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قۇشى مۇسۇلمان كىشىنىڭ كاپىرنىڭ ئۆيىدە تۇرىشى ۋە ئۇ ئۆيدە ناماز ئو

 توغرىسىدا
 
 

 نومۇرلۇق سوئال -150840      
 سوئال:       

بىز مۇسۇلمانالرنىڭ غەيرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆيلىرىدە تۇرىشىمىز ۋە ئۇالرنىڭ    
بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى  ئۆيلىرىدە ناماز ئوقۇشىمىز توغرا بوالمدۇ؟.

 سورايمىز.
 :جاۋاپ     

 ر.خاستۇ ئالالھقا بولغان پەرۋەردىگارى ئالەملەرنىڭ ەرەدھىيەلم گۈزەل بارلىق     
 ۋە تاۋابىئاتلىرى ئائىلە ئۇنىڭ ئەلەيھىسساالمغا، مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز

 .بولسۇن ساالملىرى رەھمەت نىڭتائاال ئالالھ غاىرىساھابىل
ئۆيىنى سىتىۋىلىپ ياكى ئىجارىگە ئىلىپ، ئۇ ئۆيدە كاپىرنىڭ مۇسۇلماننىڭ     

مۇسۇلمان كىشى ئۇ ئۆيدىكى ھاراق، نىجاسەت، چەكلەنگەن  .توغرا بولىدۇتۇرىشى 
ئەمما  .سۈرەت قاتارلىق شېرىكنىڭ قالدۇقلىرىنى پاكىزە تازىلىۋىتىشى الزىم

مۇسۇلمان بولمىغان كىشىلەرنىڭ ئۆيىگە مىھمان بولۇپ ياكى خىزمەتداشلىق ياكى 
چۈنكى  .رنى تازىالش الزىم ئەمەستونۇشۇش ئۈچۈن بارغان بولسا، ئۇ ۋاقىتتا ئۇ نەرسىلە

دا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ىربۇ توغ تۈپەيلى بارغان.ئۇ كىشى ئۇ ئۆيگە مەلۇم سەۋەپلەر 
مۆمىندىن باشقىغا ھەمراھ بولمىغىن، سېنىڭ يىمەكلىكىڭنى » مۇنداق دېگەن:

بۇ ھەدىسنى ھەدىس. -5932تىرمىزى رىۋايىتى ] «.پەقەت تەقۋادار كىشىال يىسۇن
ھەدىسلەر توپلىمىدا ھەسەن دەپ  ھئەلبانى رەھىمەھۇلالھ تىرمىزىنىڭ سەھى شەيخ

 . [كەلتۈرگەن
ئىنسان ئۆزى ئارىالشقان كىشىنىڭ دىنىدا بولىدۇ، » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:    

ئەبۇ داۋۇت ]دېگەن.  «،سىلەرنىڭ بىرىڭالر كىم بىلەن ئارىالشقانلىقىغا قاراپ باقسۇن
ۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ئەبۇ داۋۇتنىڭ ب ھەدىس.-3399رىۋايىتى

 . [ھەدىسلەر توپلىمىدا كەلتۈرگەن ھسەھى
ئارىلىشىدىغان كىشىلەر " مۇنداق دېگەن: ناملىق ئەسەردە "ئەۋنۇل مەئبۇدتا"    
قىلىش، ئويلىنىش الزىم، دىنى ۋە ئەخالقىدىن رازى بولىدىغان  رسىدا پىكىىرتوغ

دىنى ۋە  . ئەگەردوست تۇتۇش كېرەكئۇالرنى الھ ئۈچۈن ئال ،كىشىلەردىن بولسا
، ئۇالردىن يىراق تۇرۇش بولسا دىنئەخالقىدىن رازى بولمايدىغان ناچار كىشىلەر
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 بۇزىدۇ".  مۇنىكىشىئارىالشقان  لىك ئادەمچۈنكى ناچار تەبىئەت .كېرەك
: ناماز ئوقۇغان جاي غەيرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆيىدە ناماز ئوقۇش مەسىلىسىگە كەلسەك

ھەيكەللەر -پاكىزە بولۇدىكەن، ئەتراپتا ئۇالر ئۇلۇغاليدىغان ۋە چوقۇنىدىغان سۈرەت
دا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ىرچۈنكى بۇ توغ. بولمايدىكەن ئوقۇغان ناماز دۇرۇس بولىدۇ

 زېمىننىڭ ھەممىسى مەن ئۈچۈن ناماز ئوقۇيدىغان ۋە پاك قىلىندى،» مۇنداق دېگەن:
ىڭ ئۈممىتىمدىن ھەر قانداق بىر كىشى قەيەردە نامازنىڭ ۋاختى بولسا، شۇ جايدا مېن

 ھەدىس[.-318 رىۋايىتى مۇسلىم ھەدىس.-959رىۋايىتى  بۇخارى] «.ناماز ئوقۇسۇن
ننىڭ ھەممىسى ناماز ئوقۇيدىغان جاي بولۇپ، مۇسۇلمان قەيەردە نامازنىڭ ىزېم    

ئەمما قەبرىستانلىق، ھاممام،  .ۇرۇس بولىدۇۋاختى كەلسە شۇ يەردە ناماز ئوقۇسا د
بۇ جايالردا ، يەنى جايالردا ناماز ئوقۇش چەكلەنگەنھاجەتخانا ۋە تۆگە قوتۇنى قاتارلىق 

 بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ئىگە بولۇش ئۈچۈنناماز ئوقۇش دۇرۇس ئەمەس. 
 ت قىلىنسۇن.غا مۇراجىئەلىرىئالالرنىڭ جاۋابونۇمۇرلۇق س-138583-19782ئۈچۈن 

بەتتە -557توم -2 ئەسەرنىڭناملىق  بەر رەھىمەھۇلالھ "ئەتتەمھىيد"ئىبنى ئابدۇل    
ئەنھۇنىڭ  ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ :ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

ئەييۇب ۋە . سۈرەت بولمىغان چىركاۋدا ناماز ئوقۇغانلىقىنى زىكىر قىلغان-ھەيكەل
ىن ئۇ كىشى ئۆمەر دككەيلەندىن باشقا راۋىيالر ناپىئئۆمەر ۋە بۇ ئى ىنبئىئۇبەيدۇلالھ 
ئۆمەر  ئەنھۇنىڭ ئازاتگەردىسى ئەسلەمدىن رىۋايەت قىلغان ئەسەردە، رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ شامغا كەلگەن ۋاقىتتا، خىرىستىيانالرنىڭ چوڭلىرى ئۆمەر  رەزىيەلالھۇ
 ئەنھۇ ئۇالرغا: ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى زىياپەتكە تەكلىپ قىلغاندا، رەزىيەلالھۇ

سۈرەت بولغانلىقى ئۈچۈن بىز چىركاۋغا كىرمەيمىز ۋە -"سىلەرنىڭ چىركاۋدا ھەيكەل
 ئۇ يەردە ناماز ئوقۇمايمىز دېگەن".

ئۆمەر رەزىيەلالھۇئەنھۇ بىلەن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇئەنھۇ سۈرەت بولغانلىقتىن     
 رمىگەن. ئۇ يەردە ناماز ئوقۇشنى ياخشى كۆ

سۈرەتلەردىن ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان نەرسىلەردىن -ناماز ئوقۇيدىغان جاي ھەيكەل    
 پاكىز بولغاندا ئۇ جايدا ناماز ئوقۇش دۇرۇس بولىدۇ.

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.     
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