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 مەسچىتنىڭ قىبلە تەرىپىگە ھاجەتخانا ياساش توغرىمۇ؟ 

 
 

 نومۇرلۇق سوئال -336361    
 : وئالس    
دېڭىز بويىدىكى پورتتا كىچىك مەسچىت بولۇپ، مەسچىتنىڭ قىبلە تەرىپىدە ھاجەتخانا بار،     

مەسچىتنىڭ قىبلە تەرىپىگە  .مەسچىت بىلەن ھاجەتخانىنى پەقەت بىر تامال ئايرىپ تۇرىدۇ
 بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن.ھاجەتخانا قىلسا توغرا بوالمدۇ؟. 

  :جاۋاپ    
 پەيغەمبىرىمىز .خاستۇر ئالالھقا بولغان پەرۋەردىگارى ئالەملەرنىڭ مەدھىيەلەر گۈزەل بارلىق    

 رەھمەت تائاالنىڭ ئالالھ غاىرىساھابىل ۋە تاۋابىئاتلىرى ئائىلە ئۇنىڭ ئەلەيھىسساالمغا، مۇھەممەد
 .بولسۇن ساالملىرى

خانا تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇشتىن ھاممام ۋە ھاجەت سەلەپ سالىھالردىن بىرىنچى:    
 .سىدا ئەسەرلەر بايان قىلىنغانىچەكلەنگەنلىك توغر

ھاجەتخانا، ھاممام ۋە » رەزىيەلالھۇئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە: ىئەمر ىبنئىئابدۇلالھ     
بۇ ھەدىسنى ئىبنى ئەبى شەيبە ]دېيىلگەن.  «،قەبرىستانلىققا يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇمىغىن

 . [بەتتە كەلتۈرگەن-673توم -2 ناملىق ئەسەر ئەلمۇسەننىپ""
بەتتە، ئىبنى ئابباس -104توم -3ئابدۇرەززاق ئۆزىنىڭ "ئەلمۇسەننىپ" ناملىق ئەسىرى     

ھاجەتخانىغا، ھاممامغا ۋە قەبرىستانلىققا يۈزلىنىپ » رەزىيەلالھۇئەنھۇدىن كەلتۈرگەن ھەدىستە:
 دېيىلگەن. «،ناماز ئوقۇماڭالر

 تابىئىنالردىن بولغان مەشھۇر ئالىم ئىبراھىم ئەننەخەئى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    
كى كىشىلەر "ھاجەتخانا، قەبرىستانلىق ۋە ھاممام قاتارلىق ئۈچ تۈرلۈك جاينىڭ قىبلە ى"ئىلگىر

 ناملىق ئەسەر بۇ ئەسەرنى ئىنبى ئەبى شەيبە"ئەلمۇسەننىپ"]تەرەپتە بولىشىنى ياقتۇرمايتتى". 
 . [بەتتە كەلتۈرگەن-680توم -2

-104توم -3ناملىق ئەسىرى  قى ئەسەرنىڭ ئۆزىنى ئابدۇرەززاقمۇ ئۆزىنىڭ "ئەلمۇسەننىپ"ىيۇقىر
ۋە ھاجەتخانا قاتارلىق ئورۇنالرنى قىبلە  مكى كىشىلەر قەبرىستانلىق، ھامماى"ئىلگىر بەتتە:

 دەپ كەلتۈرگەن. "،تەرەپكە ياساشنى ياقتۇرمايتتى
ئەھمەد رەھىمەھۇلالھدىن: ھاجەتخانا، ھاممام ۋە قەبرىستانلىققا يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇش  ئىمام    

"قەبرىستانلىق، ھاجەتخانا ۋە ھاممام قاتارلىق ئورۇنالرنى قىبلە  سىدا سورالغاندا، ئۇ كىشى:ىتوغر
 "ئەلمۇغنى" بۇ ئەسەرنى ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ]دېگەن.  "،تەرەپكە بەرپا قىلىش توغرا بولمايدۇ

 .[بەتتە كەلتۈرگەن-176توم -2ناملىق ئەسەر 
دا بايان قىلىنغان ى"يۇقىر ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     

سىدا ساھابىالر ۋە تابىئىنالر ىئورۇنالرنىڭ قىبلە تەرەپتە بولىشىنىڭ ياقتۇرۇلماسلىقىدىكى توغر
 ھەيكەل-بۇت ەىختىالپ بارلىقىنى بىلمەيمىز، چۈنكى قەبرۋە كىيىنكى ئالىمالر ئارىسىدا ئ

ھەيكەلگە قاراپ -قەبرە تەرەپكە يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇش بۇت .چوقۇنىدىغان جاي قىلىنغان ئورنىدا
ناماز ئوقۇغانغا ئوخشاپ قالىدۇ، گەرچە ئىنسان بۇنداق قىلىشنى مەقسەت قىلمىغان بولسىمۇ 
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شۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى . چەكلىنىدۇ(يەنى ) ش ھارام بولىدۇئەمما قەبرىگە يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇ
 ھەيكەل بولسا، ئۇ تەرەپكە يۈزلىنىپ سەجدە قىلىش توغرا بولمايدۇ. -تەرەپتە بۇت

چىشى شەيتانالرنىڭ ئورۇنلىشىدىغان ۋە قارار ئالىدىغان جايى -ئەركەك ،ھاجەتخانا ۋە ھاممام    
نامىزىنى ئۈزىۋەتمەسلىكى ئۈچۈن ناماز  خاننىڭامازبولۇپ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم شەيتاننىڭ ن

)توساققا( يېقىن تۇرۇپ ئوقۇشقا بۇيرىغان. شەيتانالرنىڭ  ئوقۇغۇچىنى ناماز ئوقۇغاندا سىترە
قارارگاھى ۋە ئورۇنالشقان جايلىرىغا يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇغاندا شەيتاننىڭ ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ 

ىڭ ئالدى تەرىپىدىكى ھەرقانداق نەرسىگە يۈزلىنىپ چۈنكى ئۆزىنمۇمكىن.  ئالدىدىن ئۆتىشى
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز نامازدا ئەڭ . ناماز ئوقۇسا يۈزلەنگەن نەرسە ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ قىبلىسى بولىدۇ

 ئۇلۇغ، ئالالھ تائاال ياقتۇرىدىغان، ئالالھنىڭ بەيتىگە يۈزلىنىشكە بۇيرۇلدۇق.
ا، مەينەت ئورۇنالرغا يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇشتىن نامازغا تۇرغاندا ناچار، پاسكىنخان ناماز    

-كەينىمىزنى قىلىپ چوڭ-ئويالپ بىقىڭالر، بىز قىبلە تەرەپكە ئالدى .ساقلىنىشى كېرەك
كىچىك تەرەت قىلىشتىن چەكلەندۇق، شۇنداق تۇرۇغلۇق، شەيتاننىڭ قارارگاھى ناماز ئوقۇغان 

 2ناملىق ئەسەر  ل ئۆمدە"ۇشەرھ] ىپىمىزدە بولسا قانداق بولىدۇ؟."ۋاقتىمىزدا بىزنىڭ قىبلە تەر
 .[بەت-183توم -

ئىككىنچى: مەسچىتنىڭ قىبلە تەرىپىدىكى ھاجەتخانا مۇنداق ئىككى ھالەتتىن خالى     
 بواللمايدۇ:

بۇ يەردە ھاجەتخانا بىلەن مەسچىتنى ئايرىپ تۇرىدىغان ئايرىم تام بولمايدۇ ياكى مەسچىت -3   
 ىلەن ھاجەتخانىنىڭ ئارىسىدا ئورتاق بىر تام بولىدۇ. ب

بۇنداق ھالەتتە بۇ مەسچىتتە ناماز ئوقۇش ياخشى بولمايدۇ، ئەڭ ياخشىسى بۇ ھاجەتخانىنى     
 بۇزىۋىتىپ، مەسچىتنىڭ تىمىدىن يىراقالشتۇرۇش كېرەك. 

اشقا ئەھلى ۋە ب "بىز ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     
قارىشىدا، ھاجەتخانا مەسچىتنىڭ تىمىنىڭ سىرتىدا بولسۇن ياكى ئېچىدە بولسۇن ئىلىمالرنىڭ 

 ئوخشاشال چەكلىنىدۇ".
يل رەھىمەھۇلالھ: ھاجەتخانا بىلەن ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ ئارىسىدا مەسچىتنىڭ ەقۇئىبنى ئ    

 رۈلمەيدۇ دېگەن قاراشنى تاللىغان.كۆيامان تىمىغا ئوخشاش توساق بولسا، بۇ يەردە ناماز ئوقۇش 
سەلەپ سالىھالرنىڭ دەلىلگە ئاساسالنغان كۆزقارىشىدۇر. ئىمام ئەھمەد  ،بىرىنچى قاراش بولسا    

رەھىمەھۇلالھ ئەبۇ تالىپتىن رىۋايەت قىلىنغان ئەسەردە مۇنداق دېيىلگەنلكىنى بايان قىلىدۇ: " 
 .ك"ياسىغان بولسا، ئۇنى بۇزىۋىتىش كېرە بىر ئادەم مەسچىتنىڭ قىبلە تەرىپىگە ھاجەتخانا

بۇ ، مەسچىتنىڭ قىبلە تەرىپىنىڭ كەينىدە ھاجەتخانا بولسا" :رۋەزىينىڭ رىۋايىتىدەەم    
-182توم -1ناملىق ئەسەر ل ئۆمدە"ۇ"شەرھ]مەسچىتتە ناماز ئوقۇلمايدۇ" دەپ بايان قىلىنغان. 

 .[بەت
ق دەيدۇ: بۇ ھاجەتخانىنىڭ ئىشى مۇنداق ئىككى ئىبراھىم ئالى شەيخ مۇندا ىبنئىمۇھەممەد     

ئىشتىن خالى بواللمايدۇ: بىرىنچىسى: بۇ ھاجەتخانا مەسچىتنىڭ تىمىدىن ئايرىم مۇستەقىل تام 
رىپىدىكى تامدىن ئايرىلىپ تۇرىدۇ، بۇنداق بولغاندا، ەبىلەن ياسىلىپ، مەسچىتنىڭ قىبلە ت

ولسىمۇ، مەسچىتنىڭ تىمىدىن ئايرىلىپ ھاممام، ھاجەتخانا مەسچىتنىڭ قىبلە تەرىپىدە ب
 مۇستەقىل تام بىلەن ياسالغان بولسا، بۇ مەسچىتتە ناماز ئوقۇش چەكلەنمەيدۇ. 

ئەمما ھاممام، ھاجەتخانا بىلەن مەسچىتنىڭ تىمى بىر بولۇپ، بۇنىڭ ئارىسىنى پەقەت     
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، ناماز ئوقۇشنى مەسچىتنىڭ قىبلە تىمى ئايرىپ تۇرغان بولسا، ئۆلىماالر بۇنداق مەسچىتتە
-چۈنكى ناماز ئوقۇش چەكلەنگەن ئورۇنالرنىڭ بىرى ھاجەتخانا .ياخشى ئەمەس دەپ قارىغان

بولۇپ، ناماز ئوقۇيدىغان جاي بىلەن ھاجەتخانىنىڭ غا ئوخشىغان جايالردىن ئىبارەت ھاممام
بۇنىڭغا  ئارىسىدا ئۇالغنىڭ ئۇچۇلۇقىدەك بولسىمۇ توساق بولمايدىكەن، مەسچىتنىڭ قىبلە تىمى

الر قىبلە تەرىپىدە ھاجەتخانا بولغان مەسچىتتە ناماز سالىھ سەلەپكۇپايە قىلمايدۇ، چۈنكى 
 ئوقۇشنى ياقتۇرمىغان.

ھاجەتخانىنىڭ -قى دەلىللەرگە ئاساسەن، مەسچىتنىڭ قىبلە تەرىپىگە ياسالغان ھاممامىيۇقىر    
"مۇھەممەد ]پ ياساش كېرەك". تىمىنى مەسچىتنىڭ تىمىدىن ئايرىۋىتىپ، مۇستەقىل تام توسۇ

 . [بەت-363توم -2 ئىبراھىم پەتىۋالىرى" ىبنئى
بىرىدىن ئايرىم بولسا، ئۇ ۋاقىتتا بۇ -مەسچىت ۋە ھاجەتخانىنىڭ تاملىرى بىر ئىككىنچى:    

  .    قا بولىدۇمەسچىتتە ناماز ئوقۇش
ىتنىڭ قىبلە تىمى "مەسچ ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     

مەزكۇر مەسجىتتە ناماز ئوقۇش ياخشى كۆرۈلمەيدۇ. بىلەن ھاجەتخانىنىڭ ئارىسىنى ئايرىمىغۇچە 
ھاجەتخانا بىلەن مەسچىتنىڭ قىبلە تىمىنىڭ ئارىسىنى ئايرىم بىر تام بىلەن ئايرىغان ۋاقىتتا 

 .بەت[-186توم - 1ر ناملىق ئەسە ل ئۇمدە"ۇ"شەرھ] بۇ مەسچىتتە ناماز ئوقۇش دۇرۇس بولىدۇ".
: "ئۇ كىشى ىپھەرب ئىبنى ئىسھاقتىن نەقل قىل ئىبنى رەجەب رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

قىبلە تەرىپىدە ھاجەتخانا بولغان مەسچىتتە ناماز ئوقۇشنى ياقتۇرمايتتى، ھاجەتخانا بىلەن 
ئايرىپ تۇرغان مەسچىتنىڭ ئارىسىنى مەسچىتنىڭ تىمىدىن باشقا ياغاچ ياكى قومۇش تامالر 

دە بولسا بۇ مەسچىتتە ناماز ئوقۇسا لىرىپەسول تەر-ھاجەتخانا مەسچىتنىڭ ئوڭياكى  بولسا
 . [بەت-260توم -2ناملىق ئەسەر  "پەتھۇلبارى"]دېگەن.  "،بولىدۇ

چىتنىڭ تىمىدىن سقى دەلىللەرگە ئاساسەن، مۇمكىن بولسا ھاجەتخانىنىڭ تىمىنى مەىيۇقىر    
بۇنداق قىلىش مۇمكىن بولمىسا ياكى بۇ ھاجەتخانىدىن مەسچىتكە ۋە  . ئەگەرئايرىۋىتىش كېرەك

چۈنكى  .ناماز ئوقۇسا بولىدۇمەزكۇر مەسچىتتە  ئۇ ۋاقىتتاغا ئەزىيەت يەتمىسە خانالرناماز
 . ئىھتىياج تۇغۇلغاندا ئارىدىن قالدۇرىلىدۇ كەراھىيەت كۆرۈش 

  ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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