1437

قىز-خانىمالرنىڭ ئۆيدە قىلغان ئېتىكاپى توغرا بولمايدۇ
ال يصح اعتاكف املرأة يف بيتها
< األويغورية  -ئۇيغۇرچە > uyghur -

ئىسالم سوئال جاۋاپ تورى ئىلمى خىزمەت گۇرۇپىسى
القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب


تەرجىمە قىلغۇچى :سەيپىددىن ئەبۇ ئابدۇلئەزىز
تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى :نىزامىددىن تەمكىنى

ترمجة :سيف ادلين أبو عبد العزيز
مراجعة :نظام ادلين تمكيين
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قىز-خانىمالرنىڭ ئۆيدە قىلغان ئېتىكاپى توغرا بولمايدۇ
- 11933نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
ئايال كىشى ئۆز ئۆيىدە ئېتىكاپ قىلسا بوالمدۇ؟ ،تاماق تەيياراليدىغان ئىش
بولسا قانداق قىلىدۇ؟ ،بۇ توغرىدىكى ھۆكۈملەرنى ئوچۇقالشتۇرۇپ بېرىشىڭالرنى
سورايمەن.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ،ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە
ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت-ساالملىرى بولسۇن.
مەسچىتتىن باشقا جايدا ئېتىكاپ قىلىش توغرا بولمايدۇ .بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال
ْ
َ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ
َ
اج رد﴾ تەرجىمىسى« :سىلەر
مۇنداق دەيدۇ﴿ :وال تب ر
اِشوهن وأنتم َع ركفون ريف المس ر

مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا (كۈندۈز بولسۇن كېچە بولسۇن)،
ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر[ ».سۈرە بەقەرە -381ئايەتنىڭ بىر قىسمى].

بۇ ھۆكۈمدە ئەر-ئايال ئوخشاش بولىدۇ.
ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ "ئەل مۇغنى" ناملىق ئەسەر -4توم -464بەتتە مۇنداق
بايان قىلىدۇ" :ئايال كىشى ھەر قانداق مەسجىدتە ئېتىكاپ قىلسا بولىدۇ ،جۈمە
ئوقۇيدىغان ياكى بەش ۋاقىت نامازنى جامائەت بولۇپ ئوقۇيدىغان مەسجىد شەرت
قىلىنمايدۇ ،چۈنكى ئايالالرغا جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇش ۋاجىپ ئەمەس .بۇ ئىمام
شافىئى رەھىمەھۇلالھنىڭ قارىشىدۇر".
قىز-خانىمالرنىڭ ئۆيىدە ئېتىكاپ قىلىشى توغرا بولمايدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ْ
َ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ
َ
اج رد﴾ تەرجىمىسى« :سىلەر مەسجىدتە
﴿وال تب ر
اِشوهن وأنتم َع ركفون ريف المس ر

ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا (كۈندۈز بولسۇن كېچە بولسۇن) ،ئۇالرغا
يېقىنچىلىق قىلماڭالر[ ».سۈرە بەقەرە -381ئايەتنىڭ بىر قىسمى].

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن مەسچىتتە
ئېتىكاپ ئۈچۈن رۇخسەت سورىغاندا ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇالرغا رۇخسەت قىلغان.
ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ "ئەل مەجمۇئە" ناملىق ئەسەر -6توم -484بەتتە مۇنداق
دەيدۇ" :ئەر ياكى ئايالالرنىڭ مەسچىتتىن باشقا جايالردا ئېتىكاپ قىلىشى توغرا
بولمايدۇ".
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شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىين رەھىمەھۇلالھمۇ "شەرھىل مۇمتىئ" ناملىق ئەسەردە
يۇقىرىقى قاراشنى تاللىغان .ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.
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