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خانىمالرنىڭ ئۆيدە قىلغان ئېتىكاپى توغرا بولمايدۇ-قىز  

 
 نومۇرلۇق سوئال- 11933       
 : وئالس       

تاماق تەيياراليدىغان ئىش  ،ئايال كىشى ئۆز ئۆيىدە ئېتىكاپ قىلسا بوالمدۇ؟       
دىكى ھۆكۈملەرنى  ئوچۇقالشتۇرۇپ بېرىشىڭالرنى ىربۇ توغ، بولسا قانداق قىلىدۇ؟

 سورايمەن. 
 : اۋاپج     
. بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر     

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئۇنىڭ ەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،پ
 ساالملىرى بولسۇن.-ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت

بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال  .مەسچىتتىن باشقا جايدا ئېتىكاپ قىلىش توغرا بولمايدۇ    

نتُْم ََعكر ﴿ مۇنداق دەيدۇ:
َ
وُهنَّ َوأ ُ در َواَل ُتبَاِشر سىلەر » تەرجىمىسى: ﴾ُفوَن يفر الَْمَساجر

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

 ئايال ئوخشاش بولىدۇ. -بۇ ھۆكۈمدە ئەر
مۇنداق بەتتە -464توم -4ناملىق ئەسەر  "قۇدامە رەھىمەھۇلالھ "ئەل مۇغنىئىبنى 

تە ئېتىكاپ قىلسا بولىدۇ، جۈمە دىج"ئايال كىشى ھەر قانداق مەس :بايان قىلىدۇ
شەرت  دىججامائەت بولۇپ ئوقۇيدىغان مەس ئوقۇيدىغان ياكى بەش ۋاقىت نامازنى

م قىلىنمايدۇ، چۈنكى ئايالالرغا جامائەت بولۇپ ناماز ئوقۇش ۋاجىپ ئەمەس. بۇ ئىما
 شافىئى رەھىمەھۇلالھنىڭ قارىشىدۇر". 

 ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: .ئۆيىدە ئېتىكاپ قىلىشى توغرا بولمايدۇ خانىمالرنىڭ-قىز
در ﴿ نتُْم ََعكرُفوَن يفر الَْمَساجر

َ
وُهنَّ َوأ ُ سىلەر مەسجىدتە » تەرجىمىسى: ﴾َواَل ُتبَاِشر

ېچە بولسۇن(، ئۇالرغا ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا )كۈندۈز بولسۇن ك
 . نىڭ بىر قىسمى[ئايەت-381بەقەرە ]سۈرە « .يېقىنچىلىق قىلماڭالر

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن مەسچىتتە 
 ئېتىكاپ ئۈچۈن رۇخسەت سورىغاندا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇالرغا رۇخسەت قىلغان. 

مۇنداق بەتتە -484توم -6ناملىق ئەسەر  الھ "ئەل مەجمۇئە"ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇل
"ئەر ياكى ئايالالرنىڭ مەسچىتتىن باشقا جايالردا ئېتىكاپ قىلىشى توغرا  دەيدۇ:

 . "بولمايدۇ
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 ناملىق ئەسەردەن رەھىمەھۇلالھمۇ "شەرھىل مۇمتىئ" يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى
 ى ئالالھ تائاالدۇر.ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچقاراشنى تاللىغان.  يۇقىرىقى
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