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سىدان ھەدىس توغرىئۈچ مەسچىتتىن باشقا جايدا ئېتىكاپ قىلىشقا بولمايدۇ دېگە  

 

  نومۇرلۇق سوئال-60994    
 : وئالس    
مەن ھەرەم مەسچىتى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مەسچىتى ۋە پەلەستىندىكى ئەقسا     

مەسچىتىدىن ئىبارەت ئۈچ مەسچىتتىن باشقا مەسچىتتە ئېتىكاپ قىلسا بولمايدۇ 
چۈشەنچە بۇ ھەقتە مۇ؟ دېگەن مەزمۇندىكى بىر ھەدىسنى ئاڭلىدىم، بۇ ھەدىس سەھى

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

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 بولسۇن. ساالملىرى -ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت

سۇئال سورىغۇچى قېرىندىشىم سورىغان ھەدىسنى ئىمام بەيھەقىي  بىرىنچى:     
دىن بايان قىلغان بولۇپ، ھۇزەيپە ئەنھۇ ( رەھىمەھۇلالھ ھۇزەيپە رەزىيەلالھۇ6/513)

"سېنىڭ ئۆيۇڭ بىلەن  ئەنھۇغا: ئەنھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ رەزىيەلالھۇ
)يەنى مەسچىتتە( ئېتىكاپ  الھۇئەنھۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئارىسىدائەبۇ مۇسا رەزىيەل

ئۈچ » :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ يېنىدىن ئۆتتۈم،
مەسچىتتىن باشقا مەسچىتتە ئېتىكاپ قىلىش توغرا بولمايدۇ يەنى ھەرەم 

 رەزىيەلالھۇ دېگەنلىكىنى بىلىمەن  دەيدۇ، ئىبنى مەسئۇد «مەسچىتى، قاتارلىقالر
ئۇالر ئىسىدە تۇتقان،  بولۇشىڭ مۇمكىن، سەن ئۇنتۇپ قالغانئىھتىمال ئەنھۇ ئۇنىڭغا: 

بۇ ھەدىسنى شەيخ ]سەن خاتاالشقان، ئۇالر توغرا قىلغان بولىشى مۇمكىن دېدى. 
 [.كەلتۈرگەن ھەدىستە-6784 ھەدىسلەر توپلىمى ھئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھى

ئالىمالر بۇ مەسىلىگە قارىتا، ئىېتىكاپنى ئۈچ  ئىككىنچى: كۆپچىلىك     
بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال  دەپ قارايدۇ. ىڭ بىرىدە قىلىش شەرت قىلىنمايدۇمەسچىتن

در ﴿ مۇنداق دەيدۇ: ْنتُْم ََعكرُفوَن يفر الَْمَساجر
َ
وُهنَّ َوأ ُ سىلەر » تەرجىمىسى: ﴾َوال ُتبَاِشر

)كۈندۈز بولسۇن كېچە بولسۇن(، مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا 
 .[ئايەت-178بەقەرە  ]سۈرە«.ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر

ئايەتتە بايان قىلىنغان مەسچىت دېگەن سۆز ئومۇمى سۆز بولۇپ، بۇ ھەممە مەسچىتنى 
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئەمما جامائەت توپلىشپ ناماز ئوقۇمايدىغان مەسچىتتە، نامازنى 

شى ۋاجىپ بولغان كىشىلەرنىڭ ئېتىكاپ قىلىشى توغرا جامائەت بىلەن ئوقۇ
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ق نومۇرلۇ -67073بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن  بولمايدۇ.
 لىنسۇن. سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت ق

ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇلالھ ئايەتنىڭ ھەممە مەسچىتلەرنى ئۆز ئىچىگە      
قى ئون كۈنىدە ۋە ى"رامزاننىڭ ئاخىر ق دەيدۇ:ئالىدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ مۇندا

بۇ  دەپ ئايرىم باب تۇرغۇزىدۇ. "توغرىسىدا ىق مەسچىتلەردە ئېتىكاپ قىلىشبارل

ر ﴿ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: در ترلَْك ُحُدودُ اَّللَّ ْنتُْم ََعكرُفوَن يفر الَْمَساجر
َ
وُهنَّ َوأ ُ َوال ُتبَاِشر

رلنَّاس ر لََعلَُّهْم َيتَُّقونَ فَال َتْقَرُبوَها كَ  ُ آيَاترهر ل ُ اَّللَّ رَك يُبَِّين سىلەر مەسجىدتە » تەرجىمىسى:  ﴾َذل
، ئۇالرغا ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا كۈندۈز بولسۇن كېچە بولسۇن

بەلگىلىگەن چېگرىالردۇر )يەنى  ئالالھيېقىنچىلىق قىلماڭالر، ئەنە شۇالر 
ڭغا يېقىنالشماڭالر. كىشىلەرنىڭ ھارام ئۇنى مەنئى قىلغان ئىشالردۇر(،

ئايەتلىرىنى ئۇالرغا  ئالالھساقلىنىشلىرى ئۈچۈن،  قىلىنغان ئىشالردىن
 .[ئايەت-178بەقەرە ]سۈرە  «.مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ

توم -6رى ى"مۇشكىلىل ئاسار ناملىق ئەس ئىمام تاھاۋىي رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ:     
نىدەك، ئىنسانالر پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدىن بايان قىلغى ىتىدەب-693

 تارتىپ ھازىرغىچە ئۆز ئەتراپىدىكى مەسچىتلەردە ئېتىكاپ قىلىپ كەلمەكتە. 
ھەرەم مەسچىتى، پەيغەمبەر " شەيخ ئىبنى ئۈسەيمىن رەھىمەھۇلالھدىن:    

نىڭ ئەلەيھىسساالم مەسچىتى ۋە پەلەستىندىكى ئەقسا مەسچىتىدە ئېتىكاپ قىلىش
ھەرەم مەسچىتى، " ھۆكمى؟ توغرىسىدا سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسچىتى ۋە پەلەستىندىكى ئەقسا مەسچىتى قاتارلىق ئۈچ 
لۇق ئىكەنلىكى، ئېتىكاپ مەسچىتتىن باشقا مەسچىتلەردە ئېتىكاپ قىلىشنىڭ يول

قىلىش پەقەت بۇ ئۈچ مەسچىتكىال خاس بولماستىن بەلكى، بۇ ئۈچ مەسچىتتە ۋە 
باشقا بارلىق مەسچىتلەردە دۇرۇس بولىدۇ، بۇ ئىسالمدىكى مەشھۇر ئىمامالرنىڭ ۋە 

ھەنبەل  ىنبئىئىمام ئەبۇ ھەنىپە، ئىمام مالىك، ئىمام شافىئىي ۋە ئىمام ئەھمەد 
بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال  .ەپ پېشۋالىرىنىڭ بىرلىككە كەلگەن قارىشىدۇرقاتارلىق مەزھ

رَك ﴿ مۇنداق دەيدۇ: ر فَال َتْقَرُبوَها َكَذل در ترلَْك ُحُدوُد اَّللَّ ْنتُْم ََعكرُفوَن يفر الَْمَساجر
َ
وُهنَّ َوأ ُ َوال ُتبَاِشر

رلنَّاس ر لََعلَُّهْم َيتَُّقونَ  ُ آيَاترهر ل ُ اَّللَّ ئېتىكاپتا سىلەر مەسجىدتە » تەرجىمىسى:  ﴾يُبَِّين
، ئۇالرغا يېقىنچىلىق ئولتۇرغان چېغىڭالردا كۈندۈز بولسۇن كېچە بولسۇن

بەلگىلىگەن چېگرىالردۇر )يەنى مەنئى قىلغان  ئالالھقىلماڭالر، ئەنە شۇالر 
 ڭغا يېقىنالشماڭالر. كىشىلەرنىڭ ھارام قىلىنغان ئىشالردىنئىشالردۇر(، ئۇنى

 «.ئايەتلىرىنى ئۇالرغا مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ ئالالھىرى ئۈچۈن، ساقلىنىشل
 .[ئايەت-178بەقەرە ]سۈرە 
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ئايەتتىكى مەسچىت دېگەن سۆز زېمىندىكى بارلىق مەسچىتلەرنى ئۆز ئېچىگە      
ئالىدۇ، بۇ سۆز زېمىننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى بارلىق ئىسالم ئۇممىتى ئۈچۈن 

تولۇق بايان قىلىنغان ئايەتنىڭ ئاخىرىدا كەلتۈرۈلدى،  رامىزان روزىسىنىڭ ھۆكمى
بۇ روزا تۇتۇشقا بۇيرۇلغان ھەممە كىشىلەرگە قىلىنغان خىتاب بولۇپ، خىتاب 

ئالالھ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى  ،قىلىنىش ۋە بايان قىلىنىش شەكلى بىر بولغان بۇ ئايەت

ر فَالَ ٱترلَْك ُحُدوُد ﴿ سۆزى بىلەن ئاخىرالشتۇرۇلدى: ُ َّللَّ رَك يُبَِّير  رلنَّاسر ٱ َتْقَرُبوَها َكِذل ُ آيَاترهر ل َّللَّ
بەلگىلىگەن چېگرىالردۇر )يەنى  ئالالھئەنە شۇالر » تەرجىمىسى: ﴾لََعلَُّهْم َيتَُّقونَ 

ڭغا يېقىنالشماڭالر. كىشىلەرنىڭ ھارام مەنئى قىلغان ئىشالردۇر(، ئۇنى
ئايەتلىرىنى ئۇالرغا  ئالالھساقلىنىشلىرى ئۈچۈن،  قىلىنغان ئىشالردىن

 .[ئايەت-178بەقەرە ]سۈرە  «.مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ
ممەتنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ۈممەتكە خىتاب قىلغاندا، ئۈئاال ئئالالھ تا     

ئالماستىن ئۇالرنىڭ ئاز بىر قىسمىغا خىتاب قىلىشى ئەمەلىيەتتىن بەك يىراق، 
ئۈچ مەسچىتتىن باشقا مەسچىتتە » نغان:ئەنھۇدىن بايان قىلى ھۇزەيپە رەزىيەلالھۇ
بولغان تەقدىردە، ئۈچ  ھدېگەن ھەدىس، سەھى «بولمايدۇ ئېتىكاپ قىلىشقا

ئۇ  ،مەسچىتنىڭ باشقا مەسچىتلەردىن شەرەپلىك ۋە پەزىلەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن
ئۈچ مەسچىتتە قىلىنغان ئېتىكاپ ئەڭ مۇكەممەل ۋە تولۇق بولىدۇ دەپ باشقا 

 .نى چەكلىگەنلىكتىن ئىبارەتتۇرىكامىللىق نىڭقىلىنغان ئىېتىكاپمەسچىتلەردە 
بولىشى ۋە  ھقۇرۇلما ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، بۇنىڭدا ئىشنىڭ سەھى داقبۇن

ھەقىقىتىنى چەكلەش ئەمەس بەلكى مۇكەممەل بولمايدىغانلىقىنى چەكلەشتىن 
« لغاندا ناماز يوقتائام ھازىر بو» ئىبارەت، بۇنىڭ مىسالى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

دېگەن، بۇنىڭدىن باشقىمۇ نۇرغۇن ھەدىسلەر بايان قىلىنغان، چەكلىمە دېگەن ئەسلى 
شەرىئەتتە ياكى ئەمەلىيەتتە بىر نەرسىنىڭ ھەقىقىتىنى چەكلەشتىن ئىبارەت 

ئەنھۇنىڭ  بولۇپ، ئەگەر بۇنىڭدىن چەكلەيدىغان ئىسپات تېپىلسا، ھۇزەيپە رەزىيەلالھۇ
ۋاقتىدا، شۇ  قىلىنغاندەك، بۇ ھەدىسنى ئىللەتلەردىن خالى دېگەن ھەدىسىدە بايان

دۇر. "رامىزان ئالالھ تائاال بىلگۈچىرىنى ھەممىدىن توغ كۈچكە ئىگە بولىدۇ.
 بەت". - 605پەتىۋالىرى

ئۈچ مەسچىتتىن باشقا مەسچىتتە ئېتىكاپ » شەيخ ئىبنى باز رەھىمەھۇلالھدىن:     
بولسا، ئۈچ  ھئەگەر ئۇ ھەدىس سەھى ھىمۇ؟دېگەن ھەدىس سە «قىلىشقا يوق

مەسچىتتىن باشقا مەسچىتتە ئېتىكاپ قىلسا بولمامدۇ؟ دەپ سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ 
"ئېتىكاپ ئۇ ئۈچ مەسچىتتىن باشقا مەسچىتلەردىمۇ دۇرۇس  بېرىپ مۇنداق دېگەن:

بولىدۇ، مۇھىمى جامائەت ناماز ئوقۇيدىغان مەسچىت بولىشى كېرەك، جامائەت 
وپلىشپ ناماز ئوقۇلمايدىغان مەسچىت بولسا ئۇنىڭدا ئېتىكاپ قىلىش توغرا ت
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بولمايدۇ، ئەگەر بىر كىشى ئۈچ مەسچىتنىڭ بىرىدە ئېتىكاپ قىلىشنى ئۆزىگە الزىم 
تۇتقان بولسا، قىلغان ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىش ئۈچۈن ئۇ ئۈچ مەسچىتنىڭ بىرىدە 

-666توم -13باز پەتىۋاالر توپلىمى شەيخ ئىبنى ]ئېتىكاپ قىلىشى كېرەك بولىدۇ". 
 ..[بەت
 .ئالالھ ياخشىلىققا مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۇر    
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