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كىرىش سۆز 

بىزنى گۈزەل دىنىمىز ئىسالم بىلهن شهرەپلهندۈرگهن ئۇلۇغ رەببىمىزگه ههمدۇ-ساناالر بولسۇن!

مۇههممهد  پهيغهمبىرىمىز  ئۆگهتكهن  ئىنسانالرغا  ئارقىلىق  ياشاش  شهكىلدە  گۈزەل  ئهڭ  دىنىمىزنى 
ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىله-تاۋاباتلىرىغا، ساهابىلىرىگه دۇرۇت ۋە ساالم بولسۇن!

قهدىرلىك كىچىك دوستالر!

دىنىمىزنىڭ ماهىيىتى ئالالهنى ياخشى كۆرۈشتۇر. ئۇلۇغ ئالاله قهلبىمىزنى «ياخشى كۆرۈش» ئۈچۈن 
شۇنداقال  كۆرىشىمىزنى،  ياخشى  كۆرگهنلىرىنى  ياخشى  ئۇنىڭ  ۋە  پهيغهمبىرىمىزنى  دىنىمىزنى،  ياراتقان. 

ئۇالرنىڭ يۇلىدىن مېڭىشىمىزنى بۇيرىغان. 

چوڭقۇرى  ئهڭ  مۇههببهتنىڭ  ئېتىدۇ.  ئهكس  ئىش-ههرىكهتته  ۋە  بىخلىنىدۇ  قهلىبته  مۇههببهت 
ئادەم  ياخشى  بىزنى  ئاندىن  يهرلىشىدۇ.  قهلبىمىزگه  بىلهن  ئالدى  بۇ  بولۇپ،  مۇههببهت  بولغان  ئالالهقا 
بولۇشقا، ئالالهنىڭ ئهمىر-پهرمانلىرىنى ئىجرا قىلىشقا يېتهكلهيدۇ. قىلغان ياخشى ئىش-ههرىكهتلىرىمىز ۋە 

ئىبادەتلىرىمىز قهلبىمىزدىكى مۇههببهت ۋە ئىماننى كۈچلهندۈرىدۇ.   

سۆيۈملۈك بالىالر!

كهلدى.  داۋاملىشىپ  ئهۋالتمۇ-ئهۋالت  سهپىرى  ئىمان  قىلغان  باشالمچىلىق  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
ههربىر ئهۋالت بۇ دىننىڭ گۈللهپ ياشنىشى ۋە كېيىنكى ئىزباسارالرغا مىراس قالدۇرۇلىشى ئۈچۈن قولىدىن 
قولدىن-قولغا  تارقىلىپ،  ئېغىزدىن-ئېغىزغا  ئىلىملهر  ئىسالمىي  بىلهن  شۇنىڭ  چىقاردى.  كۈچ  كېلىشىچه 

ئۆتۈپ، قهلىبتىن قهلىبكه كۆچۈپ بىزگه قهدەر يهتتى. 

بىز شۇنى بىلىمىزكى، سىلهر ياراتقۇچىمىز ئالالهنى، ئۇنىڭ مۇبارەك ئهلچىسى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى ۋە گۈزەل دىنىمىزنى ياخشى كۆرىسىلهر. بىزمۇ سىلهرنى ئىنتايىن ياخشى كۆرىمىز. 

سىلهرگه ئوخشاش بالىالرنىڭ دىنىمىزنى ئهڭ چىرايلىق بىر رەۋىشته ئۆگىنىشىنى ئۈمىت قىلىمىز. 

سىلهر بىزنىڭ كهلگۈسىمىز. بىزنىڭ قول-ئىلكىمىزدىكى بارلىق ماددى ۋە مهنىۋى بايلىقلىرىمىز قىسقا 
ۋاقىتتىن كېيىن سىلهرنىڭ ئىگىدارچىلىقىڭالرغا ئۆتىدۇ. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز باشلىغان ئىمان سهپىرىنى 
بىزدىن كېيىن سىلهر داۋامالشتۇرىسىلهر. شۇڭا سىلهرنى بۇ ئۇلۇغ سهپهرگه تهييارالش، دىنىمىزنىڭ ئهسىرلهر 
بولمايدىغان  تارتقىلى  باش  چوڭالرنىڭ  بىز  يهتكۈزۈش  سىلهرگه  چاقىرىقلىرىنى  ئۇلۇغ  داۋامالشقان  بويى 
تۇنجى  ئىشىمىز  باشلىغان  مهقسهتته  بۇ  بولسۇنكى،  ههمدۇ-ساناالر  مىڭالرچه  ئالالهقا  مهسئۇلىيىتىمىزدۇر. 

مېۋىسىنى بهردى. 

ئالالهنىڭ لۇتفى بولغان بۇ كىتابنى هازىرلىغان ۋاقتىمىزدا، بۇ ههقته ئىلگىرى يېزىلغان كىتابالردىن 
پايدىالندۇق. شۇنداقال سىلهرنىڭ مهنىۋى دۇنيايىڭالرغا ئۆزگىچه تهم، ئۆزگىچه لهززەت بېغىشالشنى ئارزۇ 

قىلدۇق. شۇ سهۋەپتىن بۇ كىتابتا تۆۋەندىكى بىر قانچه نوقتىغا دىققهت قىلدۇق:

بىر  تېمىنى  بىر  ههر  ئۈچۈن،  ئوقۇشۇڭالر  قىزىقىپ  كىتابنى  بۇ  كۆرۈپ،  ياخشى  دىنىمىزنى  گۈزەل   
هېكايه بىلهن باشلىدۇق.

پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بىلهن  ئايهتلىرى  قۇرئانى-كهرىم  بولغان  مهنبهسى  مۇهىم  ئهڭ  دىنىمىزنىڭ   
ههدىسلىرىنى تهكىتلهش يۈزىسىدىن دائىرە ئىچىگه ئېلىپ دىققىتىڭالرغا سۇندۇق. 



دىنىمىزنىڭ ئهمىر-پهرمانلىرىنىڭ هېچبىرى بىكارغا ئېيتىلغان ئهمهس. ههممىسىدە ئىنتايىن گۈزەل    
ئىنچىكىلىكلهر بار. بۇنىڭ هېكمىتى ۋە پايدىسىنى بىلىش سىلهرنىڭ ئۇنى خۇشاللىق بىلهن ئىجرا 
قىلىشىڭالرغا تۈرتكه بولىدۇ. شۇڭا ههربىر ئىبادەتنىڭ پايدىسى ۋە ئهمىر قىلىنىشىدىكى هېكمهتنى 

چۈشهندۈرۈشكه يهر بهردۇق. 

  مهزمۇنالرنى ئاسان چۈشهنسۇن دەپ، كۆپ يهردە سۇئال-جاۋاپ ئۇسۇلىنى قولالندۇق. 

رەسىملهرگه ئامراق ئىكهنلىكىڭالرنى بىلگهنلىكىمىز ئۈچۈن، مهزمۇنالرنىڭ ئارىسىغا رەسىم    
كىرىشتۈردۇق. 

مهشهۇر  دۇنياسىدىكى  ئىسالم  ۋە  دوستلىرىنىڭ  ۋاپادار  ئۇنىڭ  ئهلهيهىسساالمنىڭ،  پهيغهمبهر    
شهخىسلهرنىڭ تاتلىق ئهسلىمىلىرىنى سىلهرنىڭ كۆڭۈل دۇنيايىڭالرغا توشۇشقا تىرىشتۇق. 

 بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك مهزمۇنالرنى مۇۋاپىق يهرلهردە جهدىۋەل ئىچىدە بهردۇق. 

 ههربىر باپنىڭ ئاخىرىدا بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك مۇهىم نوقتىالرنى تهكرارلىشىڭالر ئۈچۈن سۇئالالر 
قويدۇق. 

   قولۇڭالرنى كۆتىرىپ دۇئا قىلىشىڭالر ئۈچۈن، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇئالىرىدىن نهمۇنىلهر 
بهردۇق. 

گۈزەل دۇئالىرىڭالردا بۇ كىتابنى تهييارلىغان بىزنىمۇ ئهسلهپ قويۇشۇڭالرنى ئۈمىت قىلىمىز. «مېنىڭ 
گۈزەل دىنىم» ناملىق كۆپ قىسىملىق كىتابنىڭ ١-قىسمى بولغان «ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن» ناملىق بۇ 

كىتاب مانا سىلهرگه قالدى. 

قهلبىڭالر ئىمان بىلهن، هاياتىڭالر ئىسالم بىلهن، كۆڭلۈڭالر ئىهسان بىلهن تولغاي! ياخشى كىشىلهر 
دوستۇڭالر بولغاي! ئۇلۇغ ئالاله يار ۋە ياردەمچىڭالر بولغاي! يولۇڭالر جهننهتكه قهدەر راۋان بولغاي!... 

ئالالهقا ئامانهت!  

هۆرمهت بىلهن:
فارۇق سالمان،

نازىف يىلماز،

 دوكتۇر رەجهپ ئۆزدىرەك

٢٠٠٨-يىل مارت، ئىستانبۇل
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ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن ١

سارايدىكى زىياپهت

پادىشاه  ئىكهن.  بار  پادىشاه  بىر  باي  ئىنتايىن 
بايلىقىنى ۋە سهلتهنىتىنىڭ كاتتىلىقىنى كىشىلهرگه 
كۆرسهتمهكچى بوپتۇ. بۇ مهقسهتته چوڭ بىر ساراي 
بىنا قىپتۇ. ساراينىڭ هوجرىلىرىنى قىممهتلىك گۈههر 
داستىخانغا  بىزەپتۇ.  بىلهن  ئهشيالىرى  زىننهت  ۋە 
ئېسىل نازۇ-نېمهتلهرنى تىزىپتۇ. ئاندىن ئىنسانالرغا 
ئۆزىنى تونۇتۇش ۋە سارايغا كهلگهندە رىئايه قىلىشقا 
تېگىشلىك قائىدىلهرنى ئۆگىتىش ئۈچۈن بىر ئهلچى 
تهيىنلىگهندىن كېيىن، ئىنسانالرنى سارايغا تهكلىپ 

قىپتۇ. 
ئهلچى كهلگهن مېهمانالرغا يول باشالپ، ساراينى 
ۋە  تائامالرنى  تهييارلىغان  پادىشاه  ئايالندۇرۇپتۇ. 
مېهمانالرغا  ئاندىن  قىپتۇ.  تهقدىم  سوغاتالرنى 

پادىشاهنى تونۇتۇشقا باشالپتۇ. 
بولغان  ئىگىسى  ساراينىڭ  بۇ  خااليىق!  ئهي 
نهرسىلهرنى  ئىچىدىكى  ۋە  ساراينى  پادىشاهىمىز 
كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۆزىنى سىلهرگه تونۇتماقچى. 
سوغا-ساالمالر  ۋە  زىياپهت  بهرگهن  سىلهرگه 
ياخشى  قانچىلىك  سىلهرنى  ئۆزىنىڭ  بىلهن 
ئۇنى  سىلهرمۇ  ئىپادىلىدى.  كۆرىدىغانلىقىنى 
ياخشى كۆرۈڭالر ۋە هۆرمهت قىلىڭالر. ئهدەپسىزلىك 

قىلماڭالر! ئۇ سىلهرگه تارقىتىپ بهرگهن ههدىيىلهر 
مىهرى- ۋە  مهرتلىگى  ئىنتايىن  ئۆزىنىڭ  بىلهن 
سىلهرمۇ  كۆرسهتتى.  ئىكهنلىكىنى  شهپقهتلىك 
ئىززەت- يۈزىسىدىن  ئېيتىش  رەهمهت  بۇنىڭغا 
ۋە  ئهشيا  بارلىق  سارايدىكى  قىلىڭالر.  هۆرمهت 
تۇرۇۋاتىسىلهر.  كۆرۈپ  مۆهۈرىنى  ئۇنىڭ  بىساتالردا 
بۇ گۈزەللىكلهرنىڭ ئىگىسىنى تونۇشقا، ئۇنىڭ كۈچ-
قۇدرىتى ۋە شهپقىتىنىڭ چهكسىزلىگىنى چۈشىنىشكه 

تىرىشىڭالر.
مېهمانالرغا  بىلهن  سۆزلىرى  گۈزەل  بۇ  ئهلچى 
ساراينى ۋە پادىشاهنى تونۇشتۇردى. تونۇشتۇرۇشنى 
گۇرۇپپىغا  ئىككى  مېهمانالر  كېيىن  ئاڭلىغاندىن 

بۆلۈنۈپ كهتتى.
گېپىنى  ئهلچىنىڭ  گۇرۇپپىدىكىلهر  بىرىنچى 
تهكلىپ  سارايغا  قىلدى.  دېگىنىنى  ئۇنىڭ  ئاڭالپ، 
قىلىنغانلىقىغا خۇرسهن بولدى. زىياپهت ئهسناسىدا 
يۈرۈش- قىلىپ،  رىئايه  قائىدىسىگه  ساراينىڭ 

بولدى.  ئىنتىزامچان  ۋە  ئهدەب-قائىدىلىك  تۇرۇشتا 
قىلىپ،  تهكلىپ  سارايغا  ئۆزلىرىنى  پادىشاهنىڭ 
تهشهككۈرلىرىنى  ئۈچۈن  قىلغانلىقى  مېهمان 
پادىشاه  قىلغىنىدىن  مېهمانالرنىڭ  بۇ  ئېيتىشتى. 
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سۇئالالر

تېخىمۇ  ئۇالرنى  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  مهمنۇن 
سارايغا  بىر  گۈزەل  بولغان  ههشهمهتلىك  ۋە  كاتتا 
مهڭگۈ  يهردە  ئۇ  ئۇالر  مۇكاپاتلىدى.  ئهۋەتىپ 

بهختلىك بولۇپ ياشىدى. 

ئىككىنچى گۇرۇپپىدىكىلهر بولسا، سارايدىكى 
نهرسىگه  هېچقانداق  باشقا  يېمهك-ئىچمهكتىن 
قارىمىدى. ئهلچىنىڭ سۆزلىرىگه قۇالق سالمىدى. 
قىلىپ،  قااليمىقان  داستىخېنىنى  زىياپهت 
تېپىپ  ئىچىملىكلهرنى  قىلىنغان  مهنئى  ئىچىش 
ئاال-تاغىل  مهستلىكته  بولدى.  مهست  ئىچىپ، 
مېهمانالرنى  باشقا  ۋاقىراپ-جاقىراپ،  توۋالپ، 
ئۈچۈن  سوغا-ساالمالر  بېرىلگهن  قىلدى.  بىئارام 
ئۇنى  ئورنىغا،  ئېيتىشنىڭ  رەهمهت  پادىشاهقا 
بىلهن  شۇنىڭ  ئىلمىدى.  كۆزگه  ياراتمىدى، 
ئۇالرنى  قىلىپ،  بۇيرۇق  ئهسكهرلىرىگه  پادىشاه 
ئازاب  تۈرمىدە  ئۇالر  تاشلىدى.  تۈرمىگه  تۇتۇپ 

چهكتى.

هېكايىدىكى پادىشاه ئالالهتائاالنى كۆرسىتىدۇ. سىزنىڭچه، بۇ يهردىكى 
ساراي نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟

سارايدىكى داستىخان، سوغا-ساالمالر ۋە زىننهت ئهشيالىرى نېمىنى 
كۆرسىتىدۇ؟

ئهلچى كىمنى كۆرسىتىدۇ؟

زىياپهتكه تهكلىپ قىلىنغۇچىالر كىملهر؟

بىرىنچى گۇرۇپپىدىكى مېهمانالر كىمگه ۋەكىللىك قىلىدۇ؟

ئىككىنچى گۇرۇپپىدىكى مېهمانالر كىمگه ۋەكىللىك قىلىدۇ؟

بىرىنىچى گۇرۇپپىدىكى مېهمانالر ئهۋەتىلگهن تېخىمۇ گۈزەل ساراي 
قهيهرنى ئىپادىلهيدۇ؟

ئىككىنچى گۇرۇپپىدىكى مېهمانالر تاشالنغان تۈرمه قهيهرنى كۆرسىتىدۇ؟

ئىككىنچى گۇرۇپپىدىكى مېهمانالر نېمه ئۈچۈن تۈرمىگه تاشالندى؟

ئىككىنچى گۇرۇپپىدىكىلهر نېمىشقا ئهلچىنىڭ گېپىنى ئاڭلىمىدى؟
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ئىبادەت دېگهن نېمه؟
ئىبادەت بىزنى ۋە ههممه نهرسىنى ياراتقان ئۇلۇغ 
مۇههببىتىمىزنى  ۋە  ئىكهنلىكىمىزنى  تهۋە  ئالالهقا 
بۇيرىغان  ئالاله  دېگهنلىكتۇر.  كۆرسىتىش 
تۇرۇش  يىراق  ئىشالردىن  توسقان  قىلىپ،  ئىشالرنى 

دېگهنلىكتۇر.
ئىش- ئىماننىڭ  قهلبىمىزدىكى  ئىبادەت 

رۇزا  ئوقۇش،  ناماز  ئىپادىلىنىشىدۇر.  ههرىكىتىمىزدە 
تۇتۇش، قۇرئان ئوقۇش، دۇئا قىلىش ۋە ئالالهنى زىكىر 
سۆزلهشتىن،  يالغان  ئىبادەتتۇر.  قاتارلىقالر  قىلىش 
ئاتا- ئىبادەتتۇر.  تۇرۇشمۇ  يىراق  قىلىشتىن  ئوغرىلىق 

يوقالپ  توققانلىرىنى  قىلىش،  مۇئامىله  ياخشى  ئانىغا 
قىلىش،  ياخشىلىق  ئىنسانالرغا  ئىبادەتتۇر.  تۇرۇشمۇ 
ئالدىنى  زىياننىڭ  كىلىدىغان  ئۇالرغا  قىلىش،  ياردەم 
ساالم  قېرىندىشىمىزغا  مۇسۇلمان  ئىبادەتتۇر.  ئېلىش 
قىلىش، ئوچۇق چىراي بىلهن كۈلۈمسىرەشمۇ ئىبادەتتۇر. 
قىلىش)  رازى  (ئالالهنى  رىزاسى  ئالاله  ئىشقىلىپ، 

ئۈچۈن قىلىنغان ههر قانداق ئىش ئىبادەتتۇر. 

(تىرمىزى: «دەئاۋات»، ١)

«دۇئا ئىبادەتنىڭ ئۆزىدۇر (ماهىيىتىدۇر).» 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

 (ئهنئام سۈرىسى ١٦٢-ئايهت)

«ئېيتقىنكى، مېنىڭ نامىزىم، ئىبادىتىم، 
هاياتىم ۋە ماماتىم ههممىسى ئالهملهرنىڭ 

پهرۋەردىگارى ئالاله ئۈچۈندۇر.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ئىگىدارچىلىقىمىزدىكى نهرسىلهرنىڭ 
قىممىتىنى بىلگهندىال، ئاندىن 

ئالالهقا شۈكۈر قىالاليمىز.

نېمىشقا ئىبادەت قىلىمىز؟

كهش
يوق  كهشى  كىيىدىغان  بالىنىڭ  بىر 

ئىكهن. بۇنىڭدىن كۆڭلى يېرىم ئىكهن. 
يوق  پۇتى  كېتىۋېتىپ،  يولدا  كۈنى  بىر 

ئۆز-ئۆزىگه:  كۆرۈپتۇ-دە،  ئادەمنى  بىر 

مېنىڭ  شۈكرى!  مىڭ  يۈز  «خۇدايىمغا 

ساق.  پۇتۇم  ئهمما  يوق،  (ئايىغىم)  كهشىم 

پۇتنى  ئهمما  بولىدۇ،  ئالغىلى  كهشنى 

بولمايدۇ.» دەپتۇ. 

(مۇسلىم: «زۈهد»، ٩)

«تۇرمۇش سهۋىيىسى جهههتته سىلهردىن تۆۋەندىكىلهرگه 
قاراڭالر. ئۆزەڭالردىن يۇقىرىدىكىلهرگه قارىماڭالر. 
بۇنداقتا، ئالاله سىلهرگه بهرگهن نېمهتلهرنى خار 

كۆرمىگهن بولىسىلهر.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

(ئىبراهىم سۈرىسى ٧-ئايهت) 

«ئهگهر شۈكۈر قىلساڭالر، نېمهتلىرىمنى تېخىمۇ 
كۆپهيتىپ بېرىمهن.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

سان-ساناقسىز  دەقىقىسىدە  ههر  هاياتىمىزنىڭ 
بىز  تۇرىمىز.  ئۇچرىشىپ  بىلهن  نېمهتلهر 
نهپهسلىنىۋاتقان هاۋا، ئىچىۋاتقان سۇ، يهۋاتقان نان؛ 
رەڭگى، پۇرىقى، تهمى خىلمۇ-خىل بولغان مېۋە-چىۋە، 
سهي-كۆكتاتالر؛ گۆشىنى يهپ، سۈتىنى ئىچىدىغان 
هايۋانالر... بۇالرنىڭ ههممىسى ئالاله بىزگه بهرگهن 

نېمهت ۋە ياخشىلىقتۇر. 
ياخشىلىق  بىر  كىچىككىنه  بىزگه  ئادەم  بىر 
قىلغۇچىغا  ياخشىلىق  كېتىمىز.  بوپ  خوش  قىلسا، 
كۆڭلىمىزدە ئامراق بولۇپ، هۆرمهت قىلىمىز. قىلغان 
ياخشىلىقى ئۈچۈن تهشهككۈر ئېيتىمىز. بىزگه بىرەر 
بىجىرىمىز.  بىلهن  خۇشاللىق  تاپشۇرسا،  ۋەزىپه 
شۇنداق ئهمهسمۇ-يا؟! ئۇنداقتا، بىزنى يوقلۇقتىن بار 
قىلغان، سان-ساناقسىز نېمهتلهرنى بهرگهن ئالالهقا 

رەهمهت ئېيتىش ۋە بۇيرىغان ئىبادەتلهرنى خۇشاللىق 
بىلهن قىلىش كېرەك ئهمهسمۇ؟

ياراتقان  ئۈچۈن  بىز  ئالاله  قىلساق،  ئىبادەت 
تهشهككۈر  ئۇنىڭغا  تۈپهيلى  نېمهتلهر  كۆپ  بۇنچه 
ئۇلۇغ  ئارقىلىق  ئىبادەتلىرىمىز  بولىمىز.  ئېيتقان 
مۇههببىتىمىزنى،  ئېتىقادىمىزنى،  بولغان  ئالالهقا 
ئىكهنلىكىمىزنى  تهۋە  ئۇنىڭغا  بهندىلىكىمىزنى، 
ئالالهنىڭ  قىلساق،  شۇنداق  بولىمىز.  ئىپادىلىگهن 
ياخشى كۆرىشىگه ئېرىشهلهيمىز. ئالاله بىزدىن رازى 
بولسا، بىزگه دۇنيادىكى نېمهتلهردىنمۇ نهچچه ههسسه 
كۆپ بولغان نېمهتلهرنى ئاخىرەتته بىرىدۇ ۋە بىزنى 

جهننهتته ئهبهدىي بهخت-سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ.
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ئالالهقا تهشهككۈر ئېيتىمهن
ئائىشه بىر قانچه كۈندىن بىرى ئۆيىدە ئاغرىپ 
قىلغان  ساقايغاندەك  خېلى  ئىدى.  قالغان  يېتىپ 
ئورنىدىن  ياتماي  ئۇنىڭ  ئانىسى  ئهمما  بولسىمۇ، 
تۇرۇپ كېتىشىگه رۇخسهت قىلمايۋاتقان ئىدى. يهنه 
دىققهت  يېمهك-ئىچمهكلهرگه  ئېلىشى،  دەم  ئاز  بىر 

قىلىپ، ئهسلىگه كېلىشى كېرەك ئىدى. 

ئىدى.  يېنىدا  دەرىزىنىڭ  كارۋىتى  ئائىشهنىڭ 
قاراپ  ئۆتكهن-كهچكهنلهرگه  كوچىدا  بۇيى  كۈن 
بىلهن  ئاتا-ئانىسى  ئوقۇغاچ  كىتاب  ياتاتتى، 
پۇشۇپ  قاتتىق  ئىچى  شۇنداقتىمۇ  پاراڭلىشاتتى. 
كهتكهن ئىدى. تاماق يېيىشنى خالىمايتتى. بولۇپمۇ 

دورا يېيىشكه بهكال ئۆچ بولۇپ كهتكهن ئىدى. 

ئائىشهنىڭ  كېيىن  چۈشتىن  كۈنى  ئۇ 
بهكال  ئائىشه  كهلدى.  يوقالپ  ئۇنى  ئوقۇتقۇچىسى 

خۇشال بولدى. 

ئوقۇتقۇچىسى ئائىشهنىڭ پىشانىسىگه سۆيدى. 
يېىنغا كىلىپ ئولتۇرۇپ، قانداقراق تۇرۇۋاتقانلىقىنى 

سورىدى. 

تويۇپ  جاق  يېتىۋېرىشتىن  كارۋاتتا  ئائىشه 
بولۇپ  ئۆچ  يېيىشكه  دورا  كهتكهنلىگىنى، 
كهتكهنلىگىنى، تىزرەك ساقىيىپ، ئورنىدىن تۇرۇشنى 

ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

ئوقۇتقۇچىسى ئائىشهنىڭ چاچلىرىنى سىلىغاچ، 
توغرىسىدا  كېرەكلىگى  بولىشى  سهۋرىچان  تېخىمۇ 
نهسىههت قىلدى. ئائىشه جىمىپ كهتتى. بۇ نهسىههت 

بهك خوشياقمىغان ئىدى. ئوقۇتقۇچىسىدىن:
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ـ خانىم، ئالاله كېسهللىكنى نېمه ئۈچۈن ياراتقان 
بولغىيتتى؟ - دەپ سورىدى. 

ئوقۇتقۇچىسى:
ـ ساقلىقنىڭ قهدرىگه يېتىشىڭ، سهۋر قىلىشنى 
ئۆگىنىشىڭ ئۈچۈن. – دېدى كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ. 

ئائىشه چۈشهنمىگهن ئىدى. 
ـ قانداقسىگه؟ - دەپ سورىدى. 

ئوقۇتقۇچىسى:
ـ ماڭا قارا ئائىشه! بېشىمىزغا كهلگهن ههر قانداق 
ئۆگىتىش  نهرسىلهرنى  بىر  بىزگه  كۆڭۈلسىزلىك  بىر 
ئۈچۈندۇر. مهسىلهن: كېسهللىك ساقلىقنىڭ قهدرىنى 
هىس قىلدۇرىدۇ. ئاچلىق  يېمهكلىكنىڭ قىممىتىنى 
سۇنىڭ  بولسا  ئۇسسۇزلۇق  قىلدۇرىدۇ.  هىس 
قول- قىلمىساڭ،  هىس  بۇالرنى  ئهگهر  قىممىتىنى. 

ئىلكىڭدىكى نهرسىلهرنىڭ قىممىتىنى بىلهلمهيسهن. 
– دېدى.  

بېشىنى  سۆزىگه  ئوقۇتقۇچىسىنىڭ  ئائىشه 
لىڭشىتىپ:

ساقلىقنىڭ  مهنمۇ  دەيسىز.  توغرا  شۇنداق!  ـ 
بولغان  كېسهل  ئىكهنلىگىنى  مۇهىم  قانچىلىك 

چېغىمدىال ئاندىن هىس قىلدىم. – دېدى. 
ئوقۇتقۇچىسى:

قىممىتىنى  نهرسىنىڭ  بىر  ئائىشه!  ئاپىرىن  ـ 
تهشهككۈر  اليىقىدا  بهرگۈچىگىمۇ  ئۇنى  بىلمىسهك، 

ئېيتالمايمىز. سهن بۇندىن كېيىن سېنى ساغالم بىر 
شۈكۈر  كۆپ  تېخىمۇ  ئالالهقا  ياراتقان  قىلىپ  قىز 
قىلىسهنغۇ دەيمهن. شۇنداق ئهمهسمۇ-يا؟ - دېدى. 

ئائىشه:
ههرگىز  بۇنى  شۇنداق!  خانىم،  شۇنداق!  ـ 
ئونۇتمايمهن. – دېدى ئوقۇتقۇچىسىنىڭ كۆزلىرىگه 

قاراپ تۇرۇپ. 
ئهمما بىر دەم ئويالنغاندىن كېيىن خىيالىغا بىر 

سۇئال كهلدى ۋە سورىماي تۇرالمىدى:
كۆپ  تېخىمۇ  ئالالهقا  بايالر  ئۇنداقتا  خانىم،  ـ 

شۈكۈر قىلىشى كېرەك، شۇنداقمۇ؟ 
ئهما  كىشى  بىر  ئهگهر  باق.  ئويالپ  سهن  ـ 
ئۇ  بولسا،  بار  پۇلى  كۆپ  ناهايىتى  بىراق  بولسا، 
(كۆزىنى  ئۈچۈن  كۆرۈش  دۇنيانى  پۇلىسىنى  بارلىق 
ساقايتىش ئۈچۈن) خهجلىمهسمۇ؟! ياكى گاس بولسا، 
سهرپ  ئۈچۈن  ئاڭالش  ئاۋاز  مال-دۇنياسىنى  بارلىق 

قىلماسمۇ؟!– دەپ جاۋاپ بهردى ئوقۇتقۇچىسى.
ـ ئهلۋەتته خهجلهيدۇ-دە! – دېدى ئائىشه. 

ئاڭاليدىغان  كۆزى،  كۆرىدىغان  ئۇنداقتا،  ـ 
قانداق  ههر  بولغان  بار  پۇتى  ماڭااليدىغان  قۇلىقى، 
جانلىق ئىنتايىن بايدۇر. ههممىدىن ئاۋال تهپهككۈر 

قىالاليدىغان، ئهقلى بار ئىنسانالر... 
دېدى   – باي!  ناهايىتى  مهنمۇ  ئۇنداقتا،  ـ 

ئائىشه. 
ئالالهقا  شۇڭا  باي.  ناهايىتى  سهن  شۇنداق!  ـ 

شۈكۈر قىلىشىڭ كېرەك. – دېدى ئوقۇتقۇچىسى. 
ئائىشه:

شىكايهت  كېيىن  بۇندىن  ئهمدى  مهن  ـ 
بهندە  بىر  قىلغۇچى  شۈكۈر  ئالالهقا  قىلمايمهن. 

بولىمهن. – دېدى.
قوللىرىنى  كىچىك  ئائىشهنىڭ  ئوقۇتقۇچىسى 
سۆيۈپ  بىلهن  مىهرى  پىشانىسىگه  ئۇنىڭ  تۇتۇپ، 

قويدى ۋە:
قالغانلىقىڭ  (ئاغرىپ  بولغاي!  كهچمىش  ـ 
شىپا  تىزرەك  ساڭا  ئالالهنىڭ  بولغاي)  كهچمىش 

بېرىشىنى تىلهيمهن. – دېدى.
- چىغدەم ئۆزمهن    
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بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇئاز ئىبنى جهبهلنىڭ 
قولىدىن تۇتۇپ:

- مۇئاز، ئالاله گۇۋاه بولسۇنكى، سېنى ههقىقهتهن ياخشى 
كۆرىمهن! – دېدى. مۇئازمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا:

- ئهي رەسۇلۇلاله، مهنمۇ سېنى ياخشى كۆرىمهن! –دېدى. 
ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى:

- مۇئاز، ههر نامازدىن كېيىن بۇ دۇئانى چوقۇم ئوقۇشىڭنى 
تهۋسىيه قىلىمهن:

تِكَ بَادَ نِ عِ سْ رِكَ وَ حُ كْ رِكَ وَ شُ ٰل ذِكْ ن عَ َعِ م ا ُ الل

مهنىسى: «ئالالهىم! سېنى زىكىر قىلىشىم، نېمىتىڭگه 
شۈكۈر قىلىشىم، ساڭا تهئدىل-ئهركان بىلهن ئىبادەت 
قىلىشىم ئۈچۈن ماڭا ياردەم قىل!» (ئهبۇ داۋۇد: «ۋىتىر»، ٢٦)

ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق نېمىلهرگه ئېرىشىمىز؟
ئىبادەتلهر بىزنى ئالالهقا يېقىنالشتۇرىدۇ

تونۇش  ئالالهنى  مهقسهت  يارىتىلىشىمىزدىكى 
ئىبارەتتۇر.  قىلىشتىن  ئىبادەت  ئۇنىڭغا  ۋە 
ئۆزىمىزنىڭ  بىز  بىلهن  ئىبادەتلىرىمىز  قىلغان 
ئىپادىلىگهن  ئىكهنلىكىمىزنى  قۇلى  ئالالهنىڭ 
يېقىن  تېخىمۇ  ئالالهقا  ئۆزىمىزنى  بولىمىز. 
هىس قىلىمىز. بىۋاسته هالدا ئۇنىڭدىن ياردەم 
ئۇنىڭ  سېغىنىمىز.  رەهمىتىگه  ئۇنىڭ  تىلهپ، 
تىرىشچانلىق  ئۈچۈن  ئېرىشىش  مۇههببىتىگه 
ئۆزىمىزنى  سهۋەبىدىن  كۆرسىتىۋاتقانلىقىمىز 

بهخىتلىك هىس قىلىمىز. 

ئىبادەتلهر ئهخالقىمىزنى گۈزەللهشتۈرىدۇ
ۋە  ئهخالقلىق  گۈزەل  پاكىزە،  بىزنىڭ  ئىبادەت 
جهمىيهتكه ياراملىق بىر ئادەم بولۇپ يېتىشىپ 
ناچار  قهلبىمىزنى  بېرىدۇ.  ياردەم  چىقىشىمىزغا 
پاكىزاليدۇ.  خىيالالردىن  بولمىغۇر  ۋە  ئوي 
يهنى  تېشىمىزنى،  ههم  ئىچىمىزنى،  ههم 
ئهخالقىمىزنى  ئارقىلىق  پاكىزالش  روهىمىزنى 

گۈزەللهشتۈرىدۇ. 

ئىبادەتلهر ئىمانىمىزنى كۈچلهندۈرىدۇ
كۈچلهندۈرۈش  ۋە  ساقالش  ئىماننى 
بولىدۇ.  مۇمكىن  بىلهنال  ئىبادەت  پهقهت 
ئىمانىمىز  قىلساق،  جايىدا  ئىبادەتلىرىمىزنى 

كۈچلىنىدۇ. 
بۇ  ههم  ئىبادەت  كۆرۈۋاتقىنىمىزدەك، 
ئۈچۈن  دۇنيالىقىمىز  ئۇ  ههمدە  دۇنيالىقىمىز، 
بىر  تېتىغان  لهززىتىنى  ئىماننىڭ  پايدىلىقتۇر. 
قهتئىنهزەر،  بولىشىدىن  قهيهردە  مۇسۇلمان 
تۇرمايدۇ.  نېرى  قىلىشتىن  ئىبادەت  ئالالهقا 
دەرۋەقه، سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بۇ جهههتتىمۇ 
ئالالهقا  ئۇ  ئۆرنهكتۇر.  گۈزەل  ئهڭ  ئۈچۈن  بىز 
ئىدى.  ئهستايىدىل  ئىنتايىن  قىلىشتا  قۇللۇق 
ئىبادەت قىلىشنى بهك ياخشى كۆرەتتى، بارلىق 
ئىبادەتلىرىنى كهم-كۇتسىز تۇلۇق ئادا قىالتتى. 
مۇسۇلمانالرنىڭمۇ ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلىشىنى 

پات-پات نهسىههت قىلىپ تۇراتتى. 

(بۇخارى: «ئهدەب»، ١٠)

بىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كىلىپ:
ـ ئى رەسۇلۇلاله! مېنى جهننهتكه ئېلىپ بارىدىغان، 
جهههننهمدىن يىراقالشتۇرىدىغان ئىشالردىن خهۋەر 

بهرسهڭ. – دېدى. 
بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى:

ـ «ئالالهقا ئىبادەت قىلىپ، ئۇنىڭغا هېچنهرسىنى شىرىك 
كهلتۈرمه! ناماز ئوقۇ، زاكات بهر ۋە خىش-ئهقرىبالىرىڭنىڭ 

هالىدىن خهۋەر ئال!» 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

 (زارىيات سۈرىسى ٥٦-ئايهت)

«مهن ئىنسانالرنى ۋە جىنالرنى ماڭا ئىبادەت قىلسۇن 
دەپ ياراتتىم.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:



15

ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن ١

سۇئالالر

تۆۋەندىكى جۈملىلهرنىڭ توغرا ياكى خاتا ئىكهنلىكىگه هۆكۈم قىلىڭ. توغرا بولسا 
«توغرا»، خاتا بولسا «خاتا» دېگهن سۆزنىڭ يېنىدىكى كاتهكچىگه ئىشارەت قىلىڭ.

ئىبادەت، بىزنى ۋە ههممه نهرسىنى ياراتقان ئۇلۇغ ئالالهقا مۇههببهت 
ۋە هۆرمهت بىلدۈرۈش، ئۇنىڭغا قۇللۇق قىلىشتۇر.

يارىتىلىشىمىزدىكى مهقسهت چوڭ بولغاندا هۈنهرۋەن بولۇشتۇر.

ئىنسانالرغا ياردەم قىلىش، ئۇالرغا ساالم بېرىش، مۇسۇلمان 
قېرىندىشىمىزغا خوشچىراي ئېچىپ، چىرايلىق مۇئامىله قىلىش 

ئىبادەت ئهمهس.

ئىبادەتلهر پهقهت ۋۇجۇدىمىزنى پاكىزالپال قالماي، ئهخالقىمىزنىمۇ 
گۈزەللهشتۈرىدۇ.

ئىبادەت قىلساق، ئالالهنىڭ بىزگه بهرگهن نېمهتلىرى ئۈچۈن 
تهشهككۈر ئېيتقان بولىمىز.

ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى

١) تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى ئىبادەت ئهمهس؟

ناماز ئوقۇش ئا. 

يالغان گهپ قىلماسلىق ب. 

كىشىلهرنىڭ كهينىدە گهپ قىلىش ت. 

ياخشى  ئالاله  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   (٢
ئۈچۈن  ئىشالر  قىلغان  ئهمىر  ۋە  كۆرگهن 

قوللىنىلىدۇ؟

١. سالىه ئهمهل (ياخشى ئىش)

٢. گۇناه

٣. ئىبادەت

١-٢ ئا. 

١-٣ ب. 

١-٢-٣ ت. 

٢-٣ پ. 

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
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تۆۋەندىكى بوشلۇقالرنى تىرناق ئىچىدىكى سۆزلهردىن مۇۋاپىق بولغىنىنى تالالپ تولدۇرۇڭالر.

(ئىش-ههرىكهت، ئالاله، شۈكۈر قىلىشىم، ئىبادەت، ئىبادىتىم)

«ئېيتقىنكى، شۈبهىسىز مېنىڭ نامىزىم، ..........، هاياتىم ۋە ماماتىم ههممىسى ئالاله ئۈچۈندۇر.

يالغان گهپ قىلماسلىق، ئوغرىلىق قىلماسلىق ...........تۇر.

ئىبادەت قهلبىمىزدىكى ئىماننىڭ ............... ئارقىلىق ئىپادىلىنىشىدۇر.

............... رىزاسى ئۈچۈن قىلىنغان ههر قانداق ئىش ئىبادەتتۇر.

ئالالهىم، سېنى زىكىر قىلىشىم، نېمىتىڭگه ...........، ساڭا تهئدىل-ئهركان بىلهن ئىبادەت 
قىلىشىم ئۈچۈن ماڭا ياردەم قىل!

يۈز- يىللىق  قىرىق  قههۋەنىڭ  پىياله  «بىر   (٣
خاتىرىسى بار» دېگهن ماقال-تهمسىل تۆۋەندىكى 
مهنىسىگه  جۈملىنىڭ  قايسى  ئىچىدە  جۈملىلهر 

ئۇيغۇن كېلىدۇ؟
يىلغىچه  قىرىق  چاغدا  ئىچكهن  قههۋە  ئا. 

ئۇنى ئونۇتمايمىز.

ياخشى  ئادەمنى  بهرگهن  قههۋە  بىزگه  ب. 
كۆرىمىز.

ياكى  قىلغان  ياخشىلىق  بىزگه  ت. 
هېچ  ئادەمنى  بهرگهن  نهرسه  بىرەر 

ئونۇتمايمىز. 

بىر پىياله قههۋەنىڭ ئهڭ كۆپ بولغاندا  پ. 
قىرىق يىللىق خاتىرىسى بار.

٤) تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى بىز ئىبادەت قىلىش 
ئارقىلىق ئېرىشكهن ئاالهىدىلىكلهر ئهمهس؟ 

ئىبادەت سايىسىدا بهدىنىمىز ۋە روهىمىز  ئا. 
پاكىزە ۋە گۈزەل بولىدۇ.

ئهخالقلىق  گۈزەل  ئارقىلىق  ئىبادەت  ب. 
ئىنسانالردىن  پايدىلىق  جهمىيهتكه  ۋە 

بولۇپ يېتىشىمىز. 

رازىلىقىغا  ئالالهنىڭ  بىلهن  ئىبادەت  ت. 
ئېرىشىمىز. 

مهشهۇر  ئارقىلىق  قىلىش  ئىبادەت  پ. 
بولىمىز. 

قىلىمىز؟»  ئىبادەت  ئۈچۈن  نېمه  «ئالالهقا   (٥
تۆۋەندىكىلهردىن  جاۋابى  سۇئالنىڭ  دېگهن 

قايسىسى؟

رازىلىقىغا  ۋە  مۇههببىتى  ئالالهنىڭ   .١
ئېرىشىش ئۈچۈن  

ئالالهنىڭ ئهمرى بولغانلىقى ئۈچۈن  . ٢

ۋە  قۇتۇلۇش  ئازابىدىن  جهههننهم   .٣
بهخىتلىك  كىرىدىغان  جهننهتكه 

ئىنسانالردىن بولۇش ئۈچۈن

ئا. ١-٢

ب. ١-٣

ت. ١-٢-٣

پ. ٢-٣



باالغهتكه يهتكهنلهرنىڭ 
ۋەزىپه ۋە مهسئۇلىيىتى

مهسئۇلىيهتلىرىمىز دىنىي 

ۋەزىپه ۋە مهسئۇلىيىتىمىز 
باالغهتكه يهتكهنلهرنىڭ سۆز-ههرىكىتى

ئىسالمنىڭ شهرتلىرى
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جهننهتنىڭ يولى
دوستلىرىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  كۈنى  بىر 

ههزرىتى مۇئاز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن:

- ئى رەسۇلۇلاله! مېنى جهننهتكه كىرگۈزىدىغان 
ۋە جهههننهمدىن ئۇزاقالشتۇرىدىغان بىر ئىشنى دەپ 

بهرسهڭ! – دېدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:

ئهمما  ئىستهۋاتىسهن.  نهرسه  بىر  چوڭ  بهك   -
ئۈچۈن  كىشى  بهرگهن  ئاسانالشتۇرۇپ  ئالاله  بۇ، 
شىرىك  نهرسىنى  هېچقانداق  قواليدۇر.  ناهايىتى 
قىلغىن.  قوللۇق  ئالالهقىال  پهقهت  هالدا  قىلمىغان 
زاكات  ئوقۇغىن.  بىلهن  تهئدىل-ئهركان  نامازنى 
بهرگىن. رامىزان رۇزىسىنى تۇتقىن. كۈچۈڭ يهتسه، 
بارغىن.  ههجگه  بهرسه،  يار  ئههۋالىڭ  ئىقتىسادىي 

– دېدى. سۆزىنىڭ داۋامىدا:

كۆرسىتىپ  ئىشىگىنى  خهير  ساڭا  ئهمدى   -
قارشى)  گۇناهالرغا  ۋە  (جهههننهم  رۇزا  قويايمۇ؟ 
ئۆچۈرگهندەك،  ئوتنى  سۇ  سهدىقه  قالقاندۇر. 
كېچىنىڭ  قىلىدۇ.  يوق  ئازابىنى  گۇناهنىڭ 

ئوتتۇرىسىدا قوپۇپ، تاهارەت ئېلىپ ئوقۇغان نامازمۇ 
گۇناهالرنىڭ ئازابىنى يوق قىلىدۇ. – دېدى. 

بۇ  ئهلهيهىسساالم  رەسۇلۇلاله  كېيىن  ئاندىن 
ئايهتنى ئوقۇدى:

يىراق  ئورۇن-كۆرپىدىن  يانلىرى  «ئۇالرنىڭ 
ئاز  قىلىپ  ئىبادەت  كېچىسى  ئۇالر  (يهنى  بولىدۇ 
ئازابىدىن)  (پهرۋەردىگارىڭنىڭ  ئۇالر  ئۇخاليدۇ)، 
ئۇنىڭغا  قىلىپ  ئۈمىد  (رەهمىتىنى)  قورقۇپ، 
بهرگهن  قىلىپ  رىزىق  بىز  ئۇالرغا  قىلىدۇ،  دۇئا 
نهرسىلهردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا) سهرپ قىلىدۇ. 
ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه مۇكاپات يۈزىسىدىن 
ئالالهنىڭ هۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى خۇشال 
بىلمهيدۇ.»   هېچكىم  نېمهتنى  كاتتا  قىلىدىغان 

(سهجدە سۈرىسى ١٦-١٧-ئايهتلهر) 

كېيىن مۇنداق دېدى:

ئاساسىي  بېشىنى،  ئىشالرنىڭ  بارلىق  ساڭا   -
دەپ  بولغىنىنى  مۇقهددەس  ئهڭ  ۋە  تۆۋرۈكىنى 

بېرەيمۇ؟ 
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دىنىي ۋەزىپه ۋە مهسئۇلىيىتىمىز

ههزرىتى مۇئاز:

دېدى.  رەسۇلۇلاله. –  ئى  بهرگىن،  دەپ  ماقۇل!   -
پهيغهمبىرىمىز:

ئهڭ  ناماز،  تۆۋرۈكى  ئىسالم،  بېشى  ئىشنىڭ   -
مۇقهددەس بولغىنى  جىهادتۇر. – دېدى. ئاندىن:

تۇمۇرىنى  جان  ههممىسىنىڭ  مۇشۇالرنىڭ  ساڭا   -
دەپ بىرەيمۇ؟ - دېدى.  ههزرىتى مۇئاز:

- قېنى، ئېيتىپ بهرگىن! ئى رەسۇلۇلاله. – دېدى. 
تۇتۇپ  تىلىنى  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ 

كۆرسىتىپ تۇرۇپ:

- مۇشۇنى چىڭ ساقال! –دېدى. ههزرىتى مۇئاز:

گهپ-سۆزلىرىمىز  قىلغان  بىز  رەسۇلۇلاله،  ئى   -
ئۈچۈنمۇ هېساب بېرەمدىمىز؟ - دېدى. پهيغهمبىرىمىز:

قىلغاي!  ئاتا  ياخشىلىق  ساڭا  ئالاله  مۇئاز،  ئهي   -
(ئېغىز)  تىل  شۇ  كىرىشىگه  جهههننهمگه  ئىنسانالرنىڭ 
(تىرمىزى:  دېدى.   – سهۋەپچى.  گۇناهالر  قىلغان  بىلهن 

«ئىمان»، ٨)

بهرگهن.  نېمهتلهرنى  نۇرغۇن  بىزگه  ئالالهتائاال 
ئهقىل  بىز  ئهقىلدۇر.  مۇهىمى  ئهڭ  ئىچىدە  نېمهتلهر  بۇ 
ياماننى  بىلهن  ياخشى  خاتانى،  بىلهن  توغرا  ئارقىلىق 
قىلىش  تهپهككۈر  ۋە  ئهقىل  شۇڭا  پهرقلهندۈرىمىز. 
ئايرىپ  جانلىقالردىن  باشقا  ئىنساننى  قابىلىيىتى 

تۇرىدىغان ئهڭ ئاساسلىق ئاالهىدىلىكلهردىن بىرىدۇر. 

ئهقىل نېمىتىگه مهسئۇلىيهت ئهگىشىپ كهلگهن. 
ئالالهتائاال  بهرگهن  نېمهتلهرنى  بۇ  بىزگه  چۈنكى 
بىزنى مهسئۇلىيهتتىن خالىي هالدا ئۆز ئىختىيارىمىزغا 
ياخشى  ۋە  پايدىلىق  ئۈچۈن  بىز  بهرمىگهن.  قويۇپ 
بولغان ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرىغان، زىيانلىق ۋە ناچار 
ئاخىرەتته  ۋە  دۇنيا  قىلغان.  مهنئى  بولسا  ئىشالرنى 
قىلىدىغان  ئىگه  كاپالهتكه  بولىشىمىزنى  بهخىتلىك 
بىر قاتار مهسئۇلىيهتلهرنى ئۈستىمىزگه يۈكلىگهن ۋە 
بۇ مهسئۇلىيهتلهرنى ئادا قىلىشىمىز تهلهپ قىلىنغان. 
ۋە  ئىش-ههرىكهتلهر  تېگىشلىك  قىلىشقا  قىسقىسى، 
«دىنىي  ئىش-ههرىكهتلهر  تېگىشلىك  قىلماسلىققا 

ۋەزىپه ۋە مهسئۇلىيهتلهر» دەپ ئاتىلىدۇ. 

يهتكهن  باالغهتكه  كىرگهندە  ياشقا  قانچه 
بولىدۇ؟

تهن  بالىالرنىڭ  يېشى  يېتىش  باالغهتكه 
پهرقلىق  ئاساسهن  شارائىتىغا  ئىقلىم  ۋە  قۇرۇلۇشى 
 ١٢-١٥ ئوغۇلالردا  ئومۇمهن  يېشى  باالغهت  بولىدۇ. 
بولىدۇ.  ئهتراپىدا  ياش   ٩-١٥ قىزالر  ئهتراپىدا،  ياش 
باالغهتكه  بولسىمۇ،  كىرگهن  ياشقا  بهش  ئون 
يهتكهنلىكىگه دائىر ئاالمهت كۆرۈلمىگهن بالىالر قىز 
ياكى ئوغۇل بولىشىدىن قهتئىنهزەر، ههممىسى بىردەك 
دىنىمىزنىڭ  هېسابلىنىپ،  بولۇپ  يهتكهن  باالغهتكه 
قىلىشى  ئىجرا  هۆكۈملىرىنى  قاتارلىق  پهزر-ۋاجىپ 

كېرەك بولىدۇ. 
مۇكهللهف دېگهن نېمه؟

جايىدا،  ئهقلى-هۇشى  ۋە  يهتكهن  باالغهتكه 
بولغان  كېرەك  قىلىشى  رىئايه  هۆكۈملىرىگه  دىننىڭ 
كىشىلهر «مۇكهللهف» دەپ ئاتىلىدۇ. ئهقلى-هۇشى 
جايىدا ئهمهس، باالغهتكه يهتمىگهن بالىالر مۇكهللهف 
هېسابالنمايدۇ. (شۇڭا ئۇالر دىنىي مهسئۇلىيهتلهرنى 

ئۈستىگه ئالمىسىمۇ بولىدۇ.)
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ئهفئالى مۇكهللهفېن 
☺☺☺☺ ١. پهرز  

☺☺☺ 2. ۋاجىپ 

☺☺ 3. سۈننهت 

 ☺ 4. مۇستهههب 

5. مۇباه  

6. مهكرۇه 

7. هارام  

8. مۇفسىد 

ئهفئالى مۇكهللېفىن

 پهرز ☺☺☺☺

ئهفئالى مۇكهللېفىن دېگهن نېمه؟
دىنىي ۋەزىپىلهرنى ئىجرا قىلىشقا تېگىشلىك كىشىلهرنىڭ 
بار.  هۆكۈملهر  خىلمۇ-خىل  مۇناسىۋەتلىك  سۆز-ههرىكىتىگه 
خهلقى  (ئۇيغۇر  ئاتىلىدۇ.  دەپ  مۇكهللېفىن»  «ئهفئالى  بۇالر 
هۆكمى»  «هاالل-هارام  قىسقارتىپ  بۇنى  بهزەن  تىلىدا  ئېغىز 

دەپمۇ ئاتىغان.)
دىنىي ۋەزىپىلهرنى ئىپادىلهيدىغان ئاتالغۇالر قايسىالر؟

سۆز- كىشىنىڭ  يهتكهن  باالغهتكه  يهنى  مۇكهللهف، 
بىلهن  ئاتالغۇ  تۈرلۈك  سهككىز  هۆكۈملهر  ئائىت  ههرىكىتىگه 

ئىپادە قىلىنىدۇ:

بۇيرولغان  ئېنىق  قىلىنىشى  دىنىمىزدە  پهرز: 
ئىبادەتلهردۇر. مهسىلهن: ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش 

ۋە زاكات بىرىش پهرزدۇر. 
ساۋاپقا  كۆپ  كىشى  قىلغان  ئادا  پهرزنى 
ئېرىشىدۇ. سهۋەپسىز هالدا قىلمىغان كىشى گۇناهكار 
ياكى  ئىشهنمىگهن  بىرىگه  پهرزلهردىن  بولىدۇ. 
قوبۇل  ئىكهنلىگىنى  ئهمرى  بىر  دىنىمىزنىڭ  ئۇنىڭ 

قىلمىغان كىشى ئىماندىن ئاجراپ كېتىدۇ. 
پهرز ئىككى تۈرلۈكتۇر:

ههر  يهتكهن  باالغهتكه  پهرزى-ئهيىن:  ئا) 
بولغان  كېرەك  قىلىشى  ئادا  چوقۇم  مۇسۇلمان  بىر 

رۇزا  ئوقۇش،  ناماز  ۋاخ  بهش  مهسىلهن:  پهرزدۇر. 
تۇتۇش پهرزى-ئهيىندۇر. 

ئهمهس،  ههممهيلهننىڭ  پهرزى-كۇفايه:  ب) 
بولغان  كېرەك  قىلىشى  ئادا  مۇسۇلمانالرنىڭ  بهزى 
باشقا  قىلسا،  ئادا  بۇنى  بهزىلهر  ئهگهر  پهزردۇر. 
بولىدۇ.  قۇتۇلغان  مهسئۇلىيهتتىن  بۇ  مۇسۇلمانالر 
بارلىق  قىلمىسا،  ئادا  پهرزنى  بۇ  هېچكىم  ئهگهر 
مۇسۇلمانالر جاۋاپكار بولىدۇ. مهسىلهن: بىر مهههللىدە 
بىر مۇسۇلمان ۋاپات بولغاندا، مهههللىدىكى بىر قىسىم 
ئوقىسا،  نامىزىنى  (مېيىت)  جىنازا  ئۇنىڭ  كىشىلهر 
بۇ  گهدىنىدىن  كىشىلهرنىڭ  بارلىق  مهههللىدىكى 

پهرز ساقىت بولغان بولىدۇ.
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مۇستهههب: دىنىمىزنىڭ ئومۇمىي قائىدىلىرىگه 
بولىدىغان  گۈزەل  ۋە  ياخشى  قىلسا  ئاساسالنغاندا، 
ئىش-ههرىكهتلهردۇر. بۇالر «نهپله» ياكى «مهندۇپ» 
(چاشگاه  قۇشلۇق  مهسىلهن:  ئاتىلىدۇ.  دەپمۇ 
كۈنى  پهيشهنبه  ۋە  دۈشهنبه  ئوقۇش،  نامىزى  ۋاقتى) 
ئۆزئارا  بېرىش،  سهدىقه  پېقىرالرغا  تۇتۇش،  رۇزا 

ههدىيىلىشىش قاتارلىقالر مۇستهههبتۇر.

مۇستهههب ئىشالرنى قىلغۇچى ساۋاپقا ئېرىشىدۇ. 
قىلمىغان كىشى بولسا، گۇناهكار بولمايدۇ.

سۈننهت: پهيغهمبىرىمىز پهرز ۋە ۋاجىپ ئىبادەتلهردىن 
باشقا ئادا قىلغان ۋە بىزنىڭمۇ شۇنداق قىلىشىمىزنى 

تهۋسىيه قىلغان ئىشالردۇر. 
سۈننهت ئىككى تۈرلۈكتۇر:

كۆپ  پهيغهمبىرىمىز  سۈننهتى-مۇئاككهدە:  ئا) 
قىاللمىغان  ۋاقىتالردا  ئاز  قىلغان،  ۋاقىتالردا 
شام  پىشىن،  بامدات،  مهسىلهن:  سۈننهتلهردۇر. 
نامىزى  (تهراۋىه)  تىراۋۇ  بىلهن  سۈننىتى  نامىزىنىڭ 

سۈننهتى-مۇئاككهدەدۇر. 
پهيغهمبىرىمىز   مۇئاككهدە:  سۈننهتى-غهيرى  ب) 
سۈننهتلهردۇر.  قىلمىغان  بهزىدە  قىلىپ،  بهزىدە 
مهسىلهن: ئهسىر نامىزىنىڭ سۈننىتى بىلهن خۇپتهن 
سۈننهتى-غهيرى  سۈننىتى  باشتىكى  نامىزىنىڭ 

مۇئاككهدەدۇر. 

ئېرىشىدۇ.  ساۋاپقا  قىلغۇچى  سۈننهتلهرنى 
بولىدۇ.  نائىل  شاپائىتىگه  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
پهيغهمبىرىمىزگه  بولسا،  قىلغۇچى  تهرك  سۈننهتنى 

ئهگهشمىگهنلىكى ئۈچۈن ساۋاپتىن مههرۇم قالىدۇ.

ۋاجىپ ☺☺☺

ۋاجىپ: پهرزگه ئوخشاش كۈچلۈك دەلىللهرگه تايانمىغان، 
ئىبادەتلهردۇر.  قىلىنغان  ئهمىر  قىلىنىشى  ئادا  ئهمما 
ئېيىدا  رامىزان  ئوقۇش،  نامىزى  هېيت  مهسىلهن: 
قۇربانلىق  بېرىش،  سهدىقىسى  پېتىر  كهمبهغهللهرگه 

قىلىش ۋاجىپتۇر. 
كىشى  قىلغان  ئادا  ۋاجىپنىمۇ  قىلغاندەك  ئادا  پهرزنى 
بولىدۇ.  گۇناهكار  كىشى  قىلمىغان  ئېرىشىدۇ.  ساۋاپقا 
چىقىپ  دىندىن  كىشى  قىلغان  ئىنكار  پهرزنى  ئهمما 
دىندىن  كىشى  قىلغان  ئىنكار  ۋاجىپنى  بىلهن،  كهتكهن 

چىقىپ كهتكهن بولمايدۇ.

سۈننهت ☺☺

مۇستهههب  ☺
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ئىش-ههرىكهتنى  بۇ  دىنىمىزدە  مهكرۇه: 
ئىكهنلىگى  (زىيانلىق  ۋە  كۆرۈلگهن  يامان  قىلىش 
ئىش- ئېلىنمايدىغان  قارشى  بىلىنگهچكه) 

ههرىكهتلهردۇر. 
ئىككى تۈرلۈك مهكرۇه باردۇر:

ئا) تاهرىمهن (هارامغا يېقىن) مهكرۇه: هارامغا 
ئوخشاش قهتئى بىر دەلىلگه تايانمىغان بولسىمۇ، ئهمما 

قىلىش مهنئى قىلىنغان ئىش-ههرىكهتلهردۇر. 
مهسىلهن:  بولىدۇ.  گۇناهكار  قىلغۇچى  بۇنى 
تاماكا چېكىش، هېيت نامىزى ئوقۇماسلىق، سهۋەپسىز 
هالدا ئهسىر نامىزىنى ۋاقتىدا ئوقۇماي، كۈن پاتقاندا 

ئوقۇش قاتارلىقالر تاهرىمهن مهكرۇه بولىدۇ. 
مهكرۇه:  يېقىن)  (هااللغا  تهنزىههن  ب) 
ئىش- كۆرۈلگهن  يامان  دىنىمىزدە  قىلىنىشى 

ههرىكهتلهردۇر. 

بۇنى قىلغۇچى گۈناهكار بولمايدۇ، ئهمما ياخشى 
بولمىغان بىر ئىشنى قىلغان هېسابلىنىدۇ. مهسىلهن: 
ئوڭ قول بىلهن بۇرنىنى تۇتۇپ مىشقىرىش قاتارلىقالر 

تهنزىههن مهكرۇهتۇر.

مۇباه 

مهكرۇه  

هارام  

مۇفسىد 

مۇباه : قىلىش ياكى قىلماسلىق ئىختىيارى بولغان ئىش-ههرىكهتلهردۇر. 
مۇباه بولغان بىر ئىشنى قىلغان ۋاقتىمىزدا ساۋاپمۇ بولمايدۇ، گۇناهمۇ بولمايدۇ. 

مهسىلهن: ئولتۇرۇش، مېڭىش ۋە ئۇخالش قاتارلىقالر مۇباهتۇر.

مهنئى  قهتئى  دىنىمىزدە  قىلىنىشى  هارام: 
ناههق  مهسىلهن:  ئىش-ههرىكهتلهردۇر.  قىلىنغان 
ئىچىش،  هاراق  قىلىش،  ئوغرىلىق  ئۆلتۈرۈش،  ئادەم 
يېيىش،  گۆشى  چوشقا  ئويناش،  قىمار  قىلىش،  زىنا 
ئاتا-ئانىغا ياخشى مۇئامىله قىلماسلىق، باشقىالرنىڭ 

ئارقىسىدا غهيۋەت قىلىش قاتارلىقالر هارامدۇر. 
هارام ئىش قىلغان كىشى ئالالهنىڭ ئالدىدا ئېغىر 
جىنايهت ئىشلىگهن قاتتىق گۇناهكار بولىدۇ. هارام 

ياخشى  ئالاله  كىشىلهرنى  تۇرغان  يىراق  ئىشالردىن 
هارامنى  ئېرىشىدۇ.  ساۋاپقا  كاتتا  ئۇالر  ۋە  كۆرىدۇ 
هېسابلىغان  هاالل  ئىشنى  هارام  قىلغان،  ئىنكار 

كىشىلهر ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كهتكهن بولىدۇ.

مۇفسىد: باشلىغان بىر ئىبادەتنى بوزغان ئىش-
گهپ  نامازدا  مهسىلهن:  مۇفسىدتۇر.  ههرىكهتلهر 
يهپ  تۇرۇپ  بىلىپ  رۇزىدار  بۇزۇلىدۇ.  ناماز  قىلسا، 

ئىچسه، رۇزىسى سونۇپ كېتىدۇ. بۇزۇلغان ئىبادەتنى 
يېڭىۋاشتىن قايتا قىلىشى كېرەك.
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ئىسالمنىڭ بهش شهرتى بار،
بىلىش ئۇنى سائادەت.
كىم بۇنى ئادا قىلسا،

ئۇنىڭغا ئاچىالر جهننهت.

شهرتلهرنىڭ بىرىنچىسى
كهلىمهئى شاهادەت.

تهك ۋە ئۇلۇغ ئالالهتىن
باشقا تهڭرى يوق ئهلبهت.

ئاخىرقى پهيغهمبىرى
شانى يۈكسهك مۇههممهد.

ئىككىنچى شهرت نامازدۇر،
بهك گۈزەل بىر ئىبادەت.
كۈندە يېرىم سائهتته،

سىغىدۇ بهش ۋاخ نۆۋەت.

ئۈچىنچى شهرت رامىزان
رۇزىسى ئۈچۈن نىيهت.

كۈندۈز يېمهي ۋە ئىچمهي،
خۇشال ئۆتىدۇ مۇددەت.

تۆتىنچى شهرت زاكاتتۇر،
ئالاله بهرسه پۇل ۋە مال،

بهدىلىنى قىرققا بۆل،  
بىر ئۆلۈشنى ههدىيه بهر.

بىر قېتىم ههجگه بېرىش،
بولسا ساڭا بىر قىسمهت،

بهشىنچى شهرت ئىسالمنىڭ
كهبىسىنى زىيارەت.

(بۇخارى: «ئىمان»، ١)

«ئىسالم بهش ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلغان: 
ئالالهتىن باشقا ئىاله يوق ئىكهنلىكىگه ۋە 

مۇههممهدنىڭ ئالالهنىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه 
گۇۋاهلىق بېرىش، تهئدىل-ئهركان بىلهن ناماز 
ئوقۇش، رامىزاندا روزا تۇتۇش، زاكاتنى جايىدا 

بېرىش، كهبىگه بېرىپ ههج قىلىش.» 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

قىلىشىمىزغا  ئۈچۈن  بولغانلىقىمىز  مۇسۇلمان 
باشتا  بۇالرنىڭ  بار.  ۋەزىپىلىرىمىز  تېگىشلىك 
ئاتايمىز.  دەپ  شهرتلىرى  ئىسالمنىڭ  كهلگهنلىرىنى 

مۇسۇلمانلىق بۇ شهرتلهرنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغان.
بۇ شهرتلهر بهشتۇر:

كهلىمهئى شاهادەت (ئالالهتىن باشقا ئىاله   .١
قۇلى  ئالالهنىڭ  ئهلهيهىسساالم  مۇههممهد  يوق، 

(بهندىسى) ۋە ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه ئىشىنىش)،
ناماز ئوقۇش،  .٢
رۇزا تۇتۇش،  .٣

زاكات بېرىش،  .٤
ههج قىلىش.  .٥

بۇ بهش شهرتنىڭ بىرىنچىسى دىنىمىزنىڭ ئهڭ 
ئاساسلىق ئېتىقادىدۇر. باشقىسى بولسا، بۇ ئاساسىي 

ئىسالمنىڭ شهرتلىرى

ئىسالمنىڭ شهرتلىرى

ئېتىقاد ئۈچۈن قىلىشىمىزغا تېگىشلىك بولغان 
ئاساسلىق ئىبادەتلهردۇر.

- گۆكخان ئهۋلىيائوغلى
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نهجىدلىك كىشى
تهلها بىن ئۇبهيدۇلاله رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ:

بىر كۈنى، كىيىملىرى رەتسىز ۋە چاچ-ساقاللىرى ئۆسۈپ كهتكهن بىر كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
ئالدىغا كهلدى. نهجىدتىن كهلگهن بۇ كىشىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان بولساقمۇ، ئهمما نېمه دېگهنلىكىنى دەرهالال 
بىلگىلى بولمايتتى. بۇ كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يېقىن كهلدى. قارىساق، ئىسالمنىڭ نېمه ئىكهنلىگىنى 

سورىغان ئىكهن. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا:

بىر كېچه-كۈندۈزدە بهش ۋاخ ناماز ئوقۇش. – دېدى. بۇ كىشى:  -

ئوقۇشقا تېگىشلىك يهنه باشقا ناماز بارمۇ؟ - دەپ سورىدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:  -

سۆزىنى  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  دېدى.   – گهپ.  باشقا  بۇ  بولساڭ،  ئوقۇماقچى  ناماز  نهپله  يوق!   -
داۋامالشتۇرۇپ:

يهنه رامىزان ئېيىدا بىر ئاي روزا تۇتۇش. – دېدى. بۇ كىشى:  -

تۇتۇشقا تېگىشلىك يهنه باشقا روزا بارمۇ؟ - دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:  -

يوق! نهپله روزا تۇتماقچى بولساڭ، بۇ باشقا گهپ. – دېدى.   -

تهلها رازىيهلالهۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىپ ئېيتىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نهجىدلىك بۇ كىشىگه زاكات 
بېرىشنى سۆزلىگهندە، بۇ كىشى:

بېرىشكه تېگىشلىك باشقا سهدىقه بارمۇ؟ - دەپ سورىغان. پهيغهمبىرىمىز:  -

ئاڭلىغان  گهپنى  بۇ  دېگهن.  گهپ. –  باشقا  ئۇ  بهرسهڭ،  دەپ  بولسۇن  نهپله  يوق!   -
نهجىدلىك كىشى:

دېگهنلىرىڭنى كۆپمۇ ئهمهس، ئازمۇ ئهمهس دەل قىلىشقا تىرىشىمهن. – دەپ   -
پهيغهمبىرىمىز بىلهن خوشلىشىپ چىقىپ كهتكهن. 

بۇ كىشى كهتكهندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:

 – كىرىدۇ.  جهننهتكه  قۇتۇلدى،  قىلسا،  ئهمهل  دېگىنىگه  ئۇ  ئهگهر   -
دېدى. 

(بۇخارى: «ئىمان»، 34؛ «ساۋم»، 1؛ «شاهادەت»، 26؛ «خىيهل»، 3؛ مۇسلىم: «ئىمان»، 9-8)
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سۇئالالر

تۆۋەندىكى جۈملىلهرنىڭ توغرا ياكى خاتا ئىكهنلىكىگه هۆكۈم قىلىڭ. توغرا بولسا «توغرا»، خاتا بولسا «خاتا» دېگهن سۆزنىڭ 
يېنىدىكى كاتهكچىگه ئىشارەت قىلىڭ.

ئالالهتائاال بىزنى ياخشى ۋە پايدىلىق ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرىغان، زىيانلىق 
ۋە ناچار ئىشالرنى قىلىشنى بولسا مهنئى قىلغان.

ئهقلى-هۇشى جايىدا ئهمهس، باالغهتكه يهتمىگهن بالىالرمۇ مۇكهللهفتۇر. 

پهرزلهرنى ئادا قىلغۇچى كىشى كۆپ ساۋاپقا ئېرىشىدۇ. سهۋەپسىز هالدا ئادا 
قىلمىغان كىشى گۇناهكار بولىدۇ. 

پهرزلهرنىڭ بىرىگه ئىشهنمىگهن ياكى ئۇنىڭ دىنىمىزنىڭ ئهمرى 
ئىكهنلىكىنى قوبۇل قىلمىغان كىشى ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كهتكهن 

بولىدۇ.

ئاتا-ئانىغا ياخشى مۇئامىله قىلماسلىق هارامدۇر. 

ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى

١) تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى پهرز ئهيىندۇر؟

ئهزان ئوقۇش  .١

تهسبىه ئېيتىش  .٢

نامازدىكى قامهت  .٣

رۇزا تۇتۇش  .٤

٢) تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى پهرزى كۇفايهدۇر؟

ناماز ئوقۇش  .١

ههجگه بېرىش  .٢

زاكات بېرىش  .٣

جىنازا نامىزى ئوقۇش  .٤

غهيرى  سۈننهتى  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   (٣
مۇئهككهدەدۇر؟

بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتى  .١
نامازشامنىڭ سۈننىتى  .٢

ۋىتىر نامىزى  .٣
ئهسىر نامىزنىڭ سۈننىتى  .٤

٤) تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى هارام ئهمهس؟
يالغان گهپ قىلىش  .١
ئوغرىلىق قىلىش  .٢

قىمار ئويناش  .٣
تهنههرىكهت  .٤

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
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تۆۋەندىكى بوشلۇقالرنى تىرناق ئىچىدىكى سۆزلهردىن مۇۋاپىق بولغىنىنى تالالپ تولدۇرۇڭالر.

(پهرز، مهكرۇه، هارام، ۋاجىپ، مۇكهللهف، مۇباه، مۇستهههب، پهرزى كۇفايه، سۈننهتى مۇئهككهدە، پهرز ئهيىن)

ئهقلى-هۇشى جايىدا، باالغهتكه يهتكهن، دىنىمىزنىڭ ۋەزىپىلىرىنى ئادا قىلىشقا تېگىشلىك كىشىلهر 
.......... دەپ ئاتىلىدۇ.

دىنىمىزدا قىلىنىشى قهتئى بۇيرۇلغان ئىبادەتلهر ......... دەپ ئاتىلىدۇ.

مۇكهللهف بولغان ههر بىر مۇسۇلمان چوقۇم ئادا قىلىشى كېرەك بولغان پهرزلهر .......... دېيىلىدۇ.

بهزى مۇسۇلمانالرال ئادا قىلسا بولىدىغان پهرزلهر ............... دېيىلىدۇ. 
پهرزگه ئوخشاش كۈچلۈك دەلىللهرگه تايانمىغان، ئهمما ئادا قىلىنىشى ئهمىر قىلىنغان ئىبادەتلهر 

........ دەپ ئاتىلىدۇ.

پهيغهمبىرىمىز كۆپ ۋاقىتالردا قىلغان، ئاز ۋاقىتالردا قىاللمىغان سۈننهتلهر ................ دېيىلىدۇ.
دىنىمىزنىڭ ئومۇمىي قائىدىلىرىگه ئاساسالنغاندا، قىلسا ياخشى ۋە گۈزەل بولىدىغان ئىش-ههرىكهتلهر 

............... دەپ ئاتىلىدۇ.

قىلىش قىلماسلىق ئىختىيارى بولغان ئىش-ههرىكهتلهر .................. دېيىلىدۇ.

دىنىمىزدە قىلىنىشى قهتئى مهنئى قىلىنغان ئىش-ههرىكهتلهر .................. دېيىلىدۇ.
دىنىمىزدە بۇ ئىش-ههرىكهتنى قىلىش يامان كۆرۈلگهن ۋە (زىيانلىق ئىكهنلىگى بىلىنگهچكه) قارشى 

ئېلىنمايدىغان ئىش-ههرىكهتلهر .................. دەپ ئاتىلىدۇ.

مهكرۇه  تاهرىمهن  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   (٥
ئهمهس؟

تاماكا چېكىش  .١
هېيىت نامىزىنى ئوقۇماسلىق  .٢

ئهسىر نامىزىنى كۈن پېتىۋاتقاندا ئوقۇش  .٣
بۇرنىنى ئوڭ قول بىلهن كوچىالش  .٤



پاكىزلىق
ئىسالم مهدەنىيىتىنىڭ سىمۋولى

ئىسالم دىنى ۋە پاكىزلىق

پاكىزلىق تۈرلىرى

پاكىزلىق بىلهن ئىبادەتنىڭ مۇناسىۋىتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پاكىزلىققا ئههمىيهت بېرىشى
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مهسجىد سۈپۈرگهن موماي
مهدىنه- شههرى  نۇرلۇق  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

مهههللىلىرىنىڭ  بۇلۇڭ-پۇشقاق  مۇنهۋۋەرنىڭ 
ئىسىملىك  مىهجهن  ئۇممۇ  ئولتۇرىدىغان  بىرىدە 
قالماي،  بولۇپال  پاكىزە  ئۆزى  ئىدى.  بار  موماي  بىر 
پىكىر ۋە كۆز قاراشلىرىمۇ ئىنتايىن پاكىزە بولغان بۇ 

مۇبارەك ئانىمىز بىر كۈنى:
ـ ئۇلۇغ ئالاله مېنىڭ قهلبىمنى ئىمانسىزلىقتىن 
ئۆيى  ئالالهنىڭ  مهنمۇ  شۇڭا  پاكىزلىدى، 
دەپ   – تۇتاي.  پاكىزە  مهسجىدنى  هېسابالنغان 
قىلدى.  نىيهت  سۈپۈرۈشكه  مهسجىدنى  كۈنى  ههر 
پهيغهمبىرىمىز  ۋە  قىلىدىغان  ئىبادەت  مۇسۇلمانالر 
كۈچى  نهبهۋىنى  مهسجىدى  قىلىدىغان  سۆهبهت 

يېتىشىچه تازىلىدى. 
مهنىۋى  ئهمما  ئىدى،  پېقىر  مىهجهن  ئۇممۇ 
قېتىم  ههر  مهسجىدنى  ئىدى.  باي  دۇنياسى 
پاكىزالنغاندەك  قهلبى  ئۆزىنىڭ  سۈپۈرگهندە، 
ۋە  لهززەت  خىل  بىر  كۆڭلىدە  هۇزۇرلىناتتى، 

بهختىيارلىق هاياجىنى هىس قىالتتى. 
كۈنلهر ئۆتتى. بىر كۈنى ئۇممۇ مىهجهن ئاغرىپ 
يېتىپ قالدى. پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهسجىدىدە ناماز 

قالدى.  مههرۇم  كۈنلهرچه  سائادىتىدىن  ئوقۇش 
پهيغهمبهرلهر  كۆڭلى  ئهمما  ياتاقتا،  ۋۇجۇدى 
ئىنسانالر  نىيهت  ساپ  ئارقىسىدىكى  ئىمامىنىڭ 
مهسجىدتىكى  ساقىيىپ  تىزرەك  ئىدى.  ئارىسىدا 
ئىشىغا يېڭىۋاشتىن باشالشنى ئارزۇ قىالتتى، ئهمما 
كېسهللىك ئههۋالى بۇنىڭغا ئىمكان بهرمهيۋاتاتتى. 
يېقىملىق  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  قۇلىقىدا 
يېقىملىق  بۇ  بولسا،  كۆڭلىدە  جاراڭاليتتى،  ئاۋازى 
ئاۋازنى ئاڭلىغان هامان بېشىنى سهجدىگه قويۇش 

ئارزۇسى بار ئىدى. 
بىر  مىهجهننى  ئۇممۇ  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
كۆرمىگهندىن  مهسجىدته  بۇيان  كۈندىن  قانچه 
سورىدى.  ئىكهنلىگىنى  نهدە  ئۇنىڭ  كېيىن 

خوشنىلىرى:
دەپ   – رەسۇلۇلاله.  ئى  قالدى،  ئاغرىپ  ئۇ   -

جاۋاپ بهردى. 
ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  ئاڭلىغان  بۇنى 
ئولتۇرۇشلۇق  مهههللىدە  چېتىدىكى  مهدىنىنىڭ 
ماڭدى.  قاراپ  تهرەپكه  ئۆيى  مىهجهننىڭ  ئۇممۇ 

ئالدىدا بېرىپ بولغانالر كېسهل مومايغا:
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پهيغهمبهر  مىهجهن،  ئۇممۇ  ئهي  خوشخهۋەر!   -
يولدا  ئۈچۈن  يوقالش  سېنى  ئهلهيهىسساالم 

كېلىۋاتىدۇ. – دېيىشتى. 
ئاڭالپ  خوشخهۋەرنى  بۇ  مىهجهن  ئۇممۇ 
قالدى.  بىلهلمهي  قىالرىنى  نېمه  هاياجانلىنىپ، 
بىتاپلىقتا هالسىزالنغان يۈرىكى گۆپۈلدەپ سوقۇشقا 
باشلىدى. پىشانىسىدىن تهر تهپچىپ چىقتى. ئۇزۇن 

ئۆتمهي يېقىملىق بىر ئاۋاز ئاڭالندى:
- ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم! – دەۋاتاتتى پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم...
ماغدۇرسىز  ئارالشقان  تۇيغۇسى  مىننهتدارلىق 

بىر ئاۋاز:
- ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم! ئى رەسۇلۇلاله. – دەپ 

جاۋاپ بهردى.
داۋامالشقان  ۋاقىت  قىسقا  گهرچه  سوراش  هال 
ئىنتايىن  ههقىقهتهن  ۋاقىت  بۇ  ئهمما  بولسىمۇ، 
قىممهتلىك ئىدى. چۈنكى ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى، 

بىر  پاك  غهمگۇزارى،  ئاجىزالرنىڭ  ۋە  يېتىملهر 
ئىدى. «ئالاله  كهلگهن  يوقالپ  ئۇنى  ئىنسان 

كۆرىدۇ.»  ياخشى  پاكىزلىقنى  پاكتۇر، 
(تىرمىزى: «ئهدەب» ٤١) دېگهن پهيغهمبهر 

مۇهىت  ۋە  روه  بهدەن،  ئهلهيهىسساالم 
تازىلىقىغا ياخشى ئههمىيهت بىرىدىغان 

ئىنسانالرنى  پاكىزە  گۈزەل،  قهلبى 
ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى. 

پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
كېسهللىك  مىهجهننىڭ  ئۇممۇ 
خوشنىلىرىدىن  ئههۋالىنى 
تۇردى.  سوراپ  داۋاملىق 
ئۇنىڭ  كۈنى  بىر  نىهايهت 

خوشنىلىرىغا:
- ئۇممۇ مىهجهن ۋاپات 
بولسا، ماڭا خهۋەر قىلماي 
قىلماڭالر!  دەپنه  تۇرۇپ 

– دەپ جىكىلىدى.
بىر كۈنى ئاخشىمى 
ئالالهقا  مىهجهن  ئۇممۇ 
ۋە رەسۇلۇلالهقا خىزمهت 
ئىشتىياقى  قىلىش 
پاك  يانغان  بىلهن 
ئالاله  ئۇلۇغ  روهىنى 

جىبرائىل  پهرىشته  ئهۋەتىلگهن  تهرىپىدىن 
ئهلهيهىسساالمغا تهسلىم قىلدى. 

خوشنىلىرى هايال بولماي كېلىپ، ئۇنى يۇيۇپ 
يولغا  كېيىن  پۈتكهندىن  تهييارلىق  كېپهنلىدى. 
چىقتى. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىگه قاراپ 
بولغان  ئوقۇلۇپ  نامىزى  خۇپتهن  ئهمما  مېڭىشتى. 

بولۇپ، پهيغهمبىرىمىز ئۇخالپ قالغان ئىدى. 
يېرىم  كۆڭلى  كهلگهنلهرنىڭ  ئاڭالپ  بۇنى 
ئارىسىدا  خولۇم-خوشنىلىرى  مهههللىسىدە  بولدى. 
پهيغهمبهر  مىهجهننى  ئۇممۇ  بار  نامى  ياخشى 
ئهلهيهىسساالم ئااليىتهن يوقالپ كهلگهندىن كېيىن 

ئهمدى  مانا  ئىدى.  ئۆسكهن  تېخىمۇ  ئىناۋېتى 
بىلهن  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  ئۇ 

يهرلىكىدە  تۇرۇپال  خوشالشماي 
قويۇلماقچى بولۇۋاتاتتى. ئۇممۇ 

مىهجهننىڭ خوشنىلىرى 
ئۆزئارا:
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ئىسالم دىنى ۋە پاكىزلىق

- دېمهك، نېسىۋىسى مۇشۇنچىلىك ئىكهن.
چاغدا  بۇ  ئهلهيهىسساالمنى  پهيغهمبهر   -

ئويغىتىپ يۈرسهك قامالشماس!
كېلىش  ۋەهيى  تۇرغاندا  هالىتىدە  ئۇيقۇ   -
ئېهتىمالى بار. بىلمهي خاتا ئىش قىلىپ سېلىشىمىز 

مۇمكىن. 
- پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئاۋارە قىلمايلى. 

– دېيىشتى.
مىهجهن  ئۇممۇ  تۈپهيلى  ئهندىشىلهر  خىل  بۇ 
باقى  قىلىنماي،  خهۋەر  ئهلهيهىسساالمغا  پهيغهمبهر 
نامىزى  جىنازا  بېرىلدى.  ئېلىپ  قهۋرىستانلىقىغا 

ئوقۇلغاندىن كېيىن يهرلىكىگه قويۇلدى. 
ئۈچۈن  قىلىشى  رەهمهت  ئۇنىڭغا  ئالالهنىڭ 
دۇئا قىلغان ساهابىلهر ئۇنى مازارلىققا كۆمگهندىن 

كېيىن ئايرىلدى. 
ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  ئهتتىگهن  ئهتىسى 

ئۇممۇ مىهجهننىڭ ئههۋالىنى سورىغاندا:
- ئۇنى دەپنه قىلىپ بولدۇق، ئهي رەسۇلۇلاله. 
تهييارلىق  قويۇشقا  يهرلىكىگه  ئۇنى  بىز  ئهسلىدە 

ئىدۇق،  كهلگهن  سىزگه  كېيىن  بولغاندىن  قىلىپ 
ئويغىتىشنى  سىزنى  ئۇخالۋاتاتتىڭىز.  سىز  ئهمما 
پهيغهمبهر  دېيىشتى.   – كۆرمىدۇق.  مۇۋاپىق 

ئهلهيهىسساالم:
دەپ   – بارايلى!  قهۋرىسىگه  ئۇنىڭ  ئهمىسه   -
قهۋرىستانلىقىغا  باقى  بىرلىكته  بىلهن  ساهابىلهر 
مىهجهننىڭ  ئۇممۇ  خوشنىلىرى  ماڭدى.  قاراپ 
پهيغهمبهر  قويدى.  كۆرسىتىپ  قهۋرىسىنى 
تهكرار  دوستىلىرى  ئۇنىڭ  ۋە  ئهلهيهىسساالم 
رەهمهت  ئالالهتائاالدىن  ئوقىدى.  نامىزى  جىنازا 

تىلىگهندىن كېيىن قهۋرىستانلىقتىن ئايرىلدى.

-ئاهمهت لۈتفى قازان 

ئىسالم دىنى پاكىزلىق دىنىدۇر. چۈنكى پاكىزلىق 
ۋۇجۇدىمىزنىڭ،  ئاساسىدۇر.  ئىبادەتلىرىمىزنىڭ 
ئهخالقىمىزنىڭ  ۋە  كىيىم-كېچهكلىرىمىزنىڭ 
ئىكهنلىكىمىزنىڭ  مۇسۇلمان  بولىشى  پاك-پاكىزە 
ساقالش  ساقلىق  ۋە  ياشاش  ساغالم  ئىپادىسىدۇر. 
دىنىمىز  ئۇلۇغ  شۇڭا  شهرتتۇر.  پاكىزلىق  ئۈچۈنمۇ 

پاكىزلىققا ئاالهىدە ئههمىيهت بهرگهن. 
ئهمىرلهردىن  دەسلهپكى  قۇرئانى-كهرىمدىكى 
تۇت!»  پاكىزە  (ههمىشه)  «كىيىمىڭنى  بىرىدە: 
دېيىلگهنلىكىمۇ  ٤-ئايهت)  سۈرىسى  (مۇدەسسىر 
ئههمىيىتىنى  دىنىدىكى  ئىسالم  پاكىزلىقنىڭ 
كۆرسهتمهكته. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزمۇ: «پاكىزلىق 
ئىماننىڭ يېرىمىدۇر» (مۇسلىم: «تاهارەت»، ١) دېيىش 
ئىكهنلىكىنى  شهرتى  ئىماننىڭ  پاكىزلىقنىڭ  بىلهن 

ئىپادىلىگهن. 

ئاالهىدە  تازىلىقىغىمۇ  مۇهىت  دىنىمىزدە 
ئههمىيهت بېرىلگهن. پهيغهمبىرىمىز ئهتراپىمىزدىكى 
ئاممىۋى  بۇيرىغان.  تۇتىشىمىزنى  پاكىزە  يهرلهرنى 
پاسكىنا  يهرلهرنى  ئۇ  تۇتقان،  پاكىزە  سورۇنالرنى 
يىراق  قىلىمىشالردىن  سالىدىغان  زىيان  قىلىدىغان، 
خوشخهۋەر  بىلهن  جهننهت  كىشىلهرگه  تۇرىدىغان 
بېرىپ: «بىر ئادەم يولدا بىر شاخ كۆردى ۋە «ئالالهقا 
قهسهم قىلىمهنكى، بۇ شاخنى مۇسۇلمانالرنى بىئارام 
قىلمىسۇن دەپ يولدىن ئېلىۋېتىمهن» دەپ يولدىن 
دېگهن.  كىردى»  جهننهتكه  تۈپهيلى  بۇ  ئېلىۋەتتى، 

(بۇخارى: «ئهزان»، ٣٢؛ «مهزالىم»، ٢٨)

پهقهتال  پاكىزلىق  قارىشىدا  كۆز  ئىسالمنىڭ 
دېگهنلىك  پاكىزلىنىش  پاسكىنىچىلىقالردىن  ماددى 
ئهمهس. مهسىلهن: يهرگه چۈشكهن بىر تال ئالمىنى 
ئېلىپ سۇدا يۇغان ۋاقتىمىزدا، ئۇنى ماددى جهههتتىن 
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پاكىزلىق ۋە دۇرۇسلۇق
دىنىمىزنىڭ ئۆزىدۇر.

شۈبهىسىز ئهڭ توغرا سۆز
رەببىمىزنىڭ سۆزىدۇر.

تهۋبه قىلغان ههر بىر قۇل
پاك بولۇر قهلب كىرىدىن.
تهسىرلهنمهس شهيتاننىڭ

شۈبهه بهرگهن شهررىدىن.

تهرەت ئالغان ههر مۆمىن
خوش بولۇر هاياجاندا.
چۈنكى گۈناهنى يۇيىدۇ

يهرگه چۈشكهن ههر تامچه.

بهدىنى ۋە روهىدا
پاكىز بولغان مۇسۇلمان.

دۇرۇستلۇقتىن ئايرىلماس
هۆرمهتلىنهر ههر زامان.

- قاسىم ئاق

پاكىزلىق ۋە مۇسۇلمان

ئالمىنى  بىر  ئوغۇرالنغان  لېكىن  بولىمىز.  پاكىزلىغان 
يهنىال  ئۇ  قهتئىنهزەر،  يۇيۇشىمىزدىن  قانچىلىك 
جهههتتىن  مهنىۋى  هارامدۇر.  چۈنكى  پاسكىنىدۇر، 

پاكىزە ئهمهس، يېگىلى بولمايدۇ. 
ۋۇجۇدىمىزنى،  پاسكىنىچىلىقالر  ماددى 
مۇهىتىمىزنى  ۋە  كىيىم-كېچهكلىرىمىزنى 
سۆز- ناچار  گۇناهالر،  مهينهتلهشتۈرگهندەك 

ههرىكهتلهرمۇ قهلبىمىزنى پاسكىنا قىلىدۇ. هۇزۇرلۇق، 
بهخىتلىك ياشاش ئۈچۈن قهلبىمىزنى پاسكىنا قىلغان 
پاكىزلىنىشىمىز  پاسكىنىچىلىقالردىن  مهنىۋى  بۇ 
پاسكىنىچىلىقالردىن  مهنىۋى  خىل  بۇ  كېرەك. 
تهۋبه  گۇناهلىرىمىزغا  ئۈچۈن  پاكىزلىنىش 
قىلىشىمىز، ئىبادەتلىرىمىزنى ئادا قىلىشىمىز ۋە سۆز-

ههرىكهتلىرىمىز گۈزەل بولىشى كېرەك. 
ۋە  قىلغۇچىالرنى  تهۋبه  ئالاله  «شۈبهىسىزكى، 
پاكىزالنغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ.» (بهقهرە سۈرىسى 

٢٢٢-ئايهت)

شۇڭا ۋۇجۇدىمىزنى، كىيىم-كېچهكلىرىمىزنى ۋە 
مۇهىتىمىزنى پاكىزە تۇتىشىمىز، ههمدە گۇناهالردىن، 
ئارقىلىق  تۇرۇش  يىراق  سۆز-ههرىكهتلهردىن  ناچار 

ئهخالقىمىزنى گۈزەللهشتۈرىشىمىز كېرەك.

(بهقهرە سۈرىسى ٢٢٢-ئايهت)

«شۈبهىسىزكى، ئالاله تهۋبه قىلغۇچىالرنى ۋە 
پاكالنغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ.» 

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ئهخالقىمىزنى،  روهىمىزنى،  پاكىزلىق 
ۋۇجۇدىمىزنى، كىيىم-كېچهكلىرىمىزنى ۋە مۇهىتىمىزنى 

ناچار، پاسكىنا ۋە مهينهت نهرسىلهردىن پاكىزاليدۇ. 
پاكىزلىق ئىككى خىلدۇر:

١. ماددى پاكىزلىق
تهركىۋىدە  قاتارلىق  سۈيدۈك  ۋە  قان-يىرىڭ 
مىكروپ بار بولغان ماددىالر دىنىي جهههتته پاسكىنا 
ۋە  كىيىم-كېچهكلىرىمىز  ۋۇجۇدىمىز،  هېسابلىنىدۇ. 
مۇهىتىمىزدىكى ههر خىل كىر ۋە  پاسكىنىچىلىقالرنىڭ 
پاكىزلىنىشى ماددى پاكىزلىق دەپ ئاتىلىدۇ. ماددى 
نوقتىالر  تېگىشلىك  قىلىشقا  دىققهت  پاكىزلىقتا 

شۇالردۇر:

١) بهدەن پاكىزلىقى: تهر چىقىش ۋە باشقا ههر 
خىل سهۋەپلهر تۈپهيلى بهدىنىمىز كىرلىشىپ، پۇراشقا 
بهدىنىمىزدە  بىرلىكته  بىلهن  شۇنىڭ  باشاليدۇ. 
تههدىت  ساالمهتلىگىمىزگه  مىكروپالر  بولغان  پهيدا 
پهيدا قىلىدۇ. بهدىنىمىزنى بۇ كىر ۋە مىكروپالردىن 
پاكىزالشنىڭ ئهڭ ياخشى ئۇسۇلى سۇپۇن ۋە ئىلمان 
بىزگه  ئالاله  شۇڭا  يۇيۇنۇشتۇر.  مۇنچىدا  بىلهن  سۇ 
بولغان  بىرى  نېمهتلهردىن  مۇهىم  ئهڭ  بهرگهن 

ساالمهتلىگىمىزنى ئاسراش ئۈچۈن ئهڭ ئاز بولغاندىمۇ 
يۇيۇنىشىمىز  چۈشۈپ  مونچىغا  قېتىم  بىر  ههپتىدە 
ئىبادەتلهردىن  بهزى  باشقا،  ئۇنىڭدىن  كېرەك. 
قان- (سۈيدۈك)،  نىجاسهت  بهدىنىمىزنى  ئىلگىرى 

يىرىڭ قاتارلىق ماددى پاسكىنىچىلىقالردىنمۇ چوقۇم 
پاكىزلىشىمىز كېرەك. 

كۆپ  ئهڭ  قولىمىز  پاكىزلىقى:  قولنىڭ   (٢
كىرلىشىدىغان  تىز  ئهڭ  شۇڭالشقا  قوللىنىلىدىغان، 
كىرلهر  قالغان  يوقۇپ  قولىمىزغا  ئهزايىمىزدۇر.  بىر 
مىكروپالر  بۇ  كۆپىيىدۇ.  تىز  مىكروپالر  ئارىسىدا 
ۋە  يۇقىدۇ  نهرسىلىرىمىزگه  يېگهن  تۇتۇپ  قولىمىزدا 
سهۋەب  بولىشىمىزغا  كېسهل  كىرىپ،  بهدىنىمىزگه 
كېسهللىكلهردىن  ۋە  مىكروپالردىن  شۇڭا  بولىدۇ. 
ۋە  ئىلگىرى  تاماقتىن  ۋاق  ههر  ئۈچۈن  ساقلىنىش 
چوڭ-كىچىك  كېرەك.  يۇيىشىمىز  قولىمىزنى  كېيىن 
يۇيىشىمىز  سوپۇنالپ  قولىمىزنى  كېيىن  تهرەتتىن 

كېرەك. 

٣) يۈز پاكىزلىقى: يۈزىمىزمۇ قولىمىزغا ئوخشاش 
چاڭ-تۇزاڭ ۋە كىرنىڭ تهسىرىگه كۆپ ئۇچرايدىغان 

پاكىزلىق تۈرلىرى
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بىر ئورگىنىمىزدۇر. يۈزىمىزنى يۇغاندا هاردۇق چىقىدۇ ۋە 
هېرىپ-چارچاش تۈپهيلى كىلىپ چىققان باش ئاغرىقى 
چىراي،  پاكىز  ساغالم،  جۇشقۇن،  جانلىق،  پهسىيىدۇ. 
يۈزىمىزنى  شۇڭا  شهكىللىنىدۇ.  قىياپهت  بىر  خوشپىچىم 

پات-پات يۇيۇپ تۇرىشىمىز كېرەك. 

٤) ئېغىز ۋە چىش پاكىزلىقى: يېگهن تائاملىرىمىزنىڭ 
ۋە  قالىدۇ  چاپلىشىپ  چىشىمىزغا  قالدۇقلىرى 
يىغىلىپ  بوشلۇقالرغا  ئارىسىدىكى  چىشلىرىمىزنىڭ 
قالىدۇ. ههر كۈنى چىشىمىزنى يۇيۇشقا ئادەتلهنمىگهندە، 
يېمهكلىك  چىشىمىزدىكى  كېيىن  مهزگىلدىن  بىر 
كۆپىيىشكه  باكتىرىيىلهر  زىيانلىق  ئىچىدە  قالدۇقلىرى 
باشاليدۇ. بۇ باكتىرىيىلهر ئېغىزنىڭ سېسىق پۇرىشىغا ۋە 
بولىدۇ.  سهۋەب  كېتىشىگه  (قۇرتالپ)  چۈرۈپ  چىشنىڭ 
چىشنىڭ چۈرىشى بولسا، بهدىنىمىزدىكى بادامسىمان بهز، 
ئاشقازان ۋە يۈرەك قاتارلىق ئهزالىرىمىزدا مهيدانغا كهلگهن 
بۇ  سهۋەبىدۇر.  ئاساسلىق  كېسهللىكلهرنىڭ  خىل  ههر 
ئېغىزىمىزنى  ئۈچۈن  ئېلىش  ئالدىنى  كېسهللىكلهرنىڭ 
ئاز  ئهڭ  كۈنى  ههر  چىشىمىزنى  تۇتۇشىمىز،  پاكىزە 

بولغاندىمۇ ئىككى قېتىم چوتكىالپ يۇيىشىمىز كېرەك. 

بارلىق  ۋۇجۇدىمىزنىڭ  پاكىزلىقى:  ئاياق   (٥
كىيگهنلىكىمىز  ئاياغ  كۆتىرىدۇ.  ئايىغىمىز  ئېغىرلىقىنى 
ئۈچۈن پۇتىمىز تهرلهپ كىرلىشىدۇ. پۇتىمىزنى ۋە بارماق 
ئارىسىنى پاكىزە يۇغاندا تېخىمۇ ساغالم ۋە روهلۇق بولغىلى 
بولىدۇ. شۇڭا پۇتىمىزنى ۋە بارماقالرنىڭ ئارىسىنى پات-
پات يۇيۇپ تازىالپ تۇرىشىمىز كېرەك. پۇتتا قاداق پهيدا 
بولۇپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، پۇتنى يۇيۇپ 
بولغاندىن كېيىن ئوبدان قۇرۇتۇش كېرەك. پاكىزە پايپاق 

ۋە ئاياغ كىيىشكه ئههمىيهت بېرىشىمىز كېرەك.
 

پاكىزلىقىنى  ئاياق  ۋە  قول  پاكىزلىقى:  تىرناق   (٦
بىر  تىرناقالرنىڭ  تاماماليدۇ.  پاكىزلىقى  تىرناق 
ئېسىمىزدىن  ئىكهنلىگىنى  ئۇۋىسى  مىكروپ  يۇشۇرۇن 
ئۇچرىشىپ  بىلهن  قولىمىز  الزىم.  چىقارماسلىغىمىز 
تۇرىدىغان ئېغىز، بۇرۇن، كۆز ۋە باشقا ئورگانلىرىمىزنى 
كهلگهن  هالىغا  ئۇۋىسى  مىكروپ  ۋاقتىمىزدا،  ئويلىغان 
تههدىت  دەرىجىدە  قانچىلىك  تىرناقالرنىڭ  مهينهت 

ئىكهنلىگىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشهنگىلى بولىدۇ.

تازىلىقالر  بارلىق  تازىلىقى:  هاجهتخانا   (٧
هاجهتخانا تازىلىقىدىن باشلىنىدۇ. شۇڭا ساالمهتلىگىمىز 

(نهسائى: «تاهارەت»، ٤)

«مىسۋاك قولالنغاندا ئېغىزىمىز پاكىزە بولىدۇ ۋە 
رەببىمىز مهمنۇن بولىدۇ.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

(دەيلهمى: «مۇسنهدۇل فىردەۋس»، ٤٥٧٩)

«ئۇزىراپ كهتكهن تىرناقلىرىڭنى كهس! چۈنكى زىيانلىق 
نهرسىلهر ئۇزۇن تىرناقالرنىڭ ئىچىدە ياشايدۇ.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

سىرتقى پاكىزلىقنىڭ ئىنتايىن 
مۇهىم ئىكهنلىكىنى، ئهمما يېتهرلىك 

ئهمهسلىگىنى هىس قىلىۋاتىمهن. شۇڭا 
ئۆزەمنى ئالاله مهنئى قىلغان ناچار خىيال، 

ئوي-پىكىر ۋە ئىش-ههرىكهتلهردىن 
پاكىزالشقا تىرىشىۋاتىمهن. مۇشۇنداق 

قىاللىغان چېغىمدا ئالالهنىڭ مېنى تېخىمۇ 
ياخشى كۆرىدىغانلىقىغا چىن يۈرەكتىن 

ئىشىنىمهن.
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ۋە ئىبادەتلىرىمىزنى نهزەردە تۇتقاندا، ئهڭ مۇهىم تازىلىق 
هاجهتخانىنىڭ تازىلىقىدۇر. 

هاجهتخانىغا كىرگهندە مۇنداق دۇئا ئوقۇلىدۇ: 

بَائِثَ الْخَ بْثِ وَ وذُ بِكَ مِنَ الْخُ َعُ ِن ا م ا ُ الل
مهنىسى: «ئالالهىم! پاسكىنىچىلىقالردىن ۋە مهينهت 

نهرسىلهردىن ساڭا سېغىنىپ پاناه تىلهيمهن.»
هاجهتخانىدىن چىققاندا تۆۋەندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇ:

افَانِ عَ َٰذى وَ ن االْ بَ عَ َ َذْ دُ اهللاِ الذِى ا مْ َلْحَ ٰر انَكَ ا فْ غُ
مېنى  تىلهيمهن!  ئهپۇ  سهندىن  «ئالالهىم  مهنىسى: 
چىقىرىۋەتكىلى  نهرسىلهرنى  قىستىغان  ۋە  قىلغان  ئاۋارە 
ئالالهقا  ئۇلۇغ  راههتلهندۈرگهن  مېنى  قىلغان،  نېسىپ 

ههمدۇ-ساناالر بولسۇن!»

ئىسسىق- بىزنى  پاكىزلىقى:   كىيىم-كېچهك   (٨
كىيىم-كېچهكلىرىمىز  قىلغان  مۇهاپىزەت  سوغۇقتا 
مۇهىتىمىزغا  ههمدە  بهدىنىمىزگه،  ههم  كىرلهشكهندە 
زىيىنىدىن  مىكروپالرنىڭ  ۋە  كىر  سالىدۇ.  زىيان 
پات-پات  كىيىم-كېچهكلىرىمىزنى  ئۈچۈن  ساقلىنىش 

يهڭگۈشلهپ، ئالماشتۇرۇپ، يۇيۇپ تۇرىشىمىز كېرەك. 

ئادەتته  مىكروپالر  تازىلىقى:  يېمهك-ئىچمهك   (٩
كىرىدۇ.  ئارقىلىق  يېمهك-ئىچمهك  ۋۇجۇدىمىزغا 
ۋە  سهي-كوكتات  ئۈچۈن  ئاسراش  ساالمهتلىگىمىزنى 
ۋە  يۇيىشىمىز  پاكىزە  ئىلگىرى  يېيىشتىن  مېۋىلهرنى 
ئىچىملىكلهرنىڭ تازىلىقىغىمۇ دىققهت قىلىشىمىز كېرەك. 

دېگهندە  تازىلىقى  مۇهىت  تازىلىقى:  مۇهىت   (١٠
ياشاۋاتقان  مهكتىۋىمىز،  مهههللىمىز،  كوچىمىز،  ئۆيىمىز، 
يېرىمىز ۋە بىز نهپهسلىنىۋاتقان هاۋانىڭ پاكىزلىقى كۆزدە 
كېسهللىكلهردىن  بولىشى  پاكىزە  مۇهىتنىڭ  تۇتۇلىدۇ. 
ۋە  جهههتته  پاكىزلىقى  سۇنىڭ  ئىچىدىغان  ساقلىنىشتا، 
ئىنتايىن  ئۈچۈن  هاياتى  جانلىقالرنىڭ  باشقا  بىزدىن 
ئارقىلىق  تۇتۇش  پاكىزە  مۇهىتىمىزنى  مۇهىمدۇر. 
سالماسلىقىمىز  زىيان  ۋە  قىلماسلىق  بىئارام  باشقىالرنى 
الزىم. «يولۋاسنى ياتقان يېرىگه قاراپ بىلگىلى بولىدۇ» 
دېگهن ماقال-تهمسىلنىمۇ ئۇنتۇپ قالماسلىغىمىز كېرەك. 
دىنىمىزدە مۇهىتنىڭ پاكىزە بولىشى تهشۋىق قىلىنغان. 
يولدا  ئادەم  «بىر  پهيغهمبىرىمىز:  شهرىفته  ههدىس 

هاجهتخانا تازىلىقىدا نېمىلهرگه 
دىققهت قىلىشىمىز كېرەك؟

كىيىملىرىمىزنىڭ يهرگه تېگىپ قالماسلىقىغا   .1
ۋە پاسكىنا نهرسىلهرنىڭ يۇقۇپ قالماسلىقىغا 

دىققهت قىلىشىمىز كېرەك.
ئىلگىرى،  كىرىشتىن  هاجهتخانىغا   .2
مهينهت  ۋە  پاسكىنىچىلىقتىن  «ئالالهىم! 
پاناه  سېغىنىپ  ساڭا  نهرسىلهردىن 

تىلهيمهن.» دەپ دۇئا قىلىمىز. 
بىلهن  پۇتىمىز  سول  هاجهتخانىغا   .3

كىرىمىز.
ئولتۇرۇپ هاجهت (تهرەت) قىلىمىز.  .4

يۇغاندا)  (ئهۋرەتنى  قىلغاندا  سىنجا   .5
سۈرتۈپ  بىلهن  قهغهز  ۋە  يۇيىمىز  پاكىزە 

قۇرۇغدايمىز.
قول  سول  ئهۋرىتىمىزنى  قىلغاندا  سىنجا   .6

بىلهن يۇيىمىز.
هاجهتخانىدا بىرەر نهرسه يهپ-ئىچمهيمىز   .7

ۋە گهپ قىلمايمىز.
بىلهن  پۇتىمىز  ئوڭ  هاجهتخانىدىن   .8

چىقىمىز.
ئهپۇ  سهندىن  «ئالالهىم  چىققاندا،   .9
ۋە  قىلغان  ئاۋارە  مېنى  تىلهيمهن! 
چىقىرىۋەتكىلى  نهرسىلهرنى  قىستىغان 
راههتلهندۈرگهن  مېنى  قىلغان،  نېسىپ 
دەپ  بولسۇن!»  ههمدۇ-ساناالر  ئالالهقا 

دۇئا قىلىمىز.
كېيىن  چىققاندىن  هاجهتخانىدىن    .10

قولىمىزنى سۇپۇنالپ پاكىزە يۇيىمىز.
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كېتىۋېتىپ، يولدا تۇرغان بىر تىكهننى كۆردى-دە، ئۇنى يولدىن 
ئۇنى  بولۇپ،  رازى  ئۇنىڭدىن  ئالاله  سهۋەپتىن  بۇ  ئېلىۋەتتى. 

مهغپىرەت قىلدى.» دېگهن. (مۇسلىم: «بىرر»، ١٢٧؛ «ئىمارە»، ١٦٤)
٢. مهنىۋى پاكىزلىق

ئوي-پىكرىمىز،  قهلبىمىز،  دېگهندە  پاكىزلىق  مهنىۋى 
تۇتۇلىدۇ.  كۆزدە  بولىشى  پاكىزە  خىياللىرىمىزنىڭ  ۋە  نىيىتىمىز 

مهنىۋى پاكىزلىق ئىككى تۈرگه ئايرىلىدۇ:

گۈزەل  ئهخالقى  پاك،  قهلبى  پاكىزلىقى:  قهلب   (١
بهخت- كىشىلهر  جهمىيهتته  بىر  تاپقان  تهركىپ  ئىنسانالردىن 

بىر  گۈزەل  مۇشۇنداق  ياشايدۇ.  ئىچىدە  هۇزۇر  ۋە  سائادەت 
پاكلىشىمىز،  قهلبىمىزنى  بىزمۇ  ئۈچۈن  قىلىش  بهرپا  جهمىيهت 
ئىككى  يالغانچىلىق،  مهنمهنچىلىك،  قىلغان  مهنئى  ئالاله 
قاتارلىق  غهيۋەتخورلۇق  ههسهتخورلۇق،  يۈزلىمىچىلىك، 
ئۆچ- ئۇزاقلىشىشىمىز،  ئوي-خىيالالردىن  ناچار  ئىللهتلهر، 

ئاداۋەتتىن يىراق تۇرىشىمىز الزىم. باشقىالرنى قىزغانماسلىقىمىز 
ۋە ئۇالرغا يۇغانچىلىق قىلماسلىقىمىز الزىم. ئايهتته: «نهپسىنى 
پاكلىغان كىشى ههقىقهتهن نىجاتلىققا ئېرىشتى.» دېيىلگهن. 

(شهمس سۈرىسى ٩-ئايهت) 

تازىلىق:  ئههۋالالردىكى  هېسابالنغان  پاسكىنا  دىندا   (٢
ياكى  قىلىش  غۇسۇل  ئههۋالالردا  تېگىشلىك  ئېلىشقا  تاهارەت 
ئىبادەت  ئېيتقاندا،  قىلىپ  باشقىچه  الزىم.  ئېلىش  تاهارەت 
ياكى  تاهارەتسىزلىك  بولىدىغان  توسقۇن  قىلىشىمىزغا 
غۇسۇلسىزلىق ئههۋالىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش الزىم دېگهنلىكتۇر. 

بۇ، هادەستىن تاهارەت دەپ ئاتىلىدۇ. 

پاكىزلىق ۋە ساغالملىق
رەتلىك بولغىن، پاكىز كىيگىن،

هۆرمهت قىلسۇن سېنى ههركىم.
مهينهتلىكنى هېچكىم سۆيمهس،

نېمهت بارمۇ ساقلىق قهدەر؟

ههسهت، كىبىر، يالغانچىلىق
قهلب كىرى، ئهگهر بىلسهڭ.
پاك بولىسهن ئۇزاق تۇرساڭ،
نېمهت بارمۇ ساقلىق قهدەر؟

بارما مىكروپ يۇققان يهرگه،
هېچ تۈكۈرمه كوچىالرغا!

ئاغرىتىدۇ زىدە، يارا
نېمهت بارمۇ ساقلىق قهدەر؟

پاكىز ۋۇجۇد، پاكىز مۇهىت،
قهتئى رۇخسهت قىلما كىرگه!

ساقلىق بايغا ۋە پېقىرگه،
نېمهت بارمۇ ساقلىق قهدەر؟
- ئاهمهت ئهفه

(بۇخارى: «ئىمان»، ٣٩)

«شۇنى ياخشى بىلىڭالركى، ئىنسان ۋۇجۇدىدا 
كىچىك بىر گۆش پارچىسى بار. ئهگهر بۇ گۆش 

پارچىسى ياخشى بولسا، پۈتۈن ۋۇجۇد ياخشى بولىدۇ. 
بۇزۇق بولسا، پۈتۈن بهدەن بۇزۇلىدۇ. بۇ گۆش 

پارچىسى يۈرەكتۇر ».

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:
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پاكىزلىق بىلهن ئىبادەت ئوتتۇرىسىدا 
قانداق مۇناسىۋەت بار؟

بىر قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دوستلىرىدىن:

دەريا  بىر  ئالدىدا  ئۆيىنىڭ  بىرەيلهننىڭ  سىلهردىن   -
يۇيۇنسا،  قېتىم  بهش  دەريادا  بۇ  كۈنى  ههر  ئۇ  بولسا، 

ئۇنىڭ بهدىنىدە كىر قاالرمۇ؟ - دەپ سورىدى. 

ساهابىلهر:

قالمايدۇ.  كىر  هېچقانداق  بهدىنىدە  كىشىنىڭ  ئۇ   -
– دېيىشتى. پهيغهمبىرىمىز:

بهش  ئوخشايدۇ.  شۇنىڭغا  مانا  ناماز  ۋاخ  بهش   -
گۇناهلىرىنى  كىشىنىڭ  ئوقۇغان  ناماز  ۋاخ 
دېدى.    – قىلىدۇ.  يوق  ئۈچۈرۈپ  ئالاله 

(بۇخارى: «مهۋاقىت»، ٦؛ مۇسلىم: «مهساجىت»، ٢٨٣)

ئالالهقا  ههم  ئىنسانالرنى  دىنى  ئىسالم 
بىلهن  ئىنسانالر  باشقا  ههمدە  يېقىنالشتۇرىدىغان، 
بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى ياخشىاليدىغان بىر دىندۇر. 
بۇ سهۋەبتىن دىنىمىز بىزنى ههر ۋاقىت پاكىزە بولۇشقا 
ئۈچۈنمۇ  قىلىش  ئىبادەتلهرنى  بهزى  بۇيرىغان. 
ئالدىنئاال  قىلىشتهك   غۇسۇل  ياكى  ئېلىش  تاهارەت 

پاكىزلىقنى شهرت قىلغان. 
هۇزۇرىدا  رەببىمىزنىڭ  بىز  قىلغاندا  ئىبادەت 
پاكىزە  بارغاندا  هۇزۇرىغا  ئۇنىڭ  بولىمىز.  تۇرغان 
كىيىملهر  پاكىزە  ۋە  بهدەن  پاكىزە  ئىچىدە،  مۇهىت 
تهر  بهدىنىمىز  چۈنكى  كېرەك.  تۇرۇشىمىز  بىلهن 
مهينهت  كىيىم-كېچهكلىرىمىز  ياكى  تۇرغاندا  پۇراپ 
خالىمايمىز.  كۆرۈشۈشنى  بىلهن  باشقىالر  ئههۋالدا 
چوڭالرنىڭ  چاغدا  مهينهت  مۇشۇنداق  مهسىلهن: 
خىل  بۇ  بارمايمىز.  يېنىغا  دوستلىرىمىزنىڭ  ياكى 
مونچىغا  ئۈچۈن  راههتلىتىش  ئۆزىمىزنى  ئههۋالالردا 
ئهتىر  ۋە  كىيىمىز  كىيىملهرنى  پاك-پاكىزە  چۈشىمىز، 
ئالالهقا  ئۆزىمىزنى  ئىكهن،  شۇنداق  چاچىمىز. 
يېقىن هالهتته هىس قىلىدىغان ئىبادەت ئهسناسىدا 
پاكىزلىققا تېخىمۇ بهك ئههمىيهت بېرىشىمىز كېرەك. 

بهزى  قاتارلىق  نامىزى  هېيت  ۋە  نامىزى  جۈمه 
ئوقۇلىدۇ.  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  ئىبادەتلهر 
جامائهت بىلهن بىرلىكته ئوقۇلغان نامازالردا بىز ههم 
ئالالهنىڭ هۇزۇرىغا بارىمىز، ههمدە ئىنسانالر بىلهن 
بهك  تېخىمۇ  پاكىزلىق  چاغدا  بۇ  بولىمىز.  بىرلىكته 

مۇهىم ئۇرۇندا تۇرىدۇ.
بولۇشقا  پاكىزە  جهههتته  ههر  بىزنى  ئىبادەتلهر 
ئىبادەت  ۋە  ئىلگىرى  ئىبادەتتىن  ئادەتلهندۈرىدۇ. 
بىزنى  قىلىش  دىققهت  پاكىزلىققا  جهريانىدا 
بهلكى  قالماستىن،  قىلىپال  پاكىزە  جهههتته  تاشقى 

روهىمىزنىمۇ پاكىزاليدۇ. 
يهنه بىر تهرەپتىن، قىلغان بارلىق ئىبادەتلىرىمىز 
ۋاستىدۇر.  بىرەر  ئۈچۈن  پاكىزالش  قهلبىمىزنى 
ئىبادەتلهر قهلبنى ناچار خىيال ۋە يامان نىيهتلهردىن 
قهلبىمىزدىكى  زاكات  مهسىلهن:  يىراقالشتۇرىدۇ. 
پىخسىقلىق ۋە قىزغانچۇقلۇق تۇيغۇلىرىنى يوق قىلىدۇ. 
رەهىمسىزلىك،  شهخسىيهتچىلىك،  تۇتۇش  رۇزا 
مۇشۇنىڭغا  قىلىدۇ.  يوق  تۇيغۇلىرىنى  كۆرەڭلىك 
ئوخشاش بارلىق ئىبادەتلهر بىزنى مهنىۋى جهههتته 

پاكىزاليدۇ ۋە گۇناه كىرلىرىدىن پاكاليدۇ.
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ئىنتايىن  پاكىزلىققا  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
ئههمىيهت بېرەتتى. ههر ۋاخ تاماقتىن ئىلگىرى ۋە 
ئويغانغاندىن  ئۇخالپ  يۇياتتى.  قوللىرىنى  كېيىن 
يهپ  نهرسه  بىر  تۇرۇپ  يۇماي  قولىنى  كېيىنمۇ 

ئىچمهيتتى. 
كېچه نامىزى ۋە بامدات نامىزى ئۈچۈن ئورنىدىن 
مىسۋاك  ئاغزىنى  ئىشى  تۇنجى  قىلىدىغان  تۇرغاندا 
ياتقان  سهكراتتا  ههتتا  ئىدى.  پاكىزالش  بىلهن 
چاغدىمۇ يېنىدىكىلهرگه دەپ مىسۋاك ئهكهلدۈرۈپ، 

مۇبارەك چىشلىرىنى پاكىزلىغان ئىدى.
پاكىزلىقىغا  قهلىب  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
كىيىم- ۋە  بهدەن  بهرگهندەك  ئههمىيهت 

ئههمىيهت  ئاالهىدە  پاكىزلىقىغىمۇ  كېچهكلهرنىڭ 
كىيهتتىكى،  كىيىملهرنى  چۈشكهن  ياماق  بېرەتتى. 
كىيىملهرنى  يىرتىق  ۋە  پاسكىنا  ئهسال  ئهمما 
كىيىم- ئالدىدا  مېهمانالرنىڭ  بولۇپمۇ  كىيمهيتتى. 

كېچهكلىرىگه تېخىمۇ بهك دىققهت قىالتتى. 
قاچىلىرىنىڭ  تاماق  تۇرغان  ئۇچۇق  ئاغزى 
ئىدى.  بۇيرىغان  قويۇشنى  يۆگهپ  ئۇستىنى 
ئولتۇرۇپ  ئاستىدا  دەرەخ  ئىنسانالر  ۋە  يولالرغا 
تاشلىماسلىق،  ئهخلهت  يهرلهرگه  سايىدايدىغان 
پاك-پاكىزە  ههمىشه  قىلماسلىق،  كىر  يهرلهرنى  بۇ 
يهرگه  ئىدى.  قىلغان  ئهمىر  كېرەكلىگىنى  تۇتۇش 

تۈكۈرۈشنىمۇ بهك يامان كۆرەتتى. 
كىشىنىڭ  ههممه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
تهرتىپلىك  رەتلىك،  كىيىشىنى،  كىيىم  پاكىزە 
بىلهن  كىيىملهر  مهينهت  قىالتتى.  ئارزۇ  بولىشىنى 
كىيىملىرىڭ  «نېمىشقا  كۆرگهندە:  يۈرگهنلهرنى 
قېتىم  بىر  ئاگاهالندۇراتتى.  دەپ  ئهمهس؟»  پاكىزە 
بىر  كهتكهن  پاخپىيىپ  قااليمىقان  چاچلىرى 
چېچىنى  نېمىشقا  كىشىدىن  ئۇ  كۆرۈپ،  ئادەمنى 

يۇيۇپ تارىمىغانلىقىنى سورىغان ئىدى.

پهيغهمبىرىمىز پاكىزلىققا ئههمىيهت بېرەتتى

ئالالهىم، مېنى گۇناهلىرىغا تهۋبه قىلىدىغان 
ۋە پاكالنغان كىشىلهردىن قىلغىن!

نَ رِ تَطَ مِنَ الْمُ نَ وَ نِ مِنَ التوابِ لْ عَ م اجْ ُ َلل ا

رەببىمىز! ئاق كىيىم كىرلهردىن 
پاكىزالنغاندەك، بىزنىمۇ گۇناهالردىن پاكىزال!

نَق ُ ماَ  بِ كَ رَبنَا نَقنَا مِنَ الذنوُ
َضُ مِنَ الدنَسِِ َبْ بُ االْ الثوْ

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز پاكىزلىققا ئىنتايىن 
ئههمىيهت بېرەتتى. ههر ۋاخ تاماقتىن 
ئىلگىرى ۋە كېيىن قوللىرىنى يۇياتتى. 

ئۇخالپ ئويغانغاندىن كېيىنمۇ قولىنى يۇماي 
تۇرۇپ بىر نهرسه يهپ ئىچمهيتتى.



38

ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن ١

«پاكىزلىق ئىماندىن» دەيدۇ پهيغهمبهر،
ساغالملىق بېغىدا بىر گۈل پاكىزلىق...

پهرىشته كهبىدۇر پاكىز بولغانالر،
دۇنياغا جهننهتتىن قولدۇر پاكىزلىق...

يهردە كىرلىنهر تهن بىلهن يۈرەك، 
ههم سىرتنى، ههم ئىچنى پاكىزالش كېرەك،

پاك-پاكىز بولغاندا هۇزۇر جهم بولۇر،
يهتته قات ئاسمانغا يولدۇر پاكىزلىق...

سىرتقى پاكىزلىق ئاي كهبى بولۇش،
ئىچكى پاكىزلىق هاالل ئىله تولۇش،

هېچكىمگه ياراشماس كىر، مهينهت يۈرۈش،
ئىنسانغا ئهڭ گۈزەل تىلدۇر پاكىزلىق.

ئالاله ئهمرى: كىيىمىڭنى پاكىز تۇت!
پاكىز يه، پاكىز ئىچ، پاك بولسۇن ۋۇجۇد.
ساڭىمۇ ئېيتايلى: «كىر تۇتماس بۇلۇت»،

ئهخلهت قىلمىغان قولدۇر پاكىزلىق. 

كىرلىشىپ ههم مهينهت يۈرسه بهك گۇناه،
كىر، مهينهت بولسا ئادەم كۆپ دەيدۇ: «ئاپال!»

قارىساڭ، پاكىزالرنى سۆيىدۇ ئالاله،
يۈزىمىزنى ئاق قىلغان هالدۇر پاكىزلىق. 

-م. ئهلى ئهشمهلى

پاكىزلىق
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بولسا  خاتا  «توغرا»،  بولسا  توغرا  قىلىڭ.  هۆكۈم  ئىكهنلىكىگه  خاتا  ياكى  توغرا  جۈملىلهرنىڭ  تۆۋەندىكى 
«خاتا» دېگهن سۆزنىڭ يېنىدىكى كاتهكچىگه ئىشارەت قىلىڭ.

پاكىزلىق ئىبادەتلىرىمىزنىڭ ئاساسىدۇر.

پاكىزلىق دېگهندە پهقهتال ماددى كىرلهردىن پاكىزلىنىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ. 

ئىش  گۇناه  قايتا  ۋە  قىلىشىمىز  تهۋبه  ئۈچۈن  پاكلىنىش  گۇناهالردىن 
قىلماسلىقىمىز كېرەك.

هاجاتخانىغا ئوڭ پۇتىمىز بىلهن كىرىمىز.

ئالاله مهنئى قىلغان ئىشالردىن يىراق تۇرۇش قهلبىمىزنى ۋە روهىمىزنى 
كىرلىتىدۇ.

سۇئالالر

ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

١. «پاكىزلىق ئىماننىڭ يېرىمىدۇر» دېگهن 
ههدىس ئۈچۈن تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى خاتا؟

مۆمىن بولۇش ئۈچۈن پاكىزە بولۇش  ئا. 
يېتهرلىك.

ئىمان ئېيتىش پاكىزە بولۇشنى تهلهپ  ب. 
قىلىدۇ.

مۆمىنلهرنىڭ ۋۇجۇدى ۋە تۇرغان يېرى  ت. 
ههمىشه پاكىزە بولىدۇ.

پاكىزلىققا دىققهت قىلمىغانالرنىڭ  پ. 
ئىمانى ئاجىزدۇر. 

٢. هاجهتخانىغا كىرىش قائىدىسىدە تۆۋەندىكىلهردىن 
قايسىسى توغرا؟

هاجهتخانىغا سول پۇت بىلهن كىرىش  ئا. 
كېرەك.

سىنجا قىلغاندا (ئهۋرەتنى پاكىزلىغاندا)  ب. 
ئوڭ قول بىلهن قىلىنىدۇ. 

هاجهتخانىدا ئولتۇرغاندا گهپ قىلسا  ت. 
بولىدۇ. 

هاجهتتىن كېيىن قول يۇيۇش شهرت  پ. 
ئهمهس. 
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تۆۋەندىكى بوشلۇقالرنى تىرناق ئىچىدىكى سۆزلهردىن مۇۋاپىق بولغىنىنى تالالپ تولدۇرۇڭالر.

(پاكىزالنغانالرنى، يېرىمى، پاكىزە، هادەستىن، نىجاسهت)
«پاكىزلىق ئىماننىڭ ......دۇر.»

ئوغۇرالنغان بىر ئالمىنى قانچىلىك يۇيىشىمىزدىن قهتئىنهزەر، ....... بولمايدۇ. چۈنكى هاالل ئهمهس.

«شۇبهىسىز، ئالاله تهۋبه قىلغانالرنى ۋە .............. ياخشى كۆرىدۇ.

بهزى ئىبادەتلهردىن ئىلگىرى بهدىنىمىزنى ............ دەپ ئاتالغان سۈيدۇك، قان-يىرىڭ قاتارلىق 
ماددى پاسكىنىچىلىقالردىن چوقۇم پاكىزلىشىمىز كېرەك.

تاهارەتسىزلىك ۋە غۇسۇلسىزلىق هالىتىدىن پاكىزلىنىش .............. تاهارەت دەپ ئاتىلىدۇ.

ههقىقى  قايسىسى  ئههۋالالردىن  تۆۋەندىكى   .٣
پاكىزلىق هىسابالنمايدۇ؟

چىشىمىزنى  ئىلگىرى  ئۇخالشتىن  ئا. 
مىسۋاك بىلهن ياكى چوتكا بىلهن يۇيۇپ 

پاكىزالش

جۈمه نامىزى ئۈچۈن غۇسۇل قىلىش ب. 

تارتىۋېلىپ  مهجبۇرى  باشقىالردىن  ت. 
ئالغان ئالمىنى يۇيۇپ يېيىش

ئۇزاق  ئىشالردىن  قىلغان  مهنئى  ئالاله  پ. 
تۇرۇش

٤. تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى مهنىۋى 
پاكىزلىقتۇر؟

ناماز ئوقۇيدىغان يهرلهرنىڭ  ئا. 
پاكىزلىنىشى

تاماق يهيدىغان قاچىالرنىڭ پاكىزلىقى ب. 

كىشىلهر سايىسىدا ئولتۇرىدىغان  ت. 
دەرەخلهرنىڭ ئاستىدىكى ئهخلهتلهرنى 

سۈپۈرۈش

ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تهيهممۇم قىلىش پ. 

٥. قهلبىمىزنى ۋە روهىمىزنى تۆۋەندىكىلهردىن 
قايسىسى بىلهن پاكىزلىيالمايمىز؟

بهدىنىمىزنى ۋە كىيىم-كېچهكلىرىمىزنى  ئا. 
يۇيۇش ئارقىلىق

ئىبادەتلىرىمىزنى ئادا قىلىش ئارقىلىق ب. 

گۇناهلىرىمىزغا تهۋبه قىلىش ئارقىلىق ت. 

سهدىقه ۋە زاكات بىرىش ئارقىلىق پ. 



تاهارەت-غۇسۇل-
تهيهممۇم

مۇسۇلمانالرغا مهخسۇس ئۈچ پاكىزلىق

غۇسۇل
غۇسۇلنىڭ قىلىنىشى

غۇسۇلغا مۇناسىۋەتلىك هۆكۈملهر
غۇسۇلنىڭ هېكمىتى ۋە پايدىلىرى

     تاهارەت 
تاهارەتنىڭ ئېلىنىشى

تاهارەتكه مۇناسىۋەتلىك هۆكۈملهر
تاهارەتنىڭ هېكمىتى ۋە پايدىلىرى

     تهيهممۇم  
تهيهممۇمنىڭ قىلىنىشى

تهيهممۇمغا مۇناسىۋەتلىك هۆكۈملهر



42

ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن ١

تاهارەت گۇناهالردىن پاكاليدۇ
بىر  تارقىلىۋاتقان  مهخپى  ئىسالم  مهككىدە 
قهبىلىلهردىن  ياشايدىغان  چۆلدە  ئىدى.  مهزگىل 
بار  ئادەم  بىر  ئىسىملىك  ئابهسه  بىن  ئامىر  بىرىدە 
ۋە  قىزىقتى  دىنغا  يېڭى  بۇ  ئابهسه  بىن  ئامىر  ئىدى. 
مهقسىتىدە  ئىگهللهش  ئۇچۇر  مۇناسىۋەتلىك  دىنغا 
يېتىپ  مهككىگه  چىقتى.  يولغا  قاراپ  مهككىگه 
ئۈچۈن،  كۆرۈشۈش  بىلهن  پهيغهمبىرىمىز  كهلگهندە 
ئامىر  تاپتى.  ئاران  يۈرۈپ  سوراپ  ئىزدەپ  ئۇنى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا:
دېدى.   - قىلىسهن؟  ئىش  نېمه  كىم؟  سهن   -

پهيغهمبىرىمىز:
- مهن پهيغهمبهرمهن. – دەپ جاۋاپ بهردى. 

- سېنى كىم ئهۋەتتى؟ - دېدى ئامىر.
- مېنى ئالاله ئهۋەتتى. – دېدى پهيغهمبهر.

- ئالاله ساڭا قانداق ۋەزىپه تاپشۇردى؟ - دەپ 
سورىدى ئامىر. پهيغهمبىرىمىز:

ياردەم  (ئۇرۇق-تۇققانالر)غا  خىش-ئهقرىباالر   -
بۇتالرنى  قىلىشنى،  مۇئامىله  ياخشى  قىلىپ، 
ئونىڭغا  ۋە  بىلىشنى  دەپ  بىر  ئالالهنى  چېقىشنى، 
قىلىپ  ۋەزىپه  قىلماسلىقنى  شىرىك  هېچكىمنى 

ئهۋەتتى. – دېدى. ئامىر بىن ئابهسه:
- ساڭا بۇ يهردە ياردەم قىلىدىغان بىر كىم بارمۇ؟ 

- دېدى. پهيغهمبىرىمىز:
دەپ   – بار.  قۇل  بىر  ۋە  كىشى  ئهر  هۆر  بىر   -
يېنىدا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  كۈنى  ئۇ  بهردى.  جاۋاپ 
بىلهن  ئهبۇبهكرى  ههزرىتى  پهقهتال  مۆمىنلهردىن 

بىالل بار ئىدى. ئامىر بىن ئابهسه:
- مهنمۇ ساڭا ئهگىشىپ، يېنىڭدا قېلىشنى، ساڭا 
ياردەم قىلىشنى خااليمهن. – دېدى. پهيغهمبىرىمىز:

مېنىڭ  قىاللمايسهن.  بۇنداق  بۈگۈن  سهن   -
هالىمنى ۋە مهككىنىڭ ئههۋالىنى كۆرگهنسهن؟ سهن 
ئوچۇق-ئاشكارا  مېنىڭ  كهت!  قايتىپ  ئائىلهڭگه 
يېنىمغا  چېغىڭدا  كۆرگهن  چىققانلىقىمنى  مهيدانغا 

كهل. – دېدى. 
ئېيتىپ  شاهادەت  كهلىمه  ئابهسه  بىن  ئامىر 
پهيغهمبهر  مهزگىل  بىر  بولدى.  مۇسۇلمان 

ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا تۇرغاندىن كېيىن يۇرتىغا 
تېخى  ناماز  ۋاخ  بهش  چاغالردا  ئۇ  كهتتى.  قايتىپ 
پهرز قىلىنمىغان ئىدى. بۇ سهۋەپتىن پهيغهمبىرىمىز 
قىلمىغان  گهپ  توغرىلىق  ئىبادىتى  ناماز  ئۇنىڭغا 

ئىدى. 
كېيىن،  ئۆتكهندىن  يىل  قانچه  بىر 
قىلدى.  هىجرەت  مهدىنىگه  مهككىدىن  مۇسۇلمانالر 
قىلغانلىقىنى  هىجرەت  مهدىنىگه  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ئاڭلىغان ئامىر مهدىنىگه پهيغهمبىرىمىزنى كۆرگىلى 

كهلدى-دە:
- ئهي رەسۇلۇلاله! مهن يادىڭدا بارمۇ؟ - دېدى. 

پهيغهمبىرىمىز:
كۆرۈشكهن  مهككىدە  بىز  بار.  يادىمدا  ههئه،   -

ئهمهسمۇ؟ - دېدى. ئامىر «شۇنداق» دېگهچ: 
ساڭا  ئالاله  پهيغهمبىرى!  ئالالهنىڭ  ئهي   -
ئۆگهتكهن ۋە مهن بىلمهيدىغان نهرسىلهردىن خهۋەر 

بهرگىن.- دېدى. 
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پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا بهش ۋاخ نامازنى ۋاقتىدا 
ئىلگىرى  نامازدىن  قىلدى.  تهۋسىيه  ئوقۇشنى 
مۇنداق  سۆزلىگهندە  كېرەكلىگىنى  ئېلىشى  تاهارەت 

دېدى:
سۈيىنى  تاهارەت  كىشى  ئالغۇچى  تاهارەت   -
تهييارالپ، ئاغزى بۇرنىنى چايقىسا، يۈزىنىڭ، ئاغزى-

بۇيرۇغاندەك  ئالاله  يۇيۇلىدۇ.  گۇناهلىرى  بۇرنىنىڭ 
بىلهن  سۇ  گۇناهلىرى  يۈزىنىڭ  يۇيسا،  يۈزىنى 
چىقىپ  ئېقىپ  ئارىسىدىن  ساقىلىنىڭ  بىرلىكته 
يۇيسا،  بىرلىكته  بىلهن  جهينىكى  قولىنى  كېتىدۇ. 
قولىنىڭ گۇناهلىرى سۇ بىلهن بىلله بارماقلىرىنىڭ 
قىلسا،  مهسهى  بېشىغا  كېتىدۇ.  ئېقىپ  ئۇچچىدىن 
چېچىنىڭ  بىلله  بىلهن  سۇ  گۇناهلىرى  بېشىنىڭ 
ئۇچچىدىن تۆكۈلىدۇ. كېيىن پۇتىنى ئوشۇقى بىلهن 
بىلهن  سۇ  گۇناهلىرى  پۇتىنىڭ  يۇيسا،  قوشۇپ 

كېتىدۇ.  ئېقىپ  ئۇچچىدىن  بارماقلىرىنىڭ  بىلله 
ئورنىدىن  ئهگهر  كىشى  ئالغان  تاهارەت  مۇشۇنداق 
ۋە  ئېيتسا  ههمدۇ-سانا  ئالالهقا  ئوقۇسا،  ناماز  تۇرۇپ 
كۆڭلىنى پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن ئالالهقىال بهرسه، ئۇ 
كىشى گويا ئانىسىدىن يېڭى تۇغۇلغان كۈندىكىدەك 
گۇناهلىرىدىن پاكلىنىدۇ. (مۇسلىم: «مۈسافىرىن»، ٢٩٤)
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تاهارەت
تاهارەت دېگهن نېمه؟

بهدىنىمىزدىكى بهزى ئهزاالرنى دىنىمىزنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن يۇيۇش ۋە مهسهى قىلىشتىن ئىبارەت.

تاهارەتسىز قىلغىلى بولمايدىغان ئىشالر 
قايسىالر؟

تاهارەتسىز

⌫ ناماز ئوقۇيالمايمىز..

⌫ كهبىنى تاۋاپ قىاللمايمىز..

⌫ قۇرئانى-كهرىمگه قول تهككۈزەلمهيمىز..

تاهارەت قانداق ئېلىنىدۇ؟

«نىيهت قىلدىم ئالاله رىزاسى ئۈچۈن تاهارەت ئېلىشقا» دەپ نىيهت قىلىمىز.

«ئهئۇزۇبىلالهى مىنهششهيتانىرراجىم، بىسمىلالهىرراهمانىرراهىم» دېگهچ تاهارەت ئېلىشنى باشاليمىز.

قولىمىزنى بىلىكىمىزگىچه يۇيىمىز. 3

2

1

ئوڭ قولىمىز بىلهن ئاغزىمىزغا 
ئۈچ  ئاغزىمىزنى  ئېلىپ،  سۇ 

قېتىم چايقايمىز.

ئوڭ قولىمىز بىلهن بۇرنىمىزغا 4
سول  بىرىپ،  سۇ  قېتىم  ئۈچ 
مىشقىرىپ،  بىلهن  قولىمىز 

بۇرنىمىزنى پاكىزاليمىز.

5
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چىمهلتهك (چىمچىالق) بارماق 
بارمىقىمىز  ئىشارەت  ياكى 
بىلهن قۇلىقىمىزنىڭ ئىچىنى، 
بىلهن  (باشتالماق)  بارماق  باش 
قېتىم  بىر  ئارقىسىنى  قۇلىقىمىزنىڭ 

سىاليمىز، يهنى مهسهى قىلىمىز.

ئاۋال ئوڭ، ئاندىن سول 
پۇتىمىزنى ئوشۇقىمىز بىلهن 

قوشۇپ يۇيىمىز.

10

سول  ئاندىن  ئوڭ،  ئاۋال 
بىلىكىمىزنى جهينىكىمىز بىلهن 
قوشۇپ ئۈچ قېتىم يۇيىمىز. ئوڭ 
قولىمىزغا سۇ ئېلىپ، بېشىمىزغا 

بىر قېتىم مهسهى قىلىمىز.

7 قېتىم  ئۈچ  يۈزىمىزنى 
يۇيىمىز.

6

قالغان ئۈچ بارمىقىمىزنىڭ 
ئارقىسى بىلهن گهدىنىمىزنى 

سىاليمىز (مهسهى قىلىمىز).

9

(ئهبۇ داۋۇد: «تاهارەت»، ٦٥؛ تىرمىزى: «تاهارەت»، ٤١)

«سىلهردىن كىم تاهارەت ئالسا ۋە بۇنى ئهڭ 
چىرايلىق شهكىلدە ئالغان بولسا، ئاندىن: 

«ئهشههدۇ ئهن ال ئىالهه ئىلاللاله، ۋە ئهشههدۇ 
ئهننه مۇههممهدەن ئابدۇهۇ ۋە راسۇلۇهۇ» 
(گۇۋاهلىق بېرىمهنكى، ئالالهتىن باشقا 

ئىاله يوقتۇر ۋە يهنه گۇۋاهلىق بېرىمهنكى، 
مۇههممهد ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسىدۇر) 

دېسه، ئۇنىڭغا جهننهتنىڭ سهككىز ئىشىكى 
ئېچىلىدۇ، قايسىسىنى خالىسا، شۇنىڭدىن 

جهننهتكه كىرىدۇ.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

8
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سوغۇق بوالق
پۈتتۈردى.  بىلهن  نهتىجه  ئهال  سىنىپىنى  تاهىر 
مهنىلىك  تهتىلنى  يازلىق  ئۇنىڭ  ئاتا-ئانىسى 
يېنىغا  تاغىسىنىڭ  يېزىغا  ئۇنى  ئۈچۈن،  ئۆتكۈزىشى 
ئاڭالپ،  خهۋەرنى  بۇ  تاهىر  بولدى.  ئهۋەتمهكچى 
ناهايىتى خۇشال بولدى. تاغىسى بىر نهچچه كۈندىن 
قىزىقسىنىپ  ههققىدە  يېزا  تاهىر  كهلدى.  كېيىن 
بهك  ههممىدىن  سورايتتى.  سۇئال  توختىماستىن 
تاغىسىنىڭ ئوغلى سالىهنى كۆرگۈسى كهلگهن ئىدى. 
بولغان  ۋاقىت  ئۇزۇن  كۆرۈشمىگىلى  بىلهن  ئۇنىڭ 

ئىدى. 
قىلىندى.  تهييارلىقى  يول  باشالپ  ئاخشامدىن 
تاهىر هاياجانلىپ، كېچىسى كۆزىگه ئۇيقۇ كهلمىدى، 

مىڭبىر تهسلىكته تاڭ ئاتتى. 
بىرلىكته  بىلهن  تاغىسى  ئهتتىگهندە  تاهىر 
يۈرگهندىن  يول  يېقىن  سائهتكه  ئون  چىقتى.  يولغا 
ۋاقىت  قىسقا  تاهىر  كهلدى.  يېتىپ  يېزىغا  كېيىن 
ئىچىدىال يېزىغا كۆنۈپ كهتتى. سالىه بىلهنمۇ ئوبدان 
ئىدى.  كهتكهن  بولۇپ  دوست  يېقىن  چىقىشىپ، 
ۋەلىسپىت  دالىدا  ياسايتتى،  ئۆيلهر  الي  جىلغىدا 
توپلىغاندىمۇ  ئوتۇن-ياغاچ  دادىسى  چوڭ  مىنهتتى. 

ئۇالر ئويۇن ئوينايتتى.

ئۈستىدە  كۆرپه  بوۋاي  ئهلى  كهچته  كۈنى  بىر 
نهۋرىلىرىنى  جىدەللىشىۋاتقان  تالىشىپ  ياستۇق 

يېقىملىق ئاۋازدا ئاگاهالندۇردى: 
بىلهن  مهن  ئهته  ئۇخلىمىساڭالر،  تىزدىن   -
چىقىمهن.  يولغا  ئاتقاندا  تاڭ  چىقالمايسىلهر.  يايالققا 

ئويغىنالمىغانالر يېزىدا قالىدۇ. 
ئۇخالپ  تىزال  ئاڭالپ  بۇنى  سالىه  بىلهن  تاهىر 

قالدى. 
ئىلگىرى  چىقىشتىن  كۈن  ئهتتىگهن  ئهتىسى 
ئهلى بوۋاي نهۋرىلىرىنى ئېلىپ يولغا چىقتى. بىر ئاز 
يانتۇ كۆرۈنگهن ئېگىزلىكتىكى يايالق يولى دەسلهپته 
كۈن  ئهمدى  مانا  ئىدى.  كۆرۈنگهن  يېقىندەك  خېلى 
يول  كېيىن  باشلىغاندىن  ئىسسىشقا  ئهتراپ  چىقىپ، 
بارىدىغان  يايالققا  باشلىدى.  تهسلىشىشكه  يۈرۈشمۇ 
تاشلىق ساي يولى ماڭغانسىرى تۈگىمهيۋاتاتتى. ئهلى 
بوۋاي بىر تهرەپتىن ئېشىگى قاراقاچاننىڭ تىزگىنىنى 

ئالدىغا تارتقاچ، بىر تهرەپتىن نهۋرىلىرىگه قاراپ:
- چاققانراق بولۇڭالر! بالىلىرىم، بۇ ئىگىزلىكتىن 
ئۆتكهندىن كېيىن سوغۇق بۇالقتا دەم ئالىمىز. يهنه بىر 
ئاز غهيرەت قىلىڭالر! – دېدى. سوغۇق بۇالق دېگهن 
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بۇ ئىسىم تاهىرنىڭ قۇلىقىغا چىرايلىق ئاڭلىنىپ:
قهيهردە؟  يهر  دېگهن  بۇالق  سوغۇق  بۇ  بوۋا،   -

- دەپ سورىدى. 
بوۋىسى بىلهن سالىه كۈلۈمسىرىدى. 

ئېگىزلىكنىڭ  بۇ  بۇالق  سوغۇق  ئوغلۇم،   -
ئالدىدىكى بىر بۇالقنىڭ ئىسمى. يايالققا چىقىدىغانالر 
سۇغا  سۇغۇق  پۇتىنى  ئالىدۇ.  دەم  توختاپ  يهردە  ئۇ 
يېنىدا  چىقىرىدۇ.  هاردۇقىنى  ئولتۇرۇپ،  چىالپ 
سۈيىگه  بۇالق  بولسا،  ئېلىۋالغان  تاۋۇز  ياكى  قوغۇن 
هۇزۇرلىنىپ  پىچىپ  كېيىن  سوغۇتقاندىن  چىالپ 

يهيدۇ. 
- بوۋا، بىزمۇ قوغۇن-تاۋۇز ئېلىۋالغان بولساقچۇ 

كاشكى.
سوكۇلداپ  هالدا  هارغىن  ئارقىدا  بوۋاي  ئهلى 
خوشخهۋەر  كۆرسىتىپ،  ئېشهكنى  كېلىۋاتقان 

بهردى:
- ئاۋۇ خورجۇننىڭ بىر تهرىپىگه ئوزۇق-تۈلۈك، 
يهنه بىر تهرىپىگه قوغۇن-تاۋۇز قاچىالغلىق. يايالققا 
ئىشمۇ  ماڭمايدىغان  ئېلىپ  قوغۇن-تاۋۇز  چىقىشتا 

بوالمدۇ؟!
مۇزدەك قوغۇن-تاۋۇز ۋە دەم ئېلىش توغرىسىدىكى 
پاراڭ بالىالرنى خۇشال قىلغان ئىدى. ئهمما ئېشهك 
قاراقاچان بهك ئاستا مېڭىۋاتاتتى. تاهىر ئېشهكنىڭ 
يېنىغا كىلىپ، قۇلىقىغا پىسىلدىدى. بۇنى كۆرگهن 

بوۋىسى سورىدى:
- تاهىر باالم، ئېشهككه گهپ قىلىۋاتامسهن؟

مۇزدەك  «ئالدىمىزدا  قۇلىقىغا  قاراقاچاننىڭ   -
ئهمدى  بوۋا،  قارىغىنا  دېدىم.  بار»  زىياپىتى  قوغۇن 

تىز مېڭىۋاتىدۇ.
بۇالق  سوغۇق  كېيىن  ئازدىن  بىز 
يېقىن  بۇالققا  كۆرۈندى.  يىراقتىن 
كهلگهندە، بالىالر بوۋىسىغىمۇ قارىماستىن 
بۇالققا قاراپ يۈگۈردى. ئىسسىقتا پىشىپ 
تاشالر  شېغىل  پۇتلىرىنى  كهتكهن 

ئۈستىدە ئېقىۋاتقان سالقىن سۇغا چىلىدى، 
ئهمما تىزدىن پۇتىنى سۇدىن تارتتى. 

سوغۇق  بهك  ههقىقهتهن  سۇ   -
ئىكهن. بىكاردىن بىكار سوغۇق بۇالق 

ئىكهن- قويۇلمىغان  ئىسىم  دېگهن 
دە بۇنىڭغا. – دېدى تاهىر. 

ئاستىدىكى  دەرىخىنىڭ  چىنار  بىر  ئېگىز 
سۇ  سوغۇق  چىقىۋاتقان  بولدۇقالپ  تاشلىقتىن 
يازدىكى  ئىدى.  قالدۇرغان  ههيران  بهكال  تاهىرنى 
سۇنىڭ  بىر  سوغۇق  مۇزدەك  ئىسسىقتا  تۇمۇز 
قانداقالرچه تاشالرنىڭ ئارسىدىن بولدۇقالپ چىقىپ 

ئېقىۋاتقانلىقىنى بوۋىسىدىن سورىماي تۇرالمىدى:
- بوۋا، بۇ ئىسسىقتا بۇ سۇ قانداقسىگه شۇنچىلىك 
ئېگىزلىككه  بۇ  سۇ  توننىالرچه  ئاقااليدۇ؟  سوغۇق 
يۆتكهپ  قانداق  ئههۋالدا  يوق  تۇرۇبا  يوق،  ماشىنا 

كېلىنگهندۇ؟ 
بوۋىسىنىڭ جاۋابى قىسقا ههم ئېنىق ئىدى:

- بۇ سۇنى ۋە كائىناتنى ياراتقان ئالاله ئۈچۈن 
هېچقانداق قىيىن ئىش يوق، باالم. ئۇ بىر نهرسىنىڭ 
بار بولىشىنى خالىسا، «بار بول!» دەيدۇ-دە، ئۇ نهرسه 

بارلىققا كېلىدۇ. ئالالهنىڭ قۇدرىتى چهكسىزدۇر. 
قوغۇن  خورجۇندىكى  بوۋا  ئهلى  چاغدا  بۇ 
بىلهن تاۋۇزنى ئېلىپ، بوالقنىڭ يېنىدىكى كىچىك 
سۇغۇپ  كېيىن  بىردەمدىن  قويدى.  كۆلچهككه 
مۇزدەك بولغان قوغۇن-تاۋۇزنى كۆلچهكتىن ئېلىپ، 

قېتىق ۋە نان بىلهن بىلله مهززە قىلىپ يېيىشتى.
كېيىن  زىياپىتىدىن  قوغۇن  ۋە  تاۋۇز  سوغۇق 
سالىه بىلهن تاهىر تاغ ئامۇتى تېرىش ئۈچۈن كهتتى. 
ئۇالر ئامۇت تېرىپ قايتىپ كهلگهندە، ئهلى بوۋا بۇالق 
بويىدا بىر تاش ئۈستىدە ئولتۇرۇپ قولىنى يۇيىۋاتاتتى. 
يۇيدى.  قېتىمدىن  ئۈچ  بۇرنىنى  ۋە  ئاغزى  كېيىن 
قولىغا سۇ ئىلىپ يۈزىنى ئۈچ قېتىم يۇيدى. ئارقىدىنال 
ئاۋال ئوڭ بىلىكىنى، ئاندىن سول بىلىكىنى يۇيدى. 
هۆل قولى بىلهن بېشىنى سىلىدى، ئاندىن قۇلىقىنى 
ئاخىرىدا  ئهڭ  سىلىدى.  بىلهن  بارمىقى  بۇينىنى  ۋە 
بوۋىسىدىن  تاهىر  يۇيدى.  پۇتىنى 

سورىدى:
تاهارەت  بالدۇرال  نېمىشقا  بوۋا،   -
ۋاقتى  ناماز  تېخى  ئالدىڭ؟ 

بولمىدىغۇ. 
تېخى  ۋاقتى  ناماز   -
باالم.  بىلىمهن،  كىرمىگهنلىكىنى 
يايالقتا  ئىنشائالاله  نامىزىنى  پىشىن 
تاهارەت  هازىر  ئهمما  ئوقۇيمىز. 
ئېلىۋاالي دېدىم. چۈنكى داۋاملىق 
ئىبادەت  يۈرۈش  بىلهن  تاهارەت 
بولىدىغان،  ساۋاپ  كۆپ  شۇنداقال  هېساپلىنىدۇ. 
ئاسان ۋە كۆڭۈللۈك ئىشالردىن بىرى تاهارەت بىلهن 
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تاهارەتنىڭ پايدىلىرى

تاهىر  بىلهن  سالىه  بوۋىسى.  دېدى   – يۈرۈشتۇر. 
تهڭال سورىدى:

- قانداقسىگه؟
يامان  بولسا،  تاهارىتى  مۆمىننىڭ  بىر   -
ئۇنىڭ  پهرىشتىلهر  تۇرسىال،  يىراق  ئىشالردىن 
باشقا  ئۇنىڭدىن  يازىدۇ.  ساۋابىنى  ئىبادەت  ئۈچۈن 
يۈرگهن  بىلهن  تاهارەت  پهرىشتىلهر  قوغدىغۇچى 
ساقاليدۇ.  شهررىدىن  شهيتانالرنىڭ  كىشىنى 
نهقهدەر  ئېلىش  تاهارەت  نهۋرىلىرىم،  سۆيۈملۈك 

ئاسان ۋە پايدىلىق بىر ئىبادەت ئهمهسمىكهن؟
يهڭلىرىنى  بالىالر  ئاڭلىغان  خوشخهۋەرنى  بۇ 
ئېلىشقا  تاهارەت  هالدا  هاياجانالنغان  تۈرۈپ، 
ئۆشنىسىگه  قاراقاچاننىڭ  ئېشهك  باشلىدى. 

خورجۇننى ئارتقان ئهلى بوۋا:
- چاققان بولۇڭالر بالىالر! تىزرەك يولغا چىقايلى. 

يايالققا يېتىپ بېرىشقا يهنه ئىككى سائهتلىك يولىمىز 
بار. – دېدى.

تاهارەت بىزنى ئىبادەتكه هازىر قىلىدۇ
قاتارلىق  ئوقۇش  قۇرئان  ئوقۇش،  ناماز 
تاهارەت  ههممىسىگه  ئىبادەتلهرنىڭ  نۇرغۇنلىغان 
ئالالهنىڭ  ئارقىلىق  تاهارەت  تهييارلىنىمىز.  ئېلىپ 
هۇزۇرىغا پاك-پاكىزە چىقىمىز، ئالالهنىڭ رازىلىقى ۋە 

مۇههببىتىگه ئېرىشىشكه تىرىشىمىز. 

تاهارەت بىزنى پاكاليدۇ
تۇرمۇشىمىزدا  كۈندىلىك  بىلگىنىمىزدەك، 
قول،  ئهزايىمىز  كىرلىنىدىغان  بهك  ههممىدىن 
بىلهك، ئېغىز-بۇرۇن، يۈز ۋە پۇتلىرىمىزدۇر. تاهارەت 
نهچچه  بىر  كۈندە  ئهزالىرىمىزنى  بۇ  بىلهن  ئېلىش 
تازىلىنىپ،  مىكروپالر  ئارقىلىق  بۇ  يۇيىمىز.  قېتىم 
پاسكىنا نهرسىلهر يولى بىلهن يۇقىدىغان ههر خىل 
كېسهللىكلهردىن ساقلىنىپ قالىمىز. پاكىزە، جانلىق، 

روهلۇق ۋە تېتىك ياشايمىز. 
ئۈچۈن  ساالمهتلىكىمىز  تازىلىقىمۇ  ئېغىز 
ئاسان  ئهڭ  مىكروپ  چۈنكى  مۇهىمدۇر.  ئىنتايىن 
كۆپىيىدىغان يهرلهردىن بىرسى ئېغىزدۇر. ههر قېتىم 
تاهارەت ئالغاندا ئېغىزىمىزنى پاكىزە يۇيۇش ئارقىلىق، 

مىكروپالرنىڭ ئېغىزىمىزدا ماكان تۇتۇشىنىڭ ئالدىنى 
بىلهن  پۇرىقى  ئېغىز  بهتبۇي  شۇنداقال  ئاالاليمىز. 

ئهتراپىمىزدىكىلهرنى بىئارام قىلىشتىن ساقلىنىمىز.

نېرۋا  ۋە  سىستېمىسى  ئالماشتۇرۇش  ماددا  تاهارەت 
سىستېمىسىنى راههتلىتىدۇ

ماددا  بهدىنىمىدىكى  ئۈچۈن  ياشاش  ساغالم 
ئالماشتۇرۇش سىستېمىسى ۋە نېرۋا سىستېمىسىنىڭ 
ئالغاندا  تاهارەت  زۈرۈر.  ئىشلىشى  ياخشى 
ئهزالىرىمىزنى پاكىزە سۇدا يۇيۇش ماددا ئالماشتۇرۇش 
خىزمهت  تهرتىپلىك  سىستېمىسىنىڭ  نېرۋا  ۋە 
تېخىمۇ  بهدىنىمىز  ئارقىلىق  بۇ  پايدىلىق.  قىلىشىغا 

ساغالم بولىدۇ. 

تاهارەت يۈزىمىزنى گۈزەللهشتۈرىدۇ
تاهارەت ئېلىش يۈزىمىزدىكى ئىنچىكه (قىلقان) 
ياخشىالپ،  خىزمىتىنى  ئايلىنىش  قان  تۇمۇرالرنىڭ 
ئالىدۇ.  ئالدىنى  چۈشۈشنىڭ  قۇرۇق  يۈزىمىزگه 
ئوقۇيدىغان  ناماز  ئېلىپ  تاهارەت  سهۋەپتىن،  بۇ 
رەڭگى-رۇخسارى  نۇرلۇق،  يۈزلىرى  ئادەملهرنىڭ 
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تاهارەتنىڭ پهرزلىرى قايسىالر؟

يۈزنى يۇيۇش: يۈزىمىزنى چېچىمىز بار يهردىن   .1
بىر  ئاستىغىچه  ئېڭىكىمىزنىڭ  ۋە  قۇلىقىمىز 

قېتىم يۇيۇش.

ۋە  بىلىكىمىز  قولىمىزنى  يۇيۇش:  قولنى   .2
جهينىكىمىز بىلهن قوشۇپ بىر قېتىم يۇيۇش.

بىلهن  قول  هۆل  قىلىش:  مهسهى  باشقا   .3
بېشىمىزنىڭ تۆتته بىر قىسمىنى سىالش. 

پۇتنى  بىرلىكته  بىلهن  ئوشۇق  يۇيۇش:  پۇتنى   .4
بىر قېتىم يۇيۇش.

پهرزدۇر. تاهارەت ئالغاندا

تاهارەت يۈزىمىزگه نۇر،
قهلبىمىزگه هۇزۇر 

بېرىدۇ.

(مائىدە سۈرىسى ٦-ئايهت)

ئى مۆمىنلهر! (سىلهر تاهارەتسىز بولۇپ) 
ناماز ئوقۇماقچى بولۇپ تۇرغىنىڭالردا، 

يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر، قولۇڭالرنى 
جهينىكىڭالر بىلهن قوشۇپ يۇيۇڭالر، 

بېشىڭالرغا مهسهى قىلىڭالر، پۇتۇڭالرنى 
ئوشۇقۇڭالر بىلهن قوشۇپ يۇيۇڭالر، 
ئهگهر جۇنۇپ بولساڭالر پاكلىنىڭالر 

(يهنى غۇسۇل قىلىڭالر).

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

كۈنى  قىيامهت  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  بولىدۇ.  گۈزەل 
پارالقلىقىدىن  ئىزىنىڭ  تاهارەت  يۈزىمىزدىكى  بىزنى 

تونۇيدىغانلىقىنى ئېيتقان. 

تاهارەت قهلبىمىزنى يامانلىقتىن پاكاليدۇ
يهنه بىر تهرەپتىن ههر قېتىم تاهارەت ئالغاندا ئالالهنى 
بىلهن  پهرىشتىلهر  ئۇزاقلىشىپ،  شهيتاندىن  ئهسلهيمىز. 
دوست بولىمىز. بۇنىڭ بىلهن، تاهارەت بىزنى گۇناهالردىن 
ساقاليدۇ. قهلبىمىزنى يامان نىيهت، ناچار ئوي-خىيالالردىن 

پاكىزاليدۇ. 

ئېرىشكىلى  ساۋابىغا  ئىبادەت  يۈرگهندە  بىلهن  تاهارەت 
بولىدۇ

ساقلىنىپ  گۇناهالردىن  يۈرگهندە،  بىلهن  تاهارەت 
ۋاقىتقا  ئۆتكهن  بىلهن  ئىبادەت  ۋاقىت  بىر  ههر  ئۆتكهن 
ئۆلسهك،  بىلهن  تاهارەت  شۇڭا  هېسابلىنىدۇ.  ئوخشاش 
ئىبادەت هالىتىدە ئۆلگهن ۋە شېهىتلىك ساۋابىغا ئېرىشكهن 

بولىمىز. بۇ، بىزگه ئالالهنىڭ بىباها ئىهسانىدۇر.
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پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىگه ئۇيغۇن ئىش قىلىش 
ئۈچۈن، تاهارەت ئالغاندا نېمىلهرگه دىققهت 

قىلىشىمىز كېرەك؟

تاهارەت 
سۈننهتتۇر.ئالغاندا

ئهگهر مۇمكىن بولسا، قىبلىگه ئالدىنى قىلىش
نىيهت قىلىش ۋە «ئهئۇزۇبىلالهى 

مىنهششهيتانىرراجىم، بىسمىلالهىرراهمانىرراهىم» 
دېيىش

ئاغزىمىزغا ۋە بۇرنىمىزغا سۇ ئېلىش
بىلهن  چوتكا  ياكى  مىسۋاك  چىشىمىزنى 

پاكىزالش
قۇلىقىمىز ۋە بۇينىمىزغا مهسهى قىلىش
ئهزالىرىمىزنى ئۈچ قېتىمدىن يۇيۇش

تهرەپتىكىدىن  ئوڭ  يۇغاندا  ئهزالىرىمىزنى 
باشالش

پهيغهمبىرىمىز كۆرسهتكهن تهرتىپكه رىئايه 
قىلىش



51

ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن ١

بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:
ئارۇ  ئىنتايىن  كۆرۈشنى  قېرىنداشلىرىمنى   -

قىالتتىم. – دېدى. ساهابىلهر:
ئهي  ئهمهسمۇ؟  قېرىنداشلىرىڭ  سېنىڭ  بىز   -

رەسۇلۇلاله. – دېدى. 
پهيغهمبىرىمىز:

دوستلىرىم)  (ئهسهابىم،  مېنىڭ  سىلهر   -
دۇنياغا  تېخى  قېرىنداشلىرىم  مېنىڭ  ساهابىلىرىم. 

كهلمىدى. – دېدى.
ساهابىلهر:

كهلمىگهنلهرنى  دۇنياغا  تېخى  ئۈممىتىڭدىن   -
رەسۇلۇلاله.  ئهي  تونۇيسهن؟  قانداق  كۈنى  قىيامهت 

– دېيىشتى. پهيغهمبىرىمىز:
ئاتنىڭ  بۇ  بولسا،  ئېتى  بىر  كىشىنىڭ  بىر   -
ئاتالر  قاپ-قارا  بولسا،  ئاق  پاچاقلىرى  ۋە  قاشقىسى 
توپى ئىچىدە كېتىۋاتقان بۇ ئاتنى ئىگىسى تونىيالماي 

قاالرمۇ؟ - دەپ سورىدى. 
ساهابىلهر:

 – رەسۇلۇلاله.  ئهي  تونۇيااليدۇ!  ئهلۋەتته   -
دېيىشتى. پهيغهمبىرىمىز:

ئالغانلىقى  تاهارەت  قېرىنداشلىرىم  مېنىڭ   -
ئۈچۈن قىيامهت كۈنى يۈزلىرى نۇرلۇق، قول-پۇتلىرى 
پارالق هالدا كېلىدۇ. مهن ههۋزى-كهۋسهرنىڭ يېنىغا 
ئالغان  تاهارەت  ئۇالرنى  بېرىپ،  ئىلگىرى  ئۇالردىن 
ئهزالىرىنىڭ پارالپ چاقنىغانلىقىغا قاراپال تونۇۋالىمهن. 

– دېدى. (مۇسلىم: «تاهارەت»، ٣٩)

مۇههممهد ئۈممىتىنىڭ نۇرى

تاهارەتنى بۇزىدىغان ئههۋالالر قايسىالر؟

تاهارەت بار 
چاغدا

تاهارەتنى 
بۇزىدۇ.

تهرەت قىلىش

ئوسۇرۇش
بهدەننىڭ خالىغان يېرىدىن قان ياكى يېرىڭ 

چىقىش

ئاڭالنغۇدەك  كىشىگه  يېنىدىكى  نامازدا 
دەرىجىدە كۈلۈش

يېتىپ ياكى بىر يهرگه يۆلىنىپ ئۇخالش

هۇشىدىن كېتىش

قۇسۇش

مهست بولۇش

(مۇسلىم: «تاهارەت»، ٤٠)

«مۆمىننىڭ نۇرى ۋە ئاقلىقى تاهارەت سۈيى 
تهككهن يهرگىچه كېلىدۇ.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:
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غۇسۇل قىلىش (بوي تهرەت ئېلىش) دېگهن نېمه؟
قالمىغۇدەك  يهر  تهگمىگهن  سۇ  بهدىنىمىزنى  پۈتۈن 

دەرىجىدە يۇيۇش دېگهنلىكتۇر.

غۇسۇل قىلىش

بوي تهرىتىمىز يوق بولسا، قايسى 
ئىشالرنى قىاللمايمىز؟

بوي تهرەت 
بولمىسا

⌫ناماز ئوقۇيالمايمىز.

⌫كهبىنى تاۋاپ قىاللمايمىز.

⌫قۇرئانى-كهرىمگه قول تهككۈزەلمهيمىز.

⌫قۇرئانى-كهرىم ئوقۇيالمايمىز.

⌫جامى ۋە مهسجىدلهرگه كىرەلمهيمىز.

غۇسۇلنىڭ پهرزلىرى قايسىالر؟

غۇسۇل 
قىلغاندا

1. ئېغىزىنى يۇيۇش

2. بۇرنىنى يۇيۇش

دەرىجىدە  قالمىغۇدەك  يهر  قۇرۇق  بهدەننى  پۈتۈن   .3
يۇيۇش 

پهرزدۇر.

(مائىدە سۈرىسى ٦-ئايهت)

«(ئهي مۆمىنلهر!) ئهگهر جۇنۇپ بولساڭالر، 
پاكلىنىڭالر (غۇسۇل قىلىڭالر)...»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:
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قايسى ئههۋالالردا غۇسۇل 
قىلىشىمىز كېرەك؟

 جۇنۇپ بولغاندا

 ئايالالر هېيىزدىن پاكىزالنغاندا (ئادەت توختىغاندا)

 يېڭى توغۇتلۇق ئايالالر قىرقى توشقاندا (قان كېلىش توختىغاندا)

غۇسۇل قىلىش 
پهرزدۇر.

بوي تهرەتنى قانداق ئالىمىز؟

بهدىنىمىزنىڭ ههرقانداق 
يېرىدە بىرەر نىجاسهت بار 

بولسا، ئۇنى پاكىزاليمىز.

غۇسۇل قىلىشتىن 
ئىلگىرى «ئهئۇزۇبىلالهى 
مىنهششهيتانىرراجىم،

 بىسمىلالهىرراهمانىرراهىم» 
دەيمىز.

ئاغزىمىزغا ئۈچ قېتىم 
سۇ ئېلىپ غهر-غهر 

قىلغاچ، ئاغزىمىزنى پاكىزە 
يۇيىمىز.

بۇرنىمىزغا ئۈچ قېتىم 
سۇ ئېلىپ، ئوبدان 
مىشقىرىپ، پاكىزە 

يۇيىمىز.

«نىيهت قىلدىم ئالاله 
رىزاسى ئۈچۈن غۇسۇل 
قىلىشقا» دەپ نىيهت 

قىلىمىز.

قولىمىزنى ئوبدان 
يۇيىمىز. 

نامازغا تاهارەت ئالغاندەك 
تاهارەت ئالىمىز.

بېشىمىزدىن باشالپ 
پۈتۈن بهدىنىمىزنى 

قۇرۇق يهر قالدۇرماي 
تۇلۇق يۇيىمىز. 

«جۈمه 
كۈنى (ههپتىدە بىر 

قېتىم) ههربىر مۇسۇلمان 
يۇيۇنىشى كېرەك.»

 (تىرمىزى: «ساالت»، ٣٨١)
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غۇسۇل قىلىشنىڭ پايدىلىرى

غۇسۇل قىلغان چاغدىكى نامۇۋاپىق
 ئىشالر قايسىالر؟

سۇنى ئىسراپ قىلىش

ئالدىنى  قىبلىگه  هالدا  ئۇچۇق  يېرى  ئهۋرەت 
قىلىش

بىكار پاراڭ سېلىش

غۇسۇل 
مهكرۇهتۇر.قىلغاندا

بوي تهرەت ئېلىش بىزنى مهنىۋى جهههتته پاكاليدۇ
زۈرۈر  ئېلىشنى  تهرەت  بوي  دىنىمىزدە 
ئههۋال  كىر  جهههتته  مهنىۋى  ئههۋالالر  قىلىدىغان 
(هادەس) هېسابلىنىدۇ. بوي تهرەت ئالمىساق، پاكىزە 
بواللمايدىغانلىقىمىز ئۈچۈن، بهزى ئىبادەتلىرىمىزنى 
ئۈچۈن  قىلىش  تهييارلىق  ئىبادەتلهرگه  قىاللمايمىز. 
تازىلىنىپ،  كىرلهردىن  مهنىۋى  ئالساق،  تهرەت  بوي 

پىسخىك جهههتته راههتلهيمىز. 

كۆرىشىگه  ياخشى  ئالالهنىڭ  بىلهن  قىلىش  غۇسۇل 
ئېرىشىمىز

بىزگه  ئالالهنىڭ  بىلهن  ئالدى  قىلىش  غۇسۇل 
ئارقىلىق  ئۇرۇنداش  ئهمىرنى  بۇ  ئهمرىدۇر.  قىلغان 
قۇللۇق ۋەزىپىمىزنى ئادا قىلىپ، ئالالهنىڭ رازىلىقى 
ئالالهنىڭ  ئېرىشهلهيمىز.  كۆرۈشىگه  ياخشى  ۋە 
كۆڭلىمىز  ئۈچۈنمۇ  قىلغانلىقىمىز  رىئايه  ئهمرىگه 
غۇسۇل  قارىغاندا،  نوقتىدىن  بۇ  بولىدۇ.  خاتىرجهم 
مهنىۋى  هۇزۇرالندۇرىدىغان  ئىنسانالرنى  قىلىش 

تازىلىقتۇر. 

غۇسۇل قىلغاندا بهدىنىمىز روهلۇق ۋە تېتىك بولىدۇ
تاشقى  بهدىنىمىزنىڭ  تهرەپتىن،  بىر  يهنه 
ۋاستىسى  تېرىلىرىمىز  ئاالقىسى  بولغان  بىلهن  دۇنيا 
دۇنيادىكى  تاشقى  سهۋەپتىن  بۇ  بولىدۇ.  ئارقىلىق 
تېرىمىزگه  بهك  ههممىدىن  چاڭ-تۇزاڭالر  ۋە  كىر 

كۆپ تهسىر قىلىدۇ. بهدىنىمىزدىكى ياغ ۋە تهرلهرمۇ 
بىلهن  ۋاستىسى  بهزلىرى  تهر  ياغ،  تېرىمىزدىكى 
سىرتقا  ئارقىلىق  تهرلهش  چىقىرىلىدۇ.  سىرتقا 
تېرىمىزنىڭ  ماددىالر  زەههرلىك  چىقىرىلغان 
بىلهن  ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ  چاپلىشىۋېلىپ،  ئۈستىگه 
تېرىمىز  ئههۋالدا  بۇ  ئېتىدۇ.  تۈشۈكچىلىرىنى  تهر 
بېرىشتىن  ياردەم  ئېلىشىغا  نهپهس  ئۆپكىمىزنىڭ 
ئىبارەت ۋەزىپىسىنى بىماالل ئادا قىاللمايدۇ. غۇسۇل 
قايتا  تۈشۈكچىلىرى  تهر  قالغان  ئېتىلىپ  قىلغاندا، 
نهپهس  تازىلىنىپ،  كىردىن  بهدىنىمىز  ئېچىلىدۇ. 
ۋۇجۇدىمىز  بىلهن  بۇنىڭ  ئاسانلىشىدۇ.  ئېلىشىمىز 
يېنىكلىشىپ، روهلۇق، تېتىكلىك هىس قىلىمىز. بۇ 
نوقتىدىن قارىغاندىمۇ، غۇسۇل قىلىش بهدىنىمىزنى 

كىردىن تازىاليدىغان ماددى پاكىزلىقتۇر. 

غۇسۇل قىلغاندا بهدەن ۋە روه ساغالم بولىدۇ
تېگىشى  سۇغا  بهدىنىمىزنىڭ  قىلغاندا،  غۇسۇل 
يۈكىنى  زەرەت  ئېلېكتىر  توپالنغان  بهدىنىمىزدە 
راۋانالشتۇرىدۇ.  ئايلىنىشىنى  قان  يېنىكلىتىپ، 

نېرۋىلىرىمىز راههتلهپ، غهم-قايغۇلىرىمىز ئازىيىدۇ.
ساغالملىقىمىزنى  روهىي  ههم  غۇسۇل 
بهدەن  ههمدە  پاكىزلىق،  مهنىۋى  قوغدايدىغان 
پاكىزلىق،  ماددى  قوغدايدىغان  ساغالملىقىمىزنى 
ئۈچۈن  ساغالملىقىمىز  جىسمانى  ۋە  روهى  يهنى 

بولمىسا قهتئى بولمايدىغان بىر دورىدۇر.
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فاتىخ ناشتا قىلىش ئۈچۈن ئولتۇرغان ئۈستهلدە 
ئۇياق-بۇياققا  قوشۇقتا  زەيتۇنالرنى  قاچىسىدىكى 
كۈنلهردە  بۇ  ئولتۇراتتى.  سۈرۈپ  خىيال  يورغىلىتىپ 
كۆڭلى  سىقىلىپ،  جېنى  تۈپهيلى  ئىش  بىر  نامهلۇم 
تولۇقسىز  ئىدى.  قالغان  بولۇپ  خىيالچان  ۋە  بىئارام 
ۋە  جىسمانىي  ئۆزىدە  يىلدا  بۇ  كۆچكهن  ٣-يىللىققا 
روهىي جهههتته ئۆزگىرىشلهر بولىۋاتقانلىغىنى هىس 
قىالتتى. تويۇقسىزال بوي تارتىپ، ئاۋازى توملىشىپ، 
بهزىدە  ئىدى.  باشلىغان  تارتىشقا  خهت  بۇرۇتى 
ئۆزىنىڭ  بهزىدە  يهنه  قىلسا،  قېلىقالرنى  بالىالرچه 
ئۆزىگه  قېلىقالرنىڭ  بۇ  قالغانلىقىنى،  بولۇپ  چوڭ 
مهسئۇلىيهتچانلىق  خىل  بىر  ياراشمايدىغانلىقىنى 
خىل  بۇ  يېتهتتى.  ئويالپ  ئىچىدە  تۇيغۇسى 
قىلىدىغانلىقىنى  داۋام  قانچىلىك  تهمتىرەشنىڭ 
مهزگىلىدىكى  يېتىش  باالغهتكه  بىلمهسلىكى، 
ئاللىقانداق  خىيالى  بهزىدە  تۈپهيلى  داۋالغۇشالر 
يهرلهرگه ئۇچۇپ كېتهتتى. دادىسىنىڭ ئاۋازى ئۇنى 

ئهسلىگه كهلتۈردى:
ئوغلۇم.  كهتتىڭ  پېتىپ  خىيالغا  يهنه  فاتىخ،   -
ئولتۇرساڭ،  سۈرۈپ  خىيال  يه!  تىز  ناشتىلىقنى 
فاتىخ  دېدى.   – قالىسهن.  كېچىكىپ  مهكتهپكه 

خىيالدىن ئويغىنىپ:
جاۋاپ  دەپ  ئۈلگۈرىمهن. –  دادا،  قىلما!  غهم   -
قىلغان،  هىس  بىئاراملىقنى  ئوغلىدىكى  بهردى. 

مۇۋاپىق 
ئۇنىڭ  پهيتته  بىر 

سۆهبهتلىشىپ،  بىلهن 
تۈگۈنلهرنى  كۆڭلىدىكى 
قىلغان  نىيهت  يېشىشنى 

دادىسى ئۇنىڭغا:
-ئاناڭ بىلهن سىڭلىڭ 
يېڭى  كهچته  بۈگۈن 
هامماچاڭنىڭ  يهڭگىگهن 
كۆرگىلى  تۇغۇت  ئۆيىگه 
قۇنۇپ  يهردە  شۇ  بېرىپ، 
باال  دادا  بىز  كهلمهكچى. 
ئاخشام  بۇ  ئىككهيلهن 

ئوبدان  ئۆزىمىزنى  ههم 
قىاليلى،  مېهمان  بىر 
بىر  قانغۇدەك  ههم 

بار.  گېپىم  مۇهىم  دەيدىغان  ساڭا  مۇڭدىشايلى. 
– دېدى. 

سومكىسىنى ئېسىپ ئۆيدىن چىققان فاتىخ بىر 
تهرەپتىن دادىسىنىڭ قانداق مۇهىم گېپى بارلىقىنى 
دەرسى  جۇغراپىيه  تهرەپتىن  بىر  يهنه  ئويلىسا، 
بېرىدىغان ئىرفان مۇئهللىمنىڭ دەرسىگه كېچىكىپ 

سۇنىڭ كۈچى

نىيهت قىلىش
«ئهئۇزۇبىلالهى مىنهششهيتانىرراجىم، 
 بىسمىلالهىرراهمانىرراهىم» دېيىش

قولنى ۋە ئهۋرەتنى يۇيۇش

نامازغا تاهارەت ئالغاندەك تاهارەت ئېلىش 

غۇسۇل 
سۈننهتتۇر.قىلغاندا

پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتى بويىچه غۇسۇل قىلىشتا 
نېمىلهرگه دىققهت قىلىشىمىز كېرەك؟
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ئىزا ئىشىتمهسلىك ئۈچۈن، تىز-تىز قهدەملهر بىلهن 
مهكتهپكه قاراپ يول ئالدى.

بىلهن  ساۋاقداشلىرى  كىرىپ  سىنىپقا 
ساالمالشقاندىن كېيىن، سىنىپنىڭ ئارقا تهرىپىدىكى 
سىنىپقا  مۇئهللىم  ئولتۇردى.  بېرىپ  ئورۇندۇققا  بىر 
ساۋاقداشلىرى  ئارىلىقتا  بولغان  كهلگۈچه  كىرىپ 
تهنتهربىيه  كۆرگهن  تېلېۋىزوردا  كهچته  تۈنۈگۈن 
مۇسابىقىسىدا قايسى تهنههرىكهتچىنىڭ توپنى قانداق 
باسقانلىقى،  يان  كىمگه  رېپىرنىڭ  تهپكهنلىكى، 
قاتارلىق  ئۇچرىغانلىقى  جازاغا  تهرەپنىڭ  قايسى 
ئۇششاق-چۈششهك ئىشالر توغرىسىدا بىر بىرگه گهپ 
بهرمهي، يۇقىرى ئاۋازدا ۋاراڭ-چۇرۇڭ قىلىشىۋاتاتتى. 
بىلهنال  كۆرىنىشى  تۆۋىدە  ئىشىك  مۇئهللىم  ئىرفان 
قايناۋاتقان قازانغا بىر چۆمۈچ سۇغۇق سۇ قۇيغاندەك 
ئۇچسا  چىۋىن  سىنىپ  بېسىقتى.  ۋاراڭ-چۇرۇڭ 
ئىرفان  بولدى.  تىمتاس  دەرىجىدە  ئاڭالنغۇدەك 
كۆزلىرى  بهستىلىك،  تاقىغان،  كۆزەينهك  مۇئهللىم 
ئۆتكۈر، ئىنتىزامسىزلىق قىلغان ئوقۇغۇچىنى ههرگىز 
بوش قۇيىۋەتمهيدىغان بىلىملىك ئوقۇتقۇچى ئىدى. 
ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتمايتتى، ئهمما دەرس 
ۋاقتىدا ئىنتىزام بۇزۇشقا قهتئى يول قويمايتتى. خاتالىق 
ئوقۇغۇچىالرنى  جازالىغان  تۈپهيلى  ئۆتكۈزگهنلىكى 
توغرىسىنى  ئاالتتى.  كۆڭلىنى  تېپىپ  پۇرسهت  بىرەر 
ئېيتقاندا، ئۇ ئاچچىقىمۇ بار، تاتلىقىمۇ بار بىر مۇئهللىم 

ئىدى. 
قىلىپ،  دالدا  ئوقۇغۇچىنى  ئالدىدىكى  مۇرات 
قىلىپ  نىيهت  ئۇخالشقا  قويۇپ،  بېشىنى  ئۈستهلگه 

تۇرغاندا، مۇئهللىم:
ئولتۇردۇڭ؟  ئارقىدا  نېمىشقا  سهن  مۇرات!   -
ئىش  نېمه  ئارقىدا  تۇرسا،  بوش  پارتىالر  ئالدىدىكى 
قىلىسهن؟ كهل، ئالدىدا ئولتۇر! – دەپ ئۇنىڭ بارلىق 
پىالنىنى بۇزدى. مۇرات يامغۇردىن قېچىپ، مۆلدۈرگه 
تۇتۇلغان ئادەمدەك خالىمىغان هالدا ئالدىدىكى بوش 
ئورۇندۇقىغا كېلىپ ئولتۇردى. ئىرفان مۇئهللىم بوم 
ۋە ياڭراق ئاۋازى بىلهن دەرس سۆزلهشكه باشلىدى:

سىلهرگه  دەرسته  بۈگۈنكى  ساۋاقداشالر!   -
كىرگهن  ئىچىگه  يهنى  توغرىسىدا،  كۈچى  سۇنىڭ 
قاچىنىڭ شهكلىنى ئالىدىغان، ئېرىقالردا شىلدىرالپ، 
سۈزۈك،  يۇمشاق،  ئاقىدىغان،  شاۋقۇنالپ  دەرياالردا 
ئالدى  سۆزلهيمهن.  هېكايىسىنى  سۇنىڭ  سالقىن 
سۇسىز  بولغىنى  تېگىشلىك  بىلىشىمىزگه  بىلهن 
هاياتنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىگىدۇر. ئادەم تاماق يېمهي 

ئىچمهي  سۇ  بىلهن،  ياشىيالىغان  ههپته  قانچه  بىر 
ياراتقۇچى  ئۇلۇغ  ياشىيالمايدۇ.  ئارتۇق  كۈندىن  ئۈچ 
يارىتىلغانلىقىنى  سۇدىن  مهخلۇقاتالرنىڭ  بارلىق 
تهڭشىگۈچىسى  هاۋا  دۇنيانىڭ  بىلدۈرگهن.  بىزگه 
سۈيىنىڭ  دېڭىز-ئوكيان  كىلىماتالر  ئاتالغان  دەپ 
نۇرى  قۇياش  كېلىدۇ.  مهيدانغا  تهسىرىدە  ئېقىشى 
تهپتىدە پارغا ئايالنغان سۇ تامچىلىرى بۇلۇت بولۇپ 
شهكىللىنىدۇ. بهزىدە بۇالر قانچه مىڭ كىلومېتىر يول 
يۈرۈپ تاغالرغا، ئورمانلىقالرغا يامغۇر بولۇپ يېغىپ، 
جانلىقالرغا  ياشايدىغان  يهپ  ئۇنى  ۋە  ئۆسۈملۈكلهر 
هالدا  مۇتلهق  جانلىقالر  بارلىق  بېغىشاليدۇ.  هايات 
سۇدىن ئايرىاللمايدۇ. – دېدى. سىنىپتىكى ئهالچى 
قولىنى  فاتىخ  هېساپالنغان  بىرى  ئوقۇغۇچىالردىن 

كۆتۈردى:

كۆرگهن  دەرسىدە  بىئولوگىيه  مۇئهللىم،   -
مهزمۇنمۇ  توغرىسىدىكى  شهكىللىنىشى  ئىنساننىڭ 
سىزنىڭ دېگىنىڭىز بىلهن بىردەك. جانلىقالر سۇدىن 
شهكىللهنگهن جهۋهىرى بىلهن بىلله هاياتقا تۇنجى 
دىققىتىمنى  ئوخشاشلىق  بۇ  تاشاليدۇ.  قهدىمىنى 

تارتتى. – دېدى. ئىرفان مۇئهللىم:

پهن  ئېيتقاندەك،  سهن  فاتىخ!  رەهمهت   -
كائىناتنى  ئهمهس.  زىت  بىر-بىرىگه  بىلىملىرى 
قائىدە-قانۇنىيهتلهردە  بهلگىلىگهن  ئالاله  ياراتقۇچى 
مهۋجۇت  تهرتىپسىزلىك  ياكى  زىددىيهت  قىلچىلىك 
بولمىغان هالدا نهچچه مىليون يىلدىن بويان دۇنيا 

ۋە ئهتراپىمىزدىكى ئالهمنى ياشىتىۋاتىدۇ.

ئۇنىڭ  ههمىشه  سۆزلىگهندە  كۈچىنى  سۇنىڭ 
سۇنىڭ  بالىالر.  ئاڭالتتىم،  تهرەپلىرىنى  سۆيۈملۈك 
يهنه تهرسا ۋە بهڭۋاش بىر تهرىپىمۇ بار. بۇ ههقتىمۇ 
ئهقلىڭالرنى  ئهمدى  قويايلى،  سۆزلهپ  ئانچه-مۇنچه 
ئىشلىتىڭالر، بۇ جهههتته سىلهر بىلگىنىڭالرنى دەپ 
ئىرفان  دېدى   - سۆزلهيدۇ؟  كىم  قېنى،  بېقىڭالر. 
كۆتىرىشكه  قولىنى  بالىالر  سىنىپتىكى  مۇئهللىم. 

باشلىدى:

- سۇ ئاپىتى، كهلكۈن...

- دېڭىز شاۋقۇنى...

دەرياالرنىڭ  ئۆزگهرتكهن  يۆنۈلۈشىنى   -
تۇپراقالرنى ئېقىتىپ كېتىشى...

شىددەتلىك  بۇران-چاپقۇنالر،  دېڭىزدىكى   -
دولقۇنالر...
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جاۋاپالرنى  خىلدىكى  مۇشۇ  ئوقۇغۇچىالر 
مۇئهللىم  ئىرفان  كېيىن،  باشلىغاندىن  سۆزلهشكه 
تهمكىن ئاۋازى بىلهن سىنىپنى يهنه تىنچالندۇردى:

جاۋاپ  توغرا  ههممىڭالر  ساۋاقداشالر!   -
بهردىڭالر. دەرسىمىزنىڭ ئاخىرىدا سۇنىڭ كۈچىدىن 
ئهڭ  بىراق  بولدۇق.  خهۋەردار  ئاز-تۇال  ههممهيلهن 
جۇغراپىيىلىك  كهلدۇق.  ئهمدى  نوقتىغا  مۇهىم 
تۈزلهڭلىكلهرگه  ۋادىالرغا،  تاغالرغا،  شهكىللهرگه، 
تهسىرىنى  روشهن  سۇنىڭ  ۋاقتىمىزدا  قارىغان 
نهچچه  ههرىكىتى،  توختاۋىسىز  سۇنىڭ  كۆرەلهيمىز. 
ئهڭ  غهيرىتى  تاپماس  تىنىم  بويانقى  يىلدىن  مىڭ 
ئۇپرىتىپ،  تاغالرنى  تۈزۈلگهن  تاشالردىن  قاتتىق 
يۈزى  دېڭىز  ئېگىزلىكىنى  ئۇالرنىڭ  ئېرىتىپ، 
دەريا  ئهكهلگهن.  هالهتكه  تهڭ  بىلهن  ئېگىزلىكى 
سۈيىنىڭ دېڭىزغا قۇيۇلۇش ئېغىزلىرىدا سۇ ئېقىتىپ 
كهلگهن تۇپراقالر بىپايان ۋە مۇنبهت تۈزلهڭلىكلهرنى 
كۈچىدىن  سۇنىڭ  سىلهرمۇ  شهكىللهندۈرگهن. 
چىدام-غهيرەت  تىرىشىپ،  داۋاملىق  ئېلىپ،  ساۋاق 
كۆز  مۈشكۈالتالر  كهبى  تاغالر  كۆرسهتسهڭالر، 

ئالدىڭالردا ئېرىپ يوق بولۇپ كېتىدۇ.

مۇرات جۇغراپىيه دەرسىنىڭ بۇنچىلىك كۆڭۈللۈك 
ئىدى.  كهلتۈرمىگهن  خىيالىغا  بولىدىغانلىقىنى 
سالغاچ،  كىتابىنى  جۇغراپىيه  سومكىسىغا  ئهتتىگهن 

ئۇخالي»  ئولتۇرۇپ  بېرىپ  ئورۇنغا  «ئارقىدىكى 
خهرىتىلهر،  ئىمىر-چىمىر  ئىدى.  ئويلىغان  دەپ 
هېساپاليدىغان  ئارىلىقالرنى  خهرىتىلهردىكى  بۇ 
قانداق،  قهيهردە،  مههسۇالتنىڭ  قايسى  فورمۇلىالر، 
مۇراتنى  سۇئالالر  قاتارلىق  چىقىدىغانلىقى  قانچىلىك 
جۇغراپىيه دەرسىدىن زىرىكتۈرىۋەتكهن ئىدى. ئهمما 
بولغان  دەرسىگه  جۇغراپىيه  ئۇنىڭ  دەرس  بۈگۈنكى 
پۇزىتسىيىسىنى ئۆزگهرتتى. ئهسلىدە تۈزلهڭلىكلهردە، 
بارماقلىرىمىزنىڭ  يۇغاندا  قولىمىزنى  تاغالردا، 
بىزنى  سۇالردا  كهتكهن  چىقىپ  ئېقىپ  ئارىسىدىن 
ئويغىتىدىغان، بىزگه ئىلهام بېرىدىغان نۇرغۇنلىغان 

ههقىقهتلهرنىڭ يۇشۇرۇنغانلىقىنى تۇنۇپ يهتتى. 

فاتىخ بىر تهرەپتىن دەرس ئاڭلىسا، بىر تهرەپتىن 
كهچته دادىسىنىڭ نېمىلهرنى دەيدىغانلىقىنى ئويالپ 
ئولتۇراتتى. مهكتهپتىكى ۋاقىت ههر چاغدىكىدەك تىز 

ئۆتتى. 

بىلىق  مهززىلىك  ئاشخانىدىن  كهلگهندە  ئۆيگه 
ئوخشىتىپ  ئىككهيلهن  باال  دادا  كهلدى.  پۇرىقى 
بىلىقنى  مهززىلىك  بىلهن  سهيلهر  خام  ئهتكهن 
تاتلىق  ئامراق  فاتىخ  دادىسى  يېدى.  بىلهن  ئىشتىها 
بىرلىكته  داستىخاننى  ئىدى.  ئالغان  تۈرۈملهردىن 
يىغىشتۇرغاندىن كېيىن، چاي ئىچىشكهچ مېهمانخانا 
پۈتۈن  فاتىخنىڭ  ئولتۇرۇشتى.  كىرىسلودا  ئۆيدە 
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دىققىتى دادىسى ئهتتىگهن «كهچته دەيمهن» دېگهن 
هىس  بۇنى  دادىسى  ئىدى.  گهپته  مۇهىم  هېلىقى 
قىلىپ تۇراتتى. سۆهبهتته مۇۋاپىق بىر پهيت تېپىپ 
دېيىشنى ئويالپ ئولتۇراتتى. چاي ئىچكهچ ئولتۇرۇپ 

ئاستا تېمىغا يېقىنالشتى:
چوڭ  توغۇلىدۇ،  ئىنسانالر  فاتىخ.  قارا،  ماڭا   -
بولىدۇ،  چاغلىرى  ئۆسمۈرلۈك  ۋە  بالىلىق  بولىدۇ، 
ياشقا  بهش  ئون  هازىر  سهن  ئۆلىدۇ.  قېرىيدۇ، 
باالغهتكه  خوشلىشىپ،  بىلهن  بالىلىق  كىردىڭ. 
تۇرىۋاتىسهن.  ئالدىدا  بولۇش  يىگىت  بىر  يېتىپ 
جىسمىڭدىكى ۋە روهىڭدىكى ئۆزگىرىشلهرنى سهن 
قانچىلىك  ئالالهقا  كۆرىۋاتىمىز.  بىزمۇ  بىلله  بىلهن 
كهبى  سىڭلىڭ  ۋە  سهن  ئازدۇر.  قىلساق  شۈكۈر 

ئىككى ساغالم بالىمىز بار. 
باالم، ههرگىز قورقما! بىر ئاز ۋاقىت ئۆتكهندىن 
شاۋقۇنالر  روهىڭدىكى  ۋە  بهدىنىڭدىكى  كېيىن، 
چاغقا  بالىلىق  مهزگىلنىڭمۇ  ياشلىق  پهسلهيدۇ. 
ئوخشاش گۈزەل ئىكهنلىگىنى كۆرىدىغان ۋاقىتلىرىڭ 
ئاجايىپ  كېچىلهر  بهزى  هازىر  ئالدىڭدا.  تېخى 
بولۇپ  هۆل  كۇسىرىڭنىڭ  كۆرۈپ،  چۈشلهرنى 
قالغانلىقىنى هىس قىلغان چېغىڭدا، غۇسۇل قىلىشىڭ 
يېتىش  باالغهتكه  كېرەك.  ئېلىشىڭ)  تهرەت  (بوي 
بىر  باشلىنىدىغان  ۋەزىپىلهر  مهسئۇلىيهت،  مهزگىلى 
مهزگىلدۇر. بوي تهرەت دەپ ئاتالغان غۇسۇل بارلىق 
ئىبادەتلهرنىڭ تۇنجى شهرتىدۇر. ههپتىدە بىر قېتىم 
چاغالردا  بولغان  زۆرۈر  سىرت،  چۈشۈشتىن  مونچىغا 
سۇ  لىق  ئېغىز-بۇرۇنغا  پهرزدۇر.  ئېلىش  تهرەت  بوي 
ئېلىپ، پاكىزە چايقىغاندىن كېيىن، پۈتۈن بهدەننى 
هېچقانداق قۇرۇق يهر قويماي تۇلۇق يۇساق، غۇسۇل 
ئاناڭ  ئادىمىڭ  يېقىن  ئهڭ  سېنىڭ  بولىمىز.  قىلغان 
ئائىت  مهزگىلىگه  يېتىش  باالغهتكه  مهن.  بىلهن 
ههر قانداق گېپىڭ بولسا، ئاناڭ بىلهن ئىككىمىزگه 
چوڭ  ئهدەپلىك  سهن  ئونۇتما!  بولىدۇ.  ئېيتساڭ 
دەپ   – پهخىرلىنىمىز.  سهندىن  بىز  بولغانسىرى، 
گېپىنى  دادىسىنىڭ  دادىسى.  تۈگهتتى  گېپىنى 

بىرىلىپ ئاڭلىغان فاتىخ:
ۋە  دېدى   – دادا.  بهرگهي،  راههتلىك  ئالاله   -
سۆزلىرى  دادىسىنىڭ  ماڭدى.  قاراپ  هوجرىسىغا 
ئۇنى مونچىنىڭ ئىشىكىگه ئهكهلگهن ئىدى. ئالدى 
ئالدى.  تاهارەت  ئالغاندەك  تاهارەت  نامازغا  بىلهن 
بۇرنىغا سۇ ئالغاندا، دىمىقىغا بىر ئاز ئۆتۈپ كهتتى. 
ئوۋىالپ،  ئوبدان  بهدىنىنى  پۈتۈن  مونچىدا  ئاندىن 

پاكىزە يۇيۇندى. لۇڭگىدە بهدىنىنى سۈرتۈپ، پاكىزە 
كىيىملىرىنى كىيىپ هوجرىسىغا كىردى. ئهينهكنىڭ 
ئالدىدا تۇرۇپ چېچىنى قۇرۇتىۋاتقىنىدا، ئهتتىگهنكى 
ئهسلىدى.  مهزمۇنالرنى  دەرسىدىكى  جۇغراپىيه 
ئهمما  ئىدى.  سۆزلهنگهن  كۈچى  سۇنىڭ  دەرىسته 
سىرتقى  پهقهت  سۇ  ئىدى.  قالغان  كام  نوقتا  بىر 
دۇنيايىمىزنىال ئهمهس، بهلكى ئىچكى دۇنيايىمىزنىمۇ 
غۇسۇل  قېتىم  تۇنجى  فاتىخ  شهكىللهندۈرىۋاتاتتى. 
بوي  ئىدى.  قىلغان  هىس  چوڭقۇر  بۇنى  قىلغىنىدا 
روهنىمۇ  بهلكى  ئهمهس،  بهدەننىال  پهقهت  تهرىتى 
قۇللۇق  مۇهىم  ئهڭ  پاكاليدىغان  يۇيۇپ  بىلله 
ئۈچۈن  ئۇخالش  فاتىخ  ئىدى.  بىرى  ۋەزىپىسىدىن 
ياتقاندىن كېيىن: «سۇنىڭ كۈچىنى ئهمدى تېخىمۇ 
يېقىنقى  ۋە  پىچىرلىدى  دەپ  چۈشهندىم»  ياخشى 
ئارامخۇدا  قۇتۇلۇپ،  بىئارامچىلىقتىن  كۈنلهردىكى 

هالدا ئۇيقۇغا كهتتى.

- ههسهن تههسىن قارامان
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تهيهممۇم دېگهن نېمه؟

تهيهممۇم توپراق ياكى توپراق تهركىۋى بار بىر نهرسه 
بىلهن تاهارەت ئېلىش دېگهنلىكتۇر.

تهيهممۇم

تهيهممۇم قاچان قىلىنىدۇ؟

تاهارەت ئالغۇدەك ياكى غۇسۇل 
قىلغۇدەك پاكىزە سۇ تاپالمىغان 
ۋە كېسهللىك قاتارلىق سهۋەپلهر 

تۈپهيلى سۇ ئىشلىتىشكه 
ئىمكانىمىز يار بهرمىگهن 

چاغالردا 

 تاهارەت ۋە 
غۇسۇلنىڭ ئورنىغا 

تهيهممۇم
 قىلىمىز.

تهيهممۇم قانداق قىلىنىدۇ؟

ئهئۇزۇبىلالهى مىنهششهيتانىرراجىم، بىسمىلالهىر
راهمانىرراهىم  دەيمىز.

(تاهارەت  قىلغانلىقىمىزغا  تهيهممۇم  ئۈچۈن  نېمه 
ياكى غۇسۇلغا) نىيهت قىلىمىز.

ئىككى قولىمىزنى پاكىزە توپىغا ئۇرۇپ، يۈزىمىزنى 
سىاليمىز (مهسهى قىلىمىز).

ئىككى قولىمىزنى ئىككىنچى قېتىم توپىغا 
ئۇرۇپ، ئالقىنىمىز بىلهن ئاۋال ئوڭ، ئاندىن 
كېيىن سول بىلىكىمىزنى جهينىكىمىز بىلهن 

قوشۇپ سىاليمىز.

1

2

3

4

(مائىدە سۈرىسى ٦-ئايهت)

«...(غۇسۇل تاهارەت ئۈچۈن) سۇ تاپالمىساڭالر، 
پاك تۇپراقتا تهيهممۇم قىلىڭالر، ئۇنىڭ بىلهن 

يۈزۈڭالرغا، قولۇڭالرغا مهسهى قىلىڭالر.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:
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مهكتهپكه  بىلله  بىلهن  دادىسى  سهههردە  ئىمىر 
قاراپ يولغا چىقتى. ئىيۇن ئېيىنىڭ تۇنجى ههپتىسى 
ئهترىتى  ئىزچىالر  مهكتهپتىكى  كۈنىنى  ئېلىش  دەم 
ئۆتكۈزمهكچى  الگېردا  يازلىق  بىرلىكته  بىلهن 
الگېر  كهلگهندە،  يېتىپ  مهكتهپكه  ئىمىر  ئىدى. 
تهق  تهييارلىقالر  ۋە  كهلگهن  ئاللىقاچان  ئاپتۇبۇسى 
كېيىن  بىردەمدىن  ئاپتۇبۇس  ئىدى.  بولغان  بولۇپ 
الگېرغا قاراپ قوزغالدى. يازلىق الگېر پائالىيىتىنىڭ 
ئوقۇتقۇچىسى  تىلى  تۈرك  تهشكىللىگۈچىسى 
مىكروفونىدا  ئاپتۇبۇسنىڭ  مۇئهللىم  ئىسمائىل 
توغرىسىدا  پائالىيهت  قېتىمقى  بۇ  ئوقۇغۇچىالرغا 

سۆزلهشكه باشلىدى:
سىلهرگه  بىلهن  ئالدى  مهن  ساۋاقداشالر،   -
نهزەر  سىلهرنىڭ  پائالىيىتىمىزنىڭ  قېتىمقى  بۇ 
بىر  قىلغان  مهقسهت  كېڭهيتىشنى  دائىرەڭالرنى 
بىلدۈرمهكچى.  ئىكهنلىكىنى  ساياههت  كۆڭۈللۈك 
قاينام-تاشقىنلىققا  كۆرىمىز،  يهرلهرنى  كۆرمىگهن 
ۋاراڭ-چۇرۇڭلىرىدىن  شهههرنىڭ  چوڭ  تولغان 
كۆڭۈللۈك  سههرادا  جىمجىت  يىراقلىشىپ، 
مىنۇتالرنى ئۆتكۈزىمىز. ئاپتۇبۇس بىزنى قارىغايلىق 
چۈشۈرۈپ  الگېردا  رايۇنىدىكى  ئورمانچىلىق  يايالق 
قويىدۇ. بىز ئۇ يهردە چېدىر تىكىپ، ئويۇن ئوينايمىز. 
سائهت  ئىككى  كۈنى،  ئىككىنچى  ساياهىتىمىزنىڭ 
ئېگىزلىكىدىكى  چوراقتهپه  مېڭىپ،  يول  پىيادە 
قهدىمقى زامانغا ئائىت رەسىملهر ساقالنغان قهدىمىي 
قىلىمىز.  ئېكىسكۇرسىيه  كىرىپ،  ئىچىگه  غارنىڭ 
سىلهرنىڭ قائىدىلهرگه ئاڭلىق رىئايه قىلىشىڭالرنى، 
ۋە  ئايرىلماسلىقىڭالرنى  ههرگىز  كوللىكتىپتىن 
قىلىشىڭالرنى  دىققهت  تۇتۇشقا  پاكىز  مۇهىتنى 

تهلهپ قىلىمهن. شۇنى ئۇنۇتمايلىكى، مۇهىت بىزگه 
هالدا  پاكىزە  قىلماي،  مهينهت  كىر،  ئۇنى  ئامانهتتۇر. 
بىزنىڭ  قالدۇرۇش  مىراس  ئهۋالتالرغا  كېيىنكى 
ۋەزىپىلىرىمىزدىن  مۇهىم  بولمايدىغان  تارتىپ  باش 

بىرىدۇر. 
يول  كۆپرەك  سائهتتىن  يېرىم  بىر  ئاپتۇبۇس 
ئۇالر  كهلدى.  يېتىپ  الگېرغا  كېيىن  يۈرگهندىن 
تاللىدى.  يهرنى  تىكىدىغان  چېدىر  بىلهن  ئالدى 
ئوقۇتقۇچىنىڭ يېتهكچىلىگىدە چېدىرنى بىر دەمدىال 
يۆتكىگىلى  ئاسان  ۋە  قازان-قۇمۇچ  بولدى.  تىكىپ 

بولىدىغان ئۈستهللهر ئهڭ چوڭ 
چېدىرنىڭ ئىچىگه قويۇلدى. 
ئىسمائىل  باشلىقى  ئهترەت 
چېلىپ  پۇشتهك  مۇئهللىم 

ئوقۇغۇچىالرنى چاقىردى:
هازىر  ساۋاقداشالر،   -

بولدى.  بىر  ئون  سائهت 
بىردە.  سائهت  تاماق  چۈشلۈك 
ئهتراپتا  مۇشۇ  كهتمهي  يىراققا 
خالىغانچه پائالىيهت قىلساڭالر 

تهيهممۇمنىڭ پهرزلىرى قايسىالر؟

تهيهممۇم 
قىلغاندا

نىيهت قىلىش  .1

پاكىزە توپا بىلهن يۈزىمىزگه ۋە بىلهكلىرىمىزگه   .2
مهسهى قىلىش

پهرزدۇر.

چوراقتهپه غارى
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كىشى  ئۈچ  ئۈچۈن  ئېتىش  تاماق  چۈشلۈك  بولىدۇ. 
قېلىپ ماڭا ياردەملهشسۇن!

خۇشاللىقتىن  يېشىللىقتا  كهڭرى  بۇ  بالىالر 
قىن-قىنىغا پاتماي يايراپ، ئۆزئارا گۇرۇپپا بولۇشۇپ 
سېخى  ئهتىيازنىڭ  باشلىدى.  ئويناشقا  ئويۇن 
بوك- ۋە  نهغمه-ناۋالىرى  قۇشالرنىڭ  قۇياشى، 

پۇرىقى  ئۆزگىچه  دەرەخلىرىنىڭ  قارىغاي  باراقسان 
بالىالر  بۇ  ئويناش  ئويۇن  بولۇپ  ههمنهپهس  بىلهن 

شهههرلهردە تاپالمايدىغان چوڭ بىر نېمهت ئىدى. 

سۈيىدە  بۇالق  بالىالر  بۇ  چۆمگهن  شادلىققا   
بولغاندىن  يۇيۇپ  يۈز-كۆزلىرىنى  بهس-بهسته 
ئۈستىلىنىڭ  تاماق  كىرىپ،  چېدىرغا  چوڭ  كېيىن 
ئالدىدىكى ئورۇندۇقالرغا كېلىپ ئولتۇرۇشتى. ساپ 
ئىدى.  كهتكهن  ئېچىرقاپ  بۆرىدەك  ئۇالر  هاۋادا 
ئاتا- ئۇنىماي،  يىگىلى  تاماق  ئهركىلهپ،  ئۆيىدە 

تهخسىدىكى  بالىالر  بۇ  يالۋۇرتىدىغان  ئانىسىنى 
تائامالرنى پاك-پاكىزە يهۋەتتى. 

چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن يېشىل چىملىقالرنىڭ 
ئالالهنىڭ  ياراتقان  گۈزەللىكلهرنى  بۇ  ئۈستىدە، 
هۇزۇرىدا پىشىن نامىزىنى ئوقۇدى. كىچىك ئىزچىالر 

ئاخشامغىچه  بىرلىكته  بىلهن  مۇئهللىم  ئىسمائىل 
چاغدا  قايتىدىغان  الگېرغا  كهزدى.  ئورمانلىقتا 
گۈلخان  ياقىدىغان  ئالدىدا  چېدىرنىڭ  ئاخشاملىققا 
ئۈچۈن ئوتۇن تېرىپ مېڭىشنىمۇ ئونۇتمىدى. كۈن 
ئهتكهن  ئوقۇغۇچىالر  نۆۋەتچى  ئىلگىرى  پېتىشتىن 
ئوقۇغاندىن  نامازشامنى  يېدى.  تاماقنى  كهچلىك 
يېنىۋاتقان  الۋۇلداپ  ئالدىدا  چېدىرنىڭ  كېيىن 
گۈلخاننى چۆرىدەپ ئولتۇرغان بالىالر نۆۋەت بىلهن 
ناخشا،  بهزىلهر  باشلىدى.  كۆرسىتىشكه  ماهارەت 
قوشاق ئېيتتى. بهزىلهر قىززىق يۇمۇرالرنى سۆزلهپ 
دوراپ،  ئاۋازالرنى  خىلمۇ-خىل  بهزىلهر  بهردى. 
ساۋاقداشالرنى كۈلدۈرۈپ تېلىقتۇرىۋەتتى. ۋاقىتنىڭ 
قالدى.  بىلىنمهيال  كهتكهنلىكى  ئۆتۈپ  تىز  قانداق 
يوتقان- ئاڭلىغاچ  ئاۋازلىرىنى  چېكهتكىلهرنىڭ 

تىزال  ناهايىتى  بالىالر  ياتقان  كىرىپ  ئىچىگه  كۆرپه 
ئۇخالپ قالدى. 

ئىسمائىل  ئىلگىرى،  چىقىشتىن  كۈن 
ئورنىدىن  بالىالر  بىلهن  چاقىرىشى  مۇئهللىمنىڭ 
ئانىلىرى  ئۆيلىرىدە  هالبۇكى،  تۇردى.  دەس 
قىسقا  ئۇالر  ئويغىتالمايتتى.  يالۋۇرۇپمۇ  ئۇالرنى 
ئورماندىكى  ئهمما  بولسىمۇ،  ئۇخلىغان  ۋاقىت 
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هالدا  روهلۇق  چىقىپ،  هاردۇقى  هاۋادا  ساپ 
سۇدا  مۇزدەك  بۇالقتىكى  ئىدى.  تۇرغان  ئورنىدىن 
ئۇالرنىڭ  نامىزى  بامدات  ئوقۇغان  ئېلىپ  تاهارەت 
ئۆمهر  قوغلىۋەتتى.  تامامهن  ئۇيقۇنى  كۆزلىرىدىكى 
ئىسمائىل مۇئهللىمنىڭ يېتهكچىلىكىدە سهههردە  ۋە 
چوڭ  ئىسىت،  باشلىۋەتتى.  چېنىقتۇرۇشنى  بهدەن 
بىكار  بىلهن،  ئۇخالش  چۈشكىچه  شهههرلهردە 
مۇشۇ  ۋاقىتلىرى  تهتىل  ئۆتكهن  بىلهن  الغايالش 
يهردە ئۆتكهندىكىدەك مهنىلىك ۋە كۆڭۈللۈك بولغان 
كېيىن  چېنىقتۇرۇشتىن  بهدەن  كاشكى!  بولسىچۇ، 
ناشتا  تهييارالنغان  چېدىردا  چوڭ  ئهزالىرى  الگېر 
داستىخىنىغا ئولتۇردى. تىز-تىز ناشتا قىلغان بالىالر 
ئالدىراۋاتاتتى.  كۆرۈشكه  غارالرنى  چوراقتهپهدىكى 

ئىسمائىل مۇئهللىم:
پىيادە  سائهت  ئىككى  ئهمدى  ساۋاقداشالر!   -
ۋە  سۇ  ئىچىدىغان  نهرسه،  يهيدىغان  يۈرىمىز.  يول 
قاتارلىق  شهپكه  ساقلىنىدىغان  نۇرىدىن  قۇياش 
 – ئۇنۇتماڭالر!  ئېلىۋېلىشنى  نهرسىلىرىڭالرنى 

دېدى. 
ئىمىر ۋە دوستلىرى تار بىر چىغىر يولنى بويالپ، 
چوراقتهپه ئېگىزلىكىگه قاراپ ئىلگىرلهشكه باشلىدى. 
چاقچاق  كۈلكه  يولنى  سائهتلىك  يېرىم  دەسلهپكى 
ئىچىدە مېڭىپ تۈگهتكهن بالىالر كېيىنكى مۇساپىدە 
ئهتتىگهنكىدەك  قۇياش  باشلىدى.  قىينىلىشقا 
چىڭقى  سىلىمايۋاتاتتى،  مۆرىسىنى  بالىالرنىڭ 
چۈشتىكى هارارەتلىك ئىسسىق تهپتىدىن بالىالرنىڭ 
تىللىرى قۇرۇپ، دىماقلىرى ئېچىشىپ كېتىۋاتاتتى. 
دەرەخلهرنىڭ  چىققاندا  ئېگىزلىككه  بالىالر 
هاۋادا  ئىسسىق  ئاتتى.  ئاران  ئۆزىنى  سايىسىغا 
قاتتىق  بالىالر  ئادەتلهنمىگهن  يۈرۈپ  يول  ئۇزۇن 
ئىسمائىل  باشلىقى  ئهترەت  ئىدى.  كهتكهن  هېرىپ 

مۇئهللىم:
كهتتىڭالرمۇ؟  هېرىپ  بالىالر؟  بولدى،  نېمه   -
تىز بولۇڭالر، ئهمدى غارنى ئېكىسكۇرسىيه قىلىشنى 

باشاليمىز. – دېدى مهنىلىك بىر ئاهاڭدا.
بالىالر  ئارىسىدا  تاشنىڭ  خادا  ئىككى  چوڭ 
تىزىلىپ،  تۇتۇشۇپ  قولغا  قولنى  بولۇپ،  سهپ  بىر 
بولدى.  ههيرانۇ-ههس  كىرىپ،  ئىچىگه  غارنىڭ 
بىردەمدىال  هاۋا  ئىسسىق  كۆيدۈرگىدەك  سىرتتىكى 
چوڭ  گويا  ئۆزلىرىنى  بالىالر  ئىدى.  ئۆزگهرگهندەك 
هىس  قالغاندەك  كىرىپ  ئىچىگه  توڭالتقۇنىڭ  بىر 

قىلىشتى. ئۆمهر مۇئهللىم قولىدىكى قولچىراق بىلهن 
غارنىڭ ئىچىنى يۇرۇتتى ۋە غارنى تونۇشتۇردى:

يىل  مىڭ  نهچچه  هازىر  بىز  ساۋاقداشالر،   -
ساقلىنىپ  قهدەر  كۈنىمىزگه  يېزىلغان،  ئىلگىرى 
قالغان بىر تارىخ بېتىنى كۆرۈش ئالدىدا تۇرۇپتىمىز. 
تۇيۇلغان  مهنىسىز  سىلهرگه  قاراشقىال  بىر  دەسلهپته 
مۇهىم  ئىنتايىن  جهههتته  تارىخ  مهزمۇنالر  بهزى 
يهردە  بۇ  ئالغان.  ئىچىگه  ئۆز  چۈشهندۈرۈشلهرنى 
ئىنسانالرنىڭ  دەۋردىكى  ئۇ  رەسىملهر  كۆرگهن  بىز 
ئىجتىمائى  ئۇسۇلى،  ئۇزۇقلىنىش  شهكلى،  ياشاش 
هاياتى ۋە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن نهرسىلهرنى 

چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ. – دېدى. 
بالىالر  بولغان  قىلىپ  ئېكىسكۇرسىيه  غارنى 
چىقىپ،  غاردىن  يېتهكچىلكىدە  مۇئهللىمنىڭ  ئۆمهر 
يېشىل  ئۇزۇق-تۈلۈكلىرىنى  سومكىلىرىدىكى 
تاماق  چۈشلۈك  قويۇپ،  ئۈستىدە  چىمهنلهرنىڭ 
يېدى. بالىالر قورسىقى تويغاندىن كېيىن قايتىدىن 
ئاڭالش  ئاۋازىنى  مۇئهللىمنىڭ  ئۆمهر  جانالندى. 

بىلهن ههممىسى ئورنىدىن دەس تۇردى:
- ساۋاقداشالر، پىالنىمىز بويىچه پائالىيىتىمىزنىڭ 
ئېكىسكۇرسىيه  غارىنى  چوراقتهپه  كۈنى  ئىككىنچى 
پىشىن  بولدى.  ئۈچ  سائهت  هازىر  قىلدۇق. 
يولغا  قاراپ  الگېرغا  ئوقۇپ،  يهردە  بۇ  نامىزىمىزنى 
مۇئهللىم.  ئۆمهر  دېدى   – كېرەك.  چىقىشىمىز 
بولغان  ئىچىپ  ههممىسىنى  سۈيىنىڭ  سۇداندىكى 

مالىك:
تۈگىدى.  سۈيۈم  مېنىڭ  مۇئهللىم،   -
يېقىن  قالمىدى.  سۈيى  ههقىچان  ساۋاقداشالرنىڭمۇ 
ئهتراپتا بۇالق، دەريا ياكى سۇ تاپقىلى بولىدىغان بىر 
قانداق  ئۈچۈن  ئوقۇش  ناماز  قىلمايدۇ.  باردەك  يهر 

تاهارەت ئاالرمىز؟ - دەپ سورىدى. ئۆمهر مۇئهللىم:
سورىدىڭ،  سۇئال  بىر  ياخشى  ناهايىتى   -
سۆزلىمهكچى  تېمىدا  مۇشۇ  مهنمۇ  مالىك!  ئاپىرىن 
ئىسالم  دىنىمىز  گۈزەل  ساۋاقداشالر،  ئىدىم. 
هېچقاچان ئىنسانالرغا كۈچى يهتمهيدىغان ئىشالرنى 
دىنى  قىيىنچىلىق  ئىسالم  يهنى،  يۈكلىمىگهن. 
قولىنى  ئهلى  دېدى.  دىنىدۇر. –  ئاسانلىق  ئهمهس، 

كۆتىرىپ: 
- مۇئهللىم، ئۇنداقتا ناماز ئوقۇمامدىمىز؟ - دەپ 

مۇئهللىمنىڭ سۆزىنى بۆلدى. ئۆمهر مۇئهللىم:
ئهقلى-هۇشى  يهتكهن،  باالغهتكه  ئهلى،  ياق!   -
ئوقۇشتىن  ناماز  مۇسۇلماننى  بىر  قانداق  ههر  جايىدا 
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هېچقانداق بىر باهانه-سهۋەب توسۇپ قااللمايدۇ. سۇ 
يوق ۋە ناماز ۋاقتى بولۇپ قالغان چاغدا، سۇ تېپىش 
ناماز  قىلىپ  تهيهممۇم  ئههۋالدا،  بولمىغان  ئىمكانى 
نىيهت  ئۈچۈن  تهيهممۇم  بىلهن  ئالدى  ئوقۇيمىز. 
قىلىمىز. ئاندىن ئالقىنىمىزنى ئېچىپ، پاكىزە توپىغا 
يۈزىمىزنى  ئاۋال  كېيىن  ئورغاندىن  بىر  يېنىك 
بىلهن  ئالقىنىمىز  يهنه  قېتىم  ئىككىنچى  سىاليمىز. 
توپىغا يېنىك ئۇرۇپ، ئىككى بىلىكىمىزنى سىاليمىز. 
مۇشۇنداق ئاسان، ساۋاقداشالر. – دېدى. ئهلى يهنه 

سورىدى:
تاهارەت  بىز  ئادەتته  مۇئهللىم،  ئۇنداقتا   -
ئالغاندىن كېيىن قىلىدىغان بارلىق ئىبادەتلىرىمىزنى 

تهيهممۇم قىلىش ئارقىلىق قىالالمدىمىز؟
تهيهممۇمنى  ۋاقتىدا  ناماز  ۋاخ  ههر  ئهلۋەتته!   -
ئالغاندەك  تاهارەت  بىلهن،  شهرتى  تهكرارالش 
ئۆمهر  دېدى   - قىالاليمىز.  ئىبادەتلىرىمىزنى  بارلىق 

مۇئهللىم. 
ئۆگهنگهننىڭ  نهرسه  بىر  يېڭى  ئوقۇغۇچىالر 
تهيهممۇم  ئهگىشىپ  مۇئهللىمگه  بىلهن  هاياجىنى 
نامىزىنى  پىشىن  بولۇپ  جامائهت  باشلىدى.  قىلىشقا 
چىقتى.  يولغا  ئۈچۈن  قايتىش  كېيىن  ئوقۇغاندىن 

الگېرغا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، بۇالقنىڭ يېنىدا 
سۇ  قانغىدەك  بولۇپ  ئۈچرەت  تىزىلىپ،  رەتلىك 

ئىچتى. 

پاتقاندا  كۈن  كۈنى  يهكشهنبه  ئوقۇغۇچىالر 
ئايرىلغان الگېر ئىمىر ۋە دوستلىرى ئۈچۈن ناهايىتى 
يهرلهرنى  يېڭى  ههم  ئىدى.  بولغان  پايدىلىق 
يېڭى  ههمدە  كېڭهيتسه،  دائىرىسىنى  نهزەر  كۆرۈپ 
مهكتهپته  بولۇپمۇ  ئىدى.  ئۆگهنگهن  بىلىملهر 
ۋاقىتنى  قىلماي،  هىس  بېسىم  سىقىلغاندەك  جېنى 
بىلهن  ئويناش  تاقالپ  سهكرەپ  يايراپ،  كۈلۈپ 
ئۆتكۈزگهن ئىدى. ئىمىر خۇددى بۈركۈت ئوۋىسىغا 
ئاپتۇبۇسنىڭ  ئېگىزلىكىگه  چوراقتهپه  ئوخشايدىغان 
كۆڭلىدە  قارىدى.  بىر  قېتىم  ئاخىرقى  دەرىزىسىدىن 
كېلهر يىلقى يازلىق الگېر پائالىيىتىنىڭ پىالنلىرىنى 
بېشىنى  مۆرىسىگه  بۇرهاننىڭ  ساۋاقدىشى  تۈزگهچ 

قويۇپ ئۇخالپ قالدى.      

- ههسهن تههسىن قارامان    
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تۆۋەندىكى جۈملىلهرنىڭ توغرا ياكى خاتا ئىكهنلىكىگه هۆكۈم قىلىڭ. توغرا بولسا «توغرا»، خاتا بولسا 
«خاتا» دېگهن سۆزنىڭ يېنىدىكى كاتهكچىگه ئىشارەت قىلىڭ.

تاهارەت ئالغاندا ئهزالىرىمىزنى ئۈچ قېتىم يۇيۇش سۈننهتتۇر.

تاهارەتسىز هالدا كهبىنى تاۋاپ قىلغىلى بولىدۇ.

تاهارەت ئالغاندا سۇنى ئىسراپ قىلىش مهكرۇهتۇر.

يېتىپ ياكى بىر يهرگه يۆلىنىپ تۇرۇپ ئۇخلىسا، تاهارەت سۇنمايدۇ.

بولۇپ،  يارا  ئۈستىدە  ئهزالىرىمىزنىڭ  تېگىشلىك  يۇيۇشقا  ئالغاندا  تاهارەت 
تېڭىقلىق بولسا، ئۈستىگه مهسهى قىلساق بولىدۇ. 

ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى

سۇئالالر

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

تاهارەتنىڭ  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   .١
پهرزلىرىدىن بىرى؟

ئاغزىغا سۇ ئېلىپ چايقاش ئا. 

بۇرنىغا سۇ ئېلىش ب. 

باشقا مهسهى قىلىش ت. 

قۇالققا مهسهى قىلىش (قۇالقنى هۆل  پ. 
قولدا سىالش)

تاهارەتنىڭ  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   .٢
پهزرلىرىدىن ئهمهس؟

بىلهكنى جهينهك بىلهن قوشۇپ يۇيۇش ئا. 

پۇتلىرىنى يۇيۇش ب. 

يۈزنى يۇيۇش ت. 

ئېغىزنى يۇيۇش پ. 

تاهارەتنىڭ  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   .٣
سۈننىتى؟

يۈزنى يۇيۇش ئا. 

پۇتنى ئوشۇقى بىلهن قۇشۇپ يۇيۇش ب. 

بۇرنىنى يۇيۇش ت. 

بېشىنىڭ تۆتته بىرىگه مهسهى قىلىش پ. 

تاهارەتنى  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   .٤
بۇزمايدۇ؟

بهدەندىن قان چىقىش ئا. 

كۈلۈش ب. 

ئۇخالش ت. 

هوشىدىن كېتىش پ. 
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تۆۋەندىكى بوشلۇقالرنى تىرناق ئىچىدىكى سۆزلهردىن مۇۋاپىق بولغىنىنى تالالپ تولدۇرۇڭالر.

(مىسۋاك، ئۈچ قېتىم، سۈننهتتۇر، مهكرۇهتۇر، پهرزدۇر)

تاهارەت ئالغاندا يۇيىدىغان ئهزاالرنى ..............يۇيۇش سۈننهتتۇر.

تاهارەت ئالغاندا ئهزاالرنى رەت تهرتىۋى بويىچه يۇيۇش ................... .

تاهارەت ئالغاندا چىشنى ......... بىلهن ياكى چوتكا بىلهن پاكىزالش سۈننهتتۇر.

تاهارەت ئالغاندا سۇنى كىيىمگه چاچرىتىش .............. .

تاهارەت ئالغاندا پۇتنى ئوشۇق بىلهن بىلله بىر قېتىم يۇيۇش ................. .

غۇسۇل قىلغاندا ئېغىز-بۇرۇنغا سۇ ئېلىش پهرزدۇر.

بوي تهرەت بولمىسا، قۇرئاننى تۇتقىلى بولمايدۇ.

بوي تهرەت بولمىسا، جامىگه كىرگىلى بولىدۇ ئهمما ناماز ئوقۇغىلى 
بولمايدۇ.

تهيهممۇم قىلغاندا نىيهت قىلىش شهرت ئهمهس.

تهيهممۇم قىلغان كىشى سۇ بىلهن تاهارەت ئاالاليدىغان شارائىتقا 
ئېرىشكهندە، تهيهممۇمى بوزۇلمايدۇ.

ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى

٥. تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى تاهارەتنى بۇزىدۇ؟
ئهسنهش ئا. 

يىغالش ب. 

گهپلىشىش ت. 

تهرەت قىلىش پ. 

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
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تۆۋەندىكى بوشلۇقالرنى تىرناق ئىچىدىكى سۆزلهردىن مۇۋاپىق بولغىنىنى تالالپ تولدۇرۇڭالر.

(پهرزدۇر، تهيهممۇم، مهكرۇهتۇر، ئېغىز-بۇرۇننى، سۈننهتتۇر)
غۇسۇل قىلغاندا .............. يۇيۇش پهرزدۇر. 

ئايالالرنىڭ هېيىزدىن كېيىن بوي تهرەت ئېلىشى ........... .

غۇسۇل قىلغاندا قولىمىز ۋە ئهۋرەت يېرىمىزنى يۇيۇش .......... .

غۇسۇل قىلغاندا ئهۋرەت يېرى ئۇچۇق هالدا قىبلىگه ئالدىنى قىلىش ........... .

تاهارەت ئالغۇدەك ياكى غۇسۇل قىلغۇدەك پاكىزە سۇ تاپالمىغان چاغدا ............ قىلىمىز. 

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى

١. تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى غۇسۇلنىڭ 
پهرزى؟

پۇتنى يۇيۇش ئا. 

بۇرنىغا سۇ ئېلىش ب. 

ت. باشقا مهسهى قىلىش

قۇالققا مهسهى قىلىش پ. 

٢. تۆۋەندىكى ئههۋالالردىن قايسىسىدا غۇسۇل 
قىلىش كېرەك؟

جۇنۇپ بولغاندا ئا. 

بهدەندىن قان ياكى يېرىڭ چىققاندا ب. 

تهرەت قىلغاندا ت. 

قۇسقاندا پ. 

٣. تۆۋەندىكى ئههۋالالردىن قايسىسى غۇسۇل 
قىلغاندا مهكرۇهتۇر؟

ههددىدىن زىيادە كۆپ سۇ ئىشلىتىش ئا. 

بىكاردىن بىكار گهپلىشىش ب. 

ئهۋرەت يېرى ئۇچۇق هالدا قىبلىگه  ت. 
ئالدىنى قىلىش

يۇقارىدىكىلهرنىڭ ههممىسى پ. 

٤. تۆۋەندىكىلهرنىڭ قايسىسىنى بوي تهرەت يوق 
ئههۋالدىمۇ قىلغىلى بولىدۇ؟

ناماز ئوقۇش ئا. 

قۇرئان ئوقۇش ب. 

تاماق يېيىش ت. 

كهبىنى تاۋاپ قىلىش پ. 

٥. تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى تهيهممۇمنى 
بۇزمايدۇ؟

يىغالش ئا. 

تهرەت قىلىش ب. 

ئىشلهتكۈدەك سۇ تېپىش ت. 

بۇرنى قاناش پ. 



ناماز دېگهن نېمه؟
نېمه ئۈچۈن ناماز ئوقۇيمىز؟

ناماز ئارقىلىق 
ئېرىشكهنلىرىمىز

ناماز كىملهرگه پهرز؟
ناماز تۈرلىرى
ئهزان ۋە قامهت

ناماز قانداق ئوقۇلىدۇ؟

بهش ۋاخ نامازنىڭ ئوقۇلىشى
نامازدىن كېيىنكى دۇئا ۋە 

تهسبىهلهر
نامازنىڭ پهرزلىرى، ۋاجىپلىرى، 
سۈننهتلىرى ۋە مهكرۇهلىرى
نامازدىكى تهئدىل-ئهركان
نامازنى بۇزىدىغان ئههۋالالر

جامائهت بىلهن ئوقۇلغان ناماز

جۈمه نامىزى، هېيت نامىزى ۋە 
تىراۋۇ (تهراۋىه) نامىزى

كېسهل، يولۇچى ۋە قازا نامىزى
سههۋى ۋە تىالۋەت سهجدىسى

مهكرۇه ۋاقىتالر
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

نامىزى

ناماز
مۆمىننىڭ مېراجى، دىنىمىزنىڭ تۆۋرۈگى
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تۇنجى ناماز
ئىسسىق  ئىدى.  سوغۇق  بهك  هاۋا  سهههردە  بۇ 
كېچىنىڭ  تۇرۇپ،  ئورنۇمدىن  چىقىپ،  يوتقاندىن 
كهشنى  ساپما  تارتىۋالغان  ئۆزىگه  سوغۇقىنى  بارلىق 
يالىڭاياق پۇتۇمغا كىيگهن چېغىمدا تىترەۋاتقانلىقىمنى 

هىس قىلدىم. 
ئالهم تېخى يورىمىغان ئىدى. دەرىزىگه يۆلهندىم. 
ههيۋەتلىك  تۇرغان  كۆرۈنۈپ  ئارىسىدا  ئۆيلهرنىڭ 
قهدىمىي جامىنىڭ ئېگىز مۇنارىدا بىر كىم يوق ئىدى. 
ياش  پهشتاقلىرىدا  مۇنارنىڭ  كېيىن  دەمدىن  بىر 
مهن  بولدى.  پهيدا  گهۋدىسى  ئۇرۇق  مۇئهززىننىڭ 
چاپىنىمغا چىڭ يۆگهندىم. سوغۇقتا توڭالپ كهتكهن 
بهدىنىم ۋە خىيالچان روهىمنى تىترىتىۋاتقان ئهزاننى 
كۈنى  ههر  بويان  يىلدىن  بهش  ئون  ئاڭلىغاچ، 
مهنىۋىيهتكه  ئوقىغان  تۇرۇپ  ئورنۇمدىن  سهههردە 
ئاه،  ئهسلىدىم.  تۇنجىسىنى  نامىزىنىڭ  بامدات  باي 

ئون بهش يىل ئىلگىرى...
كۆرىدىغان  ياخشى  ئهڭ  مهن  دۇنيادا  بۇ 
ئىلگىرى  يىل  بهش  ئون  بۇندىن  ئانام  قهدىردان 
ئۇ  ئىدى.  ئويغاتقان  نامىزىغا  بامدات  تۇنجى  مېنى 
ئانامنىڭ  ئىدى.  پهسلى  قىش  هازىرقىدەك  چاغمۇ 
هوجرىسىغا تۇتاش هوجرامدىكى كىچىك كارۋىتىمدا 
ۋە  نازۇك  سۆيۈپ،  پىشانهمگه  ئانام  ئۇخالۋاتقىنىمدا، 

ئىنچىكه بارماقلىرى بىلهن چاچلىرىمنى سىالپ:
- ئۆمهر، ئورنۇڭدىن تۇر! باالم، ئورنىڭدىن تۇر! 

– دېگهن ئىدى. مهن كۆزۈمنى ئېچىپ:
دېگهن  ئاتمىغاندۇ؟ -  تاڭ  ئانا، تېخى كېچه،   -

ئىدىم. 
سول  يهرگه،  سۆيىدىغان  ههمىشه  ئانام 
قېشىمنىڭ ئۈستىگه سۆيگهندىن كېيىن، ناماز ۋاقتى 
ئۆتۈپ كهتمىسۇن دېگهندەك بىلهكلىرىمدىن تۇتۇپ 

ئورنۇمدىن تۇرغۇزدى. 
ئۇيقۇچان  كىيىپ،  كهشىمنى  ساپما  كىچىك 
ماڭدىم.  كهينىدىن  ئانامنىڭ  ئوۋىالپ،  كۆزلىرىمنى 
ئانامنىڭ  ئۆتۈپ،  بىردەمدىال  كارىدوردىن  قاراڭغۇ 
هوجرىسىغا كىردۇق. باداشقان قۇرۇپ ئولتۇرغان بىر 

قارا مهشته ئوت گۆرۈلدەپ كۆيىۋاتاتتى. 
-پاه! پهرهاتمۇ ئورنىدىن تۇرۇپتۇ...

پهرهات مهشنىڭ ئۈستىدىكى چۆگۈننى ئېلىپ 
يهرگه قويىۋاتاتتى. ئۇنى بۇ چاغدا ئورنىدىن تۇرىدۇ 

دەپ ئويالپ باقماپتىكهنمهن. ئانام:
- پهرهات ههر كۈنى سهههردە ئورنىدىن بالدۇرال 

تۇرىدۇ. – دەيتتى. 
ههر  پهرهاتنىڭ  ئهمما  تۇرمايتتىم.  سهههر  مهن 
تۇرالىغانلىقىغا  ئورنىدىن  بالدۇرال  سهههردە  كۈنى 
سالدۇرۇپ،  چاپىنىمنى  ئانام  قالدىم.  ههيران 
ئۈچۈن  ئېلىش  تاهارەت  سىلىدى.  قوللىرىمنى 

چىالپچىنىڭ يېنىغا دوڭغىيىپ ئولتۇردۇم. ئانام: 
- ئۇنداق ئولتۇرساڭ، هېرىپ قالىسهن. بۇنىڭغا 
ئاستىمغا  ئورۇندۇقنى  بىر  كىچىك  دەپ   – ئولتۇر! 

قويۇپ بهردى...
تاهارەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن، ئىسسىنىش 
ئارقامغا  ئىدىم.  كهتكهن  ئالدىغا  مهشنىڭ  ئۈچۈن 
يهرگه  جاينامازنى  يۇڭ  ئانام  قارىسام،  ئۆرۈلۈپ 
رومىلىنى  يېشىل  بېشىغا  ئانام  ئىكهن.  سېلىۋاتقان 

ئارتقاچ مېنى چاقىردى:
- بۇياققا كهل!

كهلدىم.  يېنىغا  ئانامنىڭ 
بىلهن  ئانام  زىرىپ  ۋە  يېقىملىق 

ئۈستىدە  جاينامازنىڭ  بىلله 
تۇردۇم. 

ئانام «ئالالهۇ ئهكبهر» 
دولىسىغىچه  قولىنى  دەپ 

مهنمۇ  باشلىغاندا،  نامازغا  كۆتىرىپ 
شۇنداق قىلدىم. ئانام قانداق قىلسا، 
مهنمۇ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ، بامداتنىڭ 
سۈننىتىنى  رەكئهت  ئىككى 
ساالم  تهرەپكه  ئىككى  ئوقىدىم. 
ئانام  كېيىن،  بولغاندىن  بېرىپ 
ماڭا قاراپ تاتلىق تهبهسسۇم بىلهن 

كۈلگىنىچه:
كىشى  ئايال  سهن  باالم،   -

قولىنى  كىشى  ئايال  ئهمهسقۇ؟! 
سهن  كۆتىرىدۇ.  مۈرىسىگىچه 

قوللىرىنى  ئهرلهر  كىشى.  ئهر 
قۇلىقىغىچه كۆتىرىدۇ. – دېدى. 
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ئىسسىق قوللىرى بىلهن مېنىڭ كىچىك قولۇمنى 
تۇتۇپ قۇلىقىمغىچه كۆتىرىپ:

نامازغا  ئهرلهرنىڭ  دەپ   – مۇشۇنداق!  مانا   -
باشلىغاندىكى تهكبىرىنى ئۆگهتتى. 

ئۆگهتكىنىدەك  ئانامنىڭ  تهكبىرنى  مهنمۇ 
ئېيتىپ نامىزىمنى تاماملىدىم. نامازدىن كېيىن دۇئا 

قىلماقچى بولغىنىمدا: 

-ئانا، قانداق دۇئا قىلىمهن؟ - دەپ سورىدىم. 

ئوقۇپ  دۇئاسىنى  قىلدى.  ئىشارەت  ماڭا 
ئوقۇپ  بۈگۈنگىچه  تا  مهن  كېيىن،  بولغاندىن 

كېلىۋاتقان بۇ دۇئانى ئۆگهتتى: 

ئۈچۈن  بولغانلىقىم  مۇسۇلمان  «ئالالهىم!   -
ۋەتىنىمىزنى  ئېيتىمهن...  ههمدۇ-سانا  ساڭا 
تىلهيمهن...  قوغدىشىڭنى  قارشى  دۈشمهنلهرگه 
پاالكهتكه  قالغان،  ئاغرىپ  قالغان،  قىيىنچىلىقتا 
يولۇققان، كهمبهغهللىك، پېقىرچىلىقتا قالغان بارلىق 
تىنچ-ئامان  ۋە  ساق-ساالمهت  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۆزەڭ  دېگىن.  تىلهيمهن...»  سهندىن  بولىشىنى 

شهيتاننىڭ  ۋە  بولىشىڭ  ئادەم  بىر  ياخشى  ئۈچۈن 
هېلىسىگه ئالدانماسلىقىڭ ئۈچۈن دۇئا قىل!...

نامازدىن كېيىن ئانام جاينامازنى يىغىشتۇرغاچ، 
ئۇخلىمايدىغانلىقىمنى  ياكى  ئۇخاليدىغان  مېنىڭ 
بىلمهيتتىم...  بۇنى  بارمىدى؟  ئۇيقۇم  سورىدى. 

جاۋاپ بهرمىدىم. 

- ئۇنداقتا، ماڭ! بېرىپ كىتاۋىڭنى ئېلىپ كهل! 
دەرسىڭنى ئاڭالپ باقاي. 

- ماقۇل!

كارىدۇردىن تىزال ئۆتۈپ، ئۈستىلىمنىڭ ئۈستىدە 
ئېچىغلىق تۇرغان كىتاۋىمنى ئېلىپ، ئانامنىڭ يېنىغا 
چىقمىدى.  خاتالىقىم  هېچقانداق  كهلدىم.  يۈگرەپ 

ئانام كهچته ئۇخاليدىغان چېغىمدا دائىم:

ئۈچ  دەرسىڭنى  ئىلگىرى  ئۇخالشتىن  كهچته   -
ساڭا  ئۇنى  پهرىشتىلهر  ئۇخلىغاندا  باالم.  ئوقۇ  قېتىم 

ئۆگىتىدۇ. – دەيتتى. 
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جانلىق  قانداق  ههر  ياشايدىغان  يۈزىدە  يهر 
بىلهن  ئۇسۇل  بىر  خاس  ئۆزىگه  مهۋجۇدات 
راببىمىزگه ئىبادەت قىلماقتا، تهسبىه ئېيتماقتا. ناماز 
تهسبىهلىرىنى  ۋە  ئىبادەت  مهۋجۇداتالرنىڭ  بارلىق 
ئىبادەتتۇر.  بىر  بهرىكهتلىك  ئىخچاملىغان 
ئىسالمدىكى ئهڭ مۇهىم ئىبادەت بولغانلىقى ئۈچۈن، 
دەپ  تۆۋرۈگى»  «دىننىڭ  ئۇنى  پهيغهمبىرىمىز 

ئاتىغان. 
مهنىسىنى  دۇئا»  «ياخشى  قىلىش»،  «دۇئا 
مېراجى»دۇر.  «مۆمىننىڭ  ناماز  ئىپادىلهيدىغان 
بېرىشىدۇر.  هۇزۇرىغا  راببىنىڭ  مۆمىننىڭ  يهنى، 
ناماز ئارقىلىق بىز ههر كۈنى بهش قېتىم ئالالهنىڭ 
قۇلى  ئۇنىڭ  هالدا  سهمىمى  چىقىمىز.  هۇزۇرىغا 
زامان  ههر  كۆرسىتىپ،  ئىكهنلىگىمىزنى  (بهندىسى) 

ئۇنىڭغا مۇهتاج ئىكهنلىگىمىزنى ئهسلهيمىز. 
بىر  تهشهككۈرىمىزنىڭ  ئالالهقا  ناماز 
ئىپادىسىدۇر. ئالاله بىزگه بهرگهن نېئمهتلهر ئۈچۈن 
هۆرمهت  شۈكۈر،  ئۇنىڭغا  ئارقىلىق  ۋاستىسى  ناماز 
ناماز  چۈنكى  كۆرسىتىمىز.  مۇههببىتىمىزنى  ۋە 

هۆرمهتلهرنىڭ ئهڭ كاتتىسىدۇر. 
ياردەم  ئۇنىڭدىن  قىلىش،  دۇئا  ئالالهقا  ناماز 
تىلهش ۋە گۇناهلىرىمىزنىڭ ئهپۇ قىلىنىشى ئۈچۈن 

ئۇنىڭغا يالۋۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر. 
قهلبنىڭ  تۆۋرۈگى،  دىننىڭ  ناماز  قىسقىسى، 
تومۇرىدۇر.  جان  هاياتىمىزنىڭ  مهنىۋى  نۇرىدۇر. 
مهنىۋى  پاكىزلىغاندەك،  جهههتته  جىسمانىي  بىزنى 
جهههتتىمۇ بىزنى جانلىق، روهلۇق قىلىدىغان ئهڭ 

گۈزەل ئىبادەتتۇر.

ناماز دېگهن نېمه؟

(تىرمىزى: «دەئاۋات»، ٨٥)

«ناماز كىشىنىڭ قهلبىدە بىر نۇردۇر. خالىغانالر 
ئۇنىڭ بىلهن نۇرالنغاي، قهلبىدىكى نۇرنى 
تېخىمۇ كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن تىرىشقاي.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

ئۇ پهرىشتىلهر بۇ كېچىمۇ ماڭا دەرس ئۆگهتكهن 
بىلهن  قوللىرى  شهپقهتلىك  ئانام  مىهرىبان  ئىدى. 

چېچىمنى سىلىغاچ «ئاپىرىن!» دېگهندىن كېيىن:
خېلى  يهنه  چاغقىچه  ماڭىدىغان  مهكتهپكه   -

ۋاقىت بار. – دەپ مېنى كارۋىتىمغا ياتقۈزدى.
قارايتتىم.  ئانامغا  كهلمهيۋاتاتتى.  ئۇيقۇم 
قۇرئانى- بېرىپ  ئاستا  ئانام  ئارتقان  رومال  يېشىل 
كهرىمنى قولىغا ئالدى. دەرىزىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ 
يېقىملىق ئاۋازى بىلهن ئوقۇشقا باشلىدى. روهىمغا 
ئاۋازنى  گۈزەل  بۇ  تاشلىغان  ئىز  كهبى  شېئىر 
ۋە  چىرايلىق  ئاستىدىكى  رومال  يېشىل  ئاڭلىغاچ، 

ئاستا-ئاستا  قىلغاچ،  تاماششا  چېهرىسىنى  پاكىزە 
يالۋۇرىۋاتقان  ئالالهقا  بېشىنىڭ  سىلكىنىۋاتقان 
ئانامنى  مۈگدەۋاتاتتىم.  قارىغاچ  رېتىمىغا  يېنىك 
ئوقۇۋاتقان  قۇرئان  ئوخشىتاتتىم.  پهرىشتىگه  بىر 
خىيال  پهرىشتىلهرنى  يىغىلغان  ئهتراپىغا  ئانامنىڭ 
قاناتلىرىنىڭ  كۆرۈنمهس  پهرىشتىلهرنىڭ  قىلىپ، 
تهگكهنلىگىنى  چېچىمغا  سىلىغان  باياتتىن  ئانام 

هىس قىلغاندەك بولۇپ ئۇيقۇغا كهتتىم.
- ئۆمهر سهيپىدىن
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نېمه ئۈچۈن ناماز ئوقۇيمىز؟

(تاها سۈرىسى ١٤-ئايهت)

«مېنى ئهسلهش ئۈچۈن ناماز ئوقۇ!»
ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

(ههج سۈرىسى ٧٧-ئايهت)

«ئى مۆمىنلهر! بهختكه ئېرىشىشىڭالر 
ئۈچۈن رۇكۇ قىلىڭالر، سهجدە قىلىڭالر، 

(يالغۇز) پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت 
قىلىڭالر، ياخشى ئىشالرنى قىلىڭالر.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

بىر  بولغان  ئالالهقا  ياراتقۇچى  بىزنى  ناماز 
ئالالهقا  ئۇلۇغ  ياراتقۇچىمىز  ۋەزىپىمىزدۇر.  قۇللۇق 
سۆيگۈ-مۇههببىتىمىزنى  ئۇنىڭغا  ۋە  يېقىنلىشىش 

كۆرسىتىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇيمىز. 
نېئمهتلهرنى  سان-ساناقسىز  بىزگه  راببىمىز 
تهشهككۈر  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن  نېئمهتلهر  ئۇ  بهرگهن. 
بهرگهن  بىزگه  ئالاله  نامازنى  كېرەك.  ئېيتىشىمىز 

نېئمهتلهرگه تهشهككۈر ئېيتىش ئۈچۈن ئوقۇيمىز. 
ههر نېئمهتنىڭ شۈكرىسى ئۇنىڭ ئۆز خىلىدىن 
بولىدۇ. كهمبهغهللهرگه زاكات بهرسهك، ئالاله بىزگه 
بهرگهن مال ۋە بايلىققا شۈكرى قىلغان بولىمىز. روزا 
تۇتساق، ساغالم بهدەن ۋە خىلمۇ-خىل يېمهكلىكلهرگه 
بولىمىز.  قىلغان  شۈكۈر  ئۈچۈن  بولغانلىقىمىز  ئىگه 
ناماز ئوقۇساق، بىزنى ئىنسان قىلىپ ياراتقان ئۇلۇغ 
راببىمىزگه ئهڭ گۈزەل شهكىلدە تهشهككۈر ئېيتقان، 

بهدىنىمىزنىڭ شۈكرىسىنى ئادا قىلغان بولىمىز. 
ۋە  بۇغۇم  بىر  «ههر  ئهلهيهىسساالم:  پهيغهمبهر 
سۆڭىكىڭالرنىڭ شۈكرىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن بىر 

سهدىقه الزىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ههر تهسبىه سهدىقىدۇر. 
ههر ههمدۇ-سانا سهدىقىدۇر. ههر تههلىل «ال ئىالهه 
ئىلاللاله» سۆزىنى تهكرارالش سهدىقىدۇر. يامانلىقنى 
ۋاقتىدا  چاشگاه  بهندىنىڭ  سهدىقىدۇر.  توسۇش 
ئوقىغان  ۋاقىتتا)  بولغان  چۈشكىچه  (ئهتتىگهندىن 
ههممىسىگه  مۇشۇالرنىڭ  نامىزى  رەكئهت  ئىككى 
ئارقىلىق  دېيىش   (٨٤ «مۇسافىرىن»،  (مۇسلىم:  يېتهر.» 

نامازنىڭ ئههمىيىتىنى كۆرسهتكهن. 
بۇ  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  بىز 
داۋاملىق  نامىزىمىزنى  قىلىپ،  رىئايه  تهۋسىيىسىگه 
ئوقۇشىمىز كېرەك. بۇ ئارقىلىق ئۇلۇغ ئالالهقا بولغان 
بهدەندىن  ساغالم  كۆرسىتىشىمىز،  مۇههببىتىمىزنى 
بارلىق  بهرگهن  باشالپ  نېئمهتتىن   چوڭ  ئىبارەت 
نېئمهتلىرى ئۈچۈن ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىشىمىز الزىم.
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ناماز ئارقىلىق ئېرىشدىغانلىرىمىز

(بهقهرە سۈرىسى ١٥٣-ئايهت)

«ئى مۆمىنلهر! سهۋر ئارقىلىق ۋە ناماز ئارقىلىق 
ياردەم تىلهڭالر. ئالاله ههقىقهتهن سهۋر 

قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

(رەئد سۈرىسى ٢٨-ئايهت)

«بىلىڭالركى، دىلالر پهقهت ئالالهنى ياد 
ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

(هۇد سۈرىسى ١١٤-ئايهت)

«كۈندۈزنىڭ ئىككى تهرىپىدە (يهنى ئهتتىگهندە 
ۋە كهچقۇرۇن ۋاقىتلىرىدا) ۋە كېچىنىڭ دەسلهپكى 
ۋاقىتلىرىدا ناماز ئۆتىگىن. شۈبهىسىزكى، ياخشى 

ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ. بۇ 
چۈشهنگۈچىلهر ئۈچۈن ۋەز-نهسىههتتۇر.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

(ئهنكهبۇت سۈرىسى ٤٥-ئايهت)

«ناماز ههقىقهتهن قهبىه ئىشالردىن ۋە 
گۇناهالردىن توسىدۇ.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

ئوقىغان نامىزىمىزنىڭ بهدىنىمىزگه، روهىمىزغا 
ۋە ئىجتىمائى تۇرمۇشىمىزغا نۇرغۇن پايدىسى بار. بۇ 

پايدىالرنىڭ بىر قىسمى تۆۋەندىكىچه:

شهكىلدە  گۈزەل  ئهڭ  ئالالهنى  بىزگه  ناماز 
ئهسلىتىدۇ

ئۇلۇغ راببىمىز «قهلبىمىزنىڭ ئالالهنى ئهسلهش 
ئېرىشىدىغانلىقى»نى  خاتىرجهملىككه  ئارقىلىقال 
ياخشى  بهك  ههممىدىن  چۈنكى  بىلدۈرگهن. 
ئىسمىنى  ئۇنىڭ  ئهسلهش،  راببىمىزنى  كۆرگهن 
يادىمىزدا تۇتۇش سىقىلغان روهىمىزنى راههتلىتىدۇ، 
كۆڭلىمىزگه  بېغىشاليدۇ،  خۇشاللىق  قهلبىمىزگه 

هۇزۇر بېرىدۇ. 

ئۇسۇلى  ياخشى  ئهڭ  ئهسلهشنىڭ  ئالالهنى 
نامىزىمىز  رەكئهتلىك  ههر  ئوقۇغان  ئوقۇشتۇر.  ناماز 
بىزگه ئالالهنى ئهسلىتىدۇ. شۇڭا ناماز ئالاله بىزگه 
بهرگهن بۈيۈك بىر نېئمهتتۇر. بۇ نېئمهتنىڭ قهدرىنى 
ههر  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  بىلىدىغان  ياخشى 
ئالالهنى  نامازدا  ئالدىرىغان.  ئۈچۈن  ناماز  پۇرسهتته 
ئهسلهش بىلهن ئېرىشكهن هۇزۇر ۋە بهختىيارلىقنى 
جۈملىدە  دېگهن  خۇشاللىقىمدۇر»  مېنىڭ  «ناماز 

ئىپادىلىگهن.  

كۈنىنى  هېساپ  ۋە  ئاخىرەتنى  بىزگه  ناماز 
ئهسلىتىدۇ

ئاخىرەتنى  ئىنسانالرغا  دۇنيادا  بۇ 
ئاخىرەتنى  بار.  نهرسه  نۇرغۇن  ئۇنتۇلدۇرىدىغان 
ئۇنتۇغان، هېساپقا تارتىلىدىغانلىقىنى ئويلىمايدىغان 
ههرخىل  ئۈچۈن  مهنپهئهتى  شهخسىي  ئىنسانالر 
شۇڭا  تارتمايدۇ.  باش  قىلىشتىن  ئىشالرنى  يامان 
نهرسه  بىر  ئهسلىتىدىغان  ئاخىرەتنى  ئىنسانالرغا 

الزىم. 

نامازلىرىمىز  ئوقۇلغان  بىلهن  تهئدىل-ئهركان 
ۋە  ئاخىرەت  ئالالهنى،  قېتىم  بهش  ههركۈنى  بىزگه 
هېساپ  ۋە  ئاخىرەت  ئهسلىتىدۇ.  كۈنىنى  هېساپ 
ئهسكى  ۋە  يامانلىقتىن  ئويلىغانسىرى  كۈنىنى 
مېلىغا  باشقىالرنىڭ  يىراقلىشىمىز،  ئىشالردىن 
ههققىنى  خهقنىڭ  سالمايمىز،  زىيان  جېنىغا  ۋە 

يېمهيمىز.
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ناماز بىزنى گۇناهتىن پاكىزاليدۇ

بارىدىغان  هۇزۇرىغا  رەببىمىزنىڭ  ناماز 
ئالالهنىڭ  ئۇلۇغ  ئوقۇغاندا  ناماز  پهيتىمىزدۇر. 
هۇزۇرىغا چىققانلىقىمىزنى بىلىمىز. گۇناه بولىدىغان 
ئوقۇغاندا  ناماز  بولغىنىمىزدا،  قىلماقچى  ئىشنى  بىر 
ئهسلهپ،  چىقىدىغانلىقىمىزنى  هۇزۇرىغا  ئالالهنىڭ 
شۇنداق  كېچىمىز.  ۋاز  قىلىشتىن  ئىش  گۇناه 
قىلىپ، قهلبىمىزنى يامان نىيهت، ناچار خىيالالردىن، 
تىلىمىزنى ۋە قولىمىزنى يامان ئىشالردىن پاكىزلىغان 

بولىمىز. 

ناماز بىزنى گۈزەل ئهخالقلىق بولۇشقا 
ئۈندەيدۇ

ۋە  خاتالىقلىرىمىز  قىلغان  بىزنىڭ  پهيتى  ناماز 
قىلىشىمىز  تۆۋبه  قىلىپ،  هىس  گۇناهلىرىمىزنى 
ئارقىلىق  ناماز  پۇرسهتتۇر.  بىر  ياخشى  ئۈچۈن 
كۈندە  تىلهيمىز.  مهغپىرەت  ۋە  ۋە  ئهپۇ  رەببىمىزدىن 
قىلغان  تۇرۇپ،  هۇزۇرىدا  رەببىمىزنىڭ  قېتىم  بهش 
ئىكهنلىكىنى  خهۋەردار  ئۇنىڭ  ئىشىمىزدىن  ههر 
دىققهت  ئىش-ههرىكهتلىرىمىزگه  چۈشىنىپ، 
قىلىدىغان بولىمىز. بۇنىڭ بىلهن گۈزەل ئهخالقلىق 

ئادەم بولىمىز. 

ناماز كۈنلىرىمىزنى بهرىكهتلىك قىلىدۇ

چېغىمىزدا  ئوقۇغان  داۋاملىق  نامىزىمىزنى 
ئاساسهن  ۋاقتىغا  ناماز  ۋاقتىمىزنى  كۈنلۈك  ههر 
بامدات  ئىلگىرى  چىقىشتىن  كۈن  تهڭشهيمىز. 
ئىشىمىزنى  ۋە  تۇرىمىز  ئورنىمىزدىن  ئۈچۈن  نامىزى 
تېخى  كىشىلهر  نۇرغۇن  باشاليمىز.  سهههردە 
بىر  خېلى  ئىشىمىزدىن  بىز  چاغدا  ياتقان  ئۇخالپ 
قىسمىنى قىلىپ بولىمىز. شۇنداق قىلىپ، سۈيۈملۈك 
سهههر  ئۈممىتىمنىڭ  «ئالالهىم!  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ۋاقىتلىرىنى بهرىكهتلىك قىل!» دېگهن دۇئاسىدىن 

نېسىۋىمىزنى ئالىمىز. 

كۈننىڭ ئهڭ ئالدىراش ۋاقتىدا ئوقۇغان پىشىن 
روهىمىزنى  ئهسلهيمىز،  ئالالهنى  نامىزىدا  ئهسىر  ۋە 
ئېلىپ،  ئارام  ئارىلىقلىرىدا  ناماز  ئالدۇرىمىز.  ئارام 
قىلىش  خىزمهت  راههتلهپ،  جهههتته  پىسخىك 
دەم  خزمىتىمىزنىمۇ  توپاليمىز.  ئېنېرگىيه  ئۈچۈن 
ئالغاچ قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن، ئىش ئۈنۈمىمۇ يۇقىرى 

بولىدۇ. 

نامازشام ۋە خۇپتهن نامازلىرىنى ئوقۇش بىلهن شۇ 
كۈننىڭ هېساۋاتىنى قىلىپ، بهندىلىك ۋەزىپىمىزنى 

ئادا قىلغاننىڭ هۇزۈرى ئىچىدە ئۇخالشقا ياتىمىز. 

ناماز بىزنى پاكىزلىققا ئادەتلهندۈرىدۇ

ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تاهارەت ئالغان ۋاقتىمىزدا 
بولىدىغان  كىر  تىز  ئهڭ  تۇرمۇشىمىزدا  كۈندىلىك 
بهدىنىمىزنىڭ،  پاكىزاليمىز.  يۇيۇپ  ئهزالىرىمىزنى 
ئوقۇيدىغان  ناماز  ۋە  كىيىم-كېچهكلىرىمىزنىڭ 
يهرنىڭ پاكىزە بولىشىغا دىققهت قىلىمىز. كۈندە بىر 
قولىمىزنى،  ئارقىلىق  ئېلىش  تاهارەت  قېتىم  نهچچه 
بىزنى  بۇالر  پاكىزاليمىز.  پۇتىمىزنى  ۋە  يۈزىمىزنى 

پاكىزلىققا ئادەتلهندۈرىدۇ. 

ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  قېتىم  بىر 
دوستلىرىدىن:

- سىلهردىن بىرەيلهننىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىدا 
بىر دەريا بولسا، ئۇ ههر كۈنى بۇ دەريادا بهش 
قاالرمۇ؟  كىر  بهدىنىدە  ئۇنىڭ  يۇيۇنسا،  قېتىم 

- دەپ سورىدى. 
ساهابىلهر:

كىر  هېچقانداق  بهدىنىدە  كىشىنىڭ  ئۇ   -
قالمايدۇ. – دېيىشتى. پهيغهمبىرىمىز:

- بهش ۋاخ ناماز مانا شۇنىڭغا ئوخشايدۇ. 
بهش ۋاخ ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ گۇناهلىرىنى 

ئالاله ئۆچۈرۈپ يوق قىلىدۇ. – دېدى.
(بۇخارى: «مهۋاقىت»، ٦؛ مۇسلىم: «مهساجىت»، ٢٨٣)
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بهش ۋاخ ناماز مېراج كېچىسىدە پهرز قىلىنغان بىر 
يهتكهن  باالغهتكه  ۋە  جايىدا  ئهقلى-هۇشى  ئىبادەتتۇر. 

ههربىر مۇسۇلماننىڭ بهش ۋاخ ناماز ئوقۇشى پهرزدۇر. 

ناماز ئوقۇشنى ئالاله كهسكىن ئهمىر قىلغان. بهش 
ۋاخ نامازنىڭ پهرز ئىكهنلىكىگه ئىشىنىش بىلهن بىرلىكته 
هورۇنلۇق قىلىپ ناماز ئوقۇمىغانالر چوڭ گۇناه قىلغان 

بولىدۇ. 

دىنىمىز بالىالرنىڭ كىچىك چاغدىن باشالپال نامازغا 
پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  قىلىدۇ.  تهلهپ  ئادەتلىنىشىنى 
بالىالرغا يهتته ياشقا كهلگهندە ناماز ئوقۇشنى ئۆگىتىشنى 
كېيىن  كهلگهندىن  ياشقا  ئون  بالىالر  قىلغان.  تهۋسىيه 

نامازنى داۋاملىق ئوقۇشى كېرەكلىگىنى تهكىتلىگهن.

ناماز كىملهرگه پهرزدۇر؟

(تىرمىزى: «مهۋاقىت»، ١٨٨)

«قىيامهت كۈنى بهندىلهر هېساب بېرىدىغان 
تۇنجى ئهمهل ئۇالرنىڭ ئوقۇغان نامىزىدۇر. ئهگهر 

نامازلىرى جايىدا بولسا، ئىشلىرى ئوڭۇشلۇق 
بولۇپ، پايدا تاپىدۇ. ئهگهر نامىزى جايىدا بولمىسا، 

هېساب بېرەلمهي زىيان تارتىدۇ...»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

نامازنىڭ تۈرلىرى
نامازالر ئادەتته ئۈچكه بۆلىنىدۇ: پهرز، ۋاجىپ ۋە سۈننهت

ناماز تۈرلىرى

سۈننهت نامازالرۋاجىپ نامازالرپهرز نامازالر

(نىسا سۈرىسى ١٠٣-ئايهت)

«شۈبهىسىزكى، ناماز مۆمىنلهرگه ۋاقتى 
بهلگىلهنگهن پهرز قىلىندى.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

ئا. پهرز نامازالر
پهرز نامازالر ئۈچ تۈرلۈكتۇر:

بهش ۋاخ ناماز  .١

١) بامدات نامىزى: ئىككى رەكئهت سۈننهت، ئىككى 
رەكئهت پهرز، جهمئى تۆت رەكئهتتۇر. 

ئاندىن  سۈننهت،  رەكئهت  ئىككى  بىلهن  ئالدى 
كېيىن ئىككى رەكئهت پهرزى ئوقۇلىدۇ. 

تۆت  ئاۋال  رەكئهتتۇر.  ئون  نامىزى:  پىشىن   (٢
پهرز،  رەكئهت  تۆت  ئاندىن  سۈننهت،  ئالدىنقى  رەكئهت 

ئاندىن ئىككى رەكئهت ئاخىرقى سۈننهت ئوقۇلىدۇ.
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بهش ۋاخ نامازنىڭ رەكئهت سانى

بامدات

پىشىن

ئهسىر

نامازشام

خۇپتهن

2

4

4

4

2

4

4

3

4

-

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

3

4

10

8

5

10+3

40

پهرز نامازالر

جىنازا نامىزىجۈمه نامىزىبهش ۋاخ ناماز

 خۇپتهن
نامىزى نامازشام  ئهسىر

نامىزى
پىشىن
نامىزى

بامدات
نامىزى

ئالدى  رەكئهتتۇر.  سهككىز  نامىزى:  ئهسىر   (٣
رەكئهت  تۆت  ئاندىن  سۈننهت،  رەكئهت  تۆت  بىلهن 

پهرزى ئوقۇلىدۇ. 

بىلهن  ئالدى  رەكئهتتۇر.  بهش  نامازشام:   (٤
رەكئهت  ئىككى  كېيىن  ئاندىن  پهرز،  رەكئهت  ئۈچ 

سۈننهت ئوقۇلىدۇ. 

ئالدى  رەكئهتتۇر.  ئون  نامىزى:  خۇپتهن   (٥

بىلهن تۆت رەكئهت دەسلهپكى سۈننهت، ئاندىن تۆت 

رەكئهت پهرز، ئاندىن كېيىن ئىككى رەكئهت ئاخىرقى 

ئۈچ  كېيىن  نامىزىدىن  خۇپتهن  ئوقۇلىدۇ.  سۈننهت 

رەكئهت ۋىتىر نامىزى ئوقۇلىدۇ، بۇ ناماز ۋاجىپتۇر.

دەسلهپكى 
ئاخىرقى سۈننهتپهرزسۈننهت

جهمئىۋىتىرسۈننهت

پىشىن  كۈنى  جۇمه  نامىزى:  جۈمه   .٢
ئوقۇلىدۇ.  ئورنىدا  نامىزىنىڭ  پىشىن  ۋاقتىدا 

٣. جىنازا نامىزى (مېيىت نامىزى): قازا قىلغان 
مۇسۇلمان ئۈچۈن دۇئا ۋە ياخشى تىلهكتىن ئىبارەتتۇر. 

رۇكۇ ۋە سهجدىسى يوق. پهرزى-كۇپايىدۇر. 
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ۋاجىپ نامازالر

هېيت نامىزى

قۇربان 
هېيت 
نامىزى

رۇزا هېيت 
نامىزى

ۋىتىر نامىزى

ب. ۋاجىپ نامازالر

١) هېيت نامىزى: هېيت نامىزى ئىككى 
رەكئهتتۇر، جامائهت بىلهن بىرلىكته ئوقۇلىدۇ. 

٢) ۋىتىر نامىزى: ئۈچ رەكئهتتۇر. خۇپتهن 
نامىزىدىن كېيىن ئوقۇلىدۇ. ۋاقتىدا ئوقۇيالمىغان 

ۋىتىر نامىزىنىڭ قازاسىنى ئوقۇشمۇ ۋاجىپتۇر.

ت. سۈننهت نامازالر

سۈننهت نامازالر: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پهرز 
ۋە ۋاجىپ نامازالردىن سىرت ئوقۇغان نامازالردۇر. 

پهرز نامازالرغا باغلىق ياكى باغلىق ئهمهسلىگى 
جهههتته ئىككى تۈرگه ئايرىلىدۇ:

پهرز  بۇالر  بولغانالر:  باغلىق  نامازالرغا  پهرز   .١
ئوقۇلىدىغان  كېيىن  ياكى  ئىلگىرى  نامازالردىن 

سۈننهت نامازالر

بهش  سۈننىتى:  نامازنىڭ  ۋاخ  بهش  ئا) 
كېيىن  ياكى  ئىلگىرى  پهرزىدىن  نامازنىڭ  ۋاخ 
بامدات  (مهسىلهن:  نامازالر  سۈننهت  ئوقۇلىدىغان 

نامىزىنىڭ سۈننىتى).

ب) جۈمه نامىزىنىڭ سۈننىتى: جۈمه نامىزىنىڭ 
پهرزىدىن ئىلگىرى ۋە كېيىن ئوقۇلىدىغان سۈننهت 
ۋە  سۈننىتى  دەسلهپكى  نامىزىنىڭ  (جۈمه  ناماز 

ئاخىرقى سۈننىتى)

سۈننهت  ئهمهس  باغلىق  نامازالرغا  پهرز   .٢
نامازالر: بۇالر خالىغان بىر پهرز نامازنىڭ سۈننىتى، 
سۈننىتى  ئاخىرقى  ياكى  سۈننىتى  دەسلهپكى 
بولمىغان  باغلىق  نامازالرغا  پهرز  بهلكى  ئهمهس، 
هالدا مۇستهقىل ئوقۇلىدىغان نامازالردۇر. پهيغهمبهر 

بىر  نامازالردىن  خىل  بۇ  ئوقۇغان  ئهلهيهىسساالم 
قانچىسى تۆۋەندىكىچه:

خۇپتهن  رامىزاندا  نامىزى:  (تىراۋۇ)  ١)تېراۋىه 
ئىلگىرى  نامىزىدىن  ۋىتىر  ۋە  كېيىن  نامىزىدىن 

ئوقۇلىدىغان يىگىرمه رەكئهت ناماز.

٢) تهههججۈد نامىزى (كېچه نامىزى): خۇپتهن 
ئىلگىرى  نامىزىدىن  بامدات  كېيىن،  نامىزىدىن 
كېچىنىڭ ئاخىرقى قىسمىدا ئىككى رەكئهتتىن ئون 

رەكئهتكىچه بولغان ئارلىقتا ئوقۇلىدىغان ناماز.

كۈن  نامىزى:  ۋاقتى)  (چاشگاه  قۇشلۇق   (٣
ئۆتكهندىن  ۋاقىت  سائهت  بىر  تهخمىنهن  چىقىپ 
سائهت  بىر  مهزگىلىدىن  چىڭقىچۈش  ۋە  كېيىن 
سهككىز  رەكئهتتىن  ئىككى  ۋاقىتالردا  ئىلگىرىكى 
رەكئهتكىچه بولغان ئارىلىقتا ئوقۇلىدىغان نامازدۇر. 

كېيىن  نامازشامدىن  نامىزى:  ئهۋۋابىن   (٤
ئىككى رەكئهتتىن ئالته رەكئهتكىچه بولغان ئارلىقتا 

ئوقۇلىدىغان ناماز.

مهسجىدكه،  بىر  تاهىييهتۈل-مهسجىد:   (٥
جامىگه كىرگهندە ئولتۇرۇشتىن ئىلگىرى مهسجىدكه، 
ئىككى  ئوقۇلىدىغان  ئۈچۈن  بىرىش  ساالم  جامىگه 

رەكئهت ناماز.
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سۈننهت نامازالر

پهرز نامازالرغا باغلىق بولمىغانالر پهرز نامازالرغا باغلىق بولغانالر
(نهپله نامازالر)

جۈمه 
نامىزىنىڭ 
سۈننهتلىرى

بهش ۋاخ 
نامازنىڭ 
سۈننىتى

تاهىييهتۈل-
مهسجىد 
نامىزى

ئهۋۋابىن 
نامىزى

قۇشلۇق 
نامىزى

تهههججۈد 
نامىزى

تىراۋۇ 
نامىزى

«كۆپ ناماز ئوقۇپ ماڭا ياردەم قىل!»
لهقىمى  فىراس  ئهبۇ  كىرامدىن  ساهابه 
كائاب  ئىبنى  رەبىئا  بولغان  مهشهۇر  بىلهن 
قىالتتى.  خىزمهت  كۆپ  پهيغهمبىرىمىزگه 
بهك  خىزمىتىدىن  بۇ  ئۇنىڭ  پهيغهمبىرىمىز 
مهمنۇن ئىدى. پهيغهمبىرىمىزگه خىزمهت قىلىش 
خاتىرىسىدە  بىر  ساهابه  بۇ  ئېرىشكهن  شهرىپىگه 

مۇنداق دېگهن: 
رەسۇلۇلاله  ئىدى.  ۋاقتى  كېچه  «بىر 
ئهلهيهىسساالمغا تاهارەت سۈيى تهييارالپ بهرگهن 

ئىدىم. بۇ سهۋەپتىن ماڭا:
- رەبىئا! مهندىن خالىغان بىر نهرسه تىله! 

– دېدى. مهن:
- ئهي ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى! مهن 

ئويلىنىپ بېقىپ ساڭا ئېيتاي. – دېدىم. ئاندىن 
كۆڭلۈمدە: «دۇنيا نېمهتلىرى ۋاقىتلىقتۇر، 

كېلىپ كېتىدۇ. ماڭا يهتكۈدەك رىزىقمۇ ئايىغىمغا 
كېلىۋاتىدۇ. ئهڭ ياخشىسى، مهن ئالالهنىڭ 

ئهلچىسىدىن ئاخىرەت هاياتىمغا مۇناسىۋەتلىك 
بىر نهرسه تىلهي. چۈنكى ئالالهنىڭ نهزىرىدە 
پهيغهمبهرنىڭ مهرتىۋىسى يۈكسهكتۇر.» دەپ 

ئويلىدىم. كېيىن پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىغا 
كهلگىنىمدە پهيغهمبىرىمىز:

- نېمىنى قارار قىلدىڭ رەبىئا؟ - دەپ 
سورىدى. مهن ئۇنىڭغا:

جهننهتته  پهيغهمبىرى،  ئالالهنىڭ  ئهي   -
تىلهيمهن.  بولۇشۇمنى  بىرگه  بىلهن  سهن 
قۇتۇلدۇرىشى  جهههننهمدىن  مېنى  ئالالهنىڭ 
تىلهيمهن.  قىلىشىڭنى  شاپائهت  ماڭا  ئۈچۈن 

– دېدىم. پهيغهمبىرىمىز:

- باشقا بىر نهرسه تىلىمهمسهن؟ - دېدى. 
مهن:

ئىبارەت.  مۇشۇالردىن  تىلىگىم  مېنىڭ   -
ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبهر  دېدىم.   –

ۋەسهللهم:

- ئۇنداق بولسا، كۆپ ناماز ئوقۇپ، 
سهجدە قىلىپ، ئۆزەڭ ئۈچۈن ماڭا ياردەم قىل! 

– دېدى.» (مۇسلىم: «ساالت»، ٢٢٦)
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(بۇخارى: «مهۋاقىت»، ٥)

ئىبنى مهسئۇد رازىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق 
دەيدۇ: «مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن:

ياخشى  ئهڭ  ئالاله  رەسۇلۇلاله،  ئى   -
دەپ   - ئهمهل؟  قايسى  ئهمهل  كۆرىدىغان 

سورىدىم. پهيغهمبىرىمىز:
- ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز. – دېدى. 

- ئاندىن كېيىن قايسى؟ - دېدىم.
- ئاتا-ئانىغا ياخشىلىق قىلىش. – دەپ 

جاۋاپ بهردى. 
دەپ   - قايسى؟  كېيىن  ئاندىن   -

سورىدىم. 
دەپ   – قىلىش.  جىهاد  يولىدا  ئالاله   -

جاۋاپ بهردى.»

نامازنىڭ پهرزلىرى

مهۋالنا جااللىددىن رۇمى

«ناماز ئوقۇش ئۈچۈن يۈزىمىزنىڭ 
يۆنۈلۈشى كهبىگه قاراپ تۇرغاندا 

قهلبىمىزنىڭ يۆنۈلشىمۇ ئالالهقا قاراپ 
تۇرىشى كېرەك. چۈنكى كۆڭلىمىزنىڭ 

قىبلىسى ئالالهتۇر.»

پهرزلهردىن  بۇ  بار.  پهرزى  ئىككى  ئون  نامازنىڭ 
نامازنىڭ  ئالتىسى  سىرتىدا،  نامازنىڭ  ئالتىسى 
قالسا،  كام  بىرى  خالىغان  ئىچىدە  بۇنىڭ  ئىچىدىدۇر. 

ناماز مهقبۇل بولمايدۇ. بۇالر قىسقىچه تۆۋەندىكىچه: 

ئا. نامازنىڭ سىرتىدىكى پهرزلهر
قىلىشقا  ئادا  ئىلگىرى  باشالشتىن  نامازنى 
جىسمانىي،  ههم  بىزنى  پهرزلهردۇر.  بولغان  تېگىشلىك 
پهرزلهر  بۇ  هازىراليدىغان  نامازغا  جهههتته  روهى  ههم 

«نامازنىڭ شهرتلىرى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. 

كۆرگىلى  بىلهن  كۆز  تاهارەت:  هادەستىن   .١
پاكىزلىنىشتۇر.  كىرلهردىن  مهنىۋى  بولمايدىغان 
باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، تاهارەت ئېلىش ياكى غۇسۇل 
قىلىش، بۇالر مۇمكىن بولمىغان ئههۋالدا، يهنى سۇ يوق 

چاغدا تهيهممۇم قىلىشتۇر. 

كىيىم- بهدەننى،  تاهارەت:  نىجاسهتتىن   .٢
بىلهن  كۆز  يهرنى  ئوقۇلىدىغان  ناماز  ۋە  كېچهكلهرنى 

كۆرگىلى بولىدىغان كىرلهردىن تازىالشتۇر. 

سهترى ئهۋرەت: يۆگهشكه تېگىشلىك ئهزاالرنى   .٣
كىندىكىگىچه  ئۈستىدىن  تىزىنىڭ  ئهرلهر  يۆگهش. 
بولغان يهرلىرىنى يۆگىشى، ئايالالر پۇت-قول ۋە يۈزىدىن 

باشقا بارلىق يهرلىرىنى يۆگىشى كېرەك. 

ۋە  پهرز  كىرىشىدۇر.  ۋاقتىنىڭ  ناماز  ۋاقىت:   .٤
ۋاجىپ بولغان ههر نامازنىڭ بىر ۋاقتى باردۇر. نامازالر 
بۇ ۋاقىتتا ئوقۇلىشى كېرەك. ۋاقتى كىرىشتىن ئىلگىرى 
ئوقۇلغان ناماز ئىناۋەتسىزدۇر. نامازنى ۋاقتىدا ئوقۇماي، 

كېيىنگه قالدۇرۇش بولسا، ئېغىر گۇناهتۇر. 

باشلىغاندا  ئوقۇشقا  ناماز  قىبله:  ئىستىقبالى   .٥
كۆكسىنى  ئهسناسىدا  ناماز  قىلىش.  ئالدىنى  كهبىگه 
نامىزى  كىشىنىڭ  قاراتقان  تهرەپكه  باشقا  قىبلىدىن 

بۇزۇلىدۇ.

نىيهت  ئۈچۈن  ناماز  ئوقۇلىدىغان  نىيهت:   .٦
نامازدا  ئوقۇلىدىغان  بىلله  بىلهن  جامائهت  قىلىشتۇر. 

ئىمامغا ئىقتىدا قىلىشقا نىيهت قىلىنىدۇ. 

يۇقارقى شهرتلهرنى ئادا قىلغاندىن كېيىن نامازنى 
باشلىساق بولىدۇ.

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:
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ب. نامازنىڭ ئىچىدىكى پهرزلهر

ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئادا قىلىشقا تېگىشلىك 
پهرزلهردۇر. بۇالر «نامازنىڭ رۇكۈنلىرى» دەپمۇ 

ئاتىلىدۇ. 

١. ئىفتىتاه تهكبىرى: نامازنى باشلىغاندا 
«ئالالهۇ ئهكبهر» دەپ تهكبىر ئوقۇش.

٢. قىيام: ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئۆرە تۇرۇش.

٣. قىرائهت: نامازدا ئۆرە تۇرغاندا ئهڭ ئاز ئۈچ 
ئايهت ئۇزۇنلىقىدا قۇرئانى-كهرىمدىن سۈرە ئوقۇش.

٤. رۇكۇ: نامازدا قۇرئان ئايىتى ئوقۇلۇپ 
بولغاندىن كېيىن، قول پۇتنىڭ تىزىغا تهككۈدەك 

شهكىلدە ئالدىغا ئېگىلىش.

٥. سهجدە: رۇكۇدىن كېيىن پىشانىسى ۋە 
بۇرنىنى قول-پۇت ۋە تىزى بىلهن بىرلىكته يهردە 

قويۇش.
٦. قائىدەئى ئاخىرە: نامازنىڭ ئاخىرقى 

رەكئهتىدە «ئهتتههىيياتۈ» دۇئاسىدا ئولتۇرۇش.

(مۇسلىم: «ساالت»، ٢١٥)

«بهندىنىڭ ئالالهقا ئهڭ يېقىن بولغان ۋاقتى 
سهجدە پهيتىدۇر.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

ئهزان ۋە مۇئهززىن دېگهن نېمه؟

مۇسۇلمانالرغا  ۋاقىتلىرىنى  ناماز  ئهزان 
ئهزان  چاقىرىقتۇر.  قىلىنغان  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش 

ئوقۇغۇچى مۇئهززىن دەپ ئاتىلىدۇ. 

ئهزان قاچان، قانداق ئوقۇلىدۇ؟

ئهزان ناماز ۋاقتى كىرگهندىن كېيىن مهسجىد 
ئوقۇلىدۇ.  ئاۋازدا  يۇقىرى  مۇنارىدا  جامىنىڭ  ياكى 
ئهزان بىلهن مۇسۇلمانالر كۈندە بهش ۋاقىت نامازغا 

چاقىرىلىدۇ. 

ئهزان ئوقۇۋاتقاندا قانداق قىلىش كېرەك؟

ئهزان ئاۋازىنى ئاڭلىغان ۋاقتىمىزدا جىم تۇرۇپ، 
جۈملىلهرنى  ئېيتقان  مۇئهززىن  ئاڭاليمىز.  ئهزاننى 
تهكراراليمىز. ئهزان تۈگىگهندىن كېيىن پهيغهمبهر 
دۇئاسى»نى  «ئهزان  ئۆگهتكهن  ئهلهيهىسساالم 

ئوقۇيمىز.

ئهزان

(بۇخارى: «ئهزان»، ٩؛ مۇسلىم: «ساالت»، ١٢٩)

«ئىنسانالر ئهزان ئوقۇشنىڭ ۋە نامازدا 
بىرىنچى سهپته تۇرۇشنىڭ قانچىلىك پايدىلىق 

ئىكهنلىگىنى بىلسه ئىدى، بۇالرنى قىلىش 
ئۈچۈن چهك تاشالشقا مهجبۇر بولسىمۇ، چهك 

تاشالشقا ئالدىرىغان بوالتتى.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

(بۇخارى: «ئهزان»، ٧)

«ئهزان ئاۋازىنى ئاڭلىغان چاغدا مۇئهززىننىڭ 
دېگهنلىرىنى تهكرارالڭالر.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:
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بَرُ اهللا أَكْ

َ إِال اهللاُُ ِٰل َنْ ٰال إ دُ أ َ َشْ أ

ولُ اهللاِ مدًا رَسُ حَ َنْ مُ دُ أ َ َشْ أ

ٰل الصٰالةِ حَ عَ

ٰل الْفَٰالحِ حَ عَ

بَرُ اهللاُ أَكْ

َ إِال اهللا ِٰل ٰال إ

ئالالهۇ ئهكبهر  (٤ قېتىم)

ئهشهۇدۇ ئهل-ال ئىالهه ئىلاللاله  
(٢ قېتىم)

مۇههممهدەر  ئهننه  ئهشههدۇ 
راسۇلۇلاله (٢ قېتىم) 

هاييه ئالهس-سااله (٢ قېتىم)

هاييه ئالهل-فهاله (٢ قېتىم)

ئالالهۇ ئهكبهر (٢ قېتىم)

ال ئىالهه ئىلاللاله (١ قېتىم)

ئالاله ئهڭ بۈيۈكتۇر. 

گۇۋاهلىق بېرىمهنكى، ئالالهتىن 
باشقا ئىاله يوقتۇر. 

مۇههممهد  بېرىمهنكى،  گۇۋاهلىق 
ئالالهنىڭ ئهلچىسىدۇر. 

نامازغا كېلىڭالر!

نىجاتلىققا كېلىڭالر!

ئالاله ئهڭ بۈيۈكتۇر. 

ئالالهتىن باشقا ئىاله يوقتۇر. 

ئهزاننىڭ ئوقۇلىشى ۋە تهرجىمىسى
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قامهتنىڭ سۆزلىرى تۆۋەندىكىچه:

- ئالالهۇ ئهكبهر (تۆت قېتىم)

- ئهشههدۇ ئهل-ال ئىالهه ئىلاللاله (٢ قېتىم)

- ئهشههدۇ ئهننه مۇههممهدەر راسۇلۇلاله (٢ قېتىم)

- هاييه ئالهس-سااله (٢ قېتىم)

- هاييه ئالهل-فهاله (٢ قېتىم)

- قاد قامهتىس-سااله (٢ قېتىم)

- ئالالهۇ ئهكبهر ( ٢ قېتىم)

- ال ئىالهه ئىلاللاله (١ قېتىم)

جۈملىلهر  يۇقارقى  ئهزانالردا  بارلىق 
ئهزىنىدا  نامىزىنىڭ  بامدات  پهقهت  تهكرارلىنىدۇ. 
ئىككى  كېيىن  جۈملىسىدىن  ئالهل-فهاله»  «هاييا 
(ناماز  مىنهن-نهۋىم»  خهيرۇن  «ئهسساالتۇ  قېتىم 

ئۇيقىدىن ياخشىدۇر» دېگهن سۆز قوشۇلىدۇ. 
ئهزان بىزگه نېمىنى خاتىرىلىتىدۇ؟ 

كىرگهنلىكىنى  ۋاقتىنىڭ  ناماز  بىزگه  ئهزان 
ئىبادەت  بىر  ئائىت  مۇسۇلمانالرغا  ناماز  بىلدۈرىدۇ. 
ئوقۇلغانلىقى  ئهزان  يهردە  بىر  ئۈچۈن،  بولغانلىقى 
ياشاۋاتقانلىغىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  يهردە  شۇ 

كۆرسىتىدۇ. 
ئهزان  ئوقۇلغان  قېتىم  بهش  كۈندە  بىر 
ئالالهنىڭ  بىلدۈرىدۇ.  ئېتىقادىنى  تهۋهىد  بىزگه 
سهللهلالهۇ  مۇههممهد  ۋە  ئىكهنلىكى  بىر  بارلىقى، 
ئهلچىسى  ئۇنىڭ  ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى 
ئىكهنلىگىنى قهلبىمىزگه ۋە روهىمىزغا سىڭدۈرىدۇ. 
نىجاتلىققا  ۋە  مهقسهتنى  يارىتىلىشىمىزدىكى 
قىلىش  ئىبادەت  ئالالهقا  پهقهت  ئېرىشىشىمىزنىڭ 

ئارقىلىقال مۇمكىن بولىدىغانلىقىنى خاتىرىلىتىدۇ.

قامهت دېگهن نېمه؟
ئىلگىرى  پهرزىدىن  نامازنىڭ  قامهت 
تۇرۇشقا  ئورنىدىن  ئۈچۈن  ناماز  ئوقۇلىدىغان، 

قىلىنغان چاقىرىقتۇر. 

قامهتنى كىم، قاچان ئوقۇيدۇ؟
جامائهت بىلهن بىلله ناماز ئوقۇغاندا مۇئهززىن 
قامهت (نامازغا چاقىرىش) سۆزلىرىنى ئۈنلۈك ئاۋازدا 
ئوقۇيدۇ. يالغۇز ناماز ئوقۇماقچى بولغان ئهر كىشى 
ئوقۇيدۇ.  ئاۋازدا  ئاڭلىيالىغۇچىلىك  ئۆزى  قامهتنى 

ئايالالر قامهت ئوقۇمايدۇ. 

ئوخشايدۇ.  سۆزلىرىگه  ئهزان  سۆزلىرى  قامهت 
قامهتته پهقهتال «هاييه ئالهل-فهاله» جۈملىسىدىن 
كېيىن «ناماز باشالندى» مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان 
قېتىم  ئىككى  جۈملىسى  قامهتىس-سااله»  «قاد 
ئوقۇلىدۇ.  سوزۇپ  ئاستا-ئاستا،  ئهزان  ئوقۇلىدۇ. 
ئهمما قامهت جۈملىلهر ئارىسىدا توختىماستىن تىز-

تىز ئوقۇلىدۇ.

قامهت

ئهزان ئاۋازىنى ئاڭلىغان چاغدا:

ِ ةِ التام وَ هِ الدعْ ذِ َ مَ رَب  ُ الل
َ لَ مدٍ الْوَ سِ حَ نَا مُ دَ ِ آتِ سَ الصٰالةِ الْقَائِمَ وَ

َ عَ َ الرفِ الدرَجَ َ وَ لَ الْفَضِ وَ
ُ تَ دْ عَ ا الذِى وَ ودً مُ ُ مَقَامًا مَحْ ثْ ابْعَ وَ

عَادَ لِفُ الْمِ خْ اِنكَ ٰال تُ
«كىمكى «مۇشۇ كهمچىلىكسىز چاقىرىق ۋە 
ئوقۇلماقچى بولغان نامازنىڭ رەببى بولغان 
ئالالهىم! مۇههممهدنى ۋەسلىڭگه يهتكۈز ۋە 
ئۇنىڭغا پهزىلهتنى بهر! ئۇنى ئۇنىڭغا ۋەدە 

قىلىنغان ماقامى-مههمۇد (مهدهىيىلىنىدىغان 
ماقام)غا يهتكۈزگىن! شۈبهىسىزكى، سهن 

ۋەدەڭگه ئهمهل قىلىسهن.» دەپ دۇئا قىلسا، 
دۇئا قىلغۇچىغا قىيامهت كۈنى شاپائىتىم ۋاجىپ 
بولۇر.» دېگهن ئىدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.

(بۇخارى: «ئهزان»، ٨) 
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نامازنى قانداق ئوقۇيمىز؟

(ئهرلهر)   

يۇمشىقىغا  قولىقىمىزنىڭ  بارمىقىمىز  باش   
تهككۈدەك شهكىلدە قولىمىزنى ئېگىز كۆتىرىپ، 

«ئالالهۇ ئهكبهر» دەپ تهكبىر ئېيتىمىز.

(ئايالالر)1  

«ئالالهۇ  كۆتىرىپ،  مۆرىمىزگىچه  قولىمىزنى   
ئهكبهر» دەپ تهكبىر ئېيتىمىز. 

(لوقمان هېكىم ئوغلىغا مۇنداق تهۋسىيه 
قىلدى): «ئى ئوغۇلچىقىم! نامازنى (ۋاقتىدا 

تهئدىل-ئهركان بىلهن) ئوقۇغىن، (كىشىلهرنى) 
ياخشىلىققا بۇيرۇغىن، يامانلىقتىن توسقىن، ساڭا 
يهتكهن كۈلپهتلهرگه سهۋر قىلغىن. چۈنكى بۇ 

ههقىقهتهن قىلىشقا ئىرادە تىكلهشكه تېگىشلىك 
ئىشالردىندۇر.» 

(لوقمان سۈرىسى ١٧-ئايهت)

١. رەكئهت

ئالىمىز.  تاهارەت  ئىلگىرى  باشالشتىن  نامازنى 
يۆگهيمىز.  يهرلىرىمىزنى  تېگىشلىك  يۆگهشكه 
پاكىزە بىر يهر ياكى جايناماز ئۈستىدە قىبله تهرەپكه 
ۋاقتى  نامازنىڭ  قايسى  ئاندىن  قىلىمىز.  ئالدىمىزنى 

بولسا، شۇ نامازغا نىيهت قىلىمىز. مهسىلهن: «نىيهت 

نامىزىنىڭ  بامدات  ئۈچۈن  رىزاسى  ئالاله  قىلدىم، 

ئىككى رەكئهت سۈننىتىگه...» دېگهندەك.

1
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(ئهرلهر)   

بارمىقى  باش  ۋە  كىچىك  قولىمىزنىڭ  ئوڭ   
مۇشۇ  تۇتىمىز.  بىلىكىمىزنى  سول  بىلهن 
كىندىكىمىزنىڭ  قولىمىزنى  هالهتته  خىل 
بىلهن  ئالدى  هالهتته  بۇ  تۇتىمىز.  ئهتراپىدا 
ئاندىن  ئوقۇيمىز.  دۇئاسىنى  «سۇبهانهكه» 
مىنهششهيتانىرراجىم،  «ئهئۇزۇبىلالهى  كىيىن 
بىسمىلالهىرراهمانىرراهىم» دەپ باشالپ فاتىهه 
بىلىدىغان  بىز  قۇرئاندىن  ئاندىن  سۈرىسىنى، 

خالىغان بىر سۈرىنى ئوقۇيمىز.

(ئايالالر) 2  

ئوڭ قولىمىزنى سول قولىمىزنىڭ ئۈستىدە   
كۆكسىمىزدە قويىمىز. مۇشۇ هالهتته 

«سۇبهانهكه» دۇئاسىنى ئوقۇيمىز. ئاندىن 
«ئهئۇزۇبىلالهى مىنهششهيتانىرراجىم، 

بىسمىلالهىرراهمانىرراهىم» بىلهن باشالپ 
فاتىهه سۈرىسىنى ئوقىغاندىن كېيىن ئۆزىمىز 

بىلىدىغان سۈرىلهردىن خالىغان بىرىنى 
ئوقۇيمىز.

2

(ئهرلهر)   

«ئالالهۇ ئهكبهر» دېگهچ ئىگىلىمىز. بارماقلىرىمىز   
بىلهن تىزىمىزنى تۇتىمىز. دۈمبىمىز ئالدىغا تۈز 
ئىگىلىدۇ. رۇكۇدا ئۈچ قېتىم «سۇبهانه راببىيهل 

ئازىم» دەيمىز.

(ئايالالر) 3  

«ئالالهۇ ئهكبهر» دېگهچ ئىگىلىمىز. بارماقلىرىمىز   
قېتىم  ئۈچ  رۇكۇدا  تۇتىمىز.  تىزىمىزنى  بىلهن 

«سۇبهانه راببىيهل ئازىم» دەيمىز.

3
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(ئهرلهر)  

ئۆرە  دېگهچ  هامىدەه»  لىمهن  «سهمىئهلالهۇ   
ئىككى  (قولىمىز  باغلىمايمىز  قول  تۇرىمىز. 
يېنىمىزدا تۇرىدۇ). ئۆرە تۇرغاندا «راببهنا لهكهل 

هامد» دەيمىز. 

(ئايالالر) 4  

ئۆرە  دېگهچ  هامىدەه»  لىمهن  «سهمىئهلالهۇ   
تۇرىمىز. قول باغلىمايمىز. ئۆرە تۇرغاندا «راببهنا 

لهكهل هامد» دەيمىز.

4

(ئهرلهر)  

«ئالالهۇ ئهكبهر» دېگهچ سهجدىگه ئېڭىشىمىز.   
بۇرنىمىزنى  بىلهن  پىشانىمىز  سهجدىدە 
بىرلىكته يهرگه تهككۈزۈشكه دىققهت قىلىمىز. 
يهرگه  ئۇزاق،  يېنىمىزدىن  جهينىكىمىز 
بارمىقىنىڭ  پۇتىمىز  تۇرىدۇ.  هالدا  تهگمىگهن 
ئۈستىدە تىك تۇرىدۇ ۋە پۇتىمىزنىڭ بارمىقىنىڭ 
ئۈچ  سهجدىدە  قارايدۇ.  تهرەپكه  قىبله  ئۈچچى 

قېتىم «سۇبهانه راببىيهل ئائال» دەيمىز.

(ئايالالر)   

سهجدىگه  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
يېنىمىزغا  قولىمىز  سهجدىدە  ئېڭىشىمىز. 
يېقىن، جهينهكلىرىمىز يهرگه تىگىدۇ. پۇتىمىز 
بارمىقىنىڭ ئۈستىدە تىك تۇرىدۇ ۋە پۇتىمىزنىڭ 
قارايدۇ.  تهرەپكه  قىبله  ئۈچچى  بارمىقىنىڭ 
سهجدىدە ئۈچ قېتىم «سۇبهانه راببىيهل ئائال» 

دەيمىز.

(ئهرلهر)  

بېشىمىزنى  دەپ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ  ئاندىن   
سهجدىدىن كۆتىرىپ، ئازىراق ۋاقىت يۈكىنىپ 
ئۈستىدە  پۇتىمىزنىڭ  سول  ئولتۇرىمىز. 
بارماقلىرىنى  پۇتىمىزنىڭ  ئوڭ  ئولتۇرۇپ، 
قىبلىگه ئۇدۇل قىلىپ تىك تۇتىمىز. قۇلىمىزنى 
تىزىمىزنىڭ  هالدا  ئاچمىغان  بارماقلىرىمىزنى 

ئۈستىدە قويىمىز.

(ئايالالر)   

بېشىمىزنى  دەپ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ  ئاندىن   
سهجدىدىن كۆتىرىپ، ئازىراق ۋاقىت يۈكىنىپ 
قارىتىپ  تهرەپكه  ئوڭ  پۇتىمىزنى  ئولتۇرىمىز. 
قۇلىمىزنى  ئولتۇرىمىز.  ئۈستىدە  ياتقۇزۇپ 
تىزىمىزنىڭ  هالدا  ئاچمىغان  بارماقلىرىمىزنى 

ئۈستىدە قويىمىز.

55

6 6



85

ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن ١

(ئهرلهر)   

سهجدىگه  تهكرار  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
ئېڭىشىمىز. ئالدىنقى سهجدىدىكىگه ئوخشاش 
ئائال»  راببىيهل  «سۇبهانه  قېتىم  ئۈچ  يهنه 

دەيمىز. 

(ئايالالر)   

سهجدىگه  تهكرار  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
ئېڭىشىمىز. ئالدىنقى سهجدىدىكىگه ئوخشاش 
ئائال»  راببىيهل  «سۇبهانه  قېتىم  ئۈچ  يهنه 

دەيمىز. 

(ئهرلهر)   

رەكئهت  ئىككىنچى  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
ئۈچۈن ئورنىمىزدىن ئۆرە تۇرىمىز.

(ئايالالر)  

رەكئهت  ئىككىنچى  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
ئۈچۈن ئورنىمىزدىن ئۆرە تۇرىمىز.

٢. رەكئهت

(ئهرلهر)  

بىلهن  «بىسمىلاله»  تۇرىمىز.  باغالپ  قول   
باشالپ فاتىهه سۈرىسىنى ۋە ئۆزىمىز بىلىدىغان 

بىر سۈرىنى ئوقۇيمىز.

(ئايالالر)   

ئۈستىدە  قولىمىزنىڭ  سول  قولىمىزنى  ئوڭ   
بىلهن  «بىسمىلاله»  قويىمىز.  كۆكسىمىزدە 
باشالپ فاتىهه سۈرىسىنى ۋە ئۆزىمىز بىلىدىغان 

بىر سۈرىنى ئوقۇيمىز.

(ئهرلهر)   

ئېڭىشىمىز.  رۇكۇغا  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
ئازىم»  راببىيهل  «سۇبهانه  قېتىم  ئۈچ  رۇكۇدا 

دەيمىز.

(ئايالالر)   

ئېڭىشىمىز.  رۇكۇغا  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
ئازىم»  راببىيهل  «سۇبهانه  قېتىم  ئۈچ  رۇكۇدا 

دەيمىز.

(ئهرلهر)   

ئۆرە  دېگهچ  هامىدەه»  لىمهن  «سهمىئهلالهۇ   
ئىككى  (قول  باغلىمايمىز  قول  تۇرىمىز. 
بۇ  ۋە  تۇرىمىز  ئۆرە  بىردەم  تۇرىدۇ.)  يېىنىمىزدا 

ئهسنادا «راببهنا لهكهل هامد» دەيمىز.

(ئايالالر)   

ئۆرە  دېگهچ  هامىدەه»  لىمهن  «سهمىئهلالهۇ   
ئىككى  (قول  باغلىمايمىز  قول  تۇرىمىز. 
بۇ  ۋە  تۇرىمىز  ئۆرە  بىردەم  تۇرىدۇ.)  يېىنىمىزدا 

ئهسنادا «راببهنا لهكهل هامد» دەيمىز.
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(ئهرلهر)  

«ئالالهۇ ئهكبهر» دېگهچ سهجدىگه ئېڭىشىمىز.   
سهجدىدە ئۈچ قېتىم «سۇبهانه راببىيهل ئائال» 

دەيمىز.

(ئايالالر)   

«ئالالهۇ ئهكبهر» دېگهچ سهجدىگه ئېڭىشىمىز.   
سهجدىدە ئۈچ قېتىم «سۇبهانه راببىيهل ئائال» 

دەيمىز.

(ئهرلهر)   

«ئالالهۇ ئهكبهر» دەپ بېشىمىزنى سهجدىدىن   
كۆتۈرىمىز، بىردەم ئولتۇرىمىز. 

(ئايالالر)   

«ئالالهۇ ئهكبهر» دەپ بېشىمىزنى سهجدىدىن   
كۆتۈرىمىز، بىردەم ئولتۇرىمىز. 

(ئهرلهر)   

سهجدىگه  تهكرار  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
بارىمىز. ئالدىنقى قېتىمدىكىگه ئوخشاش يهنه 

ئۈچ قېتىم «سۇبهانه راببىيهل ئائال» دەيمىز.

(ئايالالر)  

سهجدىگه  تهكرار  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ   
بارىمىز. ئالدىنقى قېتىمدىكىگه ئوخشاش يهنه 

ئۈچ قېتىم «سۇبهانه راببىيهل ئائال» دەيمىز.

(ئهرلهر)   

«ئالالهۇ ئهكبهر» دەپ ئولتۇرىمىز.  ئولتۇرغاندا   
ئاال»،  سهللى  «ئالالهۇممه  «ئهتتههىيياتۇ»، 
ۋە  ئاتىنا»  «راببهنا  ئاال»،  بارىك  «ئالالهۇممه 

«راببهناغفىرلى» دۇئاسىنى ئوقۇيمىز. 

(ئايالالر)   

«ئالالهۇ ئهكبهر» دەپ ئولتۇرىمىز.  ئولتۇرغاندا   
ئاال»،  سهللى  «ئالالهۇممه  «ئهتتههىيياتۇ»، 
ۋە  ئاتىنا»  «راببهنا  ئاال»،  بارىك  «ئالالهۇممه 

«راببهناغفىرلى» دۇئاسىنى ئوقۇيمىز.

1515
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(ئهرلهر)   

دۇئاالرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن بېشىمىزنى   
«ئهسساالمۇ  قارىتىپ  تهرەپكه  ئوڭ  ئاۋال 
ئاندىن  دەيمىز.  راهمهتۇلاله»  ۋە  ئهلهيكۇم 
جۈملىنى  مۇشۇ  يهنه  قارىتىپ،  تهرەپكه  سول 
ئىككى  بىلهن  شۇنىڭ  ئېيتىمىز.  تهكرارالپ 

رەكئهتلىك ناماز تامامالنغان بولىدۇ.

(ئايالالر)   

دۇئاالرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن بېشىمىزنى   
«ئهسساالمۇ  قارىتىپ  تهرەپكه  ئوڭ  ئاۋال 
ئاندىن  دەيمىز.  راهمهتۇلاله»  ۋە  ئهلهيكۇم 
جۈملىنى  مۇشۇ  يهنه  قارىتىپ،  تهرەپكه  سول 
ئىككى  بىلهن  شۇنىڭ  ئېيتىمىز.  تهكرارالپ 

رەكئهتلىك ناماز تامامالنغان بولىدۇ.

ئالاله دوستلىرىدىن هاتهمى ئهسامدىن كىشىلهر 
نامازنى قانداق ئوقۇيدىغانلىقىنى سورىغاندا، ئۇ مۇنداق 

دەپ جاۋاپ بهرگهن: 
ناماز  ئالىمهن.  تاهارەت  ئهستايىل  يېقىنالشقاندا  ۋاقتى  «ناماز 
ئوقۇيدىغان يهرگه بېرىپ ئولتۇرىمهن. پۈتۈن دىققىتىمنى يىغىمهن. 
ئىككى  كهبىنى  تۇرىمهن.  ئورنۇمدىن  ئۈچۈن  ئوقۇش  ناماز  ئاندىن 
قېشىمنىڭ ئوتتۇرىسىدا، سىراتنى ئىككى پۇتۇمنىڭ ئاستىغا، جهننهتنى 
ئهزرائىل  ئېلىپ،  تهرىپىمگه  سول  جهههننهمنى  تهرىپىمگه،  ئوڭ 
تۇرىۋاتقاندەك،  قاراپ  ئۈچۈن  ئېلىش  جېنىمنى  ئۈستىدە  بېشىمنىڭ 
بۇ مېنىڭ ئهڭ ئاخىرقى نامىزىم بولۇپ قېلىشى مۇمكىندەك قورقۇش 
بىلهن ئۈمىت ئارىسىدىكى بىر كهيپىيات ئىچىدە ئالالهنىڭ هۇزۇرىدا 
تۇرىمهن. دىققهت بىلهن تهكبىر ئېيتىپ، مهنىسىنى چۈشهنگهن هالدا 
ئېگىلىپ،  رۇكۇغا  بىلهن  كهمتهرلىك  ئوقۇيمهن.  ئايهتلىرىنى  قۇرئان 
ئىخالس  نامىزىمنى  ئېڭىشىمهن.  سهجدىگه  بىلهن  ۋۇجۇدۇم  پۈتۈن 
بىلهن ئهستايىل ئوقۇيمهن. ئاندىن نامىزىمنىڭ مهقبۇل بولغان ياكى 

بولمىغانلىقىدىن ئهنسىرەپ، ئالالهتىن مهغپىرەت تىلهيمهن.»

1616



88

ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن ١

بامدات نامىزى

نامازالرنىڭ ئوقۇلىشى
٢- رەكئهت١- رەكئهت

بامدات نامىزىنىڭ 
سۈننىتى (٢ رەكئهت)

بامدات 
نامىزىنىڭ پهرزى 

(٢ رەكئهت)

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

ئىفتىتاه (باشالش)  
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

پىشىن نامىزى

پىشىن نامىزىنىڭ 
ئالدىنقى سۈننىتى 

(٤ رەكئهت)

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

٤- رەكئهت٣- رەكئهت٢- رەكئهت١- رەكئهت

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم
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پىشىن نامىزىنىڭ 
پهرزى

 (٤ رەكئهت)

پىشىن نامىزىنىڭ 
ئاخىرقى سۈننىتى 

(٢ رەكئهت)

ئهسىر نامىزى

ئهسىر نامىزىنىڭ 
ئالدىنقى سۈننىتى 

(٤ رەكئهت) 

ئهسىر نامىزىنىڭ 
پهرزى (٤ رەكئهت)

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

ئهتتههىيياتۇ
-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

٤- رەكئهت٣- رەكئهت٢- رەكئهت١- رەكئهت

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

ئهتتههىيياتۇ
-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم
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ناماز شام

 نامازشامنىڭ 
پهرزى (٣ رەكئهت) 

 نامازشامنىڭ 
سۈننىتى 

(٢ رەكئهت)

خۇپتهن نامىزى

خۇپتهن نامىزىنىڭ 
ئالدىنقى سۈننىتى 

(٤ رەكئهت) 

٣- رەكئهت٢- رەكئهت١- رەكئهت

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

ئهتتههىيياتۇ
-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

ئهتتههىيياتۇ
-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

٤- رەكئهت٣- رەكئهت٢- رەكئهت١- رەكئهت

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم
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خۇپتهن نامىزىنىڭ 
پهرزى 

(٤ رەكئهت)

خۇپتهن نامىزىنىڭ 
ئاخىرقى سۈننىتى 

(٢ رەكئهت) 

ۋىتىر نامىزى

 ۋىتىر نامىزى
 (٣ رەكئهت) 

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

ئهتتههىيياتۇ
-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

ئهتتههىيياتۇ
-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

٣- رەكئهت٢- رەكئهت١- رەكئهت

ئىفتىتاه (باشالش) 
تهكبىرى

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
تهكبىر ئوقۇش
دۇئايى قۇنۇت

رۇكۇ
سهجدە

ئهتتههىيياتۇ
-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم
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ههر نامازدىن كېيىن: 

تَ نْكَ السٰالمُ تَبَارَكْ مِ َنْتَ السٰالمُ وَ م أ ُ َلل ا

رَامِ
اْالِكْ الَلِ وَ االْجَ َا ذَ

ۋە  ئهنتهس-سهالمۇ  «ئالالهۇممه  ئوقۇلىشى: 
ۋەل- زەل-جهاللى  يا  تهبارەكته  مىنكهس-سهالم، 

ئىكرام» دەيمىز.

ئهڭ ئاخىرىدا قوشۇمچه قىلىپ:

بَرُ اهللاُ أكْ َ إال اهللاُ وَ َ ٰال إل دُ ِهللاِ وَ مْ الْحَ انَ اهللاِ وَ بْحَ سُ

مِ وةَ إِال بِاهللاِ الْعَل الْعَظِ ٰال قُ لَ وَ وْ ٰال حَ وَ
ئوقۇلىشى: «سۇبهانالالهى ۋەل-هامدۇ لىلالهى 
ۋە ال ئىالهه ئىلاللالهۇ ۋالالهۇ ئهكبهر ۋە ال هاۋله ۋە 
ال قۇۋۋەته ئىلال بىلالهىل-ئالىييىل-ئازىم» دەيمىز. 

بىسمى- مىنهششهيتانىرراجىم،  «ئهئۇزۇبىلالهى 
«ئايهتهل- باشالپ  بىلهن   لالهىرراهمانىرراهىم» 

كۈرسى»نى ئوقۇيمىز. 

بْٰحانَ اهللاِ «سۇبهانالاله»، ٣٣ قېتىم  ٣٣ قېتىم سُ

بَرُ  أكْ َهللاُ  ا قېتىم   ٣٣ «ئهلهامدۈلىلاله»،  ِهللاِ  دُ  مْ َلْحَ ا
«ئالالهۇ ئهكبهر» دېگهندىن كېيىن، 

ُ َ ل لْكُ وَ ُ الْمُ َ كَ ل رِ هُ ٰال شَ دَ حْ َ إال اهللاُ وَ ِٰل ٰال إ

رٌ ءٍ قَدِ ْ ل شَ ٰل كُ وَ عَ ُ دُ وَ مْ الْحَ
ابِ  لَ الْوَ لِ االَعْ َ الْعَ انَ رَب بْحَ سُ

ال  ۋەهدەهۇ  ئىلاللالهۇ  ئىالهه  «ال  ئوقۇلىشى: 
ۋە  لههۇل-هامدۇ  ۋە  لههۇل-مۇلكۈ  لهه.  شهرىكه 
هۇۋە ئاال كۇللى شهيئىن قادىر». «سۇبهانه راببىيهل-

ئالىييىل ئائلهل-ۋەههاب» دەپ، قولىمىزنى كۆتىرىپ 
ئالالهقا دۇئا قىلىمىز. دۇئادىن كېيىن قولىمىز بىلهن 

يۈزىمىزنى سىالپ ناماز تهسبىهىمىزنى تاماماليمىز. 

نامازدىن  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر  يهردە  بۇ 
قىلغان  تهۋسىيه  ئوقۇشنى  ياكى  ئوقۇغان  كېيىن 

دۇئاالرنى ئوقۇغاچ مۇنداق دۇئا قىلساق بولىدۇ:
ههمدۇ-سانا  ساڭىال  يالغۇز  ئالالهىم!   -
ئېيتىمهن. ئاسمان-زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى 
تۇرغۇچى  كۆزىتىپ  كۆرۈپ،  ههمىشه  نهرسىلهرنى 

پهقهت سهن!
ۋە  ههق  سهن  بولسۇن!  ههمدۇ-ساناالر  ساڭا   -
راستسهن! سهن ۋەدە قىلغان ئىش ههق ۋە راستتۇر. 
دەرگاهىڭغا  سېنىڭ  راستتۇر.  ۋە  ههق  سۆزۈڭ 
ۋە  ههق  جهننهت  راستتۇر.  ۋە  ههق  بارىدىغانلىقىمىز 
راستتۇر. جهههننهم ههق ۋە راستتۇر. قىيامهت كۈنىنىڭ 
كېلىدىغانلىقى ههق ۋە راستتۇر. پهيغهمبهرلهر ههق ۋە 
راستتۇر. مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ههق ۋە راستتۇر. 

ئهمىر-پهرمانلىرىڭغا  سېنىڭ  ئالالهىم!   -
بويسۇنۇپ، ئۆزەمنى يالغۇز ساڭىال تاپشۇردۇم. يالغۇز 
ئېيتتىم.  ئىمان  ساڭىال  يالغۇز  ئىشهندىم.  ساڭىال 

نامازدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان
 دۇئا ۋە تهسبىهلهر
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بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇئاز ئىبنى جهبهلنىڭ 
قولىدىن تۇتۇپ:

- مۇئاز، ئالاله گۈۋاه بولسۇنكى، سېنى ههقىقهتهن ياخشى 
كۆرىمهن! – دېدى. مۇئازمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا:

- ئهي رەسۇلۇلاله، مهنمۇ سېنى ياخشى كۆرىمهن! –دېدى. 
ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى:

- مۇئاز، ههر نامازدىن كېيىن بۇ دۇئانى چوقۇم ئوقۇشۇڭنى 
تهۋسىيه قىلىمهن: 

تِكَ بَادَ نِ عِ سْ رِكَ وَحُ كْ رِكَ وَ شُ لَ ذِكْ ن عَ َعِ م ا ُ الل
مهنىسى: «ئالالهىم! سېنى زىكىر قىلىشىم، نېمىتىڭگه شۈكۈر 

قىلىشىم، ساڭا تهئدىل-ئهركان بىلهن ئىبادەت قىلىشىم ئۈچۈن 
ماڭا ياردەم قىل!»

(ئهبۇ داۋۇد: «ۋىتىر»، ٢٦)

تهرىپىڭگه  سېنىڭ  يالغۇز  كۆڭلۈمنى  يۈزۈمنى، 
قاراتتىم. 

- ئالالهىم! بىلىپ بىلمهي قىلىپ سالغان بارلىق 
قىلمىشلىرىمنى،  ئاشقان  ههددىمنى  گۇناهلىرىمنى، 
سهن مهندىن ئوبدان بىلىدىغان قۇسۇرلىرىمنى ئهپۇ 

قىل!
- ئالالهىم! رەسمىي ياكى چاخچاق قىلىپ سادىر 

قىلغان خاتالىقلىرىمنى ئهپۇ قىل!
نېمىتىڭگه  قىلىشىم،  زىكىر  سېنى  ئالالهىم!   -
بىلهن  تهئدىل-ئهركان  ساڭا  قىلىشىم،  شۈكۈر 

ئىبادەت قىلىشىم ئۈچۈن ماڭا ياردەم قىل! 
بولغان  بېشى  ئىشلىرىمنىڭ  بارلىق  ئالالهىم!   -
سېلىشتىن  قىلىپ  سادىر  خاتالىق  ههققىدە  دىنىم 
مېنى ئۆز پاناهىڭدا ساقال! ياشاۋاتقان بۇ دۇنيادىكى 
بارىدىغان  قايتىپ  قىل!  ئوڭۇشلۇق  ئىشلىرىمنى 
ماڭا  ئېرىشتۈرگىن!  مۇۋەپپىقىيهتكه  مېنى  ئاخىرەتته 
ياردەم قىلغىن! هاياتىم بويىچه تېخىمۇ كۆپ ياخشى 

ئىش قىلىشىمغا ئىمكان بهرگىن!
بۇزىدىغان  ئىناق-ئىتتىپاقلىقنى  ئالالهىم!   -
ههر قانداق ئىشتىن، تىلى باشقا، دىلى باشقا بولۇپ 
قېلىشتىن ۋە ههر خىل يامان ئادەتلهردىن مېنى ئۆز 

پاناهىڭدا ساقال!

كۆرسهت!  يولنى  توغرا  ماڭا  ئالالهىم!   -
ئهخالقىمنى  قىل!  پاكىزە  ئىچىمنى  ۋە  ئهخالقىمنى 

گۈزەللهشتۈرگىن! مېنى هارامدىن يىراق قىلغىن!

قېلىشتىن،  بولۇپ  خۇيلۇق  يامان  ئالالهىم!   -
ئېتىقادالرغا  خاتا  سېلىشتىن،  قىلىپ  ئىش  ناچار 

كىرىپ قېلىشتىن ساڭا سېغىنىپ پاناه تىلهيمهن.

- ئالالهىم! پېقىرلىقتىن، ئازغۇنلۇقتىن، خارلىق-
بىچارىلىقتىن، باشقىالرغا زۇلۇم سېلىشتىن ۋە زۇلۇمغا 

ئۇچراشتىن ساڭا سېغىنىپ پاناه تىلهيمهن.

قىلغۇچى  پهرۋىش  ۋە  ياراتقۇچى  بىزنى  ئهي   -
راببىم! بىزگه دۇنيا-ئاخىرەتته ياخشىلىق ۋە گۈزەللىك 
ئاتا قىلغىن. بىزنى جهههننهم ئازابىدىن ساقلىغىن.

قىلغۇچى  پهرۋىش  ۋە  ياراتقۇچى  بىزنى  ئهي   -
مېنى،  كۈنىدە  سۇئال-سۇراق  قىيامهتتىكى  راببىم! 

ئاتا-ئانامنى ۋە بارلىق ئىنسانالرنى ئهپۇ قىل!

ئامىن!    
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نامىزىڭنى يېڭىۋاشتىن قايتا ئوقۇ!

نامازنىڭ ۋاجىپلىرى ☺☺☺
ۋە  بولغان  تېگىشلىك  قىلىشقا  ئادا  ۋاجىپلهر 
ۋاجىپلهرنى  ئىشالردۇر.  تاماماليدىغان  نامازنى 
خاتالىشىپ ياكى ئۇنتۇپ ئادا قىاللمىغان چېغىمىزدا 
سهجدىسى  سههۋى  ۋاقتىمىزدا  كېچىكتۈرگهن  ياكى 
بىر  ۋاجىپلىرىدىن  نامازنىڭ  كېرەك.  قىلىشىمىز 

قىسمى تۆۋەندىكىچه:

نامازدا فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇش.  ☺

فاتىهه سۈرىسىدىن كېيىن قۇرئاندىن خالىغان   ☺
ئايهت ئوقۇش.

ئىلگىرى  ئايهتتىن  خالىغان  سۈرىسىنى  فاتىهه   ☺
ئوقۇش.

بۇرۇننىمۇ  بىرلىكته  بىلهن  پىشانه  سهجدىدە   ☺
يهرگه تهككۈزۈش.

ئۈچ ۋە تۆت رەكئهتلىك نامازالرنىڭ ئىككىنچى   ☺
رەكئىتىدە ئولتۇرۇش.

(تهئدىل- قىلىش  رىئايه  تهئدىل-ئهركانغا   ☺
ههربىرىنى  رۇكۇنلىرىنىڭ  نامازنىڭ  ئهركان: 
باشقىچه  دېگهنلىكتۇر.  قىلىش  ئادا  جايىدا 
قىلىپ ئېيتقاندا، نامازدا ئالدىراپ كهتمهسلىك، 
ئولتۇرىدىغان  ۋە  ئېگىلىش  تۇرۇش،  ئورنىدىن 

قىلىش  ئادا  تۇلۇق  ههرىكهتلهرنى  يهرلهردە 
دېگهنلىكتۇر. مهسىلهن: رۇكۇدىن كېيىن رۇس 
دېگۈدەك  هامد»  لهكهل  «راببهنا  ۋە  تۇرمىغان 
ۋاقىت ئۆرە تۇرمايال سهجدىگه ئېڭىشكهن كىشى 

تهئدىل-ئهركانغا رىئايه قىلمىغان بولىدۇ.)

رەكئهتته  ئاخىرقى  ۋە  رەكئهتته  ئىككىنچى   ☺
ئولتۇرغاندا «ئهتتههىيياتۇ» دۇئاسىنى ئوقۇش.

ۋە  ئېيتىش  تهكبىرى  قۇنۇت  نامىزىدا  ۋىتىر   ☺
«دۇئايى قۇنۇت» ئوقۇش.

تهرەپكه  ئىككى  ئوڭ-سول  ئاخىرىدا  نامازنىڭ   ☺
ساالم بېرىش.

سهجدىسى  سههۋى  خاتاالشقاندا  نامازدا   ☺
قىلىش.

ئىمامنىڭ بامدات، نامازشام ۋە خۇپتهن نامىزىدا   ☺
تېگىشلىك يهرلهردە ئۈنلۈك ئاۋازدا ئوقۇشى.

ئىمامنىڭ پىشىن ۋە ئهسىر نامىزىدا تېگىشلىك   ☺
يهرلهردە ئاۋاز چىقارماي ئىچىدە ئوقۇشى.

بىر كۈنى پهيغهمبىرىمىز مهسجىدكه كىرىپ، 
ساهابىلهرمۇ  ئولتۇردى.  بېرىپ  بۇرجهككه  بىر 
ئۇنىڭ ئهتراپىغا كېلىپ ئولتۇرۇشتى. دەل مۇشۇ 
چاغدا بىرەيلهن كىرىپ ناماز ئوقۇشقا باشلىدى. 
ئهمما  قىلمايۋاتاتتى.  دىققهت  نامازدا  كىشى  بۇ 
پهيغهمبىرىمىز ئۇنىڭغا دىققهت بىلهن سهپسېلىپ 
بولۇپ،  ئوقۇپ  نامىزىنى  كىشى  بۇ  تۇراتتى. 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ يېنىغا كېلىپ ساالم بهردى. 
پهيغهمبىرىمىز:  ئالغان  ئىلىك  ساالمىنى  ئۇنىڭ 
ئوقۇ!  قايتا  يېڭىۋاشتىن  نامىزىڭنى  «بېرىپ 

بولمىدىڭ.»  ئوقۇغاندەك  ناماز  سهن  چۈنكى 
دېدى. 

ئالدىنقى  بېرىپ،  يېنىپ  كهينىگه  ئادەم 
ئوقۇدى.  ناماز  ئوخشاش  قېتىمدىكىگه 
يېنىغا  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئاندىن 
قايتىپ  يهنه: «ئارقاڭغا  پهيغهمبىرىمىز  كهلدى. 
ناماز  سهن  چۈنكى  ئوقۇ!  قايتا  نامىزىڭنى 
ئههۋال  بۇ  دېدى.  بولمىدىڭ.»  ئوقۇغاندەك 
كىشى:  بۇ  ئاخىرىدا  تهكرارالندى.  قېتىم  ئۈچ 
ئۈچۈن  قويۇش  ئوتتۇرىغا  ههقىقهتنى  «سېنى 
ئهۋەتكهن ئالالهقا قهسهم قىلىمهنكى، بۇنىڭدىن 
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بهش ۋاخ ناماز ۋە جۈمه نامىزى ئۈچۈن ئهزان   ☺
ئوقۇش ۋە پهرز نامازدىن ئىلگىرى قامهت 

كهلتۈرۈش.

تۇنجى تهكبىردىن كېيىن ئىچىدە «سۇبهانهكه»   ☺
دۇئاسىنى ئوقۇش.

رەكئهتته  بىرىنچى  ئىلگىرى  فاتىههدىن   ☺
«ئهئۇزۇبىلالهى مىنهششهيتانىرراجىم، بىسمىلالهىر-
«بىسمىلالهىر- رەكئهتته  باشقا  راهمانىرراهىم»، 

راهمانىرراهىم» دېيىش.

فاتىهه سۈرىسىدىن كېيىن ئاۋاز چىقارماي   ☺
«ئامىين» دېيىش.

ئهڭ  تهسبىهلهرنى  ئوقۇلغان  سهجدىدە  ۋە  رۇكۇ   ☺
ئاز ئۈچ قېتىم تهكرار سۆزلهش.

سهجدىدە  ئازىم»،  راببىيهل  «سۇبهانه  رۇكۇدا   ☺
«سۇبهانه راببىيهل ئائال» دېيىش.

قاتارلىق  سهجدە  رۇكۇ،  تۇرۇش)،  (ئۆرە  قىيام   ☺
ئىيتىش  تهكبىر  ئارىلىقلىرىدا  رۇكۇنالرنىڭ 

(«ئالالهۇ ئهكبهر» دېيىش). 

لىمهن  «سهمىئهلالهۇ  تۇرۇۋاتقاندا  رۇكۇدىن   ☺
هامد»  لهكهل  تۇرغاندا «راببهنا  تىك  هامىدەه»، 

دېيىش.

نامازنىڭ سۈننهتلىرى ☺☺

توغرىسىنى  ماڭا  بىلمهيمهن.  خىلىنى  باشقا 
پهيغهمبهر  بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  ئۆگهتكىن!» 

ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ ئۆگهتتى: 

تۇرغان  ئۆرە  ئۈچۈن  ئوقۇش  «ناماز 
قۇرئاندىن  ئاندىن  ئېيتقىن.  تهكبىر  ۋاقتىڭدا 
ئاندىن  ئوقۇغىن.  ئايهتلهرنى  بىلىدىغان  سهن 
تامامهن  ئورگانلىرىڭ  بارلىق  قىلغىن.  رۇكۇ 
(ئۈچ  تۇر!  هالهتته  شۇ  قالغۇچه  ههرىكهتسىز 
دېگهندىن)  ئائال»  راببىيهل  «سۇبهانه  قېتىم 
تىك  تۇرغاندا  ئۆرە  كۆتهر،  بېشىڭنى  كېيىن 
تۇر. ئاندىن سهجدە قىلغىن. بارلىق ئهزالىرىڭ 

سهجدىدە  قالغۇچه  ههرىكهتسىز  تامامهن 
ئائال»  راببىيهل  «سۇبهانه  قېتىم  (ئۈچ  تۇر. 
بارلىق  كۆتهر.  بېشىڭنى  كېيىن  دېگهندىن) 
ئهزالىرىڭ تامامهن ههرىكهتسىز قالغۇچه ئولتۇر. 
نامازنىڭ بارلىق رەكئهتلىرىدە مۇشۇنداق قىل.»

(بۇخارى: «ئهزان»، ٩٥)
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نامازنىڭ مهكرۇهلىرى 

نامازدىكى ئهدەب
شهكلى  كۆپلۈك  كهلىمىسىنىڭ  «ئهدەب» 
ئىش- يېقىملىق  ۋە  گۈزەل  «ئاداب»  بولغان 

ههرىكهتلهر دېگهن مهنىنى ئىپادىلهيدۇ. نامازنىڭ 
ئىچىدە  هۇزۇر  نامازنى  قىلىش  رىئايه  ئهدەبلىرىگه 
ئوقۇشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ. نامازنىڭ ئهدەبلىرىدىن 

بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه: 

ئۆرە تۇرغاندا سهجدە يېرىگه، رۇكۇدا تۇرغاندا   ☺
بهرگهندە  ساالم  تىزغا،  ئولتۇرغاندا  پۇتقا، 

مۆرىگه قاراش.

ئۈچ  تهسبىهلهرنى  سهجدىدىكى  ۋە  رۇكۇ   ☺
قېتىمدىن ئارتۇق ئوقۇش.

نامازدا ئالالهنىڭ هۇزۇرىدا تۇرۇۋاتقانلىقىمىزنى   ☺
ئۇنۇتماسلىق.

سورىدى:  كىشىلهر  ئالىمىدىن  ئىسالم  بىر 
«بىر بهندە قانداق قىلغاندا نامازنىڭ لهززىتىنى 
جاۋاپ  دەپ  مۇنداق  ئالىم  قىالاليدۇ؟»  هىس 

بهردى:

هاالل لوقما يېيىش ئارقىلىق،  .١

ئۇزاق  غهپلهتتىن  ئېلىۋاتقاندا  تاهارەت   .٢
قىلىۋاتقانلىقىنى  تهييارلىق  نامازغا  تۇرۇپ، 
ئېسىدە چىڭ تۇتۇش ۋە بۇ خىل روهىي هالهتنى 

ناماز جهريانىدىمۇ يادىدا تۇتۇش ئارقىلىق،

ههرگىز  ئالالهنى  سىرتىدىمۇ  ناماز   .٣
كۆرۈپ  بىزنى  ۋاقىت  ههر  ئۇنىڭ  ئۇنۇتماي، 
قىلىش  هىس  تۇرۇۋاتقانلىقىنى  كۆزىتىپ 

ئارقىلىق.

ناماز ئوقۇۋاتقان چېغىمىزدا ئالالهنىڭ هۇزۇرىدا 
تۇرۇۋاتقانلىقىمىزنى ئۇنۇتماسلىغىمىز، نامازلىرىمىزنى 
بويىچه  ئۆگهتكىنى  ئهلهيهىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئوقۇشىمىز الزىم. پهرزلهرنى تاماملىغۇچى سۈپىتىدىكى 
الزىم.  قىلىشىمىز  دىققهت  سۈننهتلهرگه  ۋە  ۋاجىپ 
نامازدا ۋاجىپ ۋە سۈننهتلهرنى تهرك قىلىش دىنىمىزدە 
ياخشى ئىش هېساپالنماستىن، مهكرۇه هېساپالنغان. 
قىلىش  تهرك  سۈننهتنى  ياكى  ۋاجىپ  بىر  ئادەتته 
ئارقىلىق مهيدانغا كهلگهن مهكرۇهالردىن بهزىلىرى 

تۆۋەندىكىچه:

بىر  كىيىمىنىڭ  ياكى  بهدىنى  جهريانىدا  ناماز   
يېرىنى تۇتۇپ ئويناپ ئولتۇرۇش.

چوڭ ياكى كىچىك تهرىتى قىستاپ تۇرغان هالدا   
ناماز ئوقۇش.

ئالدىدىكى سهپ ئارىسىدا بوش يهر تۇرسا، ئۇ يهردە   
تۇرماي، ئارقىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇش. 

ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئالدىدىن بىرەيلهننىڭ ئۆتۈپ   
ئالدىدا  ئههۋالدا  بولغان  بار  ئىهتىمالى  قېلىش 

بىرەر نهرسىنى دالدا قىلىپ قويۇپ قويماسلىق.

رۇكۇدا ۋە سهجدىدە ئوقۇشقا تېگىشلىك بولغان   
تهسبىهلهرنى ئۈچ قېتىمدىن ئاز ئوقۇش.

نامازدا فاتىههدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان ئايهتلهرنى   
بويىچه  تهرتىۋى  رەت  قۇرئانى-كهرىمدىكى 
كهۋسهر  نامازدا  مهسىلهن:  كېرەك.  ئوقۇش 
ئوقۇغان  سۈرىسىنى  ئىخالس  بىلهن  سۈرىسى 
ۋاقتىمىزدا بىرىنچى رەكئهتته كهۋسهر سۈرىسىنى، 
سۈرىسىنى  ئىخالس  رەكئهتته  ئىككىنچى 
مهكرۇه  قىلماسلىق  دىققهت  بۇنىڭغا  ئوقۇيمىز. 

بولىدۇ. 

ئىنسان يۈزىگه قاراپ ناماز ئوقۇش.  
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كىم نامازغا كهلدى؟

نامازنى تهئدىل-ئهركان
 بىلهن ئوقۇيلى

ئۆزىمىز ياخشى كۆرىدىغان ۋە هۇزۇرلىنىدىغان 
ئىشنىڭ  شۇ  تامامهن  ۋاقتىمىزدا  قىلغان  ئىشنى  بىر 
ئىچىگه چۆكۈپ كېتىمىز. بهزىدە شۇنچىلىك مهشغۇل 
بولىمىزكى، بىزنى چاقىرسا تۇيمايمىز، ئهتراپىمىزدىكى 
تهئدىل- چىقمايدۇ.  كىرىپمۇ  خىيالىمىزغا  ئىشالر 

هۇزۇرىدا  ئالالهنىڭ  نامازدا  دېگىنىمىز  ئهركان 
ئىشالرنى  باشقا  بىلىشىمىز،  تۇرۇۋاتقانلىغىمىزنى 
نامازغا  دىققىتىمىزنى  پۈتۈن  ۋە  ئويلىماسلىغىمىز 

مهركهزلهشتۈرىشىمىز دېگهنلىكتۇر. 
كۆرىدىغان  ياخشى  ئىنتايىن  ئۆزىمىز 
ئۇنىڭ  ياكى  ئايرىلىشنى  يېنىدىن  بىرەيلهننىڭ 
سائهتلهرچه  خالىمايمىز.  ئايرىلىشىنى  بىزدىن 
ئۆتۈپ  تىز  ئىنتايىن  ۋاقىتنىڭ  ئولتۇرساقمۇ  بىلله 
تىز  نېمانداق  قىلىپ «ۋاقىت  هىس  كهتكهنلىگىنى 

ئۆتۈپ كېتىدىغاندۇ» دەپ ئهپسۇسلىنىمىز. 
ياكى  ئولتۇرغان  بىلله  بىلهن  ئاغىينىمىز  يېقىن 
مهشغۇل  بىلهن  ئىشالر  باشقا  چاغدا  پاراڭلىشىۋاتقان 
ئىش-هه!  بىر  قامالشمىغان  نېمىدىگهن  بولۇش 

رەشىد  هارۇن  خهلىپه  كۈنى  رامىزان  بىر 
بههلۈل دانا ههزرەتلىرىگه مۇنداق دېدى:

ناماز  بېرىپ،  جامىگه  ۋاقتىدا  نامازشام   -
ئىپتارغا  ههممىسىنى  جامائهتنىڭ  ئوقۇغان 

چاقىرىپ كهلگىن.
ئوقۇلدى.  ئهزان  بولغاندا  ۋاقتى  نامازشام 
ئىدى.  بار  جامائهت  ئارتۇق  سهپتىن  بىر  جامىدە 
دانا  بههلۈل  كېيىن  بولغاندىن  ئوقۇلۇپ  ناماز 
ئوردىغا  ئېلىپ  كىشىنى  تۆت-بهش  ههزرەتلىرى 

كهلدى. خهلىپه هارۇن رەشىد ههيران بولۇپ:
- ئاران مۇشۇنچىلىك كىشىمۇ؟ مهن سىلهرگه 
شام نامىزىنى ئوقۇغان كىشىلهرنىڭ ههممىسىنى 
قىلىشىڭالرنى  تهكلىپ  تاماققا  كهچلىك 
تاپىلىغان ئىدىم. سىلهر شۇنچه كۆپ جامائهتنىڭ 
ئارىسىدىن ئاران مۇشۇنچىلىكال كىشىنى ئېلىپ 

كهپسىلهر. – دېدى. بههلۈل دانا:

- سۇلتانىم! سىلى ماڭا جامىگه كهلگهنلهرنى 
چاقىرىپ  ئىپتارغا  ئوقۇغانالرنى  ناماز  ئهمهس، 
ئوقۇلۇپ  ناماز  ئىدىله.  بۇيرىغان  كېلىشىمنى 
بولغاندىن كېيىن جامىنىڭ ئىشىكىدە تۇردۇم ۋە 
چىقىۋاتقان ههر كىشىدىن ئىمامنىڭ نامازدا قايسى 
جامائهتنىڭ  سورىدىم.  ئوقۇغانلىقىنى  سۈرىنى 
ئىچىدىكى كۆپ سانلىق كىشى ئىمامنىڭ قايسى 
پهقهت  بېرەلمىدى.  دەپ  ئوقۇغانلىقىنى  سۈرىنى 
مهن بىلهن كهلگهن مۇشۇ كىشىلهرال توغرا جاۋاپ 
بېرەلىدى. جامىگه كهلگهن كىشى ناهايىتى كۆپ 
ئوقۇغانالر  توغرا  جايىدا،  نامازنى  ئهمما  ئىدى. 
سىلىنىڭ  مهن  ئىكهن.  دوستلىرىم  مۇشۇ  پهقهت 
ئوردىغا  كىشىلهرنى  بۇ  بىنائهن  بۇيرۇقلىرىغا 

ئېلىپ كهلدىم.- دېدى.
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ئوقۇۋاتقاندىمۇ  ناماز  ئوخشاش،  مۇشۇنىڭغا  خۇددى 
مهشغۇل  بىلهن  ئىشالر  باشقا  هۇزۇرىدا  ئالالهنىڭ 
مهكتهپ،  خىزمهت،  نامىزىمىز  ئهمهس.  توغرا  بولۇش 
ئائىله ۋە دوستلىرىمىزغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهرنى 
ئىشلىرىمىزنى  قىلىدىغان  ۋە  ئوياليدىغان 
قالماسلىغى  ئايلىنىپ  ۋاقىتقا  بىر  پىالناليدىغان 
قىلغىنىمىزدەك  ئۇدۇل  قىبلىگه  يۈزىمىزنى  كېرەك. 
كېرەك.  قىلىشىمىز  ئۇدۇل  ئالالهقا  قهلبىمىزنىمۇ 
ئالالهنىڭ  ياكى  مهنىسىنى  ئايهتلهرنىڭ  ئوقۇۋاتقان 
هۇزۇرىدا تۇرۇۋاتقانلىقىمىزنى ئويالپ هۆرمهت بىلهن 
تۇرۇشىمىز كېرەك. راببىمىز بىلهن بولغان بىر پهيتته، 
دۇئا  ئۇنىڭغا  تىلىمىز  تۇرۇۋاتقاندا،  كۆرۈپ  بىزنى  ئۇ 
بىر  ئوقۇلىۋاتقان  ئايهتلىرى  ئۇنىڭ  ۋە  قىلىۋاتقان 
پهيتته باشقا ئىشالر بىلهن مهشغۇل بواللمايمىز. كېيىن 
ئالاله: «بهندەم، مهن سهن بىلهن بىلله ئىدىم. سهن 

كىم بىلهن بىلله ئىدىڭ؟» دېسه نېمه دەيمىز؟
ۋاخ  ههر  بولغان  ئوقۇماقچى  بولسا،  ئۇنداق 
بىلهن  بىر-بىرى  دوستنىڭ  ئىككى  نامىزىمىزنى 
هۇزۇرىغا  راببىنىڭ  بهندىنىڭ  ۋاقتى،  ئۇچراشقان 
بارغان بىر ۋاقتى دەپ بىلىشىمىز كېرەك. نامىزىمىزنى 
دەپ  يۈك  بىر  قۇتۇلىدىغان  بولۇپ  ئوقۇپ  تىزراق 
ئىزهار  سۆيگىمىزنى  راببىمىزگه  بهلكى  ئهمهس، 
بىر  بولىدىغان  بىلله  بىلهن  ئۇنىڭ  ۋە  قىلىدىغان 
تهئدىل-ئهركانغا  ۋاقتىمىزدا  بىلگهن  دەپ  پهيت 

رىئايه قىلغان بولىمىز. 

(مۇئمىنۇن سۈرىسى ١-٢-ئايهتلهر)

«نامىزىنى تهئدىل-ئهركان بىلهن ئوقۇغان 
مۆمىنلهر ههقىقهتهن نىجاتلىققا ئېرىشتى.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

(بهقهرە سۈرىسى ٤٥-٤٦-ئايهتلهر)

ئارقىلىق  ئوقۇش  ناماز  قىلىش،  «سهۋر 
ئالالهتىن  ناماز  تىلهڭالر.  ياردەم  ئالالهتىن 
بىلهن  كهمتهرلىك  (يهنى  قورققۇچىالردىن  
باشقىالرغا  بويسۇنغۇچىالردىن)  ئالالهقا 
ئالالهتىن  ئىشتۇر.  مۇشهققهتلىك  ههقىقهتهن 
مۇالقات  چوقۇم  پهرۋەردىگارىغا  قورققۇچىالر 
ئالالهنىڭ دەرگاهىغا چوقۇم  بولىدىغانلىقىغا ۋە 

قايتىپ بارىدىغانلىقىغا جهزمهن ئىشىنىدۇ.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

ئۇلۇغلىقىنى  ئالالهنىڭ  تۇرغاندا  نامازغا 
تهپهككۈر قىلىپ، «ئالالهۇ ئهكبهر» دەپ تهكبىر 
ئېيتىپ ئۇنىڭ هۇزۇرىغا بارىمىز. ياراتقۇچىنىڭ 
تۇرىمىز.  بىلهن  هۆرمهت  باغالپ  قول  هۇزۇرىدا 
سۈرىلهرنى ئوقۇغاندا ياكى ئاڭلىغاندا ئالالهنىڭ 
ئوياليمىز.  سۆزلىشىۋاتقانلىقىنى  بىلهن  بىز 
راببىمىزنىڭ بۈيۈكلىگىنى ئهسكه ئېلىپ رۇكۇغا 
ئېگىلىمىز. يهنه هۆرمهت بىلهن ئۆرە تۇرغاندىن 
سهجدىگه  بىلهن  ۋۇجۇدىمىز  بارلىق  كېيىن 
ئېڭىشىپ پىشانىمىزنى يهرگه قويىمىز. راببىمىزگه 
ئهڭ يېقىن ۋاقىتنىڭ سهجدە پهيتى ئىكهنلىكىنى 
ئويالپ «ئۇلۇغ راببىم، ساڭا تهسبىه ئېيتىمهن.» 
دەيمىز. يارىتىلىشىمىزدىكى مهقسهتنىڭ ئالالهقا 

نهرسىمىزنى  ههممه  ئىكهنلىكىنى،  قۇللۇق 
ئوياليمىز.  قىلىشىمىزنى  پىدا  ئۈچۈن  ئالاله 
باشقا رەكئهتلهردىمۇ مۇشۇ خىل روهىي هالهتته 
بولىمىز. ئاخىرىدا بوينىنى قىسقان بىر غېرىپتهك 
سهللى  «ئالالهۈممه  «ئهتتههىيياتۇ»،  ئولتۇرۇپ 
«ئالالهۈممه  ئاال»،  بارىك  «ئالالهۈممه  ئاال»، 
راببىمىزگه  بىزنى  ئوقۇيمىز.  دۇئاسىنى  راببهنا» 
قىلىشنىڭ  ئىبادەتنى  بىر  يېقىنالشتۇرغان 
تهرىپىمىزدىكى  سول  ۋە  ئوڭ  خوشلۇقىدا 
بهرگهچ  ساالم  پهرىشتىلهرگه  ۋە  ئىنسانالرغا 

نامازنى تاماماليمىز.
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نامازنى بۇزىدىغان ئههۋالالر 

نهۋرىسى  ئىدى.  ۋاقتى  نامىزى  ئهسىر  ياكى  پىشىن 
كۆتىرىۋالغان  قىلىپ  هاپاش  هۈسهيىننى  بىلهن  ههسهن 
مهسجىدكه  ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبىرىمىز 
يهردە  هۈسهيىننى  بىلهم  ههسهن  چىقتى.  مىهراپقا  كىردى. 
قويدى. تهكبىر ئېيتىپ نامازغا تۇردى. ساهابىلهرمۇ ئۇنىڭ 
ئارقىسىغا تىزىلىپ تۇردى. پهيغهمبىرىمىز نامازدا سهجدىدە 
باشقا نامازدىكىدىن ئۇزاق تۇردى. بۇ ئهسنادا نهۋرىلىرىدىن 
ئويناۋاتاتتى.  دۈمبىسىدە  مۇبارەك  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  بىرى 

ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ساهابى-كىرامالر: 

بىرىدە  سهجدىدىن  پهيغهمبىرى!  ئالالهنىڭ  «ئهي   -
ساڭا  بىز  تۇرىۋىدىڭ،  كۆتۈرمهي  بېشىڭنى  ۋاقىت  ئۇزۇن 
دېيىشتى.  ئويلىدۇق.»  دەپ  ئوخشايدۇ  كهلگهن  ۋەهيى 

پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېدى:

- «ئۇنداق بولمىدى. لېكىن ناماز ئوقۇۋاتسام نهۋرەم 
ساقالپ  چۈشكىچه  ئۈستۈمدىن  ئۇ  چىقىۋالدى.  ئۈستۈمگه 
تۇردۇم. ئالدىراپ ئۇنىڭ ئويۇنىنى بوزۇشنى خالىمىدىم.» 

(نهسائى: «تهدبىق»، ٨٢)

ئويۇنىنى بۇزۇشنى خالىمىدىم

ناماز ئوقۇۋاتقاندا تاهارەتنىڭ سۇنۇپ كېتىشى،  

نامازنىڭ پهرزلىرىدىن بىرىنىڭ كهم قېلىشى،  

نامازدا بىرەر نهرسه يهپ-ئىچىش،  

نامازدا گهپ قىلىش، ساالم بېرىش ياكى   
ساالمنى ئىلىك ئېلىش،

دۇنياغا ئائىت بىر ئىش تۈپهيلى يىغالش ياكى   
«ئاه!» دەپ ئوه تارتىش، (ئالالهتىن قورقۇپ 

ياكى ئالالهقا بولغان سۆيگۈ-مۇههببهت 
تۈپهيلى يىغالش نامازنى بۇزمايدۇ.)

ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئۆزىمىزگه ئاڭالنغۇدەك   
دەرىجىدە ئاۋاز چىقىرىپ كۈلۈش، (نامازدا 

يېنىمىزدىكىلهر ئاڭلىغۇدەك دەرىجىدە ئاۋاز 

چىقىرىپ كۈلسهك، تاهارىتىمىز سۇنۇپ 
كېتىدۇ.)

ناماز ئوقۇۋاتقاندا مهيدىمىزنى قىبلىدىن باشقا   
تهرەپكه قارىتىش،

سىرتتىن قارىغان كىشىگه ناماز   
ئوقۇمايۋاتقاندەك كۆرۈنگهن هالدا باشقا ئىش 

بىلهن شۇغۇللىنىش،

قۇرئاننى مهنىسى ئۆزگىرىپ كهتكۈدەك   
دەرىجىدە خاتا ئوقۇش، 

بامدات نامىزى ئوقۇۋاتقاندا كۈننىڭ چىقىشى.  
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ئىمام ۋە جامائهت دېگهن نېمه؟

كىشىگه  توپ  بىر  ياكى  كىشىگه  بىر  ئاز  ئهڭ 
ئىمام،  كىشى  ئوقۇغان  ناماز  قىلىپ  يېتهكچىلىك 
ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان كىشىلهر جامائهت دېيىلىدۇ. 

جامى نېمه ئۈچۈن «ئالالهنىڭ ئۆيى» دەپ 
ئاتىلىدۇ؟

بىر  مۇسۇلمانالر  مهسجىدلهر  ۋە  جامىلهر 
ناماز  بولۇپ  جامائهت  ۋە  توپالنغان  كېلىپ  يهرگه 
ئىچىدە  بىناالرنىڭ  بۇ  بىناالردۇر.  ئوقۇيدىغان 
ئالالهقا سهجدە قىلىنغانلىقى، ئىبادەت قىلىنغانلىقى، 
ناماز ئوقۇلغانلىقى ئۈچۈن «ئالالهنىڭ ئۆيى» دەپمۇ 

ئاتىلىدۇ. 

جامائهت بولۇپ ناماز ئوقۇشنىڭ ئهۋزەللىگى 
نېمه؟

ۋەسهللهم  ئهلهيهى  سهللهلالهۇ  پهيغهمبىرىمىز 
نامىزىنى ههمىشه جامائهت بىلهن بىرلىكته ئوقۇيتتى. 
ئوقۇشنى  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  نامازنى  بىزگىمۇ 
تهۋسىيه قىلغان ئىدى. جامائهت بىلهن بىلله ئوقۇغان 
يىگىرمه  قارىغاندا  نامازغا  ئوقۇغان  يالغۇز  نامازنىڭ 
يهتته ههسسه ئارتۇق ساۋابى بار ئىكهنلىكىنى ئېيتقان 
ئىدى. سهۋەبسىز هالدا جامائهتتىن ئايرىلىشنى توغرا 
بولۇشنى  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  ئىدى.  تاپمىغان 
ئاالهىدىلىكلىرىدىن  گۈزەل  مۇسۇلماندارچىلىقنىڭ 

بىرى دەپ هېسابلىغان ئىدى. 

تاهارەت  كامىل  يهنه  پهيغهمبىرىمىز  سۆيۈملۈك 
كىشىلهرنىڭ  ماڭغان  جامىگه  ئۈچۈن  ناماز  ئېلىپ 

ئهپۇ  گۇناهىنىڭ  بىر  بىلهن  قهدىمى  ههربىر  باسقان 
قىلىنىدىغانلىقى ۋە بىر ساۋاپقا ئېرىشىدىغانلىقىدىن 

خوشخهۋەر بهرگهن. 

بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  نامازلىرىمىزنى 
ئوقۇش ئارقىلىق نېمىگه ئېرىشىمىز؟

(كوللىكتىپ)  بىلله  بىلهن  جامائهت  نامازنىڭ 
مىهرى-مۇههببهت  ئارىسىدا  مۇسۇلمانالر  ئوقۇلىشى 
بىرلىكته  قىلىدۇ.  پهيدا  تۇيغۇسى  ههمكارلىشىش  ۋە 
ئههۋالىدىن  بىرىنىڭ  بىر  مۇسۇلمانالر  ئوقۇغان  ناماز 
خهۋەردار بولىدۇ. قىيىنچىلىقلىرىنى ههل قىلىشتا ئۆز 

ئارا ياردەملىشىدۇ. 

سۆهبهتلهردە  ۋە  خۇتبه  تهبلىغ،  جامىدىكى 
ئۆگىنهلهيمىز. ئهمىر-پهرمانلىرىنى  دىنىمىزنىڭ 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ هاياتى ۋە ئهخالقىغا مۇناسىۋەتلىك 

بىلىمىمىزنى ئاشۇرااليمىز.

جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشنىڭ ئههمىيىتى

(بۇخارى: «ئهزان»، ٣١)

«شۈبهىسىزكى، نامازدا ئهڭ كۆپ ساۋاپقا 
ئېرىشىدىغان كىشىلهر يىراق يهرلهردىن 

كهلگهن كىشىلهردۇر. نامازنى ئىمام بىلهن 
بىرلىكته ئوقۇش ئۈچۈن ساقلىغان كىشىنىڭ 
ساۋابى نامازنى يالغۇز ئوقۇپ بولۇپ ئۇخلىغان 

كىشىنىڭكىدىن ئارتۇقتۇر.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

(مۇسلىم: «مهساجىد»، ٢٨٢)

«بىر كىشى ئۆيىدە كامىل تاهارەت 
ئالغاندىن كېيىن ئالالهنىڭ پهرزلىرىدىن 

بىرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مهسجىدكه قاراپ 
يولغا چىققان بولسا، باسقان بىر قهدىمى 
ئۇنىڭ گۇناهىنى ئۆچۈرىدۇ، يهنه بىر 

قهدىمى ئۇنى بىر دەرىجه يۈكسهلدۈرىدۇ.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

(بۇخارى: «ئهزان»، ٣٠)

«جامائهت بىلهن ئوقۇلغان نامازنىڭ ساۋابى 
يالغۇز ئوقۇلغان نامازنىڭكىدىن يىگىرمه يهتته 

ههسسه ئارتۇقتۇر.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:
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جامىدىكى ئهدەب قائىدە
تۆۋەندىكى  مۇناسىۋەتلىك  جامىلهرگه 

نوقتىالرغا دىققهت قىلىشىمىز كېرەك:

پۇتىمىزدا  ئوڭ  ئېلىپ  تاهارەت  جامىگه   
دەسسهپ كىرىشىمىز كېرەك.

جامىدىن سول پۇتىمىزدا دەسسهپ چىقىشىمىز   
كېرەك.

پۇتىمىز ۋە پايپىقىمىز مهينهت هالدا جامىدىكى   
نهرسىلهرگه  قاتارلىق  پاالس  ياكى  گىلهم 

دەسسىمهسلىگىمىز الزىم. 

پىياز، سامساق يهپ، تاماكا چېكىپ ئاغزىمىزنى   
جامائهتنى  جامىگه بېرىپ،  بهدبۇي پۇرىتىپ 

بىئارام قىلماسلىق كېرەك. 

سهۋەبسىز هالدا جامىدە پۇتنى ئۇزۇن سۇنۇپ   
ئولتۇرۇش، ۋاقىراپ-جاقىراش، ۋاراڭ-چۇرۇڭ 
قاتارلىق  سېلىش  پاراڭ  قۇرۇق  قىلىش، 
تۇرۇش  يىراق  قىلمىشالردىن  ئهدەبسىز 

كېرەك.

تهبلىغ  ياكى  ئوقۇلىۋاتقان  قۇرئان  جامىدە   
هۆرمهت  ۋە  دىققهت  بولسا،  قىلىنىۋاتقان 

بىلهن ئاڭالش.

يهردە  بوش  كهلگهندە  كېچىكىپ  جامىگه   
ئۈچۈن  ئۆتۈش  تهرەپكه  ئالدى  ئولتۇرۇش، 

جامائهتنى قىستىماسلىق كېرەك.

بىرلىكته  يىغىلىپ  يهرگه  بىر  جامىلهردە 
سۈرەلهيمىز.  پهيزىنى  قىلىشنىڭ  ئىبادەت  ئالالهقا 
ئالالهنىڭ  بىزگه  كېلىدۇ.  ئهتراپىمىزغا  پهرىشتىلهر 
جامائهت  راببىمىز  ياغىدۇ.  بهرىكىتى  ۋە  رەهمىتى 
بولۇپ (كوللىكتىپ) قىلىنغان ئىبادەتلهرنى تېخىمۇ 
بىلهن  بهرىكىتى  جامائهتنىڭ  كۆرىدۇ.  ياخشى  بهك 
ئهپۇ  كهمچىلىكلىرىمىزنى  ئىبادەتلىرىمىزدىكى 

قىلىدۇ. 

جامائهت بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇغاندا سهپ 
قانداق بولىشى كېرەك؟

سهپته ئهرلهر ئالدىدا، بالىالر ئوتتۇرىدا، ئايالالر 
كهينىدە تۇرىدۇ. 

جامائهت بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇغاندا سهپ 
يهر  بوش  ئارىسىدا  سهپ  بولىشى،  زىچ  رەتلىك، 
بولسا،  يهر  بوش  تهرەپته  ئالدى  كېرەك.  قالماسلىقى 

ئارقىدا يېڭى سهپكه تىزىلىش توغرا ئهمهس. 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم:

سىزىق  تۈز  بىر  تىزىلىڭالر،  رەتلىك  «سهپكه 
ئۈستىدە تۇرغاندەك. ئاراڭالردا بوش يهر قالمىسۇن. 
سهپنى رەتلهش ئۈچۈن قولۇڭالردىن تۇتۇپ تارتقان 
قىلىڭالر.  مۇئامىله  يۇمشاق  قېرىنداشلىرىڭالرغا 
ئالاله  قويماڭالر.  يهر  بوش  كىرىۋالغۇدەك  شهيتان 
كۆڭلىنى  تۇرغانالرنىڭ  يېقىن  بىرىگه  بىر  سهپته 
ئۇزاق  بىرىدىن  بىر  سهپته  قىلىدۇ.  خۇشال 
ئالاله  قويغانالرغا)  يهر  بوش  (ئارىدا  تۇرغانالرغا 
نېئمهت بهرمهس.» (ئهبۇ داۋۇد: «ساالت»، ٩٣) دېگهن 
ۋە سهپته رەتلىك تۇرۇشنىڭ نامازنى تاماملىغۇچى بىر 
شهخسهن  ئىدى.  خاتىرالتقان  ئىكهنلىگىنى  ئامىل 
«ئالدى- تۈزەپ:  سېپىنى  ساهابىلهرنىڭ  ئۆزى 
ئۇنداق  تۇرماڭالر.  قااليمىقان  رەتسىز،  كېيىن، 
قىلساڭالر، قهلبىڭالرمۇ بىر بىرىدىن پهرقلىق بولۇپ 

قالىدۇ.» (ئهبۇ داۋۇد: «ساالت»، ٩٣) دېگهن ئىدى. 

ئوقۇشنىڭ  بىلله  بىلهن  جامائهت  نامازنى 
هۆكمى نېمه؟

ئوقۇش  بىلله  بىلهن  جامائهت  نامىزىنى  جۈمه 
پهرز، باشقا نامازالرنى جامائهت بىلهن بىلله ئوقۇش 
هالدا  سهۋەبسىز  «سۈننهتى-مۇئهككهدە»دۇر.  بولسا 
جامائهتتىن ئايرىلىش پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىگه 

ئۇيغۇن ئهمهس. 
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قانداق  ناماز  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت 
ئوقۇلىدۇ؟

ئىمام  ئوقۇغاندا  ناماز  بىلله  بىلهن  جامائهت 
ناماز ئوقۇشقا ۋە ئۆزىگه ئىقتىدا قىلغۇچى جامائهتكه 
يېتهكچىلىك قىلىپ ناماز ئوقۇتۇشقا نىيهت قىلىدۇ. 
ئىمامغا ئىقتىدا قىلغانالرمۇ ههم ئوقۇلىدىغان نامازغا، 

ههمدە ئىمامغا ئىقتىدا قىلىشقا نىيهت قىلىدۇ. 

پهرزىنى  نامىزىنىڭ  پىشىن  ئۈچۈن  مىسال 
قاراپ  ئوقۇيدىغانلىقىمىزغا  قانداق  بىلهن  جامائهت 

باقايلى:

ئاۋال «نىيهت قىلدىم ئالاله رىزاسى ئۈچۈن   (١
پىشىن نامىزىنىڭ پهرزىنى ئوقۇشقا، ئىقتىدا قىلدىم 

ئىمامغا» دەپ نىيهت قىلىمىز. 

ئهكبهر»  «ئالالهۇ  ئاۋازدا  ئۈنلۈك  ئىمام   (٢
دېگهندە، بىزمۇ ئىچىمىزدە ئۆزىمىز ئاڭلىغۇدەك ئاۋازدا 
ئېيتقان  (ئىمام  باشاليمىز.  نامازنى  ئوقۇپ  تهكبىر 
ئىچىمىزدە  ئهكبهر»)  («ئالالهۇ  تهكبىرلهرنىمۇ  باشقا 

تهكراراليمىز. 

ئىچىمىزدە  باغالپ،  قول  كېيىن  تهكبىردىن   (٣
باشقا  تۇرىمىز.  جىم  ئوقۇپ  «سۈبهانهكه»نى 
(ئىمام  ئوقۇمايمىز.  تۇرغاندا  ئۆرە  رەكئهتلهردە 
سۈرىسى  فاتىهه  نامازالردا  ئوقۇغان  ئاۋازدا  ئۈنلۈك 
«ئامىيىن»  ئىچىمىزدە  كېيىن  تامامالنغاندىن 

دەيمىز.)

«سۈبهانه  قېتىم  ئۈچ  ئېگىلگهندە  رۇكۇغا   (٤
راببىيهل ئازىم» دەيمىز. ئىمام «سهمى ئالالهۇ لىمهن 
تۇرغاچ  ئۆرە  بىزمۇ  تۇرغاندا،  ئۆرە  دېگهچ  هامىدەه» 

«راببهنا لهكهل هامد» دەيمىز. 

«سۇبهانه  قېتىمدىن  ئۈچ  سهجدىدىمۇ   (٥
راببىيهل ئائال» دەيمىز. 

بىزمۇ  بىرلىكته  بىلهن  ئىمام  ئولتۇرغاندا   (٦
ئاال»،  سهللى  «ئالالهۇممه  «ئهتتههىيياتۇ»، 
«ئالالهۇممه بارىك ئاال»، «ئالالهۇممه راببهنا ئاتىنا، 
بىلهن  ئىمام  ۋە  ئوقۇيمىز  دۇئالىرىنى  راببهناغفىرلى» 

بىرلىكته ساالم بېرىمىز. 

ئوقۇغاندا  ناماز  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت 
ههرىكهت  ئىلگىرى  ئىمامدىن  ئهگىشىمىز،  ئىمامغا 

قىلمايمىز. 

نامازلىرىمىزنى  ئۈلگۈرەلمىگهندە  جامائهتكه 

قانداق تولۇقاليمىز؟

يېتىشهلمىگهن  ئۈلگۈرەلمىگهندە  جامائهتكه 
كېيىن  بولغاندىن  بېرىپ  ساالم  ئىمام  رەكئهتلهرنى 
تولۇقاليمىز. ئىمام رۇكۇدىن ئۆرە تۇرۇشتىن ئىلگىرى 
ئۇ  هېسابلىنىمىز.  ئوقۇغان  رەكئهتلهرنى  يېتىشكهن 

رەكئهتنى قايتا ئوقۇشىمىزنىڭ هاجىتى يوق. 

ئۈلگۈرۈپ  رەكئهتته  ئىككىنچى  جامائهتكه 
كهلگهن بولساق، ئاخىرقى رەكئهتته «ئهتتههىيياتۇ» 
قاتارلىق دۇئاالرنى ئوقۇپ، ئىمامنىڭ ساالم بېرىشىگه 
كېيىن  بولغاندىن  بېرىپ  ساالم  ئىمام  ساقاليمىز. 
بىرىنچى  ئۈلگۈرەلمىگهن  تۇرۇپ،  ئورنىمىزدىن 

رەكئهتنى تۆۋەندىكىدەك تولۇقاليمىز:

جامائهتكه ئۈچىنچى رەكئهتته ئۈلگۈرۈپ 
كهلگهن بولساق، ئىمام ساالم بهرگهندىن كېيىن 

ئورنىمىزدىن تۇرۇپ يېتىشهلمىگهن دەسلهپكى 
ئىككى رەكئهتنى تۆۋەندىكىچه تولۇقاليمىز:

١- رەكئهت
سۇبهانهكه

ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك 

ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم
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ئۈلگۈرۈپ  رەكئهتكه  ئۈچىنچى  نامىزىدا  شام 
بولغاندىن  بېرىپ  ساالم  جامائهت  بولساق،  كهلگهن 
ئىككى  قالغان  كهم  تۇرۇپ،  ئورنىمىزدىن  كېيىن 
رەكئهتنى)  ئىككىنچى  (بىرىنچى،  رەكئهتنى 

تۆۋەندىكىدەك تاماماليمىز:

ئاخىرقى  نامازنىڭ  بىر  ههرقانداق  جامائهتكه 
رەكئىتىنىڭ رۇكۇسىدىن كېيىن ئۈلگۈرۈپ كهلسهك، 
ئىمام ساالم بهرگهندىن كېيىن ئورنىمىزدىن تۇرۇپ، 
نامىزىمىزنى  ئوقۇپ  يالغۇز  رەكئهتلهرنى  بارلىق 

تاماماليمىز. 

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

٢- رەكئهت١- رەكئهت

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

جامائهتكه تۆتىنچى 

رەكئهتته ئۈلگۈرۈپ 

كهلگهن بولساق، ئىمام 

ساالم بهرگهندىن كېيىن 

ئورنىمىزدىن تۇرۇپ، 

يېتىشهلمىگهن ئۈچ رەكئهت 

نامازنى تۆۋەندىكىدەك 

تولۇقاليمىز:

٣- رەكئهت٢- رەكئهت١- رەكئهت

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

رۇكۇ
سهجدە

ئهتتههىيياتۇ
-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم

٢- رەكئهت١- رەكئهت

سۇبهانهكه
ئهئۇزۇ بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

 قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

بىسمىلاله
فاتىهه سۈرىسى

قۇرئاندىن ئايهت
رۇكۇ

سهجدە
ئهتتههىيياتۇ

-ئالالهۇممه سهللى ئاال
-ئالالهۇممه بارىك ئاال
-ئالالهۇممه راببهنا

ساالم
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جۈمه نامىزى  .١
دەم  ههپتىلىك  مۇسۇلمانالرنىڭ  كۈنى  جۈمه 
ئېلىش كۈنىدۇر. ئۇالر جۈمه كۈنى جامىدە بىر بىرى 
سورىشىدۇ،  هال-ئههۋال  ئۆزئارا  كۆرۈشىدۇ،  بىلهن 

مۇڭدىشىدۇ، بىر بىرىگه ياردەملىشىدۇ. 

قاچان  رەكئهت؟  قانچه  نامىزى  جۈمه 
ئوقۇلىدۇ؟

كهلگهندە  ۋاقتى  ناماز  مۇسۇلمانالرغا  دىنىمىز 
ئوقۇشى  نامىزى  جۈمه  توختىتىپ،  ئىشلىرىنى 

كېرەكلىگىنى ئهمىر قىلغان. 
جۈمه نامىزى ئوقۇش ئۈچۈن بىر ئىمام ۋە ئهڭ 
جامائهت  بىر  تاپقان  تهركىپ  كىشىدىن  ئۈچ  ئاز 

بولىشى كېرەك. 
جۈمه نامىزى ئون رەكئهت بولۇپ، پىشىن نامىزى 
نامىزىنىڭ  پىشىن  كۈنلۈك  شۇ  ۋە  ئوقۇلىدۇ  ۋاقتىدا 
ئورنىدا بولىدۇ. بىرەر سهۋەپ تۈپهيلى جۈمه نامىزى 

ئوقۇيالمىغانالر پىشىن نامىزى ئوقۇيدۇ. 

جۈمه نامىزى كىملهرگه پهرزدۇر؟
يهتكهن  باالغهتكه  پهقهتال  نامىزى  جۈمه 

مۇسۇلمان ئهركهكلهرگه پهرزدۇر. 

جۈمه نامىزى كىملهرگه پهرز ئهمهس؟
ئايالالر، بالىالر، كېسهللهر، كېسهلنىڭ هالىدىن 
خهۋەر ئالمىسا بولمايدىغانالر، يولۇچىالر، ئهركىنلىگى 
ۋە  تۇرالمايدىغانالر  ئورنىدىن  ئهماالر،  يوقالر، 
بۇ  تۇرۇغلۇق  شۇنداق  ئهمهس.  پهرز  يوقالرغا  پۇتى 
كىشىلهر جۈمه نامىزى ئوقۇسا، نامىزى قوبۇل بولىدۇ 

ۋە پىشىن نامىزى ئوقۇمىسىمۇ بولىدۇ. 

جۈمه نامىزىنىڭ مهقبۇل بولىشىدىكى شهرتلهر 
قايسىالر؟

ئوقۇلىشى  ۋاقتىدا  پىشىن  نامىزى  جۈمه   .١
كېرەك. 

نامازدىن ئىلگىرى خۇتبه ئوقۇش كېرەك.  .٢
جۈمه نامىزى ئوقۇيدىغان يهرگه ههممهيلهن   .٣

كىرەلهيدىغان (ئاممىۋى) بولىشى كېرەك.
ئىمامدىن سىرت ئهڭ ئاز ئۈچ كىشىلىك بىر   .٤

جامائهت بولىشى كېرەك. 

جامائهت بىلهن ئوقۇلىدىغان بهزى نامازالر

(مۇسلىم: «تاهارەت»، ١٤)

«چوڭ گۈناهالردىن يىراق تۇرغاندا، بهش 
ۋاخ ناماز ناماز ئارىلىقلىرىدا قىلىنغان كىچىك 

گۇناهالرغا كهففارەت بولىدۇ؛ جۈمه نامىزى 
بولسا، ئىككى جۈمه نامىزى ئارىسىدا قىلىنغان 

كىچىك گۇناهالرغا كهففارەت بولىدۇ.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

(جۈمه سۈرىسى ٩-ئايهت)

«ئى مۆمىنلهر! جۈمه كۈنى جۈمه نامىزىغا ئهزان 
ئېيتىلسا، ئالالهنى ياد ئېتىشكه (يهنى جۈمه 
خۇتبىسىنى ئاڭالشقا ۋە جۈمه نامىزىنى ئادا 
قىلىشقا) ئالدىراپ بېرىڭالر، ئېلىم-سېتىمنى 

قويۇپ تۇرۇڭالر، ئهگهر بىلسهڭالر بۇالر سىلهر 
ئۈچۈن ياخشىدۇر.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:

(جۈمه سۈرىسى ١٠-ئايهت)

«ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا زېمىنغا تارىلىپ (يهنى 
ئۆز مهشغۇالتىڭالر بىلهن بولۇپ)، ئالالهنىڭ 

پهزلىدىن تهلهپ قىلىڭالر، مهقسىتىڭالرغا 
ئېرىشىش ئۈچۈن ئالالهنى كۆپ ياد ئېتىڭالر.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:
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جۈمه نامىزىنى قانداق ئوقۇيمىز؟

 جۈمهنىڭ پهرزىدىن ئىلگىرى تۆت رەكئهت 
سۈننىتىنى ئوقۇيمىز.

رەكئهت  تۆت  نامىزىنىڭ  پىشىن  ناماز  بۇ   
سۈننىتىگه ئوخشايدۇ.

 سۈننهتتىن كېيىن خاتىپ مۇنبهرگه چىقىپ 
ئولتۇرىدۇ.

 مۇئهززىن ئهزان ئوقۇيدۇ. 

 ئهزاندىن كېيىن خاتىپ ئورنىدىن تۇرۇپ 
بۇ  بولغان  پهرز  ئاڭالش  ۋە  ئوقۇش  ئوقۇيدۇ.  خۇتبه 

جۈمه خۇتبىسىنى جىمجىت هالدا ئاڭاليمىز. 

كهلتۈرگهن  مۇئهززىن  كېيىن  خۇتبىدىن   
قامهت بىلهن ئىمامغا ئىقتىدا قىلىپ، جۈمه نامىزىنىڭ 

ئىككى رەكئهت پهرزىنى ئوقۇيمىز. 

 ئاندىن كېيىن ئۆزىمىز جۈمهنىڭ ئاخىرقى 
تۆت رەكئهت سۈننىتىنى ئوقۇيمىز. بۇ نامازمۇ پىشىن 

نامىزىنىڭ تۆت رەكئهت سۈننىتىگه ئوخشايدۇ. 

ناماز  رەكئهت  ئالته  يهنه  خالىساق،  كېيىن   
ئوقۇساقمۇ بولىدۇ. 

هېيت نامىزى  .٢
يىلدا ئىككى قېتىم هېيتىمىز بار. بۇالردىن بىرى 
رۇزا هېيت، يهنه بىرى قۇربان هېيتتۇر. بۇ هېيتالردا 
رەكئهت  ئىككى  يۈزىسىدىن  قىلىش  شۈكۈر  ئالالهقا 

هېيت نامىزى ئوقۇيمىز. 

هېيت نامىزى كىملهرگه ۋاجىپتۇر؟

كىشىلهرنىڭ  بولغان  پهرز  نامىزى  جۈمه 
ههممىسىگه هېيت نامىزى ئوقۇشمۇ ۋاجىپ بولىدۇ. 

هېيت نامىزى قاچان ئوقۇلىدۇ؟

كۈن  ئهتتىگهندە  كۈنى  هېيت  نامىزى  هېيت 
كېيىن  ئۆتكهندىن  ۋاقىت  مىنۇت   ٤٠-٤٥ چىقىپ 
بهزى  ئوقۇلىدۇ.  مۇشۇنداق  (تۈركىيهدە  ئوقۇلىدۇ. 
ئۆتكهندىن  ۋاقىت  ئاز  چىقىپ  كۈن  دۆلهتلهردە 

كېيىنال ئوقۇلىدىغان ئىشالرمۇ بار.)

هېيت نامىزىنى قانداق ئوقۇيمىز؟

بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  نامىزى  هېيت 
ئوقۇلىدۇ. ئهزان ۋە قامهت ئوقۇلمايدۇ. نىيهت قىلىپ، 
ئىمامغا ئىقتىدا قىلىمىز. ئاندىن نامىزىمىزنى مۇنداق 

ئوقۇيمىز: 

دۇئاسىنى  «سۇبهانهكه»  رەكئهت:  بىرىنچى 
قولىمىزنى  بىرلىكته  بىلهن  ئىمام  ئوقۇيمىز. 
باشالش  نامازغا  خۇددى  كۆتىرىپ،  قولىقىمىزغىچه 
ئوقۇيمىز.  تهكبىر  قېتىم  ئۈچ  ئوقۇغاندەكال  تهكبىرى 
ئۈچىنچى تهكبىردىن كېيىن قول باغاليمىز. فاتىهه ۋە 
قۇرئاندىن ئايهت ئوقۇۋاتقان ئىمامنى ئاڭلىغاچ، رۇكۇ 

ۋە سهجدە بىلهن بىرىنچى رەكئهتنى تاماماليمىز. 

سۈرىنى  ۋە  فاتىهه  رەكئهت:  ئىككىنچى 
يهنه  بىرلىكته  بىلهن  ئىمام  كېيىن  ئاڭلىغاندىن 
ئېيتىمىز.  تهكبىر  قېتىم  ئۈچ  كۆتىرىپ  قولىمىزنى 
تۆتىنچى تهكبىردە رۇكۇغا ئېڭىشىمىز. رۇكۇ، سهجدە 
ۋە «ئهتتههىيياتۇ»دا ئولتۇرۇشتىن كېيىن نامىزىمىزنى 

تاماماليمىز. 
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هېيت نامىزى خۇتبىسى قاچان ئوقۇلىدۇ؟

كېيىن  نامازدىن  خۇتبىسى  نامىزى  هېيت 
سۆيۈملۈك  ئوقۇلىشى  خۇتبىنىڭ  بۇ  ئوقۇلىدۇ. 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ بىر سۈننىتىدۇر. 

كۈننىڭ  بۇ  ئادەتته  خاتىپلهر  خۇتبىلهردە  بۇ 
مهنىسى ۋە ئههمىيىتى ههققىدە تهبلىغ قىلىدۇ. خۇتبه 
ئۆزئارا  مۇسۇلمانالر  كېيىن  تۈگىگهندىن  دۇئاالر  ۋە 

هېيتلىشىدۇ. قېيدىشىپ قالغانالر ئىتتىپاقلىشىدۇ. 

تهشرىق تهكبىرىنىڭ سۆزى ۋە مهنىسى نېمه؟

تهشرىق تهكبىرىنىڭ سۆزلىرى:

بَرُ  اهللاُ أَكْ َ إال اهللاُ وَ بَرُ ٰال إٰل َهللاُ  أَكْ بَرُ ا َهللاُ أَكْ ا
دُ مْ ِ الْحَ بَرُ وَهللاِ َهللاُ أَكْ ا

ئىالهه  ال  ئهكبهر،  ئالالهۇ  ئهكبهر،  «ئالالهۇ 
ئىلاللالهۇ ۋالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهكبهر ۋە لىلالهىل 

هامد»

ئهڭ  «ئالاله  مهنىسى:  تهكبىرىنىڭ  تهشرىق 
بۈيۈكتۇر، ئالاله ئهڭ بۈيۈكتۇر. ئالالهتىن باشقا ئىاله 
بۈيۈكتۇر.  ئهڭ  ئالاله  بۈيۈكتۇر،  ئهڭ  ئالاله  يوقتۇر. 

بارلىق ههمدۇ-سانا ئالالهقىال خاستۇر.»

قاچان  نېمه؟  دېگهن  تهكبىرى  تهشرىق 
ئوقۇلىدۇ؟

قۇربان هېيت كۈنى نامازنىڭ پهرزىدىن كېيىن 
ئوقۇلغان تهكبىر «تهشرىق تهكبىرى» دەپ ئاتىلىدۇ. 
هېيتنىڭ  باشلىنىپ،  نامىزىدا  بامدات  كۈنى  ئارەفه 
بۇ  ئاخىرلىشىدۇ.  نامىزىدا  ئهسىر  كۈنى  تۆتىنچى 
تهكبىرلهرنى ئوقۇش ۋاجىپتۇر. يالغۇز ناماز ئوقۇغاندا 
ئوقۇغاندا  ناماز  بىلهن  جامائهت  ياكى  بولسۇن، 

بولسۇن، بۇ تهكبىرلهرنى ئوقۇشىمىز كېرەك. 

جىنازا نامىزى (مېيت نامىزى)  .٣
مۇسۇلمان  بولغان  ۋاپات  نامىزى  جىنازا 
قېرىندىشىمىز ئۈچۈن قىلىنغان بىر دۇئادۇر. ئادەتته 
نامازنى يالغۇز كىشىمۇ  بىلهن ئوقۇلغان بۇ  جامائهت 

ئوقۇيااليدۇ. 

جىنازا نامىزىنىڭ هۆكمى نېمه؟

«پهرزى-كۇپايه»دۇر.  ئوقۇش  نامىزى  جىنازا 
نامازنى  بۇ  كىشىلهر  قىسىم  بىر  مۇسۇلمانالردىن 

ئوقۇسا، ساۋاپقا ئېرىشىدۇ، باشقىالرمۇ مهسئۇلىيىتىنى 
جىنازا  مۇسۇلماننىڭ  بىر  ئهمما  بولىدۇ.  قىلغان  ئادا 
بىر  قىلىنغان  پهرز  ئوقۇمىسا،  هېچكىم  نامىزىنى 
رايوندا  شۇ  ئۈچۈن،  قىلىنغانلىقى  تهرك  ئىبادەت 
ۋە  بولىدۇ  مهسئۇل  مۇسۇلمانالر  بارلىق  ياشايدىغان 

گۇناه سادىر قىلغان بولۇپ هېسابلىنىدۇ. 

جىنازا نامىزى قانداق ئوقۇلىدۇ؟

بىر  يوق  سهجدىسى  ۋە  رۇكۇ  نامىزى  جىنازا 
نامازدۇر. بىر نىيهت ۋە تۆت تهكبىر بىلهن ئوقۇلىدۇ. 

جىنازا قويۇلغان يهرنىڭ ئالدىدا سهپكه تىزىلىپ 
«ئالاله ئۈچۈن نامازغا، مېيىت ئۈچۈن دۇئاغا، ئىقتىدا 
قولىمىزنى  قىلىمىز.  نىيهت  دەپ  ئىمامغا»  قىلدىم 
باشالش  ئوقۇيمىز.  تهكبىرى  باشالش  كۆتىرىپ 
«سۇبهانهكه»  باغالپ  قول  كېيىن  تهكبىرىدىن 

دۇئاسىنى ئوقۇيمىز.

ئېيتىپ  تهكبىرنى  ئىككىنچى  كۆتۈرمهيال  قول 
ئاال»  بارىك  «ئالالهۈممه  ئاال»،  سهللى  «ئالالهۈممه 
ئۈچىنچى  كۆتۈرمهيال  قول  يهنه  ئوقۇيمىز.  دۇئاسىنى 
تهكبىرنى ئېيتىپ، ئهگهر بىلسهك جىنازا دۇئاسىنى، 
ئوقۇيمىز.  سۈرىسىنى  فاتىهه  بىلمىسهك،  ئهگهر 
تۆتىنچى تهكبىردىن كېيىن ئوڭ سول تهرەپكه ساالم 

قىلىپ نامازنى تاماماليمىز. 

بولغۇچىنىڭ  ۋاپات  كېيىن  نامىزىدىن  جىنازا 
هال  ئۇرۇق-تۇققانلىرىدىن  ئائىله-تاۋاباتلىرى، 
كۈنلىرىدە  مۇسىبهت  ماتهم  ئۇالرنىڭ  سورايمىز. 
مىهرىمىزنى  قېرىنداشلىق  دىن  بىرىمىز،  تهسهللىي 

يهتكۈزىمىز.

(بۇخارى: «جهنائىز»، ٥٩)

قىرات؛  بىر  ئوقۇسا،  نامىزى  جىنازا  بىر  «كىم 
قىرات  ئىككى  تۇرسا،  ساقالپ  كۆمۈلگىچه  مېيت 

ئېرىشىدۇ.» ساۋاپقا 
- ئىككى قىرات دېگهن قانچىلىك؟ - دەپ سوراشتى.
- «ئىككى چوڭ تاغچىلىك!» – دەپ جاۋاپ بهردى 

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم. 

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:
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تىراۋۇ (تهراۋىه) نامىزى  .٤
تىراۋۇ نامىزى رامىزان ئېيىدا  ئوقۇلىدىغان يىگىرمه 
ههم  ئوقۇش  نامازنى  بۇ  نامازدۇر.  بىر  رەكئهتلىك 
ئايالالرغا، ههم ئهرلهرگه «سۈننهتى-مۇئهككهدە»دۇر. 
تىراۋۇ  تۇتالمىغانالرنىڭمۇ  رۇزا  تۈپهيلى  سهۋەپ  بىرەر 

نامىزى ئوقۇشى سۈننهتتۇر. 

تىراۋۇ نامىزىنى يالغۇز ئوقۇغىلى بوالمدۇ؟

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تىراۋۇ نامىزىنى بهزىدە 
ئوقۇغان  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  بهزىدە  يالغۇز، 
ئىدى.  يوق  پهقهت  كۈنلىرى  ئوقۇمىغان  بولۇپ، 
زامانىدا  ئۆمهر  ههزرىتى  كېيىن  پهيغهمبىرىمىزدىن 
بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  ههمىشه  نامىزى  تىراۋۇ 
مۇشۇنداق  كۈنىمىزگىچه  ۋە  باشلىغان  ئوقۇلۇشقا 

داۋاملىشىپ كهلگهن.

تىراۋۇ نامىزىنى جامىدە جامائهت بىلهن بىرلىكته 
ئهمما  بولىدۇ.  ئوقۇغىلى  يالغۇز  ئۆيدە  ئوقۇغاندەك، 
تېخىمۇ  ساۋابى  ئوقۇغاندا  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت 

كۆپ بولىدۇ. 

تىراۋۇ نامىزىنى قاچان، قانداق ئوقۇيمىز؟

كېيىن،  نامىزىدىن  خۇپتهن  نامىزىنى  تىراۋۇ 
ۋىتىر نامىزىدىن ئىلگىرى ئوقۇيمىز. يىگىرمه رەكئهت 
بىر  رەكئهتته  ئىككى  بولىدۇ.  ساۋاپ  كۆپ  ئوقۇغاندا 
بىر  رەكئهتته  تۆت  ياكى  ئوقۇسىمۇ،  بېرىپ  ساالم 

بىر  رەكئهتته  تۆت  بولىدۇ.  ئوقۇسىمۇ  بېرىپ  ساالم 
ساالم بېرىپ ئوقۇغاندا نامىزىمىزنى ئهسىر ۋە خۇپتهن 
سۈننىتىگه  رەكئهتلىك  تۆت  ئالدىنقى  نامىزىنىڭ 

ئوخشاش ئوقۇيمىز.

كېسهل كىشىنىڭ نامىزى

(مۇسلىم: «مۈسافىرىين»، ١٧٤)

«كىمكى رامىزاننىڭ خاسىيىتىگه ئىشىنىپ 
ۋە ساۋابىنى ئالالهتىن تىلهپ تىراۋۇ 
(تهراۋىه) نامىزى ئوقۇسا، ئىلگىركى 

گۇناهلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ.»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

ئاغرىپ قالغان چېغىمىزدا نامىزىمىزنى قانداق 
ئوقۇيمىز؟

ئىبادەتلىرىمىزنىڭ  ئىسالمىي  دىنىمىز  گۈزەل 
قواليلىقالرنى  نۇرغۇن  ئۈچۈن  قالماسلىقى  توختاپ 
دەرىجىدە  تۇرالمايدىغان  ئۆرە  قويغان.  ئوتتۇرىغا 
ئوقۇساق  ناماز  ئولتۇرۇپ  قالغاندا،  بولۇپ  كېسهل 
يېتىپ  يهتمىسه،  مادارىمىز  ئولتۇرۇشقىمۇ  بولىدۇ. 
ئىما- بولىدۇ.  ئوقۇساق  ناماز  بىلهن  ئىما-ئىشارەت 

ئىشارەت  سهجدىگه  ۋە  رۇكۇ  نامازدىكى  ئىشارەت 
قىلىش ئۈچۈن بېشىمىزنى ئېگىشتۇر. 

ئاغرىپ قالغاندا ئىما-ئىشارەت بىلهنمۇ ناماز 
ئوقۇيالمىساق قانداق قىلىمىز؟

يهتمىسه،  كۈچىمىز  قىلىشقىمۇ  ئىما-ئىشارەت 
قالدۇرۇپ  ئۈچۈن  ئوقۇش  كېيىن  نامىزىمىزنى 
كېسهلدىن  نامازالرنى  قازا  ئوقۇيالمىغان  قويىمىز. 

ساقايغاندىن كېيىن تولۇقالپ ئوقۇيمىز.



108

ئىبادەتلىرىمنى ئۆگىنىمهن ١

قانداق شارائىتتا يولۇچى هېساپلىنىمىز؟

يېزىدىن  ياكى  ناهىيه  شهههر،  ياشاۋاتقان  بىز 
٩٠ كىلومېتىرلىق ئۇزاقلىقتىكى بىر يهرگه ئون بهش 
كۈندىن ئاز ۋاقىت تۇرۇش ئۈچۈن بارغان چېغىمىزدا 

يولۇچى هېساپلىنىمىز. 

يولۇچىلىق قاچان باشلىنىپ، قاچان 
ئاخىرلىشىدۇ؟

يۇرتىمىزدىن يولغا چىققاندا باشلىنىپ، قايتىپ 
كهلگهن چېغىمىزدا ئاخىرلىشىدۇ. 

يولۇچى نامىزىنى قانداق ئوقۇيدۇ؟

سهپهردە بهزى قىيىنچىلىقالر بولغانلىقى ئۈچۈن، 
بهرگهن.  توغدۇرۇپ  قواليلىقالر  يولۇچىالرغا  دىنىمىز 
ئهسىر،  (پىشىن،  نامازالر  پهرز  رەكئهتلىك  تۆت 
قىلىنىپ  رەكئهت  ئىككى  قىسقارتىلىپ،  خۇپتهن) 
ئوقۇلىدۇ. ئۈچ ۋە ئىككى رەكئهتلىك پهرزلهر (بامدات 
ۋاقتىمىز  ئهگهر  ئوقۇلىدۇ.  پېتى  شۇ  نامازشام)  ۋە 
ئهگهر  بولىدۇ.  ئوقۇمىساقمۇ  سۈننهتلهرنى  بولمىسا، 
قىسقارتماي  نامازالرنى  سۈننهت  بولسا،  ۋاقتىمىز 
ئوقۇيمىز. (سۈننهت نامازالرنى قىسقارتىشقا بولمايدۇ.)

قانداق  ناماز  بىلله  بىلهن  جامائهت  سهپهردە 
ئوقۇلىدۇ؟

ئىمامغا  بىر  (مۇقىم)  ئهمهس  يولۇچى  سهپهردە 
پهرزلهرنى  چېغىمىزدا  ئوقۇغان  ناماز  قىلىپ  ئىقتىدا 
رەكئهت  تۆت  قىلىپ  ئىقتىدا  ئىمامغا  قىسقارتمايمىز. 

پهرزنى تۆت رەكئهت ئوقۇيمىز. 

يولۇچى  بولسا،  ئىمام  نامازدا  كىشى  يولۇچى 
ئهمهس كىشىلهر نامىزىنى قانداق ئوقۇيدۇ؟

يولۇچى كىشى جامائهتكه ئىمام بولسا، نامىزىنىڭ 
جامائهتنىڭ  بىرىدۇ.  ساالم  رەكئىتىدە  ئىككىنچى 
تۆت  نامىزىنى  كىشىلهر  ئهمهس  يولۇچى  ئىچىدىكى 

رەكئهت ئوقۇپ تاماماليدۇ.

سهپهر نامىزى

قازا نامىزى
قازا نامىزى دېگهن نېمه؟

ۋاقتىدا  «ئادا»؛  ئوقۇش  ۋاقتىدا  نامازنى 
ئوقۇيالماي، كېيىن ئوقۇش «قازا» دەپ ئاتىلىدۇ.

نامازنى قازا قىلىشنىڭ هۆكمى نېمه؟
بولغان  پهرز  قانداق  ئوقۇش  ۋاقتىدا  نامازنى 
كېيىن  نامازالرنى  قازا  ئوقۇيالمىغان  ۋاقتىدا  بولسا، 
سهۋەپسىز  پهرزدۇر.  شۇنچىلىك  ئوقۇشمۇ  تولۇقالپ 

هالدا نامازنى قازا قىلىش چوڭ گۇناهتۇر. 

قازا نامازالر قانداق ئوقۇلىدۇ؟
ئوقۇلمىغان  ۋاقتىدا  نامىزى  بامدات  كۈنكى  شۇ 
تىك  (قۇياش  مهزگىلىگىچه  چۈش  چىڭقى  بولسا،  

بىرلىكته  بىلهن  سۈننىتى  ئارىلىقتا  بولغان  بولغىچه) 
قازاسىنى ئوقۇغىلى بولىدۇ. ئىلگىرىكى كۈنلهردىكى 
سۈننىتىنىڭ  نامىزىنىڭ  بامدات  قالغان  ئوقۇلماي 
پهرزى  پهقهت  نامازنىڭ  قازا  ئوقۇلمايدۇ.  قازاسى 

ئوقۇلىدۇ، سۈننىتى ئوقۇلمايدۇ. 

نىيهت  قانداق  ئوقىغاندا  نامازالرنى  قازا 
قىلىنىدۇ؟

قىلغاندا،  نىيهت  ئوقۇغاندا  نامازالرنى  قازا 
بولغان  قازا  نامىزى  بامدات  بۈگۈنكى  مهسىلهن: 
ئوقۇيالماي  ۋاقتىدا  بۈگۈن  قىلدىم  «نىيهت  بولسا، 
پهرزىنى  رەكئهت  ئىككى  نامىزىنىڭ  بامدات  قالغان 
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شهيتان بىزنى نامازدىن يىراقالشتۇرۇشقا تىرىشىدۇ

ئوقۇشقا،» دەپ نىيهت قىلىمىز. نامىزىمىزنىڭ قايسى 

ئااللمىساق،  ئېسىمىزگه  قالغىنىنى  ئوقۇلماي  كۈنى 

«نىيهت قىلدىم ۋاقتىدا ئوقۇيالماي قالغان ئاخىرقى 

بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكئهت پهرزىنى ئوقۇشقا» 

دەپ نىيهت قىلىمىز. 

ئوقۇغىلى  نامىزى  قازا  ۋاقىتالردا  قايسى 
بولىدۇ؟

(كۈن  ۋاقىت  ئۈچ  بولمايدىغان  ئوقىغىلى  ناماز 
پېتىۋاتقان  كۈن  تىكلهشكهن،  كۈن  چىقىۋاتقان، 
نامىزى  قازا  زامان  ههر  ۋاقىتالردا  باشقا  ۋاقىت)تىن 

ئوقۇغىلى بولىدۇ.

بۇ  ئهلۋەتته،  ئىبادەتتۇر.  بىر  ئۇلۇغ  ناماز 
شهيتان  ئۈچۈن  يىراقالشتۇرۇش  ئىبادەتتىن 
بىكار تۇرماي دائىم بىزگه ۋەسۋەسه قىلىدۇ. ناماز 
بولغىنىمىزدا  تۇرماقچى  نامازغا  كېلىپ  ۋاقتى 
ئهمدىال  بار.  ۋاقىت  «تېخى  بىزگه:  شهيتان 
قىل.  ئىشىڭنى  هازىرچه  قىلىۋاتىسهن.  ئىش 
بولىدۇ.  ئوقىساڭمۇ  كېيىن  دەمدىن  بىر  نامازنى 
يهنه  قانمىدىڭ.  ئۇيقۇغا  كېتىپسهن.  هېرىپ 
بىلهن  ۋەسۋەسىلهر  دېگهندەك  ئۇخال...»  بىردەم 
شۇنىڭ  بولىدۇ.  تۇسالغۇ  تۇرىشىمىزغا  نامازغا 
ۋاقتىنى  ياكى  كېچىكتۈرىشىمىز  نامازنى  بىلهن 
شهيتاننىڭ  ئىبارەت  ئۆتكۈزىۋېتىشىمىزدىن 

مهقسىدى ئهمهلگه ئاشىدۇ. 
نامازدىن  بىزنى  ئارقىلىق  ئىنسانالر  بهزىدە 
توسىدۇ. ئىنسانالر بىلهن ئولتۇرغان چېغىمىزدا: 
«تېخى ۋاقىت بار. بۇ گهپ تۈگىسۇن. يهنه بىر 
كهتكهندىن  دوستلىرىڭ  نامازنى  سۆزله.  دەم 
دېگهندەك  بولىۋېرىدۇ...»  ئوقىساڭمۇ  كېيىن 
خىيالالر نامازنى كېچىكتۈرىشىمىز ياكى ۋاقتىنى 
بۇنداق  بولىدۇ.  سهۋەپ  ئۆتكۈزىۋېتىشىمىزگه 
كهتمىسۇن!»  ئۆتۈپ  ۋاقتى  «نامازنىڭ  چاغالردا 
دەپ دەرهال ئورنىمىزدىن تۇرۇپ ناماز ئوقىساق، 

شهيتاننى مهغلۇپ قىلغان بولىمىز. 
شهيتان ئهڭ كۆپ قوللىنىدىغان ئازدۇرۇش 
تىز-تىز  نامازنى  بىزنى  بىرسى  مېتودىدىن 
قىلىدىغان  «سېنىڭ  ئالدىرىتىشتۇر.  ئوقۇشقا 
ئوقۇپ  تىزراق  نامىزىڭنى  بار.  ئىشىڭ  نۇرغۇن 
قىلىدىغان  ئالدىرىتىدۇ.  بىزنى  دەپ  تۈگهت!» 
بارلىق ئىشلىرىمىزنى ناماز جهريانىدا ئهقلىمىزگه 

يوقتىكىدەك،  ۋاقتىمىز  هېچ  خۇددى  كهلتۈرۈپ، 
ئىستهيدۇ.  تۈگىتىشىمىزنى  تىزلىكته  نامازنى 
تهئدىل-ئهركانغا  نامازدا  قىلىپ،  شۇنداق 
تولۇق  سهجدىنى  ۋە  رۇكۇ  قىلىشىمىز،  رىئايه 
هالبۇكى،  بولىدۇ.  توسقۇن  قىلىشىمىزغا  ئادا 
سېلىشتۇرغاندا،  بىلهن  ۋاقتىمىز  ئوقۇغان  ناماز 
بىكار ئۆتكۈزىۋەتكهن شۇنچىلىك كۆپ ۋاقتىمىز 
ئېسىمىزگه  چاغدا  بۇ  ئىشالر  قىلىدىغان  باركى، 

كهلمهيدۇ...
ئۇزاقالشتۇرۇش  نامازدىن  بىزنى  شهيتان 
كهلمىگۈدەك  خىيالىمىزغا  ئهقلىمىزگه،  ئۈچۈن 
بۇالردىن  قوللىنىدۇ.  تۇزاقالرنى  ۋە  هىله  باشقا 
بىچارىلهرنىڭ  نامرات  تۆۋەندىكىچه:  بهزىلىرى 

يېنىغا كېلىپ، نامازنى تاشالشنى ئېيتىدۇ:
ئهمهس.  ئىشىڭالر  سىلهرنىڭ  «ناماز 
بايالر  قىلغان  ئىهسان  رىزىق  مول  ئالاله  ناماز 
ئۈچۈندۇر.» كېسهل كىشىلهرنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
«ناماز ئوقۇما! چۈنكى ئالالهتائاال: «كېسهللهرگه 
قىيىنچىلىق يوق» دەپ ئهمىر قىلدى. ساقايغان 
شۇنداق  دەيدۇ.  ئوقارسهن»  كۆپلهپ  چېغىڭدا 
يىراقالشتۇرىدۇ.  نامازدىن  ئۇالرنى  قىلىپ، 
ئاساسهن  ئىشىغا  ۋە  ئههۋالى  كىشىنىڭ  ههر 
توسۇشقا  نامازدىن  چىقىپ،  تېپىپ  باهانه  بىرەر 

ئۇرۇنىدۇ. 
ۋەسۋەسىلىرىدىن  بۇ  شهيتاننىڭ 
قۇتۇلۇشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى دائىم تاهارەت 
ناماز  هامان  كهلگهن  ۋاقتى  ۋە  يۈرۈش  بىلهن 

ئوقۇشتۇر.
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سههۋى سهجدىسى دېگهن نېمه؟

خاتالىشىش  ياكى  ئۇنتۇش  سهجدىسى  سههۋى 
سهجدىسى دېگهنلىكتۇر. 

نامازنى  ئۇنتۇپ،  ياكى  خاتالىشىپ  نامازدا  
قىلىپ  سادىر  سهۋەنلىك  بىر  دەرىجىدە  بۇزمايدىغان 
كېرەك.  قىلىشىمىز  سهجدىسى  سههۋى  قويساق، 
كهمچىلىكىمىزنى  ئارقىلىق  سهجدىسى  سههۋى  بۇ 

تولۇقلىغان بولىمىز. 

سهجدىسى  سههۋى  ئههۋالالردا  قايسى 
قىلىشىمىز كېرەك؟

ناماز ئىچىدىكى پهرزلهردىن بىرىنى ئۇنتۇپ   .١
سهجدىسى  سههۋى  ۋاقتىمىزدا  كېچىكتۈرگهن 
ئادا  بىرىنى  پهرزلهردىن  (بۇ  كېرەك.  قىلىشىمىز 
قىلمىساق،  رۇكۇ  مهسىلهن:  چېغىمىزدا،  قىلمىغان 
كېرەك  ئوقۇشىمىز  قايتا  نامازنى  بوزۇلىدۇ.  نامىزىمىز 

بولىدۇ.)

ئۇنتۇپ  بىرىنى  ۋاجىپلىرىدىن  نامازنىڭ   .٢
سههۋى  كېچىكتۈرسهك،  ياكى  قىلساق  تهرك 

سهجدىسى قىلىشىمىز كېرەك. 

بهزى  تېگىشلىك  قىلىشقا  سهجدىسى  سههۋى 
ئههۋالالر

ئۈچىنچى  نامازنىڭ  بىر  رەكئهتلىك  تۆت   
ئولتۇرۇپ  ئهگهر  ئولتۇرۇلمايدۇ.  رەكئىتىدە 
بولساق،  ئوقۇغان  دۇئاسىنى  «ئهتتههىيياتۇ» 
قىلىشىمىز  سهجدىسى  سههۋى  ئاخىرىدا  نامازنىڭ 
كېرەك. چۈنكى بۇ خىل ئههۋالدا قىيام (ئۆرە تۇرۇش) 

پهرزىنى كېچىكتۈرگهن هېساپلىنىمىز. 

نامازدا سۈرىنى فاتىههدىن ئىلگىرى ئوقۇغان   
كېرەك.  قىلىشىمىز  سهجدىسى  سههۋى  چېغىمىزدا 
ئىلگىرى  ئايهتتىن  باشقا  سۈرىسىنى  فاتىهه  چۈنكى 

ئوقۇش ۋاجىپتۇر.

سۈرە  باشقا  كېيىن  سۈرىسىدىن  فاتىهه   
رۇس  بولساق،  ئېڭىشكهن  رۇكۇغا  ئۇنتۇپ  ئوقۇشنى 
شهكلىدە  سهجدە  ۋە  رۇكۇ  ئوقۇمايمىز.  سۇرە  تۇرۇپ 
ئاخىرىدا  نامازنىڭ  داۋامالشتۇرىمىز.  نامىزىمىزنى 
فاتىهه  چۈنكى  قىلىمىز.  سهجدىسى  سههۋى 

سۈرىسىدىن كېيىن سۈرە ئوقۇش ۋاجىپتۇر. 

«دۇئايى  ئهگهر  ئوقۇغاندا  نامىزى  ۋىتىر   
رۇكۇغا  قېلىپ،  ئۇنتۇپ  ئوقۇشنى  قۇنۇت»نى 
تۇرۇپ  ئورنىمىزدىن  قايتا  بولساق،  ئېڭىشكهن 
«دۇئايى  ئېيتىپ  تهكبىر  ئۈچۈن  قۇنۇت»  «دۇئايى 
قۇنۇت» ئوقۇمايمىز. نامازغا رۇكۇ ۋە سهجدىدە داۋام 
سهجدىسى  سههۋى  ئاخىرىدا  نامازنىڭ  قىلىۋېرىپ، 
قىلىمىز. چۈنكى «دۇئايى قۇنۇت» ئوقۇش ۋاجىپتۇر. 

نامازالرنىڭ  رەكئهتلىك  تۆت  ياكى  ئۈچ   
ئۇنتۇپ  ئولتۇرۇشنى  رەكئىتىدە  ئىككىنچى 
ئولتۇرمايمىز.  قايتىپ  بولساق،  تۇرغان  ئورنىمىزدىن 
نامازغا ئۈچىنچى رەكئهتتىن داۋام قىلىمىز. نامازنىڭ 
ههم  چۈنكى  قىلىمىز.  سهجدىسى  سههۋى  ئاخىرىدا 
ئوقۇش  «ئهتتههىيياتۇ»  ههمدە  ئولتۇرۇش  بىرىنچى 

ۋاجىپتۇر.

سادىر  سههۋەنلىك  كۆپ  بىردىن  نامازدا 
سهجدىسى  سههۋى  قېتىم  قانچه  قىلساق، 

قىلىشىمىز كېرەك؟

سههۋى سهجدىسى قىلىشقا تېگىشلىك بولغان 
سههۋى  قېتىم  بىر  تۈپهيلى  سههۋەنلىك  قانچه  بىر 

سهجدىسى قىلىش كۇپايه. 

سههۋى سهجدىسىنى قانداق قىلىمىز؟

ئولتۇرىشىدا  ئاخىرقى  نامىزىمىزنىڭ 
كېيىن  ئوقۇغاندىن  دۇئاسىنى  «ئهتتههىيياتۇ» 
ئاۋال ئوڭغا، ئاندىن سولغا ساالم بېرىمىز. ئارقىدىنال 
ئىككى  قىلىمىز.  سهجدە  دېگهچ  ئهكبهر»  «ئالالهۇ 
ئولتۇرۇشتىكى  ئاخىرقى  قىلىمىز.  سهجدە  قېتىم 

دۇئاالرنى يېڭىۋاشتىن ئوقۇپ ساالم بېرىمىز.

سههۋى سهجدىسى
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تىالۋەت سهجدىسى دېگهن نېمه؟

بۇ  بولۇپ،  بار  ئايهتلهر  بهزى  قۇرئانى-كهرىمدە 
كېرەك.  قىلىش  سهجدە  ۋاقىتتا  ئوقۇلغان  ئايهتلهر 
سهجدە «تىالۋەت  قىلىنغان  ئوقۇغاندا  ئايهتلهرنى  بۇ 

سهجدىسى» دەپ ئاتىلىدۇ. 

قۇرئانى-كهرىمدە قانچه سهجدە ئايىتى بار؟

قۇرئانى-كهرىمدە ١٤ سهجدە ئايىتى بار. 

تىالۋەت سهجدىسى قىلىشنىڭ هۆكمى نېمه؟

سهجدە ئايىتىنى ئوقۇغان ۋە ئاڭلىغان كىشىنىڭ 
تىالۋەت سهجدىسى قىلىشى ۋاجىپتۇر. ئۇندىن باشقا 
ياكى  ئوقىغان  تهرجىمىسىنى  ئايىتىنىڭ  سهجدە 

ئىشىتكهن كىشىمۇ سهجدە قىلىشى كېرەك. 

ناماز جهريانىدا تىالۋەت سهجدىسىنى قانداق 
قىلىمىز؟

ناماز جهريانىدا سهجدە ئايىتى ئوقۇلغاندا ئىككى 
خىل ئههۋال بار:

كېيىن  ئوقۇغاندىن  ئايىتىنى  سهجدە  نامازدا   .١
ئۈچ  قىلغاندىمۇ  داۋام  ئوقۇشقا  ياكى  توختىساق 
ئېگىلىپ،  رۇكۇغا  ئوقىمىساق،  كۆپ  ئايهتتىن 
سهجدىسى  ناماز  بۇ  قىلىمىز.  سهجدە  ئاندىن 
قىلغان  ئادا  سهجدىسىنىمۇ  تىالۋەت  بىلهن 

بولىمىز. 

داۋام  ئوقۇشقا  كېيىن  ئايىتىدىن  سهجدە   .٢
قىلساق ۋە ئۈچ ئايهتتىن ئارتۇق قۇرئان ئايىتى 
«ئالالهۇ  كېيىن  ئايىتىدىن  سهجدە  ئوقىساق، 
ئېڭىشىمىز.  سهجدىگه  ئۇدۇل  دېگهچ  ئهكبهر» 
ئائال»  راببىيهل  قېتىم «سۈبهانه  ئۈچ  سهجدىدە 
ئېيتىپ  تهكبىر  تهكرار  كېيىن  دېگهندىن 
ئۆرە  ئورنىمىزدىن  دەپ)  ئهكبهر»  («ئالالهۇ 
تۇرۇپ، سهجدە ئايىتىدىن كېيىنكى ئايهتلهرنى 

ئوقۇشنى داۋامالشتۇرىمىز. 

قانداق  سهجدىسىنى  تىالۋەت  سىرتىدا  ناماز 
قىلىمىز؟

بىرەرسىنى  ئايهتلىرىدىن  سهجدە  سىرتىدا  ناماز 
قىبله  هالدا)  بار  (تاهارەت  ۋاقتىمىزدا  ئوقىغان 
تهرەپكه ئالدىمىزنى قىلىپ «ئالالهۇ ئهكبهر» دېگهچ 
سهجدىگه ئېڭىشىمىز. سهجدىدە ئۈچ قېتىم «سۈبهانه 
«ئالالهۇ  تهكرار  كېيىن  دېگهندىن  ئائال»  راببىيهل 
كۆتىرىپ  بېشىمىزنى  سهجدىدىن  دېگهچ  ئهكبهر» 
ۋە  راببهنا  «غۇفرانهكه  ۋە  تۇرىمىز  ئورنىمىزدىن 

ئىلهيكهل-ماسىر» دەيمىز. 

تىالۋەت سهجدىسى
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ناماز ئوقۇش مهكرۇه بولغان ۋاقىتالر
ۋاقىتالر  بولغان  مهكرۇه  ئوقۇش  ناماز 

بارمۇ؟

ۋاقىت  ئۈچ  بولغان  مهكرۇه  ئوقۇش  ناماز 
ۋاجىپ،  (پهرز،  ناماز  هېچقانداق  ۋاقىتالردا  بۇ  بار. 
قازا  ۋە  نامىزى)  (مېيىت  جىنازا  نهپله،  سۈننهت، 
ناماز) ئوقۇلمايدۇ، تىالۋەت سهجدىسى قىلىنمايدۇ. 

چىقىشتىن  كۈن  چىقىۋاتقاندا:  كۈن   .١
بىر  ئهتراپىدىكى  مىنۇت   ٤٥ تهخمىنهن  ئىتىبارەن 
ئوقۇۋاتقىنىمىزدا  نامىزى  بامدات  (ئهگهر  ۋاقىت. 
بوزۇلىدۇ، كېيىن قازاسىنى  چىقسا، نامىزىمىز  كۈن 

ئوقۇشىمىز كېرەك بولىدۇ.)

نامىزىدىن  پىشىن  تىكلهشكهندە:  كۈن   .٢
ئىلگىرىكى تهخمىنهن ٤٥ مىنۇت ئهتراپىدىكى بىر 

ۋاقىت. 

كۈن پېتىۋاتقاندا: قۇياشنىڭ سارغىيىشى   .٣
مىنۇت   ٤٥ تهخمىنهن  ئارىسىدىكى  پېتىشى  ۋە 
پهقهتال  ۋاقىتتا  (بۇ  ۋاقىت.  بىر  ئهتراپىدىكى 
ئوقۇشقا  پهرزىنى  نامىزىنىڭ  ئهسىر  كۈنكى  شۇ 

بولىدۇ.)

بولغان  مهكرۇه  ئوقۇش  ناماز  نهپلى  پهقهتال 

ۋاقىتالر بارمۇ؟

ۋاجىپ،  پهرز،  ۋاقىتتا  بۇ  بار:  ۋاقىت  ئىككى 

تىالۋەت  بولىدۇ.  ئوقىغىلى  نامىزى  قازا  ۋە  جىنازا 

ئىككى  بۇ  لېكىن  بولىدۇ.  قىلغىلى  سهجدىسى 

ۋاقىتتا نهپله ناماز ئوقۇش مهكرۇهتۇر.

بامدات نامىزى ۋاقتىدا: تاڭ ئاتقاندىن كۈن   .١

بامدات  ئارىلىقتا شۇ كۈنكى  چىققۇچه بولغان 

ههرقانداق  باشقا  سۈننىتىدىن  نامىزىنىڭ 

نهپله ناماز ئوقۇش مهكرۇهتۇر. 

ئهسىر  كېيىن:  پهرزىدىن  نامىزىنىڭ  ئهسىر   .٢

ناماز  نهپله  كېيىن  پهرزىدىن  نامىزىنىڭ 

ئوقۇش مهكرۇهتۇر.
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چوڭ ئانىسىنىڭ سۆزلىرى قۇلىقىغا كىردى:

ئوقىمىغان  ناماز  چاققىچه  مۇشۇ  ئوغلۇم،   -
بارمۇ؟ 

ئىدى.  كىرگهن  ياشقا  يهتمىش  ئانىسى  چوڭ 
چاچراپ  ئورنىدىن  هامان  ئوقۇلغان  ئهزان  ئهمما 
بىلهن  چاققانلىق  كهلمىگهن  ماس  يېشىغا  تۇرۇپ، 
بولسا،  ئوغۇل  ئوقۇيتتى.  نامىزىنى  ئېلىپ  تاهارەت 
ۋاقتى  نامازنى  كىرىپ،  كهينىگه  نهپسىنىڭ  ههمىشه 
مىنۇتالردا  ئاخىرقى  قالغان  دەپ  كېتهي  چىقىپ 
ئاران-ئاران ئالدىراپ-سالدىراپ ئوقۇپ تۆگىتهتتى. 
تۇرۇپ،  ئورنىدىن  ئويلىغاچ   بۇالرنى  خىيالىدا 
 ١٥ يهنه  ۋاقتىغا  نامىزى  خۇپتهن  قارىدى.  سائهتكه 

مىنۇت ۋاقىت قالغان ئىدى. 

تهرەپكه  ئىككى  بېشىنى  ئىلكىدە  پۇشايمان 
ئۆز  دېدى  نامازغا»  كېچىكتىم  «يهنه  چايقىغاچ: 
يۈز-كۆزىنى  ئېلىپ،  تاهارەت  تىزلىكته  ئۆزىگه. 
سۈرتمهيال ئۆزىنى هوجرىسىغا ئاتتى. ئۆزىنى زورالپ 
كېيىن  نامازدىن  ئوقىدى.  نامىزىنى  تىز-تىز  يۈرۈپ 
سۆزلىرىنى  ئانىسىنىڭ  چوڭ  سىيرىگهچ  تهسۋى 

ئهسلىدى. 

گهپ  ئاچچىق-چۈچۈك  كۆرسه،  بۇ تۇرقۇمنى   -
قىالتتى ماڭا يهنه. – دېدى. 

كۆرەتتى.  ياخشى  بهكال  ئانىسىنى  چوڭ  ئوغۇل 
بېرىلىپ  شۇنچىلىك  نامىزىنى  موماي  مۇبارەك  بۇ 
ههيرانۇ-ههس  قاراپ  ئۇنىڭغا  ئوغۇل  ئوقۇيتتىكى، 
ئىخالس  شۇنچىلىك  نامازدا  موماي  قاالتتى.  بولۇپ 
يۈزىنىڭ  ئهيمىنىپ  ئالالهتىن  تۇراتتىكى،  بىلهن 
چوڭ  ئۆزىنى  ئوغۇل  كېتهتتى.  ئۆزگىرىپ  رەڭگىمۇ 

ئانىسى بىلهن سېلىشتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ 
ههقىقهتهن قامالشمىغان بىر ئىش 
قىلىپ،  هىس  قىلغانلىقىنى 
بۈگۈن  بولدى.  بىئارام  كۆڭلى 
هېرىپ  قاتتىق  ئاخشامغىچه 

بىر  ئۈستىنى  خۇددى  ئىدى.  كهتكهن 
تۈگمهن تېشى بېسىۋالغاندەك ئېغىر ئىدى 
ئىككى  بېشىنى  قىلغاندا  دۇئا  بهدىنى. 
قويدى.  سهجدىگه  تۇتۇپ  بىلهن  ئالقىنى 

نامازدىن كېيىن بىردەم مۇشۇنداق يېتىپ تهپهككۈر 
قىلىشنى ياقتۇراتتى. كۆزلىرى يۇمۇلدى. 

دېدى.   – كهتكهندىمهن.  هېرىپ  نېمانچه   -
مۈگدەك باستى شۇ ياتقانچه...   

قىيامهت بولغان ئىدى. 

قىستا-قىستاڭ  ئىنتايىن  يهر  ههممه  مههشهردە 
ئىدى. 

ههر تهرەپ ئادەملهر بىلهن لىق تولۇپ كهتكهن 
بولۇپ،  قالغان  تۇرۇپ  قېتىپ  تاڭ  بهزىلهر  ئىدى. 
جىمجىت هالدا ئهتراپقا نهزەر سېلىپ تۇراتتى. بهزىلهر 
يۈرەتتى.  يۈگۈرۈشۇپ  چېپىپ  تهرەپكه  سول  ئوڭ 
ئالقىنى  ئىككى  بولۇپ،  ئولتۇرغان  تىزلىنىپ  بهزىلهر 

بىلهن بېشىنى تۇتۇپ نېمىنىدۇر ساقالۋاتاتتى. 

تېشىپ  قهپىزىنى  كۆكرەك  خۇددى  يۈرىگى 
باشلىدى،  سوقۇشقا  تىز-تىز  كېتىدىغاندەك  چىقىپ 

چىپ-چىپ سوغۇق تهرلهر ئاقتى. 

سۇئال- مههشهردىكى  قىيامهت،  ۋاقتىدا  هايات 
نهرسىلهرنى  نۇرغۇن  ههققىدە  تارازا  ۋە  سوراق 
بۇ  مۇناسىۋەتلىك  ئاخىرەتكه  بولسىمۇ،  ئاڭلىغان 
تارتمىغان  بهك  دىققىتىنى  ئۇنىڭ  ئاتالغۇالر  ئۇقۇم، 
ئىدى. مههشهر مهيدانىدىكى بۇ تىترەش، قورقۇش ۋە 
ساقالشنىڭ بۇنچىلىك دەهشهتلىك بولىدىغانلىقىنى 

خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهن ئىدى. 

سۇئال-سوراق داۋاملىشىۋاتاتتى. 

ههيران  چاقىرىلدى.  ئىسمى  ئۇنىڭ  ئارلىقتا  بۇ 
بولۇپ ئوڭ-سولغا قارىدى. 

دېدى   - ئوقۇۋاتامسىلهر؟  ئىسمىمنى  مېنىڭ   -
الغىلداپ تىترەپ تۇرۇپ. 

قىستىلىشىپ تۇرغان ئادەملهر ئىككى 
تهرەپكه ئايرىلىپ، ئۇنىڭ ئالدىغا بىر يول 

ئېچىلغان ئىدى. 

ئېلىپ  تۇتۇپ  ئۇنى  كىشى  ئىككى 
كۈنىدىكى  مههشهر  ئۇالرنىڭ  ماڭدى. 
ئىكهنلىگى  پهرىشتىلهر  خىزمهتچى 

ئېنىق ئىدى. 

نامازلىرىم
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ئارىسىدا  كىشىلهرنىڭ  قىستاڭچىلىقتىكى 
تهمتىرىپ ئالدىغا قاراپ ماڭدى. مهركىزىي بىر يهرگه 
ئۇنىڭ  كهتتى.  تهرەپكه  ئىككى  پهرىشتىلهر  كهلدى. 

بېشى يهرگه ساڭگىالپ تۇراتتى. 

كۆز  ئۆتتى  ئوخشاش  كىنوغا  بىر  هاياتى  پۈتۈن 
ئالدىدىن. 

- كۆپ شۈكرى! – دېدى ئۆز ئۆزىگه ۋە سۆزىنى 
داۋامالشتۇرۇپ:

- دۇنياغا كېلىپ كۆزۈمنى ئاچقاندىن باشالپ، 
ههر دائىم ئالاله يولىدا خىزمهت قىلغان ئىنسانالرنى 
قىالتتى.  تهبلىغ  كىشىلهرگه  دادام  كۆردۈم. 
قىالتتى.  سهرپ  ئۈچۈن  ئىسالم  مال-دۇنياسىنى 
كۈتهتتى،  مېهمانالرنى  كهلگهن  ئۆيىمىزگه  ئانام 
داستىخانالرنىڭ بىرىنى يىغىپ، يهنه بىرىنى ئاچاتتى. 
يولدا  مۇشۇ  مهنمۇ  ئۆتهتتى.  تهرىقىدە  مۇشۇ  كۈنلهر 
تىرىشتىم.  قىلىشقا  خىزمهت  ئىنسانالرغا  ماڭدىم. 
ئۇالرغا ئالاله ههققىدە سۆزلىدىم. ناماز ئوقۇدۇم. رۇزا 
ئادا  ههممىسىنى  ئىشالرنىڭ  قىلىنغان  پهرز  تۇتتۇم. 

قىلدىم. هارام ئىشالردىن يىراق تۇردۇم. 

تامچىالشقا  ياشلىرى  كۆز  كىرپىكلىرىدىن 
هېچ  كۆرىمهن.  ياخشى  «راببىمنى  باشلىدى: 
هىس  كۆرىدىغانلىقىمنى  ياخشى  بولمىغاندىمۇ 

قىلىۋاتىمهن.» دېدى. 

ئۈچۈن  «راببىم  تهرەپتىن  بىر  يهنه  ئهمما 
كىرىشىمگه  جهننهتكه  ئاز،  قىلسام  قانچىلىك 

يهتمهسلىكى مۇمكىن.» دەپ ئويالۋاتاتتى. 

رەهمىتى  ئالالهنىڭ  سېغىنىدىغىنى  بىردىنبىر 
ئىدى. 

هېساپ خېلى ئۇزۇن داۋامالشتى.

قهددى  ئىدى.  كهتكهن  تهرلهپ  چىپ-چىپ 
پۈكۈلۈپ، الغىلداپ دىر-دىر تىترەۋاتاتتى. 

ئهمهللهر  بولۇپ،  تىكىلگهن  تارازىغا  كۆزلىرى 
ساقالۋاتاتتى.  نهتىجىنى  كېيىنكى  تارتىلغاندىن 

ئاخىرىدا بىر هۆكۈم چىقاتتى. 

مهسئۇل پهرىشتىلهر قولىدا بىر قهغهزنى تۇتۇپ، 
مههشهر مهيدانىدا يىغىلىپ تۇرغان خااليىق تهرەپكه 

كهلدى. 

ئالدى بىلهن ئوغۇلنىڭ ئىسمىنى ئوقىدى. بۇنى 
قالدى،  تۇرالماي  يهردە  پۇتلىرى  ئوغۇلنىڭ  ئاڭالپ 
يىقىلىپ چۈشكىلى تاسال قالدى. هاياجاندا كۆزلىرى 
قۇلىقىنى  تهقهززالىقىدا  ئاڭالش  هۆكۈمنى  يۇمۇلۇپ، 

دىڭ تۇتۇپ تۇردى.

«ئاه!»  خااليىق  قىستا-قىستاڭ  مههشهردىكى 
دېدى. 
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ئوغۇلنىڭ قۇلىقى خاتا ئاڭالۋاتامدۇ-يا؟!

كېتىدىغانالرنىڭ  جهههننهمگه  ئىسمى  ئۇنىڭ 
قاتارىدا ئىدى. 

قالدى.  ئولتۇرۇپال  يىغىلىپ  ئۈستىدە  تىزىنىڭ 
مۇمكىن  «بۇ  ئىدى.  قالغان  قېتىپ  داڭ  ههيرانلىقتا 
تهرەپكه  سول  ئوڭ  ۋاقىرىدى.  دەپ  ئهمهس!!!!!» 

تىپىرلىدى. 

- مهن قانداقسىگه جهههننهمگه كىرەي؟ هاياتىم 
تۇردۇم.  سهپته  بىر  بىلهن  ئههلى  خىزمهت  بويىچه 
ئۇالر بىلهن بىرلىكته ئىشلىدىم. ههر دائىم راببىمنىڭ 

ئىسمىنى سۆزلىدىم. – دەيتتى. 

تىترەپ  الغىلداپ  چهكچىيىپ،  كۆزلىرى 
بهدىنىدىن تهر قويۇالتتى. 

بىلهكلىرىدىن  ئۇنى  پهرىشته  ئىككى  مهسئۇل 
تۇتۇپ سۆرىگهن پېتى قىستاڭچىلىقتىن ئۆتۈپ، ئوت 
يالقۇنى ئېگىزگه ئۆرلهپ تۇرغان جهههننهمگه ئېلىپ 

ماڭدى. 

ئۇ قاتتىق تىپىراليتتى. 

ئهجىبا مهدەت يوقمۇ؟

ياردەم قىلغۇدەك بىرەيلهن چىقماسمۇ؟!

كىكهچلهپ  تهلهپپۇزدا  ئارىالش  يالۋۇرۇش 
ئاغزىنى ئاچتى:

- خىزمهتلىرىم... تۇتقان رۇزىلىرىم... ئوقۇغان 
مېنى  هېچقايسىسى  نامىزىم...  قۇرئانلىرىم... 

قۇتۇلدۇرالماسمۇ؟ - دەيتتى. 

توۋالپ  بىلهن  جان-جههلى 
يالۋۇراتتى. 

پهرىشتىلهر  مهسئۇل  جهههننهمگه 
جهههننهمنىڭ  مېڭىۋەردى.  سۆرەپ  ئۇنى 
ئىدى.  قالغان  كېلىپ  يېقىن  ئوتلىرىغا 
بېشىنى بۇراپ ئارقىغا قارىدى. ئاخىرقى قېتىم 

تىپىرالۋاتاتتى. 

«ئۆيىنىڭ  ئهلهيهىسساالم:  پهيغهمبهر 
ئالدىدا ئېقىپ تۇرغان دەريا سۈيىدە كۈندە بهش 
پاكىزالنغان  قانداق  ئىنسان  يۇيۇنغان  قېتىم 
نامازمۇ  ۋاخ  بهش  ئوقۇلغان  كۈندە  بولسا، 

پاكاليدۇ.»  شۇنداق  گۇناهلىرىدىن  ئىنساننى 
دېگهن ئىدى. 

- مېنىڭ نامازلىرىم ئهمدى مېنى قۇتقۇزماسمۇ؟ 
- دەپ ئويالۋاتاتتى. 

دەپ   - نامازلىرىم...نامازلىرىم،  نامازلىرىم...   -
ۋاقىراپ يىغالشقا باشلىدى. 

مېڭىشنى  توختىمىدى.  پهرىشتىلهر  مهسئۇل 
كهلدى.  بېشىغا  جهههننهمنىڭ  داۋامالشتۇردى. 
كۆيدۈردى.  يۈزىنى  هارارىتى  ئوتىنىڭ  جهههننهم 
كۆز  يىغالپ  قارىدى.  ئارقىغا  قېتىم  بىر  ئاخىرقى 
قالمىدى.  ئۈمىدىمۇ  ئىدى.  قالمىغان  ياشلىرى 

بېشىنى ساڭگىلىتىپ، ئىككى پۈكلىنىپ قالدى.

قويىۋەتتى.  ئۇنى  تۇتقانالر  چىڭ  بىلىكىدىن 
جهههننهم پهرىشتىلىرىدىن بىرى ئۇنى ئىتتىرىۋەتتى. 
ئوتىغا  جهههننهم  لهيلهپ  هاۋادا  ۋۇجۇدى 
چۈشۈۋاتاتتى. دەل بىر ئىككى مېتىر چۈشۈپ بولغاندا، 

بىر قول ئۇنىڭ بىلىكىدىن تۇتتى. 

بېشىنى كۆتىرىپ، يۇقىرىغا قارىدى. 

ئۇنى  بوۋاي  بىر  ساقاللىق  ئاق  ئۇزۇن، 
ئىدى.  قالغان  قۇتقۇزۇپ  چۈشۈشتىن  جهههننهمگه 
چاڭ- ئۈستىدىكى  ئۇ  تارتتى.  ئۈستىگه  ئۇنى  بوۋاي 

تۇزاڭالرنى قېقىشتۇرغاچ بوۋاينىڭ يۈزىگه قارىدى:

- سىز كىم؟ - دېدى. بوۋاي كۈلۈمسىرەپ:

- مهن سېنىڭ نامازلىرىڭ. – دېدى. 

- نېمىشقا بۇنچىلىك كېچىكىپ كهلدىڭىز؟ 
تۇال  ئۈلگۈردىڭىز.  ئاران  مىنۇتالردا  ئاخىرقى 
دېدى.   – سىزنى.  ئىدىم  كهتكهن  ئويالپ 

بوۋاي كۈلۈمسىرەپ بېشىنى چايقىدى:

ئاخىرقى  مېنى  ههمىشه  سهن   -
يېتىشتۈرەتتىڭ.  ئاران  ۋاقىتالرغا 

ئېسىڭگه كهلدىمۇ؟ - دېدى. 

بېشىنى  سهجدىدىن  ئوغۇل 
چىلىق-چىلىق  بهدىنىدىن  كۆتهردى. 

تهر ئېقىپ تۇراتتى.

سالدى.  قۇالق  ئاۋازغا  سىرتتىكى 
خۇپتهن نامىزىغا ئهزان ئوقۇلۇۋاتاتتى. 

تۇرۇپ،  ئورنىدىن  چاچراپ  ئوقتهك 
تاهارەت ئىلىشقا ماڭدى، خۇپتهن نامىزى 

ئۈچۈن.  

-ئابدۇلاله دەمىر
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ئالالهتائاالغا  نامازنى  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
بولغان سۆيگۈ-مۇههببهت ۋە ئىتائهتنىڭ بىر ئىپادىسى 
نۇرى»  كۆزۈمنىڭ  «ناماز  ئۈچۈن  قارىغانلىقى  دەپ 
تهئدىل-ئهركان  ۋاقتىدا  نامازنى  ۋە  ئاتىغان  دەپ 
بىلهن ئوقۇشقا ئىنتايىن ئههمىيهت بهرگهن ئىدى. 
ياخشى  ئوقۇشنى  ناماز  بىلهنال  كېلىشى  ۋاقتى  ناماز 
ياقتۇرمايتتى.  كېچىكتۈرۈشنى  نامازنى  كۆرەتتى، 
«نامازنىڭ دەسلهپكى ۋاقىتلىرىدا ئالالهنىڭ رىزاسى، 
بار»  مهغپىرىتى  ئالالهنىڭ  ۋاقىتلىرىدا  ئاخىرقى 
بىلهن،  بۇنىڭ   (١٣ (تىرمىزى: «ساالت»،  ئىدى.  دېگهن 
ئوقۇغان  بىلهنال  كىرىشى  ۋاقتى  نامازنى  ئالالهنىڭ 
تهكىتلهپ،  بولىدىغانلىقىنى  رازى  بهندىلهردىن 
ئوقۇغانالرنى  ۋاقتىدا  ئاخىرقى  قاراپ  سهل  نامازغا 
ئهپۇ  بىلهن  مىهرى-شهپقىتى  يهنىال  ئالالهنىڭ 

قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. 

كىرىشى  ۋاقتى  ناماز  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
ئالالهقا  قويۇپ،  تاشالپ  ئىشىنى  ههممه  بىلهنال 
پهيغهمبهر  ئانىمىز  ئائىشه  ههزرىتى  يۈزلىنهتتى. 
مۇنداق  ههققىدە  تۇرىشى  نامازغا  ئهلهيهىسساالمنىڭ 

دېگهن: 

بىزمۇ  پاراڭلىشاتتى،  بىلهن  بىز  «رەسۇلۇلاله 
ۋاقتى  ناماز  ئهمما  پاراڭلىشاتتۇق.  بىلهن  ئۇنىڭ 
كېلىشى بىلهنال ئۇ خۇددى بىزنى تونىمايدىغاندەك 
بىر هالهتكه كېلىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن ئالالهقا 

يۈزلىنهتتى...»  («فهزائىلى ئائمال»، ٣٠٣)

پهرز نامازالردىن سىرت ۋاقىت تاپسىال نهپله ناماز 
شۈكۈر  بولسا،  خۇشال  تۈپهيلى  ئىش  بىر  ئوقۇيتتى. 
تۈپهيلى  ئىش  بىر  تۇراتتى.  نامازغا  ئۈچۈن  قىلىش 

كۆڭلى يېرىم بولسىمۇ، يهنه نامازغا تۇراتتى. 

بىر قېتىم پۇتى ئىششىپ كهتكۈچه ناماز ئوقىغان 
«ئى  ئۇنىڭغا:  ئانىمىز  ئائىشه  ههزرىتى  ئىدى. 
رەسۇاللاله! سىزنىڭ ئۆتمۈشتىكى ۋە كهلگۈسىدىكى 
بارلىق گۇناهلىرىڭىز مهغپىرەت قىلىنغان تۇرسا، نېمه 
دېگهندە،  هارغۇزۇپ؟!»  بۇنچه  ئۆزىڭىزنى  قىلىسىز 
«ئهي ئائىشه! ئالالهقا شۈكۈر قىلىدىغان بىر بهندە 

بولمايمهنمۇ؟» دەپ جاۋاپ بهرگهن ئىدى. 

ئاخىرقى  هاياتىنىڭ  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
مهزگىللىرىدە قاتتىق ئاغرىپ يېتىپ قالغان چاغدىمۇ 
ئېغىرلىشىپ،  كېسىلى  ئىدى.  تاشلىمىغان  نامازنى 
بهدىنى ئاجىزلىشىپ قالغان بولسىمۇ، پىشىن ۋە ئهسىر 
بىلهن  يۆلىشى  كىشىنىڭ  ئىككى  ۋاقتىدا  نامىزى 
ئۆيىدىن چىقىپ مهسجىدكه كېلىپ، جامائهت بىلهن 
بىرلىكته ناماز ئوقىغان ئىدى. ۋاپات بولۇش ئالدىدا 
تهكىتلهپ،  تهكرار  ئىشالرنى  مۇهىم  ئهڭ  ئۈممىتىگه 
مۇنۇالرنى تهۋسىيه قىلغان ئىدى: «نامازنى ههرگىز 
ماالي- تاشلىماڭالر!  ههرگىز  نامازنى  تاشلىماڭالر! 
بالىلىرىڭالرنىڭ  ۋە  ئاياللىرىڭالر  چۆرىلىرىڭالر، 
قورقۇڭالر!»  ئالالهتىن  قىلىشتا  رىئايه  ههققىگه 

(ئهبۇ داۋۇد: «ئهدەب»، ١٢٣، ١٢٤)

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ناماز
ئوقۇشنى بهك ياخشى كۆرەتتى

(ئىبنى ماجه: «زۈهد»، ١٥)

«نامازغا تۇرغاندا خۇددى هاياتىڭدىكى ئهڭ 
ئاخىرقى نامىزىڭنى ئوقۇۋاتقاندەك دىققهت 

بىلهن ئوقۇ! كېيىن سېنى پۇشايمانغا 
قويىدىغان گهپنى قىلما!»

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دەيدۇ:

(تاها سۈرىسى ١٣٢-ئايهت)

«(ئى مۇههممهد!) ئائىلهڭدىكىلهرنى (ۋە 
ئۈممىتىڭنى) نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزەڭمۇ ئۇنى 
ئادا قىلىشقا چىداملىق بولغىن! بىز سهندىن 

رىزىق تهلهپ قىلمايمىز، بىز ساڭا رىزىق بېرىمىز. 
ياخشى ئاقىۋەت پهقهت تهقۋادارالرغا خاستۇر.»

ئالالهتائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ۋە  قىلىشقا  تهبلىغ  شهكىلدە  گۈزەل  ئهڭ  ئىسالمنى  هاياتىنى 
ساهابىلىرىنى ئىالهىي تهربىيه بىلهن يېتىشتۈرۈشكه بېغىشلىغان 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هۇزۇر مهنبهسى نامازنى ههممه كىشىنىڭ 
ئهڭ چىرايلىق شهكىلدە ئوقۇشىنى ئارزۇ قىالتتى. مۇئته ئۇرۇشىغا 
چىقىش  يولغا  رەۋاها  بىن  ئابدۇلاله  تهييارالنغان  ئۈچۈن  بېرىش 
پهيغهمبهر  كهلگهندە  خوشالشقىلى  بىلهن  پهيغهمبىرىمىز  ئالدىدا 

ئهلهيهىسساالمدىن ئايرىلىشقا كۆزى قىيمىغان هالدا:
ئېسىمدىن  ۋە  يادلىۋالىدىغان  مهن  ماڭا  رەسۇلۇلاله!  ئى   -
مهڭگۈ چىقمايدىغان بىر ئىشنى تهۋسىيه قىل!- دېگهندە، پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا: 
قىلىدىغان  سهجدە  ئاز  بهك  ئالالهقا  ئادەملىرى  ئهته  سهن   -
بىر دۆلهتكه بارىسهن. ئۇ يهردە كۆپ سهجدە قىل! كۆپ ناماز ئوقۇ! 

– دېدى.  («ۋاقىدى»، ٢-جىلد، ٧٥٨)

جامىلهر ۋە مهسجىدلهر
مهسجىد ۋە جامى دېگهن نېمه؟

مهنىسىدىكى  يهر»  قىلىنىدىغان  «سهجدە 
بىنا  ئۈچۈن  قىلىش  ئىبادەت  ئالالهقا  مهسجىدلهر 
قىلىنغان مۇقهددەس ماكانالردۇر. تۈركىيهدە ئادەتته 
كىچىكرەك  سىغدۇرااليدىغان  كىشىنى  ئاز  قهدەر  بىر 
كىشىنى  كۆپ  قهدەر  بىر  «مهسجىد»؛  ماكان 
سىغدۇرااليدىغان مۇستهقىل ۋە چوڭ بىناالر «جامى» 
ۋە  «جامى»  دۆلهتلىرىدە  ئىسالم  باشقا  دېيىلىدۇ. 
«مهسجىد» كهلىمىسى ئوخشاش مهنىدە قوللىنىلىدۇ. 
قىلىنىدىغان  ئىبادەت  ئالالهقا  جامىلهر  ۋە  مهسجىد 
يهر مهنىسىدە «ئىبادەتخانا» (مابهد) دەپمۇ ئاتىلىدۇ. 

دىنىمىزدە ناماز ئوقۇش، دۇئا قىلىش ۋە ئالالهقا 
ماكاننىڭ  بىر  مهخسۇس  ئۈچۈن  قىلىش  ئىبادەت 
بولىشى شهرت ئهمهس. ههر يهردە ئىبادەت قىلغىلى 
بولىدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىرگه بىر ئاهالىلهر ئولتۇراق 
قوببىسى  ئىگىز  ئۇنىڭ  ۋە  جامىلهر  رايونىدىكى 
ئائىت  مۇسۇلمانالرغا  رايوننىڭ  شۇ  (مۇنارى) 
ئىكهنلىگىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا جامى ۋە 
مهسجىدلهردە جامائهت بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇش 

ۋە كوللىكتىپ ئىبادەت قىلىش يالغۇز ئىبادەت قىلىشقا 
جامىلهر  ساۋاپتۇر.  كۆپ  ۋە  ئهۋزەل  تېخىمۇ  قارىغاندا 
ۋە  كۆرىشىدىغان  ئۆزئارا  قېتىم  بهش  كۈندە  بىزنىڭ 
ههر جۈمه كۈنى مۇتلهق هالدا بىر يهرگه يىغىلىدىغان 

مۇقهددەس ماكانىمىزدۇر.

سېلىنغان  ئۈچۈن  قىلىش  ئىبادەت  ئالالهقا 
تۇنجى ئىبادەتخانا نهدە؟

ئۈچۈن  ئىبادەت  ئالالهقا  قۇرئانى-كهرىمدە 
ئىكهنلىگى  كهبه  يهرنىڭ  تۇنجى  قىلىنغان  بىنا 
كهبىنىڭ  كىتاپلىرىدا  تارىخى  ئىسالم  بىلدۈرۈلگهن. 
ئۇلىنى تۇنجى قېتىم سالغان كىشىنىڭ ههزرىتى ئادەم 
ئهلهيهىسساالم ئىكهنلىگى نهقىل قىلىنغان. ئىبراهىم 
شۇ  ئهلهيهىسساالممۇ  ئىسمائىل  ۋە  ئهلهيهىسساالم 
قىلغان.  بىنا  يېڭىۋاشتىن  كهبىنى  ئۈستىگه  ئۇلنىڭ 
مهسجىد  قىلىنغان  بىنا  قېتىم  ئىككىنچى  يۈزىدە  يهر 
بولسا، سۇاليمان ئهلهيهىسساالم قۇددۇستا بىنا قىلغان 

مهسجىدى ئاقسا (ئهقسا مهسجىدى)دۇر. 
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جامى 
سالدۇرغانمۇ؟

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىدىكى چاغلىرىدا 
ئالالهقا  ئوقۇپ،  ناماز  كهبىدە  سۈپىتىدە  مهسجىد 
جهۋرى-زۇلۇمنى  مۇشرىكالر  قىالتتى.  ئىبادەت 
دەپ  ئهركام»  «دارۇل  ۋااقىتالردا  كۈچهيتكهن 
ئاتالغان يهردە جامائهت بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇپ، 
ههزرىتى  زامانالردا  ئۇ  ئۆگىتهتتى.  دىنىنى  ئىسالم 
قىلغان  مهسجىد  ئۆيلىرىنى  ئوخشاش  ئهبۇبهكرىگه 

ساهابىلهرمۇ بار ئىدى. 
هىجرەت  مهدىنىگه  ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر 
مهسجىد  بىر  يهردە  دېگهن  «قۇبا»  يولدا  قىلغاندا 
ئۇچۇق  ئۈستى  بىلهن  شۇنىڭ  بۇيرىدى.  سېلىشنى 
مهدىنىگه  سېلىندى.  مهسجىد  بىر  كىچىك  هالدا 
كهلگهندە قىلغان تۇنجى ئىشىمۇ سېتىۋېلىنغان بوش 
يهرگه پهيغهمبهر مهسجىدى دەپ ئاتالغان «مهسجىدى 
مهسجىدنى  بۇ  بولدى.  قىلىش  بىنا  نهبهۋى»نى 
سېلىشتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىۋاسته قول تىقىپ 
ئىشلهپ، مۆرىسىدە خىش (كېسهك) توشىغان ئىدى. 
مهسجىدى  مهدىنه-مۇنهۋۋەر شههرىدىكى  كۈنىمىزدە 
مهسجىدنىڭ  مۇقهددەس  ئۇشبۇ  بولسا  نهبهۋى 

كېڭهيتىلگهندىن كېيىنكى كۆرۈنىشىدۇر. 

جامى ۋە مهسجىدلهر نېمه ئۈچۈن مۇهىم؟

بارلىقى  مهسجىدنىڭ  ياكى  جامى  يهردە  بىر 
ياشايدىغانلىقىنىڭ  مۇسۇلمانالرنىڭ  يهردە  شۇ 
ئىشارىتىدۇر. مهسجىدلهر ئالالهقا ئاتالغان يهرلهردۇر. 
ۋە  ئېرىشىدۇ  هۇزۇرغا  كىشىلهر  كىرگهن  يهرگه  بۇ 
ئىلىم  قىلىدۇ.  ئىبادەت  ئالالهقا  هالدا  خاتىرجهم 
هېچكىم  تونۇشىدۇ.  بىلهن  بىرى  بىر  ۋە  ئۆگىنىدۇ 
قىلىپ  مۈلكى  شهخسىي  جامىلهرنى  ۋە  مهسجىد 
گۇناهتۇر.  چوڭ  قىلىش  بۇنداق  ئىگهللىۋااللمايدۇ. 
بۇنداق قىلغان ئىنسانالر ۋە جامىلهردە ئالالهقا ئىبادەت 
ئىنسانالرنىڭ  قىلغۇچىالر  توسقۇنلۇق  قىلىنىشىغا 
تهۋهىد  مهسجىدلهر  زالىمالردۇر.  ئهڭ  ئىچىدىكى 
(ئۇلۇغ  كهبهئى-مۇئهززەم  ۋە  سىمۋولى  ئېتىقادىنىڭ 
كهبه)نىڭ يهر يۈزىدىكى شۆبىلىرىدۇر. بۇ سهۋەپتىن 
قىلغان  فهتهى  ۋە  يهرلهردە  بارغانلىكى  مۇسۇلمانالر 
ئېهتىياجقا  ۋە  شهرت-شارائىت  دۆلهتلهردە  يېڭى 
ئاساسهن چوڭ-كىچىك، ئاددى-ساددا ياكى كۆركهم، 

ههيۋەتلىك جامىلهرنى بىنا قىلغان.
جامىلهردە پهقهتال ناماز ئوقۇالمدۇ؟

ئوقۇلىدىغان  ناماز  پهقهتال  جامىلهر 
جامىلهر  بۇيان  تارىختىن  ئهمهس.  ماكانالر 

بولغان.  مهركىزى  مهدىنىيهتلهرنىڭ  بۈيۈك 
بىنا  قېتىم  تۇنجى  زامانىدا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
ئىسمىدا  «سۇففه»  يېنىدىال  مهسجىدنىڭ  قىلىنغان 
بولغان.  مهركىزى  ئىلىم  ۋە  ئېچىلغان  مهكتهپ  بىر 
پهيغهمبىرىمىز  ئوقۇتقۇچىسى  تۇنجى  «سۇففه»نىڭ 
يهرگه  بىر  مۇسۇلمانالر  نهبهۋى  مهسجىدى  ئىدى. 
ئوقۇيدىغان،  قۇرئان  ۋە  ناماز  يىغىلىدىغان، 
ئاڭاليدىغان،  سۆهبهتلىرىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
چارىسىنى  قىلىش  ههل  سۆزلىشىپ  مهسىلىلىرىنى 
مهسلىههتلىشىدىغان، چهتئهللىك ئهلچىلهرنى قوبۇل 
مهركهز  بىر  قىلىدىغان  ئىدارە  دۆلهتنى  قىلىدىغان، 
كېيىنكى  تهرىپىدىن  مۇسۇلمانالر  ئىدى.  بولغان 
يېنىدا  جامىلهرنىڭ  چوڭ  قىلىنغان  بىنا  ئهسىرلهردە 
نامرات  مهكتهپلهر)،  ئالىي  (مهكتهپلهر،  مهدرىسلهر 
كىتاپخانىالر،  ئۆيلهر،  بىرىدىغان  تاماق  يوقسۇلالرغا 
قاتارلىق  (مونچىالر)  هاممامالر  دوختۇرخانىالر، 
جهمىيهتتىكى خهلقنىڭ زۆرۈر ئىهتىياجىغا كېرەكلىك 
جامىلهر  ئىدى.  قىلىنغان  تهسىس  مۇئهسسهسهلهر 
مهركىزى  ئىلغارلىقنىڭ  ۋە  مهدىنىيهت  ئىلىم-پهن، 
ۋە  ئىتتىپاقلىشىشى  ئارا  ئۆز  ئىنسانالرنىڭ  بولۇپ، 
ماكانالر  قوشىدىغان  تۆهپه  ئۈچۈن  تهربىيىلىنىشى 

بولغان ئىدى. 

جامىدە قانداق خىزمهتچىلهر بار؟

ئىمام: «باشالمچى، يولباشچى، رەهبهر ۋە دۆلهت 
ئىمام  بىلدۈرىدىغان  مهنىنى  دېگهن  باشلىقى» 
دىنىي  جامائهتكه  ۋە  ئوقۇتىدىغان  ناماز  كهلىمىسى 
بىرىلگهن  كىشىگه  قىلىدىغان  رەهبهرلىك  تېمىالردا 
ئوقۇتۇش  ناماز  پهقهتال  ئىمامى  جامى  ئىسىمدۇر. 
يهردە  ياشاۋاتقان  ئۆزى  بهلكى  قالماستىن،  بىلهنال 
باشالمچى  ئىنسانالرغا  بىلهن  ئهخالقى  ۋە  بىلىمى 
بولىدىغان، جهمىيهت ئهزالىرىنىڭ مهنىۋى جهههتته 

تهربىيىلىنىشىگه مهسئۇل بولىدىغان كىشىدۇر.
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مىهراب

مۇنبهر

كۈرسى

مۇئهززىن ماهفىلى

مۇئهززىن: ناماز ۋاقتى كهلگهندە ئهزان ئوقۇيدىغان ۋە جامى 
ئىچىدە مۇئهززىنلىك بىلهن مۇناسىۋەتلىك باشقا ۋەزىپىلهرنى ئادا 
قىلىدىغان كىشىدۇر. ئىمام يوق چاغالردا ئىمامغا ۋاكالىتهن ناماز 
ئوقۇتىدۇ. جهمىيهت ئهزالىرىنى مهنىۋى جهههتته تهربىيىلهشكه 

ئىمام بىلهن بىرلىكته مهسئۇل بولۇپ ئىشلهيدۇ. 
خهتىب: جۈمه، هېيت نامىزى، رامىزان ۋە ههپتىنىڭ مهلۇم 
تهبلىغ،  خهلىققه  كېيىن  ياكى  ئىلگىرى  نامازدىن  كۈنلىرىدە  بىر 
نهسىههت قىلغۇچى كىشىدۇر. خهتىبلهر خهلىققه خىتاب قىلىدۇ، 
تهبلىغ قىلىدۇ، ئىلىم ئۆگىتىدۇ. جامىگه كهلگهن مۇسۇلمانالرنى 
دىنىي جهههتته تهربىيىلهيدۇ. جهمىيهت ئهزالىرىنى تهربىيىلهشته 

خهتىبلهرنىڭ رۇلى چوڭدۇر. 
قاييۇم: ئادەتته چوڭ جامىلهردە بار. جامىلهرنىڭ پاكىزە ۋە 

رەتلىك بولىشىغا مهسئۇل خىزمهتچىلهر. 

جامىدىكى ئاساسلىق قىسىمالر قايسىالر؟

مىهراب: جامىدە ئىمام جامائهتكه ناماز ئوقۇتقاندا جامائهتنىڭ 
ئالدىدا تۇرىدىغان يهر. 

يهر.  ئوقۇلىدىغان  خۇتبه  كۈنى  هېيت  ۋە  جۈمه  مۇنبهر: 
تۇرىدۇ.  تهرىپىدە  ئوڭ  مىهرابنىڭ  قىلغاندا  ئالدىمىزنى  قىبلىگه 

خۇتبه ئوقۇش ئۈچۈن پهشتاق بىلهن چىقىلىدۇ. 
ياكى  ئىمامى  جامى  مهنىدە)  دېگهن  (ئورۇندۇق  كۈرسى: 

خهتىبنىڭ جامائهتكه تهبلىغ قىلغاندا تۇرىدىغان يېرى.
ۋە  ئوقۇيدىغان  ناماز  مۇئهززىنلهر  ماهفىلى:  مۇئهززىن 
مۇئهززىن  يهردۇر.  ئوقۇيدىغان  قامهتىسسااله...)  (قهد  قامهت 
ئادەتته  بولىۋەرمهيدۇ.  ههممىسىدە  جامىلهرنىڭ  بارلىق  ماهفىلى 

چوڭ جامىلهردە بولىدۇ.
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تۆۋەندىكى جۈملىلهرنىڭ توغرا ياكى خاتا ئىكهنلىكىگه هۆكۈم قىلىڭ. توغرا بولسا «توغرا»، خاتا بولسا 
«خاتا» دېگهن سۆزنىڭ يېنىدىكى كاتهكچىگه ئىشارەت قىلىڭ.

بهش ۋاخ ناماز مېراج كېچىسىدە پهرز قىلىنغان.
بامدات نامىزى ٨ رەكئهت بولۇپ، ٤ سۈننهت؛ ٤ پهرز.

پىشىن نامىزى ١٠ رەكئهت بولۇپ، ٢ سۈننهت، ٤ پهرز، ٤ ئاخىرقى 
سۈننهت.

خۇپتهن نامىزى ١٠ رەكئهت بولۇپ، ٤ سۈننهت، ٤ پهرز، ٢ ئاخىرقى 
سۈننهت. 

ۋىتىر نامىزى ئوقۇش پهرزدۇر.
هېيت نامىزى ئوقۇش ۋاجىپتۇر.

بهدەننى، كىيىم-كېچهكنى ۋە ناماز ئوقۇيدىغان يهرنى كۆز بىلهن كۆرگىلى 
بولىدىغان پاسكىنا نهرسىلهردىن پاكىزالش «هادەستىن تاهارەت» دەپ 

ئاتىلىدۇ.
ۋىتىر نامىزى نامازشامدىن كېيىن ئوقۇلىدۇ.

جامائهت بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇغاندا ئىمامغا ئىقتىدا قىلىشقا ئايرىم 
نىيهت قىلىنىدۇ.

نامازغا باشلىغاندا «ئالالهۇ ئهكبهر» دەپ تهكبىر ئېيتىش «ئىفتىتاھ 
تهكبىرى» دېيىلىدۇ. 

١. ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى

تۆۋەندىكى جۈملىلهرنىڭ توغرا ياكى خاتا ئىكهنلىكىگه هۆكۈم قىلىڭ. توغرا بولسا «توغرا»، خاتا بولسا 
«خاتا» دېگهن سۆزنىڭ يېنىدىكى كاتهكچىگه ئىشارەت قىلىڭ.

ناماز ۋاقىتلىرىنى مۇسۇلمانالرغا بىلدۈرۈش ئۈچۈن قىلىنغان چاقىرىق 
«قامهت» دەپ ئاتىلىدۇ.

«دۇئايى قۇنۇت»نى پىشىن نامىزىنىڭ ئۈچىنچى رەكئىتىدە ئوقۇيمىز.

نامازغا نىيهت قىلىش سۈننهتتۇر.

ئىفتىتاه (نامازغا باشالش) تهكبىرىنى ئېيتىش پهرزدۇر.

٢. ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى

سۇئالالر

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
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دەسلهپكى تهكبىردىن كېيىن «سۈبهانهكه» دۇئاسىنى ئوقۇش پهرزدۇر.
سهجدە قىلىش سۈننهتتۇر.

نامازدا سههۋەنلىك ئۆتكۈزۈپ سالسا، سههۋى سهجدىسى قىلىش 
ۋاجىپتۇر.

چوڭ-كىچىك تهرىتى قىستاپ قالغان هالدا ناماز ئوقۇش هارامدۇر.

نامازدا بىر نهرسه يهپ-ئىچىش مهكرۇهتۇر.

ناماز ئوقۇۋاتقاندا كۆكسىمىزنى قىبلىدىن باشقا بىر تهرەپكه قاراتساق، ناماز 
بوزۇلىدۇ.

جۈمه نامىزىدىن ئىلگىرى خۇتبه ئوقۇش كېرەك.

يىلدا ئىككى هېيتىمىز بار: قۇربان هېيت ۋە رۇزا هېيت.
قۇربان هېيت كۈنلىرىدە نامازنىڭ پهرزىدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان تهكبىر 

«تهشرىق تهكبىرى» دەپ ئاتىلىدۇ.
سهپهرگه چىققاندا ٣ رەكئهتلىك پهرز نامازنى قىسقارتىپ ٢ رەكئهت قىلىپ 

ئوقۇيمىز.
كۈن چىقىۋاتقاندا، كۈن تىكلهشكهندە ۋە كۈن پېتىۋاتقاندا ناماز ئوقۇشقا 

بولمايدۇ.

٣. ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا
خاتاتوغرا
خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

خاتاتوغرا

تۆۋەندىكى جۈملىلهرنىڭ توغرا ياكى خاتا ئىكهنلىكىگه هۆكۈم قىلىڭ. توغرا بولسا «توغرا»، خاتا بولسا 
«خاتا» دېگهن سۆزنىڭ يېنىدىكى كاتهكچىگه ئىشارەت قىلىڭ.
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١. ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى

تۆۋەندىكىلهردىن  ئارقىلىق  ئوقۇش  ناماز   .١
قايسىلىرىغا ئېرىشهلهيمىز؟

شهكىلدە  گۈزەل  ئهڭ  ئالالهنى  ناماز    .I
ئهسلىشىمىزگه ياردەم قىلىدۇ.

ناماز بىزگه ئاخىرەت كۈنىنى ۋە هېساپ   .II
كۈنىنى خاتىرلىتىدۇ. 

ناماز ئوقۇش بىلهن تهنههرىكهت قىلغان   .III
بولىمىز. 

ناماز بىزنى گۇناهالردىن تازىاليدۇ.   .IV
I-II-III ئا. 
I-II-IV ب. 

II-III-IV ت. 
I-III-IV پ. 

بهش ۋاخ ناماز قايسى كېچىدە پهرز قىلىنغان؟  .٢

مېراج كېچىسى ئا. 
قهدىر كېچىسى ب. 

مهۋلۇت كېچىسى ت. 
بارائهت كېچىسى پ. 

٣. تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى نامازنىڭ پهرز بولىشى 
ئۈچۈن كېرەكلىك ئهمهس؟

ئا. ئهقلى-هۇشى جايىدا بولۇش

ئىشچان بولۇش ب. 

باالغهتكه يېتىش ت. 

مۇسۇلمان بولۇش پ. 

تۆۋەندىكى نامازالردىن قايسىسى ۋاجىپتۇر؟  .٤

پىشىن نامىزى ئا. 

ۋىتىر نامىزى ب. 

نامازشام ت. 

جۈمه نامىزى پ. 

تۆۋەندىكى نامازالردىن قايسىسى سۈننهتتۇر؟  .٥

هېيت نامىزى ئا. 

ۋىتىر نامىزى ب. 

تىراۋۇ (تهراۋىه) نامىزى ت. 

جىنازا (مېيت) نامىزى پ. 

تۆۋەندىكى نامازالردىن قايسىسى پهرزدۇر؟  .٦

هېيت نامىزى ئا. 

جىنازا نامىزى ب. 

ۋىتىر نامىزى ت. 

تهههججۈد نامىزى پ. 

ناماز  ئوقۇلىدىغان  پهرزى  بىلهن  ئالدى   .٧
تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى؟

پىشىن ئا. 

بامدات ب. 

نامازشام ت. 

خۇپتهن پ. 

تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى نامازنىڭ سىرتىدىكى   .٨
پهرز ئهمهس؟

سهترى-ئهۋرەت ئا. 

ۋاقىت ب. 

نىيهت ت. 

قىيام (نامازدا ئۆرە تۇرۇش) پ. 

تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى نامازنىڭ ئىچىدىكى   .٩
پهرز ئهمهس؟

قىيام ئا. 

ساالم بېرىش ب. 

قىرائهت ت. 

رۇكۇ پ. 
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نامازنىڭ  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   .١٠
ئىچىدىكى پهرز؟

هادەستىن تاهارەت (مهنىۋى  ئا. 
پاكىزلىنىش)

نىجاسهتتىن تاهارەت ب. 

سهترى-ئهۋرەت  ت. 

سهجدە پ. 

ناماز ۋاقىتلىرىنى مۇسۇلمانالرغا بىلدۈرۈش   .١١
ئۈچۈن قىلىنغان چاقىرىقنىڭ ئىسمى نېمه؟

ئهزان ئا. 

قامهت ب. 

ساالت ت. 

تهكبىر پ. 

تۆۋەندىكى سۈننهت نامازالردىن قايسىسى   .١٢
٤ رەكئهت ئهمهس؟

پىشىن نامىزىنىڭ دەسلهپكى سۈننىتى ئا. 

ئهسىر نامىزىنىڭ سۈننىتى ب. 

نامازشامنىڭ سۈننىتى ت. 

خۇپتهن نامىزىنىڭ دەسلهپكى سۈننىتى پ. 

تۆۋەندىكى سۈننهت نامازالردىن قايسىسى   .١٣
٢ رەكئهت ئهمهس؟

پىشىن نامىزىنىڭ دەسلهپكى سۈننىتى ئا. 

پىشىن نامىزىنىڭ ئاخىرقى سۈننىتى ب. 

نامازشامنىڭ سۈننىتى ت. 

خۇپتهن نامىزىنىڭ ئاخىرقى سۈننىتى پ. 

 ٤ قايسىسى  نامازالردىن  پهرز  تۆۋەندىكى   .١٤
رەكئهت ئهمهس؟   

پىشىن نامىزىنىڭ پهرزى ئا. 

ئهسىر نامىزىنىڭ پهرزى ب. 

نامازشامنىڭ پهرزى ت. 

خۇپتهن نامىزىنىڭ پهرزى پ. 

نامازنىڭ  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   .١٥
ۋاجىپلىرىدىن بىرى؟

سۇبهانهكه ئوقۇش ئا. 

«سۇبهانه راببىيهل ئائال» دېيىش ب. 

فاتىهه ئوقۇش ت. 

«سهمىئالالهۇ لىمهن هامىدەه» دېيىش پ. 

تۆۋەندىكى  ئولتۇرۇشتا  ئاخىرقى  نامازدىكى   .١

دۇئاالردىن قايسىسى ئوقۇلمايدۇ؟

ئهتتههىيياتۇ ئا. 

ئالالهۇممه راببهنا ب. 

ئالالهۇممه سهللى ئاال، ئالالهۇممه بارىك ئاال ت. 

دۇئايى قۇنۇت پ. 

تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى نامازنىڭ   .٢
مهكرۇهلىرىدىن بىرى ئهمهس؟

ناماز ئهسناسىدا بهدەن ۋە كىيىمىنى  ئا. 
بىكاردىن بىكار تۇتۇپ ئويناش

رۇكۇ ۋە سهجدىدىكى تهسبىهلهرنى ئۈچ  ب. 
قېتىمدىن ئارتۇق ئوقۇش

چوڭ-كىچىك تهرىتى قىستاپ تۇرغان  ت. 
هالهتته ناماز ئوقۇش

ئادەمنىڭ يۈزىگه قاراپ تۇرۇپ ناماز ئوقۇش پ. 
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٣.  تۆۋەندىكى نامازالردىن قايسىسىنى جامائهت 
بىلهن بىرلىكته ئوقۇش شهرت؟

جۈمه نامىزى ئا. 

پىشىن نامىزى ب. 

ئهسىر نامىزى ت. 

نامازشام پ. 

٤.  ۋاقتىدا ئوقۇيالماي قالغان نامازنى كېيىن تولۇقالپ 
ئوقۇش نېمه دېيىلىدۇ؟ 

قۇشلۇق (چاشگاه) نامىزى ئا. 

قازا نامىزى ب. 

كېسهل نامىزى ت. 

تاهىيياتۈل-مهسجىد نامىزى پ. 

٥.   تىراۋۇ (تهراۋىه) نامىزى قايسى ئايدا ئوقۇلىدۇ؟

رەجهپ ئېيى ئا. 

شهئبان ئېيى ب. 

رامىزان ئېيى ت. 

مۇههررەم ئېيى پ. 

٦.  تۆۋەندىكى نامازالردىن قايسىسىدا رۇكۇ ۋە سهجدە 
قىلىنمايدۇ؟

جىنازا نامىزى ئا. 

تىراۋۇ نامىزى ب. 

جۈمه نامىزى ت. 

هېيت نامىزى پ. 

٧.   مۇسۇلمانالرنىڭ قىبلىسى قهيهر ۋە نهدە؟

كهبه-مهككه ئا. 

كهبه-مهدىنه ب. 

مهسجىدى ئهقسا-قۇددۇس ت. 

راۋزا-مهدىنه پ. 

٨.   قامهت قاچان ئوقۇلىدۇ؟

نامازنىڭ پهرزىدىن ئىلگىرى ئا. 

هېيت نامىزىدىن ئىلگىرى ب. 

جىنازا نامىزىدىن ئىلگىرى ت. 

ۋىتىر نامىزىدىن ئىلگىرى پ. 

٩.    تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى نامازنى بۇزمايدۇ؟

گهپ قىلىش ئا. 

ئهسنهش ب. 

بىرەر نهرسه يهپ ئىچىش ت. 

ئۆزى ئاڭلىغۇدەك دەرىجىدە كۈلۈش پ. 

تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى پىشىن نامىزى؟  .١٠

١٠ رەكئهت = ٢ دەسلهپكى سۈننهت + ٤  ئا. 
پهرز + ٤ ئاخىرقى سۈننهت

١٠ رەكئهت = ٤ دەسلهپكى سۈننهت + ٤  ب. 
پهرز + ٢ ئاخىرقى سۈننهت

١٠ رەكئهت = ٤ دەسلهپكى سۈننهت + ٢  ت. 
پهرز + ٤ ئاخىرقى سۈننهت

٨ رەكئهت = ٤ دەسلهپكى سۈننهت + ٤ پهرز پ. 
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٣. ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى

١. پهرزى ئىككى رەكئهتتۇر. پهرزدىن ئىلگىرى خۇتبه 
يالغۇز  ئوقۇلىدۇ.  بىرلىكته  بىلهن  جامائهت  ئوقۇلىدۇ. 
ئوقۇغىلى بولمايدۇ. پهقهت ئهر كىشىلهرگىال پهرزدۇر.

قايسى  تۆۋەندىكىلهردىن  ئاالهىدىلىكلهر  يۇقارىقى 
نامازغا ئائىتتۇر؟

هېيت نامىزى ئا. 
بامدات نامىزى ب. 
جىنازا نامىزى ت. 
جۈمه نامىزى پ. 

ههمدە  نامازنى  ههم  قايسىسى  تۆۋەندىكىلهردىن   .٢
تاهارەتنى بۇزىدۇ؟

نامازدا بهدىنىنى قىبلىدىن باشقا تهرەپكه ئۆرۈش ئا. 
نامازدا بىرەر نهرسه يېيىش ب. 

نامازدا گهپ قىلىش ت. 
نامازدا يېنىدىكىلهر ئاڭلىغۇدەك دەرىجىدە  پ. 

كۈلۈش

ئهر كىشىلهر يۆگهشكه تېگىشلىك يهرلهر قايسى؟  .٣

مۆرە بىلهن پۇت ئارىسىدىكى يهر ئا. 
كىندىك بىلهن تىز ئارىلىقىدىكى يهر ب. 
كىندىك بىلهن پۇت ئارىسىدىكى يهر ت. 

مۆرە بىلهن تىز ئارىسىدىكى يهر پ. 

٤. ئايالالر يۆگهشكه تېگىشلىك يهرلهر قايسى؟

يۈز، قول-پۇتتىن باشقا ههممه يهر ئا. 
بېشىدىن باشقا ههممه يېرى ب. 

مۆرە بىلهن پۇتنىڭ ئارىسىدىكى يهر ت. 
مۆرە بىلهن تىزنىڭ ئارىسىدىكى يهر پ. 

٥. «دۇئايى-قۇنۇت» قايسى نامازدا ئوقۇلىدۇ؟

جۈمه نامىزى ئا. 
تىراۋۇ نامىزى ب. 
ۋىتىر نامىزى ت. 

پ. جىنازا نامىزى
جۈمه نامىزى ئوقۇشنىڭ هۆكمى نېمه؟  .٦

ۋاجىپ ئا. 
پهرزى-ئهيىن ب. 
پهرزى-كۇپايه ت. 

سۈننهت پ. 
تىراۋۇ نامىزى قانچه رەكئهت؟  .٧

١٨ ئا. 
١٠ ب. 
٢٠ ت. 
١٣ پ. 

تۆۋەندىكىلهردىن قايسىسى هېيت نامىزى ئۈچۈن   .٨
توغرا ئهمهس؟

جامائهت بىلهن بىرلىكته ئوقۇلىدۇ، قازاسى يوق. ئا. 
ب. يىلدا ئىككى قېتىم ئوقۇلىدۇ.

ت. رۇكۇ يوق، سهجدە يوق بىر نامازدۇر.
خۇتبه ئوقۇلىدۇ. پ. 

يهر  ئوقۇلىدىغان  خۇتبه  نامىزىدا  هېيت  ۋە  جۈمه   .٩
نېمه دەپ ئاتىلىدۇ؟

ئا. مۇنبهر
ب. مىهراپ
ت. شهرەفه
پ. كۇرسىي

رەكئهت  ئىككى  نامازنىڭ  پهرز  رەكئهتلىك  تۆت   .١٠
جهريانىدىكى  سهپهر  ئۈچۈن  قىسقارتىلىشى  بولۇپ 

مۇساپه ئهڭ ئاز قانچه كىلومېتىر بولىشى كېرەك؟

٩ كىلومېتىر ئا. 

٩٠ كىلومېتىر ب. 

ت.  ١٩٠ كىلومېتىر

پ.  ٩٠٠ كىلومېتىر
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١. تۆۋەندىكى بوشلۇقالرنى تىرناق ئىچىدىكى سۆزلهردىن مۇۋاپىق بولغىنىنى تالالپ تولدۇرۇڭالر.

(قىرائهت، تهههججۈد، سهجدە، ئىستىقبالى قىبله (قىبلىگه ئالدىنى قىلىش)، سهترى-ئهۋرەت)
كېچه ئوقۇلىدىغان نهپله ناماز ............. نامىزى دېيىلىدۇ.

نامازدا بهدەننىڭ تېگىشلىك يهرلىرىنىڭ يۆگىلىشى .................... دەپ ئاتىلىدۇ. 

ناماز ئوقۇشقا باشلىغاندا كهبه تهرەپكه ئالدىنى قىلىش .................... دەپ ئاتىلىدۇ. 

نامازدا قىيامدا (ئۆرە) تۇرغاندا ئهڭ ئاز ئۈچ ئايهت ئۇزۇنلىقىدا قۇرئانى-كهرىم ئوقۇش ......... دەپ 
ئاتىلىدۇ. 

رۇكۇدىن كېيىن پىشانه، بۇرۇن، قۇل، پۇت ۋە تىزنى بىرلىكته يهرگه قۇيۇش ......... دەپ ئاتىلىدۇ.

٢. تۆۋەندىكى بوشلۇقالرنى تىرناق ئىچىدىكى سۆزلهردىن مۇۋاپىق بولغىنىنى تالالپ تولدۇرۇڭالر.

(تهشرىق، ئوڭ، تىالۋەت، گۇناهتۇر، خۇتبه، سههۋى، ئىما-ئىشارەت، كۇپايىدۇر.)
جامىلهرگه تاهارەت بىلهن ......... پۇتىمىزدا دەسسهپ كىرىشىمىز الزىم. 

جۈمه نامىزىدىن ئىلگىرى .............. ئوقۇش الزىم. 

قۇربان هېيت كۈنلىرىدە نامازنىڭ پهرزىدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان تهكبىر ....... تهكبىرى دېيىلىدۇ. 

جىنازا (مېيىت) نامىزى ئوقۇش پهرزى .........  

ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇشقا كۈچى يهتمهيدىغان بىمارالر يېتىپ تۇرۇپ ............ بىلهن ناماز ئوقۇسا 
بولىدۇ. 

سهۋەپسىز هالدا نامىزىنى قازا قىلىش چوڭ ........... .

نامازنىڭ ۋاجىپلىرىدىن بىرىنى ئۇنتۇپ قېلىپ ئادا قىاللماي قالساق، ........ سهجدىسى قىلىشىمىز 
كېرەك. 

قۇرئانى-كهرىمدىكى سهجدە ئايهتلىرىنى ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا قىلىدىغان سهجدە «........... 
سهجدىسى» دەپ ئاتىلىدۇ.
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جاۋاپالر
ئىبادەت

ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى  (١٥-بهتته)

١-توغرا    ٢-خاتا   ٣-خاتا   ٤-توغرا   ٥-توغرا

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى  (١٥-بهتته)

١-پ   ٢-ب   ٣-ت   ٤-پ   ٥-ت

بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش  (١٦-بهتته)

١-ئىبادىتىم   ٢-ئىبادەتتۇر.   ٣-ئىش-ههرىكهت   ٤-ئالاله   ٥-شۈكۈر قىلىش

باالغهتكه يهتكهنلهرنىڭ ۋەزىپه ۋە مهسئۇلىيىتى
ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى  (٢٥-بهتته)

١-توغرا    ٢-خاتا   ٣-توغرا   ٤-توغرا   ٥-توغرا

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى  (٢٥-بهتته)

١-ب   ٢-ئا   ٣-ئا   ٤-ت   ٥-ب

بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش  (٢٦-بهتته)

١-مۇكهللهف   ٢-پهرز   ٣-پهرز ئهيىن   ٤-پهرز كۇپايه   ٥-ۋاجىپ   ٦-سۈننهتى مۈئهككهدە  
٧-مۇستهههب   ٨-مۇباه   ٩-هارام   ١٠-مهكرۇه

پاكىزلىق
ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى  (٣٩-بهتته)

١-توغرا    ٢-خاتا   ٣-توغرا   ٤-خاتا   ٥-توغرا

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى  (٣٩-بهتته)

١-ئا   ٢-ئا   ٣-ت   ٤-پ   ٥-ئا

بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش  (٤٠-بهتته)

١-يېرىمىدۇر.   ٢-پاكىزە   ٣-پاكىزالنغانالرنى   ٤-نىجاسهت   ٥-هادەستىن

تاهارەت
ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى  (٦٤-بهتته)

١-توغرا    ٢-خاتا   ٣-توغرا   ٤-خاتا   ٥-توغرا

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى  (٦٤-بهتته)

١-ت   ٢-پ   ٣-ت   ٤-ب   ٥-پ
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بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش  (٦٥-بهتته)

١-ئۈچ قېتىم   ٢-سۈننهتتۇر.   ٣-مىسۋاك   ٤-مهكرۇهتۇر.   ٥-پهرزدۇر.

غۇسۇل ۋە تهيهممۇم

ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى  (٦٥-بهتته)

١-توغرا    ٢-توغرا   ٣-خاتا   ٤-خاتا   ٥-خاتا

ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى  (٦٦-بهتته)

١-ب   ٢-ئا   ٣-پ   ٤-ت   ٥-ئا

بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش  (٦٦-بهتته)

١-ئاغزىمىزنى، بۇرنىمىزنى   ٢-پهرزدۇر.   ٣-سۈننهتتۇر.   ٤-مهكرۇهتۇر.   ٥-تهيهممۇم

ناماز

١. ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى  (١٢٠-بهتته)

١-توغرا    ٢-خاتا   ٣-خاتا   ٤-توغرا   ٥-خاتا   ٦-توغرا   ٧-خاتا   ٨-خاتا   ٩-توغرا   ١٠-توغرا

٢. ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى  (١٢٠-بهتته)

١-خاتا    ٢-خاتا   ٣-خاتا   ٤-توغرا   ٥-خاتا   ٦-خاتا   ٧-توغرا   ٨-خاتا   ٩-خاتا   ١٠-توغرا

٣. ئۆگهنگهنلىرىمىزنى تهكرارالپ باقايلى  (١٢١-بهتته)

١-توغرا    ٢-توغرا   ٣-توغرا   ٤-خاتا   ٥-توغرا  

١. ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى  (١٢٢-بهتته)

١-ب   ٢-ئا   ٣-ب   ٤-ب   ٥-ت   ٦-ب   ٧-ت   ٨-پ   ٩-ب   ١٠-پ   ١١-ئا   ١٢-ت   ١٣-ئا   ١٤-ت   ١٥-ت

٢. ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى  (١٢٣-بهتته)

١-پ   ٢-ب   ٣-ئا   ٤-ب   ٥-ت   ٦-ئا   ٧-ئا   ٨-ئا   ٩-ب   ١٠-ب

٣. ئۆزىمىزنى سىناپ باقايلى  (١٢٥-بهتته)

١-پ   ٢-پ   ٣-ب   ٤-ئا   ٥-ت   ٦-ب   ٧-ت   ٨-ت   ٩-ئا   ١٠-ب

١. بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش  (١٢٦-بهتته)

١-تهههججۈد   ٢-سهترى ئهۋرەت   ٣-ئىستىقبالى قىبله   ٤-قىرائهت   ٥-سهجدە

٢. بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش  (١٢٦-بهتته)

١-ئوڭ   ٢-خۇتبه   ٣-تهشرىق   ٤-كۇپايىدۇر.   ٥-ئىما-ئىشارەت   ٦-گۇناهتۇر.   ٧-سههۋى ٨-تىالۋەت


