۆمرە قىلغۇچىالر ئۆمرە دەرۋازىسى دەپ  .رىشى كېرەك دەپ قارايدۇېك
يەنە بەزى  .زۆرۈر دەپ قارايدۇ نىبۇنداق قىلىش ۋە ن ئىشىكتىن كېرىدۇئاتىلىدىغا

كېرەك، باشقا دەرۋازىدىن كىرسە كېرىش كىشىلەر: چوقۇم ساالم دەرۋازىسىدىن 
بۇ قاراشالرنىڭ ھېچ بىرىنىڭ ئەسلى  .گۇناھكار بولىدۇ، ياخشى ئەمەس دەپ قارايدۇ

 .دۇۋىرىوالئۆمرە قىلغۇچىالر ھەرەمگە قايسى ئىشىكتىن كىرسە ب-يوق، ھەج
رگەندە ئوڭ پۇتى بىلەن كېرىپ، باشقا مەسچىتلەرگە كىرگەندە ىمەسچىتكە ك

غا ساالم بېرىپ، مۇنداق دەيدۇ: ئوقۇيدىغان دۇئانى ئوقۇيدۇ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
ماڭا رەھمەت ئېشىكىڭنى  ئى ئالالھ! مېنىڭ گۇناھىمنى كەچۈرگىن،»

 . ھەدىس[-319مۇسلىم رىۋايىتى] «.ئېچىۋەتكىن
بەزى كىشىلەر ھەرەم مەسچىتىگە كېرىپ كەبىنى كۆرگەندە،  ككىنچى:ئى     

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ئەسەر بايان قىلىنمىغان خاس بىر دۇئانى ئالدىراپ 
ئوقۇپ ئالالھ تائاالغا ئىلتىجا قىلىدۇ، بۇمۇ دىندا ئەسلى بولمىغان بىدئەت ئىشالرنىڭ 

ھەقىقەتەن ئالالھ تائاالغا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىلىرى  .جۈملىسىدىندۇر
ھەرىكەت ۋە ئېتىقاد بىلەن ئىبادەت قىلىشنىڭ ئۆزى بىدئەت ۋە -سۆز قىلمىغان،

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنداق قىلىشتىن ئاگاھالندۇرغان. .ئازغۇنلۇقتۇر
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تىقادىدا ھەرەم مەسچىتىگە ئۈچىنچى: ھاجىالر ۋە ئادەتتىكى كىشىلەرمۇ ئۆز ئې     
كىرگەندە، سۈننەت بويىچە مەسچىت ھۆرمىتى ئۈچۈن تاۋاپ قىلىمىز، باشقا 
مەسچىتلەردە ناماز ئوقۇيمىز دەپ، بەزى پىقھى ئالىمالرنىڭ قارىشىغا تايىنىپ خاتا 

ھەرەم مەسچىتىمۇ باشقا بۇ مەسىلىدە قاراشتا بولىدۇ، ئىش ئۇنداق ئەمەس، 
 ولۇپ، بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:مەسچىتلەرگە ئوخشاش ب

« .سىلەرنىڭ بېرىڭالر مەسچىتكە كەرگەندە ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇپ ئولتۇرسۇن»
 . ھەدىس[-316 ۋايىتىېمۇسلىم ر ھەدىس.-666ۋايىتىېبۇخارى ر]

ئۆمرىنىڭ تاۋاپلىرى -لېكىن ھەرەم مەسچىتىگە تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن كىرگەندە، ھەج
بولسۇن ياكى ئادەتتىكى نەپلە تاۋاپالر بولسۇن ئولتۇرمايال تاۋاپنى باشلىسا، مەسچىت 

مانا بۇ بىزنىڭ ھەرەم . ى رەكەت ناماز ئوقۇمىسىمۇ بولىدۇھۆرمىتى ئۈچۈن ئىكك
 مەسچىتىنىڭ ھۆرمىتى تاۋاپ بىلەن بولىدۇ دېگەن سۆزىمىزنىڭ ئوچۇقلىمىسى.

 ،يىتى بىلەن ئەمەسېچىتىگە تاۋاپ قىلىش نن ھەرەم مەسمۇشۇ قائىدىگە ئاساسە     
بەلكى ناماز ئوقۇش ياكى دەرس ئاڭالش ياكى قۇرئان تىالۋەت قىلىش قاتارلىق ئىشالر 
ئۈچۈن كىرگەن بولسا، ئۇ ۋاقىتتا ھەرەم مەسچىتىمۇ باشقا مەسچىتلەرگە ئوخشاش 

ىككى بولۇپ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسى بويىچە ئولتۇرۇشتىن ئىلگىرى ئ
 رەكەت ناماز ئوقۇش سۈننەت بولىدۇ".

ئۆمرە قىلغۇچىالردىن يۈز -ھەج]" ن رەھىمەھۇلالھنىڭيشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى     
 .[ناملىق ئەسەردىن ئېلىندى تۈزۈتۈش"بېرىدىغان خاتالىقالرنى 

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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