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نەشرىياتتىن

مۇھەممــەد يۈســۈپ 1968 - يىلــى ئانــا ۋەتىنىمىزنىــڭ خوتــەن ۋىاليىتىىدە 
تۇغۇلغــان. ئــۇ تولۇقســىز ئوتتۇرىنــى پۈتتۈرۈپــال قارىيلىققــا كىرىشــكەن بولــۇپ، 
كىچىــك يېشــىدىال قۇرئــان كەرىمنــى يادالپ بولغــان. 1984  - يىلى ناھىيىلىك 

چــوڭ جامىــدە تۇنجــى خەتمىنــى ئوقۇغانــدا كىشــىلەرنىڭ زوقىنــى قوزغىغان.

1984 - ۋە 1985 - يىلــالر ئارىســىدا يوشــۇرۇن مەدرىســەدە ئــەرەب تىلــى 
ئۆگىنىشــكە باشــالپ، دەســلەپكى ســاۋادىنى چىقارغاندىــن كېيىــن، 1986  
ــەن  ــىتى بىل ــش مەقس ــىل قىلى ــم تەھس ــدە ئىلى ــەت ئەل ــدا چ ــى 6 - ئاي - يىل
ۋەتەندىــن ئايرىلغــان ۋە شــۇ يىلــى ھــەج پائالىيىتىنــى ئاخىرالشــتۇرۇپ بولــۇپ، 

مىســىرغا ئوقۇشــقا كەتكــەن.

1986 - يىلــى 9 - ئايــدا مىســىر ئەزھــەر بىلىمگاھىنىــڭ تەييارلىــق 
ســىنىپىغا ئوقۇشــقا كىرىــپ، شــۇ يىلنىــڭ ئاخىــرى تولــۇق ئوتتۇرىغــا ئىمتىھــان 
بېرىــپ ئۆتكــەن. تولۇقنىــڭ بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى يىللىقىنــى ئوقــۇپ بولــۇپ، 
مۇســابىقە ئارقىلىــق تۆتىنچــى يىللىققــا ئاتلىغــان. شــۇنداق قىلىــپ تــۆت يىللىق 

تولــۇق ئوتتۇرىنــى ئــۈچ يىلــدا پۈتتۈرگــەن.

1989  - ئەزھــەر ئۇنىۋېرســتېتىنىڭ شــەرىئەت ۋە قانــۇن فاكۇلتېتىغــا 
قۇبــۇل قىلىنىــپ، 1993 - يىلــى تاماملىغــان.

1993  - يىلىنىــڭ ئاخىرىدىــن 1995  - يىلىنىــڭ بېشــىغىچە تۈركىيەنىــڭ 
ئىســتانبۇل شــەھىرىدىكى »ئۈســكۈدار رايونلــۇق قۇرئــان يادالش مەدرىسەســى« 

دە، ئــەرەب تىلــى ۋە قىرائەتتىــن دەرس بەرگــەن.

1995 – يىلىدىن 2001  - يىلىغىچە قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھىرىدىكى 
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»قازاق_تــۈرك ئىنىســتتوتى« دا ئــەرەب تىلىدىــن مۇئەللىــم بولــۇپ ئىشــلىگەن. 
بــۇ جەريانــدا قازاقىســتاننىڭ جۇمھۇرىيەتلىــك گېزىتلىرىدىــن »ئۇيغــۇر ئاۋازى« 
ــدە  ــي مەســىلىلەر ھەققى ــي ۋە ئىجتىمائى ــدە دىنى ــى ھايات«گېزىتلىرى ۋە »يېڭ

نۇرغــۇن ماقالــە يېزىــپ ئېــالن قىلغــان.

2001  - يىلىدىــن بىــرى ســەئۇدى ئەرەبىســتان رادىئوســىنىڭ ئۇيغــۇر 
ــە. ــلەپ كەلمەكت ــۇپ ئىش ــلىقى بول ــۈم باش ــدە بۆل بۆلۈمى

مۇھەممەد يۈسۈپنىڭ پىكىرىي _قارىشى

ــان  ــى ئاســاس قىلغ ــە ئوتتۇراھاللىقن ــي جەھەتت ــەد يۈســۈپ دىنى مۇھەمم
ئىلغــار پىكىر_قاراشــقا ئىگــە بولــۇپ، رادىكاللىقتىــن ۋە چەكلىــك مۇھىــت 

ــۇر. ــە يىراقت ــىرىدىن ئەلۋەتت تەس

ــەد يۈســۈپ ھازىرغىچــە 20  ــە مۇھەمم ــا ئىگ ــش روھىغ تىنىمســىز ئىزدىنى
پارچىدىــن ئارتــۇق ئەســەر يازغاننىــڭ ســىرتىدا، ئــەرەب تىلىدىــن ئۇيغــۇر 
تىلىغــا 10 پارچىدىــن ئارتــۇق كىتــاب تەرجىمــە قىلغــان ھەمــدە ھــەر قايســى 
ــە ئېــالن قىلغــان. ھازىرغىچــە  تــور بەتلىرىــدە 100 پارچىدىــن كۆپــرەك ماقال
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى ۋەتــەن ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ قىزغىــن 

ــە. ــىپ كەلمەكت ــىغا ئېرىش ئالقىش

 نەشردىن چىققان ئەسەرلىرى:

1 - »ئىســالمدىكى ئائىلــە تۈزۈمــى« بىرىنچــى نەشــرى 1996ـ يىلــى، 
ئىككىنچــى نەشــرى 2002ـ يىلــى ئىســتانبۇلدا، ئۈچىنچــى نەشــرى 2010_يىلى 

ــان. ــر قىلىنغ ــرەدە نەش ــى نەشــرى2013_يىلى قاھى ــا، تۆتىنچ بەيرۇتت

2 - »ئىســالم ئەقىدىلىــرى« بىرىنچــى نەشــرى 1997ـ يىلــى )ئۇيغــۇر 
ســىالۋيان يېزىقىــدا( ئالمۇتىــدا، ئىككىنچــى نەشــرى 1998ـ يىلــى قەشــقەردە، 
ئۈچىنچــى نەشــرى 2003ـ يىلــى قــازاق تىلىــدا ئالمۇتــا، تۆتىنچــى نەشــرى 
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2004ـ يىلى ئىســتانبۇلدا، بەشــىنچى نەشــرى 2005 - يىلى )ئۇيغۇر ســىالۋيان 
يېزىقىــدا( ئالمۇتىــدا، ئالتىنچــى نەشــرى 2006 - يىلــى قــازاق تىلىــدا ئالمۇتىدا، 
يەتتىنچــى، ســەككىزىنچى ۋە توققۇزىنچــى نەشــلىرى 2008 - 2009 - ۋە 
ــدا(،  ــىالۋيان يېزىقى ــۇر س ــن )ئۇيغ ــدا ئارقا_ئارقىدى ــرى ئالمۇتى 2010 - يىللى

ــرەدە نەشــر قىلىنغــان. ئونىنچــى نەشــرى 2013 - قاھى

3 - »نامــاز ۋە ئۇنىــڭ قائىــدەـ تەرتىپلىــرى« بىرىنچى نەشــرى 1998ـ يىلى 
ــدا، ئىككىنچــى نەشــرى  ــدا( ئالمۇتى ــەرەب  يېزىقلىرى ــىالۋىيان ۋە ئ ــۇر س )ئۇيغ
2007 - يىلــى ئىســتانبۇلدا، ئۈچىنچــى نەشــرى 2008 - يىلــى، تۆتىنچــى 

ــا نەشــر قىلىنغــان. نەشــرى 2012 - يىلــى بەيرۇتت

4 - »نامــاز ھەققىــدە ســاۋات« بىرىنچــى نەشــرى 1998ـ  يىلــى، ئىككىنچى 
نەشــرى 2006 - يىلــى، ئۈچىنچــى نەشــرى 2008 - يىلــى، تۆتىنچــى نەشــرى 
2009 - يىلــى، بەشــىنچى نەشــرى 2010 - يىلــى )ئۇيغــۇر ســىالۋيان يېزىقىــدا( 

ئالمۇتىدا بېســىلغان.

5 - »روزا ۋە ئۇنىــڭ ئەھكاملىــرى« بىرىنچــى نەشــرى 1999ـ يىلــى ئــەرەب 
ۋە ســىالۋىيان يېزىقلىرىــدا ئالمۇتىــدا، 2004 - يىلــى ئىككىنچــى نەشــرى 

ئىســتانبۇلدا بېســىلغان.

6 - »دىنىمىزنىــڭ ســاپلىقىنى قوغدايلــى«) يېڭــى ھايــات ۋە ئۇيغــۇر 
ئــاۋازى گېزىتلىرىــدە ئېــالن قىلىنغــان ماقالىلىرىنىــڭ توپلىمــى(، بىرىنچــى 
نەشــرى 1999 - يىلــى، ئىككىنچــى نەشــرى 2005 - يىلــى ئىســتانبۇلدا نەشــر 

ــان. قىلىنغ

نەشــر  ئىســتانبۇلدا  يىلــى  2003ـ  نەشــرى  بىرىنچــى  كىتابــى«  »زاكات   -  7
قىلىنغــان.

8 - »دۇئــا ۋە ئۇنىــڭ پەزىلەتلىــرى« بىرىنچــى نەشــرى 2004 - يىلــى 
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ــان. ــر قىلىنغ ــتانبۇلدا نەش ئىس

9 - »ئىالھىــي قورغــان« بىرىنچــى نەشــرى 2005ـ يىلــى، ئىككىنچــى 
نەشــرى 2006 - يىلــى، ئۈچىنچــى نەشــرى 2010 - يىلــى ئىســتانبۇلدا، 
تۆتىنچــى نەشــرى 2012 - يىلــى بەيرۇتتــا، بەشــىنچى نەشــرى 2016 - يىلــى 

ــان. ــر قىلىنغ ــتانبۇلدا نەش ئىس

10 - »غــەرب مەدەنىيىتــى ۋە بىــز« 2004 ـ يىلــى ئىســتانبۇلدا نەشــر 
قىلىنغــان.

11 - »ھــەج ۋە ئۆمــرە قولالنمىســى« بىرىنچــى نەشــرى 2005  - يىلــى 
ئىســتانبۇلدا، ئىككىنچــى نەشــرى 2007 - يىلــى رىيــاد، ئۈچىنچى نەشــرى 2009 
- يىلــى )ئۇيغــۇر ســىالۋيان يېزىقىــدا( ئالمۇتىــدا، تۆتىنچــى نەشــرى 2011 - يىلى  

مەككىــدە، بەشــىنچى نەشــرى 2016 - يىلــى ئىســتانبۇلدا نەشــر قىلىنغــان.

ــرى  ــى نەش ــالر« بىرىنچ ــەن ئىش ــارام ۋە چەكلەنگ ــالمدىكى ھ 12 - »ئىس
2009 - يىلــى ئۇيغــۇر ئــەرەب يېزىقىــدا ئىســتانبۇلدا، ئىككىنچــى نەشــرى 
ــدا، ئۈچىنچــى نەشــرى 2013 -  ــدا( ئالمۇتى ــى )ســىالۋيان يېزىقى 2010 - يىل

ــان.  ــا نەشــر قىلىنغ ــى بەيرۇتت يىل

13 - »بــەش پــەرز ۋە ئىســالمدىكى ئائىلــە تۈزۈمــى« 6 كىتابنىــڭ توپلىمى 
بولــۇپ، 2009 - يىلــى بەيرۇتتــا نەشــر قىلىنغان.

ــرى 2009 -  ــى نەش ــاۋات« بىرىنچ ــي س ــۈن دىنى ــمۈرلەر ئۈچ 14 - »ئۆس
يىلــى بەيرۇتتــا قاتتىــق مۇقاۋىلىــق قىلىــپ بېســىلغان. قىســقارتىلغان ئىككىنچى 
ــى  ــتانبۇلدا، تۆتىنچ ــا ۋە ئىس ــى بەيرۇتت ــرلىرى 2012 - يىل ــى نەش ۋە ئۈچىنچ
ــىنچى  ــدا، بەش ــدا( ئالمۇتى ــىالۋيان يېزىقى ــۇر س ــى )ئۇيغ ــرى 2013 - يىل نەش

نەشــرى 2013 - يىلــى مەككىــدە نەشــر قىلىنغــان.

15 - »دىــن ۋە ھايــات )1600ســوئالغا جــاۋاب(« 2009 - يىلــى بەيرۇتتــا 
ــوئالغا  ــات )2000 س ــن ۋە ھاي ــپ، »دى ــە تولۇقلىنى ــان. كېيىنچ ــر قىلىنغ نەش
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جــاۋاب(« دېگــەن ئىســىم بىلــەن ئىككىنچــى نەشــرى 2010 - يىلــى، ئۈچىنچــى 
نەشــرى 2011 - يىلــى بەيرۇتتــا، ئۈچىنچــى نەشــرىنىڭ ئۇيغــۇر ســىالۋيان 
يېزىقىدىكــى نۇسخىســى 2013 - يىلــى ئالمۇتىــدا، تۆتىنچــى نەشــرى 2013 - 

يىلــى قاھىــرەدە ۋە بەيرۇتتــا ئىككــى توملــۇق نەشــر قىلىنغــان.

16 - »ئىســالم ئەخالقــى« بىرىنچــى نەشــرى 2010 - يىلــى بەيرۇتتــا، 
ــان. ــر قىلىنغ ــرەدە نەش ــى قاھى ــرى 2013 - يىل ــى نەش ئىككىنچ

ــۆز«  ــۇق س ــدە ئوچ ــى ھەققى ــڭ ھاراملىق ــەدەل تىجارىتىنى ــەج ب 17 - »ھ
ــان. ــر قىلىنغ ــا نەش ــى بەيرۇتت 2012  - يىل

18 - »پەرزەنتلىرىمىزنــى قانــداق تەربىيەلەيمىــز؟« بىرىنچــى نەشــرى 2013  
- يىلــى بەيرۇتتــا، ئىككىنچــى نەشــرى 2013 - يىلــى قاھىــرەدە نەشــر قىلىنغــان.

ــرەدە  ــى قاھى ــرى 2013  - يىل ــى نەش ــالم « بىرىنچ ــۇ ئىس ــا ب 19 - »مان
ــان. نەشــر قىلىنغ

نەشر قىلىنىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان ئەسەرلىرى:

1 - »تەپسىر جەۋھەرلىرى«

2 - »قۇرئان ئوقۇش قائىدىلىرى«.

3 - »غۇربەتتىكى ياشلىق« )شېئىرالر توپلىمى(.

4 - »يۈرەك سىرى« )شېئىرالر توپلىمى(.

5 - »قۇرئان كەرىم بىزنىڭ نىجات يولىمىزدۇر«.

6 - »پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى!« ماقالىالر توپلىمى.

ئەرەب تىلىدىن ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلغان ئەسەرلىرى:

1 - »املقــاالت العلميــة واإلجتماعيــة« ئىلمىــي ۋە ئىجتىمائىــي ماقالىــالر 
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توپلىمــى(. ئاپتــورى: ســەئۇدى ئەرەبىســتان ئۆلىمالىــرى.

ــۇد  ــور مەھم ــورى: دوكت ــالر(. ئاپت ــان يف القرآن«قۇرئاندىكــى دىن 2 - »األدي
شــەرىف.

3 - »خمتــر كتــاب إظهــار احلــق« ھەقىقەتنىــڭ ئېالنــى(. ئاپتــورى: ئەلالمــە 
رەھمەتۇلــال ھىنــدى.

4 - »كتاب اتلوحيد«تەۋھىد كىتابى(. ئاپتورى: سالىھ ئەلفوزان.

5 - »العقيدة الصحيحة«)توغرا ئەقىدە(. ئاپتورى: ئەلالمە ئىبنى باز.

6 - »رشح أصــول اإليمــان« ئىمــان ئاساســلىرىنىڭ شــەرھى(. ئاپتــورى 
مۇھەممــەد ســالىھ ئــەل مۇســەيمىن.

ــورى:  ــة« ئەھلــى ســۈننەتنىڭ يولــى(. ئاپت ــنة واجلماع ــل الس ــج اه 7 - »منه
ــاب. ــى ئابدۇلۋەھھ ــەد ئىبن ــە مۇھەمم ئەلالم

8 - »انلرانيــة يف األصــل والواقــع« خرىســتىئان دىنىنىڭ ئەســلى ۋە بۈگۈنى(. 
ئاپتــورى: ئەلالمــە مۇھەممــەد ئابدۇلال ســەھىم.

ــۇش  ــاز ئوق ــاالمنىڭ نام ــەر ئەلەيھىسس ــي« پەيغەمب ــالة انل ــة ص 9 - »صف
كەيپىيىتــى(. ئاپتــورى: مۇھەممــەد ئىبنــى ناســىرۇددىن ئەلبانــى.

10 - »الوسائل املفية للحياة الطبية« ئەلالمە ئابدۇراھمان ناسىر ئەل سەئدى.

11 - »ادلروس املهمــة لعامــة األمــة« مۇســۇلمانالرغا مۇھىــم تەلىماتــالر(. 
ــاز. ــى ب ــورى: ئىبن ئاپت

12 - »33ســببا للخشــوع يف الصــالة« )نامــازدا خۇشــۇنىڭ33 ســەۋەبى(. 
ئاپتــورى: مۇھەممــەد ســالىھ ئــەل مۇنەججىــد.

 - نەشرىياتتىن
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ نامى بىلەن باشاليمەن

بارلىــق گــۈزەل ماختاشــالر ۋە ئــەڭ ئېســىل مەدھىيەلــەر ئالەملەرنىــڭ 
خاســتۇر.  تائاالغــا  ئالــالھ  جانابــى  مەدەتــكارى  مۇئمىنلەرنىــڭ  ۋە  رەببــى 
ــى ماختايمــەن.  ــۇپ ئۇن ــە ئوق ــڭ ســانىچە مەدھىي ــا مەۋجۇداتنى ــالھ تائاالغ ئال
ئىنســانىيەتنىڭ ئىپتىخارلىــق ئۈلگىســى، ھــەق دىننــى ئىنســانىيەتكە يەتكۈزۈش 
ئارقىلىــق ئۇالرنــى كۇپــرى، زااللــەت ۋە ئازغۇنلۇقنىــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىــن 
يېتەكلىگــەن  نۇرىغــا  ھەقىقەتنىــڭ  ۋە  ھىدايــەت  ئىمــان،  قۇتۇلــدۇرۇپ، 
ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا، ئۇنىــڭ 
ئائىلــە ـ تاۋابىئاتلىرىغــا، ســاھابىلىرىغا ۋە ئۇنىــڭ يولىنــى داۋامالشــتۇرۇپ 
ــەن  ــدا يۈرگ ــەق يول ــە ھ ــا قىيامەتكىچ ــۇنداقال ت ــەن، ش ــە يەتكۈزگ بىزلەرگىچ

مۇئمىنلەرگــە جانابــى ئالــالھ تائاالدىــن رەھمــەت تىلەيمــەن.

نامــاز ئىماندىــن قالســىال ئىبادەتلەرنىــڭ ئــەڭ كاتتىســى، ئىســالم دىنىنىــڭ 
تېرىكــى، مۇســۇلمانلىقنىڭ بەلگىســى، پۈتۈن ياخشــىلىقالرنىڭ باشالمچىســى ۋە 
ــر  ــاۋۋال ھېســاب بېرىدىغــان بىردىنبى ــەڭ ئ ــڭ ئ ــدە بەندىلەرنى قىيامــەت كۈنى
ئــەڭ  ئىتائەتمەنلىكىنىــڭ  ۋە  ئىخــالس  بولغــان  تائاالغــا  ئالــالھ  ئەمەلــى، 
ئوبرازلىــق ئىپادىســى بولغانلىقتىــن ئىســالم دىنــى نامازنــى ناھايىتــى يۇقىــرى ۋە 
ئەھمىيەتلىــك ئورۇنــدا قويــدى ھەمــدە نامــاز ئوقۇغۇچىالرغــا جەننــەت بىلــەن 
خۇشــخەۋەر بــەردى. ئىســالم دىنــى نامازنــى شــۇنچىلىك ئەھمىيەتلىــك يۇقىــرى 
ــەن  ــز بىل ــى جــان  - دىلىمى ــۇ نامازن ــە بىزم ــان ئىكــەن، ئەلۋەتت ــا قويغ ئورۇنغ
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تولــۇق ئورۇنداشــقا، ئورۇندىغاندىمــۇ ئۇنىــڭ قائىــدە  - تەرتىپلىرىنــى ياخشــى 
ئۆگىنىــپ، ئالالھقــا قوبــۇل بولىدىغــان شــەكىلدە ئــادا قىلىشــقا ئاالھىــدە 

ــەت بېرىشــىمىز زۆرۈر. ئەھمىي

تائاالنىــڭ  ئالــالھ  ئىبادەتلەرنىــڭ  پۈتــۈن  باشــقا  ۋە  نامــاز  مەلۇمكــى، 
دەرگاھىــدا قوبــۇل بولۇشــى ياكــى رەت قىلىنىشــى پەقــەت ئۇنىــڭ ئىســالم 
دىنىــدا كۆرســىتىلگەن قائىــدە ــــ پىرىنســىپلىرىغا ئۇيغــۇن شــەكىلدە ئــادا 
قىلىنىــش ياكــى قىلىنماســلىقىغا باغلىقتــۇر. شــۇڭا ھــەر قانــداق بىــر مۇســۇلمان 
ــن زۆرۈر  ــش ئىنتايى ــى ئۆگىنى ــدە ــــ تەرتىپلىرىن ــڭ قائى ــۈن ئىبادەتلەرنى ئۈچ

ــەرزدۇر. ــان پ بولغ

ھۆرمەتلىــك كىتابخــان! قولىڭىزدىكــى بــۇ كىتــاب نامــاز ھەققىدە تەپســىلى 
ــى  ــاز ھەققىدىك ــىزنىڭ نام ــۇپ، س ــەر بول ــاب ئەس ــە ئاممىب ــان ھەممىگ يېزىلغ
ــا  ــدۇ، بىلمەيدىغانالرغ ــى قاندۇرى ــق ئېھتىياجىڭىزن ــان بارلى ــە بولغ بىلىملەرگ
ئۆگىتىــدۇ، بىلىدىغانالرنىــڭ بىلىمىنــى ئاشــۇرىدۇ، مۇكەممەللەشــتۈرىدۇ ۋە 

ــدۇ. ــاز ھەققىدىكــى نۇرغــۇن ســىر  - ئەســرارالرغا ئىگــە قىلى ــى نام ئۇالرن

بۇ كىتاب ھەققىدە قىسقىچە چۈشەندۈرۈش بېرىشنى خااليمەن:

ــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ  ــز ھەزرىت ــاب پەيغەمبىرىمى ــۇ كىت 1 - ب
نامــاز ھەققىــدە ئۆگەتكــەن ۋە ئــۆزى قىلىــپ كۆرســەتكەنلىرىنى ئاســاس 
قىلغــان ھالــدا، قۇرئــان ۋە ھەدىســكىال  تايىنىــپ يېزىلغــان بىــر ئەســەردۇر. بــۇ 
ئەســەر  يەنــە ئۇيغــۇر خەلقىــدە ئومۇمالشــقان مەزھــەپ - ئىمــام ئــەزەم ئەبــۇ 

ــىدۇ.  ــە مۇۋاپىقلىش ــڭ مەزھىپىگ ھەنىفەنى

2 - مەن مەزھەپكە مۇتەئەسســىبلىك قىلغۇچى ياكى ئەكســىچە مەزھەپنى 
رەت قىلغۇچىمــۇ ئەمەســمەن. قۇرئــان ۋە ســۈننەتنى بىرىنچــى ئورۇنــدا قويــۇپ، 
ھــەر قانــداق بىــر مەســىلىدە ئــاۋۋال بــۇ ئىككىســگە مۇراجىئــەت قىلدىــم. 
ــەت  ــۇ ھەقتىكــى چۈشــەنجىلىرىگە مۇراجىئ ــڭ ب ــن مەزھــەپ ئالىملىرىنى ئاندى
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قىلىــپ ئــەڭ توغــرا دەپ قانائــەت قىلغانلىرىمنــى تالــالپ ئالدىــم. 

ــان  ــەن باي ــلەر بىل ــەت ۋە ھەدىس ــەن ئاي ــل كەلتۈرۈلگ ــا نەقى 3 - كىتابت
قىلىنغــان شــەرىئەت ئەھكاملىرىنىــڭ مەنبەلىــرى )ســۈرە نامــى بىلــەن ئايــەت 
نومىــرى، ھەدىســنىڭ رىۋايــەت قىلغۇچىســى ۋە بايــان قىلىنغان مەســىلىلەرنىڭ 

نەدىــن ئېلىنغانلىقــى( بــەت ئاســىتىغا بېرىلــدى.

ئۇيغۇرچىغــا  تېخــى  مەنبەلــەر  ئېلىنغــان  تىلغــا  نامــى  كىتابتــا   -  4
تەرجىمــە قىلىنمىغانلىقتىــن، بۇالردىــن پەقــەت ئــەرەب تىلىنــى بىلىدىغانــالرال 
شــۇ  ئىزدىنىــدۇ.  توغرۇلــۇق  مەنبەلــەر  بــۇ  شــۇنداقالرال  ۋە  پايدىلىنااليــدۇ 
تەرجىمــە  ئۇيغۇرچىغــا  مەنبەلــەر  بېرىلگــەن  ئىچىــدە  تىرنــاق  ســەۋەبتىن 
ــۇر  ــۇ مەزك ــى ب ــدى. بەلك ــۆز ئەســلى بويىچــە بېرىل قىلىنماســتىن، ئەرەبچــە ئ
ئەســەرلەرنى ئىزدىگۈچىلــەر ئۈچــۈن تېخىمــۇ ئوڭايلىــق بولۇشــى مۇمكىــن.

تولۇقالنغــان  قىلىنغــان  نەشــر  بەيرۇتتــا  يىلــى   -  2011 كىتــاب  بــۇ 
نۇسخىســىغا ئاساســەن نەشــرگە بېرىلــدى. جانابــى ئالــالھ تائاالدىــن بــۇ 

ســورايمەن. قىلىشــىنى  قوبــۇل  ئەمگىكىمنــى  ئاددىــي 

كىتابنــى تۈرلــۈك خاتالىقالردىــن ۋە ســەۋەبلىكلەردىن خالىــي دېگىلــى 
بولمايــدۇ. شــۇڭا كىتابخانالرنىــڭ، خۇسۇســەن ئۆلىمالىرىمىزنىــڭ كۆرســىتىپ 

ــارزۇ قىلىمــەن. بېرىشــىنى ئ

مۇھەممەد يۈسۈپ

ھىجرىيە 1437 - يىلى زۇلھەججە ئاينىڭ 5_كۈنى.

مىالدىيە 2016  - يىلى 6 – سىنتەبىر.
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ئىبادەت ھەققىدە مۇقەددىمە

ئىبادەت ھەققىدە قىسقىچە بايان

ئىبادەت ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

كىشــىلەر مۇســۇلمان بولــۇپ ئىســالم دىنىغــا كىرگەندىــن كېيىــن، ئۇالرغــا 
ئالــالھ تائاالنىــڭ ئــەڭ ئــاۋۋال بۇيرىغــان نەرسىســى ئىبادەتتــۇر. ئىبــادەت 
ــەل.  ــر ئەم ــم بى ــان مۇھى ــان قىلىدىغ ــى ناماي ــان ۋە ئۇن ــى تولۇقاليدىغ ئەقىدىن
ئىبادەتلــەر ســاغالم ئەقىدىنىــڭ دەلىلــى ۋە ئۇنىــڭ ئەمەلدىكى تەرجىمىســىدۇر.  

ــەپ  ــدا، ئۇنىــڭ تەل ــالھ تائاالغــا قۇلچىلىــق قىلغــان ھال ــادەت _ - ئال ئىب
ــۇ  ئىبادەتنىــڭ ئومۇمىــي مەنىســى  ــۇر. ب قىلغىنــى بويىچــە ياشــاش دېگەنلىكت
ــان  ــۇرۇش، ھــەج قىلىــش، قۇرئ ــاز ئوقــۇش، زاكات بېرىــش، روزا ت ــۇپ، نام بول
تىــالۋەت قىلىــش دېگەنگــە ئوخشــىغان زاھىرىــي ئىبادەتلــەر بىــز تەرىپلىگــەن 
ئومۇمىــي ئىبادەتنىــڭ بىــر قىســمىدۇر. دېمــەك، تەلەپكــە اليىــق ياشــىغان 
مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ ھاياتــى پۈتۈنلــەي ئىبادەتتــۇر. بــۇ ئەينــى ۋاقىتتــا، ئالالھ 

ــي قۇلچىلىقنىــڭ ئىپادىســىدۇر. تائاالغــا بولغــان ھەقىقى

»ئىبــادەت دىننىــڭ، شــۇنداقال ھاياتلىقنىــڭ ھەممــە تەرەپلىرىنــى ئــۆز 
ــۈن ئىشــلىرىنى،  ــدەك، ئىنســاننىڭ ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن پۈت ــە ئالغىنى ئىچىگ

ــدۇ«)1(. ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــڭ ئەمەللىرىن ــى ۋە دىلىنى تىل

»ئىبــادەت ― ئالــالھ تائــاال ياخشــى كۆرىدىغــان ۋە رازى بولىدىغــان ھــەر 
قانــداق ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن ئىــش  - ھەرىكــەت، گــەپ  - ســۆز ۋە ئــوي  - 

)1( دوكتۇر يۇسۇف ئەل قەرداۋىينىڭ«العبادة في اإلسالم»ناملىق ئەسىرىدىن.
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پىكىرلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بىــر ئىســىمدۇر.

ئىبادەتنىــڭ تۈرلىــرى ناھايىتــى كۆپتــۇر. ئــۇالر: نامــاز ئوقــۇش، زاكات 
بېــرش، روزا تۇتــۇش، ھــەج – ئۆمــرە قىلىــش، توغــرا ۋە راســت ســۆزلەش، 
ئامانەتنــى ئــادا قىلىــش، ئىلىــم ئۆگىنىــش، ئاتــا  - ئانىغــا ياخشــىلىق قىلىــش، 
ئــۇرۇق  - تۇغقانالرغــا ســىلە  - رەھىــم قىلىــش، ۋەدىگــە ۋاپــا قىلىــش، 
باشــقىالرنى ياخشــىلىقالرغا بۇيــرۇش، يامانلىقالردىــن توســۇش، ھــاالل رىزىــق 
ئۈچــۈن ئىشــلەش، پەرزەنتلىرىنــى ياخشــى تەربىيىلــەش، ئالــالھ يولىــدا جىھــاد 
قىلىــش، خوشــنىالرغا، پېقىرالرغــا، يېتىمالرغا، مۇســاپىرالرغا ياخشــىلىق قىلىش، 
ھايۋانالرغــا رەھىــم قىلىــش، قۇرئــان ئوقــۇش، دوئــا قىلىــش، زىكىــر ئېيتىــش، 
ئالــالھ تائاالغــا ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىگــە مۇھەببــەت، ئىخــالس قىلىــش، 
ئالــالھ تائاالنىــڭ ئازابىدىــن قورقــۇش، رەھمىتىدىــن ئۈمىــد كۈتــۈش، ئۇنىڭغــا 
ــا  ــاال  - قازاالرغ ــەش، ب ــاردەم تىل ــن ي ــش، ئۇنىڭدى ــپ يۆلىنى ــەل قىلى تەۋەكك

ــش ۋە باشــقىالردۇر«)1(. ــە شــۈكۈر قىلى ــڭ نېمەتلىرىگ ــش، ئۇنى ســەبىر قىلى

ھەممە ئىبادەتكە چاقىرىلغان

ــداق  ــپ مۇن ــە چاقىرى ــى ئىبادەتك ــان ئەۋالدىن ــۈن ئىنس ــاال پۈت ــالھ تائ ئال
ــُدْوِنْ َهــَذا  ، وَأِن اْعُب بِــْيُ ُكــْم َعــُدوُّ مُّ

َ
ــُه ل ــْيطاَن إنَّ ــُدْوا الشَّ َتْعُب

َّ
ــِىْ أَدَم أْن ال دەيــدۇ: ﴿يَابَ

ْســَتِقْيٌم﴾ يەنــى: »ئــى ئــادەم بالىلىــرى! شــەيتانغا چوقۇنمــاڭالر، ئــۇ  ِصَاط مُّ
ھەقىقەتــەن ســىلەرگە ئوپئوچــۇق دۈشــمەندۇر، ماڭىــال قۇلچىلىــق قىلىــڭالر، بــۇ 

ــدۇر«)2(. ــرا يول توغ

ئالــالھ تائــاال ئىنســاننىڭ يارىتىلىشــىنىڭ غايىســى ئالــالھ تائاالغــا ئىبادەت 
ْقــُت 

َ
 َخل

َ
قىلىشــتىن ئىبــارەت ئىكەنلىكىنــى ئېــالن قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َومــا

رِْيــُد أْن ُيْطِعُمــْوَن﴾ يەنــى: 
ُ
 أ
َ
رِْيــُد ِمْنُهــْم ِمــْن رِْزٍق َومــا

ُ
 أ
َ
 ِلَْعُبــُدْوَن، مــا

َّ
ــَس إال

ْ
اجِلــنَّ وَاإلن

))) شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيەنىڭ »العبودية« ناملىق ئەسىرى 2 - بەت.
)2) ياسىن سۈرىسى 60 - )6 – ئايەتلەر.
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ــم.  ــال ياراتتى ــش ئۈچۈن ــادەت قىلى ــاڭا ئىب ــەت م ــى، ئىنســانالرنى پەق »جىنالرن
ئۇالردىــن مــەن رىزىــق تىلىمەيمــەن ۋە ئۇالرنىــڭ مېنــى ئوزۇقالندۇرۇشــىنى 

ــەن«)1(. تىلىمەيم

ئالــالھ تائــاال تەرىپىدىــن كەلگــەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىســىنىڭ ئورتاق 
ٍ َغــْرُهُ﴾ يەنــى: »ئالالھقىــال ئىبــادەت 

َ
ُكــْم ِمــْن إل

َ
 ل

َ
چاقىـــــــرىقى ﴿وَاْعُبــُدو اهلَل مــا

ــتىن  ــۇر«)2( دېيىش ــالھ  يوقت ــقا ئى ــن باش ــالھ تائاالدى ــىلەرگە ئال ــڭالر، س قىلى
ئىبــارەت ئىالھىــي پىرىنســىپ ئىــدى.

ئىبادەت ئالالھقىال قىلىنىدۇ

»مۇندىــن ئىككــى مىــڭ يىل ئىلگىــرى ئۆتكــەن يۇنانلىق مەشــھۇر تارىخچى 
ــىدىن  ــات نەتىجىس ــە تەتقىق ــىدىكى ئىنچىك ــى توغرىس ــالر تارىخ ــارك دىن بلوت
پادىشاھســىز،  چېگرىســىز،  »دۇنيــادا  ئىكــەن:  دېگــەن  مۇنــداق  كېيىــن، 
ــن،  ــى مۇمكى ــەھەرلەرمۇ تېپىلىش ــىز ش ــىز ۋە تىياتىرس ــىز، مەدەنىيەتس بايلىقس
بىــراق ئىنســانالر جەمئىيىتــى ياكــى تارىخــى ئىبادەتخانىســى بولمىغــان، ياكــى 
ئۇنىــڭ ئەھلــى دىنىــي پائالىيەتلــەر بىلــەن شــۇغۇلالنمايدىغان بىرەر شــەھەرنى 

ــوق«)3(. ــى ي كۆرگىن

ئىنســاننىڭ ئەســلى تەبىئىتــى ئۇنــى يــوق يەردىــن بــار قىلىــپ، ئۇنىڭغــا 
تۈرلــۈك نېمەتلەرنــى ئاتــا قىلغــان شــەپقەتلىك ئىگىســى ― ئالــالھ تائاالغــا 
ــادەم  ــدۇ، ئ ــۇرچ دەپ تونۇي ــي ب ــلىك تەبىئى ــكە تېگىش ــنى ئۆتەش ــادەت قىلىش ئىب
قــەدەر  ئەلەيھىسســاالمغا  باشــالپ مۇھەممــەد  ئەلەيھىسســاالمنىڭ دەۋرىدىــن 
ــڭ  ــى ئۈممەتلىرىنى ــى زاماندىك ــڭ ئەين ــەر ۋە ئۇالرنى ــۈن پەيغەمبەرل ــەن پۈت كەلگ
ھەممىســى ئالــالھ تائاالغــا ئىبــادەت قىلىــپ ئۆتكــەن بولســىمۇ، پەيغەمبەرلەرنىــڭ 
ــەق  ــان ھ ــۇپ ماڭغ ــڭ تۇت ــانالر بۇرۇنقىلىرىنى ــەن ئىنس ــن كەلگ ــن كېيى زامانىدى

))) زارىيات سۈرىسى 56 - 57 - ئايەتلەر.
)2) ئەئراف سۈرىسى59 – ئايەت

))) دوكتۇر يۇسۇف ئەل قەرداۋىينىڭ »العبادة في الةسالم« ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى.
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يوللىرىنــى ئۇنتــۇپ كەتكەنلىكتىــن، بەزىلىــرى ئالــالھ تائاالنــى ئۇنتۇپ كــۈن، ئاي، 
ئــوت، ســۇ قاتارلىــق تەبىئــەت كۈچلىرىگــە ۋە كاال قاتارلىــق ھايۋانالرغــا چوقۇنغان 
ئۇنتــۇپ  يوللىرىنــى  قىلىشــنىڭ  ئىبــادەت  تائاالغــا  ئالــالھ  بەزىلىــرى  بولســا، 
ــۇنداق  ــان. ش ــېرىك قىلىۋالغ ــا ش ــالھ تائاالغ ــانالرنى ئال ــى، ئىنس ــپ، بۇتالرن كېتى
ــتېمىلىرىدىن  ــادەت سىس ــاد ۋە ئىب ــەتكەن ئېتىق ــالھ كۆرس ــانالر ئال ــپ ئىنس قىلى
ئۇزاقلىشــىپ كەتكەنلىكتىــن ئالــالھ تائاالنىــڭ ھــەق دىنىدىــن ئايرىلىــپ قالغــان. 
ئىنســانالر ھــەق دىننــى ئونتــۇپ، كۇپرىلىققــا يــۈز تۇتقــان ھەربىــر دەۋردە ئالــالھ 
ــەق  ــى ھ ــق ئۇالرن ــش ئارقىلى ــن ئەۋەتى ــا – ئارقىدى ــى ئارق ــاال پەيغەمبەرلەرن تائ
دىنغــا قايتــۇرۇپ تۇرغــان بولســىمۇ، پەيغەمبەرلــەر ئالەمدىــن ئۆتكەندىــن كېيىــن 
ئىنســانالر يەنــە قايتىدىــن بۇرۇنقــى كۇپۇرلۇقلىرىغــا قايتىــپ تۇرغــان. ئاخىرىــدا، 
ئالــالھ تائاالنىــڭ ھېكمىتــى ئىســالم دىنىنــى تــا قىيامەتكىچــە ئۆزگەرمــەس، 
بۇزۇلمــاس، مەڭگۈلــۈك دىــن قىلىــپ بەلگىلــەپ، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى بــۇ 
ئاخىرقــى دىنغــا، ئاخىرقــى پەيغەمبــەر قىلىــپ ئەۋەتىــش ئارقىلىــق ئىنســانىيەتنى 
مەخلۇقالرغــا چوقۇنۇشــتىن ئىبــارەت زااللەتنىــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىــن ئۆزۈلكېســىل 
ئــازات قىلىــپ، ئالــالھ تائاالغــا ئىبــادەت قىلىدىغــان ھەقىقــەت نۇرىغــا چىقىرىشــنى 
تەقــەززا قىلغــان بولــۇپ، شــۇندىن بېــرى ئىســالم دىنى پۈتــۈن ئىنســانىيەت ئۈچۈن 
ئىالھىــي بىــر مەشــئەل بولــۇپ چاقنــاپ كەلمەكتــە. بــۇ مەشــئەل تاقىيامەتكىچــە 

مەڭگــۈ ئۆچمەيــدۇ، بــۇ ئالــالھ تائاالنىــڭ ۋەدىســىدۇر.

ئىنسان ئىبادەت قىلىشقا مۇھتاج

ــۇق قاپلىۋالغــان چاغــدا،  ــى غەپلــەت ۋە مەغرۇرل مۇشــۇ مەنىــۋى جەۋھەرن
ــدۇ. ئەممــا  ــرى يۆرگىۋالى ــى شــەك ۋە كۇپرىلىقنىــڭ پەردىلى ئىنســاننىڭ قەلبىن
لەھزىلەرگــە دۇچ كېلىــپ،  قىيىــن  ئــەڭ  ۋە  بــاالالر  ئىنســان دەھشــەتلىك 
ســەۋەبلەر كارغــا كەلمىگەنــدە، بــۇ پــەردە ئۆزلىكىدىــن تېــزال ئېچىلىــپ، 
ئىنســان يەنــە ئەســلىدىكى تەبىئىتىگــە قايتىــدۇ ۋە رەببىگــە يۈزلىنىــپ، ئۇنىــڭ 
مەرھىمىتىگە ئېسىلىشــقا ۋە يالۋۇرۇشــقا باشــاليدۇ. مانا بۇ ئىنســان تەبىئىتىگە 
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خــاس خاراكتېــردۇر. قۇرئــان كەرىــم بــۇ ھەقىقەتنــى مۇنــداق بايــان قىلىــدۇ: ﴿َوإذاَ 
ــوا  َن يَْدُع

َ
 ك

َ
ــا ـَـِيَ م ــُه ن ــًة ِمْن ُ نِْعَم

َ
ل ــوَّ ــمَّ إذاَ َخ ــِه ُث ْ  إلَ

ً
ــا ــُه ُمنِيب  َربَّ

َ
َن ُضٌّ َداع

َ
ــا س

ْ
ــسَّ اإلن َم

ْــِه﴾ يەنــى  »ئىنســانغا بىــرەر زىيــان  - زەخمــەت يەتســە رەببىگــە يۈزلەنگــەن  إلَ
ھالــدا ئۇنىڭغــا دۇئــا قىلىــدۇ. ئاندىــن ئالــالھ ئــۆز تەرىپىدىــن ئۇنىڭغــا نېمــەت 
ئاتــا قىلغــان )ئۇنىــڭ بېشــىغا كەلگــەن كۈلپەتلەرنــى كۆتۈرىۋەتكــەن( چاغــدا، 
ئالالھقــا زىيــان  - زەخمەتنــى كۆتۈرىۋېتىــش توغرۇلــۇق ئىلگىــرى قىلغــان 

ــدۇ«)1(. ــۇپ كېتى دۇئاســىنى ئۇنت

دېمــەك: ئىنســاندىكى ئالــالھ تائاالغــا بولغــان ئېھتىيــاج تۇيغۇســىنى ئالالھ 
تائاالغــا يېقىنلىشــىش ئارقىلىــق ئۇنىــڭ بىلــەن مەنىــۋى ئۇچرىشىشــتىن باشــقا 
ــڭ  ــا يېقىنلىشــىش ۋە ئۇنى ــالھ تائاالغ ــدۇ. ئال ــە تولدۇرالماي ــداق نەرس ھېچقان

مەرھىمىتىگــە ئېرىشىشــنىڭ بىــرال ۋاسىتىســى ئىبادەتتــۇر«)2(.

ئىبادەتنىڭ ماھىيىتى

ــا  ــالھ تائاالغ ــى ― ئال ــي ماھىيىت ــڭ ھەقىقى ــى ئىبادەتنى ئىســالم دىنىدىك
ئــەڭ كەمتەرلىــك ۋە ئــەڭ ســەمىمى مۇھەببــەت ھــەم ئىخــالس بىلــەن ئىتائــەت 

قىلىــش دېمەكتــۇر.

كەمتەرلىكنىــڭ ھەقىقىــي ئىپادىســى ― ئالــالھ تائاالغــا بولغــان ئېھتىياجنــى 
ــك، ئىنســان  ــاال قۇدرەتلى ــالھ تائ ــۇر. چۈنكــى ئال ــۇر ھېــس قىلىــش دېمەكت چوڭق
ئاجىــز، ئالــالھ تائــاال ھەممىنىــڭ ئىگىســى، ئىنســان پېقىــر، ئالــالھ تائــاال ئالىــم، 
ــۋال  ــك. ئەھ ــان ھاجەتلى ــەت، ئىنس ــن بىھاج ــالھ ھەممىدى ــل، ئال ــان جاھى ئىنس
ــالھ  ــېكونت ئال ــەر س ــۇت ۋە ھ ــەر مىن ــت، ھ ــەر ۋاقى ــان ھ ــەن، ئىنس ــداق ئىك بۇن

ــدۇر. ــىگە موھتاج ــە ۋە ھىمايىس ــڭ ياردىمىگ تائاالنى

مۇھەببەتنىــڭ ھەقىقىــي ئىپادىســى ― ئالــالھ تائاالغــا بولغــان ســۆيگۈنىڭ 

)1( زۈمەر سۈرىسى 8 – ئايەت.
)2) دوكتۇر يۇسۇف ئەل قەرداۋىينىڭ »العبادة في االسالم« ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى.
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دۇنيادىكــى ھــەر قانــداق بىــر ســۆيگۈ ۋە مۇھەببەتتىــن ئاالھىدە ئارتۇق بولۇشــى 
دېمەكتــۇر. ئالــالھ تائــاال ئىنســاننى ئــەڭ گــۈزەل شــەكىلدە ياراتتــى، ئۇنــى 
ھۆرمەتلىــك قىلــدى، ئۇنــى كائىناتنىــڭ خوجىســى قىلــدى، ئــەڭ ئېســىل نــازۇ  
- نېمەتلەرنــى ئۇنىڭغــا ئاتــا قىلــدى. بۇندىــن باشــقا كۆپلىگــەن ئىمتىيازالرنــى 
پەقــەت ئىنســانالرغىال ئاتــا قىلــدى. ئەھــۋال شــۇنداق بولغــان ئىكــەن، ئىنســانغا 

ئالــالھ تائاالدىــن ســۈيۈملۈك زات بارمــۇ؟!

ئالــالھ تائاالنــى تونۇغــان كىشــى ئۇنــى چوقــۇم ســۆيىدۇ. ھــەر كىشــىنىڭ 
ئالــالھ تائاالغــا بولغــان سۆيگۈســى ئۇنىــڭ ئالــالھ تائاالنــى تونۇغىنىغــا قــاراپ 
بولىــدۇ. ئالــالھ تائاالنــى ھەقىقىــي مەنىــدە تونىغــان كىشــىنىڭ ئالــالھ تائاالغــا 

بولغــان سۆيگۈســى چەكســىز بولىــدۇ.

ئىخالســنىڭ ھەقىقىــي ئىپادىســى ― ئىبادەتلــەردە ئالــالھ تائاالنىــڭ 
رازىلىقىغــا ئېرىشىشــتىن باشــقا ھېچقانــداق غەرەزنــى كۆزلىمەســلىك دېمەكتۇر. 
ــەن  ــىتى بىل ــاقالش مەقس ــاغالملىقىنى س ــەن س ــى ت ــەن، نامازن ــا بىنائ بونىڭغ
ئوقۇغــان، ھەرەمگــە ســودا قىلىــپ پــۇل تېپىش ياكــى »ھاجى« ئاتىلىــپ ئابروي 
ــالھ  ــەن ھەججىســى ئال ــزى بىل ــۇ نامى ــان كىشــىنىڭ ب ــش ئۈچــۈن بارغ قازىنى
تائاالنىــڭ دەرگاھىــدا قوبــۇل قىلىنمايــدۇ. چۈنكــى ئالــالھ تائاالنىــڭ رازىلىقىغــا 
ــى مەقســەت قىلمىغــان ھــەر  ــارەت بولغــان ئاساســلىق غايىن ئېرىشىشــتىن ئىب

قانــداق ئەمــەل  - ئىبادەتلــەر بېــكاردۇر.

ئىبادەت قىلىنىش ئالالھ تائاالنىڭ ھەققىدۇر

ئالــالھ تائاالغــا ئىبــادەت قىلىــش، ئالــالھ تائاالنىڭ ئىنســانالر ئۈســتىدىكى 
ھەققىــدۇر. چۈنكــى ئالــالھ تائاالنىــڭ ئىنســانالرغا ئاتــا قىلغــان نېمەتلىــرى ۋە 
 نِْعَمَت 

ْ
وا ئېھســانلىرى ھەقىقەتــەن ســان  - ساناقســىز ۋە ھسابســىزدۇر. ﴿َوإِن َتُعــدُّ
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ُْصوَهــا﴾ يەنــى »ئالالھنىڭ نېمىتىنى ســاناپ تۈگىتەلمەيســىلەر«)1(.
ُ

ِّ الَ ت اهلل

بــۇ نېمەتلــەر ۋە ئېھســانالر ھــەر قانــداق ئەقلــى بــار ئىنســاننى نېمــەت 
بەرگۈچىگــە شــۈكۈر ئــادا قىلىشــقا مەجبــۇر قىلىــدۇ. ئىنســاننىڭ زاتىدىكــى ئالــالھ 
تائاالنىــڭ مۇنــۇ نېمەتلىرىنــى ئالســاقمۇ، ئــۇالر ئەلۋەتتــە شــۈكۈرنى الزىــم قىلىــدۇ:

1 - ئىنســاننى بارچــە مەخلۇقاتالردىــن ئاالھىــدە گــۈزەل ۋە چىرايلىــق 
ــى. ــق نېمىت ــپ ياراتقانلى قىلى

2 - ئىنســان ئورگانلىرىنــى ئەيىــب  - نۇقســانالردىن ســاالمەت قىلىــپ 
ــى. ــان نېمىت ياراتق

3 - ئىنســان ئورگانلىرىنــى قوللىنىشــقا يۇمشــاق ۋە ھــەر ئىشــقا ياراملىــق 
قىلىــپ ياراتقانلىــق نېمىتــى.

4 - ئەقىل بەرگەنلىك نېمىتى.
5 - كۆرىدىغان قىلغانلىق نېمىتى.

6 - سۆزلەيدىغان قىلغانلىق نېمىتى.
7 - ئاڭاليدىغان قىلغانلىق نېمىتى.

8 - لەززەتلەرنى تېتىيااليدىغان قىلغانلىق نېمىتى.
9 - خۇشبۇيالرنى پۇرىيااليدىغان قىلغانلىق نېمىتى.

10 - تەپەككۇر قىلىپ ئويلىيااليدىغان قىلغانلىق نېمىتى.
11 - بارچــە مەخلۇقاتالرنــى خىزمەتلىرىگــە ســاالاليدىغان خوجايىنلىقنــى 

بەرگەنلىــك نېمىتــى.

قىلىــپ،  ئاتــا  ئىچمەكلەرنــى   - يېمــەك   تــازا  كۈندىلىــك   -  12
نېمىتــى. ئوزۇقالندۇرغانلىــق 

13 - ئىنســاننى كائىناتتىكىلەردىــن ئــەڭ ئۇلــۇغ ۋە ھۆرمەتلىــك قىلغانلىق 

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 34 - ئايەت.
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. نېمىتى

يۇقىرىقىالردىــن باشــقا ئىنســانغا بېرىلگــەن سانســىز نېمەتلــەر ۋە ئاالھىــدە 
ئىمتىيازالرنىــڭ ھەممىســى ئىنســاننىڭ ئالــالھ تائاالغــا شــۈكۈر ئــادا قىلىشــىنى 

الزىــم قىلىــدۇ ئەمەســىمۇ؟!

ــنى،  ــىلىق قايتۇرۇش ــىلىققا ياخش ــرى ياخش ــى ۋە خاراكتې ــاننىڭ ئەقل ئىنس
نېمــەت بەرگۈچىنــى ئۇلۇغــالش ۋە ھۈرمەتلەشــنى ئىنســانىي بــۇرچ دەپ بىلىدۇ.

ــان ئىگســى ―  ــا قىلغ ــى ئات شــۇنچىلىك سانســىز ۋە ھساپســىز نېمەتلەرن
ئالــالھ تائاالغــا شــۈكۈر ئــادا قىلىشــنى ئــۆزى ئۈچــۈن مۇقــەددەس بــۇرچ دەپ 
بىلمىگــەن ۋە ئۇنىڭغــا ئىنتىلمىگــەن ئىنســاننى قانداقمــۇ ئىنســان دېگىلــى 

بولســۇن؟!

ئالــالھ تائــاال ئۆزىنىــڭ يۇقىرىقــى نېمەتلىرىنىــڭ بەدىلىگــە ئىنســانالردىن 
ــدۇ.  ــەپ قىلى ــىنى تەل ــادەت قىلىش ــال ئىب ــڭ ئۆزىگى ــالھ تائاالنى ــەت ئال پەق
ــوَن﴾  ُكــْم َتتَُّق

َّ
َعل

َ
ــْم ل ْبلُِك

َ
ــْن ق ــَن ِم ِْي

َّ
َقُكــْم وَال

َ
ِْي َخل

َّ
ــُدوا َربَُّكــْم ال ُس اْعُب

َ
ــا أيُّهاانلّ

َ
﴿يا

ــىلەردىن  ــىلەرنى ۋە س ــۈن، س ــىڭالر ئۈچ ــا ئېرىشىش ــانالر! تەقۋالىقق ــى ئىنس )ئ
ــڭالر()1(. ــادەت قىلى ــا ئىب ــان رەببىڭالرغ ــى ياراتق ئىلگىرىكىلەرن

ئەڭ ئۇلۇغ ئىبادەت نامازدۇر

ــۇ  ــۇر. ب ــم ئىبادەتت ــۇ مۇھى ــۇغ ۋە تولىم ــەڭ ئۇل ــا ئ ــن قالس ــاز ئىماندى نام
ھەقتــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: }رَأُس األْمــِر اإلســالُم َوُعمــوده الصــالةُ{ يەنــى 
ــازدۇر« دېگــەن)2(.  ــڭ ئاساســلىق تۈۋرۈكــى نام ــڭ بېشــى ئىســالم، ئۇنى »دىننى

تائاالغــا  ئالــالھ  ۋە  ئۇلۇغــى  ئــەڭ  ئىبادەتلەرنىــڭ  دەيمىزكــى،  شــۇڭا 
ئــەڭ  ئىتائەتمەنلىكنىــڭ  گۇۋاھچىســى،  جانلىــق  ئــەڭ  ئىماننىــڭ  بولغــان 
كۆرىنەرلىــك نامايەندىســى نامــازدۇر. نامــاز پۈتــۈن ياخشــىلىقالرنىڭ بېشــى ۋە 

))) بەقەر سۈرىسى )2 - ئايەت.
)2( تىرمىزى رىۋايىتى.
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ئىپادســىدۇر. مۇســۇلمانلىقنىڭ 

ئىسالم ئاتالغۇلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مەنىسى

ــىنىڭ  ــداق كىش ــەر قان ــان ھ ــاالھىيەتلىك بولغ ــقا س ــى ئورۇنداش ئىبادەتن
بىلىشــى زۆرۈر بولغــان ئاتالغــۇالر يەتتــە بولــۇپ، ئــۇالر: پەرز، ۋاجىپ، ســۈننەت، 

ھــارام، مەكــرۇھ تەھرىمــى، مەكــرۇھ تەنزىھــى، مۇباھتــۇر.

پەرز

پــەرز  - قۇرئــان كەرىــم ۋە مۇتەۋاتىــر )مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمدىن 
كەلگەنلىكــى بىــر تــوپ جامائــەت تەرىپىدىــن بىرخىــل لــەۋزى بىلــەن رىۋايــەت 
قىلىنىــپ، شــەك قىلىشــقا ئــورۇن بەرمەيدىغــان دەرىجىــدە ئىســپاتالنغان( 
ھەدىســلەرنىڭ ئېنىــق ۋە كەســكىن دەلىللىــرى بىلــەن بېكىتىلگــەن ئەمەللــەر 

ــۇر. دېمەكت

مەســىلەن: قۇرئــان كەرىمنىــڭ دەلىللىــرى بىلــەن بېكىتىلگــەن بــەش ۋاخ 
نامــاز، زاكات، روزا ۋە ھــەج قاتارلىقالرغــا، مۇتەۋاتىــر ھەدىســلەرنىڭ دەلىللىــرى 

بىلــەن بېكىتىلگــەن نامــازدا قۇرئــان ئوقــۇش قاتارلىــق ئەمەللــەر.

پەرزنىــڭ ھۆكمــى: پەرزنــى ئورۇنــداش زۆرۈردۇر. ئورۇندىغــان كىشــى 
ســاۋاب تاپىــدۇ. ئۇنىڭغــا ئەھمىيــەت بەرمىگەنلىكتىــن ئورۇندىمىغــان كىشــى 
ئالــالھ تائاالنىــڭ ئالدىــدا قاتتىــق گۇناھــكار بولىــدۇ ۋە ئۆزىنــى ئاخىرەتنىــڭ 
ــر  ــى كاپى ــان كىش ــە تانغ ــەرز ئىكەنلىكىگ ــڭ پ ــدۇ. ئۇنى ــان بولى ــا تۇتق ئازابىغ

ــدۇ. بولى

پــەرز ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ. ئۇالرنىــڭ بىــرى، پــەرز ئەيىــن، يەنــە بىــرى، 
پــەرز كىفايــەدۇر.

ــۆزى  ــىتە ئ ــنىڭ بىۋاس ــر شەخس ــۇلمانالردىن ھەربى ــن ― مۇس ــەرز ئەيى پ
ئورۇندىشــىغا بۇيرۇلغــان پــەرز دېمەكتــۇر. مەســىلەن: بــەش ۋاخ نامــاز ئوقــۇش، 
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ــنىڭ  ــر شەخس ــقا ئوخشــاش ھەربى ــراق بولۇش ــان ئىشــالردىن يى ــارام ۋە يام ھ
ــەردۇر. ئۆزىگــە بۇيرۇلغــان ئەمەلل

ھەربىــر  مۇســۇلمانالردىن  ئەمەللەرنــى  ئاتالغــان  دەپ  ئەيىــن  پــەرز 
شەخســنىڭ ئــۆزى ئورۇنلىشــى شــەرتتۇر. باشــقىالرنىڭ ئورۇنــالپ قويۇشــى 

بىلــەن ئــادا تاپمايــدۇ.

پــەرز كىفايــە  - ئومۇمىــي مۇســۇلمانالرنىڭ ئۈســتىگە بۇيرۇلغــان پــەرزدۇر. 
مەســىلەن: ئالــالھ يولىــدا جىھــاد قىلىــش، كىشــىلەرگە نەســىھەت قىلىــپ، 
ئۇالرنــى ياخشــى ئىشــالرغا بۇيــرۇپ، يامــان ئىشــالردىن توســۇش، دىنــى ئىلىــم 
ــۇش،  ــىس بول ــىبىرىدە مۇتەخەسس ــاھەلىرىدىن قايس ــكا س ــەن تېخنى ــى پ ياك

ــەردۇر. ــا ئوخشــاش ئەمەلل ــا قاتنىشــىش قاتارلىقالرغ ــازا نامىزىغ جىن

پــەرز كىفايــە بولغان ئىشــالر گاھىدا پەرز ئەينغا ئايلىنىپ قالىدۇ. مەســىلەن: 
ــر كىشــىدىن باشــقا دىننىــڭ  ــرەر شــەھەردە بى ــدە ياكــى بى ــر مەھەللى ــۇم بى مەل
ــپ،  ــە ۋەز – نەســىھەت قىلى ــادەم چىقمىســا، خەلقق ــان ئ ــى بىلىدىغ ئەھكاملىرىن
ــۇپ  ــن بول ــەرز ئەي ــڭ ئۈســتىگە پ ــش شــۇ ئادەمنى ــا چاقىرى ــرا يولغ ــى توغ ئۇالرن
بەلگىلىنىــدۇ. شــۇنىڭدەك، بىــرەر ئىلىــم ساھەســىدە ئوقــۇپ مۇتەخەسســىس 
بولــۇش ئادەتتــە پــەرز كىفايــە بولــۇپ، مەلــۇم بىــر ئىلىــم ساھەســىدە ئوقۇشــقا 

تالالنغانــالر ئۈچــۈن شــۇ ســاھەدە ئوقــۇش پــەرز ئەينغــا ئايلىنىــدۇ.

تۈركــۈم  بىــر  ئاممىســىدىن  مۇســۇلمانالر  ئەمەللىرىنــى  كىفايــە  پــەرز 
كىشــىلەرنىڭ ئورۇنلىشــى بىلــەن ئورۇنلىمىغانالرنىــڭ ئۈســتىدىكى بــۇ پەرزنــى 
ئورۇنــداش بۇرچــى ئــادا تاپىــدۇ. ئەگــەر مۇســۇلمانالردىن ھېچبىرســى بــۇ 
پەرزنــى ئورۇنلىمىغــان بولســا، پۈتــۈن مۇســۇلمان ئاممىســى گۇناھــكار بولىــدۇ 
ــدۇ. ــا تارتىلى ــى جاۋاپكارلىقق ــۈن ھەممىس ــەرز ئۈچ ــۇ پ ــان ب ــەرك قىلىنغ ۋە ت

ۋاجىپ

ۋاجىــپ  - قۇرئــان كەرىــم دەلىللىــرى بىلــەن ئىســپاتالنغان بولســىمۇ، 
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شــۇ مەســىلىگە نىســبەتەن دااللىتــى كەســكىن بولمىغــان ئايەتلــەر ۋە غەيــرى 
ــى  ــى ئىكك ــر ياك ــى بى ــاالمدىن كەلگەنلىك ــەد ئەلەيھىسس ــر )مۇھەمم مۇتەۋاتى
ســاھابە تەرىپىدىــن رىۋايــەت قىلىنغانلىقــى ســەۋەبلىك، كەســكىن دەلىــل  
ــەن  ــەن بېكىتىلگ ــلەر بىل ــان( ھەدىس ــورۇن ئااللمىغ ــن ئ ــپاتالر قاتارىدى - ئىس
ھېيــت  سەدىقىســى،  فىتىــر  قۇربانلىــق،  مەســىلەن:  دېمەكتــۇر.  ئەمەللــەر 

ــالر. ــزى قاتارلىق ــر نامى ــرى، ۋىتى نامازلى

ۋاجىــپ  زۆرۈردۇر.  ئوخشــاش  پەرزگــە  خــۇددى  ئورۇنــداش  ۋاجىپنــى 
ئەمەللەرنــى ئورۇنلىغــان كىشــى ســاۋاب تاپىــدۇ. ئۇنــى تــەرك ئەتكــەن كىشــى 
پەرزنــى تــەرك ئەتكەننىــڭ گۇناھىدىــن بىــر دەرىجىــدە تــۆۋەن گۇناھــكار 
بولىــدۇ. ۋاجىپقــا ئىنــكار قىلغــان كىشــى كاپىــر بولمايــدۇ، بەلكــى قاتتىــق 

گۇناھــكار بولىــدۇ.

سۈننەت

ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد  ھەزرىتــى  پەيغەمبىرىمىــز   - ســۈننەت 
ســۆزلىرى، ئىــش ـ پائالىيەتلىــرى، ئەمــەل  - ئىبادەتلىــرى ۋە باشــقىالردىن 
ــق  ــى مۇۋاپى ــۇن كېلىدىغانلىرىن ــەرىئەتكە ئويغ ــالردىن ش ــان ئىش ــادىر بولغ س

كۆرگەنلىــرى دېمەكتــۇر.

ســۈننەتنىڭ يەنــە بىــر مەنىســى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم پــەرز، ۋاجىــپ 
قىلغــان  تەۋســىيە  قىلىشــقا  بىزنىمــۇ  ۋە  قىلغــان  ســىرتىدا  ئەمەللەرنىــڭ 
ئوقــۇش،  ســۈننەتلىرىنى  نامازنىــڭ  ۋاخ  بــەش  مەســىلەن:  ئىبادەتلــەردۇر. 

تاھــارەت ئالغانــدا مىســۋاك قوللىنىشــقا ئوخشــىغان ئەمەللــەر.

ســۈننەت ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ: ئۇالرنىــڭ بىــرى، تەكىتلىــك ســۈننەت، 
يەنــە بىــرى، تەكىتســىز ســۈننەتتۇر.

ــەر ئەلەيھىسســاالم ھەمىشــە ئورۇنداشــقا  ــك ســۈننەت  - پەيغەمب تەكىتلى
ــۇر.  ــەر دېمەكت ــەن ئەمەلل ــەرك ئەتمىگ ــي ت ــىز قەتئى ــەن ۋە ئۆزۈرس ئادەتلەنگ
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ــە مىســۋاك  ــۇش، تاھارەتت ــڭ ســۈننەتلىرىنى ئوق ــەش ۋاخ نامازنى مەســىلەن: ب
ــەر. ــقا ئوخشــاش ئەمەلل قوللىنىش

تەكىتلىــك ســۈننەت بولغــان ئەمەللەرنــى ئورۇنلىغــان كىشــى ســاۋابقا 
ئېرىشــىدۇ. تــەرك ئەتكــەن كىشــى گۇناھــكار بولمايــدۇ. بىــراق ئالالھنىــڭ 

كايىشــىغا ئۇچــراش خەۋپــى بــار.

تەكىتســىز ســۈننەت  - پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دائىــم ئورۇنداشــقا 
ئادەتلەنمىگــەن بولــۇپ، گاھىــدا ئورۇنلىغــان، گاھىــدا ئۆزۈرســىز تــەرك ئەتكەن 
ئەمەللــەر دېمەكتــۇر. مەســىلەن: ئەســىر نامىزىنىــڭ پەرزىدىــن بۇرۇنقــى تــۆت 
ســۈننەت  تەكىتســىز  ئەمەللــەر.  ئوخشــاش  ئوقۇشــقا  ســۈننەتنى  رەكئــەت 

»مۇســتەھەب« دەپ ئاتىلىــدۇ.

تەكىتســىز ســۈننەت بولغــان ئەمەللەرنــى ئورۇنلىغــان كىشــى ســاۋابقا 
ئېرىشــىدۇ، تــەرك ئەتكــەن كىشــى گۇناھــكار بولمايــدۇ. ئالــالھ تائاالنىــڭ 

ئۇچرىمايــدۇ. كايىشــىغىمۇ 

ھارام

ــم ۋە  ــان كەرى ــۈردە مەنئــى قىلىنغانلىقــى قۇرئ ھــارام  - ئۇنىــڭ قەتئىــي ت
ــدا  ــىز ۋە كەســكىن ھال ــەن شۈبھىس ــرى بىل ــر ھەدىســلەرنىڭ دەلىللى مۇتەۋاتى
ــش،  ــاراق ئىچى ــش، ھ ــا قىلى ــىلەن: زىن ــۇر. مەس ــپاتالنغان ئىشــالر دېمەكت ئىس

ــا ئوخشــاش گۇناھــالر. ــش قاتارلىقالرغ ئۆســۈم يېيى

ھــارام قىلىنغــان ئىشــالرنى قىلغــان كىشــى قاتتىــق گۇناھــكار بولىــدۇ. تەۋبە 
قىلىــپ قايتمىســا دوزاخنىــڭ ئازابىغــا دۇچــار بولىــدۇ. ھارامالرنــى تــەرك ئەتكەن 

كىشــى ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ. ھارامنــى ھــاالل ســانىغان كىشــى كاپىــر بولىدۇ.

مەكرۇھ تەھرىمى

مەكــرۇھ  - ياقتۇرۇلمايدىغــان ئىــش دېگەنلىــك بولــۇپ، مەكــرۇھ تەھرىمــى 
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مەنئــى قىلىنغانلىقــى غەيــرى مۇتەۋاتىــر ھەدىســلەر ئارقىلىــق ئىســپاتالنغان 
ئىشــالر دېمەكتــۇر. مەكــرۇھ تەھرىمــى ھــارام تەرەپكــە ئېھتىمالــى كۈچلۈكــرەك 
بولغــان ئىشــالردۇر. مەســىلەن: تاھــارەت ئالغانــدا ســۇنى ئىســراپ قىلىــش ياكــى 
نورمالدىــن ئــاز قوللىنىــش، نامــازدا تۇرغانــدا كۆزىنــى يومۇۋېلىــش ياكــى ئۇيــاق  
- بۇياققــا قــاراش قاتارلىقالرغــا ئوخشــاش ئىشــالر. ئەممــا ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــتا 
بولســا، باشــقىالرنىڭ سودىســىنىڭ ئۈســتىگە ســودا قىلىــش )يەنــى باشــقىالرنىڭ 
سودىســىنى بــۇزۇش(، باشــقا بىــرى نىكاھالنماقچــى بولغــان ئايالغــا ئــۇ ئوچــۇق 
ئىپــادە بىلــەن ۋازكەچمەســتىن نىكاھلىنىۋېلىش قاتارلىقالرغا ئوخشــاش ئىشــالر.

مەكــرۇھ تەھرىمىنــى ئىشــلىگەن كىشــى ھارامنــى ئىشــلىگەندىن بىــر 
ــەرك ئەتكــەن كىشــى ســاۋابقا  ــى ت ــدۇ. ئۇن ــرەك گۇناھــكار بولى دەرىجــە تۆۋەن
ئېرىشــىدۇ. مەكــرۇھ تەھرىمىنــى ھــاالل ســانىغان كىشــى كاپىــر بولمايــدۇ. 

ــدۇ. ــكار بولى ــى گۇناھ بەلك

مەكرۇھ تەنزىھى

مەكــرۇھ تەنزىھىــى - مەنئــى قىلىنغانلىقــى غەيــرى مۇتەۋاتىــر ھەدىســلەر 
ــە  ــاھ تەرەپك ــى مۇب ــرۇھ تەنزىھى ــۇر. مەك ــالر دېمەكت ــەن ئىش ــەن بېكىتىلگ بىل
ئېھتىمالــى كۈچلۈكــرەك بولغــان ئىشــالردۇر. مەســىلەن: ئاممىــۋى ســورۇنالرغا 
ۋە مەســجىدلەرگە بېرىــپ تۇرىدىغــان كىشــىلەرنىڭ خــام سامســاق ۋە خــام 
پىيازغــا ئوخشــاش ھىــد  - بۇيــى يېقىمســىز نەرســىلەرنى ئىســتېمال قىلغىنىغــا 

ئوخشــاش ئىشــالر.

مەكــرۇھ تەنزىھىنــى ئىشــلىگەن كىشــى گۇناھــكار بولمايــدۇ. ئەممــا ئۇنــى 
تــەرك ئېتىــش ئەۋزەلــدۇر.

مۇباھ

مۇبــاھ  - ئۇنــى قىلىــش ياكــى تــەرك ئېتىــش ھــەر كىشــىنىڭ ئــۆز ئىختىيارىغا 
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ــۇرۇش  -  ــۇر. مەســىلەن: يېيىــش  - ئىچــش، ئولت تاپشــۇرۇلغان ئىشــالر دېمەكت
قوپۇشــالرغا ئوخشــاش ئىختىيارىــي ئىشــالر.

مۇبــاھ بولغــان ئىشــالرنى ئىشــلەش ياكــى تەرك ئېتىــش بىلــەن ھېچقانداق 
گۇنــاھ ياكــى ســاۋاب بولمايدۇ.

مۇباھ ئىشالرنىڭ ئىبادەت قاتارىغا ئۆتۈشى

مۇبــاھ ئىشــالرنى ياخشــى نىيــەت بىلــەن ئىبــادەت قاتارىغــا ئۆتكۈزگىلــى 
بولىــدۇ. مەســىلەن: ئالالھ تائاالنىڭ بۇيرىغانلىرىنــى ئورۇنداش ۋە ئىبادەتلەردە 
پائالىيەتچــان بولــۇش نىيىتــى بىلــەن يېيىــش ۋە ئىچىــش، مېڭىنــى ياخشــى دەم 
ئالــدۇرۇش ئارقىلىــق ئالــالھ تائاالنىــڭ ئەمرلىرىنــى تېخىمــۇ ياخشــى ئورۇنداش 
ــەرىئەت  ــق ش ــاقالش ئارقىلى ــاقلىقىنى س ــەن س ــالش ۋە ت ــەن ئۇخ ــى بىل نىيىت
كۆرســەتمىلىرىنى ياخشــى ئورۇنــداش نىيىتــى بىلــەن تەنھەرىكــەت قىلىــش 
ــالھ  ــالرغا ئال ــۇ ئىش ــدۇ ۋە ب ــە ياتى ــى ئىبادەتك ــالرنىڭ ھەممىس ــق ئىش قاتارلى
تائاالنىــڭ  - ئــۆز پەزلىدىــن  - ئىبادەتنىڭ ســاۋابىنى بېرىشــى ئۈمىــد قىلىنىدۇ.

ــەن بولغــان مۇناســىۋىتى  ــەر بىل ــى ئاتالغۇالرنىــڭ ئەمەل_ئىبادەتل يۇقىرىق
ــدۇ: ــدەك ئىپادىلىنى تۆۋەنكى

 )1( ھــەر قانــداق ئەمــەل  - ئىبادەتلەردىكــى پــەرز ئىســمىنى ئالغــان 
ــى  ــق ياك ــۇپ قالغانلى ئىشــالردىن بىرەرســى قەســتەن ياكــى ســەۋەنلىك )ئۇنت
ــۇ  ــا، ش ــەن قىلىنس ــان بىل ــى نۇقس ــا ياك ــەرك قىلىنس ــەن ت ــك( بىل بىلمىگەنلى
ــن ئورۇنداشــقا توغــرا  ــى قايتىدى ــەر بۇزۇلغــان بولىــدۇ، ئۇن ئەمــەل  - ئىبادەتل

ــدۇ. كېلى

مەســىلەن: نامازنىــڭ پەرزلىرىدىــن بولغــان پائالىيەتلەردىــن رۇكــۇ ياكــى 
ــڭ ئىناۋەتســىز  ــەن نامازنى ــەرك قىلىنىشــى بىل ســەجدىلەردىن بىرەرســىنىڭ ت
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بولغىنىغــا ئوخشــاش.

ــان  ــمىنى ئالغ ــپ ئىس ــى ۋاجى ــەل  - ئىبادەتلەردىك ــداق ئەم ــەر قان  )2( ھ
ئىشــالردىن بىرەرســى تــەرك قىلىنســا، بــۇ ئەمــەل  - ئىبادەتلــەر بۇزۇلمايــدۇ، 
ئىناۋەتســىزمۇ بولمايــدۇ. ئەممــا ۋاجىپنــى تــەرك ئەتكەنلىكــى ئۈچــۈن گۇناھكار 

بولىــدۇ، ئىبادىتــى ناقىســلىق بىلــەن ئــادا تاپىــدۇ.

مەســىلەن: ئىككــى رەكئەتتىــن كــۆپ نامازالرنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىدىــن 
كېيىنكــى ئولتۇرۇشــنى ســەۋەنلىكتىن تــەرك ئەتكــەن كىشــىنىڭ نامازنىــڭ 
ــزى تولۇقالنغانغــا ئوخشــاش.  ــەن نامى ــدا ســەجدە ســەھۋە قىلىشــى بىل ئاخىرى
ئەممــا ۋاجىپنــى قەســتەن تەرك ئەتكەنلىكنىڭ مىســالى: نامازنىــڭ ۋاجىپلىرىدىن 
بولغــان ھــەر رەكئەتتــە فاتىھــە سۈرىســنى ئوقۇشــنىڭ قەســتەن تــەرك قىلىنىشــى 

بىلــەن نامازالرنىــڭ بۇزۇلغىنــى ۋە ئىناۋەتســىز بولغىنىغــا ئوخشــاش.

ــان  ــى ئالغ ــۈننەت نامىن ــى س ــەل  - ئىبادەتلەردىك ــداق ئەم ــەر قان  )3( ھ
ــەۋەنلىكتىن  ــى س ــتەن ياك ــىنىڭ قەس ــى ھەممس ــىنىڭ ياك ــالردىن بىرەرس ئىش
ــان  ــدۇ ۋە نۇقس ــەر بۇزۇلماي ــەل  - ئىبادەتل ــۇ ئەم ــەن ش ــى بىل ــەرك قىلىنىش ت

ــۈپەتلەنمەيدۇ. ــۇ س بىلەنم

ــڭ بېشــىدا  ــان ھــەر رەكئەتنى ــڭ ســۈننەتلىرىدىن بولغ مەســىلەن: نامازنى
ــەن  ــڭ نۇقســانلىق بىل ــەن نامازنى ــەرك قىلىنىشــى بىل بىســملالھ دېيىشــنىڭ ت

ــاش. ــۈپەتلەنمىگىنىگە ئوخش س

 )4( ھــەر قانــداق ئەمــەل  - ئىبادەتلەردىكــى مەكــرۇھ دېگــەن ئىشــالردىن 
بىرەرســىنى ياكــى بىردىــن كۆپىنــى ســادىر قىلىــش بىلــەن شــۇ ئەمــەل  - 

ــدۇ. ــىر يەتمەي ــلىقىغا تەس ــڭ دۇرۇس ئىبادەتلەرنى

)فاتىھــە  ئوقۇغــان  رەكئەتكــە  بىرىنچــى  نامــازالردا  پــەرز  مەســىلەن: 
سۈرىســىدىن باشــقا( ســۈرىنىڭ ئۆزىنــى ئۆزۈرســىز ھالــدا، ئىككىنچــى رەكئەتكــە 
ــۇل  ــۈپىتىگە ۋە قوب ــڭ س ــەن نامازنى ــڭ بىل ــا ئۇنى ــۇر. ئەمم ــۇش مەكرۇھت ئوق
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بولۇشــىغا قەتئىــي تەســىر يەتمەيــدۇ. چۈنكى»مەكــرۇھ« نىــڭ مەنىســى  - 
يۇقىرىــدا ئېيتىلغانــدەك  - ياقتۇرۇلمىغــان ئىــش دېگەنلىــك بولــۇپ، ئىبادەتنــى 

بۇزمايــدۇ، ســۈپىتىگىمۇ تەســىر كۆرســىتەلمەيدۇ.

ــۇت  ــۈن مەۋج ــى ئۈچ ــە ئېشىش ــڭ ئەمەلگ ــرەر ئەمەلنى ــەرت ― بى  )5( ش
ــن ســانالمايدىغان  ــڭ ماھىيىتىدى ــا شــۇ ئەمەلنى ــان، ئەمم بولۇشــى زۆرۈر بولغ
تاھــارەت  شــەرتىدۇر.  نامازنىــڭ  تاھــارەت  مەســىلەن:  دېمەكتــۇر.  نەرســە 
ــن  ــڭ قاتارىدى ــارەت نامازنى ــراق تاھ ــدۇ. بى ــى بولماي ــاز ئوقۇغىل ــا نام بولمىس

ســانالمايدۇ.

 )6( جائىــز ― بۇيرۇلغــان ئەســلى ئەمەلنــى ئورۇنداشــقا ئىمكانىيــەت 
بولمىغانــدا، ئۇنىــڭ ئورنىــدا تۇرىدىغانلىقــى بەلگىلەنگــەن باشــقا بىــر ئەمەلنــى 
ــارەت  ــۈن تاھ ــۇش ئۈچ ــاز ئوق ــىلەن: نام ــۇر. مەس ــدۇ، دېگەنلىكت ــا بولى قىلس
ياكــى  تېپىلمىغانلىــق  ئېلىــش بەلگىلەنگــەن ئەســلى ئەمــەل. ئەممــا ســۇ 
ــر ســەۋەب بىلــەن تاھــارەت ئېلىشــقا  كېســەلچانلىق ياكــى باشــقا قانداقــال بى
ئىمكانىيىتــى بولمىغــان ئادەمنىــڭ تەيەممــۇم قىلىىــپ نامــاز ئوقۇشــى دۇرۇس 

ــاش.  ــا ئوخش بولغىنىغ



بىرىنچى بۆلۈم

ناماز ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى

 - ئىسالم دىنىدىكى ناماز

 - نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

 - نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى پەزىلىتى

 - بەش ۋاخ نامازنىڭ ھۆكمى

 - كۈندىلىك بەش نامازنىڭ سىرلىرى

 - نامازنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

 - نامازنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى

 - ئىسالم دىنىدا تەلەپ قىلىنغان ناماز

 - نامازدا »خۇشۇئ« نىڭ ئەھمىيىتى

 - ئىنسان پىسخولوگىيىسى ۋە بەش ۋاخ ناماز

 - نامازنى تەرك ئېتىشنىڭ گۇناھى

 - كۇپرى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
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ئىسالم دىنىدىكى ناماز

نامــاز ― پۈتــۈن ســاماۋىي دىنــالردا ئورتــاق بۇيرۇلــۇپ كەلگــەن قەدىمــى 
ئىبادەتتــۇر. شــەكلى ۋە ئوقۇلــۇش تەرتىپلىــرى ئىســالم دىنىدىكــى نامازغــا 
ئوخشىمىســىمۇ، پۈتــۈن پەيغەمبەرلەرنىــڭ ئۈممەتلىرىگــە نامــاز پــەرز قىلىنىــپ 
ــان  ــاالمغا قىلغ ــا ئەلەيھىسس ــدە مۇس ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ــەن. ئال كەلگ
قِِم 

َ
اْعُبــْدِن وَأ

َ
نـَـا ف

َ
 أ
َّ
َ إاِل

َ
َُّ الَ إِل نـَـا اهلل

َ
خىتابىنــى ھېكايــە قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿إِنَّــِي أ

ــرِي﴾  يەنــى )ھەقىقەتــەن مــەن، پەقەتــال مــەن ئالالھمــەن، مەندىــن 
ْ
ــالَةَ ِلِك الصَّ

باشــقا ئىــالھ  يــوق، ماڭىــال قۇللــۇق قىلغىــن، مېنــى يــاد قىلىــش ئۈچــۈن نامــاز 
ئوقۇغىــن()1(.

ئالــالھ تائــاال يەنــە ئــەڭ كــۆپ پەيغەمبــەر ئەۋەتىلگــەن ئىســرائىل ئەۋالدى 
َخْذنَــا ِميَثــاَق بَــِي 

َ
 أ

ْ
توغرۇلــۇق توختالغــان قىسســىدە مۇنــداق دېگــەن: ﴿َوإِذ

 
ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
َمَســاكِِي َوق

ْ
ََتــاَم وَال ُقــْرَب وَالْ

ْ
 وَِذي ال

ً
يـْـِن إِْحَســانا وَادِلَ

ْ
َّ َوبِال  اهلل

َّ
إِْسَائِيــَل الَ َتْعُبــُدوَن إاِل

َكةَ..﴾ يەنــى )ئــۆز ۋاقتىــدا بىــز ئىســرائىل  ــزَّ  ال
ْ
ــوا ــالَةَ َوآتُ  الصَّ

ْ
ــوا قِيُم

َ
 وَأ

ً
ــنا ــاِس ُحْس لِلنَّ

ــا،  ــا  - ئانىغ ــق قىلماســلىققا، ئات ــن باشقىســىغا قۇلچىلى ــن ئالالھتى ئەۋالدىدى
ئۇرۇغ_تۇغقانغــا، يېتىملەرگــە، يوقســۇلالرغا ياخشــىلىق قىلىشــقا، كىشــىلەرگە 
ياخشــى ســۆز قىلىشــقا، نامــاز ئۆتەشــكە، زاكات بېرىشــكە ئەھــدە ئالغــان 

ــدۇق()2(. ئى

ئەممــا ئىســالم دىنىــدا بۇيرۇلغــان نامــاز كۆپلىگــەن خاســىيەتلىرى ۋە 
ــدە  ــن ئاالھى ــى نامازالردى ــقا دىنالردىك ــەن باش ــرارلىرى بىل ــەت  - ئەس ھېكم
پەرقلىــق بولــۇپ تونۇلغــان بىــر ئۇلــۇغ ئىبادەتتــۇر. ھېچقانــداق دىندىكــى نامــاز 

)1( تاھا سۈرىسى 14 - ئايەت.
)2) بەقەرە سۈرىسى )8 - ئايەت.
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ئىســالم دىنىدىكــى نامازنىــڭ كاتتــا ئورنىغــا ۋە ئالىــي پەزىلىتىگــە يېتەلمەيــدۇ.

نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

ئىماندىــن كېيىنــال مۇســۇلمانالرغا ئــەڭ ئــاۋۋال بۇيرۇلغــان ئىبــادەت 
نامــازدۇر. ئىســالم دىنىــدا نامازنىــڭ مەرتىۋســىگە ۋە ئۇلۇغلىقىغــا يېتەلەيدىغان 

ــۇر. ــادەت يوقت ــر ئىب ئىككىنچــى بى

پەيغەمبــەر  كاتتىســىدۇر.  ئــەڭ  ئىبادەتلىرىنىــڭ  ئىســالم  نامــاز   -  1
ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق: »دىننىــڭ بېشــى ئىســالم، ئۇنىــڭ ئاساســلىق تۈۋرۈكــى 

نامــازدۇر«)1(( دېگــەن.

2 - نامــاز قىيامــەت كۈنــى ئــەڭ ئــاۋۋال ھېســاب ئېلىنىدىغــان بىردىنبىــر 
َل  ــدۇ: }إنَّ أوَّ ــداق دەي ــە مۇن ــۇ ھەقت ــەر ئەلەيھىسســاالم ب ــۇر. پەيغەمب ئىبادەتت
َســُب بـِـِه 

َ
 ُيا

َ
ُل مــا وَّ

َ
ــالَةُ وَأ  َيْبــي الصَّ

َ
ِخــُر مــا

َ
ــالَةُ وَأ ِس ِمــْن ِديْنِِهــْم الصَّ

َ
ــُرَِض َعَ انلّــا

ْ
ف
ُ
 أ
َ
مــا

ــادەت  ــان ئىب ــەرز قىلىنغ ــاۋۋال پ ــەڭ ئ ــدا ئ ــى  »ئىنســانالرغا دىن ــالَةُ{ يەن الصَّ
ــەت  ــازدۇر. قىيام ــۇ نام ــىدىغان ئىبادەتم ــە داۋاملىش ــەڭ ئاخىرغىچ ــازدۇر. ئ نام

ــازدۇر«)2(. ــاۋۋال ھېســاب ئېلىنىدىغــان ئەمەلمــۇ نام ــەڭ ئ ــى ئ كۈن

3 - ناماز ― دىن يوقالمايال تۇرىدىكەن قەتئى يوقالمايدىغان ئىبادەتتۇر. 

4 - نامــاز پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئاخىرقــى ۋەســىيىتىدۇر. ئىمــام 
ئەھمــەد رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ۋاپــات بولــۇش ئالدىــدا، ســەكراتتا : »نامازنــى تــەرك ئەتمــەڭالر! نامازنــى تەرك 

ئەتمــەڭالر!« دەپ ۋەســىيەت قىلغانلىقــى بايــان قىلىنىــدۇ.

ــۇغ ۋە  ــەدەر ئۇل ــڭ نەق ــق قىسسىســىمۇ، ئۇنى ــەرز بولغانلى ــڭ پ 5 - نامازنى
ــم دەلىلــدۇر. چۈنكــى پۈتــۈن ئىبادەتلــەر  مۇھىــم ئىبــادەت ئىكەنلىكىگــە ئايرى

)1( تىرمىزى رىۋايىتى.
)2( ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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ــى  ــراج كېچس ــرا  - مى ــاز ئىس ــەش ۋاخ نام ــا، ب ــان بولس ــەرز قىلىنغ ــدا پ زېمىن
ئالــالھ تائــاال مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى ئاســمانغا ئېلىــپ چىقىــپ ئۇنىڭغــا 
بىۋاســىتە ئەمــر قىلىــش ئارقىلىــق ئاســماندا پــەرز قىلغــان. ئەگــەر ئوخشــىتىش 
جائىــز بولســا، دەيمىزكــى، ئادەتتــە، ھۆكۈمەتلەرمــۇ ئۆزلىرىنىــڭ ھــەر قايســى 
دۆلەتلەردىكــى ئەلچىلىرىنــى پەۋقۇلئــاددە مۇھىم ئىشــالر ئۈچۈنال ئــۆز دۆلىتىگە 
ئىنســانالرغا  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  ئەلەيھىسســاالممۇ  مۇھەممــەد  چاقىرتىــدۇ. 
ئەۋەتكــەن ئەلچىســى، ئالــالھ تائاالنىــڭ ئۇنــى ھۇزۇرىغــا چاقىرتىــپ ئۇنىڭغا ۋە 
ئۈممەتلىرىگــە بــەش ۋاخ نامازنــى پــەرز قىلغانلىقــى، ئالــالھ تائاالنىــڭ نەزىرىدە 

نامازنىــڭ نەقــەدەر ئۇلــۇغ ئىبــادەت ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ. 

نامازنىڭ پەزىلىتى

ئىســالم دىنىــدا نامازنىــڭ پەزىلىتــى ئىنتايىــن كۆپتــۇر. ئىســالم دىنــى 
نامازغــا ئىنتايىــن ئەھمىيــەت بېرىــپ، ئۇنــى بارلىــق ئىبادەتلەردىــن ئالدىنقــى 
ئورۇنغــا قويــدى. ئۇنــى ئــادا قىلىشــقا بۇيرۇشــتا قاتتىــق تەلــەپ قويــدى. ئۇنــى 
ــاز  ــى نام ــدۇردى. چۈنك ــەن ئاگاھالن ــازاب بىل ــق ئ ــى قاتتى ــەرك ئەتكۈچىلەرن ت
ئىســالم دىنىنىــڭ ئاساســلىق تۈۋرۈكــى، جەننەتنىــڭ ئاچقۇچــى، پۈتــۈن ياخشــى 
ــي مۇســۇلمانلىقنىڭ  ــڭ ئىپادىســى ۋە ھەقىقى ئىشــالرنىڭ بېشــى، تەقۋادارلىقنى
نىشانســىدۇر. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە نامــاز ئوقۇشــنى مۇئمىنلەرنىــڭ 
ئىماندىــن كېيىنكــى بىرىنچــى ســۈپىتى قىلىــپ كۆرســىتىپ، ئۇالرنــى ماختايــدۇ: 
ــۇالر غەيىبكــە ئىشــىنىدۇ،  ــى  )ئ ــالَةَ﴾ يەن ــوَن الصَّ ــِب َويُِقْيُم ــوَن بالَغْي ــَن يُْؤِمُن ِْي

َّ
﴿ال

نامازنــى ئــادا قىلىــدۇ)1(.

ــى  ئاخىرەتتــە بەختكــە ئېرىشــىدىغان مۇئمىنلەرنىــڭ ســۈپەتلىرىنىڭ بايان
ــَح الُمْؤِمُنــوَن 

َ
ل
ْ
ــْد أف

َ
نامــاز بىلــەن باشــلىنىپ يەنــە نامــاز بىلــەن خۇالســىالنغان: ﴿ق

ةِ 
َ
ك ِْيــَن ُهــْم لِلــزَّ

َّ
ْغــِو ُمْعرُِضــوَن. وَال

َّ
ِْيــَن ُهــْم َعــِن ال

َّ
ِشــُعوَن. وَال

َ
ِْيــَن ُهــْم يِف َصالَتِِهــْم خا

َّ
ال

)1( بەقەرە سۈرىسى 3 - ئايەت.
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إنَُّهــْم 
َ
ُنُهــْم ف

َ
ــْت أيْما

َ
ك

َ
 َمل

َ
 َعَ أْزواَِجِهــْم أْو مــا

َّ
فُِظــوَن إال

َ
ِْيــَن ُهــْم لُِفُروِْجِهــْم حا

َّ
ــوَن. وَال

ُ
ِعل

َ
فا

ــْم  نَتِِه
َ
ما

َ
ــْم ألِ ــَن ُه ِْي

َّ
ُدوَن. وال

َ
ــا ــُم الع ــك ُه وئل

ُ
ا
َ
ــَك ف ِ ــَى َوراَء ذاَل ــِن اْبَت . َفَم ــْيَ وِم

ُ
ــْرُ َمل َغ

فُِظــوَن﴾ يەنــى )ھەقىقەتــەن مۇئمىنلەر 
َ
واَتِِهــْم حا

َ
ِْيــَن ُهــْم َعَ َصل

َّ
وََعْهِدِهــْم راَُعــوَن. وَال

ــالردۇر]2[.  ــەن تۇرغۇچى ــدا خۇشــۇ)1( بىل ــۇالر نامىزى ــى]1[. ئ مەقســىتىگە يەتت
ــۇالر زاكات  ــالردۇر﴾3[. ئ ــراق تۇرغۇچى ــن يى ــۆز - ھەرىكەتتى ــۇدە س ــۇالر بىھ ئ
پەقــەت  ســاقلىغۇچىالردۇر]5[.  ئىپپەتلىرىنــى  ئــۇالر  بەرگۈچىلــەردۇر]4[. 
ئۆزىنىــڭ ئاياللىــرى ۋە چۆرىلىــرى بۇنىڭدىــن مۇستەســنا. چۈنكــى )ئــۇالر 
بىلــەن يېقىنچىلىــق قىلســا( ماالمــەت قىلىنمايــدۇ﴾6[. ئەممــا كىمكــى بۇالرنىڭ 
ــۇالر  ــە ش ــەن، ئەن ــنى( ئىزدەيدىك ــى قاندۇرۇش ــىي تەلەپن ــىدىن )جىنس باشقىس
ــە تاپشــۇرۇلغان  ــە ئۆزلىرىگ ــەر يەن ــۇ مۇئمىنل ــن ئاشــقۇچىالردۇر﴾7[. ئ چەكتى
ئــۇالر  قىلغۇچىــالردۇر﴾8[.  رىئايــە  ئەھدىگــە  بەرگــەن  ۋە  ئامانەتلەرگــە 

ــەردۇر﴾)2(. ــەت بەرگۈچىل ــۇق ئەھمىي ــا تول نامازلىرىغ

نامازنىڭ ھۆكمى

ھــەر قانــداق بالىــغ، ئاقىــل بولغــان مۇســۇلمان كىشــىگە كۈنــدە بــەش ۋاخ 
نامــاز ئوقــۇش پــەرز ئەينــدۇر.

ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە نامازنىــڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى ئېــالن 
ــى  ــا﴾ يەن ْوتً

ُ
ْوق ــا مَّ ــْيَ كَِتابً ُمْؤِمنِ

ْ
ــْت َعَ ال ــالَةَ َكنَ ــدۇ: ﴿إنَّ الصَّ ــداق دەي ــپ مۇن قىلى

ــدى()3(. ــەرز قىلىن ــەن پ ــى بەلگىلەنگ ــە ۋاقت ــاز مۇئمىنلەرگ ــىزكى، نام )شۈبھىس

َُّ َعَ  َتَبُهــنَّ اهلل
َ
ــوَاٍت ك

َ
ْــُس َصل

َ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: }خ

ــٌد  َِّ َعْه ــَد هلل ُ ِعْن
َ

ــنَّ َكَن ل ِه ــنَّ َشــيْئا اْســتِْخَفافا ِبَقِّ ــْع ِمْنُه ــْم يَُضيِّ
َ
ــنَّ ل ــْن َجــاَء بِِه ــاِد َم ِعَب

ْ
ال

ــُه َوإْن  بَ ــاَء َعذَّ ــٌد إْن َش َِّ َعْه ــَد اهلل ُ ِعْن
َ

ــَس ل يْ
َ
ل
َ
ــنَّ ف ِت بِِه

ْ
ــأ ــْم يَ

َ
ــْن ل ــَة َوَم َنَّ ــُه اجلْ

َ
ْن يُْدِخل

َ
أ

)1(  خۇشــۇ- نامــاز ئوقۇغانــدا ئالــالھ تائاالنىــڭ ئۇلۇغلىقــى ۋە ھەيۋىتىدىــن ئەيمەنگــەن ھالــدا، پۈتــۈن ۋۇجۇدىنــى 
ئۇنىڭغىــال بېغىشــالپ تــۇرۇش دېگەنلىكتــۇر.

)2( مۇئمىنۇن سۈرىسى 1 - 9 - ئايەتلەر.
)3( نىسا سۈرىسى 103 – ئايەت.
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ــاز ئوقۇشــنى  ــەش ۋاخ نام ــە ب ــالھ بەندىلەرگ ــى  »ئال ــَة{ يەن َنَّ ــُه اجلْ
َ
ْدَخل

َ
ــاَء أ َش

پــەرز قىلىــپ بەلگىلىــدى، بــەش ۋاخ نامازنــى ئەھمىيەتســىز ســاناپ زايــە 
ئــادا قىلغــان كىشــىنى جەننەتكــە كىرگۈزۈشــكە  تولــۇق  قىلىۋەتمەســتىن، 
ــادا قىلمىغــان كىشــىگە ئۇنىــڭ  ــى ئ ــاردۇر. ئەممــا ئۇن ئالالھنىــڭ ئەھدىســى ب
ھېچقانــداق بىــر ئەھدىســى يــوق، خالىســا ئازاباليــدۇ، خالىســا گۇناھىنــى ئەپــۇ 

ــدۇ«)1(. ــە كىرگۈزى ــپ جەننەتك قىلى

تەلھــە ئبنــى ئابدۇلالھتىــن رىۋايــەت قىلىنــپ مۇنــداق دەيــدۇ: }جــاَء رَُجــٌل 
ِس يُســمُع َدوِيُّ َصوتـِـه وال 

ْ
ْــٍد ثائــَر الــرأ ِّ صــى اهلل عليــه وســلم ِمــْن أهــِل نَ إىِل رســوِل اهلل

ِّ صــى اهلل  ــأُل عــِن اإِلســالم، فقــال رســوُل اهلل ــَو يَْس ــإِذا ُه ــا، ف ــُه مــا يقــوُل، حــى َدن ُيْفَق
ــال: ال،  ــا؟ ق َّ َغْيُه ــل َعَ ــِة. فقــال: َه ــْوِم والليل َ ــواٍت يف الْ

َ
ــُس َصل

َ
عليــه وســلم: خ

 أْن َتَطــوََّع. قــال رســوُل اللّ صــى اهلل عليــه وســلم: وَِصيــاُم َرَمضــاَن. قــاَل: 
ّ
إاِل

ِّ صــى اهلل عليــه وســلم  َع. قــال وََذكــَر ل رســوُل اهلل  أن َتَطــوَّ
ّ
َّ َغــرُهُ؟ قــال: ال، إاِل هــْل َعَ

 ِّ َع. قــال فأْدبـَـَر الرَُّجــُل َوُهــَو يقــوُل: وَاهلل  أن َتَطــوَّ
ّ
َّ َغرُهــا؟ قــال: ال، إاِل كةَ، قــال هــْل َعَ الــزَّ

ــَح إِْن َصــَدَق{ 
َ
ل
ْ
ِّ صــى اهلل عليــه وســلم: أف ال أزِيــُد َعَ هــذا وال أنُقــُص. قــال رســوُل اهلل

يەنى»نەجدىلىــك بىــر ئــادەم چېچــى چۇۋۇلغــان قىياپەتتــە يىراقتىن بىر نەرســە 
دېگىنىچــە كېلىۋاتاتتــى. ئۇنىــڭ نېمــە دېگەنلىكىنى چۈشــىنەلمىدۇق، پەقەت ئۇ 
يېقىنلىشــىپ كەلگەندىــال، ئۇنىــڭ ئىســالم توغرۇلــۇق ســوراۋاتقانلىقىنى بىلدۇق. 
ئــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ: يارەســۇلەلالھ! ئالــالھ مــاڭا 
ــەر ئەلەيھىسســاالم  ــدى؟ دەپ ســورىدى، پەيغەمب ــەرز قىل ــى پ ــن نېمىن نامازدى
ئۇنىڭغــا، »بىــر كېچــە – كۈنــدۈزدە بــەش ۋاخ نامــاز ئوقۇيســەن« دەپ جــاۋاپ 
بــەردى. ئــۇ ئــادەم: مــاڭا ئۇنىڭدىــن باشــقا پەرزمــۇ بارمــۇ؟ دىــدى، پەيغەمبــەر 
ــەن ئوقۇيدىغــان  ــڭ بىل ــۆز ئىختىيارى ــە )ئ ــوق، پەقــەت نەپل ئەلەيھىسســاالم »ي
نامــازالر( ۋە رامىــزان روزىســى بــار« دېــدى. ئــۇ ئــادەم: ئۇنىڭدىــن باشقىســىمۇ 
ــە  ــەت نەپل ــوق، پەق ــا: »ي ــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغ ــدى، پەيغەمب ــۇ؟« دې بارم

)1( نەسائىي رىۋايىتى.
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روزىالرنــى تۇتســاڭ بولىــدۇ«، دېــدى ۋە زاكاتنــى چۈشــەندۈردى، ھېلىقــى ئادەم 
يەنــە »ئۇنىڭدىــن باشقىســىمۇ بارمــۇ؟« دېــدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم يەنە 
ئۇنىڭغــا: »يــوق پەقــەت ئــۆز ئىختىيارىــڭ بىلــەن ســەدىقە بەرســەڭ ۋە خەيــر - 
ئېھســانالرنى قىلســاڭ بولىــدۇ« دېــدى، ھېلىقــى ئــادەم« ئالالنىــڭ نامــى بىلــەن 
ــپ  ــە قايتى ــەن« دېگىنىچ ــادە قىلمايم ــەم  - زىي ــا ك ــەن ئۇنىڭغ ــەمكى، م قەس
كەتتــى. بــۇ ۋاقىتتــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم »بــۇ ئــادەم ســۆزىدە راســتچىل 

بولســىال، مەقســىتىگە ئېرىشــتى« دېــدى«)1(.

ئالــالھ تائــاال مۇســۇلمانالرنى مەيلــى ئــۇالر ئۆيىــدە بولســۇن، مەيلــى 
ســەپەردە بولســۇن، مەيلى ئوڭۇشــلۇقتا بولســۇن، مەيلى قىيىنچىلىقتا بولســۇن، 
ــداق  ــدا بولســۇن، ھــەر قان ــى جــەڭ مەيدانى ــا بولســۇن، مەيل ــى ئامانلىقت مەيل
فُِظــوا َعَ 

َ
شــارائىتتا نامازنــى چوقــۇم ئــادا قىلىشــقا بۇيــرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿حا

﴾. يەنــى 
ً
ــا ن

َ
با

ْ
الً أو ُرك

َ
ــا رِج

َ
ــْم ف ــإْن ِخْفُت

َ
. ف ــْيَ نِت

َ
ــوا هلل قا ْوُم

ُ
ــطَى َوق ــالَةِ الوُْس ــواَةِ وَالصَّ

َ
ل الصَّ

)نامازالرنــى، بولۇپمــۇ ئەســىر نامىزىنــى داۋامالشــتۇرۇڭالر. ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىــدا  
ــڭالردا،  ــا قالغىنى ــۇرۇڭالر. قورقۇنچت ــەن ت ــش بىل ــك  ۋە ئەيمىنى ئىتائەتمەنلى

)نامازلىرىڭالرنــى( پىيــادە ياكــى ئۇالغلىــق كېتىــپ بېرىــپ ئــادا قىلىــڭالر()2(.

قاتنــاش  مەيدانلىرىدىمــۇ،  ئــۇرۇش  ھالالردىمــۇ،  قورقۇنچلــۇق  يەنــى 
ــاز ئوقۇشــنى  ــەن بولســىمۇ، نام ــا  - ئىشــارەت بىل ــرى ئۈســتىدىمۇ، ئىم قوراللى

دېگەنلىكتــۇر. داۋامالشــتۇرۇڭالر 

ــان  ــەت بولمىغ ــقا ئىمكانىي ــە قاراش ــۇلمانالرنى قىبلىگ ــاال مۇس ــالھ تائ ئال
شــارائىتالردا، قىبلىگــە قاراشــنى شــەرت قىلماســتىن نامازنــى داۋامالشتۇرۇشــقا 
ــُه اهللِ﴾  ــمَّ وَْج ث

َ
ــوا ف

ُّ
 تَُول

َ
ــا أْيَنم

َ
ــرُِب ف ــْرُِق وَالَمْغ ــدۇ: ﴿َوهلِلِ الَم ــداق دەي ــرۇپ مۇن بۇي

يەنــى  »مەشــرىقمۇ، مەغرىپمــۇ ئالالھنىڭــدۇر. قايســىبىر تەرەپكــە يۈزلەنمەڭالر، 

)1( بۇخارى رىۋايىتى.
)2( بەقەرە سۈرىسى 238 - 239 – ئايەت.
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ــۇ ئالالھنىــڭ تەرىپىــدۇر«)1(. ئ

كىشــىلەرنى  ئوقۇيدىغــان  بىلــەن  بىپەرۋالىــق  نامازنــى  تائــاال  ئالــالھ 
ــْم  تِِه

َ
ــْن َصال ــْم َع ــَن ُه ِْي

َّ
. ال ــْيَ

ِّ
ُمَصل

ْ
ل
ِّ
ــُل ل َوْي

َ
ــدۇ: ﴿ف ــداق دەي ــدۇرۇپ مۇن ئاگاھالن

َســاُهْوَن﴾ يەنــى )شــۇنداق نامــاز ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھالىغــا ۋايكــى، ئــۇالر نامازنــى 
غەپلــەت بىلــەن ئوقۇيــدۇ()2(.

مۇنــداق  توغرۇلــۇق  ئەھمىيىتــى  نامازنىــڭ  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ــْم 

َ
ــْن ل ــِة، َوَم ِقَياَم

ْ
ــْوَم ال ــاةً يَ َ ــا َونَ ــوًرا َوُبْرَهانً ُ نُ

َ
ــْت ل ــا َكنَ ْيَه

َ
ــَظ َعل ــْن َحاَف دېگــەن: }َم

ــاُرون 
َ
ــَع ق ــِة َم ِقَياَم

ْ
ــْوَم ال ــاٌة، َوَكَن يَ َ ــاٌن َوالَنَ ــوٌر َوالَبُْرَه ُ نُ

َ
ــْن ل ــْم يَُك

َ
ــا ل ْيَه

َ
ــْظ َعل ُيَافِ

ــِف{ يەنــى »كىمكــى نامازنــى ئــۆز ۋاقتىــدا، تولــۇق 
َ
َبَّ اِبْــن َخل

ُ
َوَهاَمــاَن َوفِْرَعــْون وَأ

ئــادا قىلىدىكــەن، نامــاز ئۇنىڭغــا توغــرا يولــدا مېڭىشــتا نــۇر، )مۇســۇلمانلىقىغا( 
دەلىــل ۋە قىيامــەت كۈنىــدە )ئازابتىــن( نىجاتلىــق بولىــدۇ. كىمكــى ئۇنــى تــەرك 
ئېتىدىكــەن، ئۇنىڭغــا نۇرمــۇ يــوق، دەلىلمــۇ يــوق، قىيامــەت كۈنىــدە ئازابتىــن 
نىجاتلىقمــۇ يوقتــۇر. ئــۇ، قىيامــەت كۈنــى قــارۇن، پىرئــەۋن، ھامــان ۋە ئۇبــەي 

ئبنــى خەلەپلــەر بىلــەن بىرگــە قوپىــدۇ«)3(.

نامــاز مۇســۇلمان كىشــىدىن قەتئــى ســاقىت بولمايــدۇ. ھەتتــا نامــاز 
ئوقۇشــقا ئىما – ئىشــارەتكە چامى يېتىدىغان ۋەزىيەتتىكى كېســەل كىشــىدىنمۇ 
ســاقىت بولمايــدۇ. بــۇ ھەقتىكــى ئىســالم شــەرىئىتىنىڭ بەلگىلىمىســى مۇنــداق: 
»كېســەل كىشــى ئورنىدىــن تۇرۇشــقا ماجالــى بولســا، نامازنــى ئادەتتىكىــدەك 
ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇيــدۇ، ئەگــەر ئورنىدىــن تۇرالمايدىغــان ھالەتتــە بولســا، 
ئولتــۇرۇپ ئوقۇيــدۇ، ئەگــەر ئولتۇرۇشــقىمۇ قادىــر بواللمايدىغــان ھالەتتــە 
بولســا، ياتقــان يېرىــدە بېشــى بىلــەن ئىمــا  - ئىشــارەت قىلىــپ ئوقۇيــدۇ. ئەگەر 
كېســىلى ئېغىــر بولــۇپ، بېشــى بىلەنمــۇ ئىمــا  - ئىشــارەت قىاللمايدىغــان ياكــى 

)1( بەقەرە سۈرىسى 115 - ئايەت.
)2( مائۇن سۈرىسى 4 - 5 – ئايەتلەر.

)3( ئەھمەد رىۋايىتى.



60

ــن  ــاز ئۇنىڭدى ــال نام ــۇ ۋاقىتتى ــا، ش ــە بولس ــەنمەيدىغان ھالەتت ــۆزنى چۈش س
ــدۇ«)1(. كېچىكتۈرىلى

كېســەللىك ســەۋەبىدىن نامــاز ئوقۇشــقا ئامالســىز قالغــان كىشــىنىڭ ھالــى 
شــۇنداق بولغــان يــەردە، تېنــى ســاق، ئەقلــى  - ھوشــى جايىــدا تــۇرۇپ نامــاز 

ئوقۇمىغــان كىشــىنىڭ ھالــى قانــداق بــوالر...؟

بالىالرنــى كىچىكىدىــن نامازغــا ئادەتلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن ئۇالرنــى يەتتــە 
ــا  ــاز ئوقۇمىســا، نامازغ ــون ياشــقا كىرگەندىمــۇ نام ــرۇش، ئ ــا بۇي ياشــتا نامازغ
كۆنــدۈرۈش يۈزىســىدىن يېنىك ئۇرۇش ئىســالم شــەرىئىتىنىڭ بەلگىلىمســىدۇر. 
الَةِ  پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: }ُمــُروا اَْوالََدُكــْم بِالصَّ
{ يەنــى »بالىلىرىڭالرنــى يەتتــە يېشــىدا نامازغــا  ــْرٍ ــا لَِع ْيَه

َ
ــْم َعل ــْبٍع وَاْضُِبوُه لَِس

بۇيــرۇڭالر. ئــون ياشــقا كىرگەندىمــۇ نامــاز ئوقۇمىســا، يېنىــك ئــۇرۇڭالر«)2(.

شــۇنىمۇ ئەســتىن چىقارماســلىق كېرەككــى، ئىســالم دىنىــدا بالىالرنــى 
ــدۇ. بۇمــۇ  ــۇرۇش قەتئىــي چەكلىنى ــرەر مەســىلە ئۈچــۈن ئ ــن باشــقا بى نامازدى
ئىســالم نەزىرىــدە نامازنىــڭ نەقــەدەر مۇھىملىقىنــى ئىسپاتالشــقا يېتەرلىكتــۇر.

كۈندىلىك بەش ۋاخ نامازنىڭ سىرى

ئالــالھ تائــاال مۇســۇلمانالرغا پــەرز قىلغــان بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ئــادا 
قىلىنىــش ۋاقىتلىرىنــى كېچــە - كۈندۈزنىــڭ ئوخشــاش بولمىغــان ســائەتلىرىگە 
كۈندىلىــك  مۇســۇلمانالرنىڭ  ھەقىقەتتــە  نامــاز  ۋاخ  بــەش  بەلگىلىــدى. 
ــۋى  ــان مەنى ــۇپ پاكاليدىغ ــى يۇي ــرى ۋە گۇناھلىرىن ــان خاتالىقلى ــادىر قىلغ س
مۇنچىســىدۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســاھابىلەرگە بــۇ مەنىنــى مۇنــۇ 
ــْم  َحِدُك

َ
ــاِب أ ــراً بَِب نَّ َنْه

َ
ــْو أ

َ
ــْم ل ْيُت

َ
َرأ

َ
ــەتكەن: }أ ــەپ كۆرس ــەن ئىپادىل ــال بىل مىس

ــْن  ــَىٰ ِم ــوا: الَ َيْب
ُ
ال

َ
ٌء؟ ق ــِه َشْ ِ ــْن َدَرن ــَىٰ ِم ــْل َيْب ــرَّاٍت. َه ــَس َم ْ ــْوٍم خَ ــُه ُكَّ يَ ــُل ِمْن َيْغتَِس

)1( الهداية، اللباب شرح الكتاب 1 - توم 100 - بەت، فتح القدير 1 - توم 375 - بەت.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايتى.
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ــى   ــا{ يەن ََطايَ ــنَّ الْ ــو اهلل بِِه ــِس. َيْمُح َْم ــوَاِت الْ
َ
ل ــُل الصَّ ــَك َمَث ِ ٰذل

َ
ــاَل: ف

َ
ٌء. ق ــِه َشْ ِ َدَرن

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر كۈنــى ســاھابىلىرىدىن »ئېيتىىڭالرچــۇ! ئەگەر 
ســىلەرنىڭ ئۆيۈڭالرنىــڭ ئالدىــدا ئۆســتەڭ بولــۇپ، ئۇنىڭــدا ھــەر كۈنــى بــەش 
قېتىــم يۇيۇنســاڭالر، ســىلەرنىڭ بەدىنىــڭالردا كىــر قاالمدۇ؟« دەپ ســورىۋىدى، 
ــا پەيغەمبــەر  ــۇ ۋاقىتت ــاق، قالمايــدۇ« دەپ جــاۋاپ بېرىشــتى. ب ســاھابىلەر »ي
ئەلەيھىسســاالم ئۇالرغا »بەش ۋاخ نامازنىڭ مىســالى شــۇنىڭغا ئوخشاشــتۇركى، 

ــدى«)1(. ــدۇ« دې ــا چىقىرى ــى يوقق ــەن خاتالىقالرن ــڭ بىل ــالھ ئۇنى ئال

ئۇنىڭــدا  مەۋجۇداتكــى،  بىــر  يارىتىلغــان  ئاجايىــب  شــۇنداق  ئىنســان 
پەرىشــتىلەردە بولىدىغــان روھانىيلىــق، ھايۋانــالردا بولىدىغــان شــەھۋانىي 

ھــەۋەس ۋە يىرتقۇچــالردا بولىدىغــان غــەزەپ )ئاچچىــق( بــاردۇر.

كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا ئۇنىڭدىكــى شــەھۋانىي ھــەۋەس ياكــى غــەزەپ 
ئۇنىڭدىكــى روھانىيلىققــا غالىــب كېلىــپ، ئۇنــى تۈرلــۈك خاتالىقالرغــا باشــالپ 
كېتىــدۇ. ئىنســاننىڭ خاتالىشىشــى ئەيىــب ســانىلىدىغان ئىــش ئەمــەس. ھــەر 
قانــداق ئــادەم بالســى خاتالىشــىدۇ. لېكىــن ئــەڭ چــوڭ خاتالىــق ئىنســاننىڭ 
خاتالىقــالر ئۈســتىگە خاتالىقالرنــى ســادىر قىلىــش ئارقىلىــق، خاتالىقــالر 
ــۇپ كېتىشــىدۇر.  دېڭىزىغــا چۆكــۈش نەتىجســىدە، ھايۋانالرغــا ئوخشــاش بول
بــەش نامــازدا خاتاالشــقانالرنىڭ خاتالىقلىرىنــى تۈزىتىــپ توغــرا يــول تېپىشــى، 
غەپلەتتىكىلەرنىــڭ ئۇيقۇلىرىدىــن ئويغىنىشــى، ئازغانالرنىــڭ ئالــالھ تائــاال 
تەرەپكــە قايتىشــى ئۈچــۈن ناھايىتــى ياخشــى پۇرســەت بــار. بــۇ مەنىــدە 
ــًا ُيَنــاِدي ِعْنــَد ُكّ َِصــالٍَة: 

َ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: }اِنَّ هلِلِ َمل

ــڭ  ــى  »ئالالھنى ــا{ يەن اْطِفُؤوَه
َ
ــا ف ْدُتُموَه

َ
ــِى اَْوق

َّ
ــُم ال  نِْرَانُِك

َ
ــوا اىِل وُم

ُ
ــِى آَدَم ق ــا بَ يَ

ھــەر نامــاز ۋاقتىــدا، »ئــى ئــادەم بالىلىــرى! ئــۆزۈڭالر ياندۇرغــان ئوتۇڭالرنــى 
ئۆچــۈرۈش ئۈچــۈن نامــاز ئوقۇشــقا تــۇرۇڭالر« دەپ چاقىرىدىغــان مەخســۇس 

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــار«)1(. ــتىلىرى ب پەرىش

»بــەش ۋاخ نامازنىــڭ تەســىرى ئىنســاننىڭ گۇنــاھ ۋە خاتالىقلىرىنــى 
كۆپلىگــەن  ئۇنىــڭ  بەلكــى  قالماســتىن،  چەكلىنىــپ  بىلەنــال  ئۆچــۈرۈش 
ئىجابىــي تەرەپلىــرى بــار. بــەش ۋاخ نامــاز ئــەڭ ئــاۋۋال ئىنســاننى ئىنســانلىق 
ســاالھىيىتىگە كۆتۈرگــەن ۋە پەرىشــتىلەرنى ئۇنىڭغــا ســەجدە قىلىشــقا اليىــق 
نامــاز  ۋاخ  بــەش  كۈندىلىــك  غىزاالندۇرىــدۇ.  روھنــى  ئىنســانلىق  قىلغــان 
ئىنســاننىڭ ماددىــي ئوي_پىكىرلەردىــن مۇتلــەق ئازات بولۇپ، ئالــالھ تائاالنىڭ 
ھۇزۇرىغــا مۇناجــات قىلىــش ئارقىلــق ئۆزىنىــڭ روھىنــى يۈكسەلدۈرەلىشــى 
ئۈچــۈن ئــەڭ ياخشــى ئىبادەتتــۇر. ئىنســاننىڭ مەنىــۋى غىزاســىنى ئالىمالرنىــڭ 
ئىلىمــى، ياكــى ئەدىپلەرنىــڭ ئەدەبىياتــى ياكــى پەيالســوپالرنىڭ پەلسەپەســى 
ئالــالھ  ۋە  مەرىپىتــى  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  پەقــەت  ئۇنــى  تەمىنلىيەلمەيــدۇ. 
ــۇددى  ــەلدۈرەلەيدۇ. خ ــدۇ ۋە يۈكس ــال تەمىنلىيەلەي ــان يېقىنلىق ــا بولغ تائاالغ
ئاشــقازاننىڭ ئېھتىياجــى كۈندىلىــك ئــۈچ ۋاخ غىزالىنىــش بىلــەن تەمىــن 
ئېتىلگەنــدەك، روھنىــڭ كۈندىلىــك ئېھتىياجىمــۇ بــۇ بــەش ۋاخ نامــاز بىلــەن 
تەمىــن ئېتىلىــدۇ. مۇندىــن باشــقا يەنــە، ئىنســان بۇ بــەش ۋاخ ناماز ئەسناســىدا 
ــڭ  ــالھ تائاالنى ــدۇ. ئال ــى قىلى ــە تەرەقق ــي ئالەمگ ــن روھى ــي ئالەملەردى ماددى
ــالھ  ــق ئال ــۇ ئارقىلى ــەن ئۇچرىىشــىدۇ. ب ــڭ بىل ــۇپ، ئۇنى ــر بول ــا ھازى ھۇزۇرىغ
تائاالدىــن پۈتــۈن ھاجەتلىرىنــى خىجىــل بولماســتىن تىلەيــدۇ، ئالــالھ تائاالمــۇ 

ــدۇ«)2(. ــى راۋا قىلى ــڭ ھاجەتلىرىن ــتىن ئۇنى زىرىكمەس

ــاَل اهلل 
َ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھەدىــس قۇدســىدا مۇنــداق دەيــدۇ: }ق

َعْبــُد: 
ْ
ــاَل ال

َ
ــإَِذا ق

َ
َل. ف

َ
. َولَِعْبــِدي َمــا َســأ ــالَةَ بَيـْـِي َوَبــْيَ َعْبــِدي نِْصَفــْيِ َســْمُت الصَّ

َ
: ق

َ
َتَعــاىل

ــاَل: ﴿الرَّمْحـٰـِن الرَِّحيــِم﴾. 
َ
: مَحِــَدِن َعْبــِدي. َوإَِذا ق

َ
ــاَل اهلل َتَعــاىل

َ
ِمــَي﴾ ق

َ
َعال

ْ
َْمــُد هلل َربِّ ال ﴿احلْ

ــِدي  ــَدِن َعْب ــاَل: َمَّ
َ
يــِن﴾ ق ــْوِم ادلِّ ـِـِك يَ ــاَل: ﴿َمال

َ
ــِدي. َوإَِذا ق َّ َعْب ــَىٰ َعَ

ْ
ث
َ
: أ

َ
ــاَل اهلل َتَعــاىل

َ
ق

)1( تەبەرانى رىۋايىتى.
)2( دوكتۇر يۇسۇف ئەل قەرداۋىينىڭ»العبادة في اإلسالم« ناملىق ئەسىرىدىن.
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ــاَل: ٰهــَذا بَيـْـِي 
َ
ــاَل: ﴿إِيَّــاَك َنْعُبــُد َوإِيَّــاَك نَْســَتِعُي﴾ ق

َ
ــإَِذا ق

َ
َّ َعْبــِدي( ف ــوََّض إِلَ

َ
ةً: ف ــاَل َمــرَّ

َ
)َوق

ــَن  ِي
َّ

ــَتِقيَم ِصَاَط ال ُمْس
ْ
َاَط ال ــا الــرِّ ــاَل: ﴿اْهِدنَ

َ
ــإَِذا ق

َ
َل. ف

َ
ــأ ــا َس ــِدي َم ــِدي َولَِعْب ــْيَ َعْب َوَب

ــاَل: ٰهــَذا لَِعْبــِدي َولَِعْبــِدي َمــا 
َ
ــَي﴾. ق

ِّ
ال ْيِهــْم َوالَ الضَّ

َ
َمْغُضــوِب َعل

ْ
ْيِهــْم َغــْرِ ال

َ
ْنَعْمــَت َعل

َ
أ

َل{ يەنــى  »ئالــالھ« نامازنــى مــەن بىلــەن بەندەمنىــڭ ئارىســىدا ئىككىگــە 
َ
َســأ

بۆلــدۈم. بەنــدەم ئۈچــۈن ســورىغىنىنى بېرىمــەن« دېــدى. بەنــدە )فاتىھــە 
ِمَي﴾ يەنى )بارچــە مەدھىيەلەر 

َ
َعال

ْ
ِّ َربِّ ال َْمــُد هلل سۈرىســنى ئوقۇشــقا باشــالپ( ﴿احلْ

ئالەملەرنىــڭ رەببــى ئالالھقــا خاســتۇر( دېگەنــدە، ئالــالھ ›بەنــدەم مېنــى 
مەدھىيەلىــدى‹ دەيــدۇ. ئــۇ ﴿الرَّمْحـــِن الرَِّحيِم ﴾  يەنــى )ئالالھ ناھايىتــى مىھرىبان 
ۋە تولىمــۇ شــەپقەتلىكتۇر( دېگەنــدە، ئالالھ:›بەنــدەم مېنــى ماختىــدى‹ دەيــدۇ. 
يــِن﴾ يەنــى )ئالــالھ قىيامــەت كۈنىنىــڭ ئىگىســىدۇر( دېگەندە،  ئــۇ ﴿َمالـِـِك يـَـْوِم ادلِّ
ــَتِعُي﴾  ــاَك نَْس ــُد وإِيَّ ــاَك َنْعُب ئالــالھ: ›بەنــدەم مېنــى ئۇلۇغلىــدى‹ دەيــدۇ. ئــۇ ﴿إِيَّ
يەنــى )ئــى ئالــالھ! ســاڭىال ئىبــادەت قىلىمىــز ۋە ســەندىنال يــاردەم ســورايمىز( 
ــۇ مــەن بىلــەن بەنــدەم ئوتتۇرىســىدىكى ئىــش، بەنــدەم  دېگەنــدە، ئالــالھ: ›ب
ــَن  ِي

َّ
َاَط الُمســَتِقيَم. ِصَاَط ال ــرِّ ــا ال ئۈچــۈن ســورىغىنى بــار‹ دەيــدۇ. ئــۇ ﴿اهِدنَــــ

ــا  ــرا يولغ ــى توغ ــى )بىزن ــَي﴾ يەن
ِّ
ال ــْم َوالَ الضَّ يِه

َ
ــوِب َعل ــرِ الَمغُض ــْم َغ يِه

َ
ــَت َعل نَعم

َ
أ

ــەس، ســەن  ــا ئەم ــڭ يولىغ ــڭ ۋە ئازغانالرنى ــەزەپ قىلىنغانالرنى باشــلىغىن، غ
ــۇ  ــالھ: ›بەندەمنىــڭ ب ــدە، ئال ــام قىلغانالرنىــڭ يولىغــا باشــلىغىن( دېگەن ئىنئ
تىلىكىنــى قوبــۇل قىلدىــم. بەنــدەم ئۈچــۈن ســورىغىنىنى بېرىمــەن‹ دەيــدۇ«)1(.

ــى  ــڭ نامازدىك ــەن بەندىنى ــاال بىل ــالھ تائ ــاالم ئال ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
 َُّ ــَل اهلل َب

ْ
ق
َ
ــلِّ أ ــاَم يَُص

َ
ــَل إَِذا ق ــدۇ: } إِنَّ الرَُّج ــداق دەي ــىتىپ مۇن ــى كۆرس يېقىنلىقىن

ــِدَث َحــَدَث ُســوٍء { يەنــى »ھەقىقەتــەن ئىنســان  ْو ُيْ
َ
ــَب أ ــِه بِوَْجِهــِه، َحــىَّ َيْنَقلِ ْي

َ
َعل

نامازغــا تۇرغاندىــن باشــالپ، نامىزىنــى تۈگەتكىنىگــە ياكــى بىــرەر ئەھــۋال يــۈز 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
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بېرىــپ نامازدىــن چىققىنىغــا قــەدەر، ئالــالھ ئۇنىڭغــا نەزەر ســېلىپ تۇرىــدۇ«)1(.

نامازنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

نامازنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

نامازنىــڭ ئاخىرەتلىــك پايدىلىرىنــى ســاناپ بولــۇش قىيىــن. چۈنكــى نامــاز 
ئىســالمنىڭ ئالدىنقــى پــەرزى، ئالــالھ تائاالنىــڭ نەزىرىدىكــى ئــەڭ ئۇلــۇغ 
ــۇ  ــى مۇكاپاتلىرىم ــڭ ئاخىرەتتىك ــەن ئۇنى ــارى بىل ــى ئېتىب ــادەت بولغانلىق ئىب
ــا ئېرىشــىش  ــە نىجاتلىقق ــەڭ چــوڭ پايدىســى ئاخىرەتت ــدۇر. نامازنىــڭ ئ كاتتى
ئارقىلىــق جەننەتنــى قازىنىشــتۇر. »مۇئمىنلــەر ھەقىقەتــەن بەختكــە ئېرىشــتى. 
ــن  ــڭ ئۇلۇغلىقىدى ــالھ تائاالنى ــدا ئال ــى، نامازلىرى ــۇنداق مۇئمىنلەرك ــۇالر ش ئ

ــالردۇر«)2(. ــپ تۇرغۇچى ــن ئەيمىنى ــۈر بېســىپ كەتكەنلىكتى س

نامازنىڭ ئاخىرەتلىك باشقا پايدىلىرى تۆۋەندىكىچە:

چىــن  قىلىــپ،  رىئايــە  تولــۇق  تەرتىپلىرىگــە   – قائىــدە  بارلىــق   -  1
ــى  ــدۇ، روھىن ــىنى پاكالي ــاننىڭ نەپس ــاز ئىنس ــان نام ــەن ئوقۇلغ ــالس بىل ئىخ
چۈنكــى  كۆتۈرىــدۇ.  دەرىجىلەرگــە  يۈكســەك  ئــەڭ  ئۇنــى  يۈكســەلدۈرۈپ، 
ــە  ــتىدىن غەلىب ــلىرى ئۈس ــىي ـ ھەۋەس ــڭ نەپس ــى ئۇنى ــاننىڭ روھانىيلىق ئىنس
قىلىــپ، يۈكســەلگەن ۋاقتىــدا ئىنســان پەرىشــتىلەرنىڭ مەرتىۋســىگە، گاھىــدا 
ــپ يۈكســىلىدۇ. ئەكســىچە  ــي قىلى ــە تەرەققى ــرى مەرتىبىلەرگ ــۇ يۇقى ئۇالردىنم
ــى  ــڭ روھانيلىقىن ــلىرى ئۇنى ــىي  - ھەۋەس ــاننىڭ نەپس ــى ئىنس ــدا، يەن بولغان
گاھىــدا  ئوخشــاش،  ھايۋانالرغــا  ئىنســان  ۋاقتىــدا  چۈشــكەن  بېســىپ 
ھايۋاندىنمــۇ تــۆۋەن دەرىجىگــە چۈشــۈپ قالىــدۇ. نامــاز ئالــالھ تائــاال بىلــەن 
ئىنســان ئوتتۇرىســىدىكى خالىــق )ياراتقۇچــى( بىلــەن مەخلــۇق )يارىتىلغۇچــى( 
مۇناســىۋىتىنىڭ ئــەڭ كۆرۈنەرلىــك نامايەندىســىدۇر. ئىنســان نامــازدا تۇرغــان 

)1( ئىبنى ماجە رىۋايتى.
)2( مۇئمىنۇن سۈرىسى 1 - ئايەت.
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ۋاقىتلىرىــدا ئــەڭ ياخشــى لەھزىلــەر ئىچىــدە تۇرغــان بولىــدۇ ۋە بــۇ ئەســنادا 
ئالــالھ تائاالنىــڭ ھەققىنــى ئــادا قىلغــان بولىــدۇ. ئالــالھ تائاالنىــڭ ھەققىنــى 

ــتۇر. ــى قازىنىش ــىل جەننەتلەرن ــەڭ ئېس ــى ئ ــڭ مۇكاپات ــادا قىلغانالرنى ئ

2 - ھەقىقىــي نامــاز ئىنســاننى گۇنــاھ، يامــان ئىشــالردىن توســااليدۇ. 
ــڭ  ــالھ تائاالنى ــم ئال ــەش قېتى ــدە ب ــر كۈن ــى بى ــان كىش ــاز ئوقۇغ ــى نام چۈنك
ھۇزۇرىغــا يۈزلىنىــپ، ئۇنىڭغــا ئەھدىســىنى يېڭىــالپ تۇرغــان ئىكــەن، ئالــالھ 
تائــاال ئــۇ كىشــىنى ئــۆز ھىمايىســىگە ئالىــدۇ. ئــۇ قانداقــال بىــر كىشــىنى 
يوللىرىنــى  ئىشــالرنىڭ  ياخشــى  ئۇنىڭغــا  ئالىدىكــەن،  ھىمايىســىگە  ئــۆز 
ئوڭايالشــتۇرۇپ بېرىــدۇ، ئۇنــى يامــان ئىشــالردىن يىراقالشــتۇرىدۇ. نەتىجىــدە، 
شــەيتان ئــۇ كىشــىگە زىيــان يەتكۈزەلمەيــدۇ. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە 
ــِر﴾ يەنــى  [

َ
ــَى َعــِن الَفْحَشــاء وَالُمْنك ــالَةَ َتْن بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿إنَّ الصَّ

ــىدۇ[)1(. ــن توس ــالردىن ۋە گۇناھالردى ــھ ئىش ــەن قەبى ــاز ھەقىقەت نام

ئەممــا چىــن ئىخالســتىن يىــراق ھالــدا، بىپەرۋالىــق بىلــەن ئوقۇلغــان نامــاز 
ــۇ، زامانىمىزدىكــى كۆپىنچــە  ــا ب ــان ئىشــالردىن توســالمايدۇ. مان كىشــىنى يام

مۇســۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىــدۇر.

كەچــۈرۈم  خاتالىقلىــرى  ۋە  گۇنــاھ  ئىنســاننىڭ  ئارقىلىــق  نامــاز   -  3
قىلىنىــدۇ. چۈنكــى ھــەر قانــداق ســاۋابلىق ئىشــالر گۇناھالرنــى يۇيىــدۇ. ئالــالھ 
يئــــاِت﴾  يەنى  تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دېگــەن: ﴿اِنَّ احَلَســَناِت يُذِهْبَ السَّ

ــدۇ[)2(. ــا چىقىرى ــى يوقق )شۈبھىســىزكى، ياخشــىلىقالر يامانلىقالرن

نامــاز ياخشــى ئىشــالرنىڭ ئاساسچىســى بولغاچقــا، ئۇنىــڭ بىلــەن گۇنــاھ، 
يامــان ئىشــالرنىڭ يۇيۇلىشــى تەبىئىيــدۇر.

ــُس  َْم ــالَةُ الْ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ مەنىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: }الصَّ
ِــُر{ يەنــى »بــەش ۋاخ  َبائ

َ
ك

ْ
ــَش ال ــْم ُتْغ

َ
ــا ل ــنَّ َم ــا بَيَْنُه ــاَرٌة لَِم فَّ

َ
ــِة ك ُُمَع  اجلْ

َ
ــُة إىِل ُُمَع وَاجلْ

)1( ئەنكەبۇت سۈرىسى 45 ـ ئايەت.
)2( ھۇد سۈرىسى 114 – ئايەت.
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نامازنىــڭ ۋە جۈمەدىــن جۈمەگىچــە بولغــان ۋاقىتالرنىــڭ ئارىســىدا ســادىر 
بولغــان گۇنــاھ ۋە خاتالىقــالر ― ئەگــەر چــوڭ گۇناھالردىــن بولمىســا ـــــ بــۇ 

ــدۇ«)1(.  ــەن يۇيۇلى ــازالر بىل نام

ــى  ــا يېقىنالشــتۇرۇش نەتىجىســدە، ئۇن ــالھ تائاالغ ــاز كىشــىنى ئال 4 - نام
ــاال  ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــە كۆتۈرى ــي مەرتىبىلەرگ ــدا ئالى ــڭ دەرگاھى ــالھ تائاالنى ئال
ــَرِْب﴾ يەنــى )ئالالھقــا ســەجدە قىلغىــن. )شــۇ 

ْ
ــُجْد وَاق قۇرئــان كەرىمــدە: ﴿وَاْس

ــدۇ)2(.  ــق ھاســىل قىلغىــن( دەي ــا( يېقىنلى ــق ئۇنىڭغ ئارقىلى

ئالــالھ تائاالغــا چىــن ئىخــالس ۋە ســەمىمى ســۆيگۈ بىلــەن ســەجدە قىلىپ 
نامــاز ئــادا قىلغــان كىشــى ئالــالھ تائاالغــا چوقــۇم يېقىنلىــق ھاســىل قىالاليــدۇ. 
ــا ۋە  ــڭ دۇني ــن، ئۇنى ــن كېيى ــا ئايالنغاندى ــڭ يېقىنىغ ــالھ تائاالنى ــان ئال ئىنس
ــى مەرتىۋىســىمۇ  ــدۇ ۋە ئاخىرەتتىك ــرى راۋا بولى ــۈن ھاجەتلى ــك پۈت ئاخىرەتلى

ئۆســىدۇ.

نامازنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى

ــۇ  ــدۇ. ئ ــداش يۈزىســىدىن ئوقۇلى ــى ئورۇن ــڭ ئەمرىن ــالھ تائاالنى ــاز ئال نام
بەندىلىرىنــى پايدىســىز ۋە ھېكمەتســىز ئەمەللەرگــە ئەســال بۇيرىغــان ئەمــەس. 
ــا،  ــك بولغاچق ــز چەكلى ــز، ئىدراكىمى ــۈن ئىلمىمى ــز ئۈچ ــان بولغانلىقىمى ئىنس
ئىســالم شــەرىئىتىدە بۇيرۇلغــان پۈتــۈن ئەھكامالرنىــڭ ھېكمــەت ۋە ســىرلىرىنى 
بىلىــپ بولۇشــقا ئاجىزمىــز. شــۇنداقتىمۇ، ئالــالھ تائاالنىــڭ ئىلمىگــە نىســبەتەن 
دېڭىزدىــن بىــر تامچــە بولغــان چەكلىــك ئىلمىمىــز ۋە ئاجىزانــە ئەقلىمىــز 
بىلــەن ئىبادەتلەرنىــڭ ھېكمــەت ۋە ســىرلىرىدىن مىڭدىــن بىرىنــى بىلەلىگــەن 
بولســاقمۇ، بىزلەرگــە مەلــۇم بولمىغانلىرىنىــڭ ھەممىســى ئالــالھ تائاالغــا ئېنىــق 
ــالھ  ــەن ئال ــى  )ھەقىقەت ﴾ يەن

ً
ــا م

ْ
ٍء ِعل ــُكلِّ َشْ ِ ط ب

َ
ــا ــْد أح

َ
ــدۇر. ﴿وَاَنَّ اهلل ق مەلۇم

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئەلەق سۈرىسى ئاخىرقى ئايەت.
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ھەممــە نەرســىنى تولــۇق بىلگۈچىــدۇر()1(.

لِْيالً﴾  يەنى )سىلەر ئازال ئىلىم بېرىلدىڭالر()2(.
َ
 ق

َّ
ِم إال

ْ
ِعل

ْ
 اُْوتِيُْتم ِمَن ال

َ
﴿َوما

ــم  ــازال ئىلى ــە ئ ــى ئۈچــۈن بىزگ ــك بولغىن ــز چەكلى ــز ۋە ئىدراكىمى ئەقلىمى
ــق  ــۇ دۇنيالى ــۇ نامازنىــڭ ب ــان قىلىنىدىغــان پايدىالرم ــدە باي بېرىلگــەن. تۆۋەن

ــدۇر. ــن بېرى ــڭ مىڭدى پايدىلىرىنى

ناماز ھۇزۇر_ھاالۋەت ۋە كۆڭۈل ئاراملىقىنىڭ ئامىلىدۇر

ــى  ــان ۋە دىققىتىن ــن باشــقىنى ئويلىمىغ ــالھ تائاالدى ــادەم ئال مۇســۇلمان ئ
ــۇرۇپ،  ــاز ئوقۇشــقا ت ــدا نام ــا مۇناجــات قىلىشــقىال بېغىشــلىغئانن ھال ئۇنىڭغ
پۈتــۈن ۋۇجــۇدى بىلــەن ئۇنىڭغــا بېرىلگىنىــدە، ئۇ ئــادەم دۇنيانىڭ ھــەر قانداق 
ــدا،  ــان ھال ــازات بولغ ــىزلىكلىرىدىن ئ ــۈن كۆڭۈلس ــرى ۋە پۈت ــەم  - قايغۇلى غ
ئالــالھ تائاالنىــڭ ھۇزۇرىــدا ئامانلىــق، خاتىرجەملىك ۋە ســائادەتمەنلىك ھېس 
قىلىــدۇ. مانــا بــۇ، ھۇزۇ_ھاالۋەتنىــڭ ئۆزىــدۇر. چۈنكــى غــەم  - قايغۇالرنــى ۋە 

كۆڭۈلســىزلىكلەرنى ۋاقىتلىــق ئونتۇشــمۇ ئىنســانغا راھــەت بېغىشــاليدۇ.

ناماز پاكىزىلىق ۋە گۈزەللىكتۇر

ئىســالم دىنىــدا پــەرز قىلىنغــان بــەش ۋاخ نامــاز ئىنســان روھىنــى كىبىــر، 
بولغىنىــدەك،  تازىلىــق  مەنىــۋى  پاكاليدىغــان  مەغرۇرلۇقتىــن  ۋە  غەپلــەت 
ئــۇ، ئىنســان بەدىنىنــى ۋە كىيىملىرىنــى پاســكىنىلىقالردىن، كىرالردىــن ۋە 
يېقىمســىز ھىدالردىــن پاكاليدىغــان ئەمەلىــي چــوڭ تازىلىقتــۇر. ئالــالھ تائــاال 
مۇســۇلمانالرنى نامــاز ئوقــۇش ئۈچــۈن بەدىنىنــى، كىيىملىرىنــى ۋە نامــاز 
ئوقۇيدىغــان جاينــى پاكىــز تۇتۇشــقا ۋە تاھــارەت ئېلىــش ئارقىلىــق پاكىزلىــق 
ئۈســتىگە پاكىزلىــق قوشۇشــقا ئەمــر قىلغــان. نامازنىــڭ ئاچقۇچــى پاكىزلىقتــۇر. 

)1( تاالق سۈرىسى 12 - ئايەت.
)2( ئىسرا سۈرىسى 85 - ئايەت.



68

ــداق  ــدە مۇن ــان كەرىــمـ ــاال قۇرئ ــالھ تائ ــەرتىدۇر. ئال ــڭ ش ــق نامازنى پاكىزلى
ــْم إىَل  ــْم وَاَيِْديَُك وا وُُجْوَهُك

ُ
ــل ِس

ْ
اغ

َ
ــالَةِ ف ــْم إىَل الصَّ ْمُت

ُ
ــوا إذاَ ق ــَن آَمُن ِْي

َّ
اَيُّهاال

َ
ــدۇ: ﴿يا دەي

ــُروا﴾  هَّ اطَّ
َ
 ف

ً
ــا ــْم ُجُنْوب ْنُت

ُ
ــْيِ َوإْن ك ْعَب

َ
ــْم إىل الك ُك

َ
ــُكْم وأرُْجل ــُحوا بُِرُؤِس ــِق وَاْمَس ِ الَمراَف

ــاز ئوقۇماقچــى بولغىنىــڭالردا، يۈزۈڭالرنــى  يەنــى )ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! نامــ
ــىڭالرغا  ــۇڭالر، بېش ــۇپ يۇي ــەن قوش ــڭالر بىل ــى جەينىكى ــۇڭالر، قولۇڭالرن يۇي
مەســھى قىلىــڭالر، پۇتۇڭالرنــى ئوشــۇقۇڭالر بىلــەن قوشــۇپ يۇيــۇڭالر. ئەگــەر 

ــڭالر()1(. ــپ( پاكىزلىنى ــلى قىلى ــاڭالر )غۇس ــۇپ بولس جۇن

ــَب،  ي ــبُّ الطِّ ــٌب ُيِ ــدۇ: }إِنَّ اهلل َطيِّ ــداق دەي ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن پەيغەمب
پاكلىقنــى  ئــۇ  پاكتــۇر،  ئالــالھ  يەنى»ھەقىقەتــەن  ــَة{ 

َ
انلََّظاف ُيِــبُّ  نَِظيــٌف 

ياقتۇرىــدۇ. ئــۇ پاكىــزدۇر، پاكىزلىقنــى ياقتۇرىــدۇ«)2(.

نامازلىرىغــا،  ھېيــت  ۋە  جۈمــە  مۇســۇلمانالرنى  دىنــى  ئىســالم  شــۇڭا 
شــۇنداقال ئاممىــۋى ســورۇنالرغا بېرىشــتىن بــۇرۇن غۇســلى قىلىپ پاكىزلىنىشــقا 
بۇيرۇغــان. مانــا بــۇ، مۇســۇلمانالرنىڭ بىــرـ  بىرىنــى يېقىمســىز ھىدلىــرى بىلــەن 
ــز،  ــدە پاكى ــڭ ۋە باشــقىالرنىڭ كۆزى ــر  - بىرىنى راھەتسىزلەندۈرمەســلىكى، بى
گــۈزەل بولۇشــلىرى ئۈچــۈن ئىــدى. پاكىزلىــق، كىشــىنىڭ ئۆزىگــە ۋە باشــقىالرغا 
ناھايىتــى پايدىلىــق ئىشــتۇر. چۈنكــى ئــۆزى پاكىــز بولغان كىشــى مىكروبالردىن 
ئــۇزاق تۇرغىنــى ئۈچــۈن كېســەللىكلەردىن ســاقلىنىپ قالغىنىــدەك، چىرايلىــق، 
گــۈزەل قىياپەتكــە كىرىــدۇ. گــۈزەل قىياپەتلىــك ئادەمدىــن كىشــىلەر نەپــرەت 
قىلمايــدۇ، بەلكــى ئۇنــى ھۆرمەتلەيــدۇ. پاكىزلىقنىــڭ مۇندىــن باشــقا كۆپلىگەن 

پايدىلىــرى بــاردۇر.

ناماز ئىنساننىڭ سەۋرچانلىقىنى ۋە چىداملىقىنى ئاشۇرىدۇ

»ئىســالم دىنــى تەلــەپ قىلغــان ھەقىقىــي نامــاز مۇســۇلمان ئادەمنــى 
ــەۋرچانلىقىنى ۋە  ــڭ س ــق ئۇنى ــەش ئارقىلى ــەن تەمىنل ــەر بىل ــۋى قۇۋۋەتل مەنى

)1( مائىدە سۈرىسى 6 – ئايەت.
)2( تىرمىزى رىۋايىتى.
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ــرى ۋە  ــڭ قىينچىلىقلى ــا دۇنيانى ــۇنىڭدەك ئۇنىڭغ ــۇرىدۇ. ش ــى ئاش چىداملىقىن
مۇســىبەتلىرى ئۈچــۈن تەســەللى بېرىــدۇ. شــۇڭا ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمدە 
ــالَةِ﴾ يەنــى )ئــى ئىمــان  ــْرِ والصَّ ِْيــَن آَمُنــوا اْســَتِعْيُنوا بالصَّ

َّ
اَيُّهــا ال

َ
مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿يا

ئېيتقانــالر! ســەۋر ئارقىلىــق ۋە نامــاز ئارقىلىــق )ئالالھتىن( ياردەم تىلــەڭالر()1(.

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــرەر قىيىــن مەســىلىگە دوچ كېلىــپ قالغــان 
ھامــان نامــاز ئوقۇيتتــى«)2(.

زامانىمىزدا باشــقا دىندىكى كىشــىلەردىنمۇ كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ ۋە تىببىي 
مۇتىخەسسىســلەرنىڭ مۇســۇلمانالرنىڭ نامــاز ئوقۇشــتىن قانچىلىغــان ھېسســىي 
ــز.  ــى كۆرىدىغانلىقىنــى ئســپاتالپ بېرىۋاتقانلىقىنــى كۆرىمى ۋە مەنىــۋى پايدىالرن
ئۇالردىــن دوكتــۇر كېســس كارل مۇنــداق دەيــدۇ: »نامــاز پائالىيەتچانلىقنــى 
ئاشۇرۇشــتا، بۈگۈنكــى كۈنىمىزگــە قــەدەر تونۇلــۇپ كەلگــەن ئــەڭ چــوڭ قــۇۋۋەت 
مەنبىئىــدۇر. مــەن دوختۇرلــۇق ســۈپىتىم بىلــەن داۋاالش ئۈنــۈم بەرمىگــەن 
كېيىــن،  قىلغاندىــن  ئــادەت  ئوقۇشــنى  نامــاز  كېســەللەرنىڭ  كۆپلىگــەن 
ياخشــىلىنىپ كەتكەنلىكىنــى كــۆردۈم. نامــاز كــۈچ  - قۇۋۋەتنىــڭ كاپالىتىــدۇر. 
چۈنكــى بىــز نامىزىمىــزدا ئۆزىمىزنــى ئــەڭ كۈچلــۈك بولغــان بىــر زاتقــا باغاليمىــز، 
ــڭ ســورىغانلىرىمىز ھەسســىلەپ  ــدە بىزنى ــاردەم ســورايمىز. نەتىجى ــن ي ئۇنىڭدى

ــز ئاشــىدۇ.« ــەن ھەرىكەتچانلىقىمى ــاز بىل ــن باشــقا نام ــدۇ. ئۇنىڭدى بېرىلى

مانــا بــۇ، باشــقا دىنالردىمــۇ ئورتــاق بولغــان ئومۇمىــي نامازنىــڭ پايدىســى. 
ئەممــا ئىســالم دىنىدىكــى نامازنىــڭ پايدىلىرىنــى تولــۇق تەســۋىرلەپ بولــۇش 

قىيىــن«)3(.

ناماز ئەخالقنى كۈچەيتىدىغان قۇۋۋەتتۇر

ــى  ــۇ، ۋىجدانن ــۇر. ئ ــي قۇۋۋەتت ــۈن ئەخالقى ــى ئۈچ ــۇلمان كىش ــاز مۇس نام

)1( بەقەرە سۈرىسى 153 - ئايەت.
)2( ئەھمەد رىۋايىتى.

)3( دوكتۇر يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ »العبادة في اإلسالم« ناملىق ئەسىرىدىن.
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يامــان ئىشــالرنى تــەرك ئېىتــپ، ياخشــى ئىشــالرنى قىلىشــقا ئۇندەيدىغــان 
تۈرتكــە. دۇنيانىــڭ قاتتىقچىلىقلىــرى ۋە بااليىئاپەتلىرىگــە تەۋرەنمــەي تاقابىــل 
تۇرۇشــقا مەدەتــكاردۇر. نامــاز ئارقىلىــق ھاســىل بولغــان بــۇ ئەخالقىــي قــۇۋۋەت 
كىشــىنىڭ قەلبىــدە پەقــەت ئالــالھ تائاالدىنال قورقــۇش تۇيغۇســىنى ئويغىتىىدۇ 
ۋە ئىنســاندىكى ۋاقىتقــا رىئايــە قىلماســلىق، ھورۇنلــۇق، پائالىيەتســىزلىك 
پائالىيەتچــان،  ئۇنىــڭ  ئۆزگەرتىــپ،  ئاجىزلىقالرنــى  ئىنســانىي  قاتارلىــق 
ــۇ  ــاال ب ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــىنى كاپالەتلەندۈرى ــۇجائەتلىك بولۇش ــق، ش ئىنتىزاملى
، وَاِذاَ 

ً
ــُزواع ُّ َج ــرَّ ــُه ال ، اِذاَ َمسَّ

ً
ــواع

ُ
ــَق َهل َن ُخلِ

َ
ــا س

ْ
ــدۇ: ﴿اِنَّ اإلن ــداق دەي ــدە مۇن مەنى

ــوَن﴾  يەنــى )ئىنســان  ــْم داَئُم ــْم َعَ َصالَتِِه ــَن ُه ِْي
َّ

، ال ــْيَ
ِّ
 الُمَصل

َّ
، ااِل

ً
ــواع ــْرُ َمُن َمّســُه الَ

ــە،  ــىزلىك يەتس ــرەر كۆڭۈلس ــا بى ــدى. ئۇنىڭغ ــىز يارىتىل ــەن چىدامس ھەقىقەت
زارلىنىــپ كېتىــدۇ. بىــرەر ياخشــىلىق يەتســە، بېخىللىــق قىلىــدۇ. پەقــەت 

ــنا()1(. ــن مۇستەس ــالر بۇنىڭدى ــە داۋام قىلغۇچى ــا ھەمىش نامازغ

بــۇ ئايەتتىــن نامازنىــڭ پۈتــۈن شــەرتلىرىگە رىئايــە قىلىــپ، ئۇنــى ۋاقتىــدا 
ئوقۇمايدىغانالردىــن  نامــاز  جەھەتتــە،  ئەخالقىــي  قىلىدىغانالرنىــڭ  ئــادا 
ِــم  پەرقلىــق ئىكەنلىكىنــى كۆرىمىــز. ئالــالھ تائــاال يەنــە مۇنــداق دېگــەن: ﴿وَاَق
ــِر﴾  يەنــى )نامازنــى )تەلەپكــە اليىــق( 

َ
ء وَالُمْنك

َ
ــالَةَ َتْنــَى َعــِن الَفْحشــا ــالَةَ اِنَّ الصَّ ِالصَّ

ئۇقۇغىــن. نامــاز ھەقىقەتــەن قەبىــھ ئىشــالردىن ۋە گۇناھالردىــن توســىدۇ()2(.

ــر قىســىم كىشــىلەرنىڭ ئەخالقىدىكــى ۋە  ــان بى ــاز ئوقۇۋاتق ــەش ۋاخ نام ب
ــڭ  ــان نامازلىرىنى ــڭ ئوقۇغ ــالر ئۇالرنى ــالر ۋە بۇزۇقلۇق ــتېلىدىكى ناچارلىق ئىس
مەنىســىز ۋە پايدىســىز ھەرىكەتتىنــال ئىبــارەت بىــر نەســە ئىكەنلىكىدىن دېرەك 
بېرىــدۇ. ئەگــەر ئــۇالر نامازنــى ھەقىقىــي ماھىيىتــى بويىچــە، ئىخــالس بىلــەن 
ئۇقۇغــان بولــۇپ، نامازلىــرى ئالــالھ تائاالنىــڭ دەرگاھىــدا قوبــۇل بولغــان 
بولســا ئىــدى، ئەلۋەتتــە، ئۇالرنىــڭ نامازلىــرى ئۇالرنــى ئەخالقســىزلىقالردىن ۋە 

)1( مەئارىج سۈرىسى 19 - 22 – ئايەت.
)2( ئەنكەبۇت سۈرىسى 45 - ئايەت.
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يامــان ئىشــالردىن توســالىغان بوالتتــى. ھەقىقىــي نامــاز ئالــالھ تائــاال قۇرئــان 
ــْم  ــَن يِف َصالتِِه ِْي

َّ
كەرىمــدە ســۈپەتلىگەن مۇنــۇ مۇئمىنلەرنىــڭ نامىزىــــــدۇر: ﴿ال

ِشــُعوَن﴾  يەنــى )ئــۇالر )شــۇنداق مۇئمىنلەركــى( نامازلىرىــدا خۇشــۇئ بىلــەن 
َ
خا

)ئالالھتىــن ئەيمىنىــپ( تۇرغۇچىــالردۇر()1(.

مانــا بــۇ، ئالــالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا مەقبــۇل بولىدىغان، ئوقۇغۇچســىنىمۇ 
يامان ئىشــالردىن ۋە ئەخالقســىزلىقالردىن توسااليدىغان نامازدۇر.

دېمــەك، نامــاز ئىنســانغا گــۈزەل ئەخالقالرنــى ئۆگىتىــدۇ. گــۈزەل ئەخالقنىــڭ 
ــۈزەل  ــڭ گ ــار. بىراۋنى ــى ب ــۆپ پايدىس ــى ك ــقىالرغا ناھايىت ــگە ۋە باش ــۆز ئىگىس ئ
ئەخالقــى يۈزىســىدىن ئومــۇم خەلــق مەنپەئــەت ئالىــدۇ. مانا بــۇ نامازنىڭ پايدىســى.

نامازدىكى ھەرىكەتلەر گىمناستىكىدىن پايدىلىقتۇر

نەقــەدەر  قىلىشــنىڭ  گىمناســتىكا  ئۈچــۈن  ســاقالش  ســاقلىقنى  تــەن 
پايدىلىــق ئىكەنلىكــى زامانىمىزدىكــى ئىنســانالرنىڭ ھەممىســى بىلىــپ يەتكەن 

ــۇر.  ــر ھەقىقەتت ــان بى ــق بولىۋاتق ــۇ زور ئېھتىياجلى ــا تولىم ۋە ئۇنىڭغ

ئۈچــۈن  تــەن ســاقلىقىنى ســاقالش  نامازنــى  ۋاخ  بــەش  مۇســۇلمانالر 
گىمناســتىكا ئورنىــدا ئوقۇمايــدۇ. بەلكــى ئۇنــى ھەممىدىــن قەتئىينــەزەر ھالــدا، 
ــىش  ــا ئېرىش ــڭ رازىلىقىغ ــۈن ئۇنى ــى ئۈچ ــرى بولغانلىق ــڭ ئەم ــالھ تائاالنى ئال
مەقســىتى بىلــەن ئوقۇيــدۇ. مۇســۇلمانالر ئوقۇۋاتقــان بــۇ بــەش ۋاخ نامــاز 
ھــەر قانــداق بىــر گىمناســتىكىدىن ئەلۋەتتــە پايدىلىقتــۇر. بۇنــى نامازنىــڭ بــۇ 

ــدۇ. ــكە بولى ــى دېيىش ــق پايدىس دۇنيالى

ــەر ئوتتۇرىســىدا  ــى ھەرىكەتل ــەن نامازدىك ــى گىمناســتىكا بىل »نورمالدىك
ــار: ــەرق ب دەرھــال كۆرگىلــى بولىدىغــان بــەش چــوڭ پ

1 - پۈتــۈن ســۈننەتلىرى بىلــەن تولــۇق ئوقۇلغــان بــەش ۋاخ نامــازدا 40 

)1( مۇئمىنۇن سۈرىسى 2 - ئايەت.
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ــى 80 ســەجدە  ــۇپ، جەم ــن ســەجدە بول ــە 2 دى ــر رەكئەتت ــەت ۋە ھەربى رەكئ
بــار. ھەركۈنــى قانچــە گىمناســتىكىچى 40 قېتىــم يەرگــە ئېگىلىــپ، 80 قېتىــم 
بېشــىنى يەرگــە قويــۇپ، يەنــە تــۇرۇپ بۇنچىلىــك ھەرىكەتلەرنــى قىالاليــدۇ؟!

ــن  ــەن ئوقۇلغانلىقتى ــەر بىل ــن ھەرىكەتل ــتا، تەمكى ــتاـ ئاس ــاز ئاس 2 - نام
بــەدەن بىلــەن يــۈرەك چارچىمايــدۇ. گىمناســتىكىدا بولســا، ئومۇمىــي بــەدەن 

ــىدۇ. ــدۇ ۋە ھارغىنلىش ــۈرەك چارچاي ــەن ي بىل

قانچــە  ئوقۇلىــدۇ.  ۋاقىتلىرىــدا  ئايرىــم  بــەش  كۈننىــڭ  نامــاز   -  3
گىمناســتىكىچى ھەركۈنــى بــەش قېتىــم ئايرىــم  - ئايرىــم، بەلگىلىــك ۋاقىتالردا 

مۇنتىــزم ھالــدا گىمناســتىكا قىالاليــدۇ؟!

ــتىكىچى  ــە گىمناس ــەرزدۇر. قانچ ــە پ ــڭ ئاخىرىغىچ ــاز ئۆمرىمىزنى 4 - نام
ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغــا قــەدەر گىمناســتىكىنى مۇنتىــزم ھالــدا داۋامالشــتۇرااليدۇ؟ 
يەنــە تېخــى نامــاز ســەپەردە بولســۇن، ئوڭۇشســىزلىقالر ئىچىــدە بولســۇن، جەڭ 
مەيدانىــدا بولســۇن، كېســەللىكتە بولســۇن ھېچبىــر ۋاقىتتــا تــەرك قىلىنمايــدۇ. 

گىمناســتىكىچىالر بۇنــداق شــارائىتالردا گىمناســتىكىنى داۋامالشــتۇراالمدۇ؟!

ــش  ــلى قىلى ــدا غۇس ــش، گاھى ــارەت ئېلى ــۈن تاھ ــۇش ئۈچ ــاز ئوق 5 - نام
شــەرتتۇر. ھالبۇكــى، گىمناســتىكا ئوينــاش ئۈچــۈن بۇنــداق بىــر شــەرت يــوق.

ئەمدى باشقا قايتايلى:

بــەش ۋاخ نامــاز ســۈننەتلىرى بىلــەن قوشــۇپ ئوقۇغانــدا 40 رەكئــەت 
بولىــدۇ. يەنــى بامــدات نامىــزى تــۆت رەكئــەت، پىشــىن نامىــزى 10 رەكئــەت، 
ــەككىز  ــقاندا( س ــۈننىتىنى قوش ــەت س ــۆت رەكئ ــىز ت ــزى ) تەكىتس ــىر نامى ئەس
ــۆت  ــزى )ئالدىدىكــى ت ــەن نامى ــەت، خۇپت ــەش رەكئ ــزى ب ــەت، شــام نامى رەكئ
رەكئــەت تەكىتســىز ســۈننىتى بىلــەن( 13 رەكئــەت، ھەممىســى بولــۇپ 40 
رەكئــەت بولىــدۇ. بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ھەربىــر رەكئەتىــدە ئىككــى قېتىمدىــن 
ســەجدە قىلغــان مۇســۇلمان كىشــى كۈنــدە 80 قېتىــم يەرگــە يېتىــپ  - تــۇرۇش 
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ھەرىكىتىنــى قىلىــدۇ. ھېچقانــداق بىــر گىمناســتىكىچى مۇنتىــزم ھالــدا بــۇ 
ھەرىكەتلەرنــى قىاللمايــدۇ. گىمناســتىكىچىالر كــۆپ ئوينىســا ئەتىگەنلىــرى 20 
ياكــى 30 قېتىــم ھەرىكــەت قىلىــدۇ. گىمناســتىكا ھەرىكەتلىرى تېــز قىلىنغاچقا 
گىمناســتىكىچىالرنىڭ كۆپىنچىســى يۈرەكلىرىنــى چارچىتىــدۇ. ھەرىكەتتىــن 
كېيىــن بەدەنلىرىنــى ئېغىرلىــق باســىدۇ. ئــۇالر گىمناســتىكىنى بىرەركــۈن داۋام 
قىلدۇرالمــاي قالســا، بەدەنلىرىــدە ســېمىزلىك ۋە مــاي توپلىنىــش كەيپىياتلىرى 
يــۈز بېرىــدۇ. ئەممــا نامازدىكــى ھەرىكەتلــەر ئاســتا  - ئاســتا، تەمكىــن ھالــدا 
قىلىنغاچقــا يۈرەكمــۇ چارچىمايــدۇ ۋە بــۇ ھەرىكەتلــەر كۈننىــڭ ئوخشــاش 
ــدۇ،  ــچ تۇتى ــە تىن ــاننى ھەمىش ــن ئىنس ــائەتلىرىدە قىلىنغانلىقتى ــان س بولمىغ

ئارتــۇق ســېمىزلىك ۋە مــاي توپلىنىشــقا توســقۇن بوالاليــدۇ.

ئىنســان ھاياتىــدا قاننىــڭ رولــى ناھايىتــى چوڭدۇر. يــۈرەك قاننــى بەدەننىڭ 
ئــەڭ كىچىــك تومۇرلىرىغــا قــەدەر ھەممــە يېرىگــە يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن ھەمىشــە 
قاننــى پــۈدەپ ماڭــدۇرۇپ تۇرىــدۇ. يۈرەكنىــڭ بــۇ ۋەزىپىســىنى تولۇق ئورۇندىشــى 
ــە  ــىم ھەرىكەتلەرگ ــر قىس ــدەك، بى ــق بولغىنى ــا ئېھتىياجلى ــۇ تىنچلىقق ــۈن ئ ئۈچ
ــۇپ تۇرۇشــى  ــەر ھۇجەيرىلەرنىــڭ قــان بىلــەن يۇيۇل ــۇ ھەرىكەتل موھتاجــدۇر. ب

ئۈچــۈن خىزمــەت قىلغانلىقتىــن، تەننىــڭ ســاقلىقى داۋام قىلىــدۇ.

مۇئەييــەن ســائەتلەردە قىلىنغــان تــەن ھەرىكەتنىــڭ پايدىســى ناھايىتــى 
كۆپتــۇر. بــەش ۋاخ نامــازدا بــۇ ھالەتلــەر كــۆپ. چۈنكــى نامــاز ۋاقىتلىــرى 
ــىيە  ــقا تەۋس ــەت ئويناش ــىلەرنى تەنھەرىك ــلىرىنىڭ كىش ــي مۇتىخەسسىس تىببى
بــۇرۇن  چىقىشــتىن  كــۈن  ســەھەر  تــاڭ  ئۆزىــدۇر.  ۋاقىتلىرىنىــڭ  قىلغــان 
ئۇيقۇنىــڭ مەســتانىلىكىدىن، چــۈش ۋاقتــى ئىشــتىن قايتىــپ ۋۇجۇدنىــڭ 
ھارغىنلىقىدىــن، ئەســىر ۋاقتــى بىــر كۈنلــۈك ئىشــنىڭ ئاخىرلىشىشــى ئالدىــدا 
بەدەننىــڭ ئېغىــر بىــر چارچاشــقا تۇتۇلغانلىقىدىــن، شــام ۋاقتــى ئىشــالرنى 
ــەۋەبىدىن،  ــى س ــنىڭ باشلىنىش ــتىراھىتىگە تەييارلىنىش ــە ئىس ــپ كېچ تۈگىتى
خۇپتــەن ۋاقتــى بىــر كۈننىــڭ ئاخىرلىشىشــى بىلــەن ۋۇجۇدنىــڭ ھارغىنلىقــى ۋە 
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ئېغىرلىقىنــى كۆتــۈرۈش ســەۋەبىدىن، قاننىــڭ ئايلىنىشــىنى كاپالەتلەنــدۈرۈش 
ۋە تەنەپپۇســنى جانالنــدۇرۇش ئۈچــۈن ئىنســاننىڭ تــەن ھەرىكــەت قىلىشــىغا 

ــالردۇر. ــىپ ۋاقىت ــى مۇناس ناھايىت

رۇكــۇ بىلــەن ســەجدىلەر پۈتــۈن ئورگانالرنــى جانالندۇرغاننىــڭ ســىرتىدا، 
يەنــە  رۇكــۇ  قىلىــدۇ.  خىزمــەت  ئۈچــۈن  ياخشــىالش  ئايالنمىســىنى  قــان 
ئاشــقازاننى كۈچلەندۈرۈشــتىن باشــقا، ئەينــى ۋاقىتتــا ئاشــقازان ئەتراپىدىكــى 
مايالرنــى ئېرىتىــش رولىغــا ئىگــە. ســەجدە بولســا، ئۈچەينىــڭ پائالىيەتلىرىنــى 
ياخشــىلىغاننىڭ ســىرتىدا، قاننىــڭ بەدەننىــڭ ھــەر تەرەپلىرىگــە، خۇسۇســەن 

مېڭىگــە يېتىــپ بېرىشــىنى تەمىــن ئېتىــدۇ.

نامــاز ئومۇمــەن بەدەننىــڭ يۇقىــرى قىســمىدىكى ئورگانالردىــن مايالرنــى 
چۈشــۈرۈش پائالىيىتىنــى ئۆتەيــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن قــان بېســىمى يۇقىرىلىقىدىن 
نامازنىــڭ  ئــۇالر  قىلســا،  ئــادا  ۋاقتىــدا  نامازنــى  بىمــارالر  ئازابلىنىدىغــان 
پايدىســىنى ھامــان كۆرەلەيــدۇ. يۇقىرىقىــالر تىببىــي ســاھەدىكى مەشــھۇر 

يەكۈنلىرىــدۇر. مۇتىخەسسىســلەرنىڭ 

ناماز روماتىزىمنىڭ شىپاسىدۇر

تۈركيىنىڭ»gunaydin«گېزىتــى 1983   - يىــل 5  - ئاۋغۇســت سانىــــدا 
ــەش ۋاخ  ــڭ شىپاســى ب ــڭ ئىسپاتلىشــىچە، روماتىزىمنى »فرانســوز دوختۇرالرنى
نامــاز« دېگــەن مــاۋزۇدا بىــر ماقالــە ئېــالن قىلغان. ئۇنىڭــدا مۇنــداق دېيىلگەن: 
ــىكايەت  ــن ش ــىرت ئاغرىقلىرىدى ــەل ۋە س ــم، ب ــۇرالر روماتىزى ــوز دوخت »فىرانس
قىلىۋاتقــان كېســەللەرگە، كۈنــدە بــەش قېتىــم خــۇددى مۇســۇلمانالرنىڭ 
بــەش ۋاخ نامازلىرىدىكــى ھەرىكەتلەرنىــڭ ئــۆز ئەينىســىنى قىلىشــنى تەۋســىيە 
قىلىــدۇ. بۇنــداق قىلىشــنىڭ يۇقىرىقــى ئاغرىقالرغــا ناھايىتــى ياخشــى بىــر شــىپا 
بولىۋاتقانلىقىنــى تەكىتلىگــەن فرانســۇز دوختــۇرالر نامازدىكــى ھەرىكەتلەرنىــڭ 
ــى  ــر گىمناســتىكا ئىكەنلىكىن ــق بى ــۇ ئىنتىزاملى ــان، تولىم ــق بولغ ــەڭ پايدىلى ئ
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ئېــالن قىلماقتــا. فىرانســوز دوختــۇرالر نامــاز ئەسناســىدا يەرگە قــاراپ ئىگىلىپ، 
يەنــە تۇرۇشــنىڭ تىــز قاپاقلىرىدىكــى ئاغرىقالرنــى يــوق قىلىدىغانلىقىنــى، 
كۈچلەندۈرۈشــتە  مۇســكۇللىرىنى  ســىرت  قىلىشــنىڭ خۇسۇســەن  ســەجدە 

ــرى بولىدىغانلىقىنــى تەكىتلىمەكتــە«)1(. ئاالھىــدە چــوڭ پايدىلى

ئىسالم دىنىدا تەلەپ قىلىنغان ناماز

ئىســالم دىنىــدا تەلــەپ قىلىنغــان نامــاز ئەقىــل بىلــەن كۆڭــۈل پەرۋاســىز 
ــەت  ــان ھەرىك ــال ئورۇندىلىدىغ ــى بىلەن ــڭ ھەرىكىت ــەن تەننى ــل بىل ــدا تى ھال
ئەمــەس. بەلكــى ئالــالھ تائاالنىــڭ نەزىرىــدە قوبــۇل بولىدىغــان ھەقىقىــي ناماز 
ــــ ئۇنىڭــدا ئەقىــل، قەلــب، كۆڭــۈل ۋە پۈتــۈن ھېسســىي ھــەم غەيــرى ھېسســىي 
ــۆز  ــان ئ ــارەت بولغ ــا يۈزلىنىشــتىن ئىب ــڭ ھۇزۇرىغ ــالھ تائاالنى ــڭ ئال ئەزاالرنى
نېسىۋىســىنى ئااللىغــان نامــازدۇر. نامــاز ئوقۇشــتىن ــــ ۋە باشــقا ئىبادەتلەرنــى 
ــڭ  ــش ۋە ئۇنى ــاد ئېتى ــى ي ــالھ تائاالن ــەت ئال ــلىق مەقس ــتىن ــــ ئاساس قىلىش

ھەققىنــى ئــادا قىلىشــتۇر.

قۇرئــان  ۋەھيىســىنى  قىلغــان  ئەلەيھىسســاالمغا  موســا  تائــاال  ئالــالھ 
ــرِى﴾ يەنــى )مېنــى 

ْ
ــالَةَ ِلِك كەرىمــدە ھېكايــە قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿وَأقـِـِم الصَّ

ــن()2(. ــاز ئوقۇغى ــۈن نام ــش ئۈچ ــاد قىلى ي

رَِضــْت 
ُ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: }اِنََّمــا ف

ــڭ  { يەنى»نامازنى
َ

ــاىل ــرِاهللِ َتَع
ْ
ــِة ِذك اَم

َ
ــُك إِِلق َمَناِس

ْ
ــِعَرْت ال ــجِّ وَاُْش َ ــَر بِاحلْ ــالَةُ وَاُِم الصَّ

پــەرز قىلىنىشــى، ھەجنىــڭ بۇيرۇلىشــى ۋە باشــقا ئىبادەتلەرنىــڭ بەلگىلىنىشــى 
ــدۇر«)3(. ــش ئۈچۈن ــاد قىلى ــى ي ــالھ تائاالن ــەت ئال پەق

يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئايــەت بىلــەن ھەدىس نامــازدا قەلبنىــڭ ئويغاق 

)ibadetin getirdikleri« )1« ناملىق ئەسەردىن. تۈركچە.
)2( تاھا سۈرىسى 14 - ئايەت.

)3( ئەبۇ داۋۇت رىۋايىتى.
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ــەن،  ــاد بىل ــدا تۇرىۋاتىمــەن دېگــەن ئېتىق ــالھ تائاالنىــڭ ئالدى تۇرۇشــى ۋە ئال
ســەگەك تۇرۇشــنىڭ نەقــەدەر ئەھمىيەتلىــك ئىكەنلىكىنــى ئىپادىلىمەكتــە. 
ئايــەت  ئويغــاق تۇرۇشــى ھەققىــدە مۇنــۇ  نامــازدا ئەقىلنىــڭ ھۇشــيار ۋە 
مــوُا 

َ
َرى َحــىَّ َتْعل

َ
ــالَةَ وَاَْنُتــْم ُســك ِْيــَن آَمنــوُا الََتْقَربــوُا الصَّ

َّ
اَيُّهــا ال

َ
يېتەرلىــك: ﴿يا

ــە  ــالر! ســىلەر مەســت بولســاڭالر نېم ــان ئېيتقان ــى ئىم ــى )ئ ــُوَن﴾  يەن  َتُقول
َ
ــا م

دەۋاتقىنىڭالرنــى بىلگەنگــە قــەدەر نامازغــا يېقىنالشــماڭالر()1(.

قانچىلىغــان كىشــىلەر نامازلىرىــدا ئۆزلىرىنىــڭ نېمــە ئوقۇۋاتقانلىقلىــرى ۋە 
ــدا، بىپەرۋالىــق بىلــەن  ــن غاپىــل ھال ــداق پائالىيەتلەرگــە يۆتكەلگەنلىكلىرىدى قان
نامــاز ئوقۇيــدۇ. ئــۇالر ئەمەلىيەتتــە ھــاراق ئىچىــپ مەســت بولــۇپ قالمىغــان 
غــەم  -  ياكــى  بىپەرۋالىــق، غەپلــەت ۋە دۇنيانىــڭ ھەلەكچىلىكــى  بولســىمۇ، 
ــەپ قىلىنغــان  ــدا تەل ــپ قويغــان. ئىســالم دىنى ــى مەســت قىلى ئەندىشىســى ئۇالرن
ھەقىقىــي مەقبــۇل نامــازدا ئەقىل، قەلب، ھېسســى ۋە ھېســتىن تاشــقىرى ئەزاالرنىڭ 
ــدۇ. ــە ئىشــتىراك قىلى ــادا قىلىشــتا بىرگ ــى ئ ــڭ ھەققىن ــالھ تائاالنى ھەممىســى ئال

ئەقىلنىڭ ئەمەللىرى

1 - نامــازدا ئەقىــل ئالــالھ تائاالنىــڭ ئالدىــدا ئۆزىنىــڭ ئاجىزلىقىنــى 
ئېتىــراپ قىلغــان ھالــدا، پۈتــۈن خىيالىنى يىغىــپ ئالالھ تائاالنىــڭ ئۇلۇغلىقىنى 

ئويــالپ تۇرىــدۇ.

2 - نامــازدا ئەقىــل بارلىــق ھىممىتىنــى ئالــالھ تائاالنىــڭ ھۇزۇرىدىكــى بــۇ 
ئۇلــۇغ مۇالقاتقــا بېغىشــالپ تۇرىــدۇ.

3 - نامــازدا ئەقىــل ئالالھتىــن باشــقا ھەممىدىــن ئايرىلغــان ھالــدا 
تۇرىــدۇ. بىلــەن  كەمتەرلىــك 

ــدا،  ــول ئۆزگــەن ھال ــي ق ــق ئىشــالردىن قەتئى ــل دۇنيالى ــازدا ئەقى 4 - نام

)1( نىسا سۈرىسى 43 – ئايەت.
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بىــر ئالالھقىــال قــاراپ تۇرغانــدەك ھېــس  - تۇيغــۇ بىلــەن ئەيمىنىــپ تۇرىــدۇ.

قەلبنىڭ ئەمەللىرى

1 - نامازدا قەلب ئالالھقىال بېغىشالنغان ھالدا، ئۇنىڭ بىلەنال بولىدۇ.

2 - نامازدا قەلب ئالالھ تائاالنىڭ ھەيبىتىدىن ئەيمەنگەن ھالدا تۇرىدۇ.

3 - نامازدا قەلب ئالالھ تائاالغا يېلىنىش ۋە يالۋۇرۇش بىلەن تۇرىدۇ.

4 - نامازدا قەلب ئالالھ بىلەن بىۋاسىتە مۇالقاتتا بولۇپ تۇرىدۇ.

ھېسسى ئەزاالرنىڭ ئەمەللىرى

ــۇپ  ــغۇل بول ــەن مەش ــش بىل ــر قىلى ــى زىكى ــالھ تائاالن ــل ئال ــازدا تى 1 - نام
ــدۇ. تۇرى

ــان  ــەجدە قىلىدىغ ــپ، س ــى يىغى ــۈن ھەرىكەتلىرىن ــۆز پۈت ــازدا ك 2 - نام
ــدۇ. ــەن تۇرى ــەت بىل ــپ دىقق ــە تىكىلى يەرگ

ــى  ــق ئاۋازالرن ــقا بارلى ــن باش ــى قىرائەتتى ــالر نامازدىك ــازدا قۇالق 3 - نام
ئاڭالشــتىن گاس بولغــان ھالــدا تۇرىــدۇ.

ئېھتىــرام  ئالىــي  ئــەڭ  تائاالغــا  ئالــالھ  قــول  ئىككــى  نامــازدا   -  4
بىلدۈرگەنلىكنــى ئىپادىلىگــەن ھالــدا كۆكىســىدە ياكــى ئۇنىــڭ ئاســتىدا 

تۇرىــدۇ. باغلىنــپ 

تاشقى ئەزاالرنىڭ ئەمەللىرى

1 - نامــازدا ئىككــى پــۇت، ئالــالھ تائاالنىــڭ ھــەر قانــداق پەرمانىغــا ھازىــر 
ئىكەنلىكىنــى ئىپادىلىگــەن ھالــدا تۈپتــۈز ۋە راۋۇرۇس تۇرىدۇ.

2 - نامــازدا بــاش ئالــالھ تائاالغــا چوڭقــۇر ھۆرمــەت بىلدۈرگــەن ھالــدا، 
كەمتەرلىكتىــن تۆۋەنگــە ســاڭگىالپ تۇرىــدۇ. ئاندىــن رۇكــۇدا ئالــالھ تائاالغــا 
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تېخىمــۇ چوڭقــۇر ھۆرمــەت بىلــدۈرۈپ تۆۋەنگــە ئىگىلىــدۇ. ئاندىــن ســەجدىدە 
يەرگــە تېگىــش ئارقىلىــق ئالالھ تائاالغا بولغــان قۇلچىلىقنى ۋايىغــا يەتكۈزىدۇ.

3 - نامــازدا يــۈز ئالــالھ تائاالنىــڭ مەنىــۋى مۇالقاتىغــا يۈزلىنــپ تۇرىــدۇ. 
ســەجدىدە بولســا، ئالــالھ تائاالنــى ئــەڭ كۆرۈنەرلىــك رەۋىشــتە ئۇلۇغــالش ۋە 
ھەقىقىــي قۇلچىلىقنــى ئىپادىلــەش يۈزىســىدىن بــۇ ھۆرمەتلىــك يــۈز ئالتــە ئــەزا 

بىلــەن بىرلىكتــە يەرگــە قويۇلىــدۇ.

ــدۈرۈش  ــەت بىل ــا ھۆرم ــالھ تائاالغ ــەل ئال ــدا ب ــۇ قىلغان ــازدا رۇك 4 - نام
يۈزىســىدىن ئىگىلىــدۇ. بۇالردىــن باشــقا، ئىنســاندىكى پۈتــۈن ئورگانالرمــۇ 
نامــازدا ئالــالھ تائاالغــا ئــەڭ ئىتائەتچانلىــق بىلــەن تــۇرۇپ يۇقىرىقــى ئەزاالرغــا 

ئىشــتىراك قىلىــدۇ.

»خۇشۇئ« نامازنىڭ جېنىدۇر

نامازدا »خۇشۇئ« نىڭ ئەھمىيىتى

ناماز نېمە ئۈچۈن بىزگە ئېغىر تۇيۇلىدىغان بولۇپ قالغان؟

نامــاز نېمــە ئۈچــۈن كۆڭــۈل ئىشــتىياقىمىز بىلــەن قىلىنىدىغــان ئىبــادەت 
بولماســتىن، ئۆزىمىزنــى زورالپ قىلىدىغــان ۋەزىپىگــە ئايلىنىــپ قالغــان؟

نامــاز نېمــە ئۈچــۈن دۇنيالىــق خــام – چۆتلىرىمىزنــى ھېســاباليدىغان 
ھېســابات ۋاقتــى بولــۇپ قالغــان؟

ــۈرىنى  ــڭ قايســى س ــۇلمانالر ئىمامنى ــاندىكى مۇس ــۆپ س ــە ئۈچــۈن ك نېم
ئوقۇغانلىقىنىمــۇ بىلمەســتىن، نامازغــا كىرگــەن پېتــى چىقىدىغــان بولــۇپ 

ــان؟ قالغ

نېمــە ئۈچــۈن نامــاز بىزنــى يامــان ئىشــالردىن ۋە گۇنــاھ – مەســىيەتلەردىن 



79

توسالمايدۇ؟

يۇقىرىقــى ســوئالالرنىڭ ھەممىســىنىڭ جاۋابــى پەقــەت بىردۇر. ئۇ بولســىمۇ، 
نامــازدا »خۇشــۇئ« نىــڭ يوقالغانلىقىدۇر.

»خۇشۇئ« دېگەن نېمە؟

ۋە  ئۇلۇغلىقــى  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  تۇرغانــدا،  نامــازدا  »خۇشــۇئ«― 
ھەيبىتىدىــن ئەيمەنگــەن، كۆڭۈلنــى نامــاز بىلەنــال مەشــغۇل قىلغــان ۋە پۈتــۈن 
پىكىــر – خىيالىنــى ئالــالھ تائاالغىــال بېغىشــلىغان ھالــدا، كەمتەرلىــك ۋە 

ھۇشــيارلىق بىلــەن تــۇرۇش دېگەنلىكتــۇر.

ــدا  ــان ئورگانلىرى ــڭ مېۋىســى ئىنس ــب، ئۇنى ــى قەل ــڭ ئورن »خۇشــۇئ« نى
كۆرۈلىــدۇ. چۈنكــى ئىنســاننىڭ بارچــە ئورگانلىــرى قەلبكــە ئەگىشــىدۇ. نامــازدا 
بىراۋنىــڭ كۆڭلــى غەپلەتتــە قېلىــش، دۇنيالىــق پىكىر – خىيالالرغــا چۆكۈش ۋە 
شــەيتاننىڭ ۋەسۋەســىلىرى تۈپەيلــى ئۇنىــڭ »خۇشۇئ«ســى بۇزۇلغــان ۋاقتىــدا، 
پۈتــۈن ئورگانالرنىــڭ ئالــالھ تائاالغــا قىلىۋاتقــان قۇلچىلىقىمــۇ بۇزۇلىــدۇ. 
قوماندىنــى  ئەســكەرلەردۇر.  ئورگانــالر  باشــقا  قومانــدان،  قەلــب  چۈنكــى 
ئۇچرىغىنىــدەك،  مەغلۇبىيەتكــە  ئەســكەرلەرنىڭ  بولمىغــان  ســاالھىيەتلىك 
قەلــب ســاالھىيەتتىن قالغانــدا، باشــقا ئورگانالرنىــڭ ســاالھىيىتىمۇ يوقىلىــدۇ.

تەپســىرى ئىبنى كەســىردە مۇنــداق دەيــدۇ: »نامازدىكى »خۇشــۇئ«پەقەت 
نامــاز ئۈچــۈن كۆڭلىنــى پۈتۈنلــەي بېغىشــلىغان كىشــىگىال ھاســىل بولىدۇ. شــۇ 
ۋاقىتتىــال كۆڭــۈل نامــاز بىلــەن ئــارام تاپقــان بولىــدۇ ۋە نامازدىكــى ھەقىقىــي 
ھــۇزۇر – ھاالۋەتنــى تېتىغىلــى بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ: »نامــاز 
مېنىــڭ خوشــاللىقىم ۋە كۆڭــۈل ئارامىــم قىلىنــدى«)1( دېگــەن ســۆزى بــۇ مەنىنى 

)1( تەپسىرى ئىبنى كەسىر 5 - توم 456 - بەت.
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ئىپادىلەيدۇ.

ــاز  ــى نام ــى زاماندىك ــز، ھازىرق ــى تې ــۇغ، يوقىلىش ــەنى ئۇل ــۇئ« ش »خۇش
ئوقۇغۇچىــالردا ئىنتايىــن كــەم بولغــان نەرســىدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: 
دۇر.  نەرســە »خۇشــۇئ«  يوقىلىدىغــان  ئــاۋۋال  ئــەڭ  ئۈممەتتىــن  »مۇشــۇ 
ھەتتــا نامازلىرىنــى »خۇشــۇئ« بىلــەن ئوقۇيدىغــان كىشــىنى كۆرەلمەيســەن« 

ــەن)1(. دېگ

»خۇشۇئ« نىڭ ھۆكمى

شۈبھىســىزكى نامازنى »خۇشــۇئ« بىلــەن ئوقۇش پەرزدۇر. شەيخۇلئىســالم 
 
ْ
ئىبنــى تەيمىيــە مۇنــداق دېگــەن: »ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە: ﴿وَاْســَتِعيُنوا
ــاز  ــق، نام ــى )ســەۋر ئارقىلى ــِعَي﴾ يەن َاِش

ْ
 َعَ ال

َّ
ــَرٌة إاِل بِ

َ
ك

َ
ــا ل ــالَةِ َوإِنََّه ــْرِ وَالصَّ بِالصَّ

ئارقىلىــق )ئالالھتىــن( يــاردەم تىلــەڭالر. نامــاز  »خۇشــۇئ« بىلــەن )ئالالھتىــن 
ئەيمىنىــپ( تۇرغۇچىالردىــن باشــقىالرغا ھەقىقەتــەن مۇشــەققەتلىك ۋە ئېغىــر 

ئىشــتۇر()2(.

بــۇ ئايــەت، نامــازدا ئالــالھ تائاالنىــڭ ھەيبىتىدىــن ۋە ئۇلۇغلىقىدىــن 
سۆكۈشــنى  تۇرمىغۇچىالرنــى  بىلــەن  »خۇشــۇئ«  ھالــدا،  ئەيمەنگــەن 
ــى  ــى مەنئ ــەن ياك ــەرك ئەتك ــى ت ــى، ســۆكۈش پەرزن ــدۇ. مەلۇمك ــەززا قىلى تەق
ــەرك  ــى ت ــۇئ« ن ــازدا »خۇش ــتۇر. نام ــال خاس ــالرنى قىلغانالرغى ــان ئىش قىلىنغ
ئىكەنلىكىنــى  پــەرز  نىــڭ  »خۇشــۇئ«  ســۆكۈلگەنلىكى  ئەتكۈچىلەرنىــڭ 
ِْيــَن ُهــْم 

َّ
ــَح الُمْؤِمُنــوَن ال

َ
ل
ْ
ــْد أف

َ
كۆرســىتىدۇ. مۇئمىنــۇن سۈرىســىنىڭ بېشــىدىن ﴿ق

ِشــُعوَن﴾ يەنــى )مۇئمىنلــەر ھەقىقەتــەن مەقســىتىگە يەتتــى. ئــۇالر 
َ
يِف َصالَتِِهــْم خا

شــۇنداق مۇئمىنلەركــى، نامازلىرىــدا خۇشــۇئ بىلــەن )ئالالھتىــن  ئەيمىنىــپ(  
ِفــْرَدْوَس 

ْ
وَن ال

ُ
ِيــَن يَِرث

َّ
ــوَن. ال

ُ
وَارِث

ْ
ـِـَك ُهــُم ال

َ
ْوئل

ُ
تۇرغۇچىــالردۇر﴾ دېگــەن ئايىتىدىــن ﴿أ

)1( تەبەرانىي رىۋايىتى»سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
)2( بەقەرە سۈرىسى 45 - ئايەت.
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ُهــْم فِيَهــا َخــادِلُون﴾ يەنــى )ئەنە شــۇالر ۋارىســالردۇر. ئۇالر فىردەۋســكە ۋارىســلىق 
قىلــدۇ، ئــۇالر ئۇنىڭــدا مەڭگــۈ قالىــدۇ ) دېگــەن ئايەتلىرىگىچــە بولغــان 
ئايەتلەرمــۇ، نامــازدا »خۇشــۇئ« نىــڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى ئىپادىلــەش بىلــەن 
ــەڭ ئېســىلى بولغــان فىردەۋســكە ۋارىســلىق  بىرگــە، ئۇنىــڭ جەننەتلەرنىــڭ ئ
قىلىشــنىڭ ۋاسىتىســى ئىكەنلىكىنى كۆرســىتىدۇ. فىردەۋســكە ۋارىســلىق قىلىش 
يۇقىرىــدا ســۈپەتلەنگەنلەر ئۈچۈنــال خــاس بولغانلىقــى، ئۇالردىــن باشــقىالرنىڭ 

ــدۇ.  ــەززا قىلى ــى تەق ــلىق قىاللمايدىغانلىقىن ۋارىس

ۋە  ئۇلۇغلىقــى  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  »خۇشــۇئ«  بولغــان  پــەرز  نامــازدا 
ھەيبىتىدىــن ئەيمەنگەن ھالدا تۇرۇشــتىن باشــقا، نامازدىكى ھەربىــر پائالىيەتنى 
ــەن،  ــان ئىك ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــنىمۇ ئ ــەن قىلىش ــك بىل ــتىن تەمكىنلى ئالدىرىماس
ســەجدىنى توخــۇ دان چوقۇغانــدەك ئالدىــراپ قىلغــان ۋە رۇكۇدىــن بېشــىنى 
كۆتۈرگەنــدە رۇسالنماســتىنال ئالدىــراپ ســەجدىگە كەتكــەن ئــادەم »خۇشــۇئ« 
نــى تــەرك ئەتكــەن بولىــدۇ. چۈنكــى نامازنــى تەمكىنلىــك بىلــەن ئالدىرىماســتىن 
ئوقــۇش دېگەنلىــك نامازدىكــى ھەربىــر يۆتكىلىشــتە ئورگانــالر ئۆز ئورنىغــا تولۇق 
كېلىــپ بولغىچىلىــك ئــارام ئېلىشــتۇر. تەمكىنلىكنــى تــەرك ئەتكــەن ئــادەم ئــارام 
ئېلىشــنى ھاســىل قىاللمايــدۇ، ئــارام ئېلىشــنى ھاســىل قىاللمىغــان ئــادەم رۇكــۇ 
ۋە ســەجدىلەردە »خۇشــۇئ« نــى ھاســىل قىاللمايــدۇ، »خۇشــۇئ« نــى ھاســىل 
قىاللمىغــان ئادەمنىــڭ نامىــزى ناقىــس بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــڭ  ــازدا »خۇشــۇئ« نى ــۇ، نام ــان ئادەمگــە كايىغانلىقىم ــازدا ئاســمانغا قارىغ نام
ــەت  ــك ھەرىك ــۇرۇپ كىچى ــازدا ت ــى نام ــىتىدۇ. چۈنك ــى كۆرس ــەرز ئىكەنلىكىن پ

ــاراش »خۇشــۇئ« نىــڭ ئەكســىدۇر«)1(. ــا ق ــاق  - بۇياقق قىلىــش ۋە ئۇي

ساۋاب »خۇشۇئ« دەرىجىسىگە قاراپ بولىدۇ

»خۇشــۇئ« نامازنىــڭ جېنــى بولــۇپ، ئۇنىڭدىــن نېسىۋىســىنى ئااللمىغــان 

)1( شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيەنىــڭ »مجمــوع الفتــاوى« ناملىــق ئەســىرى 22 - تــوم 553 – 558 - بەتلەردىــن 
ئېلىنــدى.
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نامــاز ئۆلــۈك نامــازدۇر. چۈنكــى ھەركىمنىــڭ نامازدىــن ئالىدىغــان نېسىۋىســى 
پەقــەت ئۇنىڭــدا ئەقلــى ئويغــاق تۇرغــان قىســمى بىلەنــال چەكلىنىــدۇ. شــۇڭا 
ھەزرىتــى ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ: »نامىزىڭدىــن پەقــەت نېمــە 
ــڭال  ــۇرۇپ ئوقۇغىنى ــى بىلىــپ، ھېــس قىلىــپ ت دېگــەن ۋە نېمــە قىلىۋاتقىنىڭن

ــۇر« دېگــەن)1(. ســاڭا ئائىتت

نامــاز ئوقۇغانغــا بېرىلىدىغــان ســاۋاب »خۇشــۇئ«غا قــاراپ بولىــدۇ. نامــاز 
ئوقۇغانالرنىــڭ بەزىســى تولــۇق ســاۋابقا ئېرىشســە، بەزىســى يېرىــم ســاۋابقا ۋە 
ــاز ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ. ئەممــا نامــازدا نېمــە ئوقۇلغــان  بەزىســى يېرىمدىنمــۇ ئ
ۋە نېمــە ئىــش قىلىنغانلىقىنىمــۇ بىلمەســتىن ئۇنىڭغــا كىرگــەن پېتــى چىققــان 
كىشــى ھېچقانــداق ســاۋابقا ئېرىشــەلمەيدۇ. چۈنكــى ئــۇ، »خۇشــۇئ« نــى 
پۈتۈنلــەي تــەرك ئەتكــەن كىشــىدۇر. شــۇڭا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق 
ــا،  ــُعَها، ُثُمنَه ــا، تِْس َه  ُعْرُ

ّ
ــا إال ُ ِمْنَه

َ
ــُب ل ــا يُْكَت ــالة َم ــلِّ الصَّ َُص

َ
ــَد ل َعْب

ْ
دېگــەن: }إنَّ ال

ــان  ــاز ئوقۇغ ــدە نام ــا{ يەنى»بەن ــا نصفه ُثَه
ُ
ل
ُ
ــا، ث ــها، ُربعَه ــها، خُُس ــبعها، ُسُدس ُس

بىلــەن ئۇنىڭغــا يېزىلىدىغــان ســاۋاب يــا ئوندىــن بىــرى، يــا توققۇزدىــن بىــرى، 
يــا ســەككىزدىن بىــرى، يــا يەتتىدىــن بىــرى، يــا ئالتىدىــن بىــرى، يــا بەشــتىن 

بىــرى، يــا تۆتتىــن بىــرى، يــا ئۈچتىــن بىــرى، يــا يېرىمىــدۇر«)2(.

ــەن  ــۇئ« بىل ــى »خۇش ــالر نامازن ــك زات ــى ئۈلگىلى ــەۋەبتىن بۇرۇنق ــۇ س ش
ئــادا قىلىشــقا ناھايىتــى زور ئەھمىيــەت بېرەتتــى. ئــۇالر نامازغــا تۇرغانلىرىــدا 
پۈتــۈن ۋۇجۇدىنــى ئالــالھ تائــاال بىلــەن ئېلىــپ بېرىۋاتقــان مەنىۋى ســۆھبىتىگە 
ۋە  بىلمــەس  تۇيمــاس،  ســىرتىدىكىلەرنى  نامازنىــڭ  بېغىشــلىغانلىقتىن، 

ــى. ــدا تۇراتت ــان ھال ــەرق بولغ ــۇپ، »خۇشــۇئ«غا غ ــاس بول ئاڭلىم

ــوپ  ــىدا ت ــاز ئەسناس ــا نام ــۇ ئەنھۇغ ــر رەزىيەلالھ ــى زۇبەي ــالھ ئىبن ئابدۇل
ئېتىلغانــدا، كىيىمىنىــڭ يېرىمــى كۆيــۈپ بولغــان بولســىمۇ، نامازدىــن بېشــىنى 

)1( ئىبنى تەيمىيەنىڭ »مجموع الفتاوى« ناملىق ئەسىرى 22 - توم 612 - بەت.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
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كۆتۈرمىگــەن. مەســلەمە ئىبنــى بەششــار رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ نامــاز ئوقۇۋاتقــان 
ۋاقتىــدا مەســجىدنىڭ بىــر تەرىپــى ئۆرۈلــۈپ كېتىــپ كىشــىلەر نالــە – پەريــاد 
ــۇ ئەتراپىــدا بولىۋاتقــان ئۆزگىرىشــلەردىن خەۋەرســىز  چاقىرىۋاتقــان چاغــدا، ئ
ھالــدا نامازغــا داۋام قىلىۋەرگــەن. بــەزى ســالىھالر تاھــارەت ئالغىنىــدا چىرايــى 
ــەن  ــورىغاندا: »م ــەۋەبىنى س ــڭ س ــىلەر بۇنى ــن، كىش ــارغىيىپ كەتكەنلىكتى س
ھازىــر ھۇزۇرىغــا بارىدىغــان زاتنىــڭ كىــم ئىكەنلىكىنــى بىلىمــەن ئەمەســمۇ؟« 
ــڭ  ــۇ نامازنى ــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھ ــى ئەل دەپ جــاۋاب بەرگــەن ئىكــەن. ھەزرىت
ئۆزگىرىــپ  چىرايــى  ۋە  باشــاليدىكەن  تىترەشــكە  بىلــەن  كىرىشــى  ۋاقتــى 
كېتىدىكــەن. كىشــىلەر بۇنىــڭ ســەۋەبىنى ســورىغاندا، ئــۇ: »ئالــالھ ئاســمان، 
زېمىــن ۋە تاغالرغــا تەڭلىگەنــدە، ئــۇالر ھۆددىســىدىن چىقالماســلىقىدىن 
ــش  ــادا قىلى ــى( ئ ــەرىئەت تەكلىپىن ــى )ش ــان ئامانەتن ــۇل قىلمىغ ــۇپ قوب قورق
پەيتــى كەلــدى ئەمەســمۇ؟!« دەيدىكــەن. ئەلالمــە ســەئىد تەنۇخىــي ھــەر 
قېتىــم نامــاز ئوقۇۋاتقىنىــدا، ئۇنىــڭ كــۆز – ياشــلىرى ســاقىلىنى ھۆلــدەپ 

تۇرىدىكــەن)1(.

ــرەك  ــى تىت ــدا ۋۇجۇدىن ــا تۇرغىنى ــە نامازغ ــى تەيمىي »شەيخۇلئىســالم ئىبن
ــى«)2(. ــپ كېتەتت ــوڭ – ســولغا تەۋرىنى ــدا، ئ باســقانلىقتىن، ئىختىيارســىز ھال

يۇقىرىقىــالر بىلــەن بىزنىــڭ ئەھۋالىمىزنــى سېلىشــتۇرۇپ كۆرســەك بىزنىــڭ 
نامازنــى قانچىلىــك بىپەرۋالىــق بىلــەن ئــادا قىلىۋاتقانلىقىمىزنــى كۆرەلەيمىــز. 
چۈنكــى ھازىرقــى زامــان مۇســۇلمانلىرىنىڭ بەزىســى نامــازدا ســائىتىگە قارىســا، 
بەزىســى كىيىمىنــى قېقىۋاتقــان، بەزىســى بــاش – كۆزىنــى قاشلىســا، بەزىســى 
بۇرنىنــى كوالۋاتقــان، بەزىســى ئالغــان ۋە ســاتقانلىرىنىڭ ھېســابىنى چىقارســا، 
بەزىســى يېنىــدا تۇرغــان كىشــىنىڭ ھەرىكىتىنــى كۈزەتكــەن. ئىشــقىلىپ بىزنىڭ 
نامازلىرىمىــز »خۇشــۇئ«تىن ئــۆز نېسىۋىســىنى ئااللمايۋاتماقتا. شــۇ ســەۋەبتىن 

)1( مۇھەممەد سالىھ ئەل مۇنەججىدنىڭ »33 سببًا للخشوع في الصالة« ناملىق ئەسىرىدىن.
)2( « كواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية»ناملىق ئەسەرنىڭ 83 - بېتىدىن.
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دۇئالىرىمىــز ئىجابــەت بولمىغــان ۋە ئەھۋالىمىــز ئوڭشــالمىغان.

»خۇشۇئ« نىڭ ئامىللىرى

نامــاز ئىســالم پەرزلىرىنىــڭ ئالدىنقىســى ۋە ئــەڭ ئەھمىيەتلىكــى بولغــان 
ئىبلىــس  ئاتىســى  شــەيتانالرنىڭ  ئۇنىڭدا»خۇشــۇئ«پەرزدۇر.  ئىكــەن، 
ئىنســانىيەتنىڭ ئەشــەددىي دۈشــمىنى بولغانلىقتىــن، ئــۇ ئــادەم بالىلىرىنــى 
قايســىبىر يــول بىلــەن بولمىســۇن چوقــۇم ئــازدۇرۇش ئۈچــۈن بارلىقىنــى 
ــان  ــەميات قىلغ ــدا قەس ــڭ ھۇزۇرى ــالھ تائاالنى ــۇق ئال ــى توغرۇل ئاتايدىغانلىق
ــن  ــْم َوَع ْيَمانِِه

َ
ــْن أ ــْم وََع ِفِه

ْ
ــْن َخل ــْم َوِم يِْديِه

َ
ــْيِ أ ــن َب ــم مِّ ــمَّ آلتِيَنَُّه ــۇر ﴿ُث مەخلۇقت

َثَُهــْم َشــاكِِريَن﴾  يەنــى )ئاندىــن ئۇالرغــا چوقــۇم ئالدىدىــن، 
ْ
ك

َ
ــُد أ ِ

َ
َشــَمآئِلِِهْم َوالَ ت

ئارقىســىدىن، ئوڭىدىــن، ســولىدىن كېلىمــەن، ســەن ئۇالرنىــڭ كۆپچىلىكىنىــڭ 
شــۈكۈر قىلغۇچىــالر ئەمەســلىكىنى كۆرىســەن()1(.

ــڭ  ــا يېقىنالشــتۇرىدىغان ئىبادەتلەرنى ــالھ تائاالغ مۇســۇلمان كىشــىنى ئال
ئــەڭ كاتتىســى ۋە ئــەڭ كاپالەتلىكــى نامــاز بولغانلىقتىــن، شــەيتانالر ئۇالرنــى 
بىــر ئامــال قىلىــپ نامازدىــن غاپىــل قىلىــش ئارقىلىــق ئۆزلىرىگە ئەگەشــتۈرۈش 
تائاالدىــن  ئالــالھ  كىشــىلەرنى  شــەيتانالر  تىرىشــىدۇ.  ھارمــاي  ئۈچــۈن 
يىراقالشــتۇرۇش ئۈچــۈن بارچــە چارىلىرىنــى قوللىنىــدۇ. كىشــىلەرنى نامازدىــن 
غاپىــل قالدۇرۇشــنىڭ يولــى ئۇالرنــى »خۇشــۇئ«تىن مەھــرۇم قىلىشــتىن 
باشــلىنىدۇ. شــۇڭا »خۇشــۇئ«تىن مەھــرۇم بولماســلىقىمىز ئۈچــۈن بارچــە 
ــازدا  ــز نام ــەۋەبتىن بى ــۇ س ــز. ب ــڭ بۇرچىمى ــىش بىزنى ــەن تىرىش ــز بىل كۈچىمى
»خۇشــۇئ«تىن نېســىۋىمىزنى ئېلىشــنىڭ ئامىللىرىنــى ئۆگىنىشــكە موھتاجمىــز.

»خۇشــۇئ« نىــڭ ئامىللىــرى ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىــرى، »خۇشــۇئ« 
نــى ھاســىل قىلىشــنىڭ چارىلىــرى، يەنــە بىــرى، »خۇشــۇئ« نىــڭ يوقىلىشــىغا 

)1( ئەئراف سۈرىسى 17 - ئايەت.
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ياكــى ئاجىزلىشىشــىغا ســەۋەب بولىدىغــان ئىشــالردۇر.

»خۇشۇئ« نى ھاسىل قىلىشنىڭ چارىلىرى

»خۇشۇئ« نى ھاسىل قىلىشنىڭ چارىلىرى تۆۋەندىكىچە:

1 - »خۇشــۇئ« نــى ھاســىل قىلىشــنىڭ ئــەڭ ئالدىنقــى چارىســى نامــازدا 
تۇرىۋاتقــان كىشــى ئۆزىنىــڭ نېمــە دەۋاتقانلىقــى ۋە نېمــە قىلىۋاتقانلىقىنــى 
ــۇ  ــس  - تۇيغ ــدەك ھې ــۆرۈپ تۇرىۋاتقان ــى ك ــالھ تائاالن ــۇددى ئال ــى، خ بىلىش
بىلــەن ئۇنىڭغــا مۇناجــات قىلىشــتىن ئىبارەتتــۇر. ئىنســان نامازنىــڭ ھاالۋىتىنى 
قانچىلىــك كــۆپ تېتىغانســېرى ئۇنىــڭ نامازغــا بولغــان ئىشــتىياقى شــۇنچىلىك 

زور ئاشــىدۇ. بــۇ ئىماننىــڭ كۈچىگــە قــاراپ بولىــدۇ. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »نامــاز مېنىــڭ كۆڭــۈل شــادلىقىم قىلىنــدى«)1( 
دېگەن. 

ئــۇ بىــرەر قىيىنچىلىققــا ياكــى غەمكىنلىككــە يولۇققانــدا، مۇئەززىــن بىــالل 
ــەن راھەتلەندۈرگىــن«  ــاز بىل ــى نام ــەي بىــالل! بىزن ــا: »ئ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغ

دەيتتــى.

يۆتكىلىشــلەرنى  ئارىســىدىكى  ســەجدىلەر  ۋە  رۇكــۇ  نامازدىكــى   -  2
ئالدىرىماســتىن تەمكىنلىــك بىلــەن قىلىــش، ھەربىــر يۆتكىلىشــتە ئورگانالر ئۆز 
ئورنىغــا تولــۇق كېلىــپ بولغىچىلىك ئــارام ئېلىــش. »پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
)نامازدىكــى ھەربىــر يۆتكىلىشــتە( ھەربىــر ســۆڭەك ئــۆز ئورنىغــا كېلىــپ 

بولغىچىلىــك ئــارام ئاالتتــى«)2(.

ئەبــۇ قەتــادە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: »پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ›ئوغرىالرنىــڭ ئــەڭ يامىنــى ئۆزىنىــڭ نامىزىنــى ئوغرىــالي-

دىغانــالردۇر‹ دېگەنــدە، ســاھابىلەر، ›يارەســۇلەلالھ! بىــراۋ ئۆزىنىــڭ نامىزىنــى 

)1(  ئىمام نەسائى رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دەپ باھالىغان ھەدىس.
)2( فەتھۇلبارىي 2 - توم 308 - بەت، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
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ــا  ــاالم ئۇالرغ ــەر ئەلەيھىسس ــىدۇ، پەيغەمب ــدۇ؟‹ دەپ سورىش ــداق ئوغرىالي قان
ــالر  ــۇق قىلمايدىغان ــەجدىلىرىنى تول ــۇ ۋە س ــڭ رۇك ــپ: › نامازنى ــاۋاب بېرى ج

ئۆزلىرىنىــڭ نامازلىرىنــى ئوغرىلىغۇچىــالردۇ‹ دەيــدۇ«)1(. 

ــى ھاســىل قىلىشــى  ــان كىشــىنىڭ »خۇشــۇئ« ن ــراپ ئوقۇغ ــى ئالدى نامازن
مۇمكىــن ئەمــەس. چۈنكــى نامازدىكى تېزلىك »خۇشــۇئ«غا پۇرســەت بەرمەيدۇ.

بىــر  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ئېتىــش.  يــاد  ئۆلۈمنــى  نامــازدا   -  3
ســاھابىگە مۇنــداق دېگــەن: »نامىزىڭــدا ئۆلۈمنــى يــاد ئەتكىــن، چۈنكــى 
نامىزىــدا ئۆلۈمنــى يــاد ئەتكــەن كىشــى نامىزىنــى ياخشــى ئــادا قىالاليــدۇ. 
ــان  ــى ئوقۇغ ــق نامىزىن ــى قېتىملى ــەڭ ئاخىرق ــڭ ئ ــى خــۇددى ئۆمرىنى نامىزىڭن

ئوقۇغىــن«)2(.  كىشــىدەك 

تەبىئىيكــى، ئۆلــۈش ئالدىدىكــى ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىملىق نامازنــى ئوقۇغان 
ئــادەم بــۇ نامازنــى چوقۇم ۋايىغــا يەتكەن»خۇشــۇئ« بىلــەن ئوقۇيدۇ.

4 - نامــازدا ئوقۇلغــان قىرائــەت، دۇئــا ۋە تەســبىھلەرنى بىلىــپ، ئويــالپ 
بــۇالر ئۈســتىدە پىكىــر يۈرگــۈزۈش. قۇرئــان كەرىــم پىكىــر  ئوقــۇش ۋە 
يۈرگــۈزۈپ ئىبــرەت ۋە ۋەز – نەســىھەت ئېلىــش ئۈچــۈن چۈشــكەن ئىالھىــي 
ــاِب﴾ يەنــى  َ لْ

َ
ــوا األ

ُ
ْول

ُ
ــر أ

َّ
بَّــُروا آيَاتـِـِه َوِلََتَذك َدَّ ــَك ُمَبــاَرٌك لِّ ْ َــاهُ إِلَ نَزنلْ

َ
كىتــاب. ﴿كَِتــاٌب أ

)ســاڭا بــۇ مۇبــارەك كىتابنــى ئۇنىــڭ ئايەتلىرىنــى تەپەككــۇر قىلســۇن ۋە ئەقلــى 

ــارالر ئۆگــۈت ئالســۇن دەپ چۈشــۈردۇق()3(.  ب

قۇرئــان كەرىــم ئايەتلىــرى ئۈســتىدە تەپەككــۇر قىلىــش ئۈچــۈن بــۇ 
مەنىســىنى  ئايەتلەرنىــڭ  بىلىــش شــەرت. شــۇڭا  مەنىســىنى  ئايەتلەرنىــڭ 
تائاالغــا  ئالــالھ  »مــەن  قىرائەتكــە  ئوقۇلىۋاتقــان  نامــازدا  بىلمەيدىغانــالر 
مۇناجــات قىلىۋاتىمــەن، ئــۇ مــاڭا خىتــاب قىلىۋاتىــدۇ« دېگــەن ھېــس – تۇيغــۇ 

)1( ئىمام ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايىتى.
)2( شەيخ ئەلبانىنىڭ »سەھىھ ھەدىسلەر توپلىمى« دىن 1421 - ھەدىس.

)3( ساد سۈرىسى 29 - ئايەت.
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بىلــەن قــۇالق سالســا يېتەرلىكتــۇر. ئــۆزى يالغــۇز نامــاز ئوقۇغان كىشــىمۇ، ئۆزى 
ــدۇ. ــەپ قىلىنى ــەن ئوقۇشــى تەل ــۇ بىل ــس – تۇيغ ــۇنداق ھې ــى ش ئوقۇغانلىرىن

قۇرئان كەرىمنى قانداق ئاڭالش كېرەك؟

ــە ئوخشــاش  ــە ســۈپەتلەنگەن مۇئمىنلەرگ ــۇ ئايەتت ــى مۇن ــان كەرىمن قۇرئ
ُكــْم تُرمَْحُــون﴾ 

َّ
َعل

َ
 ل

ْ
نِصُتــوا

َ
ُ وَأ

َ
 ل

ْ
اْســَتِمُعوا

َ
ُقــْرآُن ف

ْ
ــرَِئ ال

ُ
ئــاڭالش كېــرەك: ﴿َوإَِذا ق

ئوقۇلغــان  قۇرئــان  ئۈچــۈن،  ئېرىشىشــىڭالر  رەھمىتىگــە  يەنى»ئالالھنىــڭ 
چاغــدا، ئۇنــى دىققــەت بىلــەن ئــاڭالڭالر ۋە جىــم تــۇرۇڭالر«)1(. 

ئۇممــۇ  ئوقــۇش.  ئايــەت   – ئايــەت  قىرائەتنــى  ئوقۇلغــان  نامــازدا   -  5
ســەلەمە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا )پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايالــى( پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ قىرائىتىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: »پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم قىرائــەت قىلغانــدا ھەربىــر ئايەتنــى ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىــن 
ــِم﴾  ــِن الرَِّحي َِّ الرَّمْح ــى باشــاليتتى. ﴿ِمْسِب اهلل ــن ئىككىنچــى ئايەتن ــى، ئاندى توختايتت
ِمــَي﴾ نــى ئوقــۇپ توختايتتــى، 

َ
َعال

ْ
ِّ َربِّ ال َْمــُد هلل دىــن كېيىــن توختــاپ، ئاندىــن ﴿احلْ

يِْن﴾  لِك ِيـَـْوِم ادلِّ
َ
ئاندىــن يەنــە ﴿الرَّمْحــِن الرَِّحيــِم﴾ نــى ئوقــۇپ توختايتتــى، ئاندىــن ﴿ما

نــى ئوقــۇپ بولــۇپ توختايتتــى، ســۈرىنىڭ ئاخىرىغىچــە شــۇنداق ئوقۇيتتــى«)2(. 

ھەربىــر ئايەتنىڭ بېشــىدا توختاش ســۈننەتتۇر. گەرچــە ئالدىنقى ئايەتنىڭ 
مەنىســى كېيىنكــى ئايــەت بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولســىمۇ، بــۇ ئىككــى ئايــەت 
ئوتتۇرىســىدا توختــاش ئەۋزەلــدۇر. ھەربىــر ئايەتتىــن كېيىــن توختــاپ ئوقــۇش 

»خۇشــۇئ« نىــڭ ھاســىل بولۇشــى ئۈچــۈن پايدىلىقتــۇر.

ــەن  ــل بىل ــپ تەرتى ــە چىقىرى ــە – دان ــى دان ــر ھەرپن ــى ھەربى 6 - قىرائەتن
ئوقــۇش. »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم قىرائەتنــى ھــەرپ – ھــەرپ تەپســىر 

)1( ئەئراف سۈرىسى 204 - ئايەت.
)2( ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى »سەھىھ«« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
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ــى«)1(.  ــۇق ئوقۇيتت ــدەك ئوچ قىلغان

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــرەر ســۈرىنى قىرائــەت قىلغانــدا، ئۇنــى ئەڭ 
ئــۇزۇن ئوقۇغــان ھــەر قانــداق كىشــىدىنمۇ ئــۇزۇن ئوقۇيتتــى«)2(. 

چۈنكــى قىرائەتنــى تەرتىــل بىلــەن قىلىــش شــۇ ئايــەت ئۈســتىدە تەپەككۇر 
قىلىشــقا تۈرتكــە بولىــدۇ، تەپەككــۇر »خۇشــۇئ«غا تۈرتكــە بولىدۇ.

ــۇ  ــس  - تۇيغ ــەن ھې ــدۇ، دېگ ــۆز قىلىۋاتى ــاڭا س ــاال م ــالھ تائ ــازدا ئال 7 - نام
بىلــەن تــۇرۇش. نامــازدا تۇرغــان ئــادەم فاتىھــە سۈرىســىنى ۋە باشــقا ھەر قانــداق بىر 
ســۈرىنى ئالــالھ تائــاال مــاڭا ســۆز قىلىۋاتىــدۇ، مــەن ئۇنىڭغــا مۇناجــات قىلىۋاتىمــەن، 
ئالــالھ تىلىگەنلىرىمنــى بېرىــدۇ، دېگــەن ھېــس – تۇيغــۇ بىلــەن ئوقۇيدىكــەن، 

چوقــۇم »خۇشــۇئ« نــى ھاســىل قىالاليــدۇ ۋە تىلىگەنلىرىگــە ئېرىشــىدۇ.

»خۈشۇئ«غا زىيانلىق ئامىلالر

»خۇشــۇئ« نىــڭ يوقىلىشــىغا ياكــى ئاجىزلىشىشــىغا ســەۋەب بولىدىغــان 
ئىشــالر تۆۋەندىكىچــە:

ــڭ  ــۇن ئاۋازىنى ــۇرۇش. تېلېف ــا ت ــتىن نامازغ ــى يېپىۋەتمەس 1 - يانفونالرن
خۇسۇســەن،  شۈبھىســىزدۇر.  بۇزىدىغانلىقــى  نــى  »خۇشــۇئ«  نامازدىكــى 
يانفونالرنىــڭ مۇزىكىلىــق ئــاۋازى ئەلۋەتتــە دىققەتنــى بۇزىــدۇ. نەتىجىــدە، 
ــى  ــى مەســجىدتە، مەيل ــدۇ. شــۇڭا مەيل ــوق قىلى ــى ي نامازدىكــى »خۇشــۇئ« ن
ئــۆز ئۆيىــدە، مەيلــى جامائــەت بىلــەن، مەيلــى ئــۆزى يالغــۇز نامــاز ئوقۇماقچــى 
بولغــان ھــەر قانــداق ئــادەم نامازغــا تۇرۇشــتىن بــۇرۇن يېنىدىكــى يانفونىنــى 
ــەرتتۇر. ــۈن ش ــى ئۈچ ــادا تېپىش ــەن ئ ــۇئ« بىل ــڭ »خۇش ــى نامازنى يېپىۋېتىش

يانفونالرنــى يېپىۋەتمەســتىن نامازغــا تــۇرۇش نامازنىــڭ ۋە مەســجىدنىڭ 

)1( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
)2( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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يانفونىنــى  مەســجىدكە  خۇسۇســەن  بولىــدۇ.  ســاقلىمىغانلىق  ھۆرمىتىنــى 
پۈتــۈن  بەلكــى  ئەمــەس،  ئۆزىنىــڭال  ئــادەم  كىرگــەن  يېپىۋەتمەســتىن 
جامائەتنىڭ»خۇشــۇئ«ىنى بۇزغــان ۋە مەســجىد ئەھلىگــە ئــازار بەرگــەن 
ۋاقىتــالردا  ئادەتتىكــى  چۈنكــى  بولىــدۇ.  گۇناھــكار  نەتىجىــدە،  بولىــدۇ. 
كىشــىلەرگە ئــازار قىلىــش ھــارام بولغــان يــەردە، كىشــىلەرنىڭ نامازدىكــى 
قــات ھارامــدۇر. ھارامنــى ئىشــلىگۈچىلەر  بــۇزۇش قاتمــۇ  »خۇشــۇئ«ىنى 

تۇتقۇچىــالردۇر. ئازابىغــا  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  ئۆزلىرىنــى 

شــۇڭا نامازغا تۇرۇشــتىن ئــاۋۋال يانفونالرنــى يېپىۋېتىش ناھايىتــى ئەھمىيەتلىك 
ئىشتۇر.

ســەئۇدى ئەرەبىســتان»پەتىۋا ۋە ئىلمىــي تەتقىقــات« كومىتېتىنىڭ 5322_
نومۇرلــۇق پەتىۋاســىدا، يانفوننــى يېپىۋەتمــەي ياكــى ئاۋازىنــى پەســەيتىۋەتمەي 

نامازغــا تۇرۇشــنىڭ ھاراملىقــى ئېنىــق ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان.

2 - نامــاز ئوقۇيدىغــان جايدىكــى دىققەتنــى تارتىدىغــان نەرســىلەرنى 
ــا  ــازالردا – ھەتت ــلەنگەن جاينام ــەن، نەقىش ــا بىنائ ــالش. بۇنىڭغ ــپ تاش ئېلى
كەئبىنىــڭ ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگەن جاينامازالردىمــۇ – نامــاز ئوقــۇش ياخشــى 
ۋە ســۈرەتلەر  نەقىشــلەر  ئوقۇيدىغــان جايدىكــى  نامــاز  ئەمــەس. چۈنكــى 
دىققەتنــى بۇزىــدۇ. نەتىجىــدە، »خۇشــۇئ« نــى ھاســىل قىلىشــقا توســالغۇ 
بولىــدۇ. ئەنــەس ئىبنــى مالىــك رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى، 
ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھانىــڭ ئۆيىنىــڭ بىــر تەرىپىــدە نەقىشــلەنگەن پــەردە 
ــڭ  ــڭ، ئۇنى ــى ئېلىۋېتى ــا: »ئۇن ــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغ ــدى، پەيغەمب ــار ئى ب

ــەن)1(. ــۇردى« دېگ ــال ت ــە چېلىقىپ ــدا كۆزۈمگ ــلىرى نامىزىم نەقىش

شــۇنداقال، ئــادەم ئۆتــۈپ تۇرىدىغــان جايــالردا، كىشــىلەر پاراڭلىشــىۋاتقان 
ســورۇنالردا ۋە ۋاراڭ – چــۇرۇڭ بولىۋاتقــان ئورۇنــالردا نامــاز ئوقۇشــمۇ ياخشــى 

)1( بۇخارى رىۋايىتى.
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ئەمەس.

3 - نەقىشــلەنگەن ياكى ســۈرەت چۈشــۈرۈلگەن ياكى خەت يېزىلغان كىيىملەر 
بىلــەن نامــاز ئوقــۇش. ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھادىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: 
ــى  ــر كىيىمن ــان بى ــش قىلىنغ ــەن نەقى ــەر ئەلەيھىسســاالم ســىزىقچىالر بىل »پەيغەمب
كىيىــپ نامــاز ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، »بــۇ كىيىمنــى ئەبــۇ جەھم ئىبنــى ھۇزەيفە 
ــۇ  ــڭالر، ب ــپ كېلى ــم ئېلى ــاڭا ســاددا كىيى ــڭالر ۋە م ــپ بېرى دېگــەن كىشــىگە ئاپىرى

كىيىمدىكــى ســىزىقچىالر نامــازدا دىققىتىمنــى بــۇزدى« دەپ بۇيرىــدى«)1(. 

نەقىشــلەنگەن كىيىملــەر بىلــەن نامــاز ئوقــۇش ياخشــى بولمىغــان يــەردە، 
ســۈرەتلىك كىيىملــەر بىلەن، خۇسۇســەن جانلىقالرنىڭ ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگەن 

كىيىملــەر بىلــەن نامــاز ئوقــۇش تېخىمــۇ ياخشــى ئەمــەس.

پەيغەمبــەر  تــۇرۇش؛  نامازغــا  ۋاقىتتــا  بولغــان  ھازىــر  تائــام   -  4
ــا  ــان ۋاقىتت ــام ھازىرالنغ ــاٍم{ يەنى»تائ ةِ َطَع ــْرَ ةَ ِبَ

َ
ــال  َص

َ
ــاالم }ال ئەلەيھىسس

كۆرســەتكەن يــوق«)2(.دەپ  ئوقــۇش  نامــاز 

}إَِذا ُوِضــَع َعشــاُء  يەنــە مۇنــداق دېگــەن:  پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ــى  ــُه{ يەن  ِمْن

َ
ــُرغ ــى يَف ــْل ح ــاءِ، َوال َيْعِج ــَدأوا بِالَعش ابْ

َ
ــالةُ ف ــِت الص قيَم

ُ
ــْم وَأ أحِدُك

»ســىلەرنىڭ بېرىڭالرنىــڭ ئالدىغــا كەچلىــك تائــام كەلتۈرۈلگــەن ۋاقىتتــا 
نامــاز باشالنســا، ئالــدى بىلــەن تائامغــا باشلىســۇن، ئۇنىڭدىــن ئېھتىياجىنــى 

قانــدۇرۇپ بولمىغىچــە نامازغــا ئالدىرىمىســۇن«)3(. 

چۈنكــى ھازىرالنغــان تائامدىــن تــۇرۇپ كېتىــپ نامازغــا تۇرغانــدا، كۆڭــۈل 
ــادەم نامــازدا »خۇشــۇئ« نــى  تىنجىمايــدۇ. كۆڭلــى تائامــدا بولــۇپ قالغــان ئ

ھاســىل قىاللمايــدۇ. 

ــى  ــۇرۇش. شۈبھىســىزكى، تەرىت ــا ت ــدا نامازغ ــى قىســتاپ قالغان 5 - تەرىت

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( بۇخارى رىۋايىتى.
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قىاللمايــدۇ.  ھاســىل  نــى  »خۇشــۇئ«  نامــازدا  ئــادەم  قالغــان  قىســتاپ 
چۈنكــى ئۇنىــڭ كۆڭلــى ئۆزىنــى تېــزرەك بوشــىتىپ راھەتلىنىــش بىلــەن 
مەشــغۇل بولىۋاتقــان تۇرســا، ئــۇ قانداقمــۇ نامىزىنــى »خۇشــۇئ« بىلــەن ئــادا 
قىاللىســۇن؟! شــۇ ســەۋەبتىن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەرىتــى قىســتاپ 
قالغــان كىشــىنىڭ ئۆزىنــى بوشاتماســتىن نامازغــا تۇرۇشــىنى مەنئــى قىلغــان. 
 بِالــالءِ{ يەنــى  »ســىلەرنىڭ 

ْ
َيْبــَدأ

ْ
ل
َ
ــالََء ف َ َحُدُكــُم الْ

َ
ــالَةُ َووََجــَد أ قِيَمــِت الصَّ

ُ
}إَِذا أ

بىرىــڭالر ھاجەتخانىغــا بــاراي دەپ تۇرغىنىــدا ناماز باشــلىنىپ كەتســە، ئىشــنى 
ھاجەتخانىدىــن باشلىســۇن«)1(. 

6 - نامــازدا مۈگــدەش. نامازنــى مۈگــدەپ ئوقۇغــان كىشــىنىڭ »خۇشــۇ« 
پەيغەمبــەر  شــۇڭا  ئەمــەس.  مۇمكىــن  ھەرگىزمــۇ  قىاللىشــى  ھاســىل  نــى 
ئەلەيھىسســاالم مۈگــدەك باســقان كىشــىنىڭ نامــاز ئوقۇشــىنى مەنئــى قىلغــان 
{ يەنــى  »ســىلەرنىڭ 

ُ
ــرَأ ــا َيْق ــَم م ــىَّ يَعل ــْم َح ــَس احُدكــم يف الصــالةِ فلَيَن }إَذا َنَع

بىرىڭالرنــى نامــازدا ئۇيقــۇ بېسىۋالســا، )نامازنــى توختىتىــپ( ئۇخلىســۇن، 
ــدە ئوقۇســۇن«)2(.  ــا كەلگەن ــدەك ھالغ ــى بىلگى ــە ئوقۇۋاتقانلىقىن ــى نېم نامازن

ــداق  ــەر قان ــق ھ ــە قاتارلى ــۈننەت ۋە نەپل ــپ، س ــەرز، ۋاجى ــس پ ــۇ ھەدى ب
ۋاقتــى چىقىــپ  نامازالرنىــڭ  پــەرز  بىــراق  ئالىــدۇ.  ئــۆز ئىچىگــە  نامازنــى 

شــەرتتۇر. كەتمەســلىكى 

7 - نامــازدا تــۇرۇپ ســەجدە قىلىدىغــان جاينــى ســۈرتۈش ياكــى تازىــالش 
ياكــى تۈزلــەش بىلــەن مەشــغۇل بولــۇش. بۇنــداق ھەرىكەتلەرنــى كــۆپ قىلىــش 
»خۇشــۇئ« نــى ھاســىل قىلىشــقا ئەلۋەتتــە توســالغۇ بولىــدۇ. شــۇڭا پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم نامــازدا تــۇرۇپ ســەجدە قىلىدىغــان يېرىنــى تۈزلەۋاتقــان بىــر 
ــى   ــَدةً{ يەن وَاِح

َ
ــالً، ف اِع

َ
ــدَّ ف ــَت الَ بُ ْن

ُ
ــا:}إِْن ك ــپ، ئۇنىڭغ ــۆرۈپ قېلى ــى ك ئادەمن

)1( مۇسلىم ۋەتىرمىزى رىۋايىتى.
)2( بۇخارى رىۋايىتى.
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»ئەگــەر زادى قىلمىســاڭ بولمىســا، بىــرال قېتىــم قىلغىــن« دېگــەن)1(.

بۇزىدىغــان  نــى  »خۇشــۇئ«  سۈرتۈشــمۇ  پىشــانىنى  ۋە  يــۈز  نامــازدا 
ئامىلالردىــن ســانىلىدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم گاھىــدا ســۇ ياكــى تۇپراققــا 
ســەجدە قىلغىنىدىمــۇ پىشانىســىنى تازىــالش ئۈچــۈن ســىلىمىغان. چۈنكــى 

نامازدىكــى »خۇشــۇئ« بۇنــداق قىلىشــنىمۇ ئۇنتۇلدۇرىــدۇ.

8 - نامــازدا ئۇيــاق – بۇياققــا قــاراش. بۇنــداق قىلىــش نامــازدا »خۇشــۇئ« 
نــى ھاســىل قىلىشــقا ئەلۋەتتــە توســالغۇ بولىــدۇ. چۈنكــى كۆزنىــڭ ھەرىكىتــى 
ــدا نامازدىكــى »خۇشــۇئ«  ــب مەشــغۇل بولغان ــدۇ. قەل ــى مەشــغۇل قىلى قەلبن
يوقىلىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: }الَ يَــزاَُل اهلل َعــزَّ 
ــُه{   َعْن

َ
ــَرَف ــُه اِنْ  وَْجَه

َ
ــإَذا َصَف

َ
ــْت، ف َتِف

ْ
ــَم ْيَل  ل

َ
ِــِه مــا ت

َ
ــد يف َصال ــالً َعَ الَعْب ــلَّ ُمْقبِ وََج

يەنى»بەنــدە نامىزىــدا ئۇيــاق – بۇياققــا قارىماســتىن تۇرغانــدا، ئالــالھ ئۇنىڭغا 
ــى  ــالھ ئۇن ــال ئال ــرەر تەرەپكــە بۇرۇلىشــى بىلەن ــۇ بى ــدۇ. ئ ــەزەر ســېلىپ تۇرى ن

نەزىرىدىــن ســاقىت قىلىــدۇ«)2(. 

نامازدا بۇرىلىشنىڭ مەنىسى

نامــازدا بۇرىلىــش ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ: بىــرى، قەلــب بىلــەن بۇرىلىــش، 
ــى  ــش ― كۆڭۈلن ــەن بۇرىلى ــب بىل ــتۇر. قەل ــەن بۇرىلىش ــۆز بىل ــرى ك ــە بى يەن
نامازنىــڭ ســىرتىدىكى ئىشــالر بىلــەن بەنــد قىلىشــتۇر. كــۆز بىلــەن بۇرىلىش ― 
ئۇيــاق – بۇياققــا قاراشــتۇر. ھــەر ئىككــى تۈرلــۈك بۇرىلىــش مەنئــى قىلىنغاندۇر. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامازدىكــى بۇرىلىشــتىن ســورالغىنىدا: »ئــۇ ئوغرىلىق 

بولــۇپ، شــەيتاننىڭ بىراۋنىــڭ نامىزىنــى ئوغرىلىغىنىــدۇر«)3( دېگــەن. 

ــان  ــا بۇرۇلغ ــاق – بۇياقق ــەن ئۇي ــى ياكــى كــۆزى بىل ــۇرۇپ قەلب ــازدا ت نام

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.

)3( بۇخارى رىۋايىتى.
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ــدۇ. پادىشــاھ ياكــى  ــۈز ئۆرىگــەن بولى ــن ي ــالھ تائاالنىــڭ ھۇزۇرىدى ــادەم ئال ئ
رەئىــس جۇمھــۇر بىراۋنــى ھۇزۇرىغــا چاقىرتىــپ ئەكىلىــپ، ئۇنىــڭ بىلــەن 
سۆھبەتلىشــىش ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا تىكىلىــپ قــاراپ تۇرســا، ئــۇ ئۇياققــا – 
ــە،  ــۈل بەرمىس ــىگە كۆڭ ــىۋاتقان كىشىس ــۆزى سۆھبەتلىش ــۇپ ئ ــا بۇرۇل بۇياقق
يەنــە  بوالمــدۇ؟  مەمنــۇن  ئۇنىڭدىــن  ئۇنــى ھۇزۇرىغــا چاقىرتقــان كىشــى 
تېخــى ئۇنــى ھۇزۇرىغــا چاقىرتقــان پادىشــاھ ياكــى رەئىــس جۇمھــۇر ئۇنىڭغــا 
ــۆزىگە  ــڭ س ــەۋەبلىك ئۇنى ــش س ــا بۇرىلى ــاق – بۇياقق ــۇ ئۇي ــۆزلەۋاتقاندا، ئ س
ــۇالق  ــدۇ؟ ســۆھبەتكە ق ــڭ ســۆزىنى ئاڭلىياالم ــا، ئۇنى ــى بېغىشلىمىس دىققىتىن

ســالمىغان ئــادەم ئۇنىڭدىــن مەنپەئــەت ئاالالمــدۇ؟!

ئىنســانالر ئوتتۇرىســىدىكى ئىشــالر بۇنــداق بولغــان يەردە، پادىشــاھالرنىڭ 
بىــرال  كائىناتنىــڭ  پۈتــۈن  كاتتىســى، شــۇنداقال  كاتتىالرنىــڭ  پادىشــاھى، 
خوجايىنــى بولغــان ئالــالھ تائاالنىــڭ ھۇزۇرىــدا تــۇرۇپ، ئۇنىــڭ رەھمىتىگــە ۋە 

ياردىمىگــە تەلمۈرگــەن كىشــىنىڭ ھالــى قانــداق بولۇشــى كېــرەك؟!)1(. 

ئەپسۇسكى،»خۇشــۇئ« شــۇنچە ئەھمىيەتلىــك بىــر پەرز تۇرســىمۇ، بىزنىڭ 
بۇرۇنقــى فىقھىــي كىتابلىرىمىــزدا »خۇشــۇئ«توغرۇلۇق ئاالھىــدە مــاۋزۇ قويــۇپ 
تەپســىلىي توختالمىغــان. بەلكــى ئــۇ زامانــالردا كىشــىلەرنى ئازدۇرغۇچــى 
ۋاســىتىلەر ھازىرقــى زامانغــا نىســبەتەن ئــاز بولغانلىقــى ۋە كىشــىلەرنىڭ 
ــرەك. پېقىرمــۇ  ــن بولســا كې ــۈك بولغانلىقىدى ــن كۈچل ئىمانىمــۇ بىزلەرنىڭكىدى
»خۇشــۇئ« دىــن ئىبــارەت بــۇ مۇھىــم مــاۋزۇ توغرۇلــۇق ئىزدىنىــش مۇناســىۋىتى 
بىلــەن ئۆزۈمنىــڭ نامازدىكــى بــۇ مۇھىــم پەرزگــە ئەھمىيــەت بېرىشــتىن بەكمــۇ 
غەپلەتتــە ئىكەنلىكىمنــى ھېــس قىلدىــم ۋە ئۆتكەنكــى گۇناھلىرىــم، غاپىللىقىــم 
ھەمــدە نوقســانلىرىم ئۈچــۈن تەۋبىنــى يېڭىلىدىــم. ئــاۋۋال ئۆزۈمگــە، ئاندىــن 
ــى ھاســىل قىلىشــقا  جىمــى مۇســۇلمان قېرىنداشــلىرىمغا نامازدا»خۇشــۇئ« ن

)1( مۇھەممەد سالىھ ئەل مۇنەججىدنىڭ»33سببًا للخشوع في الصالة»ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى.
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ئەھمىيــەت بېرىشــنى تەۋســىيە قىلىمــەن.

ئىنسان پىسخولوگىيىسى ۋە بەش ۋاخ ناماز

»ئىنســان يارىتىلىشــىدىنال ئېغىــر ســىناقالرغا چىدامســىز بىــر مەۋجــۇدات 
بولــۇپ، ئۇنىــڭ مۇپتىــال بولىدىغان بااللىــرى ۋە دۈشــمەنلىرى ناھايىتى كۆپتۇر. 
ئــۇ ھەممىگــە ئىگــە بواللمايدىغــان ھاجەتمــەن بىــر مەۋجــۇدات بولــۇپ، ئۇنىــڭ 
ئېھتىياجلىــرى ناھايىتــى كۆپتــۇر. ئــۇ ئاجىــزدۇر. ھالبۇكــى، ھاياتنىــڭ يۈكلىــرى 
ئىنتايىــن ئېغىــردۇر. ئىنســاندىكى ئەقىــل بىلــەن روھ ئۇنــى ئۇلۇغــۋار غايىلــەر 
ۋە مەڭگۈلــۈك ســائادەتلەرگە چاقىرىــدۇ. ھالبۇكــى، ئىنســاننىڭ قولــى قىســقا، 
ــۋال  ــازدۇر. ئەھ ــى ئ ــەۋر  - تاقىت ــىز، س ــدارى يېتەرس ــك، ئىقتى ــرى چەكلى ئۆم
بۇنــداق ئىكــەن، ئىنســاننىڭ كۈندۈزنىــڭ مەشــغۇلىيەتلىرى باشلىنىشــتىن 
بــۇرۇن، تــاڭ ســەھەر تــۇرۇپ بامــدات نامىزىنــى ئوقــۇش ئارقىلىــق ئــەڭ 
قۇدرەتلىــك ۋە ئــەڭ مەرھەمەتلىــك خوجىســى ― ئالــالھ تائاالنىــڭ ھوزۇرىغــا 
مۇراجىئــەت قىلىــپ، ئۇنىڭدىــن ئىشــلىرىغا مۇۋەپپەقىيــەت ۋە مــەدەت تىلەشــكە 
نەقــەدەر ئېھتىياجلىــق ئىكەنلىكــى ۋە باشــلىنىۋاتقان كۈنــدۈز ھاياتىــدا بېشــىغا 
كېلىدىغــان، ئۈســتىگە يۈكلىنىدىغــان ئىشــالرنى يېڭىشــتا نامازنىــڭ نەقــەدەر 

مۇھىــم بىــر يۆلىنىــش نوقتىســى بولىدىغانلىقــى ئوچــۇق مەيداندىــدۇر.

پىشىن ۋاقتى

دەل  ئاســماننىڭ  كــۈن  يېتىــپ  كامالىغــا  كۈنــدۈز   ― ۋاقتــى  پىشــىن 
ــەن  ــە ئېگىلگ ــش تەرەپك ــۈن پېتى ــن، ك ــن كېيى ــپ بولغاندى ــىغا كېلى ئوتتۇرىس
بىــر ۋاقىتتــۇر ھەمــدە بــۇ ۋاقىــت كۈنلــۈك مەشــغۇلىيەتلەرنىڭ ھارغىنلىقىدىــن 
ۋاقىتلىــق دەم ئېلىــش ۋاقتــى. پانــى دۇنيانىــڭ تۈگىمەيدىغــان ئېغىر ئىشــلىرى ۋە 
مەشــغۇلىيەتلىرى ئېلىــپ كەلگــەن غەپلەت ۋە بىپەرۋالقتىن روھنىڭ تەنەپپۇســقا 
ئېھتىياجلىــق بولغــان بىــر ۋاقتــى. بــۇ، ئىالھىــي نېمەتلــەر نامايــان بولغــان بىــر 
ــۇ  ــۇپ، ب ــن قوتۇل ــن ۋە غەپلەتلەردى ــي تارلىقالردى ــاننىڭ روھى ــۇر. ئىنس ۋاقىتت
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ــي  ــۈك باقى ــۈزۈپ، مەڭگۈل ــول ئ ــغۇلىيەتلىرىدىن ق ــىز مەش ــڭ ئاقىۋەتس دۇنيانى
بولغــان ئالــالھ تائاالنىــڭ ھوزۇرىغــا كېلىــپ قــول باغــالپ تــۇرۇپ، ئۇنىــڭ 
پۈتــۈن نېمەتلىرىگــە شــۈكۈر ئىزھــار قىلىــش، ئۇنىــڭ ئۇلۇغلىقىغــا اليىــق ھالــدا، 
رۇكــۇ بىلــەن يەرگــە ئېگىلىــپ ھۈرمــەت بىلــدۈرۈش ۋە ســەجدە ئارقىلىــق 
پۈتــۈن ئىخالســى ۋە مۇھەببىتىنــى نامايــەن قىلىشــتىن ئىبــارەت بولغــان پىشــىن 
نامىزىنــى ئوقۇشــى نەقــەدەر مۇھىــم، نەقــەدەر پايدىلىــق ۋە تولىمــۇ مۇناســىپ بىر 
ــۇم چۈشــىنەلەيدۇ. ــى ئىنســان بولىدىكــەن چوق ــي تەنەپپــۇس ئىكەنلىكىن روھى

ئەسىر ۋاقتى

ئەســىر ۋاقتــى ― ھــەر نەرســە خــازان بولىدىغــان كــۈز پەســلىنى، قېرىلىقنىــڭ 
غەمكىــن ھالىنــى ۋە ئاخىــر زاماننىــڭ ۋاقتىنــى ئەســلىتىدىغان بىــر ۋاقىــت. بــۇ 
ــڭ كــۈن  ــا كۈننى ــۇ ۋاقىتت ــدۇر. ب ــۈك ئىشــالرنىڭ خۇالســىلىنىش ۋاقتى ۋاقىــت، كۈنل
پېتىشــقا قــاراپ ماڭغــان سەيرىســى، كائىناتتــا ― ئالــالھ تائاالدىن باشــقا ― ھەممە 
نەرســىنىڭ پانــى ئىكەنلىكىنــى ۋە ئىنســاننىڭمۇ بىــر كۈنــى خــۇددى كــۈن پاتقانــدەك 
ــە،  ــۇ پەيتت ــدۇر. ب ــر مەنزىرى ــلىتىدىغان بى ــى ئەس ــۆز يۇمىدىغانلىقىن ــن ك ھاياتلىقتى
مەڭگــۈ پانىــي بولمايدىغــان ئالــالھ تائاالنىــڭ ھوزۇرىغــا ئېلتىجــا قىلىــپ، قۇللۇقنىڭ 
ــەڭ يۈكســەك ئىپادىســى بولغــان ئەســىر نامىزىنــى ئوقــۇش نەقــەدەر مۇۋاپىــق ۋە  ئ

مۇناســىپ بولغــان قۇللــۇق بۇرچــى ئىكەنلىكىنــى ئەقىــل ئىگىســى بىلەلەيــدۇ.

شام ۋاقتى

شــام ۋاقتــى ― كۈننىــڭ پېتىشــى ئارقىلىــق ئىنســاننىڭ ئاخىــرى بىــر 
ــى  ــە كىرىدىغانلىقىن ــپ قەبرىگ ــن ئايرىلى ــى كۆرگەنلىرىدى ــۈن ياخش ــۈن پۈت ك
ــا  ــر زاتق ــان بى ــۈك بولغ ــت مەڭگۈل ــۇ ۋاقى ــۇر. ب ــر ۋاقىتت ــان بى خاتىرىلىتىدىغ
ــە  ــان رەھمىتىگ ــي يوقالمايدىغ ــڭ ئەبەدى ــپ، ئۇنى ــا يۈزلىن ــىلىپ، ئۇنىڭغ ئېس
ئېرىشــىش ئارقىلىــق دۇنيــادا ســائادەت ۋە ئاخىرەتتــە مەڭگۈلــۈك خــازان 
ــدۇ.  ــا ئېرىشــكىلى بولىدىغانلىقىنــى خاتىرىلىتى بولمايدىغــان بەختلىــك ھاياتق
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مۇشــۇنداق بىــر ۋاقىتتــا شــام نامىزىنــى ئوقــۇش ئارقىلىــق ئالالھقا يۈزلىنىشــنىڭ 
نەقــەدەر ياخشــى ۋە تولىمــۇ پايدىلىــق بىــر بەندىچىلىــك بۇرچــى ئىكەنلىكىنــى 

ــدۇ. ــالر بىلەلەي ــى ســاغالم بولغان قەلب

خۇپتەن ۋاقتى

خۇپتــەن ۋاقتــى ― كۈندۈزنىــڭ ئۇپۇقتىكــى پۈتــۈن ئەســەرلىرى يوقىلىــپ 
ئالەمنــى قاراڭغۇلــۇق قاپلىغــان بىــر ۋاقىــت. بــۇ ۋاقىــت كۈنــدۈز بىلــەن 
كېىچىنــى ئالماشــتۇرۇپ تۇرغۇچــى زاتنىــڭ ئىالھىــي ئىجراســىنى، ئاخىرەتكــە 
كەتكەنلەرنىــڭ بــۇ دۇنيادىــن ئايرىلىــپ باشــقا بىــر ئالەمگــە يۆتكەلگەنلىكىنــى 
ــالھ  ــاننىڭ ئال ــە، ئىنس ــر پەيتت ــۇنداق بى ــت. مۇش ــر ۋاقى ــان بى خاتىرىلىتىدىغ
تائاالغــا يۈزلەنگــەن، ئۇنىــڭ چەكســىز قۇدرىتىنــى تونۇغان ۋە ئۆزىنىــڭ نەقەدەر 
ئاجىــز، چىدامســىز، بىچــارە بەنــدە ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلغــان ھالــدا، 
ــقا  ــا يېقىنلىشىش ــك زاتق ــەڭ قۇدرەتلى ــق ئ ــۇش ئارقىلى ــى ئوق ــەن نامىزىن خۇپت
ئىنتىلىشــى نەقــەدەر توغــرا، نەقــەدەر ئويغــۇن بىــر ئىبــادەت ئىكەنلىكىنــى 

ــىنىدۇ«)1(.  ــالر چۈش ــرەت ئالىدىغان ئىب

نامازنى تەرك ئېتىشنىڭ گۇناھى

نامازالرنىــڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ، قەســتەن تــەرك ئېتىشــنىڭ 
ــر  ــەڭ ئېغى ــلەنگەن ئ ــە ئىش ــڭ ھەققىگ ــالھ تائاالنى ــاھ ۋە ئال ــوڭ گۇن ــەڭ چ ئ
جىنايــەت ئىكەنلىكىــدە، نامازنــى تــەرك ئەتكۈچىلەرنىــڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ 
قاتتىــق ئازابىغــا دۇچــار بولىدىغانلىقىــدا شــەك  - شــۈبھە يوقتــۇر. بــۇ مەســىلىدە 
تــەرك  نامازنــى  يــوق.  ئىختىــالپ  ھېچبىــر  ئارىســىدا  ئۆلىمالىــرى  ئىســالم 

ــدۇ: ــۈك بولى ــۈچ تۈرل ــدەك ئ ــى تۆۋەندىكى ــڭ ھۆكم ئەتكۈچىلەرنى

1 - نامازنىــڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى ئىنــكار قىلغانلىــق ۋە ئۇنىــڭ ئىبــادەت 

)1( ئەلالمە بەدىئۇززامان سەئىد نۇرسىينىڭ»sozler« ناملىق ئەسىرىدىن – تۈركچە.
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ــى تــەرك ئەتكۈچىلــەر  ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلمىغانلىــق يۈزىســىدىن نامازن
بولــۇپ، مۇنداقــالر شەكســىز كاپىــرالردۇر. چۈنكــى قۇرئــان كەرىــم ۋە ســەھىھ 
) ئىشــەنچلىك( ھەدىســلەر ئارقىلىــق بېكىتىلگــەن ئەھكامالرنىــڭ بىرەرســىگە 

ئىنــكار قىلغــان كىشــى كاپىــر بولىــدۇ.

2 - نامازنىــڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى بىلمىگەنلىكتىــن نامــاز ئوقۇمىغــان 
كىشــىلەر بولــۇپ، بــۇالر تۆۋەندىكــى ئىككــى خىــل كىشــىلەردۇر: بىرىنچىســى، 
يىــراق  بارمايدىغــان  ئادەمىــزات  ھالــدا،  ئاالقىســىز  پۈتۈنلــەي  دۇنيادىــن 
پــەرز  نامازنىــڭ  ياشــىغانلىقتىن،  ئورمانلىقــالردا  ۋە  تاغــالردا  چۆللــەردە، 
ئۆگىنىــش  ســوراپ  ئارىســىدا  ئۇالرنىــڭ  بىلمىگەنلىكــى،  ئىكەنلىكىنــى 
ئۈچــۈن، دىننىــڭ ئەھكاملىرىنــى بىلىدىغــان بىــرەر ئالىمنىڭمــۇ بولمىغانلىقــى 
ــى  ــەرز ئىكەنلىكىن ــڭ پ ــم بولســىمۇ نامازنى ــرەر قېتى ــدا بى ســەۋەبىدىن، ھاياتى

ئــاڭالپ باقمىغانلىقــى تۈپەيلــى نامــاز ئوقۇمىغــان كىشــىلەر.

ــۇپ، نامازنىــڭ  ــە بىــرى، ئىســالم دىنىنــى ئەمدىــال قوبــۇل قىلغــان بول يەن
ــپ  ــى ئۆگىنى ــدە  - تەرتىپلىرىن ــنىڭ قائى ــى ئوقۇش ــى ۋە ئۇن ــەرز ئىكەنلىكىن پ
ــان كىشــىلەر.  ــاز ئوقۇيالمىغ ــك ســەۋەبتىن نام ــۈپ كەتكەنلى ــك ئۆل بولغىچىلى
ــرى  ــاز ئوقۇمىغانلىقتىكــى ئۆزۈرلى ــۈك كىشــىلەرنىڭ نام ــى ئىككــى تۈرل يۇقىرىق
قوبــۇل قىلىنىــپ، ئۇالردىــن نامازنــى تــەرك ئەتكەنلىكىنىــڭ گۇناھــى كەچــۈرۈم 
ــْيَ  بِ

 ُمَعذِّ
َّ
ــا ن

ُ
ك

َ
قىلىنىــدۇ. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوما

َحــىَّ َنْبَعــث َرســُوالً﴾  يەنــى )پەيغەمبــەر ئەۋەتمــەي تــۇرۇپ )ھېچكىمنــى( 
ــوق()1(.  ــز ي جازالىغىنىمى

ئالەمگــە،  پۈتــۈن  ئەلەيھىسســاالمنى  مۇھەممــەد  تائــاال  ئالــالھ 
مۇھەممــەد  ئەۋەتكــەن.  قىلىــپ  پەيغەمبــەر  قىيامەتكىچىلىــك  تــا 
ئەلەيھىسســاالم ئېلىــپ كەلگــەن بــۇ ئىســالم دىنــى پۈتــۈن دۇنيــا خەلقىنىڭ 
ئورتــاق دىنــى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن كەلگــەن بىــر دىــن بولســىمۇ، 

)1( ئىسرا سۈرىسى 15 - ئايەت.
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ــى  ــالم دىنىن ــانالرنىڭ ئىس ــى ئىنس ــەن جايالردىك ــى يەتمىگ ــڭ دەۋىت ئۇنى
ــاش، ئىســالم  ــا ئوخش ــۈن جازاالنمايدىغانلىقىغ ــى ئۈچ ــۇل قىلمىغانلىق قوب
دىنىنىــڭ دەۋىتىنــى ئــاڭالپ مۇســۇلمان بولغــان بولســىمۇ، نامازنىــڭ پــەرز 
ئىكەنلىكىنــى ئاڭلىمىغانلىقىــدا ― يۇقىرىقــى ئىككى تۈرلۈك كىشــىلەردەك 
― ھەقىقىــي ئۆزۈرلــۈرك كىشــىلەرمۇ نامــاز ئوقۇمىغانلىقــى ئۈچــۈن ئالــالھ 
تائاالنىــڭ ئالدىــدا جاۋابكارلىققــا تارتىلمايــدۇ. مانــا بــۇ، ئىســالم دىننىــڭ 

ــدۇر. ئادالىتى

بىــراق ھازىرقــى ئۇچــۇر دەۋرىــدە، دۇنيانىڭ قايســىبىر بولــۇڭ  - پۇچقىقىدا 
ياشــىغان بولمىســۇن نامازنىــڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى بىلمىگــەن ۋە ئاڭلىمىغــان 

بىــرەر مۇســۇلماننىڭ تېپىلىشــى تەســەۋۋۇردىن يىــراق، ئەلۋەتتــە.

3 - نامازنىــڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ، ئۇنــى ئېتىــراپ قىلىــپ تــۇرۇپ، 
نامازغــا ئەھمىيــەت بەرمىگەنلكتىــن نامازنــى تــەرك ئەتكۈچىلــەر بولــۇپ، ئــۇالر 
قاتتىــق گۇناھــكار بولىــدۇ. تەۋبــە قىلمــاي ئۆلســە، ئاخىرەتتــە ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ئوقۇمىغانلىقتىكــى ھېچقانــداق  نامــاز  ئۇالرنىــڭ  بولىــدۇ.  ئازابىغــا دۇچــار 
ئۆزرىســى قوبــۇل قىلىنمايــدۇ. ئەممــا ھەيــزدار ۋە نىفاســدار ئايالــالر ھەيزدارلىق 
ۋە نىفاســدارلىق ۋاقىتلىرىــدا نامــاز ئوقۇمايدۇ، روزا تۇتمايــدۇ. كېيىنمۇ نامازنىڭ 
ــن  ــاك بولغاندى ــزان روزىســىنىڭ قازاســىنى پ ــراق رامى ــدۇ. بى قازاســىنى قىلماي

كېيىــن ئــادا قىلىــدۇ.

ئازابلىــرى  تارتىدىغــان  ئاخىرەتتــە  ئەتكۈچىلەرنىــڭ  تــەرك  نامازنــى 
ُب 

َ
ــا  أْصح

َّ
ــٌة إال ــَبْت َرِهْيَن َس

َ
 ك

َ
ــا ــٍس بِم ــدۇ: ﴿ُكُّ َنْف ــداق دەي ــالھ مۇن ــۇق ئال توغرۇل

ــْم نـَـُك ِمــَن 
َ
ــوا ل

ُ
ل
َ
ُكْم يْف َســَقٍر. قا

َ
ك

َ
 َســل

َ
ُمْجِرِمــْيَ مــا

ْ
ْوَن. َعــِن ال

ُ
ءل

َ
ِت يَتَســا

َّ
َِمــِي. يِف َجنــا الْ

ــى )ھــەر ئىنســان ئۆزىنىــڭ قىلمىشــى  ﴾  يەن ــِكْيَ ــُم الِمْس ــُك نُطِع ــْم نَ
َ
ــْيَ َول

ِّ
ُمَصل

ْ
ال

ئــۇالر  مۇستەســنا.  بۇنىڭدىــن  ياخشــىالر  پەقــەت  گــۆرۈدۇر.   ســەۋەبلىك 
كىرگۈزگــەن  دوزاخقــا  »ســىلەرنى  گۇناھكارالردىــن  بولــۇپ،  جەننەتلــەردە 
ــام  ــدۇق، مىســكىنلەرگە تائ ــاز ئوقۇمى ــز نام ــۇالر »بى ــە؟« دەپ ســورايدۇ. ئ نېم
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بەرمىــدۇق« دەپ جــاۋاپ بېرىــدۇ)1(. 

ئالــالھ تائاالنىــڭ رەھمىتىگــە ئېرىشــىش ئارقىلىــق جەننەتكــە كىرىشــنىڭ 
ئــەڭ كاپالەتلىــك يولــى نامــاز ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلىــپ ئالــالھ تائــاال 
ُكــْم تُرمَْحُــون﴾  

َّ
َعل

َ
ِطيُعــوا الرَُّســوَل ل

َ
َكةَ وَأ ةَ َوآتُــوا الــزَّ

َ
ــال قِيُمــوا الصَّ

َ
مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿وَأ

يەنــى )ئالالھنىــڭ رەھمىتىگــە ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن نامــاز ئوقــۇڭالر، زاكات 
ــە،  ــۇ ئايەتت ــاال ب ــالھ تائ ــڭالر()2(. ئال ــەت قىلى ــە ئىتائ ــڭالر، پەيغەمبەرگ بېرى
ــق  ــش قاتارلى ــەت قىلى ــە ئىتائ ــش ۋە پەيغەمبەرگ ــۇش، زاكات بېرى ــاز ئوق نام
ــپ  ــى قىلى ــنىڭ كاپالىت ــە ئېرىشىش ــڭ رەھمىتىگ ــالھ تائاالنى ــى ئال ئەمەللەرن

ــەتكەن.  كۆرس

وا  ــُروا بِهــا َخــرُّ
ِّ
ِْيــَن اَِذا ُذك

َّ
يَاتَِنــا ال

َ
ئالــالھ يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿اِنََّمــا يُْؤِمــُن بِا

ْوَن﴾ يەنــى )بىزنىــڭ ئايەتلىرىمىزگــە  ِرُ
ْ
ــَتك ــْم الَيَْس ــْم َوُه ــِد َربِِّه ــبُِّحوا ِبَْم ًدا وََس ــجَّ ُس

پەقــەت شــۇنداق كىشــىلەرال ئىمــان ئېيتىدۇكــى، ئۇالرغــا شــۇ ئايەتلــەر بىلــەن 
ۋەز  - نەســىھەت قىلىنســا، چوڭچىلىــق قىلماســتىن، ســەجدىگە بــاش قويىــدۇ 
ۋە رەببىگــە تەســبىھ بىلــەن ھەمــدۇ ئېيتىــدۇ()3(.  بــۇ ئايەتتــە، ئالــالھ تائاالغــا 
ســەجدە قىلمىغــان، ئالالھ تائاالنــى بارچە نۇقســانالردىن ۋە كەمچىلىكلەردىن 
ــۇق  ــن چوڭل ــڭ ئىبادىتىدى ــالھ تائاالنى ــان ۋە ئال ــبىھ ئېيتىمىغ ــاك دەپ تەس پ
قىلىــپ بــاش تارتقــان كىشــىلەر ئىمــان ئېيتىمىغانغــا ئوخشــاش قىلىــپ 
توغرۇلــۇق كەلگــەن  ئېتىشــنىڭ گۇناھــى  تــەرك  نامازنــى  كۆرســىتىلگەن. 

ئايەتلــەر ناھايىتــى كۆپتــۇر.

گۇناھىنىــڭ  ئېتىشــنىڭ  تــەرك  نامازنــى  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ــْرُك  ــِر تَ ُكْف

ْ
ِك وَال ْ ــْيَ الــرِّ ــْيَ الرَُّجــِل َوَب ئېغىرلىقــى ھەققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: }َب

ــىدىكى  ــڭ ئوتتۇرىس ــېرىك ۋە كۇپرىنى ــەن ش ــۇلمان بىل ــى  »مۇس ــالَةِ{ يەن الصَّ

)1( مۇددەسىر سۈرىسى 38 – 44 - ئايەت.
)2( نۇر سۈرىسى 56 – ئايەت.

)3( سەجدە سۈرىسى 15 – ئايەت.
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پــەرق نامازنــى تــەرك ئېتىشــتۇر«)1(. 

ــداق  ــەپ مۇن ــە تەكىتل ــى يەن ــى مەنىن ــاالم يۇقىرىق ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــَر{ يەنــى   ــا َفَقــْد َكَف َه

َ
ــْنَ تََرك ــالَةُ، فَم ــْم الصَّ ــا َوَبيَْنُه ِي بَيَْنَن

َّ
ــُد ال َعْه

ْ
دەيــــــــــدۇ: }اَل

»كاپىــرالر بىلــەن بىزنىــڭ ئارىمىزدىكــى پــەرق نامــازدۇر. چۈنكــى نامازنــى تەرك 
قىلغــان كىشــى كاپىــر بولىــدۇ«)2(. 

يۇقىرىقــى ئايەتلــەر ۋە ھەدىســلەردىن نامازنــى تــەرك ئېتىشــنىڭ گۇناھىنىڭ 
ــڭ  ــڭ كاپىرالرنى ــەرك ئەتكۈچىلەرنى ــى ت ــى ۋە نامازن ــوڭ ئىكەنلىك ــن چ ئىنتايى
قاتارىدىــن ســانىلىدىغانلىقى ئىپادىلىنىــدۇ. لېكىن كۇپرى ســادىر قىلغۇچىســىنى 
گۇناھقــا  چىقارمىســىمۇ،  ئىماندىــن  ۋە  كۇپــرى  چىقىرىدىغــان  ئىماندىــن 

ــدۇ. ــۈك بولى ــى تۈرل ــدەك ئىكك ــرى، دەپ تۆۋەندىكى ــان كۇپ پاتۇرىدىغ

كۇپرىنىڭ تۈرلىرى

كۇپــرى ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ بىــرى، ئېتىقادتىكــى كۇپرىلىــق، 
ســادىر  كۇپرىلىــق  ئېتىقادتىكــى  كۇپرىلىقتــۇر.  ئەمەلدىكــى  بىــرى،  يەنــە 
قىلغۇچىســىنى ئىمــان ۋە ئىســالمدىن چىقىرىــپ تاشــاليدۇ. ئەممــا ئەمەلدىكــى 
ــىنى  ــادىر قىلغۇچىس ــراق س ــدۇ، بى ــالمدىن چىقارماي ــان ۋە ئىس ــق ئىم كۇپرىلى

ــدۇ. ــا پاتۇرى گۇناھق

ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى

1 - كۇپرى ئىنكار

كۇپــرى ئىنــكار ― قۇرئــان كەرىمگــە ياكــى ســەھىھ ھەدىســىلەرگە ياكــى 
ئــۇالردا كەلگــەن ھۆكۈملەرگــە ۋە ياكــى ئــۇالر ئارقىلىــق ســابىت بولغــان بــەش 
ۋاخ نامــاز، روزا، زاكات قاتارلىــق پەرزلــەر ۋە ئەھكامالرنىــڭ بىرەرســىگە ئىنــكار 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
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ــُم 
َ
ْظل

َ
قىلىــش دېمەكتــۇر. بۇنىــڭ دەلىلــى ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزى: ﴿َوَمــْن أ

َافِِريــَن﴾ 
ْ
يـْـَس يِف َجَهنَّــَم َمْثــًوى لِل

َ
ل
َ
ــا َجــاَءهُ أ مَّ

َ
َــقِّ ل َب بِاحلْ ــذَّ

َ
ْو ك

َ
ِذبـًـا أ

َ
َِّ ك ــَرَى َعَ اهلل

ْ
ــِن اف ِممَّ

ــى يالغانغــا  ــدە ئۇن ــا يالغاننــى چاپلىغــان ياكــى ھــەق كەلگەن ــى ﴿ئالالھق يەن
ــاي  ــا ج ــدە كاپىرالرغ ــۇ؟ جەھەننەم ــادەم بارم ــم ئ ــۇ زالى ــان ئادەمدىنم چىقارغ

يوقمىــدۇ؟﴾)1(.

2 - كۇپرى تەكەببۇر

كۇپــرى تەكەببــۇر  - ئىســالم ئەھكاملىرىنىــڭ ھــەق ئىكەنلىكىگــە ئىقــرار 
ــۇر.  ــا بويسۇنماســلىق دېمەكت ــن ئۇنىڭغ ــۇق قىلغانلىقتى ــۇرۇپ، چوڭل ــپ ت قىلى
ــدۇر. بۇنىــڭ  ــرى ئىبلىســنىڭ كاپىرلىقىغــا ئوخشــاش كۇپرى ــۇ خىلدىكــى كۇپ ب
َســَجُدوا 

َ
ئَِكِة اْســُجُدوا آِلََدَم ف

َ
َمال

ْ
َنا لِل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
دەلىلــى ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزى: ﴿َوإِذ

َافِِريــَن﴾  يەنــى ﴿ئــۆز ۋاقتىــدا پەرىشــتىلەرگە 
ْ
ــَن ال َرَ َوَكَن ِم

ْ
َب وَاْســَتك

َ
ــَس أ  إِبْلِي

َّ
إاِل

»ئادەمگــە ســەجدە قىلىــڭالر« دېــدۇق، ئىبلىســتىن باشــقا ھەممىســى ســەجدە 
قىلــدى، ئىبلىــس )ســەجدە قىلىشــتىن( بــاش تارتتــى، تەكەببۇرلــۇق قىلــدى، ئۇ 

كاپىرالردىــن بولــۇپ كەتتــى﴾)2(.

دېمــەك، ئىبلىســنىڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ ئەمرىگــە بويســۇنمىغانلىقى ئۈچــۈن 
ئۇنىــڭ كاپىــر بولــۇپ كەتكەنلىكــى بــۇ ئايەتتــە ئېنىــق بايــان قىلىنغــان. ئالــالھ 
ــنىڭ  ــى ئىبلىس ــڭ ئاقىۋىت ــۇنمىغان مۇتەكەببىرلەرنى ــە بويس ــڭ ئەمرىگ تائاالنى

ئاقىۋىتــى بىلــەن بىــردۇر.

3 - كۇپرى شەك

كۇپــرى شــەك ― ئىســالم دىنىنىــڭ ئاساســىي ئەقىدىلىــرى بولغــان ئالتــە 
ئىماننىــڭ قايســىبىرىگە شــەك كەلتــۈرۈش دېمەكتــۇر. ئۇنىــڭ دەلىلــى ئالــالھ 
ــَدنَّ  ِج

َ َ
 َربِّ أل

َ
ــِنْ ُرِدْدُت إىِل

َ
ــًة َول ائَِم

َ
ــاَعَة ق ــنُّ السَّ ُظ

َ
ــا أ ــۆزى: ﴿َوَم ــۇ س ــڭ مۇن تائاالنى

)1( ئەنكەبۇت سۈرىسى 68 – ئايەت
)2( بەقەرە سۈرىسى 34 – ئايەت
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َقــَك ِمــْن تـُـرَاٍب ُثــمَّ 
َ
ِي َخل

َّ
َفــْرَت بـِـال

َ
ك

َ
ُ َصاِحُبــُه َوُهــَو ُيَــاوِرُهُ أ

َ
ــاَل ل

َ
ًبــا. ق

َ
َخــْرًا ِمْنَهــا ُمْنَقل

﴾ يەنــى ﴿ )كاپىــر ئــادەم مۇنــداق دېــدى( قىيامــەت  ً
ــال ــوَّاَك رَُج ــمَّ َس ــٍة ُث ــْن ُنْطَف ِم

بولمايــدۇ دەپ ئوياليمــەن، ئەگــەر مــەن رەببىمگــە قايتۇرۇلغاندىمــۇ، ئەلۋەتتــە 
بۇرادىــرى  )مۇئمىــن(  ئۇنىڭغــا  تاپىمــەن.  جاينــى  ياخشــىراق  باغدىــن  بــۇ 
مۇنازىرىلەشــكەن ھالـــــدا، ســېنى )ئەســلىدە( تۇپراقتىــن، ئاندىــن ئابىمەنىدىن 
يارىتىــپ، ئاندىــن ســېنى راۋۇرۇس ئىنســان قىلغــان زاتنــى ئىنــكار قىالمســەن؟ 

ــدى﴾)1(. دې

بــۇ ئايەتتــە، قىيامەتنىــڭ بولىدىغانلىقىغــا شــەك كەلتۈرگــەن كىشــى ئالالھ 
تائاالنــى ئىنــكار قىلغانلىــق ســۈپىتىدە كۆرســىتىلگەن. ئالــالھ تائاالنــى ئىنــكار 

قىلغــان كىشــىنىڭ كاپىــر بولىدىغانلىقــى شەكســىزدۇر.

4 - كۇپرى ئېتىراز

كۇپــرى ئېتىــراز ― ئىســالم دىنىــدا بۇيرۇلغــان ئەمەللەرگــە قارشــىلىق 
ــۇ  ــڭ مۇن ــان كەرىمنى ــۇر. قۇرئ ــۆرۇش دېمەكت ــۈز ئ ــن ي ــدۈرۈش ۋە ئۇالردى بىل
ــا  نَ

َ
ــاَل أ

َ
ــَك ق َمْرتُ

َ
 أ

ْ
ــُجَد إِذ  تَْس

َّ
ال

َ
ــَك أ ــا َمَنَع ــاَل َم

َ
ــدۇ: ﴿ق ــى ئىپادىلەي ــرى بۇن ئايەتلى

ْقَتــُه ِمــْن ِطــٍي﴾ يەنــى ﴿ســېنى ســەجدە قىلىشــقا 
َ
ْقَتــِي ِمــْن نَــاٍر وََخل

َ
َخــْرٌ ِمْنــُه َخل

ــەن  ــس: »م ــدى. ئىبلى ــڭ؟ دې ــقا ســەجدە قىلمىدى ــدا نېمىش ــان چېغىم بۇيرۇغ
ــدى﴾)2(،  ــڭ« دې ــن ياراتتى ــى اليدى ــن، ئۇن ــى ئوتتى ــەن. مېن ــن ئارتۇقم ئۇنىڭدى
نْــِذُروا ُمْعرُِضــوَن﴾  يەنــى )ياپىــرالر ئاگاھالندۇرۇلغــان 

ُ
ــا أ ِيــَن َكَفــُروا َعمَّ

َّ
﴿َال

نەرســىلەردىن يــۈز ئۆرۈگۈچىلــەردۇر()3(

بــۇ ئايەتلــەردە، ئىســالم دەۋىتىدىــن يــۈز ئۆرۈگۈچىلەرنىــڭ شەكســىز 

)1( كەھف سۈرىسى 36 - 37 – ئايەتلەر
)2( ئەئراف سۈرىسى 12- ئايەت
)3( ئەھقاف سۈرىسى 3 – ئايەت
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ئىپادىلىنىــدۇ. ئىكەنلىكــى  »كاپىــرالر« 

5 - كۇپرى نىفاق

دىلىــدا  قويــۇپ،  دەپ  مۇســۇلمان  ئۆزىنــى  تىلىــدا  نىفــاق ―  كۇپــرى 
ــۆزى:  ــۇ س ــڭ مۇن ــالھ تائاالنى ــى ئال ــڭ دەلىل ــۇر. بۇنى ــلىك دېمەكت ئىشەنمەس
ــى   ــَي﴾  يەن ــْم بُِمْؤِمنِ ــا ُه ــِر َوَم َِخ

ْ
ــْوِم اآل َ َِّ َوبِالْ ــاهلل ِ ــا ب

ــوُل آََمنَّ ــْن َيُق ــاِس َم ــَن انلَّ ﴿َِم
)كىشــىلەر ئارىســىدا ئالالھقــا ۋە ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىشــەندۇق دېگۈچىلــەر بار، 

ئەمەلىيەتتــە ئــۇالر ئىشــەنمەيدۇ()1(.

بــۇ ئايەتتــە، مۇناپىقــالر ئېغىزلىــرى ئارقىلىــق ئۆزلىرىنى »مۇســۇلمان« دەپ 
قانچىلىــك دەۋا قىلســىمۇ، ئەمەلىيەتتــە، ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمانالردىن ئەمــەس، 

بەلكــى كۇففارالردىــن ئىكەنلىكــى ئىپادىلىنىــدۇ.

ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ ھۆكمى

ئېتىقادتىكــى كۇپرىلىقنــى ســادىر قىلغــان ئــادەم ئىســالم ۋە ئىماندىــن 
ــدۇ.  ــر بولى ــق كاپى ــش ئارقىلى ــپ كېتى چىقى

ئەمەلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى

1 - كۇپرى نېمەت

كۇپــرى نېمــەت ― ئالــالھ تائاالنىــڭ بەرگــەن نېمەتلىرىنــى تونــۇپ تۇرۇپ، 
ئۇنىڭغــا شــۈكۈر ئــادا قىلماســتىن كۇپرانــى نېمــەت قىلىــپ تۇزكورلــۇق قىلىــش 
َن َربُُّكــْم 

َّ
ذ
َ
ــأ  تَ

ْ
دېمەكتــۇر. بۇنىــڭ دەلىلــى ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزى: ﴿َوإِذ

ــِديٌد﴾ يەنــى )ئــۆز ۋاقتىــدا  َش
َ
ــَذاِب ل ــْم إِنَّ َع ــِنْ َكَفْرُت

َ
زِيَدنَُّكــْم ، َول

َ َ
ْرُتْم أل

َ
ــك ــِنْ َش

َ
ل

ــڭالر: »ئەگــەر شــۈكۈر قىلســاڭالر، تېخىمــۇ ئاشــۇرۇپ بېرىمــەن، ئەگــەر  رەببى
ــۇر« دەپ  ــۇ قاتتىقت ــە، بەكم ــم، ئەلۋەتت ــڭ ئازابى ــاڭالر، مېنى ــۇق قىلس تۇزكورل

)1( بەقەرە سۈرىسى 8 – ئايەت
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ــدى)1(. جاكارلى

2 - كۇپرى مەئسىيەت

كۇپرى مەئســىيەت ― ئىســالم شــەرىئىتىدە كۇپرىلىق بىلەن ســۈپەتلەنگەن 
ھەرقانــداق گۇناھ  - مەســيەتلەر ۋە يامان ئىشــالر دېمەكتــۇر. ئۇالردىن:

پەيغەمبــەر  دەلىلــى  بۇنىــڭ  ئۆلتــۈرۈش.  ناھــەق  مۇســۇلماننى   )1(  
ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــۇ ســۆزى: }مۇســۇلماننى ھاقارەتلــەش ئېغىــر گۇناھتــۇر، 

ئۇنــى ناھــەق ئۆلتــۈرۈش كۇپرىلىقتــۇر{)2(.

 )2( ھــاراق ئىچىــش، ئوغرىلىــق قىلىــش ۋە زىنــا قىلىــش. بۇنىــڭ دەلىلــى 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــۇ ســۆزى: }زىنــا قىلغۇچــى مۇئمىنلىــك 
ھالىتىــدە زىنــا قىلمايــدۇ، ئوغــرى مۇئمىنلىــك ھالىتىــدە ئوغرىلىــق قىلمايــدۇ ۋە 

ــدۇ{)3(. ھــاراق ئىچكۈچــى مۇئمىنلىــك ھالىتىــدە ھــاراق ئىچمەي

 )3( نامــاز، روزا، زاكات قاتارلىــق پــەرز ئەمەللەرنــى تــەرك ئېتىــش. بۇنىــڭ 
دەلىلــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ باشــتا بايــان قىلىنغــان مۇنــۇ ســۆزى: 
}كاپىــرالر بىلــەن بىزنىــڭ ئارىمىزدىكــى پــەرق نامــازدۇر. نامازنــى تــەرك قىلغــان 

كىشــى كاپىــر بولغــان بولىــدۇ{)4(.

3 - كۇپرى ھۆكۈم

ــە  ــەۋزەل ئىكەنلىكىگ ــڭ ئ ــەرىئەت قانۇنىنى ــالم ش ــۈم  - ئىس ــرى ھۆك كۇپ
ئىقــرار قىلىــپ تــۇرۇپ، باشــقا قانۇنالرنــى دەســتۇر قىلىــپ، ئــۇالر بىلــەن ئىــش 
ــْم 

َ
كــۆرۈش دېمەكتــۇر. بۇنىــڭ دەلىلــى ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزى: ﴿َوَمــْن ل

َافـِـُروَن﴾  يەنــى ﴿كىمكــى، ئالــالھ چۈشــۈرگەن 
ْ
ـِـَك ُهــُم ال

َ
وئل

ُ
أ
َ
َُّ ف نـْـَزَل اهلل

َ
َيُْكــْم بَِمــا أ

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 7 – ئايەت
)2( بۇخارى رىۋايىتى
)3( مۇسلىم رىۋايىتى

)4( ئەھمەت رىۋايىتى



105

كاپىرالرنىــڭ  مۇنداقــالر  قىلمايدىكــەن،  ھۆكــۈم  بويىچــە  )ھۆكۈملــەر( 

ئۆزىــدۇر﴾)1(.

ئەممــا ئالــالھ تائاالنىــڭ شــەرىئىتىنى »بــۇ ئەســىرگە ئۇيغــۇن كەلمەيــدۇ« 
دېگــەن ئېتىقــاد بىلــەن ياكــى يەرلىــك قانۇنالرنــى ئۇنىــڭ بىلــەن بــاراۋەر 
ياكــى ئۇنىڭدىــن ئــەۋزەل ســانىغانلىقتىن ئالــالھ تائاالنىــڭ شــەرىئىتىدىن يــۈز 
ئۆرۈگۈچىلەرنىــڭ بــۇ كۇپرىلىقــى ئېتىقادىــي كۇپرىنىــڭ جۈملىســىدىن بولــۇپ 
ئۇالرنــى ئىماندىــن چىقىرىــپ تاشــاليدۇ. شــۇڭا بۇنــى ســادىر قىلغۇچىــالر كاپىــر 

بولىــدۇ)2(.

ئەمەلدىكى كۇپرىلىقنىڭ ھۆكمى

ــن  ــى ئىماندى ــالمدىن ياك ــى ئىس ــان كىش ــادىر قىلغ ــى س ــى كۇپرىلىقن ئەمەلدىك
چىقىــپ كەتمەيــدۇ. نەتىجىــدە، كاپىــر بولمايــدۇ. بىــراق ئۇنــى ســادىر قىلغۇچــى 

ــدۇ. ــكار بولى ــق گۇناھ قاتتى

يۇقىرىــدا كــۆرۈپ ئۆتكىنىمــزدەك، نامازنــى تــەرك ئېتىشــنىڭ گۇناھــى 
بەكمــۇ ئېغىــردۇر. شــۇڭا ئۇنىڭغــا كۇپــرى ئىســمى بېرىلگــەن. ئۇنىــڭ كۇپــرى 
ــدۇر.  ــك دەلىل ــا يېتەرلى ــڭ ئېغىرلىقىغ ــڭ گۇناھىنى ــى ئۇنى ــمىنى ئالغانلىق ئىس
نامازنــى تــەرك ئەتكۈچىلەرنىــڭ ھالــى ئىنتايىــن خەتەرلىكتۇر. بۇنداق بولمىســا 

ــى. ــەن ســۈپەتلەنمىگەن بۇالتت ــق بىل ــۇالر كاپىرلى ئىــدى، ئ

چــوڭ  ۋە  ئېغىــر  بۇنچىلىــك  گۇناھىنىــڭ  ئېتىشــنىڭ  تــەرك  نامازنــى 
ــڭ  ــش كائىناتنى ــەرك ئېتى ــى ت ــۇكى، نامازن ــىرى ش ــر س ــە بى ــىنىڭ يەن بولۇش
ــر  ــداق بى ــەر قان ــى ھ ــى كائىناتتىك ــەن زىتالشــقانلىقتۇر. چۈنك ــى بىل قانۇنىيىت
مەۋجــۇدات ئالــالھ تائاالنــى ئــۆز تىلــى بىلــەن مەدھىيەلەيــدۇ ۋە ئۇلۇغاليــدۇ. 
ئالــالھ تائــاال بــۇ توغرۇلــۇق قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئىســرا سۈرىســى 44  - ئايىتىدە 

)1( مائىدە سۈرىسى 44 – ئايەت
)2( دۇكتۇر يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ»ئىسالمدا ئىبادەت« ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى.
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ِكــْن الََتْفَقُهــوَن تَْسبِْيَحـــُهْم﴾ 
َ
 يَُســبُِّح ِبَْمــِدهِ َول

َّ
مۇنــداق دەيـــــدۇ: ﴿َوإْن ِمــْن َشــيئ إال

ــاك دەپ  ــى پ ــۇن، ئالالھن ــە بولمىس ــى نەرس ــى( قانداقلىك ــى ) )كائىناتتىك يەن
مەدھىيەلەيــدۇ. ئەممــا ســىلەر ئۇالرنىــڭ مەدھىيەســىنى سەزمەيســىلەر()1(. 

)1( م. شەۋكەت ئىلياننىڭ »مموع الصلوات يف اإلسالم« ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى.



ئىككىنچى بۆلۈم

نامازنىڭ شەرتلىرى

نامازنىڭ شەرتلىرى

ــڭ  ــان جاينى ــاز ئوقۇيدىغ ــڭ ۋە نام ــڭ، كىيىمنى ــق )بەدەننى 1 - پاكىزلى

ــز بولۇشــى. پاك_پاكى

2 - تاھارەت )غۇسلى بىلەن تەيەممۇمنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

3 - ناماز ۋاقتىنىڭ كىرشى

4 - ئەۋرەت جايالرنى يۆگەش

5 - قىبلىگە يۈزلىنىش

6 - نىيەت
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نامازنىڭ بىرىنچى شەرتى بولغان پاكىزلىقنىڭ بايانى

پاكىزلىقنىڭ تۈرلىرى

ــى  ــارەت ئىكك ــن ئىب ــى پاكىزلىقتى ــق ۋە ئىچك ــق - تاشــقى پاكىزلى پاكىزلى
ــدۇ. ــۈك بولى تۈرل

تاشــقى پاكىزلىــق دېگىنىمىز ― بەدەننىــڭ، كىيىمنىڭ ۋە ناماز ئوقۇيدىغان 
جاينىڭ قانداقال بىر نىجاســەتتىن )پاســكىنىلىقتىن( پاك بولۇشــى دېمەكتۇر.

ئىچكــى پاكىزلىــق دېگىنىمىــز ― نەپســنىڭ ۋە قەلبنىــڭ يامــان غــەرەز ۋە 
ناچــار ئەخالقالردىــن پــاك بولۇشــى دېمەكتــۇر.

ئىســالم دىنــى مۇســۇلمانالرنى ھــەر ئىككــى پاكىزلىققــا چاقىرىــدۇ. نامازنىڭ 
دۇرۇس بولۇشــى ئۈچــۈن ھــەر ئىككــى پاكىزلىق شــەرتتۇر.

تاشقى پاكىزلىققا بۇيرۇلۇشنىڭ ھېكمەتلىرى

مۇســۇلمانالرنى  بېرىــپ،  ئەھمىيــەت  پاكىزلىققــا  دىنىنىــڭ  ئىســالم 
ۋە  ســاقلىقىغا  تــەن  ئىنســاننىڭ  بۇيرۇشــىدا،  پاكىزلىققــا  ۋە  تازىلىققــا 
ــە  ــي مەقســەتلەر غاي ــق بولغــان نۇرغۇنلىغــان ئالى روھىغــا ئىنتايىــن پايدىلى
ــى  ــى كىرالرن ــۇپ ئۇنىڭدىك ــەن يۇي ــۇ بىل ــى س ــى، بەدەنن ــان. قىسقىس قىلىنغ
يوقىتىشــتا ― تببىــي مۇتىخەسسىســلەرنىڭ ئىســپاتلىغىنىدەك ― بەدەننىــڭ 
يېپىلىــپ قالغــان تۆشــۈكچىلىرى ئېچىلىــپ ئىنســاننىڭ ئىچكــى قىســمىدىن 
مىكروبــالر ۋە زىيانلىــق تەرلەرنىــڭ چىقىــپ كېتىشــىگە، نەپــەس ئېلىشــىنىڭ 
ئوڭايلىشىشــىغا، بەدەننىــڭ راھەتلىنىشــگە ئاالھىــدە پايدىلىــق بولغــان 
ئىجابىــي نەتىجىلــەر بــار. ســۇ بىلــەن پاكلىنىــش بەدەندىكــى يېقىمســىز 
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ــق  ــادەت ۋە دۇنيالى ــۇرىدۇ. ئىب ــى ئاش ــدۇ. پائالىيەتچانلىقن ــى يوقىتى ھىدالرن
ئىشــالر ئۈچــۈن ئىنســاننىڭ ھىممىتىنــى، جوشــقۇنلىقىنى ئاشــۇرىدۇ.

ئۇالرغــا  بۇيــرۇپ،  پاكىزلىققــا  مۇســۇلمانالرنى  دىنــى  ئىســالم  شــۇڭا 
تازىلىقنــى، پاكىزلىقنــى پــەرز قىلــدى ۋە كۆپلىگــەن ئىبادەتلــەر ئۈچــۈن 
ئالــالھ  ئىنســانالرنىڭ  ئىبادەتلــەر  چۈنكــى  قىلــدى.  شــەرت  پاكىزلىقنــى 
تائــاال ئالدىــدا ئــادا قىلىدىغــان بەندىچىلىــك بۇرچــى ھــەم كەمتەرلىكنىــڭ 
ئۆزىنىــڭ  ئىكــەن،  بولغــان  بۇنــداق  ئۇنۋانىــدۇر.  ئىتائەتمەنلىكنىــڭ  ۋە 
ياراتقۇچىســى ۋە يېگانــە ئىگىســى بولغــان ئالــالھ تائاالنىــڭ ھوزۇرىغــا 
ئىبــادەت بىلــەن مۇراجىئــەت قىلماقچــى بولغــان كىشــىنىڭ ئىبادەتنــى ئــەڭ 
كامىــل دەرىجىــدە ئــادا قىلىــپ، بەندىچىلىــك بۇرچىنــى تولــۇق ئــادا قىلىشــى 

ــدۇ. ــەپ قىلىنى ــى تەل ــە كېلىش ــز ھالەتك ــەڭ پاكى ــڭ ئ ــۈن ئۇنى ئۈچ

مەلۇمكــى، نــاۋادا ئىنســاننىڭ بەدىنــى ياكى كىيىمى پاســكىنا، كىر بولســا، 
باشــقىالرنىڭ كۆڭلــى ئۇنىڭدىــن يىرگىنىــدۇ، كۆزلىــرى ئۇنىڭدىن تېزال باشــقا 
تەرەپكــە بۇرۇلىــدۇ. ئادەتتــە، باشــلىقالردىن بىرەرســى بىلــەن ياكــى رەئىــس 
جۇمھــۇر بىلــەن يــۈز كۆرۈشــمەكچى بولغــان ئــادەم، ئۇنىڭ نەپرىتىنــى قوزغاپ 
قويماســلىق، ئۇنىــڭ نەزىرىــدە يېقىملىــق كۆرۈنــۈش ئۈچــۈن ئــەڭ چىرايلىــق، 
ئــەڭ پاكىــز ۋە ئــەڭ يېڭــى كىيىملىرىنــى كىيىــپ بارىــدۇ. بەدىنىدىكــى 
كىرالرنــى ۋە يېقىمســىز ھىدالرنــى پــاك پاكىــزە تازىاليــدۇ. ئىنســانالرنىڭ ئــۆز 
ئارىســىدا بولىدىغــان مۇناســىۋەتلەرگە شــۇنچىلىك ئەھمىيــەت بېرىلگــەن 
ــڭ  ــەردە، پادىشــاھالرنىڭ پادىشــاھى، كاتتىالرنىــڭ كاتتىســى ۋە كائىناتنى ي
يېگانــە ئىگىســى بولغــان ئالــالھ تائاالنىــڭ ئالدىغــا كېلىــپ، ئۇنىــڭ ھوزۇرىغا 

تەلمۈرمەكچــى بولغــان كىشــىنىڭ تەييارلىقــى قانــداق بولۇشــى كېــرەك؟

ۋاقتىــدا،  قىلىۋاتقــان  ئــادا  نامــاز  ئىنســاننىڭ  تائــاال  ئالــالھ  شــۇڭا 
كىرالردىــن ۋە يېقىمســىز ھىدالردىــن تازىالنغــان ھالــدا پــاك  - پاكىــز 
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تــۇرۇپ، ئالــالھ تائاالنىــڭ نەزىرىدىــن ئۆتۈشــى ۋە ئۇنىــڭ رەھمىتىگــە ھەمــدە 
ِْيــَن آَمُنــوا 

َّ
اَيُّهــا ال

َ
رازىلىقىغــا ئېرىشىشــى ئۈچــۈن پاكىزلىقنــى پــەرز قىلــدى: ﴿يا

 بُِرُؤِســُكْم 
ْ
ـِـِق وَاْمَســَحوا َمراَف

ْ
وا وُُجْوَهُكــْم وَاَيِْديَُكــْم إىَل ال

ُ
ِســل

ْ
غ

َ
ــالَةِ فا ــْم إىَل الصَّ ْمُت

ُ
إذاَ ق

﴾ يەنــى )ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! ســىلەر نامــاز ئوقۇماقچى  ْعَبــْيِ
َ
ك

ْ
وَاَرُْجلُِكــْم إىَل ال

بىلــەن  قولۇڭالرنــى جەينىكىــڭالر  يۇيــۇڭالر،  يۈزۈڭالرنــى  بولغىنىــڭالردا 
قوشــۇپ يۇيــۇڭالر، بېشــىڭالرغا مەســھى قىلىــڭالر، پۇتۇڭالرنــى ئوشــۇقۇڭالر 

ــۇڭالر()1(.  ــۇپ يۇي ــەن قوش بىل

ئالــالھ تائــاال مۇســۇلمانالرنى ئــۇالر نامــاز ئوقۇماقچــى بولغانلىرىــدا 
ئۈچــۈن  قىلىــش  تەكلىــپ  مۇشــەققەتكە  ئۇالرنــى  بۇيرۇشــتا  پاكلىنىشــقا 
ئەمــەس، بەلكــى ئۇالرغــا نېمىتىنــى تامامالپ بېرىشــنى مەقســەت قىلغانلىقىنى 
يُِرْيــُد اهلُل ِلَْجَعــَل 

َ
بايــان قىلىــپ، يۇقىرىقــى ئايەتكــە ئــۇالپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿ما

ْيُكــْم﴾ يەنــى )ئالــالھ 
َ
ــْم َوِلُتـِـمَّ نِْعَمَتــُه َعل

ُ
َرك ِكــْن يُِرْيــُد ِلُطهِّ

َ
ْيُكــْم ِمــْن َحــَرٍج َول

َ
َعل

ســىلەرگە مۇشــەققەتنى خالىمايــدۇ. لېكىــن ئــۇ ســىلەرنى پــاك قىلىشــنى ۋە 
ــدۇ()2(.  ــى تولۇقــالپ بېرىشــنى خاالي ســىلەرگە نېمىتىن

ئىچكى پاكىزلىققا بۇيرۇلۇشنىڭ ھېكمەتلىرى

ئىنســاننىڭ تاشــقى ئەزالىرىنىــڭ پــاك بولغىنىنىــڭ ســىرتىدا، ئۇنىــڭ 
قەلبــى بىلــەن نەپســىدىن ئىبــارەت ئىچكــى دۇنياســىنىڭمۇ تەكەببۇرلــۇق، 
ناچــار  ئەخالقالردىــن،  ســەلبىي  باشــقا  ۋە  دۈشــمەنلىك  كۆرەلمەســلىك، 
ــالھ  ــدە، ئال ــق ئىچى ــۈن پاكىزلى ــر پۈت ــدا، بى ــان ھال ــاك بولغ ــن پ ئىللەتلەردى
نېمىتىگــە  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  ئارقىلىــق  يۈزلىنىشــى  ھوزۇرىغــا  تائاالنىــڭ 
ۋە رەھمىتىگــە ئېرىشىشــى ئۈچــۈن ئىســالم دىنــى مۇســۇلمانالرنى ئىچكــى 

)1( مائىدە سۈرىسى 6 – ئايەت.
)2( مائىدە سۈرىسى 6 - ئايەت.
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ۋە تاشــقى پاكىزلىقالرغــا ئەمــر قىلغــان. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بۇنــى 
يېرىمىــدۇر«)1( دېگــەن.  ئىماننىــڭ  ئىپادىلــەپ: »پاكىزلىــق 

بــۇ ھەدىســتە كــۆزدە تۇتۇلغــان پاكىزلىــق ماددىــي ۋە مەنىۋى ھــەر قانداق 
ــى  ــدا قەلبىن ــال جاي ــۇپ، مۇســۇلمان كىشــى ھەمىشــە ۋە ھەممى ــق بول پاكىزلى
ــاھ   ــى گۇن ــن، ئەزالىرىن ــار ئەخالقالردى ــال ۋە ناچ ــان خىي ــىنى يام ــەم نەپس ھ
ــاكالپ  ــۇپ، پ ــەن يۇي ــۈيى بىل ــايماننىڭ س ــە ۋە پۇش ــىيەتلەردىن تەۋب - مەس
تۇرۇشــى ئارقىلىقــال ئىماننىــڭ بــۇ پارچىســىنى تولۇقلىيااليــدۇ. نەتىجىــدە 
ئىمانــى كامىــل بولغــان بولىــدۇ ۋە قىلغــان ئەمــەل ــــ ئىبادەتلىرىمــۇ ئالــالھ 
تائاالنىــڭ نەزىرىــدە قوبــۇل بولىــدۇ. تاشــقى پاكىزلىــق ئەمــەل ــــ ئىبادەتلــەر 
ئۈچۈنــال پــەرز بولغــان بولســا، ئىچكــى پاكىزلىــق نامازدىــال ئەمــەس، بەلكــى 
ئىماننىــڭ تاكامۇللىشىشــى ئۈچــۈن ھــەر زامــان تەلــەپ قىلىنىدىغــان مۇھىــم 

ــدۇر. ــن بىرى پەرزلەردى

پاكلىنىشقا بولىدىغان سۇالرنىڭ بايانى

شــەك  ئىكەنلىكىــدە  ســۇ  ياخشىســى  ئــەڭ  ماددىالرنىــڭ  پاكلىغۇچــى 
ــۆز  ــدۇ. ســۇ پەقــەت ئەســلىدىكى ئ ــەن پاكلىنى ــر ســۇ بىل ــداق كى ــوق. ھــەر قان ي
تەبىئىتىنــى يوقىتىــپ قويۇشــى بىلەنــال پاكىزلىقىنــى يوقاتقــان بولىــدۇ. ســۇنىڭ 
پاكلىغۇچــى مــاددا بولغانلىقىمــۇ ئالــالھ تائاالنىــڭ بىزلەرگــە ئاتــا قىلغــان كاتتــا 
نېمەتلىرىدىــن بىرىــدۇر. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە ئىنســانالرغا ئاتــا قىلغان 
ــاء  ــَماء َم ــَن السَّ ــا ِم َ نَزنلْ

َ
نېمەتلىرىنــى بايــان قىلغــان ســۆزىدە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿وَأ

ــەردۇق()2(.  ــاك ســۇنى چۈشــۈرۈپ ب ــن پ ــى )بۇلۇتتى ــوًرا﴾ يەن َطُه

ۋە  پاكلىنىشــقا  ئارقىلىــق  قىلىــش  غۇســلى  ياكــى  ئېلىــش  تاھــارەت 
ســۇالر  بولىدىغــان  ئىچىشــكە  شــۇنداقال  پاكالشــقا،  يۇيــۇپ  كىيىملەرنــى 

)1( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
)2( فۇرقان سۈرىسى 48 - ئايەت.
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ســۇدۇر:  خىــل   8 تۆۋەندىكــى 
1 - يامغۇر سۈيى

2 - دېڭىز، دەريا، ئېرىق، ئۆستەڭ سۇلىرى
3 - قۇدۇق سۈيى
4 - بۇالق سۈيى

5 - قار ۋە مۇزدىن ئېرىگەن سۇ
6 - كۆل سۈيى

7 - تۇرۇبىدىن كەلگەن سۇ
8 - زەمزەم سۈيى

يۇقىرىقــى 8 خىــل ســۇنىڭ رەڭگــى ياكــى تەمى ياكــى ھىــدى ئۆزگەرمىگەن 
ــۈن  ــلىرى ئۈچ ــش ئىش ــۈن پاكلىنى ــۇالرنى پۈت ــۇ س ــەن، ب ــەرتى بىل ــۇش ش بول
قوللىنىشــقا بولىــدۇ. ئەگــەر ســۇنىڭ تەمــى ياكــى رەڭگــى ياكــى ھىــدى 
ــا  ــۇ ۋاقىتت ــا، ب ــەن بولس ــپ كەتك ــن ئۆزگىرى ــڭ ئەســلىدىكى تەبىئىتىدى ئۆزىنى
ئۇنــى قوللىنىشــقا بولمايــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: 
ْونـِـِه{ يەنــى  »ســۇنى 

َ
ــِه َول ــِه َوَطْعِم يِ ــَب َعَ رِ

َ
 َمــا َغل

َّ
ٌء، إاِل ُســُه َشْ َمــاَء الَ ُيَنجِّ

ْ
}إِنَّ ال

ئۇنىــڭ رەڭگىنــى ياكــى تەمىنــى ياكــى ھىدىنــى )پۇرىقىنــى( ئۆزگەرتىۋەتمىگىچە 
ــدۇ«)1(.  ــكىنا قىاللماي ــە پاس ــداق نەرس ھېچقان

ــاك نەرســىلەر ئارىلىشــىپ قېلىــش  ئەممــا ســۈت ۋە زەپەرگــە ئوخشــاش پ
تۈپەيلــى مەزكــۇر ئــۈچ خىــل ســۈپىتىدىن بىرەرســى ئۆزگىرىــپ قالغــان ســۇنى 
ئىشــلىتىش جائىــزدۇر. ئەممــا ئارىالشــقان نەرســە ســۇنىڭ تەبىئىتىنــى پۈتۈنلەي 
ئۆزگەرتىۋەتكــەن ياكــى ســۇنىڭ ھەجمىدىــن كــۆپ بولغانــدا، مۇنــداق ســۇنى 

ئىشــلىتىش جائىــز بولمايــدۇ.

شــۇنداقال، ئاقمايدىغــان ســۇالردىن قانداقــال بىــر ســۇغا پاســكىنا نەرســە 
چۈشــۈپ كەتكــەن ياكــى بىــراۋ ســىيىپ قويغان بولســا، مۇنــداق ســۇنى تاھارەت 

)1( ئىبنى ماجە رىۋايىتى، ئىمام ئەھمەد« سەھىھ»دەپ باھا بەرگەن ھەدىس.
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ۋە باشــقا پاكلىنىشــالر ئۈچۈن قوللىنىشــقا بولمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 

ــى  ــُه{ يەن ــُل ِمْن ــمَّ َيْغتَِس ــِم ُث ِ ائ ــاءِ ادلَّ َم
ْ
ــْم يِف ال َحُدُك

َ
ــنَّ أ

َ
ــداق دېگــەن: }الَ َيُبول مۇن

»ھېچبىرىــڭالر تۇرغــۇن ســۇغا سىيمىســۇن ۋە ئۇنــداق ســۇدا يۇيۇنمىســۇن«)1(. 

ــش  ــۇنىمۇ پاكلىنى ــاز س ــدارى ئ ــان مىق ــول تىقىلغ ــكىنا ق ــۇنىڭدەك، پاس ش

ئىشــلىرىغا ئىشلىتىشــكە بولمايــدۇ. بۇنــداق بولغــان ئىكــەن، ئىچىشــكە تېخىمــۇ 

بولمايــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ســىلەرنىڭ بىرىــڭالر 

ــۇپ پاكىزىلىماســتىن  ــم يۇي ــۈچ قېتى ــى ئ ــدا، قولىن ــن تۇرغىنى ــدە ئورنىدى كېچى

قاچىغــا تىقمىســۇن. چۈنكــى ئۇيقۇدا قولىنىڭ نەلــەردە بولغىنىنــى بىلمەيدۇ«)2(. 
ئەممــا دەريــا ۋە ئېرىــق – ئۆســتەڭلەردىكى ئېقىــن ســۇغا چۈشــۈپ كەتكەن 
نىجاســەتنىڭ ســۇنىڭ تەمىگــە ياكــى ھىــد  - پۇرىقىغــا ياكــى رەڭگىگــە تەســىر 
ــش،  ــارەت ئېلى ــۇدا تاھ ــداق س ــەن مۇن ــەرتى بىل ــى ش ــىتەلمىگەن بولۇش كۆرس

غۇســلى قىلىــش ۋە ئۇنــى جىمــى پاكلىنىشــالرغا ئىشــلىتىش جائىــزدۇر. 

ــى  ــر تەرىپ ــە بى ــەن يەن ــدۈرۈش بىل ــى ھەرىكەتلەن ــر تەرىپىن ــۇنداقال بى ش

مىدىرلىمايدىغــان كــۆپ مىقداردىكــى تۇرغــۇن ســۇنىڭ بىــر تەرىپىگە نىجاســەت 

چۈشــۈپ كەتكــەن بولســىمۇ، يەنــە بىــر تەرىپىدىــن تاھــارەت ئېلىش ۋە غۇســلى 

قىلىــش جائىــزدۇر. چۈنكــى ئادەتتــە مۇنــداق كــۆپ مىقداردىكــى ســۇنىڭ بىــر 

تەرىپىگــە چۈشــكەن نىجاســەتنىڭ تەســىرى ســۇنىڭ يەنــە بىــر تەرىپىگــە يېتىپ 

بارمايــدۇ.

ئاقمايدىغــان  قېنــى  پاشــا، ھەرىگــە ئوخشــاش  شــۇنىڭدەك، چىۋىــن، 

ھاشــارەتلەر، يىــالن چۈشــۈپ ئۆلگــەن ۋە بېلىــق، پاقــا، راكقــا ئوخشــاش ســۇ 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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ــۇر)1(.  ــۇ پاكت ــەن س ــرى ئۆلگ ھايۋانلى

تۇرغۇن سۇنىڭ ھۆكمى

ــۇن  ــان تۇرغ ــپ قويغ ــالر ئىچى ــن ھايۋان ــۇپ )2(، ئۇنىڭدى ــاز بول ــدارى ئ مىق
ــدۇ: ــۈك بولى ــۆت تۈرل ــدەك ت ــى تۆۋەندىكى ســۇنىڭ ھۆكم

1 - ئــات ۋە باشــقا گۆشــى يېيىلىدىغــان ھايۋانــالر ئىچىــپ قويغــان 
ــش ۋە  ــپ( پاكلىنى ــلى قىلى ــى غۇس ــپ ياك ــارەت ئېلى ــى )تاھ ــۇر. ئۇن ــۇ پاكت س

بولىــدۇ. قوللىنىشــقا  ئۈچــۈن  يۇيۇپ(پــاكالش  )كىيىملەرنــى 

2 - ئىــت ياكــى چوشــقا ياكــى يىرتقۇچــالر ئىچىــپ قويغــان ســۇ نىجىســتۇر. 
ئۇنــى ھېچقانــداق بىــر ئىــش ئۈچــۈن قوللىنىشــقا قەتئىــي بولمايدۇ.

3 - مۈشــۈك ياكــى قويــۇپ بېرىــپ بېقىلغــان توخــۇ ياكــى گــۆش يەيدىغــان 
ــراق باشــقا ســۇ بولغــان يــەردە،  ئۇچارلىقــالر ئىچىــپ قويغــان ســۇ پاكتــۇر. بى

بۇنــى ئىشــلىتىش مەكرۇھتــۇر.

4 - ئېشــەك ياكــى خېچىــر ئىچىــپ قويغــان ســۇ پاكىزلىقــى شــۈبھىلىك ســۇ 
بولــۇپ، باشــقا ســۇ تېپىلمىغــان شــارائىتالردا، بــۇ ســۇنى تاھارەتكــە قوللىنىشــقا 
بولىــدۇ. بىــراق بــۇ ســۇ بىلــەن ئالغــان تاھارەتنىــڭ ئۈســتىگە تەيەممــۇم قىلىــپ 

)1( مراقي الفالح 2 - بەت، قدوري 2 - بەت، نور اإليضاح ونجاة األرواح 1- بەت.
)2( ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە: ســۇ مىقدارىنىــڭ ئــاز ياكــى كۆپلىكــى مۇنــداق ئۆلچىلىــدۇ: كۆلنىــڭ ئەتراپىنىــڭ ئومۇمىــي 
مۇساپىســى 44 گــەز )تەخمىنــەن 200مېتىر(دىــن كــەم بولســا، مۇنــداق ســۇ »مىقــدارى ئــاز ســۇ« دېيىلىــدۇ. بۇنــداق 

ــۇ پاســكىنا ســۇدۇر. ــاز ســۇغا چۈشــكەن نىجاســەتنىڭ ئەســىرى كۆرۈلســۇن ياكــى كۆرۈلمىســۇن، ئ ــدارى ئ مىق
ئەســىرى  نىجاســەتنىڭ  ئۇنىڭغــا چۈشــكەن  بولغانــدا،  ئارتــۇق  ئۆلچەمدىــن  يۇقىرىقــى  مۇساپىســى  كۆلنىــڭ  ئەممــا   

بولىــدۇ. ئۇنــى ئىشلىتىشــكە  بىلــەن  بولــۇش شــەرتى  كۆرۈلمىگــەن 
 بــەزى ئۆلىمــاالر »مىقــدارى ئــاز ســۇ« نــى ›ئۇۋۇچــالپ ســۇ ئالســا تېگــى كۆرۈنىدىغــان ســۇ‹ دەپ تونۇشــتۇرغان. بۇنىــڭ 
مەنىســى، بىــر جايــدا ئاقمايدىغــان ســۇ بولســا، ئۇنىڭدىــن ئۇۋۇچــالپ ئالســا ئۇنىــڭ تېگــى كۆرۈنمىســە، ئــۇ ›مىقــدارى كــۆپ 
ســۇ ‹ دەپ قارىلىــدۇ. بۇنىڭغــا ئاساســەن، مۇنــداق ســۇنى تاھــارەت ياكــى غۇســلىغا ئىشلەتســە بولىــدۇ. ئەگــەر ئۇنىڭدىــن 
ــى  ــدە ئۇن ــدۇ. نەتىجى ــۇ« دەپ قارىلى ــاز س ــدارى ئ ــۇ »مىق ــداق س ــە مۇن ــى كۆرۈنس ــۇنىڭ تېگ ــدا س ــۇ ئالغان ــالپ س ئۇۋۇچ

پاكلىنىــش ئىشــلىرىغا ئىشلىتىشــكە بولمايــدۇ.
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نامــاز ئوقــۇش الزىــم كېلىــدۇ)1(. 

ئستىنجا ۋە ئىستىبرا

ئستىنجا ― تەرەت قىلىدىغان ئورگانالرنى پاكالش دېمەكتۇر.

ئستىنجا قىلىشنىڭ ھۆكمى

ئستىنجانىڭ ھۆكمى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ. ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

ــش  ــەرەت قىلى ــى ت ــارەت ئىكك ــن ئىب ــدى ۋە كەينىدى ــاننىڭ ئال 1 - ئىنس
ــڭ باشــقا  ــن بەدەننى ــى ئورگاندى ــۇ ئىكك ــان نىجاســەتلەر ب ــن چىقق ئورگىنىدى

ــۈننەتتۇر. ــش س ــتىنجا قىلى ــە ئىس ــەن ھالەتت ــا تەگمىگ جايلىرىغ
2 - ئىككــى ئورگاندىــن چىققــان نىجاســەتلەر بىــر تەڭگــە مىقدارىــدا 
بەدەننىــڭ باشــقا جايلىرىغــا تەككــەن بولســا، بــۇ ھالەتتــە ســۇ بىلــەن يۇيــۇپ 

ــۇر. ــاكالش ۋاجىپت ــى پ ــق ئۇن ــش ئارقىلى ــتىنجا قىلى ئس
3 - بەدەنگــە تېگىــپ كەتكــەن نىجاســەت بىــر تەڭگــە مىقدارىدىــن 
ــدۇ.  ــەرز بولى ــش پ ــتىنجا قىلى ــەن ئس ــۇ بىل ــە س ــۇ ھالەتت ــا، ب ــرەك بولس كۆپ

ئســتىنجا قىلىشــتا ســول قــول ئىشــلىتىلىدۇ)2(. 
ئۇخلىغانلىــق ياكــى يــەل چىقارغانلىــق تۈپەيلــى تاھارىتــى ســۇنغان كىشــى 
ئۈچــۈن ئىســتىنجا قىلىــش الزىــم ئەمەســلىكىدە پۈتــۈن فىقھىشــۇناس ئالىمــالر 
ــى  ــەرەت ئورگىنىن ــى ت ــەت ئىكك ــتىنجا پەق ــى ئىس ــۇر. چۈنك ــردەك ئىتتىپاقت بى

تازىــالش ئۈچۈنــال بۇيرۇلغــان)3(. 
ــش  ــەرەت قىلى ــى ت ــاننىڭ ئىكك ــى، ئىنس ــەن ئېيتااليمىزك ــا ئاساس بۇنىڭغ
ــتىنجا  ــە ئۈچــۈن ئىس ــداق نەرس ــقا ھەرقان ــن باش ــان يەلدى ــن چىقق ئورگىنىدى

)1( الهدايــة 1 - تــوم، 78- بــەت، مراقــي الفــالح 2 - بــەت، نــور اإليضــاح ونجــاة األرواح 1 - بــەت، فتــح القديــر 1 – تــوم 
55 - بــەت.

)2( نور اإليضاح ونجاة األرواح 3 - بەت، تبيين الحقائق1 - توم 76- بەت، مراقي الفالح 7- بەت.
)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە 1 – توم 194 - بەت.
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ــر  ــقا بى ــن باش ــن يەلدى ــى ئورگاندى ــۇ ئىكك ــا ب ــدۇ. ئەمم ــم كېلى ــش الزى قىلى
نەرســە چىقماســتىن باشــقا ســەۋەبلەر بىلــەن تاھارىتــى بۇزۇلغــان كىشــىنىڭ 

ــدۇ. ــم كەلمەي ــى الزى ــتىنجا قىلىش ئىس

ئستىنجادا قوللىنىشقا جائىز بولىدىغان ماددىالر

ئــەڭ  ماددىالرنىــڭ  بولىدىغــان  جائىــز  ئۈچــۈن  قىلىــش  ئىســتىنجا 
ياخشىســى ســۇدۇر. ســۇدىن ياخشــى پاكلىنىــش ماددىســى يــوق. ســۇ بىلــەن 
ئىســتىنجا قىلىشــقا ئىمكانىيــەت بولمىغانــدا، چالما، تاش، رەخت پارچىســى، 
قەغــەز ۋە ئامالســىز قالغانــدا ياغــاچ ۋە ئوتــۇن قاتارلىــق ماددىالرنىــڭ 
قايســىبىرى بىلــەن ئســتىنجا قىلىشــقا بولىــدۇ. ئىســتىنجا قىلىشــتا ئــەۋرەت 
ــش  ــداق قىلى ــى مۇن ــدۇ. چۈنك ــكە بولماي ــىلەرگە كۆرسىتىش ــى كىش جايالرن

ــدۇر)1(.  ھارام

ئستىنجادا قوللىنىشقا جائىز بولمايدىغان ماددىالر

ئىســتىنجا قىلىشــقا جائىــز بولمايدىغــان ماددىــالر: پىششــىق قىــش، كۆمــۈر، 
تۆمــۈر، ئەينــەك، ھــاك، ئىنســان ياكــى ھايۋانــالر يەيدىغــان تائامــالر. بۇالرنىــڭ 

قايســىبىرى بىلــەن ئىســتىنجا قىلىشــقا بولمايــدۇ ))2(. 

شــۇنداقال،  ئەرەبچــە ) ھەتتــا باشــقا تىلــدا بولســىمۇ ئــەرەب ھەرپــى 
بىلــەن( يېزىلغــان كىتــاب، ژۇرنــال ۋە گېزىتلەرنىــڭ ۋاراقلىرىنــى تازىلىــق ئۈچۈن 

ــدۇ. قوللىنىشــقا بولماي

ئەممــا ئەرەبچــە ئەمــەس، بەلكــى التىــن، رۇس، خىتايچــە يېزىلغــان، 
دىنىــي بولمىغــان كىتــاب، ژۇرنــال ۋە گېزىتلەرنــى تازىلىــق ئۈچــۈن قوللىنىشــقا 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 1 - بەت.
)2( مراقي الفالح 9 - بەت.
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بولىــدۇ.

ئىستىبرا

ــاۋۋال جىنســىي ئورگاندىــن كەلگــەن  ئىســتىبرا ― تاھــارەت ئېلىشــتىن ئ
ــۇل  ــى ئۇس ــۇر. قايس ــش دېمەكت ــۇق پاكلىنى ــن تول ــۈيدۈكنىڭ قالدۇقلىرىدى س
بىلــەن بولمىســۇن ســۈيدۈك تۇرۇبىســىدىن ســېزىپ كېلىدىغــان ســۈيدۈك 
قالدۇقلىرىدىــن تولــۇق پاكلىنىــش پــەرزدۇر. ســۈيدۈك تۇرۇبىســىدىن ســېزىپ 
كەلگــەن ســۈيدۈك قالدۇقلىرىدىــن تولــۇق خــاالس بولمــاي تــۇرۇپ تاھارەتكــە 

ــدۇ)1(.  ــقا بولماي باشالش

دۇرۇس  تاھارەتنىــڭ  پاكلىنىــش  تامچىلىرىدىــن  ســۈيدۈك  چۈنكــى 
بىــر  ساقلىنىشــنىڭ  ئازابىدىــن  قەبىــر  بولغىنىــدەك،  شــەرتى  بولۇشــىنىڭ 
ــى،  ــەت قىلىنىدۇك ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى ــاس رەزىيەلالھ ــى ئابب ــدۇر. ئىبن قالقىنى
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم »ئىككــى قەبرىدىــن ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ، »بــۇ 
ئىككىســى ئازابلىنىۋاتىــدۇ. چۈنكــى بۇالرنىــڭ ئازابلىنىشــىغا ســەۋەب بولغــان 
نەرســە )كىشــىلەرنىڭ نەزىرىــدە( چوڭ گۇناھالردىن ئەمــەس، )ئەمما ئالالھنىڭ 
نەزىرىــدە چــوڭ ئىــدى(، بۇالرنىــڭ بىــرى ســۈيدۈكىدىن پاكلىنالمايتتــى، يەنــە 

ــدى«)2(.  ــى« دې ــۇپ يۈرەتت ــەپ توش ــىدا گ ــىلەر ئارىس ــرى، كىش بى

ھاجەتخانىغا كىرىشنىڭ ئەدەپلىرى

ھاجەتخانىغا كىرىشنىڭ ئەدەپلىرى تۆۋەندىكىچە:

ــِم﴾  ِن الرَِّجْي
َ
ــْيطا ــَن الشَّ ــأهللِ ِم ــوُذ ب 1 - ھاجەتخانىغــا كىرىشــتىن ئــاۋۋال: ﴿اَُع

»ئەئــۇزۇ بىلالھــى مىنەششــەيتانىر رەجىيــم )قوغالنــدى شــەيتاننىڭ شــەررىدىن 
ئالالھقــا ســىغىنىپ پانــاھ تىلەيمــەن(«)3( دېىيىــش، ئاندىــن ھاجەتخانىغــا 

)1( مراقي الفالح 7 - بەت.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)3(  ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلالمە ئەلبانى»سەھىھ« دەپ باھالىغان.
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ــالھ!  ــى ئال ــى »ئ ــِث{ يەن ِ ََبائ ــِث وَالْ ُْب
ْ

ــَن ال ــَك ِم ِ ــوُذ ب ُع
َ
 أ

ِّ
ــمَّ إن ُه

ّ
ــتە: }الل كىرىش

ــاھ  ــلىكىدىن پان ــەيتانالرنىڭ زىيانكەش ــى ش ــەك ـ چىش ــىغىنىپ ئەرك ــاڭا س س
ــۇش. ــى ئوق ــەن دۇئان ــەن«)1( دېگ تىلەيم

ــقىقىنى  ــىمنىڭ پۇش ــپ، ش ــاغ كىيى ــا ئاي ــتە پۇتق ــا كىرىش 2 - ھاجەتخانىغ
تۈرۈۋېتىــپ كىرىــش ۋە يېنىــدا ئالــالھ تائاالنىــڭ ئىســىم – ســۈپەتلىرى ياكــى 

ــم ئايەتلىــرى يېزىلغــان نەرســىلەر بولســا ئېلىۋېتىــپ كىرىــش. ــان كەرى قۇرئ

3 - ھاجەتخانىغا ئىمكان قەدەر سول پۇت بىلەن كىرىش.

4  - ھاجەتخانىدا سول قولنى ئىشلىتىش.

ــى  ــى ياك ــە ئالدىن ــە تەرەپك ــالردا قىبل ــان جاي ــاق بولمىغ ــدا توس 5 - ئارى
ــلىق. ــۇرۇپ ھاجــەت قىلماس ــپ ت ــى قىلى كەينىن

6 - ســۇغا، يــول ئۈســتىگە، مېۋىلىــك دەرەخلەرنىــڭ ئاســتىغا ۋە شــامالنىڭ 
يۆنىلىشــىگە قــاراپ ھاجەت قىلماســلىق.

7 - ئۆزۈرسىز ئۆرە تۇرۇپ تەرەت قىلماسلىق.

8 - ھاجــەت قىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن ئىككــى قولنــى ســوپۇنالپ پاكىــز 
يۇيــۇش. 

9 - ھاجەتخانىدىن چىقىشتا ئىمكان قەدەر ئوڭ پۇت بىلەن چىقىش.

َهــَب َعــّيِ 
ْ
ِي اَذ

َّ
َْمــُد هلِلِ ال 10 - ھاجەتخانىدىــن چىقىشــتا: }ُغْفرَانَــك، احلْ

{ يەنى»ئــى ئالــالھ! گۇناھلىرىمنــى كەچۈرگەيســەن، مەندىــن  ــاِنَ
َ
َذى واََعف

َ
أل

ْ
ا

زىيــانـ  زەخمەتنــى يــوق قىلغــان ۋە مېنــى ســاالمەت قىلغــان ئالالھقــا مەدھىيــە 
ــى ئوقــۇش)3(.  ئېيتىمــەن«)2( دېگــەن دۇئان

يۇقىرىقىــالر ھاجەتخانىغــا كىرىــش ۋە چىقىشــنىڭ ئەدەبلىــرى بولــۇپ، شــۇ 

بۇخارى رىۋايىتى  )) )1(
)2( بۇخارى رىۋايىتى

)3( الدر المختار 1 - توم، 316 - 317 – بەتلەر.
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بويىچــە ئىــش كــۆرۈش ســۈننەت ۋە ئەدەپتــۇر. ئەممــا بۇالرغــا رىئايــە قىلمىغــان 
كىشــى گۇناھــكار بولمايــدۇ.

نىجاسەت ۋە ئۇنىڭدىن پاكلىنىش ئۇسۇلى

نىجاسەت ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

نىجاســەت )پاســكىنىلىق( ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىــرى، ئېغىر نىجاســەت، 
يەنــە بىــرى، يېنىك نىجاســەتتۇر.

ئېغىــر نىجاســەتلەر: قــان، ھــارام بولغــان مالنىــڭ گۆشــى ۋە تېرىســى، گۆشــى 
يېيىلمەيدىغــان ھايۋانالرنىــڭ ســۈيدۈكى، ئىتنىڭ، چوشــقىنىڭ ۋە يىرتقۇچالرنىڭ 
تەرىتــى ۋە شــالوكلىرى، توخــۇ، ئــۆردەك، غــاز قاتارلىقالرنىــڭ ماياقلىــرى ۋە 
ئىنســاننىڭ بەدىنىدىــن چىقىشــى بىلــەن تاھارەتنــى بۇزىدىغــان نەرســىلەر، 
ــەزى )جىنســى ھــەۋەس  ــڭ، م ــان، يىرى ــەرەت، ق ــك  - چــوڭ ت مەســىلەن: كىچى
قوزغالغانــدا ئېتىلمــاي چىقىدىغــان، ســپېرمىغا ئوخشــاپ كېتىدىغــان ســۇ(، ۋەدى 
) گاھىــدا كىچىــك تەرەتتىــن كېيىــن چىقىدىغــان دۇغــا، ئــاق ســۇ( قاتارلىقــالر.

يېنىك نىجاســەتلەر: ئات ۋە ئۇنىڭغا ئوخشــاش گۆشــى يېيىلىدىغان ھايۋانالرنىڭ 
ماياقلىرى، سۈيدۈكلىرى، ئۇچارلىقالرنىڭ ماياقلىرى قاتارلىقالردۇر)1(. 

نىجاسەتلەردىن كەچۈرۈم قىلىنىش مىقدارى

ئېغىــر نىجاســەتلەردىن بىــر تەڭگــە مىقــدارى )3.17 گرام(غــا، يېنىــك 
نىجاســەتلەردىن كىيىمنىــڭ ياكــى بەدەننىــڭ تۆتتىــن بىرىگــە يەتمىگىنــى 

كەچــۈرۈم قىلىنىــدۇ.

ــاز ئوقۇغــان كىشــى  ــۇ ئورۇندىكــى كەچــۈرۈم قىلىنىشــنىڭ مەنىســى: نام ب
بەدىنــى ياكــى كىيىمىدىكــى نىجاســەتنى كۆرمىگەنلىكتىــن ئۇنىــڭ بىلــەن 

)1( مغني المحتاج 1 - توم 79 - بەت.
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ــڭ  ــۇپ، ئۇنى ــەتتىن بول ــر نىجاس ــەت ئېغى ــۇ نىجاس ــا، ب ــان بولس ــاز ئوقۇغ نام
مىقــدارى بىــر تەڭگــە مىقدارىغــا يەتمىگــەن بولســا، ياكــى يېنىــك نىجاســەتتىن 
ــڭ  ــى بەدەننى ــڭ ياك ــدا كىيىمنى ــۆپ بولغان ــەڭ ك ــدارى ئ ــڭ مىق ــۇپ، ئۇنى بول
ــۇ نىجاســەتلەر بىلــەن  ــۇ كىشــىنىڭ ب ــاز بولغــان بولســا، ئ تۆتتىــن بىرىدىــن ئ
ئوقۇغــان نامىــزى ئــادا تاپقــان بولىــدۇ، نىجاســەت بىلــەن نامــاز ئوقۇغانلىقىنــى 
بىلگەندىــن كېيىــن ئــۇ نامازنــى قايتــا ئوقۇشــى كېــرەك ئەمــەس دېگەنلىكتــۇر. 
ئەگــەر نامــاز ئوقۇغــان كىشــى يۇقىرىقــى مىقداردىــن ئــاز نىجاســەت بولســىمۇ، 
ئۇنــى كــۆرۈپ تــۇرۇپ، ئۆزۈرســىز ھالــدا ئۇنىــڭ بىلــەن نامــاز ئوقۇغــان بولســا، 
ــا  ــى قايت ــپ نامازن ــەتلەردىن پاكلىن ــەس. نىجاس ــزى دۇرۇس ئەم ــڭ نامى ئۇنى

ــم كېلىــدۇ)1(.  ئوقۇشــى الزى

نىجاسەتلەردىن پاكلىنىش ۋە كىيىملەرنى پاكالش ئۇسۇلى

1 - قــان، يىرىــڭ ۋە چــوڭ تەرەتكــە ئوخشــاش كۆرگىلــى بولىدىغــان 
ــۇ  ــى س ــەتنىڭ ئۆزىن ــىلەر نىجاس ــان نەرس ــس بولغ ــەن نىجى ــەتلەر بىل نىجاس
بىلــەن يۇيــۇپ يوقىتىــش ئارقىلىــق پاكلىنىــدۇ. يۇيۇلغاندىــن كېيىنمــۇ ئۇنىــڭ 
ــىلەن:  ــدۇ. مەس ــىر يەتكۈزمەي ــا تەس ــڭ پاكىزلىقىغ ــى ئۇنى ــىرىنىڭ قېلىش ئەس
قانغــا بويالغــان كىيىمنــى يۇيــۇپ تازىلىغاندىــن كېيىــن، قاننىــڭ ئەســىرىدىن 
قالغــان ســېرىق رەڭ كىيىمدىــن يوقالمىغــان بولســىمۇ، ئــۇ كىيىــم نىجىــس 

ــۇر. ــى پاكت ــدۇ، بەلك دېيىلمەي

بولمايدىغــان  كۆرگىلــى  قالســا  قــۇرۇپ  ئوخشــاش  ســۈيدۈككە   -  2
ــم  ــۈچ قېتى ــدە ئ ــاز دېگەن ــىلەر ئ ــان نەرس ــس بولغ ــەن نىجى ــەتلەر بىل نىجاس

يۇيــۇش ۋە ھــەر قېتىــم يوغانــدا ئۇنــى ســىقىش بىلــەن پاكلىنىــدۇ.

زېمىندىــن  بولغــان  نىجىــس  بىلــەن  نىجاســەت  بىــر  قانداقــال   -  3

ــوم  ــەت، وحاشــية ابــن عابديــن 1 - ت ــوم 295 - ب ــار1 – ت ــدر المخت ــەر، ال ــوم 140 – 146 - بەتل ــر1 – ت ــح القدي )1( فت
ــەت. 309 - ب
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ــدۇ.  ــان بولى ــاك بولغ ــن پ ــۇ زېمى ــەن ب ــش بىل نىجاســەتنىڭ ئەســىرىنى يوقىتى
ئۇنىــڭ ئۈســتىدە نامــاز ئوقۇشــقا بولىــدۇ. بىــراق ئــۇ جايــدا تەيەممــۇم قىلىشــقا 

بولمايــدۇ. 

زېمىننــى تازىــالش ئۇســۇلى مۇنــداق: زېمىندىكــى نىجاســەت ئەگــەر يېنىــك 
نىجاســەتتىن بولســا، ئۇنىڭغــا ســۇ تۆكــۈش بىلــەن ئۇنىــڭ ئەســىرى يوقالغىچــە 
تازىلىنىــدۇ. ئەگــەر ئېغىــر نىجاســەتتىن بولســا، مەزكــۇر نىجاســەت زېمىندىــن 

كــوالپ ئېلىــپ تاشــلىنىدۇ ۋە ئورنىغــا ئــۈچ قېتىــم ســۇ چېچىــپ تازىلىنىــدۇ.

4 - قانداقال بىر نىجاســەت بولمىســۇن، ئۇ ئۆز ئەســلىدىن ئۆزگىرىشــى بىلەن 
پــاك بولغــان بولىــدۇ. مەســىلەن: ھايۋانالرنىــڭ ســۈيدۈكلىرىنىڭ قــۇرۇپ تۇزغــا 
ئايالنغىنىغــا، ھايۋانــالر ۋە ئىنســانالرنىڭ چــوڭ تەرەتلىرىنىــڭ كۆيدۈرۈلــۈش 

بىلــەن كۈلگــە ئايالنغىنىغــا ئوخشــاش. تــۇز بىلــەن كــۈل پــاك ماددىــالردۇر.

5 - ئىــت ۋە چوشــقىنىڭ نىجاســەتلىرى بىــر قېتىــم تۇپــراق بىلــەن ئالتــە 
ــۇ  ــدۇ. ب ــق پاكلىنى ــۇش ئارقىلى ــم يۇي ــە قېتى ــى يەتت ــەن جەمئ ــۇ بىل ــم س قېتى
مەســىلە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســى بىلــەن ســابىت بولغــان. 
ــداق دېگــەن: »بىرىڭالرنىــڭ قاچىســىنى ئىــت  ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن پەيغەمب
يــاالپ قويغــان بولســا، ئۇنــى يەتتــە قېتىــم يۇيــۇڭالر. ئاۋۋالقــى قېتىمىنــى تۇپراق 

ــۇڭالر«)1(.  ــەن يۇي بىل

چۈنكــى تۇپــراق تەركىبىــدە مىكروبالرنــى ئۆلتــۈرۈش كۈچىگــە ئىگــە مــاددا 
ــق  ــۈرتۈش ئارقىلى ــم س ــر قېتى ــەن بى ــراق بىل ــى تۇپ ــن، قاچىن ــار بولغانلىقتى ب
ــە  ــەن يەن ــۇ بىل ــدۇ. س ــالر ئۆلى ــان مىكروب ــالۇكىدىن يۇقق ــڭ ش ــا ئىتنى ئۇنىڭغ
ئالتــە قېتىــم يۇيــۇش ئارقىلىــق قاچىــدا مىكروبنىــڭ ئەســىرى قالمىغــان بولىدۇ. 
پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ بــۇ ھەدىســىدىكى 
ھېكمــەت، تېخــى ئەمدىــال تىببىــي مۇتىخەسسىســلىرى تەرىپىدىــن بايقالغــان. 

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئىســالم ئالىملىــرى چوشــقىنىمۇ ئىتنىــڭ ھۆكمىگــە كىرگۈزگــەن. چۈنكى چوشــقا 
مىكروبالرنــى يېتشتۈرۈشــتە ئىتتىــن پاســكىنىدۇر. ھــەر ئىككىســىنىڭ شــالۇكىدا 

مىكروپــالر كــۆپ ئــورۇن تۇتىــدۇ.

6.ئانىســىنىڭ ســۈتى بىلەنــال غىزالىنىدىغــان، تېخــى تامــاق يىگۈچــى 
بولمىغــان ئوغــۇل بۇۋاقنىــڭ ســۈيدۈكى يۇقــۇپ قالغــان كىيىمنىــڭ ئۈســتىگە 
ــۈيدۈكى  ــڭ س ــز بوۋاقنى ــا قى ــدۇ. ئەمم ــاك بولى ــم پ ــەن كىيى ــۈش بىل ــۇ تۆك س
ــا  ــدۇ. ئەمم ــاك بولى ــال پ ــۇش ئارقىلىق ــەن يۇي ــۇ بىل ــم س ــان كىيى ــۇپ قالغ يۇق
ھــەر ئىككىســىنىڭ چــوڭ تەرىتــى تېگىــپ قالغــان نەرســىلەر پەقــەت ســۇ بىلــەن 

ــدۇ.  ــال پاكلىنى ــۇش ئارقىلىق يۇي

ئىمــام تىرمىــزى رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
مۇنــداق دېگــەن: »ئوغــۇل بۇۋاقنىــڭ ســۈيدۈكى تەككــەن نەرســە ئۇنىــڭ 
ــەن  ــپ كەتك ــۈيدۈكى تېگى ــڭ س ــز بۇۋاقنى ــەن، قى ــۈش بىل ــۇ تۆك ــتىگە س ئۈس

ــدۇ«)1(.  ــەن پاكىزىلىنى ــۇش بىل ــە يۇي نەرس

نامازنىڭ ئىككىنچى شەرتى بولغان تاھارەتنىڭ بايانى

تاھارەتنىڭ تۈرلىرى

تاھارەت ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ.

1 - نامــاز ئوقــۇش، تىالۋەتنىــڭ سەجدىســىنى قىلىــش ۋە قۇرئاننــى تۇتۇش 
ئۈچــۈن تاھــارەت ئېلىش پــەرزدۇر.

2 - كەئبىنى تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن تاھارەت ئېلىش ۋساجىبتۇر.

ــق  ــان ســۆز ۋە بارلى ــۋت، يالغ ــش ئۈچــۈن، غەي ــەن يېتى 3 - تاھــارەت بىل
ــش  ــارەت ئېلى ــن تاھ ــن كېيى ــان ۋە كۆتۈرگەندى ــى يۇغ ــن، مېيىتن خاتالىقالردى

)1( بدائــع الصنائــع 1 – تــوم 89 - بــەت، اللبــاب شــرح الكتــاب 1 - تــوم 30 - بــەت، الفقــە اإلســالمي وادلتــە 1 – تــوم 
153 – 162 - بەتلــەر.
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ــتەھەبتۇر. مۇس

تاھارەتنىڭ پەرزلىرى

تاھارەتنىڭ پەرزلىرى تۆت بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلەر:

ــڭ ئاســتىغىچە ۋە  ــن باشــالپ زاڭاقنى ــڭ چــاچ ئۈنگــەن يېرىدى 1 - يۈزنى

ــۇش. ــى يۇي ــان جايلىرىن ــڭ يۇمشــاقلىرىغىچە بولغ ئىككــى قۇالقنى

2 - ئىككى قولنى جەينەكلىرى بىلەن قوشۇپ يۇيۇش.

3 - ئىككى پۇتىنى ئوشۇقلىرى بىلەن قوشۇپ يۇيۇش.

بىلــەن  قــول  )ھــۆل  قىلىــش  مەســھى  بىرىگــە  تۆتتىــن  باشــنىڭ   -  4

 .)1 ســىالش()

ــدۇ:  ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــدە ئال ــى ھەققى ــەرز ئىكەنلىك ــڭ پ تاھارەتنى

ــِق  ِ َمراَف
ْ
ــْم إىَل ال ــْم وَاَيِْديَُك وا وُُجْوَهُك

ُ
ــل ِس

ْ
غ

َ
ــالَةِ فا ــْم إىَل الصَّ ْمُت

ُ
ــوا إذاَ ق ــَن آَمُن ِْي

َّ
ــا ال اَيُّه

َ
﴿يا

﴾  يەنــى )ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر!  ْعَبــْيِ
َ
ك

ْ
 بُِرُؤِســُكْم وَاَرُْجلُِكــْم إىَل ال

ْ
وَاْمَســَحوا

ــى  ــۇڭالر، قولۇڭالرن ــى يۇي ــڭالردا يۈزۈڭالرن ــى بولغىنى ــاز ئوقۇماقچ ــىلەر نام س

قىلىــڭالر،  مەســھى  بېشــىڭالرغا  يۇيــۇڭالر،  قوشــۇپ  بىلــەن  جەينىكىــڭالر 

پۇتۇڭالرنــى ئوشــۇقۇڭالر بىلــەن قوشــۇپ يۇيــۇڭالر()2(. 

ــنىڭ  ــارەت ئېلىش ــۈن تاھ ــۇش ئۈچ ــاز ئوق ــاالم نام ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

شــەرت ئىكەنلىكــى ھەققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ:}الَ ُتْقَبــُل َصــالٌَة بَِغــْرِ ُطُهــــــْوٍر{ 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 5 - بەت.
)2( مائىدە سۈرىسى 6 – ئايەت.
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ــدۇ«)1(. ــۇل بولماي ــاز قوب ــان نام ــى  »تاھارەتســىز ئوقۇلغ يەن

تاھارەتنىڭ سۈننەتلىرى

تاھارەتنىڭ سۈننەتلىرى تۆۋەندىكىچە:

1  - تاھارەت ئېلىشنى نىيەت قىلىپ كۆڭلىگە پۈتۈش. 
2  - تاھارەتنى »بىسملالھ« بىلەن باشالش.

3  - ئىككى قولنى بىلەكلىرىگىچە يۇيۇش.
4  - چىشالرنى مىسۋاك بىلەن، مىسۋاك بولمىسا بارماق بىلەن تازىالش.

5  - ئېغىزغا ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىپ چايقاش.

6  - بۇرۇنغا ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىپ تازىالش.
7  - بارماقالرنىڭ ئارىسىنى سۇ بىلەن سىالپ يۇيۇش.

8  - ھەر ئەزانى ئۈچ قېتىمدىن يۇيۇش.
9  - ئىككى قۇالقنى سۇ بىلەن سىالش.
10  - تاھارەتنى تەرتىپ بىلەن ئېلىش.

11  - ئەزاالرنى يۇيۇشتا ئوڭ تەرەپتىن باشالش.
12  - گەردەننى سۇ بىلەن سىالش.

13  - ســاقىلى بــار كىشــىنىڭ ســاقىلىنىڭ ئارىلىرىنــى ھــۆل قــول بىلــەن 
سىلىشــى.

14  - ھەر ئەزانى يۇيۇشتا ئۇۋۇالپ پاكىز يۇيۇش.
15  - باشنىڭ ھەممىنى بىر قېتىم سۇ بىلەن سىالش.

16  - تاھارەتتە يۇيۇلىدىغان ئەزاالرنى يۇيۇشتا ئارقا – ئارقىدىن يۇيۇش.
17  - روزا تۇتمىغــان ۋاقىتــالردا ئېغىــز بىلــەن بۇرۇنغــا ســۇ ئېلىشــتا 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئاشــۇرۇپ ئېلىــش، ئەممــا روزا تۇتقــان ۋاقىتــالردا ســۇنىڭ گالدىــن ئۆتــۈپ 
كەتمەســلىكى ئۈچــۈن ســۇنى ئېغىــز بىلــەن بۇرۇنغــا دىققــەت بىلــەن 

ئېلىــش)1(. 

تاھارەتتىكى مەكرۇھالر

تاھارەت ئېلىشتا مەكرۇھ بولىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچە:

1  - سۇنى ھەددىدىن ئارتۇق ئىسراپ قىلىش.

2  - سۇنى نورمالدىن ئاز قوللىنىش.

3  - سۇ بىلەن يۈزگە ئۇرۇش.

4  - تاھارەت ئېلىۋاتقاندا دۇنيالىق سۆزلەرنى دېيىشىش.

ــاردەم  ــە ي ــقىالردىن تاھارەتك ــىز باش ــدا ئۆزۈرس ــارەت ئېلىۋاتقان 5  - تاھ
ــەش. تىل

6  - بىــر قېتىــم قىلىدىغــان مەســھىنى يېڭــى ســۇ بىلــەن بىــر قېتىمدىــن ئارتۇق 
قىلىش)2(. 

تاھارەت ئېلىشنىڭ ئەدەبلىرى ۋە قائىدە - تەرتىپلىرى

1 - تاھارەت ئېلىشنى نىيەت قىلىپ كۆڭلىمىزگە كەلتۈرىمىز.

2 - ئىبرىــق ياكــى چۆگــۈن بىلــەن تاھــارەت ئالغانــدا، ئىمكانىيــەت بولســا، 
ئىگىــزرەك جايــدا قىبلىگــە قــاراپ ئولتۇرىمىز. 

3 - »بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم« دەيمىز.

يوغانــدا  قولالرنــى  يويىمىــز.  پاكىــز  قېتىــم  ئــۈچ  قولىمىزنــى   -  4

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 5 - بەت.

)2( نور اإليضاح ونجاة األرواح 5 - بەت.
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يويىمىــز.  پاكىــز  ئارىــالپ  ئارىســىنى  بارماقلىرىمىزنىــڭ 

5 - ئــوڭ قولىمىــز بىلــەن ئېغىزىمزغــا ئــۈچ قېتىــم ســۇ ئېلىــپ چايقايمىــز. 
بىلــەن  بارمىقىمىــز  بولمىســا  مىســۋاك  بىلــەن،  ئۇنىــڭ  بولســا  مىســۋاك 

تازىاليمىــز.  چىشــلىرىمىزنى 

6 - بۇرنىمىزغــا ئــۈچ قېتىــم ئــوڭ قولىمىــز بىلــەن ســۇ ئېلىپ، ســول قولىمىز 
بىلــەن تازىاليمىز. 

7 - يۈزىمىزنــى پىشــانىمىزنىڭ چــاچ ئۈنــۈپ توختىغــان يېرىدىــن زاڭاقنىــڭ 
ــىقىغىچە  ــڭ يۇمش ــول قۇالقنى ــىقىدىن س ــڭ يۇمش ــوڭ قۇالقنى ــتىغىچە ۋە ئ ئاس
ھەممىنــى تولــۇق ۋە پاكىــز ئــۈچ قېتىم يۇيىمىز. )ســاقىلى بار كىشــى ســاقىلىنىڭ 

ئارىلىرىنــى ســۇ بىلــەن ســىالپ چىقىــدۇ. 

8 - ئــاۋۋال ســول قولىمىــز بىلــەن ئــوڭ قولىمىزنــى، كېيىــن ئــوڭ قولىمىــز 
بىلــەن ســول قولىمىزنــى جەينەكلىــرى بىلــەن قۇشــۇپ يويىمىــز. 

9 - ئــوڭ قولىمىزنىــڭ ئالىقىنىنــى قايتــا ھــۆل قىلىــپ، بېشــىمىزنىڭ تۆتتىن 
بىرىنــى باكى ھەممىســىنى ســىاليمىز. 

10 - ئىككــى قولىمىزنىــڭ بىگىــز ياكــى كىچىــك بارماقلىــرى بىلــەن 
ئىككــى قولىقىمىزنىــڭ ئىچىنــى، بــاش بارماقلىــرى بىلــەن ئىككــى قولىقىمىزنىڭ 

ــى ســىاليمىز.  ــەن گەردەنن ــاق بىل ــۈچ بارم ــان ئ تېشــىنى، قالغ

ــۇپ  ــەن قوش ــىقى بىل ــى ئوش ــول پۇتىمىزن ــن س ــوڭ، ئاندى ــاۋۋال ئ 11 - ئ
ــز.  يويىمى

تاھارەتتىن كېيىنكى دۇئا

تاھارەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن، مۇنۇ دۇئاالرنى ئوقۇش سۈننەتتۇر:

 }
ُ

ــداً َعْبــُدهُ َوَرُســول نَّ ُمَمَّ
َ
ْشــَهُد أ

َ
ُ وَأ

َ
ُّ وَْحــَدهُ الَ رَشِْيــَك ل  اهلل

َّ
َ إاِل

َ
ْن الَ إِل

َ
ْشــَهُد أ

َ
1 - }أ

يەنــى »يالغــۇز بىــر ئالالھتىــن باشــقا ئىــالھ يوقلىقىغــا، ئۇنىــڭ شــېرىكى 
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يوقلىقىغــا ۋە مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالالھنىــڭ بەندىســى ۋە بەرھــەق 
ــق بېرىمــەن«)1(.  ــرى ئىكەنلىكىگــە گۇۋاھلى پەيغەمبى

ــى  ــى »ئ ــَن { يەن ِرْي ُمَتَطهِّ
ْ
ــَن ال ــِي ِم

ْ
، وَاْجَعل ــْيَ ــَن اتلَّوَّاب ــِي ِم

ْ
ــمَّ اْجَعل ُه

َّ
2 - }اَلل

پــاك  _مەســىيەتلەردىن  گۇنــاھ  ۋە  قىلغۇچىالردىــن  تەۋبــە  مېنــى  ئالــالھ! 
قىلغىــن«)2(.  بولغۇچىالردىــن 

ــڭ  ــى تاھارەتنى ــان كىش ــارەت ئالغ ــە تاھ ــىتىلگەن بويىچ ــدا كۆرس يۇقىرى
پەرزلىــرى، ســۈننەتلىرى، ئەدەبلىــرى ۋە پۈتــۈن قائىــدە – تەرتىپلىرىنــى تولــۇق 

ئورۇندىغــان بولىــدۇ.

مىسۋاك ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى

مىســۋاك  - »ســالۋادورا پېرســكا« دەپ ئاتىلىدىغــان »ئىــراك« دەرىخىنىــڭ 
يــاش نوتىســدىن كېســىپ ئېلىنىدىغــان ھــۆل ياغاچنــى كۆرســىتىدۇ. بــۇ 
 2 ياكــى  ئۇچىنــى1  ئۇنىــڭ  كېســىپ،  مىقدارىــدا  غېرىــچ  بىــر  ياغاچتىــن 
قوللىنىلىــدۇ.  ئارقىلىــق  يۇمشــىتىش  چىــالپ  ســۇغا  ئۇچــالپ  ســانتىمېتىر 
مىســۋاك ســۇدا يۇمشــىغاندىن كېيىــن خــۇددى چىــش چوتكىســىدەك پۇرشــىلىق 
ھالغــا كېلىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەۋســىيە قىلغــان مىســۋاك دەل بــۇ 
دەرەخنىــڭ ئۆزىــدۇر. بــۇ دەرەخ شــەرقىي ئافرىقىدىــن ھىندىســتانغىچە بولغــان 

مەملىكەتلــەردە يېتىشــىدۇ.

»تولــۇق ۋە توغــرا سۆزلەشــنىڭ بىردىنبىــر ۋاسىتىســى بولغــان چىشــالرنى 
چىشــالر  ئېغىــزدا  ئەھمىيەتلىكتــۇر.  بەكمــۇ  ئۈچــۈن  ئىنســان  ئاســراش 
چىشــالرنىڭ  كۆرىلىــدۇ.  ســەلبىياتالر  پســخولوگىيىلىك  بولمىغانــدا  تولــۇق 
ئــەڭ چــوڭ دۈشــمىنى چىشــالرنىڭ ئارىلىقىــدا تاماقنىــڭ قالدۇقلىرىدىــن 
ئەتراپىدىكــى  چىشــالرنىڭ  ۋە  چىــش  ئېغىــز،  باكتېرىيىلــەردۇر.  توپالنغــان 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( تىرمىزىي رىۋايىتى.
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گۆشــلەرنى باكتېرىيىلەردىــن ســاقالش ئۈچــۈن چىــش چوتكىســىنى قوللىنىــش 
ئەھمىيەتلىكتــۇر. بىــراق چىــش چوتكىســى بىلــەن ئىشــلىتىلىدىغان چىــش 
پاســتىلىرى )ياگــوالر( نورمالدىــن ئارتــۇق تەملىــك بولغاچقــا، ئــۇ، ئېغىــز تەمىنى 
ــەن  ــى بىل ــى ۋە ياخشــى تەم ــال پۇرىق ــڭ نورم ــا مىســۋاك ئۆزىنى ــدۇ. ئەمم بۇزى
ئاالھىــدە خۇسۇســىيەتكە ئىگــە بولغاچقــا، ئېغىزنىــڭ تەمىنــى بۇزمايــدۇ. شــۇڭا 
چىــش چوتكىســىدىن مىســۋاكنىڭ ئەھمىيىتــى كۆپتــۇر. بۇنىــڭ تېخىمــۇ چــوڭ 
ئاالھىدىلىكــى، مىســۋاكنى ئادەتتىكــى چىــش چوتكىســىغا سېلىشــتۇرغاندا، 

مىســۋاكنىڭ تۆۋەندىكىــدەك ئارتۇقچىلىقلىرىنــى كۆرىمىــز:

باكتېرىيىلەرنــى  تەركىبىــدە  ياغاچنىــڭ  بــۇ  دېيىلگــەن  مىســۋاك   -  1
بــار. ماددىــالر  ئۆلتۈرىدىغــان  ئۆزلىكىدىــن 

2 - بــۇ ياغاچنىــڭ ھىــدى تۈكۈرۈكنــى كۆپەيتىــش خۇسۇســىيىتىگە ئىگــە 
ــز  ــدە ئېغى ــدۇ. نەتىجى ــاقالپ قالى ــى س ــڭ ھۆللىكىن ــۈن ئېغىزنى ــى ئۈچ بولغىن

ــدۇ. ــا پۇرىماي ــۇرۇپ قالمىغاچق ق

3 - بــۇ ياغــاچ ئادەتتىكــى چىش چوتكىســىدىن يۇمشــاق ۋە نورمال تەملىك 
بولغىنىنىــڭ ئۈســتىگە، ئېغىزنىــڭ تەمىنــى بوزىدىغــان ياكــى قۇرىتىدىغــان 

ماددىالردىــن خالىيــدۇر«)1(. 

4 - بــۇ ياغاچتــا چىشــنى ئاقارتىدىغــان ماددىــالر بولغانلىقتىــن، چىشــنى 
ئاقارتىــدۇ ۋە ســارغىيىپ قېلىشــنىڭ ئالدىنــى ئالىــدۇ.

تاھارەتتە شەكلىنىپ قېلىش

تاھارەتنىــڭ بــار ياكــى يوقلىقىدىــن شــەكلىنىپ قالغــان كىشــى قايتــا 
ــۇپ  -  ــڭ بەزىســىنى يۇي ــان ئەزاالرنى ــە يۇيۇلىدىغ ــدۇ. تاھارەتت ــارەت ئالى تاھ
ــق ھادىســە  ــۇ تۇنجــى قېتىملى ــن شــەكلەنگەن كىشــى، ئەگــەر ب يۇمىغانلىقىدى

)ibadetin getirdikleri« )1« ناملىق ئەسەردىن. تۈركچە.
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ھەمىشــە  ئۇنىــڭ  ئەگــەر  يۇيىــدۇ.  قايتــا  ئەزاالرنــى  شــەكلەنگەن  بولســا، 
ــدۇ.  ــا ئېلىنماي ــۇ شــەك ئىتىبارغ ــى بولســا، ب مۇشــۇنداق شــەكلىنىدىغان ئادىت

تاھارىتــى دۇرۇســتۇر.

ــى  ــان ياك ــڭ بۇزۇلغ ــا ئۇنى ــار، ئەمم ــىدە ب ــى ئېس ــارەت ئالغىن ــراۋ تاھ بى
بۇزۇلمىغانلىقىدىــن شەكلەنســە تاھــارەت بار ھېســابلىنىدۇ. ئەگــەر تاھارەتنىڭ 
بۇزۇلغانلىقــى ئېســىدە بــار، ئەممــا ئۇنىڭدىــن كېيىــن تاھــارەت ئالغــان ياكــى 

ئالمىغانلىقىــدا شــەكلىنىپ قالســا، ئۇنىــڭ تاھارىتــى يــوق ھېســابلىنىدۇ.

تاھارەتنىڭ ھېكمىتى

ــالھ  ــۇر. ئال ــى كۆپت ــرى ناھايىت ــپ پاكلىنىشــنىڭ ھېكمەتلى ــارەت ئېلى تاھ
تائــاال بەندىلىرىنــى ھېچقاچــان ھېكمەتســىز ۋە مەنىســىز ئىشــالرغا بۇيرىغــان 
ــان  ــدراك قىاللىغ ــەن ئى ــز بىل ــە ئەقلىمى ــدە ئاجىزان ــارەت ھەققى ــەس. تاھ ئەم

ــۇالر: ــدۇ. ئ ــى ســۆزلەپ ئۆتكــۈم كېلى ــەزى ھېكمەتلەرن ب

ــاڭ   ــە چ ــەزاالر ئادەتت ــان ئ ــدا يۇيۇلىدىغ ــارەت ئالغان ــى، تاھ 1 - مەلۇمك
- توزانالرغــا ۋە كىرلىنىشــلەرگە ئۇچــراپ تۇرىدىغــان ئوچــۇق ئــەزاالردۇر. 
شۈبھســىزكى، بــۇ ئەزاالرنــى تاھــارەت ئارقىلىــق يۇيــۇپ پاكىزىلــەش ئىنســاننىڭ 
پاكىزلىقىنــى تاماماليــدۇ. نەتىجىــدە قىلغــان ئەمــەل  - ئىبادەتلەرنىــڭ قوبــۇل 
ــى  ــۇ پاكىزلىقن ــۇر. ئ ــاال پاكت ــالھ تائ ــى ئال ــدۇ. چۈنك ــىلە بولى ــىغا ۋەس بولۇش

ــدۇ. ــۇل قىلى ــال قوب ــان ئەمەللەرنى ــەن قىلىنغ ــق بىل ــدۇ ۋە پاكىزلى ياقتۇرى

ۋە  ھورۇنلــۇق  ھارغىنلىــق،  ئىنســاندىكى  ئېلىــش  تاھــارەت   -  2
بوشــاڭلىقالرنى يېڭىــپ تاشــالپ، ئۇنــى پائالىيەتچانلىققــا يېتەكلەيــدۇ. ئىنســان 
تەبىئىتىــدە پاكىزىلىــق تەرەپتىــن تــەن بىلــەن روھنىــڭ ئوتتۇرىســىدا ئاالھىــدە 
باغلىنىــش بــار. تــەن كىرلەشــكەن ۋاقىتتــا روھمــۇ چۈشكۈنلىشــىدۇ. تــەن 
پاكىــز بولغــان ۋاقىتتــا روھمــۇ جانلىنىــدۇ. ئادەتتــە چارچىغــان ياكــى ئويقۇســى 
ــپ،  ــى يوقىلى ــى ۋە ئويقۇس ــڭ ھارغىنلىق ــا، ئۇنى ــى يوس ــادەم يۈزىن ــەن ئ كەلگ
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ــداق ئىكــەن،  ئۇنىــڭ ھەرىكەتچانلىقــى ۋە جوشــقۇنلىقى ئاشــىدۇ. ئەھــۋال بۇن
ــى يۇيۇشــنىڭ ئىنســانغا  ــۈز، قــول ۋە پۇتالرن ــەردە ي ئويغــاق ۋە نورمــال ھالەتل

ــدۇ. ــۇ چــوڭ بولى ــىرى تېخىم ــي تەس ــان ئىجابى بېرىدىغ

3 - تاھــارەت ئېلىــش ئارقىلىــق كىشــىنىڭ كىچىــك گۇناھلىرى بىرگــە يۇيۇلۇپ 
پاكلىنىــدۇ. چۈنكــى ئىنســان گۇنــاھ قىلســا، كــۆزى بىلــەن كــۆرۈپ، قولــى بىلــەن 
تۇتــۇپ، پۇتــى بىلــەن مېڭىــپ، كاللىســى بىلــەن ئويــالپ قىلىدۇ. شــۇڭا بــۇ ئەزاالرنى 
ســۇ بىلــەن يۇيــۇش ئارقىلىــق، بــۇ ئەزاالرنىــڭ ئىشــلىگەن گۇناھلىــرى يۇيۇلــۇپ پاك 
بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ھەدىســتە مۇنــداق دېگــەن: »ســىلەردىن 
نَّ الَ 

َ
ــَهُد أ ْش

َ
ــۇق ئېلىــپ بولغاندىــن كېيىــن: }أ ــر كىشــى تاھارەتنــى تول قانداقــال بى

ُ{ يەنــى: › يالغــۇز بىــر ئالالھتىــن باشــقا ئىــالھ 
ُ

ِّ َوَرُســول ــداً َعْبــُد اهلل نَّ ُممَّ
َ
ُّ وَأ  اهلل

َّ
إِٰلَ إاِل

يوقلىقىغــا، ئۇنىــڭ شــېرىكى يوقلىقىغا ۋە مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالالھنىڭ 
بەندىســى ۋە بەرھــەق پەيغەمبىــرى ئىكەنلىكىگــە گۇۋاھلىــق بېرىمــەن‹ دەيدىكــەن، 
ــە  ــە( جەننەتك ــۇ )ئاخىرەتت ــدۇ. ئ ــڭ ئىشــىكى ئېىچىلى ــا ســەككىز جەننەتنى ئۇنىڭغ

ئــۆزى خالىغــان ئىشــىكتىن كىرەلەيــدۇ«)1(. 

ــاھادەت  ــۇرۇپ ش ــتىدە ت ــارەت ئۈس ــاك تاھ ــن، پ ــس بىرىنچىدى ــۇ ھەدى ب
كەلىمىســىنى ئوقۇشــنىڭ پەزىلىتىنــى ئىپادىلســە، ئىككىنچىدىــن، تاھــارەت 
ئېلىــش ئارقىلىــق گۇناھالرنىڭمــۇ يۇيۇلــۇپ كېتىدىغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ. 
چۈنكــى جەننەتكــە ســاالھىيەتلىك بولــۇش گۇناھالرنىــڭ يۇيۇلــۇپ يوققــا 

ــدۇ. ــەززا قىلى ــىنى تەق چىقىش

تاھارەتنىڭ پايدىلىرى

تاھارەتنىڭ گۈزەللىككە بولغان پايدىسى

تاھــارەت ئېلىــش ئىنســاننىڭ گۈزەللىكــى ۋە پاكىزىلىقــى ئۈچــۈن ئىنتايىــن 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
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پايدىلىــق بىــر پائالىيەتتــۇر.

ئىككى قول

ــدا  ــۇ گاھى ــدۇ. ئ ــلەپ تۇرى ــۈن ئىش ــان ئۈچ ــە ئىنس ــول ھەمىش ــى ق ئىكك
ــى  ــە ئىكك ــدۇ. تاھارەتت ــۇر بولى ــقا مەجب ــىلەرنى تۇتۇش ــر نەرس پاســكىنا ۋە كى
قولنــى يۇيــۇش ئارقىلىــق قولــالر ئــۆز گۈزەللىكىگــە قايتىــدۇ. باشــقىالر بىلــەن 
ــى راھەتســىز  ــا قارشــى تەرەپن ــز، گــۈزەل بولغاچق ــالر پاكى كۆرۈشــكەندىمۇ قول
ــا،  ــۈزەل تۇرس ــز، گ ــا پاكى ــۇق تۇرغاچق ــول ئوچ ــى ق ــە ئىكك ــدۇ. ئادەتت قىلماي
كىشــىنىڭ بەدىنــى ۋە باشــقا ئەزالىرىنىڭمــۇ گــۈزەل ۋە پاكىــز ئىكەنلىكىنــى 

ــدۇ. ــان قىلى ناماي

ئېغىز

ــرى  ــەزى قالدۇقلى ــڭ ب ــىدا تاماقنى ــالرنىڭ ئارىس ــۇ چىش ــزدا، بولۇپم ئېغى
ــپ  ــدا قىلى ــى پەي ــىز ھىدالرن ــزدا يېقىمس ــۇالر ئېغى ــن، ئ ــاقلىنىپ قالغانلقتى س
ــدۇ.  ــا ســەلبىي تەســىر بېرى ــۇ پاكىزىلىقىغ ــدۇ. ئۆزىنىڭم ــازار بېرى باشــقىالرغا ئ
ئېغىزنــى تاھــارەت ئېلىــش ئارقىلىــق ئــۈچ قېتىــم پاكىــز يۇغاندىن كېيىــن، پاكىز 

ســۇ بىلــەن ئېغىزنىــڭ يېقىمســىز ھىدلىــرى يوقىلىــپ پاكىــز ھالغــا كېلىــدۇ.

بۇرۇن

بــۇرۇن نەپــەس ئەزالىرىمىزدىــن بولــۇپ، ئــۇ ھــەر كۈنــى ســىرتتىن كىرگــەن 
مىليونالرچــە مىكروبالرنــى ۋە چــاڭ  - توزانالرنــى ســاقالپ قالىــدۇ. نەتىجىــدە، 
ســىرتقا يېقىمســىز ھىدالرنــى چىقىرىدۇ. ئەڭ يامــان بولغىنى بۇرۇندا ســاقلىنىپ 
قالغــان مىكروبــالر نەپــەس يولــى ئارقىلىــق گاھىــدا ئۆپكىگــە بېرىــپ يېتىــدۇ ۋە 
ئۆپكىــدە كېســەل پەيــدا بولۇشــقا ســەۋەب بولىــدۇ. ئىالھىــي ھېكمــەت بــۇرۇن 
ــڭ  ــەن مىكروبالرنى ــپ كەلگ ــىرتتىن كىرى ــى( س ــى )تۈكلەرن ــى قىلالرن ئىچىدىك
ئۆپكىگــە ئۆتــۈپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن توســاق قىلىــپ ياراتقــان 
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ۋە  ئۇنىڭدىكــى مىكروبــالر  تۇرىۋەرگەنــدە،  تازىالنماســتىن  بــۇرۇن  بولــۇپ، 
چــاڭ – توزانــالر نەپــەس يولــى ئارقىلىــق ئۆپكىگــە بېرىــپ يېتىــدۇ. تاھــارەت 
ئېلىــش ئارقىلىــق بۇرۇنغــا ئــۈچ قېتىــم ســۇ ئېلىــپ تازىــالش بىلــەن ئۇنىڭدىكــى 
مىكروبــالر، چــاڭ  - توزانــالر ۋە يېقىمســىز ھىــدالر ھەممىســى چىقىــپ كېتىــپ، 

پاكىــز ھالغــا كېلىــدۇ.

يۈز

ــراق ۋە  ــدا تۇپ ــۇ گاھى ــن، ئ ــورگان بولغانلىقتى ــان ئ ــۇق تۇرىدىغ ــۈز ئوچ ي
چــاڭ  - توزانــالر بىلــەن، گاھىــدا تەرلــەش بىلــەن كىرلىنىــدۇ. كىشــىلەرنىڭ 
ــز  ــرى پاكى ــقا ئەزالى ــپاتلىنىدۇ. باش ــن ئىس ــى يۈزىدى ــى ۋە پاكىزىلىق گۈزەللىك
بولســىمۇ، يــۈزى كىــر ۋە پاســكىنا بولغــان بىراۋغــا كىشــىلەرمۇ ياخشــى باھــا 
تاھــارەت  قالىــدۇ.  ئــۇ كىشــىلەرنىڭ ھۆرمىتىدىــن  نەتىجىــدە،  بەرمەيــدۇ. 
ئېلىــش ئارقىلىــق يۈزنــى يۇغانــدا يــۈز گۈزەللىكىنــى ۋە پاكىزىلىقىنــى ئەســلىگە 
ــدۇ. ــەن ســەلبىي تەســىرلەردىن ســاقالنغىلى بولى ــدۇ. شــۇنىڭ بىل كەلتۈرەلەي

باش

بــاش گاھىــدا تەرلەيــدۇ، گاھىــدا چــاڭ  - توزانــالردا كىرلىنىــدۇ. تاھارەتتە 
ئۇنــى پاكىــز ســۇ بىلــەن ســىلىغاندا، باشــتىكى چــاڭ – تــوزان ۋە تــەر يوقىلىــپ، 
چاچمــۇ پــارالق ھالىتىگــە كېلىــدۇ. ھــەر تاھارەتتــە باشــنى يۇيۇش كىشــىلەرگە 
ئېغىــر كەلمىســۇن دېگــەن مەقســەت بىلــەن ئىســالم دىنــى ئۇنــى پەقــەت ھــۆل 

قــول بىلــەن سىالشــقا بۇيــرۇش بىلــەن كۇپايــە قىلغــان.

قۇالقالر

قۇالقالرمــۇ ئوچــۇق ئــەزا بولغاچقــا، ئومۇ چاڭ  - توزانــالر بىلەن كىرلىنىدۇ. 
ــرالر ئىنســاننىڭ گۈزەللىكىگــە ۋە  ــڭ ئىچىدىكــى ۋە ســىرتىدىكى كى قۇالقالرنى
پاكىزلىقىغــا ئەلبەتتــە زيانلىقتــۇر. تاھــارەت ئالغانــدا قۇالقالرنــى بارماقالرنىــڭ 
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ــق قــۇالق تازىلىقــى ۋە گۈزەللىكــى  ــرى بىلــەن ســىالپ تازىــالش ئارقىلى ئۈچلى
ئەســلىگە كېلىــدۇ.

ئىككى پۇت

يېقىمســىز  كېيىــن  تەرلىگەندىــن  تەرلەيــدۇ.  گاھىــدا  پــۇت  ئىككــى 
ھىدالرنــى ســىرتقا پۇرىتىــدۇ. پۇتلىــرى تەرلەيدىغــان كىشــىلەر باشــقىالرنى 
راھەتســىزلەندۈمەي قويمايــدۇ. ئۆزىمــۇ ئاممىۋىــي ســورۇنالردا ئولتۇرغىنىــدا 
راھــەت ھېــس قىاللمايــدۇ. تاھــارەت ئېلىــش ئارقىلىــق پۇتالرنى پاكىــز يۇغاندا، 

ــدۇ. ــا كېلى ــز ھالغ ــپ پاكى ــدالر يوقىلى ــىز ھى ــى يېقىمس پۇتالردىك

ــارەت  ــى تاھ ــى ئەزاالرن ــز يۇقىرىق ــن: بى ــى مۇمكى ــداق دېيىش ــەر مۇن بەزىل
ــۇ؟ ــز تۇتىمىزغ ــۇپ پاكى ــە يۇي ــۈن ھەمىش ــق ئۈچ ــاقمۇ، تازىلى ئالمىس

ــۈرۈش  ــز ي ــاقلىقى ۋە پاكى ــەن س ــك، ت ــداق: گۈزەللى ــى مۇن ــڭ جاۋاب بۇنى
ئۈچــۈن تازىلىــق قىلىــش ھەر كىشــىنىڭ ئــۆز ئختىيارىدىكى ئىــش بولغانلىقتىن، 
كىشــىلەر ئــۆز ئىختىيارىدىكــى ئىشــالرنى خالىســا قىلىــدۇ، خالىســا قىلمايــدۇ. 
ــتىدە  ــەپەر ئۈس ــى س ــان ياك ــى چارچىغ ــان، ياك ــۈل خالىمىغ ــەن كۆڭ خۇسۇس
تازىلىقالرنــى  بــۇ  كىشــىلەر  ھالــالردا،  بولمىغــان  مىجــەزى  ياكــى  بولغــان 
مۇنتىزىــم ھالــدا قىاللمايــدۇ. ئەممــا بــەش ۋاخ نامــاز ئوقۇيدىغــان مۇســۇلمان 
كىشــىلەر تاھارەتنــى قانــداق شــارائىتالردا بولمىســۇن، مۇتلــەق ئالىــدۇ. نامــاز 
ئوقــۇش، قۇرئــان ئوقــۇش ۋە باشــقا ئىبادەتلــەر ئۈچــۈن كۆڭلى خالىســۇن ياكى 
خالمىســۇن، مىجــەزى بولســۇن ياكــى بولمىســۇن، ئۆيىــدە بولســۇن ياكى ســەپەر 
ئۈســتىدە بولســۇن، چارچىغــان بولســۇن ياكــى ئۇنــداق بولمىســۇن ھەرقانــداق 
ھالــالردا تاھــارەت ئېلىشــنى تــەرك قىلمايــدۇ. چۈنكــى نامــاز، قۇرئــان ئوقــۇش 
ــەر ئۈچــۈن تاھــارەت ئېلىــش شــەرتتۇر. مۇســۇلمان كىشــى  ــەزى ئىبادەتل ۋە ب
تاھارەتتىكــى بــۇ تازىلىقالرنــى ئالــالھ تائاالنىــڭ ئەمــرى بولغىنــى ئۈچــۈن 
قىلىــدۇ. تاھارەتنىــڭ گۈزەللىــك ۋە تــەن ســاقلىقى ئۈچــۈن بولغــان پايدىلىــرى 
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بولســا، ئىبادەتنىــڭ بــۇ دۇنيالىــق مۇكاپاتىــدۇر.

ــۇلمان  ــان مۇس ــاز ئوقۇيدىغ ــەش ۋاخ نام ــدە ب ــن: كۈن ــر تەرەپتى ــە بى يەن
ــپ  ــارەت ئېلى ــم تاھ ــەش قېتى ــۈن ب ــاز ئۈچ ــەش ۋاخ نام ــك ب ــى، كۈندىلى كىش
پاكلىنىــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا قۇرئــان ئوقــۇش ۋە باشــقا ئىبادەتلــەر، گاھىــدا 
نەپلــى نامــاز ئوقــۇش ئۈچــۈن يەنــە تاھــارەت ئالىــدۇ. يەنــە بــەزى تەقــۋا 
كىشــىلەر تاھــارەت بىلــەن يېتىــش ئۈچۈنمــۇ تاھــارەت ئالىــدۇ. دېمــەك، 
مۇســۇلمان كىشــى بىــر كۈنــدە بــەش پەرزنــى ئــادا قىلىــش يۈزىســىدىن بــەش 
ــق  ــپ تازىلى ــارەت ئېلى ــم تاھ ــە قېتى ــەن بىرقانچ ــارى بىل ــۆز ئىختىي ــم، ئ قېتى
قىلىــدۇ. قايســى بىــر مەدەنىيەتلىــك پاكىــز كىشــى بىــر كۈنــدە بۇنچىلىــك كــۆپ 

ــدۇ؟! ــق قىالالي تازىلى

ــۇالر تازىلىقلىرىنــى ئىســالم  ــەرەز قىلغاندىمــۇ، ئ ــى قىالاليــدۇ دەپ پ ئۇالرن
دىنىدىكــى تاھارەتكــە ئوخشــاش بەلگىلىــك ۋاقىتــالردا مۇنتىزىــم قىالالمــدۇ؟!... 
مۇمكىــن ئەمــەس. مانــا بــۇ، ئىســالم دىنىنىــڭ ئىلغارلىقــى ۋە ئەۋزەللىكىــدۇر)1(. 

تاھارەتنىڭ ئىنسان ساقلىقىغا بولغان پايدىسى

ــرى  ــان پايدىلى ــاقلىقىغا بولغ ــان س ــنىڭ ئىنس ــپ پاكلىنىش ــارەت ئېلى تاھ
ــدۇ: ــان قىلىنى ــدە باي ــمى تۆۋەن ــر قىس ــن بى ــۇر. ئۇالردى ــى كۆپت ناھايىت

ئىككى قول

ــدۇ.  ــراپ تۇرى ــەڭ ئۇچ ــىدە ك ــداق نەرس ــەر قان ــى ھ ــالر دۇنيادىك مىكروب
باشــقىالر بىلــەن كۆرىشــىش، يېيىــش  - ئىچىــش، تۇتــۇش ۋە ئېلىــش قاتارلىــق 
ســىرتىدا،  بولغاننىــڭ  بىلــەن  ۋاسىتىســى  قولنىــڭ  ھەممىســى  ئىشــالرنىڭ 
ئەزاالرنــى  باشــقا  ۋە  بــۇرۇن  ئېغىــز،  كــۆز،  تەييــارالش،  يېمەكلىكلەرنــى 
ئــۇۋۇالش ۋە ســۈرتۈش ئۈچۈنمــۇ يەنــە قــول ئىشــلىتىلىدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن 

)ibadetin getirdikleri )1 ناملىق ئەسەردىن، تۈركچە.
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ســاقلىقنى ســاقالش مۇتىخەسسىســلىرى قولنــى مىكروبــالر بىلــەن ئــەڭ كــۆپ 
ــنى  ــۇپ تۇرۇش ــە يۇي ــى ھەمىش ــدۇ ۋە قولن ــورگان دەپ قاراي ــىدىغان ئ ئارىلىش
تەۋســىيە قىلىــدۇ. تەرەققــى قىلغــان ھازىرقــى مېدىتســىنا ئىلمىنىــڭ ۋاسىتىســى 
ــۇرۇن  ــتىن ب ــا كۆتۈرىش ــز  - بۇرۇنغ ــى ئېغى ــڭ قولالرن ــالم دىنىنى ــەن، ئىس بىل
پاكىــز يۇيۇشــقا بۇيرىغانلىقــى بىلــەن قوللىنىلىدىغــان ســۇنىڭ پاكىــز، رەڭگــى، 
ــڭ ســىرى ۋە  ــى ئۆزگەرمىگــەن بولۇشــىنى شــەرت قىلغانلىقىنى ــى ۋە پۇرىق تەم

ــا. ــا چىقماقت ــى مەيدانغ ھېكمىت

ئېغىز

ــر  ــان بى ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــى، چىشــالرنى ۋە تىلن ــز  - تۈكرۈكلەرن ئېغى
ئورگانــدۇر. ئېغىــز پاكىــز توتۇلمىغانــدا، ئېغىــزدا پەيــدا بولغــان مىكروبــالر 
يېمــەك  - ئىچمــەك ۋە تۈكرۈكلــەر بىلــەن بىرلىكتــە ئاشــقازانغا بېرىــپ، ئۇنىــڭ 
ھەزىــم قىلىشــتىكى نورماللىقىنــى بوزىــدۇ. ئاشــقازان كېســىلىگە دوچــار بولغــان 
ئاغرىقالرغــا دوختۇرالرنىــڭ ئېغىزلىرىنــى پاكىــز تۇتــۇش ۋە چىشــلىرىنى تازىالپ 
تورۇشــنى تەۋســىيە قىلىۋاتقانلىقــى ۋە ئېغىزنــى پۈتــۈن بۆلۈملىــرى بىلــەن پاكىز 
تۇتۇشــقا ئەھمىيــەت بەرمەســلىكىنىڭ ئاشــقازان ياللۇغــى كېســەللىكلىرىنى 
بــۇ  ئاگاھالندۇرغانلىقىمــۇ  ئۇالرنــى  توغرۇلــۇق  چىقىدىغانلىقــى  كەلتــۈرۈپ 
ســەۋەبتىن ئىــدى. بۇنىــڭ بىلــەن، ئىســالم دىنىنىــڭ مۇســۇلمانالرنى تاھارەتتــە 
ئېغىزنــى چايقاشــقا بۇيرىغىنىنىــڭ ســىرتىدا، ھــەر تاماقتىــن كېيىــن ئېغىــز  - 

چىشــالرنى پاكىــز يۇيۇشــقا بۇيرىغانلىقىنىــڭ ھېكمىتــى ئوتتۇرىغــا چىقماقتــا.

بۇرۇن

بــۇرۇن ― پــۇراش ۋە نەپــەس ئېلىــپ، چىقىرىــش ۋەزىپىســىنى ئۆتەيدىغان 
بىــر ئورگانــدۇر. ھــاۋا مىكروبلــۇق چــاڭ  - توزانالرنــى بــۇرۇن ئارقىلىــق 
ئۆپكىگــە تارتىــدۇ. ئالــالھ تائــاال ئىنســانالرنى بــۇ مىكروبالردىــن ســاقالش 
ــڭ ۋەزىپىســى  ــۇ تۈكلەرنى ــان. ب ــى ياراتق ــدە تۈكلەرن ــڭ ئىچى ئۈچــۈن، بۇرۇننى
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بۇرۇنغــا كىرگــەن مىكروبالرنــى ئۆپكىگــە ياكــى قــان قاناللىرىنىــڭ بىرەرســىگە 
كىرىــپ كېتىشــتىن توسۇشــتۇر. ئىلىــم  - پــەن مۇتىخەسسىســلىرى بۇرۇنغــا ھاۋا 
ئارقىلىــق ســىرتتىن كىرىــپ توختــاپ قالغــان نەرســىلەرنى مېكروســكوپ بىلــەن 
كــۆرۈپ تەتقىــق قىلغاندىــن كېيىــن، ئىســالم دىنىنىــڭ بۇرۇننــى ھەركۈنــى بەش 

قېتىــم يۇيۇشــقا بۇيرىغانلىقنىــڭ ھېكمەتلىــرى مەيدانغــا چىققــان.

يۈز

ۋە  ئېغىرلىــق  باشــتىكى  كۈچلەندۈرىــدۇ،  تېرىنــى  يۇيــۇش  يۈزنــى 
ــڭ ھەرىكەتلىنىشــىگە  ــان قانالرنى ــۇرۇپ قالغ ــدۇ. ت چارچاشــالرنى يەڭگىللىتى
ــادەم ۋۇجۇدىدىكــى  ــن، ئ ــن كېيى ــۈز يۇيۇلغاندى ــدۇ. چۈنكــى ي ياردەمچــى بولى
ئورگانــالر قايتىدىــن پائالىيەتچانلىقىنــى ئاشــۇرىدۇ. تــۇرۇپ قالغــان قانــالر 
ھەرىكەتلىنىــپ، قــان قاناللىــرى پائالىيەتكــە ئۆتىــدۇ. يۈزدىكــى تەرلەرنــى ۋە 
تېــرە يۈزىدىكــى تۆشــۈكچىلەردە ســاقلىنىپ قالغــان كىرلەرنــى ســۇ بىلــەن 
ــى  ــقا، يۈزن ــن باش ــىدۇ. مۇندى ــڭ تېرىســى سىلىقلىش ــق يۈزنى ــالش ئارقىلى تازى
ــا  ــۇق ھالغ ــك، جوشــقۇن ۋە روھل ــى تېتى ــدۇ. ئادەمن ــى قاچۇرى ــۇش ئويقۇن يۇي
كەلتۈرىــدۇ. ھارغىنلىقنــى چىقىرىــدۇ. ســاقلىق ســاقالش مۇتىخەسسىســلىرىنىڭ 
ــى، خۇسۇســەن  ــۈن ئورگانالرن ــى ۋە يۈزدىكــى پۈت يېڭــى تەۋســىيەلىرىدە، يۈزن
كۆزلەرنــى ســۇ بىلــەن تازىــالپ تۇرۇشــقا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىشــنىڭ 

زۆرۈرلىكــى تەكىتلەنمەكتــە.

باش

تاھــارەت ئالغانــدا باشــنى ھــۆل قــول بىلــەن سىالشــنىڭ چــوڭ پايدىســى 
بــار. مېڭــە ھەمىشــە نۇرغۇنلىغــان ئــوي  - پىكىرلــەر بىلــەن چارچايــدۇ، 
ئاجىزلىشــىدۇ، گاھىــدا قــان ھۇجۇملىرىغــا ئۇچرايــدۇ. بۇنىــڭ ئۈچــۈن بىــر ئــاز 
ســۇ بىلــەن باشــنى ســىالش ئارقىلىــق مېڭــە راھەتلىنىــدۇ ۋە ئــۆز پائالىيىتىنــى 
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ــدۇ. ــر ۋەزىيەتكــە ئۆتى داۋامالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ياخشــى بى

قۇالقالر

قۇالقالرنىــڭ ئىچــى ۋە ســىرتىنى، بويۇننىــڭ ئىككــى تەرپىنــى ســۇ بىلــەن 
ســىالش بــۇ جايالردىكــى كىرلەرنــى يوقاتقاننىــڭ ســىرتىدا، زۇكامنىــڭ ئالدىنــى 
ئېلىشــقا ياردەمچــى بولىــدۇ. مۇندىــن باشــقا مېڭىگــە كەتكــەن تومۇرالرغــا 

مەســھىنىڭ كــۆپ پايدىســى بــاردۇر.

پۇت

بولغىنىنىــڭ  پاكىــز  بارماقــالر  ۋە  پۇتــالر  ئارقىلىــق  يۇيــۇش  پۇتالرنــى 
ســىرتىدا، بارماقالرنىــڭ ئارىســىدىكى تېــرە مىكروبالرنىــڭ ئۇۋۇســى بولۇشــتىن 
قۇتۇلــۇپ قالىــدۇ. چۈنكــى بارماقالرنىــڭ ئارىســىدىكى تېــرە مىكروبــالر ئــەڭ تېز 
ئــورۇن تۇتىدىغــان بىــر جايــدۇر. ئىلمىي تەتقىقاتــالردا، »تېتنــوز« دەپ ئاتالغان 
ھــاالك قىلغۇچــى ئاغرىقنىــڭ مىكروبلىرىنــى بارماقالرنىڭ ئارىســىدىكى تېرىنىڭ 
تارقىتىدىغانلىقــى ئســپاتالنغان. مۇندىــن باشــقا، ئاخشــاملىرى پۇتالرنــى يۇيۇپ 

يېتىــش ئۇيقۇنىــڭ ســاغالم بولۇشــىغا پايدىلىقتــۇر)1(. 

تاھارەتنى بۇزىدىغان ئامىلالر

تاھارەت تۆۋەندىكىلەرنىڭ بىرەرسى بىلەن بوزۇلىدۇ:

1 - ئىنســاننىڭ ئالــدى ۋە كەينىدىــن ئىبــارەت ئىككــى ئورگىنىدىــن 
ســۈيدۈك، چــوڭ تــەرەت، يەل، ســپېرما، ۋەدى، مــەزى قاتارلىقىالرنىڭ چىقىشــى.

2 - بەدەننىــڭ قايســىبىر يېرىدىــن قــان، يىرىــڭ ۋە ســېرىق ســۇنىڭ 

)ibadetin getirdikleri« )1« ناملىق ئەسەردىن، تۈركچە.
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ئېقىشــى.

3 - ئېغىز توشقىچە قۇسۇش.

4 - ئېغىزدىــن قــان چىقىشــى )ئەممــا تۈكۈرۈكتىــن ئــاز بولســا ياكــى 
تۈكۈرۈكنىــڭ رەڭگــى قىزارمىســا زىيىنــى يــوق.

5 - ھوشىدىن كېتىش.

6 - مەست بولۇش.

7 - جىنســىي مۇناســىۋەت ئۆتكــۈزۈش، ھەتتــا ئــەر – ئايالالرنىڭ جىنســىي 
ــۇ  ــە تېگىشــى بىلەنم ــر – بىرىگ ــدا توســاق بولماســتىن بى ــڭ ئارى ئورگانلىرىنى

تاھــارەت بۇزۇلىــدۇ.

8 - ئۇخــالش. )ئەممــا نامــازدا ئــۆرە تۇرغانــدا ئېگىلمەســتىن، ئولتۇرغانــدا 
بىــر يەرگــە يۆلەنمەســتىن مۈگــدەش تاھارەتنــى بۇزمايــدۇ.(

ــالپ  ــۇرۇپ قاھقاھ ــازدا ت ــى نام ــۈش. چۈنك ــالپ كۈل ــازدا قاھقاھ 9 - نام
ــدۇ ))1(.  ــۇ بۇزى ــتىن، تاھارەتنىم ــال قالماس ــى بۇزۇپ ــۈش نامازن كۈل

ئاياغقا ياكى پايپاققا مەسھى قىلىش مەسىلىسى

   ئاياغقــا ياكــى پايپاققــا مەســھى قىلىــش ― تاھــارەت ئالغانــدا پۇتالرنــى 
يۇيۇشــنىڭ ئورنىغــا تاھــارەت بىلــەن كىيىلگــەن ئايــاغ كىيىملەردىــن ئۆتــۈك، 
پىمــا، مەســە، تۇپلــى، ئوشــۇقنى يېپىــپ تۇرىدىغــان بېتىنكــە، قېلىنــراق پايپــاق 

قاتارلىقالرنىــڭ ئۈســتىنى ھۆللەنگــەن قــول بىلــەن ســىالش دېگەنلىكتــۇر.

  ئاياغقا ياكى پايپاققا مەسھى قىلىشنىڭ شەرتى تۆۋەندىكىچە:

   )1( ئاياغنىڭ ئوشۇقنى يېپىپ تۇرىدىغان، پايپاقنىڭ قېلىنراق بولۇشى.

   )2( ئايــاغ ياكــى پايپــاق تاھــارەت ئېلىــپ بولغاندىــن كېيىــن كېيىلگــەن 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 6 - بەت.
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بولۇشــى.

      )3( ئاياغ ياكى پايپاقنىڭ ھەر قانداق بىر پاسكىنىلىقتىن پاكىز بولۇشى. 

     )4( مەســھى قىلغۇچىنىــڭ جۇنــۇپ بولماســلىقى، يەنــى غۇســلى قىلىشــى 
ــلى  ــەس. غۇس ــز ئەم ــى جائى ــھى قىلىش ــىنىڭ مەس ــان كىش ــۇپ قالغ ــەرز بول پ
قىلىــپ ئايىغىنــى ياكــى پايپىقىنــى پاكىزلىــق ئۈســتىگە كىيگــەن بولســا، ئاندىن 

ئۇنىڭغــا مەســھى قىلســا بولىــدۇ.

  )5( مەسھىنىڭ مۇددىتىگە رىئايە قىلىش.

پايپاققا مەسھى قىلىشتا ئۆلىماالرنىڭ ئىختىالپى

مالىكىــي مەزھىپىنىــڭ پېشىۋاســى ئىمــام مالىــك پايپاققــا مەســھى قىلىشــنى 
جائىــز ئەمــەس دەپ قارىغــان، ئەممــا خــۇرۇم بىلــەن چەملەنگــەن پايپــاق بىــر 
تەرەپتىــن ئۆتۈككــە ئوخشــاپ قالغانلىقتىــن بــۇ ھەقتــە ئۇنىڭدىــن ئىككــى خىل 

قــاراش رىۋايــەت قىلىنغــان، بىــر رىۋايەتتــە جائىــز بولىــدۇ دېگــەن.)1(

ھەنەفىــي مەزھەپتــە: تــەن كۆرۈنمەيدىغــان، قېلىــن پايپــاق بولســا جائىــز 
بولىــدۇ دېگــەن  قــاراش بويىچــە پەتىــۋا بېرىلىــدۇ، بــۇ ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈف ۋە 
مۇھەممەدنىــڭ قارىشــى، ئىمــام ئەبــۇ ھەنىيفــە چەملىــك ياكــى خــۇرۇم پايپــاق 
بولمىســا جائىــز بولمايــدۇ، دېگــەن بولســىمۇ، ئاخىرقــى ھاياتىــدا كېســەل بولــۇپ 
قالغانــدا چەمســىز پايپىقىغــا مەســھى قىلغــان ۋە يوقــالپ كەلگەنلەرگــە: »بــۇرۇن 
مــەن كىشــىلەرنى توســقان ئىشــنى قىلدىــم« دېگەن، بۇنىڭغــا ئاساســەن ئالىمالر 

ئىمــام ئەبــۇ ھەنىفــە ئىككــى شــاگىرتىنىڭ رەيىگــە قايتقــان دەپ قارىغــان.)2(

ــر قىســىم  شــافىئىي مەزھىپىنىــڭ پېشىۋاســى ئىمــام شــافىئىي قاتارلىــق بى
ــول  ــدا ي ــز بولۇشــى ئۈچــۈن ئۇنىڭ ــا مەســھى قىلىشــنىڭ جائى ــالر پايپاقق ئالىم

)1( بىدايەتۇل مۇجتەھىد
)2( ھەلەبىي
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ــان.)1( ــن بولۇشــىنى شــەرت قىلغ ــدە قېلى ــان دەرىجى ــى بولىدىغ يۈرگىل

ھازىرقــى ســەلەفىي مەزھەپتىكىلــەر قانــداق پايپاق بولســا، ئىســمى پايپاقال 
بولىدىكــەن، ئۇنىڭغــا مەســھى قىلىشــقا بولىــدۇ دەپ قارىماقتــا. بۇالرغــا كــۆرە، 

پايپاقالرغــا مەســھى قىلىشــتا پايپاقــالر نېپىــز ياكــى قېلىــن دەپ ئايرىلمايــدۇ. 

ئىختىالپنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى

بــۇ ئىختىــالپ ئاساســەن بــۇ ھەقتــە كەلگــەن ھەدىســنىڭ ســەھىھ ياكــى 
دەۋرىدىكــى  ســاھابىلەر  ۋە  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  ئەمەســلىكى، 
پايپاقنىــڭ ھازىرقــى زاماندىكــى قايســى تۈرلــۈك پايپاققــا توغــرا كېلىدىغانلىقــى 
ــى  ــى بولمايدىغانلىق ــان ياك ــقا بولىدىغ ــاس قىلىش ــە قىي ــى ئۆتۈكك ۋە پايپاقن

ــان.)2(  ــپ چىقق ــتىن كېلى ــاالش - تارتىش ــىدىكى ت توغرىس

قېلىن پايپاقالرغىال مەسھى قىلىشقا بولىدۇ دېگۈچىلەرنىڭ دەلىللىرى

ــرى  ــڭ دەلىللى ــدۇ دېگۈچىلەرنى ــقا بولى ــھى قىلىش ــال مەس ــن پايپاققى قېلى
تۆۋەندىكىچــە:

ــھى  ــا مەس ــى پايپىقىغ ــاالم ئىكك ــەر ئەلەيھىسس ــتە: »پەيغەمب ــر ھەدىس بى
قىلغــان«)3( دەپ كەلگــەن. بــۇ ھەدىســنى بۇرۇنقىالردىــن ئىمــام تىرمىزىــي، 
كېيىنكىلەردىــن شــەيخ ئالبانىــي قاتارلىــق بــەزى ھەدىــس ئالىملىــرى ســەھىھ 
ــەل، ســۇفيان ئەسســەۋرى،  ــى ھەنب دەپ قارىغــان. ئەممــا ئىمــام ئەھمــەد ئىبن
ئابدۇراھمــان ئىبنــى مەھــدى، ئەلــى ئىبنــى ئەلمەدىينــى، يەھيــا ئىبنــى مەئىين، 
ئىمــام مۇســلىم، ئىمــام بەيھەقىــي، ئىمــام ئەبــۇ داۋۇد ۋە ئىمام نەۋەۋىــي قاتارلىق 

)1( ئەلمەجمۇئ
)2( بىدايەتۇل مۇجتەھىد

)3( نەسائىيدىن باشقا بەش كىتابتا رىۋايەت قىلىنغان ھەدىس
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كاتتــا ھەدىسشۇناشــالر بــۇ ھەدىســنى ئاجىــز دەپ باھالىغــان.

 ئىمــام نەۋەۋىگــە كــۆرە، يۇقىرىقــى كاتتا ھەدىسشۇناســالرنىڭ بىــرى يالغۇز 
ــڭ:  ــام تىرمىزىنى ــڭ باھاســى ئىم ــان بولســا ئۇنى ــز دەپ باھالىغ ــە ئاجى ھالەتت
»ھەســەن ھەدىــس« دېگــەن باھاســىدىن ئالدىــن ئورۇنــدا تۇراتتــى، بۇنىڭغــا 
تەقدىردىمــۇ  دېگــەن  »ســەھىھ«  ئىتتىپــاق،  ساھەســىدىكىلەر  ھەدىــس 
ئۇنىڭدىكــى پايپــاق ســۆزىدىن چەملىــك ياكــى يــول يۈرگىلــى بولىدىغــان قېلىن 
پايپــاق كــۆزدە تۇتىلىــدۇ دېيىشــكە بولىــدۇ، ئىمــام مالىكتىنمــۇ مۇشــۇنداق مەنــە 

بەرگەنلىكــى رىۋايــەت قىلىنغــان.)1(

 يەنــە ھەزرىتــى ئەلــى، ئابدۇلــالھ ئىبنــى مەســئۇد، ئەلبــەرائ ئىبنــى ئازىب، 
ــاھابىلەرنىڭ  ــەن س ــق كۆپلىگ ــە، قاتارلى ــۇ ئۇمام ــك، ئەب ــى مالى ــەس ئىبن ئەن

ــۇم.)2(  پايپاقلىرىغــا مەســھى قىلغانلىقــى مەل

ھازىرقــى پايپاقلىرىمىزغــا كەلســەك، ســاھابىلەر زامانىدىكــى پايپاقــالر 
ھازىرقــى زامانىمىزدىكــى قېلىنــراق پايپاقالرغــا توغــرا كېلىــدۇ، پۇتالرنىــڭ 
تېرىســى كۆرۈنــۈپ تۇرىدىغــان يازلىــق نىلــۇڭ ياكــى نېپىــز يىپــەك پايپاقالرغــا 
ــۆزۈر بولمىســا مەســھى  ــا باشــقا ئ ــداق پايپاقالرغ ــدۇ، شــۇڭا ئۇن ــرا كەلمەي توغ
قىلىشــقا بولمايــدۇ، پايپــاق قېلىنــراق بولــۇپ، پۇتنــى يۇيۇشــتا قىــش كۈنلىرىــدە 
ــپ  ــوغۇقلىقىدىن قىينىلى ــۇنىڭ س ــى س ــڭ ياك ــتىدە ھاۋانى ــەپەر ئۈس ــى س ياك
قالىدىغــان ئەھــۋال بولســا، ئۇنىڭغــا مەســھى قىلســا بولىــدۇ، بولمىســا نورمــال 
قۇرئــان كەرىمدىكــى  تائــاال  ئالــالھ  بولمايــدۇ، چۈنكــى  شــارائىتتا جائىــز 
ــان،  ــۇڭالر« دەپ بۇيرىغ ــۇقىغىچە يۇي ــى ئوش ــدە: »پۇتۇڭالرن ــارەت ئايىتى تاھ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالممۇ تاھــارەت ئېلىشــنى ئۈگەتكــەن ھەدىســلەردە 
پۇتىنــى ئوشــۇقىغىچە يۇيــۇپ كۆرســەتكەن، ئــۆزى تاھــارەت ئالغاندىمــۇ پۇتىنى 
يۇغــان، ســاھابە كىرامالرمــۇ نورمــال شــارائىتتا پۇتىنــى يۇغــان، ھەتتــا ســەپەر 

)1(  ئەلمەجمۇئ
)2( ئەددىرايە، نەيلۇل ئەۋتار، ئىرۋائۇل غەلىيل
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ئۈســتىدە پۇتىنــى چــاال يۇغــان ياكــى يۇمــاي پۇتىغــا مەســھى قىلغانالرنــى 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئىككــى ئــۈچ قېتىم: »ئارقىســى يۇيۇلمىغــان پۇتالرغا 

جەھەننــەم ئازابىدىــن ۋاي«)1( دەپ تەكــرارالپ ئاگاھالندۇرغــان.

 يەنــە پۇتىنــى يۇيــۇپ تاھــارەت ئېلىــپ كۆرســەتكەندىن كېيىــن مۇنــداق 
دېگــەن: »كىمكــى بۇنىڭدىــن ئارتــۇق ياكــى كــەم قىلىدىكــەن، ئــۇ توغــرا 

ــدۇ.«)2( ــان بولى ــۇم قىلغ ــە زۇل ــدۇ ۋە ئۆزىگ ــان بولى قىلمىغ

ئۇنــداق بولىدىكــەن يۇيۇشــنىڭ پەرزلىكــى ئەســلى ھۆكــۈم، مەســھى قىلىــش 
بولســا قىيىنچىلىــق تۈپەيلىدىــن بېرىلگــەن رۇخســەتتۇر، رۇخســەت دېگــەن 
قىينىلىــش ئەھۋاللىرىغــا قارىتــا بېرىلگــەن كەڭچىلىــك، شــۇڭا نورمــال ئەھۋالــدا 
بۇلۇپمــۇ يازنىــڭ ئىسســىق كۈنلىرىــدە، ســۇ كەڭــرى يەرلــەردە رۇخســەتكە 
ــا  ــى بولمىس ــقا ئۆزرىس ــالردا باش ــىق چاغ ــاۋا ئىسس ــدۇ، ھ ــقا بولماي ئېسىلىۋېلىش
پۇتىنــى يۇمــاي پايپاققــا مەســھى قىلســا جائىــز بولمايــدۇ. چۈنكــى ئەســلىدىكى 
ھۆكــۈم يۇيــۇش، ئۇنىڭدىــن پەقەتــال ســۇنىڭ ســوغۇقلىقى ياكــى ھاۋانىــڭ 
ســوغۇقلىقى دېگەنــدەك قىينىغۇچــى ســەۋەبلەر تېپىلغاندىــال ئۇنىــڭ بەدىلــى 
بولغــان مەســھىگە يۆتكىلىمىــز، بەلكــى تېخــى ئىسســىق كۈنلــەردە پۇتنــى يۇمــاي 
سېســىق پۇرۇتــۇش باشــقىالرغا ئــازار بېرىــش جەھەتتىــن مەكــرۇھ بولۇشــى 
ــان بولســا خــۇددى خــام سامســاق يېگــەن  ــى پۇرىغ ــى ياكــى پايپىق ــرەك، پۇت كې
ــرەك.)3( ــى كې ــى قىلىنىش ــى مەنئ ــاز ئوقۇش ــپ نام ــجىدكە كىرى ــدەكال مەس ئادەم

ھەر قانداق پايپاققا مەسھى قىلىشقا بولىدۇ دېگۈچىلەرنىڭ دەلىللىرى

ھــەر قانــداق پايپاققــا مەســھى قىلىشــقا بولىــدۇ دېگۈچىلەرنىــڭ دەلىللىــرى 
تۆۋەندىكىچە:

پايپاققــا مەســھى قىلىــش پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئىشــەنچلىك 

)1( ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
)2( ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائىي قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان، ئىبنى خۇزەيمە سەھىھ دەپ رىۋايەت قىلغان

)3( دوكتور ئابدۇلئەزىز رەھمەتۇلالنىڭ بۇ ماۋزۇدىكى ماقالىسىدىن پايدىلىنىلدى.
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ھەدىســلىرى بىلەن ســابىت بولغان ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمدىن باشــالپ، 
ــرە  ــش. مۇغى ــر ئى ــان بى ــاالر قىلغ ــد ئۆلىم ــالر ۋە مۇجتەھى ــاھابىلەر، تابىئىن س
ئىبنــى شــۇئبە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: »پەيغەمبــەر 

ــى.«)1( ــا مەســھى قىالتت ــدا پايپاقق ــا گاھى ئەلەيھىسســاالم ئاياغق

رىۋايــەت  ســاھابىدىن   13 جائىزلىقــى  قىلىشــنىڭ  مەســھى  پايپاققــا   
ــز ســانىغان  ــم جائى ــن فىقھىشــۇناس ئالى ــە يېقى ــپ كېلىنگــەن ۋە 15 ك قىلىنى
ــاز،  ــى ب ــن ئىبن ــا ئۆلىمالىرىدى ــڭ كاتت ــى زاماننى ــۈك مەســىلىدۇر. ھازىرق كۈچل
ئىبنــى جىبرىــن، مۇھەممــەد ئىبنــى مۇنەججىــد ســالىھ ئىبنــى فــەۋزان، يۈســۈپ 

ــدۇ. ــى قولالي ــاالر بۇن ــق ئۆلىم ــي قاتارلى ــەل قەرداۋى ئ

 ئىســالم دىنــى كىشــىلەرگە ھــەر ئىشــتا ئوڭايلىــق يارىتىــپ بېرىشــنى 
مەقســەت قىلىــدۇ. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال بەندىلىرىگــە ناھايىتــى مېھرىبانــدۇر. 
خۇسۇســەن ھازىرقــى زامانــدا كىشــىلەر تېخىمــۇ كــۆپ ئوڭايلىقالرغــا مۇھتــاج. 
شــۇڭا مەيلى ئىبادەتتە، مەيلى باشــقا مەســىلىلەردە بولســۇن، گۇناھال بولمىســا 
ئــوڭاي بولغاننــى قىلىــش ياخشــى. بىــر ھەدىســتە: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ئىككــى ئىشــتىن بىرىنــى تالالشــقا توغــرا كەلگىنىــدە گۇناھــال بولمىســا ئــوڭاي 

بولغاننــى تالاليتتــى«)2( دەپ كەلگــەن.

  شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيــە مۇنــداق دېگــەن: »پايپاققــا مەســھى 
قىلىــش مۇتلــەق جائىــزدۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئاياغقىمــۇ ۋە پايپاققىمۇ 
مەســھى قىلغــان. بــۇ ھەقتــە ھەدىــس كەلمىگــەن تەقدىردىمــۇ، قىيــاس ئۇنىــڭ 
جائىزلىقىنــى تەقــەززا قىلىــدۇ. پايپاقنىــڭ تېرىدىــن تىكىلگــەن ياكــى رەختتىــن 

ۋە ياكــى يۈڭدىــن توقۇلغــان بولۇشــىنىڭ پەرقــى يــوق.«)3(

ــڭ پېشىۋاســى  ــي مەزھىپىنى ــەن: »ھەنەفى ــداق دېگ ــام كاســانى مۇن   ئىم

)1( ئىمــام ئەھمــەد، تىرمىــزى، ئىبنــى ماجــە، ئىبنــى ھىببــان، بەيھەقىــي، ئىبنــى خۇزەيمــە ۋە ئىبنــى ئەبــۇ شــەيبە قاتارلىــق 
ھەدىسشۇناســالر ھەدىــس توپالملىرىــدا رىۋايــەت قىلغــان »ســەھىھ« ھەدىــس

)2( ئەلالمە ئالبانىي»سەھىھ« دېگەن ھەدىس
)3( ئەلالمە يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ شۇ ماۋزۇدىكى ماقالىسىدىن ئېلىندى.
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ئىمــام ئــەزەم ئاســتى چەمســىز پايپاقالرغا مەســھى قىلىشــنى جائىــز كۆرمەيتتى. 
ئەممــا ئۇنىــڭ شــاگىرتلىرىدىن ئىمــام ئەبۇ يۈســۈپ بىلــەن ئىمــام مۇھەممەد ۋە 
زۇپەرلــەر پايپاققــا مەســھى قىلىشــنىڭ جائىزلىقىدا چىــڭ تۇراتتى. ئىمــام ئەزەم 
ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىــدا ئــۆز رەيىدىــن يېنىــپ شــاگىرتلىرىنىڭ رەيىگــە قايتقــان.«

  ســەئۇدى ئەرەبىســتانىنىڭ كاتتــا ئۆلىمالىرىدىــن مۇھەممــەد ئىبنى ســالىھ 
ئــەل ئۇســەيمىن فىقھىشۇناســالرنىڭ ئاياغقــا مەســھى قىلىــش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ 
ئوشــۇقالرنى يېپىــپ تۇرىدىغــان بولۇشــى، يىرتىــق بولماســلىقى شــەرت دېگەنگە 
ــالر  ــەن: »فىقھىشۇناس ــداق دېگ ــپ مۇن ــە بېرى ــۆزلىرىگە رەددىي ــىغان س ئوخش
قويغــان بــۇ شــەرتلەرنىڭ قۇرئــان ياكــى ســۈننەتتىن دەلىلــى يــوق. ســۈننەتتە 
پايپاقالرغــا مەســھى قىلىشــنىڭ جائىزلىقــى شەرتســىز كەلگــەن ئىكــەن، بىزمــۇ 
ــا  ــەق كەلگــەن شــەرىئەت ئەھكاملىرىغ ــز. مۇتل ــۇل قىلىمى ــى شەرتســىز قوب ئۇن
شــەرتلەرنى قويــۇش ئۈچــۈن قۇرئــان ياكــى ســۈننەتتىن دەلىل بولۇشــى كېرەك. 

ئەھــۋال بۇنــداق ئىكــەن، يىرتىــق ئاياغالرغىمــۇ مەســھى قىلىــش جائىــزدۇر.«

مەسھى قىلىش ئۇسۇلى

ــوڭ  ــپ، ئ ــۆل قىلى ــى ھ ــتا، قولالرن ــھى قىلىش ــا مەس ــى پايپاقق ــا ياك ئاياغق
قولنىــڭ بارماقلىــرى بىلــەن ئــوڭ پۇتنىــڭ، ســول قولنىــڭ بارماقلىــرى بىلــەن 
ســول پۇتنىــڭ ئۇچلىرىدىــن باشــالپ پۇتالرنىــڭ ئايرىلىدىغــان بېغىشــلىرىغىچە 

بىــر قېتىــم ســىلىنىدۇ.

مەسھىنىڭ مۇددىتى

مەســھىنىڭ مۇددىتــى يولۇچىــالر ئۈچــۈن ئــۈچ كېچــە  - كۈنــدۈز، مۇقىمــالر 
ئايــاغ  يولۇچىــالر  بىنائــەن،  بۇنىڭغــا  كۈنــدۈزدۇر.  كېچــە –  بىــر  ئۈچــۈن 
كىيىملىرىنــى تاھــارەت ئۈســتىگە كىيگەندىــن كېيىــن، شــۇ تاھارىتــى بۇزۇلغــان 
ۋاقىتتىــن باشــالپ ئــۈچ كېچــە  - كۈنــدۈز )72 ســائەت(، مۇقىمــالر بىــر كېچــە 
ــى يەشمەســتىن،  ــى ياكــى پايپاقلىرىن ــاغ كىيىملىرىن ــدۈز )24 ســائەت( ئاي كۈن
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ئۈســتىگە مەســھى قىلىــدۇ.

مەسھىنى بۇزىدىغان ئامىلالر

مەســھىنى بۇزىدىغــان ئامىلــالر: )1( تاھارەتنــى بۇزىدىغــان ئامىلالر مەســھىنىمۇ 
پايپاقنىــڭ  ياكــى  كىيىمىنىــڭ  ئايــاغ  ئېلىــپ،  تاھــارەت  ۋاقىتتــا  بــۇ  بۇزىــدۇ. 
ئۈســتىگە قايتــا مەســھى قىلىنىــدۇ؛ )2( پۇتالرنىــڭ بىرەرســى ياكــى ئىككىلىســىنىڭ 
ئاياغالردىــن ياكــى پايپاقالردىــن چىقىــپ كېتىشــى ياكــى چىقىرىلىشــى؛ )3( مەســھى 
مۇددىتىنىــڭ تۈگىشــى؛ )4( ئايــاغ  ياكــى پايپاقالرنىــڭ ئىچىــدە پۇتالرنىڭ بىرەرســى 

ياكــى ئىككىلىســى ســۇ ئۆتــۈپ كەتكەنلىكتىــن ھــۆل بولــۇپ كېتىشــى.

يۇقىرىقــى 2 – 3 – 4  - ھالــالردا پۇتــالر تاھــارەت ئارقىلىــق يۇيۇلغاندىــن 
كېيىــن ئايــاغ كىيىمــى ياكــى پايپــاق قايتــا كىيىلىدۇ.

تېڭىقنىڭ ئۈستىگە مەسھى قىلىش مەسىلىسى

يــارا، ســۇنۇق ۋە چىقىقالرنىــڭ ئۈســتىگە تېڭىلغــان تېڭىقالرنــى يېشــىپ، 
ــالردا،  ــان ھال ــق بولغ ــش زىيانلى ــۇش ياكــى ھــۆل قىلى ــڭ ئاســتىنى يۇي ئۇنى
تېڭىقنىــڭ ئۈســتىنى ھۆللەنگــەن قــول بىلــەن بىــر قېتىــم ســىالش يۇيۇشــنىڭ 
ئورنىــدا تۇرىــدۇ. ئــاز دېگەنــدە 3 بارمــاق بىلــەن بىر قېتىم ســىالش شــەرتتۇر.

تېڭىقالرنىــڭ ئۈســتىگە قىلىنغــان مەســھىنىڭ مۇددىتــى يوقتــۇر. يەنــى 
ــر قېتىملىــق مەســھى  ــورگان ســاقايغانغا قــەدەر باشــتا قىلغــان بى تېڭىلغــان ئ
يېتەرلىكتــۇر. تېڭىقالرغــا مەســھى قىلىــش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ تاھارەتلىــك بولغــان 
ھالــدا تېڭىلغــان بولۇشــى شــەرت ئەمــەس. شــۇنداقال، تېڭىقنــى ئالماشــتۇرۇش 

ــدۇ. ــم كەلمەي بىلەنمــۇ، مەســھىنى يېڭىــالش الزى

ئۆزۈرلۈك كىشىلەر قانداق قىلىشى كېرەك

توختىماســتىن بۇرنــى قانايدىغــان ياكــى تەرىتــى توختىمايدىغــان ياكــى 
ــۈك  ــىلەر ئۆزۈرل ــان كىش ــپ تۇرىدىغ ــۇ ئېقى ــېرىق س ــن س ــا قۇلىقىدى ــن ي كۆزىدى
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كىشــىلەر دېيىلىدۇ. بۇنداق كىشــىلەرنى بۇ ئۆزۈرلــەر ئىبادەتتىن چەكلىيەلمەيدۇ. 
بەلكــى بــۇ ھالەتلەردىمــۇ تاھــارەت ئېلىــپ نامــاز ئوقۇيااليــدۇ. پەقــەت ئــۇالر، بىــر 
ۋاخ نامــاز ئۈچــۈن ئالغــان تاھــارەت بىلــەن يەنــە بىــر ۋاخ نامازنــى ئوقۇيالمايــدۇ. 

بەلكــى ھەربىــر ۋاخ نامــاز ئۈچــۈن ئايرىــم تاھــارەت ئېلىشــى الزىــم)1(. 

ئۆزۈر قوبۇل قىلىنىشنىڭ شەرتى

ــۈك  ــەرتى ― ئۆزۈرل ــنىڭ ش ــۇل قىلىش ــى قوب ــەرىئىتىدە ئۆزۈرن ــالم ش ئىس
ھالەتنىــڭ بىــر نامازنىــڭ ۋاقتــى تۈگىگەنگــە قــەدەر داۋام قىلىشــى ۋە تاھــارەت 
قالماســلىقىدۇر.  ئۈزۈلــۈپ  ئۆزۈرنىــڭ  بولغىچىلىــك  ئوقــۇپ  نامــاز  ئېلىــپ، 
ــۈك  ــىنىڭ ئۆزۈرل ــۈك كىش ــك ― ئۆزۈرل ــى دېگەنلى ــۇل قىلىنىش ــڭ قوب ئۆزۈرنى
ھالىتــى داۋام قىلىۋاتقــان ۋاقىتتــا، تاھــارەت ئېلىــپ، نامــاز ئوقۇشــى ۋە باشــقا 

ــۇر)2(.  ــى دېمەكت ــىنىڭ دۇرۇس بولۇش ــى قىلىش ئىبادەتلەرن

ئايالالرغا خاس ھالەتلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەھكاملىرى

ئايالالردا ئۆزلىرىگە خاس ئۈچ ھالەت بار بولۇپ، ئۇالر:

 )1( ئايلىق ھالىتى )ھەيزدارلىق ھالىتى(.

 )2( تۇغۇتلۇق ھالىتى )نىفاسلىق ھالىتى(.

 )3( ئۆزۈرلۈك ھالىتى )مۇستەھازىلىك ھالىتى(.

ئايالالرنىڭ ئايلىق ھالىتى

ئايالالرنىــڭ ئايلىــق ھالىتــى  - ئايلىــق ئادەتنىــڭ قېنىنى كۆرۈش يېشــىدىكى 
ئايالالرنىــڭ، كېســەللىكتىن ئەمــەس، بەلكــى نورمالدىكــى ئايلىق ئادىتــى بويىچە 
بــاال ياتقۇلىرىدىــن ئايلىــق قېنىنىــڭ كېلىشــى دېگەنلىــك بولــۇپ، ئــەرەب تىلىــدا 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 12 - بەت.

)2( نور اإليضاح ونجاة األرواح 12 - بەت.
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ــز« دەپ ئاتىلىدۇ. »ھەي

ئايلىق ئادەتنىڭ مۇددىتى

ــى 10  ــۈن، كۆپ ــۈچ ك ــزى ئ ــڭ ئې ــادەت مۇددىتىنى ــق ئ ــى ئايلى ئايالالردىك
كــۈن، نورمــال مۇددىتــى بــەش كــۈن بىلــەن يەتتــە كــۈن ئارىســىدا بولىــدۇ)1(.

ئايالالرنىڭ تۇغۇتلۇق ھالىتى

ئايالالرنىــڭ تۇغۇتلــۇق ھالىتــى ― تۇغۇتتىــن كېيىــن، تۇغۇتنىــڭ قېنىدىــن 
پاكالنغىچىلىــك بولغــان مەزگىــل دېگەنلىــك بولــۇپ، ئــەرەب تىلىــدا »نەفاس« 

ئاتىلىدۇ. دەپ 

تۇغۇتلۇق ھالىتىنىڭ مۇددىتى

ئايالالرنىــڭ تۇغۇتلــۇق ھالىتــى تۇغۇتنىــڭ قېنىنىــڭ تۈگىشــى بىلــەن 
تاماملىنىــدۇ. قاننىــڭ تۈگــەش مۇددىتىنىــڭ ئېــزى بىرقانچــە مىنــۇت، كۆپــى 40 
كۈنــدۇر. قىرىــق كۈندىــن ئېشــىپ كەتكىنــى ئۆزۈرلــۈك ھالىتــى ھېســابلىنىدۇ)2(. 

ئايالالر ئۈچۈن ئايلىق ۋە تۇغۇتلۇق ھالەتلىرىدە مەنئى قىلىنغان ئىشالر

ئايلىــق ئادەتنىــڭ ۋە تۇغۇتنىــڭ قېنىدىــن پاكالنمىغان مــۇددەت ئىچىدىكى 
ئايالــالر ئۈچــۈن مەنئــى قىلىنغان ئىشــالر تۆۋەندىكىچە:

1 - ناماز ئوقۇش.
2 - روزا تۇتۇش.

3 - قۇرئاننــى تۇتــۇش ۋە ئوقــۇش. )ئەگــەر قاپچۇقــى بىلــەن تۇتســا بولىدۇ، 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 11 - بەت.

)2( نور اإليضاح ونجاة األرواح 11 - بەت.
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شــۇنىڭدەك، ئۆگىنىــش ياكــى ئۆگىتىــش ئۈچۈن ئوقۇســا بولىدۇ.
4 - مەسجىدكە كىرىش.

5 - تىالۋەت سەجدىسى قىلىش.
6 - ئېتىكاپ قىلىش.

7 - كەئبىنى تاۋاپ قىلىش.
8 - جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش.

ئايالالر قانلىرىدىن پاكالنغاندىن كېيىنال غۇسلى قىلىشى ۋاجىپتۇر)1(. 

ئايالــالر يۇقىرىقــى ھالالر ســەۋەبلىك ئوقۇيالمىغان نامازلىرىنىڭ قازاســىنى 
قىلمايــدۇ. ئەممــا تۇتالمىغــان رامىــزان روزىســىنىڭ قازاســىنى قىلىــدۇ. ئائىشــە 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا مۇنــداق دېگــەن: »بىــز پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
دەۋرىــدە، ئايلىــق ئادىتىمىــز كەلگــەن ۋاقىتــالردا روزا تۇتمايتتــۇق، نامــاز 
ئوقۇمايتتــۇق، پاكالنغاندىــن كېيىــن روزىنىــڭ قازاســىنى تۇتۇشــقا بۇيرىالتتــۇق، 

ــۇق«)2(.  ئەممــا نامازنىــڭ قازاســىنى ئوقۇشــقا بۇيرۇلمايتت

ئايلىق ۋە تۇغۇتلۇق ھالەتلىرىدىكى ئايالالرغا يېقىنچىلىق قىلىش 

مەسىلىسى

ئايلىــق ۋە تۇغۇتلــۇق ھالەتلىرىدىكــى ئايالالرنىــڭ قېنــى توختــاپ، تولــۇق 
ــي ھارامــدۇر.  ــن يېقىنلىشــىش قەتئى ــا جىنســىي تەرەپتى پاكالنمىغىچــە، ئۇالرغ
ًذى 

َ
ــْل ُهــَو أ

ُ
َمِحيــِض ق

ْ
ونََك َعــِن ال

ُ
ل
َ
بــۇ ھەقتــە ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َويَْســأ

ــْن  ــنَّ ِم تُوُه
ْ
أ
َ
ــْرَن ف ــإَِذا َتَطهَّ

َ
ــْرَن ف َ َيْطُه ــىَّ ــنَّ َح ــِض َوالَ َتْقَرُبوُه َمِحي

ْ
ــاء يِف ال  النَِّس

ْ
ــوا

ُ
اْعَتِل

َ
ف

ِريــَن﴾ يەنــى )ئــۇالر ســەندىن  ُمَتَطهِّ
ْ
ــبُّ ال ــبُّ اتلَّوَّابِــَي َوُيِ َّ ُيِ ُّ إِنَّ اهلل ــُم اهلل

ُ
َمَرك

َ
ــُث أ َحْي

ھەيــز توغرۇلــۇق  ســورايدۇ. ئېيتقىنكــى، ھەيــز زىيانلىقتــۇر. شــۇڭا ھەيــز 
ــە  ــاك بولغىچ ــن پ ــۇرۇڭالر. ھەيزدى ــراق ت ــن يى ــان ئايالالردى ــدە بولغ مەزگىلى

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 11 - بەت.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.



150

ئۇالرغــا يېقىنچىلىــق قىلمــاڭالر. پــاك بولغانــدا ئۇالرغــا ئالــالھ بۇيرىغــان 
جايدىــن يېقىنچىلىــق قىلىــڭالر. )شــۇنى بىلىڭالركــى( ئالــالھ ھەقىقەتــەن تەۋبە 

ــدۇ﴾)1(.  ــۇ دوســت تۇتى ــاك بولغانالرنىم ــدۇ، پ ــى دوســت تۇتى قىلغانالرن

بــۇ ئايەتنىــڭ مەزمۇنــى، تۇغۇتلــۇق ھالىتىدىكــى ئايالالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە 
ئالىــدۇ. چۈنكــى ئايالنىــڭ جىنســىي مۇناســىۋەتتىن مەنئــى قىلىنىشــىغا ســەۋەب 
ــڭ  ــە، ئۇالرنى ــق ھــەر ئىككــى ھالەتت ــۇق ۋە ھەيزدارلى ــان نەرســە، تۇغۇتل بولغ
ــدە،  ــۇددەت ئىچى ــان م ــان توختىمىغ ــدۇر. ق ــەن قان ــن كەلگ ــاال ياتقۇلىرىدى ب

ئــۇالر جىنســىي مۇناســىۋەتتىن چەكلىنىــدۇ.

ھەيزنىــڭ قېنــى نورمالدىكــى ئادىتىدىــن بــۇرۇن توختىغــان ئايــال غۇســلى 
ــى  ــڭ قېن ــەر ئۇنى ــدۇ. ئەگ ــى قىلىنى ــىۋەتتىن مەنئ ــىي مۇناس قىلمىغىچــە جىنس
ــلى  ــڭ غۇس ــا، ئۇنى ــان بولس ــە توختىغ ــى بويىچ ــال ئادىت ــى نورم ــەر ئايدىك ھ

ــزدۇر. ــىۋەتتە بولۇشــى جائى ــىي مۇناس ــتىن جىنس قىلماس

ئەممــا ھامىلىــدار ئايالــالر بىلــەن جىنســىي مۇناســىۋەتتە بولــۇش مۇتلــەق 
جائىــزدۇر. لېكىــن ھامىلىــدار ئايــال تۇغۇتىغــا يېقىنالشــقان ئايــالردا، ئۇالرغــا 

جىنســىي تەرەپتىــن يېقىنالشــمىغان ياخشــىدۇر)2(. 

ئايالالرنىڭ ئۆزۈرلۈك ھالىتى

ئايالالرنىــڭ ئۆزۈرلــۈك ھالىتــى  - ئايلىــق ئــادەت كــۆرۈش مۇددىتــى 
ئىچىدىكــى ئايالالرنىــڭ ئــۈچ كۈندىــن ئــاز ياكــى ئــون كۈندىن كــۆپ، تۇغۇتلۇق 
مۇددىتــى ئىچىدىكىلەردىــن قىرىــق كۈندىــن كــۆپ، قىزالردىــن توققــۇز ياشــقا 
ــۈپ  ــىدىن ئۆت ــۆرۈش يېش ــادەت ك ــن ئ ــوڭ ئايالالردى ــۇرۇن ۋە چ ــتىن ب تولۇش
كەتكەندىــن كېيىــن، بــاال ياتقۇلىرىدىــن قــان كېلىشــى ئايالالرنىــڭ ئۆزۈرلــۈك 

)1( بەقەرە سۈرىسى 222 - ئايەت.
)2( نور اإليضاح ونجاة األرواح 12 - بەت.
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ھالىتــى دېيىلىــدۇ.

ــان  ــا ق ــدۇ. ھەتت ــى قىالالي ــدە، ئىبادەتلەرن ــۈك ھالەتلىرى ــالر ئۆزۈرل ئايال
توختىمــاي ئېقىــپ تۇرســىمۇ، ھەربىــر نامــاز ئۈچــۈن ئاالھىــدە تاھــارەت 
ئېلىــپ نامــاز ئوقۇيــدۇ. نامازنىــڭ ۋاقتــى چىقىشــى بىلــەن ئۇالرنىــڭ تاھارىتــى 
ســۇنغان بولىــدۇ. ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھادىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: 
يېنىغــا  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  ئايــال  بىــر  ئىســىملىك  »فاتىمــە 
ئايالمــەن،  بىــر  توختىمايدىغــان  قېنىــم  مــەن  »يارەســۇلەلالھ!  كېلىــپ، 
بۇســەۋەبلىك نامازنــى تــەرك ئېتىشــىم كېرەكمــۇ؟« دەپ ســورىۋىدى، پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا »ســىزدىكى ھەيزنىــڭ قېنــى ئەمەس، ئۇ پەقــەت تەرگە 
ئوخشــاش ســۇ، ئايلىــق ئادىتىڭىــز كەلگەنــدە، نامازنــى توختۇتــۇڭ، ئادىتىڭىــز 
تۈگىگەندىــن كېيىــن، غۇســلى قىلىــپ پاكلىنىــپ نامازغــا باشــالڭ« دېــدى«)1(. 

ئايالالر ئۆزۈرلۈك ھالەتلىرىدىمۇ جىنسىي مۇناسۋەتتە بوالاليدۇ)2(. 

ئايالالر ھەيزدار ياكى ئۆزۈرلۇك ئىكەنلىكىنى قانداق بىلەلەيدۇ؟

ئايالــالر ئايلىــق ئادىتىنىــڭ قېنــى بىلــەن ئۆزۈرلــۈك ھالىتىنىــڭ قېنىنــى 
ــدۇ،  ــراق كېلى ــۇل، قويۇق ــى قارامت ــڭ قېن ــق ئادەتنى ــى ئايلى ــدۇ. چۈنك ئايرىياالي
ئەممــا ئۆزۈرلــۈك ۋاقتىــدا كەلگــەن قــان قىپقىزىــل، ســۇيۇقراق كېلىــدۇ. ئايالــالر 
بۇنىڭغــا قــاراپ ئۆزىنىــڭ ئــادەت كۆرگــەن ياكى باشــقا بىــرەر كېســەللىك تۈپەيلى 

ــدۇ. ــاراپ ئىــش كۆرى ــدۇ ۋە شــۇنىڭغا ق ــى بىلى ــۇپ قالغانلىقىن ــۈك بول ئۆزۈرل

تاھارەتسىز كىشىلەر ئۈچۈن مەنئى قىلىنغان ئىشالر

تاھارەتسىز كىشىلەر ئۈچۈن مەنئى قىلىنغان ئىشالر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر:

ــوَء  ــْن ال ُوُض ــالةَ لَِم ــەر ئەلەيھىسســاالم: }ال َص ــۇش. پەيغەمب ــاز ئوق 1 - نام

)1( بۇخارى رىۋايىتى.
)2( نور اإليضاح ونجاة األرواح 12 - بەت.
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ــدۇ« دەپ كۆرســەتكەن)1(.  ــاز ئوقۇلماي ــى »تاھارتســىز نام ُ{ يەن
َ

ل

 
َّ

ــُه إاِل 2 - قۇرئاننــى تۇتــۇش. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە: ﴿الَ َيَمسُّ
ــدۇ)2(.  ــدۇ )دەي ــالرال تۇتى ــاك بولغان ــەت پ ــى پەق ــى )قۇرئانن ــُروَن﴾  يەن ُمَطهَّ

ْ
ال

چۈنكــى قۇرئاننــى ئۇلۇغــالش پــەرزدۇر. ئۇنــى تاھارەتســىز تۇتــۇش ئۇنىڭغــا 
ھۆرمەتســىزلىك قىلغانلىــق بولىــدۇ. ئەممــا قۇرئــان كەرىمنــى قاپچۇقــى بىلــەن 
ــەن  ــە يەتمىگ ــۇنىڭدەك، باالغەتك ــدۇ. ش ــقا بولى ــىغا ئوقۇش ــقا ۋە يادىس تۇتۇش
ــادالش ئۈچــۈن تاھارەتســىز  ــى ئۆگىنىــش ياكــى ي ــان كەرىمن ــڭ قۇرئ بالىالرنى

تۇتۇشــى ۋە ئوقۇشــى جائىــزدۇر)3(. 

3 - كەئبىنــى تــاۋاپ قىلىــش. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: 
»كەئبىنــى تاۋاپ قىلىشــمۇ نامازدۇر. تاۋاپ ئەسناســىدا ســۆزنى ئــاز قىلىڭالر«)4(. 

بەلكــى  ئەمــەس،  تاھــارەت شــەرت  قىلىشــتا  تــاۋاپ  ئەممــا كەئبىنــى 
ۋاجىپتــۇر. شــۇڭا كەئبىنــى تاھارەتســىز تــاۋاپ قىلىــش مەكــرۇھ تەھرىمىــدۇر. 

ئەممــا قىلغــان تــاۋاپ دۇرۇســتۇر)5(. 

جۇنۇپ كىشى ئۈچۈن مەنئى قىلىنغان ئىشالر

ئۈچــۈن،  كىشــى(  قالغــان  بولــۇپ  پــەرز  قىلىشــى  )غۇســلى  جۇنــۇب 
تاھارەتســىز كىشــىلەر ئۈچــۈن مەنئــى قىلىنغــان يۇقىرىقــى ئــۈچ ئىــش بىلــەن 

بىرلىكتــە، تۆۋەندىكــى ئىككــى ئىــش مەنئــى قىلىنىــدۇ:

4 - قۇئاننــى يادىســىغا بولســىمۇ ئوقــۇش. جۇنــۇپ كىشــىنىڭ بىــرەر 
ئايەتنىمــۇ يادىســىغا ياكــى قــاراپ ئوقۇشــى قەتئىــي مەنئــى قىلىنىــدۇ. ئىبنــى 
ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىن رىۋايــەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 

)1( ئىمام ئەھمەد، تىرمىزى ۋە نەسائىيالر رىۋايىتى.
)2( ۋاقىئە سۈرىسى79 - ئايەت.

)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە 1 - توم 295 - بەت.
)4( ئىمام ئەھمە، نەسائىي، تىرمىزى ۋە ھاكىمالر رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.

)5( الدر المختار 1 - توم 160 – 165، نور اإليضاح ونجاة األرواح 12 - بەت.
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 ِمــَن الُقْرآِن{ يەنــى  »ھەيز ۋە 
ً
ُُنُب َشــيْئا َائـِـُض، َوالَ اجلْ

ْ
مۇنــداق دېگــەن: }الَ َتْقــَرإ احل

نىفاســتىكى ئايالــالر، جۇنــۇپ كىشــىلەر قۇرئاندىن ھېچنەرســە ئوقۇمىســۇن«)1(. 

ئەلــى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىــن رىۋايەت قىلىنىدۇكى: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
جۇنۇبلىقتىــن باشــقا ھــەر قانــداق ۋاقىتتا بىزگە قۇرئــان ئوقــۇپ بېرەتتى«)2(. 

ئەممــا جۇنۇپلىقــى ئېســىدە يوق ئىختىيارســىز قۇرئــان ئوقۇپ سالســا گۇناھ 
ــرەر ئىشــنى  ــش ياكــى بى ــام يېيى ــۇپ كىشــىنىڭ تائ ــدۇ. شــۇنداقال، جۇن بولماي
ــِن ٱلرَِّحيــِم﴾ دېيىشــى، ئالــالھ تائاالغا شــۈكۈر ئادا  ـٰ َِّ ٱلرَّمْح باشــالش ئالدىــدا ﴿ِمْسِب اهلل
ِمــَي﴾ دېيىشــى، قاتناشــقا ئولتۇرغاندا 

َ
َعال

ْ
ِّ َربِّ ال َْمــُد هلل قىلىــش نىيىتــى بىلــەن ﴿احلْ

 
َ

ُ ُمْقِرنِــْيَ َوإِنَّــا إىِل
َ

ــا ل نَّ
ُ
َــا َهــَذا َوَمــا ك َر نلَ ِي َســخَّ

َّ
زىكــرى نىيىتــى بىلــەن: ﴿ُســْبَحاَن ال

ــِه َراِجعــوَن﴾ دېيىشــى،  ْ ِّ َوإِنَّــا إِلَ ُمنَقلُِبــوَن﴾ نــى ئوقۇشــى، مۇســىبەتتە ﴿إِنَّــا هلِل
َ
َربَِّنــا ل

»ئايەتۇلكۇرســى« نــى، »فاتىھــە« ۋە »ئىخالس«ســۈرىلىرىنى زىكــرى مەقســىتى 
بىلــەن  ئىتتىپاقــى  مەزھىپىنىــڭ  شــافىئىي  ۋە  ھەنەفىــي  ئوقۇشــى  بىلــەن 
ــەت  ــن رىۋاي ــۇ ئەنھادى ــە رەزىيەلالھ ــلىم ئائىش ــام مۇس ــى ئىم ــزدۇر. چۈنك جائى
قىلغــان بىــر ھەدىســتە: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھەممىــال ۋاقىتتــا ئالــالھ 
ــزدار ۋە  ــالر ھەي ــى ئەھكام ــى« دەپ كەلگــەن. يۇقىرىق ــا زىكــرى ئېيتاتت تائاالغ

تۇغۇتلــۇق ئايالالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ)3(. 

5 - مەســجىدكە كىرىــش ۋە ئۇنىڭــدا ئېتىــكاپ قىلىــش. جۇنــۇپ كىشــىنىڭ 
قايســىبىر ســەۋەب بىلەن بولمىســۇن، مەســجىدكە كىرىشــى ۋە ئۇنىڭدا ئولتۇرۇشــى 

قەتئىــي مەنئــى قىلىنىــدۇ. ئەممــا ئولتۇرماســتىن ئۆتــۈپ كېتىشــكە بولىــدۇ)4(. 

ــەر  ــى، »پەيغەمب ــەت قىلىنىدۇك ــن رىۋاي ــۇ ئەنھادى ــەلەمە رەزىيەلالھ ــۇ س ئۇمم
ئەلەيھىسســاالم مەســجىدنىڭ مۇنارىغــا چىقىــپ، يۇقىــرى ئــاۋاز بىلــەن »جۇنــۇپ ۋە 

)1( تىرمىزى رىۋايىتى.
)2( تىرمىزى رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس، سبل السالم 1 – توم 88 - بەت.

)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە1 - توم 384 - بەت، تحفة الفقهاء 30 - بەت.
)4( نور اإليضاح ونجاة األرواح 12 - بەت، الدر المختار 1 - توم 158 – 161 - بەتلەر.
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ھەيزدارالرنىــڭ مەســجىدكە كىرىشــى مەنئــى قىلىنــدى« دەپ نىدا قىلغــان ئىدى«)1(. 

غۇسلىنىڭ بايانى

غۇســلى  - پۈتــۈن بەدەننــى پاكىــز يۇيــۇش ئارقىلىــق ئومۇمىــي چــوڭ تازىلىق 
قىلىــش دېمەكتۇر.

غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سەۋەبلەر

غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سەۋەبلەر تۆۋەندىكىچە:
چىقمىغــان  ســپېرما  )گەرچــە  ئۆتكــۈزۈش  مۇناســىۋەت  جىنســىي   -  1
تەقدىردىمــۇ، ئــەر  - ئايــال ھــەر ئىككىســى ئۈچــۈن غۇســلى قىلىــش پــەرزدۇر(.

2 - قايسىبىر سەۋەب بىلەن سپېرمىنىڭ ئېتىلىپ چىقىشى.
3 - ئۇيقــۇدا قانداقــال بىــر كەيپىيــات بىلــەن بولمىســۇن، ســپېرمىنىڭ 

چىقىشــى.
4 - تۇغۇت ۋە ئايلىق ئادەتنىڭ قانلىرىنىڭ توختىشى.

5 - مەســلىكتىن، ھۇشســىزلىقتىن ئەســلىگە كەلگــەن كىشــىنىڭ ئۆزىــدە 
ســپېرما جىنســىدىن بىــر ھۆللۈكنــى بايقىشــى.

يۇقىرىقىالر غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سەۋەبلەردۇر)2(. 

غۇسلىنىڭ تۈرلىرى

غۇســلى ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىــرى: پــەرز بولغــان غۇســلى، يەنــە بىرى، 
ســۈننەت بولغان غۇســلىدۇر.

پەرز بولغان غۇسلى

غۇســلى قىلىشــنى كېــرەك قىلىدىغــان ســەۋەبلەردىن كېيىــن غۇســلى 

)1( بەيھەقىي ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
)2( مراقي الفالح 6 - بەت، نور اإليضاح ونجاة األرواح 12 - بەت.
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قىلىــش پــەرزدۇر.

غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلمايدىغان ئىشالر

غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلمايدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىلەر:

 )1( »مــەزى« نىــڭ چىقىشــى. »مــەزى« - چــوڭ ئــەر – ئايالالردىــن 
چىقىدىغــان ســېرىقراق، ســۇيۇق ســۇدۇر. ئــۇ، جىنســىي ھــەۋەس قوزغالغانــدا، 
ئېتىلماســتىن چىقىــدۇ. مــەزى پەقــەت تاھارەتنــى ســۇندۇرىدۇ، ئەممــا غۇســلى 
قىلىشــنى كېــرەك قىلمايــدۇ.« مــەزى »تېگىــپ كەتكــەن كىيىمنــى ۋە بەدەننــى 

ســۇ بىلــەن يۇيــۇپ تازىــالش الزىــم كېلىــدۇ.

 )2( »ۋەدى« نىــڭ چىقىشــى. »ۋەدى« - ســۈيدۈكتىن كېيىــن چىقىدىغــان 
كۆتۈرگەنــدە،  نەرســە  ئېغىــر  »ۋەدى«  ســۇدۇر.  قويۇقــراق  ئېقىــش،  دۇغــا، 
ئىنجىقلىغانــدا چىقىــدۇ. »ۋەدى« مــۇ خــۇددى »مەزى«غا ئوخشاشــال تاھارەتنى 
ــەن  ــپ كەتك ــدۇ. »ۋەدى«تېگى ــرەك قىلماي ــلىنى كې ــا غۇس ــۇندۇرىدۇ، ئەمم س

ــدۇ. ــم كېلى ــۇپ تازىــالش الزى ــەن يۇي ــى ســۇ بىل ــى ۋە بەدەنن كىيىمن

 )3( جىنســىي مۇناســىۋەت ئۆتكۈزگەنلىكىنــى چۈشــىدە كۆرگــەن بولســىمۇ، 
بەدىنــى ياكــى كىيىمــى ھــۆل بولمىغــان ياكــى ســپېرمىنىڭ ئەســىرى تېپىلمىغان 

بولســا غۇســلى قىلىــش الزىــم كەلمەيــدۇ)1(. 

غۇسلىنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

غۇســلى قىلىــش پــەرز بولغــان ھالالردا غۇســلى قىلىشــنىڭ پــەرز ئىكەنلىكى 
ــالَةِ  ــْم إىَل الصَّ ْمُت

ُ
ــوا إذاَ ق ــَن آَمُن ِْي

َّ
ايُّهاال

َ
توغرۇلــۇق ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿يا

ْعَبــْيِ 
َ
وا وُُجوَهُكــْم وَأيِْديَُكــْم إىَل الَمراَفـِـِق واَْمَســُحوا بُِرؤِســُكْم وَأرُْجلُِكــْم إىل الك

ُ
ِســل

ْ
غ

َ
فا

ــُروا﴾  يەنــى )ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! ســىلەر نامــاز ئوقۇماقچى  طهَّ
َ
 فأ

ً
ْنُتــْم ُجُنبــا

ُ
وإْن ك

بولغىنىــڭالردا يۈزۈڭالرنــى يۇيــۇڭالر، قولۇڭالرنــى جەينىكىــڭالر بىلەن قوشــۇپ 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 7 - بەت.
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يۇيــۇڭالر، بېشــىڭالرغا مەســھى قىلىــڭالر، پۇتۇڭالرنــى ئوشــۇقۇڭالر بىلــەن 
قوشــۇپ يۇيــۇڭالر. ئەگــەر جۇنــۇپ بولغــان بولســاڭالر )غۇســلى قىلىــپ( 

ــڭالر[)1(.  پاكلىنى

بــۇ ئايەتتــە، ئالــالھ تائاالنىڭ مۇســۇلمانالرنى، نامــاز ئوقۇش ئۈچــۈن تاھارەت 
ئېلىشــقا، ئەگەر جۇنۇپ بولســا غۇســلى قىلىشــقا بۇيرىغانلىقى ئىپادىلىنىدۇ.

سۈننەت بولغان غۇسلى

تۆۋەندىكى تۆت ئىش ئۈچۈن غۇسلى قىلىش سۈننەتتۇر.

1 - جۈمــە نامىزىغــا بېرىــش ئۈچــۈن. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق 
ــۇپ  ــدەك، يۇيۇن ــش ياخشــى بولغان ــەن بېرى ــارەت بىل ــە تاھ ــەن: »جۈمەگ دېگ

ــدۇر«)2(.  ــەڭ ئەۋزەل بېرىــش ئ

ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا مۇنــداق دېگــەن: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
تــۆت ئىــش ئۈچــۈن غۇســلى قىالتتــى: جىنابەتتىــن پاكلىنىــش ئۈچــۈن، جۈمەگە 
بېرىــش ئۈچــۈن، قــان ئالدۇرغاندىــن كېيىــن ۋە مېيىتنــى يۇغاندىــن كېيىــن«)3(. 

ســۈننەت بولغــان يۇيۇنۇشــنىڭ ۋاقتــى: جۈمــە كۈنى ئەتىگەندىــن جۈمەنىڭ 
ۋاقتىغىچــە بولىدۇ.

ــەت  ــۇ جامائ ــت نامازلىرىم ــۈن. ھېي ــش ئۈچ ــا بېرى ــت نامازلىرىغ 2 - ھېي
بىلــەن ئوقۇلىدىغــان نامــازالر بولغانلىقتىــن، بــۇ نامازالرغىمــۇ يۇيۇنــۇپ بېرىــش 
ســۈننەتتۇر. »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم جۈمــە، ئەرەفــات، روزا ھېيــت ۋە 

ــى«)4(.  ــدە يۇيۇناتت ــت كۈنلىرى ــان ھېي قۇرب

3 - ئېھــرام باغــالش ئۈچــۈن. زەيــد ئىبنــى ســابىت رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن 

)1( مائىدە سۈرىسى 6 - ئايەت.
)2( بۇخارى، مۇسلىم ۋە باشقىالر رىۋايىتى.

)3( ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
)4( ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، بۇ ھەدىس« ئاجىز»دەپ باھاالنغان.
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رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئېھــرام باغلىغــان ۋاقتىــدا 
يۇيۇنغــان ئىــدى«)1(.

پېتىــش  كــۈن  كــۈن  ئەرەپاتتــا،  كىشــىنىڭ  قىلغــان  ھــەج   -  4
تەرەپكــە قايرىلغاندىــن كېيىــن، غۇســلى قىلىشــى ســۈننەتتۇر. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەرەفاتتــا يۇيۇنغانلىقىنــى ئىبنــى ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇ 
رىۋايــەت قىلغــان بولــۇپ، ئىبنــى ماجــە ھەدىــس توپلىمىــدا رىۋايــەت قىلغــان 
ۋە ئىمــام شــافىئىيمۇ ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن ئەينــى 

ۋەقەلىكنــى رىۋايــەت قىلىــپ قەيــت قىلغــان)2(. 

غۇسلىنىڭ پەرزلىرى

غۇسلىنىڭ پەرزى ئۈچ بولۇپ، ئۇالر:

1  - ئېغىزغا سۇ ئېلىپ تولۇق چايقاش.
2  - بۇرنىغا سۇ ئېلىپ تازىالش.

3  - پۈتۈن بەدەننىڭ ھەممە يېرىگە سۇ تەككۈزۈش ۋە پاكىز يۇيۇش)3(.
غۇسلىنىڭ سۈننەتلىرى

غۇسلىنىڭ سۈننەتلىرى يەتتە بولۇپ، ئۇالر:
1  - غۇسلى قىلىشنى نىيەت قىلىش )كۆڭۈلگە پۈكۈش.

2  - بسمىلالھىر رەھمانىر رەھىم دېيىش.
3  - ئىككى قولنى بېغىشىغىچە يۇيۇش.

4  - بەدەنــدە ســپېرما ياكــى باشــقا نىجاســەت بولســا ئۇنــى يۇيــۇپ 

)1( تىرمىزى رىۋايىتى، بۇ ھەدىس »سەھىھ« دەپ باھاالنغان.
)2( نــور اإليضــاح ونجــاة األرواح 7 - بــەت، فتــح القديــر 1 - تــوم 44-بــەت، الــدر المختــار 1 - تــوم 156 – 157 - بەتلــةر، 

اللبــاب شــرح الكتــاب 1 - تــوم 23 - بــەت.
)3( نور اإليضاح ونجاة األرواح 7 -بەت.
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تازىــالش.
5  - جىنسىي ئەزانى يۇيۇش.

6  - نامازغا تاھارەت ئالغاندەك تاھارەت ئېلىش.
7  - پۈتۈن بەدەننى ئاز دېگەندە ئۈچ قېتىم يۇيۇش.

غۇســلى قىلىشــنىڭ ئەدەبلىــرى بىلــەن مەكرۇھلىــرى تاھــارەت ئېلىشــنىڭ 
ئەدەبلىــرى بىلــەن مەكرۇھلىرىنىــڭ ئەينىســى بولۇپ، پەقەت غۇســلىدا قىبلىگە 
قــاراش تەرغىــب قىلىنمايــدۇ، چۈنكــى يۇيۇنغــان كىشــى ئادەتتــە يالىــڭاچ 

بولىــدۇ. بۇنــداق ھالەتتــە قىبلىگــە ئالدىنــى قىلىــش ياخشــى ئەمــەس)1(.

غۇسلى قىلىشنىڭ قائىدىسى

غۇسلى قىلىش تۆۋەندىكى تەرتىپ بويىچە ئورۇندىلىدۇ.

1 - ئاۋۋال غۇســلى قىلىشــنى نىيەت قىلىپ، »بىســمىلالھىر رەھمانىررەھىم« 
دەيمىز.

2 - ئىككــى قولىمىزنــى پاكىــز يۇيــۇپ بولــۇپ جىنســىي ئەزانــى يويىمىــز، 
ئاندىــن بەدەنــدە ســپېرما ياكــى باشــقا نىجاســەتلەر بولســا، ئۇنــى تازىاليمىــز.

3 - يۇقىرىقىالرنــى ئورۇندىغاندىــن كېيىــن، نامازغــا تاھــارەت ئالغانــدەك 
تاھــارەت ئالىمىــز. ئەگــەر يۇيۇنغــان يــەر ســۇ توپالشــقان يــەر بولســا، ئىككــى 

پۇتىمىزنــى يۇمايمىــز.

4 - تاھــارەت ئېلىــپ بولغاندىــن كېيىــن، ئــاۋۋال بېشــىمىزغا ئاندىــن ئــوڭ 
ــم ســۇ  ــۇپ، ھــەر قېتى ــم ســۇ قوي ــۈچ قېتى ــاز ئ ــەڭ ئ ــە ئ ۋە ســول مۈرىلىرىمىزگ
قۇيغانــدا بەدەننىــڭ پۈتــۈن ئەزالىرىنــى ئــۇۋۇالپ يويىمــز. بەدەنــدە يىڭنىنىــڭ 
ــلىنى  ــەن غۇس ــڭ بىل ــەرت. بۇنى ــلىقى ش ــەر قالماس ــورۇق ي ــق ق ــى چاغلى ئۇچ

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 7 - بەت.
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ــز. تاماملىغــان بولىمى

ئاقىدىغان سۇ ياكى چوڭ كۆلگە شۇڭغۇش غۇسلىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ.

مۇالھىــزە: غۇســلى قىلغانــدا، ئەرلەرنىــڭ چاچلىرىنىــڭ ھەممــە يەرلىرىگــە 
ســۇنى يەتكۈزۈشــى شــەرتتۇر. ئەممــا ئايالالرنىــڭ ئۆرەلگــەن چاچلىرىنــى 
يەتكۈزۈشــى  ســۇ  ئاســتىغا  چاچنىــڭ  پەقــەت  ئەمــەس.  شــەرت  يېشىشــى 

يېتەرلىكتــۇر. ئۆرەلگــەن چاچنــى ھــۆل قىلمىســىمۇ بولىــدۇ.

غۇســلىنى مۇشــۇ تەرىقىــدە قىلغــان ئــادەم غۇســلىنىڭ پــەرز، ســۈننەت ۋە 
ــۇق ئورۇندىغــان بولىــدۇ. ئەدەبلىرىنىــڭ ھەممىســىنى تول

غۇسلىنىڭ ھېكمىتى

غۇســلىنىڭ ھېكمەتلىــرى ناھايىتــى كۆپتــۇر. تىببىــي مۇتەخەسسىســلەرنىڭ 
كېيىــن،  ئىشــالردىن  قىلىدىغــان  الزىــم  قىلىشــنى  غۇســلى  ئېيتىشــىچە، 
ــق ۋە  بېغىشــالرنىڭ بوشاشــقانلىقى نەتىجىســىدە مەيدانغــا كەلگــەن ھارغىنلى
ماغدۇرســىزلىقنى يوقىتىــپ ئورگانالرنــى جانالندۇرۇشــتا غۇســلىنىڭ پايدىســى 
ــق  ــۈرۈش ئارقىلى ــا كەلت ــى مەيدانغ ــر تېتىكلىكن ــي بى ــۇر. غۇســلى ئومۇمى كۆپت
ــى  ــىدە مەيل ــڭ نەتىجىس ــان بۇنى ــدۇ. ئىنس ــى راھەتلەندۈرى ــى ۋە روھن بەدەنن
دۇنيالىــق بولســۇن، مەيلــى ئاخىرەتلىــك بولســۇن ئۆزىگــە تېگىشــلىك بولغــان 
ــي  ــىدۇ. روھى ــا ئېرىش ــش ئىقتىدارىغ ــادا قىلى ــل ئ ــۇق ۋە كامى ــىنى تول ۋەزىپىس
كىشــىنىڭ  قىلغــان  ھېــس  راھەتلىــك  ئۆزىنــى  جەھەتتىــن  جســمانىي  ۋە 
 - ئەمــەل   ئەلۋەتتــە،  كىشــى  پائالىيەتچــان  ئاشــىدۇ.  پائالىيەتچانلىقــى 

ئىبادەتلەرنــى كامىــل، دۇنيالىــق ئىشــلىرىنى تولــۇق ئورۇندايــدۇ. 

بۇنىــڭ بىلــەن ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇســۇلمانالرنى ئىبادەتلەرنــى ئورۇنــداش 
ئۈچۈنــال ئەمــەس، بەلكــى غۇســلىنى كېــرەك قىلغــان ئىشــالردىن كېيىن غۇســلى 
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قىلىشــنى پــەرز قىلىشــقا بۇيرىغانلىقىنىــڭ ھېكمىتــى ئوتتۇرىغــا چىقىدۇ.

غۇسلىنىڭ پايدىلىرى

غۇســلى قىلىــش ― بەدەننىــڭ كىرلىرىنــى يوقىتىــپ، ئىنســاننى پاكىــز 
قىلغاننىــڭ ســىرتىدا، بەدەننىــڭ ۋە مېڭىنىڭ ھالســىزلىقىنى ئەســلىگە كەلتۈرىدۇ. 
ئىنســاننىڭ  ئوڭايالشــتۇرىدۇ.  ئايالنمىســىنى  قــان  سىلىقالشــتۇرىدۇ.  تېرىنــى 
ئىشتىھاســىنى ئاچىــدۇ. ئۇيقۇنــى ياخشــىاليدۇ. مۇندىــن باشــقا، بــەدەن ســۇ بىلەن 

ــن ئاشــىدۇ. ــى بىردى ــڭ پائالىيەتچانلىق ــن، ئادەمنى ــن كېيى يۇيۇلغاندى

ئايالالرنىــڭ تۇغۇتلــۇق ۋە ئايلىــق ئــادەت كــۆرۈش ھالەتلىرىدىــن كېيىنكى 
قويغــان  يوقىتىــپ  ئىچىــدە  ھالەتلىــرى  يۇقىرىقــى  ئۇالرنىــڭ  يۇيۇنىشــى، 
جىســمانىي قۇۋۋىتىنــى ئەســلىگە كەلتۈرىــدۇ، پائالىيەتچانلىقىنــى ئاشــۇرىدۇ ۋە 

ــدۇ. ــاكالپ چىقى ــن پ ــى يېقىمســىز ھىدالردى ئۇالرن

غۇسلىنىڭ تىببىي جەھەتتىكى پايدىسى

ۋە  مىكــروب  بويىچــە:  ئىسپاتلىشــى  مۇتىخەسسىســىلەرنىڭ  تىببىــي 
ئارقىلىــق  ئورۇنلىشــىش  تېرىســىدە  ئىنســاننىڭ  كۆپىنچــە  باكتېرىيەلــەر 
تەدرىجىــي ھالــدا، بەدەننىــڭ ئىــچ قىســمىغا ئۆتىــدۇ. شۈبھىســىزكى، بەدەننــى 
ــن  ــالر ۋە باكتىرىيەلەردى ــۇرۇش مىكروب ــالپ ت ــى تازى ــق تېرىن ــۇش ئارقىلى يۇي
كىرالردىــن  تېــرە  چۈنكــى  قالقانــدۇر.  ياخشــى  ئــەڭ  ئۈچــۈن  ســاقلىنىش 
ــڭ ئىچىگــە كېرىشــتىن توســالمايدۇ.  ــى بەدەننى ــۇرۇپ مىكروبالرن ــاي ت قۇتۇلم
تېــرە يەنــە مۇندىــن باشــقا بــەدەن ئۈچــۈن مۇھىــم خىزمەتلەرنــى ئۆتەيــدۇ. ئــۇ 
بولســىمۇ، ئۆزىدىكــى مىليونالرچــە بەزلەردىــن تەرلەرنى ســىرتقا چىقىرىشــىدۇر. 
تەرلــەر مايلىــق ۋە تۇزلــۇق ماددىالرنــى ئۆزئىچىگــە ئالغانلقتىــن، بەدەننــى 
ھەمىشــە يۇيــۇپ پاكىــزالپ تۇرمىغانــدا، تەردىــن چىققــان مايلىــق تــۇزالر بىلــەن 
تېــرە كىرلەنگەندىــن كېيىــن، تېرىدىكــى تــەر چىقىدىغان تۆشــۈكچىلەر ئېتىلىپ 
قېلىش ھادىسىســى يۈز بېرىدۇ. كېســەللىك شــۇندىن باشلىنىدۇ. چۈنكى يېمەك  
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- ئىچمەكلــەر ئارقىلىــق ئادەمنىــڭ ئىچىگــە كىرگــەن مېكروبالرنــى پەقــەت تــەر 
بىلەنــال ســىرتقا چىقارغىلــى بولىــدۇ. ئەگــەر بەدەندىكــى تۆشــۈكچىلەر ئېتىلىــپ 
قالســا، بەدەندىكــى مىكروبــالر ســىرتقا چىقالمىغانلىقتىــن ئادەمنــى راھەتســىز 
ئادەممــۇ شــۇ  تەككــەن  زۇكام  بولىــدۇ.  ۋە كېســەللىككە ســەۋەب  قىلىــدۇ 
ســەۋەبتىن تەرلىنىشــكە موھتــاج بولىــدۇ. مۇندىــن باشــقا، تېرىنىڭ كىرلىنىشــى 
ــقازان  ــۈن ئاش ــى ئۈچ ــۈرۈپ چىقارغانلىق ــنى كەلت ــتا زەھەرلىنىش ــتا - ئاس ئاس
راھەتســىزلىكلىرى مەيدانغــا كېلىــدۇ. شۈبھىســىزكى، تېــرە ۋە تىرناقالرنىــڭ 

ــەن ســاقلىقى ئۈچــۈن تولىمــۇ مۇھىمــدۇر. ــى ت تازىلىق

تەيەممۇمنىڭ بايانى

تەيەممــۇم ― ســۇ بىلــەن تاھــارەت ئېلىشــقا ياكــى غۇســلى قىلىشــقا 
ــى  ــۇم ئەزاالرن ــۇرۇپ مەل ــا ئ ــز تۇپراقق ــى پاكى ــدا، قولالرن ــەت بولمىغان ئىمكانىي

ســىالش ئارقىلىــق پاكىزلىــق ھۆكمىگــە كىرىــش دېمەكتــۇر.

تەيەممۇمنى كېرەك قىلىدىغان سەۋبلەر

تۇۋەندىكــى ھالــالردا تاھــارەت ياكى غۇســلى قىلىشــنىڭ ئورنىغــا تەيەممۇم 
قىلىنىدۇ:

1 - تاھارەت ياكى غۇسلى ئۈچۈن يېتەرلىك سۇ تېپىلمىسا؛

2 - سۇ تېپىلغاندىمۇ؛

1 - سۇ بار جايدا ھاالكەت بولسا؛

2 - سۇ ئەڭ ئاز دېگەندە بىر مىل )1848مېتىر( يىراقلىقتا بولسا؛

3 - ســۇ قوللىنىش بىلەن كېســەل بولۇش ياكى كېســەلنىڭ ئېغىرلىشىىشــى 
ياكى ساقىيىشــىنىڭ كېىچىكىشىدىن قورقۇلسا؛

4 - مەۋجــۇد ســۇ تاھــارەت ياكــى غۇســلى ئۈچــۈن قوللىنىلســا ئۆزىنىــڭ 
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ياكــى ھايۋانلىرىنىــڭ سۇســىز قېلىشــىدىن قورقۇلســا؛

نامازلىرىغــا  ھېيــت  ۋە  جىنــازا  دېســە،  ئــاالي  تاھــارەت   -  5
ئۈلگۈرەلمەســلىكىدىن ئەنسىرىســە؛ )چۈنكــى بــۇ نامازالرغــا ئۈلگۈرەلمىســە 
قايتــا ئوقۇيالمايــدۇ. ئەممــا جۈمــە نامىزىغــا تەيەممــۇم قىلىشــقا بولمايــدۇ. 
چۈنكــى جۈمــە نامىزىنــى قايتــا ئوقۇشــقا ئىمكانىيــەت تېپىلىــدۇ. شــۇنىڭدەك، 
ــى  ــدۇ. چۈنك ــز بولماي ــش جائى ــۇم قىلى ــۈن تەيەمم ــرى ئۈچ ــڭ ئېگىلى مېيىتنى

بــار. نامىزىنــى كېچىكتــۈرۈش ھوقۇقــى  ئۇالرنىــڭ جىنــازا 

يۇقىرىقــى ھالالرنىــڭ قايســىبىرىگە دۇچ كەلگەنــدە، تەيەممــۇم قىلىــش 
ــەن تاھارەتســىز  ــدۇ. تەيەممــۇم بىل ــدا تۇرى ــەن غۇســلىنىڭ ئورنى تاھــارەت بىل

ــدۇ ))1(.  ــقا بولى ــىنى قىلىش ــڭ ھەممىس ــان ئىبادەتلەرنى ــقا بولمايدىغ قىلىش

تەيەممۇمنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

يۇقىرىقــى ھالالرنىــڭ بىرىــدە تاھــارەت ۋە يا غۇســلىنىڭ ئورنىغــا تەيەممۇم 
قىلىشــنىڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى بىلــدۈرۈپ ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: 
 
َّ
 إال

ً
ــْوَن َوالَُجُنبــا

ُ
َتُقْول

َ
ُمــوا ما

َ
رَى َحــىَّ َتْعل

َ
ــالَةَ وَأْنُتــْم ُســك ِْيــَن آَمُنــواُ الََتْقَرُبــوا الصَّ

َّ
أيُّهاال

َ
﴿يا

ــَن  ــٌد ِمْنُكــْم ِم َء أَح
َ
ــَفٍر أْو جــا ــْرَض أْو َعَ َس ــْم َم ْنُت

ُ
وا َوإْن ك

ُ
ــل ــىَّ ّتْغِس ــبِْيٍل َح ِــرِى َس ب

َ
اع

ْمَســُحوا بِوُُجْوِهُكــْم 
َ
 فا

ً
ُمــوا َصِعْيــداً طيِّبــا ءاً َفَتَيمَّ

َ
ِــُدوا مــا

َ
ــْم ت

َ
ل
َ
ء ف

َ
ئــط أْو الََمْســُتْم النِّســا

َ
الغا

َن َعُفــواً َغُفـــْوراً﴾ يەنــى )ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! ســىلەر مەســت 
َ
وَأيِْديَُكــْم إنَّ اهلَل ك

ــاڭالر  -  ــۇپ بولس ــەدەر، جۇن ــە ق ــى بىلگەنگ ــە دەۋاتقىنىڭالرن ــاڭالر، نېم بولس
يــول ئۈســتىدە بولغانــالر )بۇنىڭدىــن( مۇستەســنا  - غۇســلى قىلمىغىچــە 
ــا يېقىنالشــماڭالر. ئەگــەر كېســەل ياكــى ســەپەر ئۈســتىدە بولســاڭالر،  نامازغ
ياكــى ھاجــەت قىلســاڭالر، ياكــى ئايالــالر بىلــەن مۇناســىۋەت ئۆتكۈزســەڭالر 
)مۇشــۇنداق ئەھــۋال ئۈســتىدە( ســۇ تاپالمىســاڭالر، پــاك تۇپراقنــى يۈزۈڭالرغــا، 

ئەپــۇ  ھەقىقەتــەن  ئالــالھ  قىلىــڭالر.  تەيەممــۇم  ســۈرتۈپ  قولۇڭالرغــا 

)1( بدائع الصنائع 1 - توم 46 – 49 - بەتلةر، اللباب شرح الكتاب 1 – توم 23 - بەت.
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ــدۇر«)1(.  ــرەت قىلغۇچى ــدۇر، مەغپى قىلغۇچى

تەيەممۇم قىلىشنىڭ شەرتلىرى

تەيەممۇم قىلىشنىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:

1 - تەيەممۇم قىلىشنى نىيەت قىلىش )يەنى كۆڭلىگە پۈكۈش.

2 - تەيەممۇم قىلىش ئۈچۈن ھەقىقىي ئۆزۈرنىڭ تېپىلىشى.

3 - تەيەممۇمنــى تۇپــراق جىنســىدىن بولغــان پاكىــز ماددىــالر بىلــەن 

قىلىــش.

4 - تەيەممۇم قىلغاندا قول بىلەن يۈزنى تولۇق سىالش.

5 - تەيەممــۇ قىلغانــدا ســىاليدىغان ئورگانالرنــى بارماقالرنىــڭ ھەممىســى 

ياكــى ئــاز دېگەنــدە ئــۈچ بارمــاق بىلــەن ســىالش.

6 - ئالىقان بىلەن يەرگە ئىككى قېتىم ئۇرۇش.

ھالەتتىكــى  بــۇ  چۈنكــى  بولماســلىق.  نىفاســدار  ياكــى  ھەيــزدار   -  7

ســاقىتتۇر. ئىبادەتلــەر  ئايالالردىــن 

8 - قولــالردا ياكــى يــۈزدە مــاي، شــام ۋە باشــقىالرغا ئوخشــاش ئۇنىڭغــا 

تۇپراقنــى تەككۈزۈشــكە توســقۇن بولىدىغــان نەرســىلەرنىڭ بولماســلىقى ))2(. 

تەيەممۇمنىڭ پەرزلىرى

تەيەممۇمنىڭ پەرزى ئىككى بولۇپ، ئۇالر:

1 - تۇپراققا ئۇرۇلغان قولالر بىلەن يۈزنى سىالش.

ــى جەينەكلىرىگىچــە  ــەن ئىككــى قولن ــالر بىل ــان قول ــا ئۇرۇلغ 2 - تۇپراقق

)1( نىسا سۈرىسى 43 - ئايەت.
)2( بدائع الصنائع 1 - توم 52 - بەت، الدر المختار 1 - توم 313 – 328 - بەتلةر، مراقي الفالح 19 - بەت.
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ــىالش)1(.  س

تەيەممۇم قىلىشنىڭ قائىدىسى

1 - تەيەممۇم قىلىشنى كۆڭلىمىزگە پۈكىمىز.

2 - »بىسملالھ« نى تولۇق ئوقۇيمىز.

3 - ئىككــى قولىمىزنىــڭ ئالىقىنىنــى پاكىــز تۇپراق ياكى تۇپراق جىنســىدىن 
ــاۋۋال  ــى ئ ــتە، ئالىقانالرن ــۇ سۈرتۈش ــۈرتىمىز. ب ــىلەرگە س ــز نەرس ــان پاكى بولغ
ــى ســىلكىۋېتىپ،  ــن ئالىقانالرن ــز. ئاندى ــن كەينىگــە ماڭدۇرىمى ئالدىغــا، ئاندى

ئــۇالر بىلــەن يۈزىمىزنىــڭ ھەممــە يېرىنــى ســىاليمىز. 

4 - ئىككــى قولىمىزنىــڭ ئالىقىنىنــى يەنــە تۇپراققــا ئــۇرۇپ، يۇقىرىقىــدەك 
ســۈرتكەندىن كېيىــن قوللىرىمىزنــى بارماقلىرىمزنىــڭ ئۇچىلىرىدىــن باشــالپ، 
ســىالنمىغان  يــۈزدە  ياكــى  قولــالردا  ســىاليمىز.  قــەدەر  جەينەكلىرىمىزگــە 
ئازراقمــۇ جــاي قالماســلىقى شــەرتتۇر. بۇنىــڭ بىلــەن تەيەممۇمنــى تاماملىغــان 

بولىمىــز. 

5 - ئالىقانلىرىمىز بىلەن يۈزىمىزنىڭ ھەممە يېرىنى سىاليمىز.

ــدەك ســۈرتكەندىن  ــۇرۇپ، يوقىرىقى ــا ئ ــە تۇپراقق ــى يەن 6 - ئالىقانلىرىمىزن
كېيىــن قوللىرىمىزنــى بارماقلىرىمزنىڭ ئۇچىلىرىدىن باشــالپ، جەينەكلىرىمىزگە 
قــەدەر ســىاليمىز. قولــالردا ياكــى يــۈزدە ســىالنمىغان ئازراقمــۇ جاي قالماســلىقى 

شەرتتۇر. 

تەيەممۇم قىلىشقا بولىدىغان ماددىالر

تەيەممۇمنــى تۇپــراق بىلــەن قىلغانغــا ئوخشــاش زېمىــن جىنســىدىن 
بولغــان تــاش، قۇمغــا ئوخشــاش پاكىــز ماددىــالر بىلــەن قىلىشــقىمۇ بولىــدۇ. 
ئەممــا ئوتــۇن، كۆمــۈر، ھــاك ۋە كۆيــدۈرۈش بىلــەن كۈلگــە ئايلىنىدىغــان ياكــى 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 8 - بەت.
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ــز ئەمــەس. ــەن تەيەممــۇم قىلىــش جائى ــالر بىل ئېرىيدىغــان ماددى

تاھــارەت ۋە غۇســلى بىلــەن قىلىنىدىغــان ئىبادەتلەرنىــڭ ھەممىســىنى 
بىلــەن تاھــارەت  بىــراق تەيەممــۇم  تەيەممــۇم بىلەنمــۇ قىلىشــقا بولىــدۇ. 
ــمى  ــۆپ قىس ــڭ ك ــۇنىڭدەك بەدىنىنى ــدۇ. ش ــا توپالنماي ــر ۋاقىتت ــى بى ئىككىس
ياكــى يېرىمــى يارىالنغــان كىشــى تاھارەتنىــڭ ئورنىغــا تەيەممــۇم قىلســا 
ــڭ ئۈســتىگىال  ــا، يارىنى ــۆپ قىســمى ســاق بولس ــڭ ك ــەر بەدەننى ــدۇ. ئەگ بولى

مەســھى قىلىــدۇ ۋە تاھــارەت ئالىــدۇ)1(. 

تەيەممۇمنى بۇزىدىغان ئامىلالر

تەيەممۇمنى بۇزىدىغان ئامىلالر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلەر:

1 - تاھارەتنى بۇزىدىغان ھەرقانداق ئامىلالر.

2 - سۇنىڭ تېپىلىشى.

3 - سۇنى قوللىنىشقا توسالغۇ بولغان ئۆزۈرنىڭ يوقىلىشى.

يۇقىرىقى ھالالرنىڭ قايسىبىرىدە تەيەممۇم بۇزۇلىدۇ)2(. 

تەيەممۇمنىڭ ھېكمىتى

ئىبادەتكــە اليىــق بولۇش ئۈچۈن ســۇ بىلــەن تاھارەت ئېلىش ياكى غۇســلى 
ــۇم  ــان شــارائىتالردا تەيەمم ــەت بولمىغ ــق پاكلىنىشــقا ئىمكاني ــش ئارقىلى قىلى
قىلىــش ئارقىلىــق پاكىزلىــق ھۆكمىگــە كىرىشــنىڭ پــەرز قىلىنغانلىقــى، ئىســالم 
دىنىــدا مۇســۇلمانالرنىڭ كۈچــى يەتمەيدىغــان ئىشــالرغا بۇيرۇلمىغانلىقىنىــڭ 
ــازات  ــن ئ ــڭ مۇســۇلمانالرنى قىينچىلىقالردى ــالھ تائاالنى ــر ئىپادىســى ۋە ئال بى
قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئىبادەتلىرىنــى داۋام قىلدۇرۇشــلىرى ئۈچــۈن ئوڭايلىــق 
تائاالنىــڭ،  ئالــالھ  يەنــە  ئىپادىســىدۇر.  بىــر  بەرگەنلىكىنىــڭ  تۈغــدۇرۇپ 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 8 - بەت.
)2( الدر المختار 1 - توم 334 – 336 - بەتلەر.
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ــقا  ــۇم قىلىش ــەن تەيەمم ــىلەر بىل ــقا نەرس ــتىدا، باش ــارائىتالر ئاس ــى ش يۇقىرىق
بۇيرۇماســتىن، بەلكــى تۇپــراق ۋە تۇپــراق جىنســىدىكى نەرســىلەر بىلــەن 
ــى  ــى، ئىســالم دىنىنىــڭ كىشــىلەرگە ئۇڭايلىقن تەيەممــۇم قىلىشــقا بۇيرۇغانلىق
تەشــەببۇس قىلىدىغــان، ئىلغــار بىــر دىــن ئىكەنلىكىنــى قايتــا ئســپاتلىماقتا. 

ــاددا. ــر م ــدا كــەڭ تېپىلىدىغــان بى ــداق جاي ــراق ھەرقان چۈنكــى تۇپ

نامازنىڭ ئۈچىنچى شەرتى: ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى

بەش ۋاخ نامازنىڭ ۋاقىتلىرى

ئىســالم دىنىــدا مۇســۇلمانالرغا پــەرز قىلىنغــان بــەش ۋاخ نامــاز، كېچــە ۋە 
كۈندۈزنىــڭ بەلگىلىــك بــەش ۋاقتىغا بەلگىلەنگــەن. بۇ ۋاقىتــالر تۆۋەندىكىچە:

1 - بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتى

بامــدات نامىزىنىــڭ ۋاقتى: ئىككىنچى تاڭنىڭ ئاقىرىشــى بىلەن باشــلىنىپ، 
كــۈن چىققانغــا قــەدەر داۋام قىلىــدۇ. بىرىنچــى تــاڭ ئاقارغــان ۋاقتىــدا بامــدات 
ــن  ــق بىرئازدى ــى ئاقلى ــز ئەمەســتۇر. بىرىنچــى تاڭدىك ــۇش جائى ــى ئوق نامىزىن
كېيىــن يوقىلىــدۇ. ئــۇ، كېىچىنىــڭ ئاخىرىــدا، ئاســماندا ئۇزۇنســىغا كۆرۈنگــەن 
ئاقلىــق بولــۇپ، ئــۇ ســۈبھى كازىــب )يالغــان تــاڭ( دېيىلىــدۇ. ئىككنچــى تــاڭ 
بولســا، ئاســماندا توغرىســىغا كۆرۈنگــەن ئاقلىــق بولــۇپ، ئــو ســۇبھى ســادىق 
)ھەقىقىــي تــاڭ( دېيىلىــدۇ. بامــدات نامىزىنىــڭ ۋاقتــى ســۈبھى ســادىقتىن 

ــۇرۇن  ــتىن ب ــۈن چىقىش ــىدۇ. ك ــدا ئاخىرلىش ــش ئالدى ــۈن چىقى ــلىنىپ، ك باش
ــەت ئوقۇشــقا ئۈلگۈرەلىگــەن كىشــى  ــر رەكئ ــن بى بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىدى
ــدۇ.  ــان بولى ــادا قىلغ ــدا ئ ــى ۋاقتى ــدات نامىزىن ــدۇ ۋە بام ــى داۋام قىلى نامىزىن
شــۇنىڭدەك، كــۈن پېتىشــتىن بــۇرۇن ئەســىر نامىزىنىــڭ پەرزىدىــن بىــر رەكئەت 
ئوقۇشــقا ئۈلگۈرەلىگــەن كىشــى ئەســىر نامىزىنــى ۋاقتىــدا ئــادا قىلغــان بولىــدۇ. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دىگــەن: »كىمكــى كــۈن چىقىشــتىن ئــاۋۋال 
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بامــدات نامىزىدىــن بىــر رەكئــەت ئوقۇشــقا ئۈلگۈرســە، بامــدات نامىزىنــى 
ۋاقتىــدا ئوقۇغــان بولىــدۇ. كىمكــى كــۈن پېتىشــتىن ئــاۋۋال ئەســىر نامىزىدىــن 
بىــر رەكئــەت ئوقۇشــقا ئۈلگۈرســە، ئــۇ ئەســىر نامىزىنــى ۋاقتىــدا ئوقۇغــان 

ــدۇ«)1(.  بولى

2 - پىشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى

ــن  ــە ئېگىلگەندى ــش تەرەپك ــۈن پېتى ــۈن ك ــى: ك ــڭ ۋاقت ــىن نامىزىنى پىش
باشــالپ، ھــەر نەرســىنىڭ سايىســى ئۆزىنىــڭ بىــر ياكــى ئىككــى ھەسسىســىگە 
قــەدەر ئۇزارغــان ۋاقىتقىچــە داۋام قىلىــدۇ. )ئالدىنقىســى ئىمــام ئەزەمگــە كــۆرە، 

ئىككىنچىســى ئەبــۇ يۇســۇف ۋە مۇھەممەدلەرگــە كــۆرەدۇر.

3 - ئەسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى

ئەســىر نامىزىنىــڭ ۋاقتــى: پىشــىن نامىزىنىڭ ۋاقتــى چىققاندىن باشــلىنىپ، 
كــۈن پاتقانغــا قــەدەر داۋام قىلىدۇ.

4 - شام نامىزىنىڭ ۋاقتى

شــام نامىزىنىــڭ ۋاقتــى: كــۈن پاتقاندىــن باشــلىنىپ، كــۈن پاتقــان يەردىكى 
قىزىللىــق )ياكــى ئاقلىــق( يوقالغانغــا قــەدەر داۋام قىلىــدۇ. )ئالدىنقىســى ئىمــام 
ــۆرەدۇر.  ــە ك ــۇف ۋە مۇھەممەدلەرگ ــۇ يۇس ــى ئەب ــۆرە، ئىككىنچىس ــە ك ئەزەمگ

ئالدىنقىســىغا ئەمــەل قىلىنىــدۇ.

5 - خۇپتەن نامىزىنىڭ ۋاقتى

خۇپتــەن نامىزىنىــڭ ۋاقتــى: شــام نامىزىنىــڭ ۋاقتــى چىققاندىن باشــلىنىپ، 

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئىككىنچــى تــاڭ ئاقارغانغــا )بامــدات نامىزىنىــڭ ۋاقتىغــا( قــەدەر داۋام قىلىــدۇ.

ۋىتىر نامىزىنىڭ ۋاقتى

خۇپتەندىن كېيىن باشلىنىپ، بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتىغىچە داۋام قىلىدۇ.

ئەڭ پەزىلەتلىك ۋاقىتالر

ــۇش  ــا ئوق ــان ۋاقىتت ــاڭ يورىغ ــى، ت ــدات نامىزىن ــۈن بام ــەر ئۈچ 1 - ئەرل
ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ســۈننەت(تۇر.  تەكىتســىز  )يەنــى  مۇســتەھەپ 
»بامــدات نامىزىنــى بىــر ئــاز كېچىكتــۈرۈپ ئوقــۇڭالر، ســاۋابى كــۆپ بولىــدۇ« 

كۆرســەتكەن)1(.  دەپ 

ــا )نامازنىــڭ ۋاقتــى  ئەممــا ئايالــالر ئۈچــۈن، بامــدات نامىزىنــى قاراڭغۇلۇقت
ــدەك، باشــقا  ــاڭ ئاقىرىشــتىن ئىلگىــرى( ئوقــۇش مۇســتەھەپ بولغىنى ــپ ت كىرى
نامازالرنــى ئەرلــەر مەســجىدتىن تارقىغــان ۋاقىتقىچــە كېچىكتــۈرۈپ ئوقــۇش 

مۇســتەھەبتۇر.)2(

ئسســىق بەلۋاغقــا جايالشــقان مەملىكەتلەرنىــڭ يــاز كۈنلىرىــدە، پىشــىن 
نامىزىنى ســايىدا يۈرۈشــكە بولىدىغان ســۈرۈنلۈك چۈشــكىچە كېچىكتۈرۈپ ئوقۇش 
مۇســتەھەپتۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم : »پىشــىننى يــازدا ھــاۋا ســالقىندىغىچە 
كېچىكتــۈرۈپ ئوقــۇڭالر، ھەقىقەتــەن قاتتىــق ئىسســىق جەھەننەمنىــڭ ئوتىــدۇر« 

ــەتكەن)3(.  دەپ كۆرس

نامىزىنــى  پىشــىن  پەســىللىرىدە  باھــار  ۋە  كــۈز  قىــش،  ئەممــا 
كېىچىكتۈرمەســتىن ئاۋۋالقــى ۋاقىتلىرىــدا ئوقــۇش مۇســتەھەپتۇر. پەقــەت 
ئوقــۇش  كېچىكتــۈرۈپ  ۋاقتىدىــن  ئاۋۋالقــى  كۈنلەردىــال،  بۇلۇتلــۇق  ھــاۋا 

)1( تىرمىزى رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
)2( »تحفة الفقهاء« ناملىق ئەسەر 34 - بەت2.

)3( بۇخارى رىۋايىتى.
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 .)1 مۇســتەھەبتۇر)

ــىر  ــۈن، ئەس ــش ئۈچ ــەت يارىتى ــقا ئىمكانىي ــى ئوقۇش ــە نامازالرن 3 - نەپل
نامىزىنــى قىــش، يــاز، كــۈز ۋە باھــار ھەممــە پەســىلدە ھــاۋا ئوچــۇق بولغــان 
كۈنلــەردە كــۈن ســارغىيىپ، ئۇنىــڭ كۆزنــى چىرماشــتۇرىدىغان شولىســى تېخــى 

ــۇش مۇســتەھەپتۇر)2(.  ــۈرۈپ ئوق ــان ۋاقىتقىچــە كېچىكت ــپ بولمىغ يوقىلى

ــقا  ــامغىچە باش ــن، ش ــن كېيى ــۇپ بولغاندى ــى ئوق ــىر نامىزىن ــى ئەس چۈنك
نامــاز ئوقۇشــقا بولمايــدۇ. ئەســىر نامىزىنــى ۋاقتىدىــن كېچىكتــۈرۈپ ئوقۇغاندا، 
ــدا نەپلــى نامازالرنــى ئوقۇۋېلىــش ئۈچــۈن پۇرســەت يارىتىلغــان  ئۇنىــڭ ئالدى
بولىــدۇ. شــۇڭا ئەســىر نامىزىنــى كېچىكتــۈرۈپ ئوقــۇش مۇســتەھەپ دېيىلگەن.

4 - شــام نامىزىنــى ھــەر قانــداق پەســىلدە مۇتلــەق كېىچىكتۈرمەســتىن، 
ــن كېيىنــال ئوقــۇش مۇســتەھەپتۇر)3(.  ــەزان ئوقۇلغاندى ئ

5 - خۇپتــەن نامىزىنــى ئاســمان بۇلۇتســىز كۈنلــەردە، كېچىنىــڭ ئۈچتىــن 
بىرىنىــڭ ئاۋۋالقــى ۋاقىتلىرىغــا قــەدەر كېچىكتــۈرۈش مۇســتەھەپتۇر. ئەممــا 
كېچــە  مۇســتەھەپتۇر.  ئوقــۇش  كېيىنــال  ئەزاندىــن  كۈنلــەردە،  بۇلۇتلــۇق 
نامازلىرىنى ئوقۇشــقا ئادەتلەنگەن كىشــىنىڭ ئويغىنالىشــىغا ئىشەنچىسى بولسا، 
ۋىتىــر نامىزىنــى كېىچىنىــڭ ئاخىرىغــا قــەدەر كېچىكتۈرۈشــى مۇســتەھەپتۇر)4(. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم : »كېچــە ئويغىنالىشــىغا ئىشــەنچ قىاللمىغــان 
كىشــى ۋىتىــر نامىزىنــى ئاۋۋالقــى ۋاقتىــدا ئوقۇســۇن. ئەگــەر كېچىدە تۇرالىشــىغا 
ئىشــەنچ قىاللىســا، ئۇنــى ئاخىرقــى ۋاقتىــدا )يەنــى بامداتنىــڭ ۋاقتى كىرىشــتىن 
ئــاۋۋال( ئوقۇســۇن، بۇنــداق قىلىــش ئەۋزەلــدۇر. چۈنكــى كېچىنىــڭ ئاخىرقــى 
بــۇ  شــۇڭا  نامــازدۇر.  بولىدىغــان  ھازىــر  پەرىشــتىلەر  نامــاز  ۋاقتىدىكــى 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 14 - بەت.
)2( »اللباب شرح الكتاب« ناملىق ئەسەر 35 - بەت.

)3( نور اإليضاح ونجاة األرواح 14 - بەت.

)4( نور اإليضاح ونجاة األرواح 14 - بەت.
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ــدۇر«)1(.  ئەۋزەل

ناماز ۋاقىتلىرىنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

 ﴾
ً
ــا ْوت

ُ
 َمْوق

ً
ــا ب

َ
ــْيَ كِتا ــْت َعَ املُؤِمنِ نَ

َ
ــالَةَ ك ــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿إنَّ الصَّ ئالــالھ تائ

يەنى )شۈبھىســىزكى، نامــاز مۇئمىنلەرگە ۋاقتى بەلگىـلـەنـــگەن پەرز قىلىندى[)2(. 

ئالــالھ تائــاال بــۇ ئايــەت ئارقىلىــق، كۈندىلىــك بــەش ۋاخ نامازنىــڭ 
پــەرز  بەلگىلەنگــەن  ۋاقىتلىرىغــا  مەلــۇم  كۈننىــڭ  ئۈچــۈن  مۇســۇلمانالر 
ئىكەنلىكىنــى ئېــالن قىلغــان. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســۆزى ۋە ئەمەلىيىتــى 

ئارقىلىــق بــۇ ۋاقىتالرنــى مۇســۇلمانالرغا ئېنىــق بايــان قىلىــپ بەرگــەن.

ــْيَ  ــْوَن وَِح ــْيَ ُتْمُس َن اهللِ ِح
َ
ــْبحا ُس

َ
ــدۇ: ﴿ف ــداق دەي ــە مۇن ــاال يەن ــالھ تائ ئال

ــُرْوَن﴾  يەنــى )ســىلەر  ــْيَ ُتْظِه  وَِح
ًّ
ــيا ــَمواَِت وَاألْرِض َوَعِش ــُد يِف السَّ َْم ُ احلْ

َ
ــْوَن. َول تُْصبَِح

ئاخشــامدا )شــام ۋە خۇپتــەن ۋاقىتلىرىــدا(، ئەتىگەنــدە، كــەچ ۋە پىشــىن 
ۋاقىتلىرىــدا ئالالھقــا تەســبىھ ئېيتىىڭالر )يەنــى ناماز ئوقۇڭالر(كى، ئاســمانالردا 

ــتۇر«)3(.  ــا خاس ــانا ئالالھق ــدا ھەمدۇس ۋە زېمىن

ئىمــام بەغەۋىــي مۇنــداق دېگەن: »بــۇ ئايەت، نامــاز ۋاقىتلىرىنى بەلگىلىگەن 
ئــەڭ ئېنىــق ئايەتتــۇر. بــۇ ئايەتتىكــى ﴿ئالالھقــا تەســبىھ ئېيتىىــڭالر﴾ دېگەنلىك 
ئالــالھ تائــاال ئۈچــۈن نامــاز ئوقــۇڭالر دېگەنلىكتــۇر. ﴿ئاخشــامدا﴾ دېگەنلىــك 
شــام ۋە خۇپتــەن نامازلىرىنــى ئوقــۇڭالر، ﴿ئەتىگەنــدە﴾ دېگەنلىــك بامــدات 
نامىزىنــى ئوقۇڭـــــالر، ﴿كــەچ﴾ دېگەنلىــك كەچتــە ئەســىر نامىزىنى ئوقــۇڭالر ۋە 

﴿پىشــىن ۋاقتىــدا﴾ دېگەنلىــك پىشــىن نامىزىنــى ئوقــۇڭالر دېگەنلىكتــۇر«.
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامــاز ۋاقىتلىرىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق 
ــمَّ إَِذا  ُل. ُث وَّ

َ
ــْمِس األ ــْرُن الشَّ

َ
ــَع ق

ُ
ْن َيْطل

َ
 أ

َ
ــٌت إىِل

ْ
ــُه َوق إِنَّ

َ
ــَر ف َفْج

ْ
ــُم ال ْيُت

َّ
ــدۇ:} إَِذا َصل دەيـــ

ْن 
َ
 أ

َ
ــٌت إىِل

ْ
إِنَّــُه َوق

َ
َعــْرَ ف

ْ
ْيُتــُم ال

َّ
ــإَِذا َصل

َ
. ف َعــْرُ

ْ
ْن َيْــُرَ ال

َ
 أ

َ
ــٌت إىِل

ْ
إِنَّــُه َوق

َ
ْهــَر ف َصلْيُتــُم الظُّ

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( نىسا سۈرىسى 103 - ئايەت.

)3( رۇم سۈرىسى 16 – 17 - ئايەت.
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ــُم  ْيُت
َّ
ــإَِذا َصل

َ
ــَفُق. ف ــُقَط الشَّ ْن يَْس

َ
 أ

َ
ــٌت إىِل

ْ
ــُه َوق إِنَّ

َ
ــرَِب ف َمْغ

ْ
ــُم ال ْيُت

َّ
ــإَِذا َصل

َ
ــْمُس. ف ــرَّ الشَّ تَْصَف

ــى  ــى ئوقۇماقچ ــدات نامىزىن ــى  »بام ــِل{ يەن ْي
َّ
ــِف الل  نِْص

َ
ــٌت إىِل

ْ
ــُه َوق إِنَّ

َ
ــاَء ف ِعَش

ْ
ال

بولســاڭالر، )بىلىڭالركــى( ئۇنىــڭ ۋاقتــى )ئىككىنچــى تاڭدىــن( كــۈن چىققــان 
ــى ئوقۇماقچــى بولســاڭالر، )بىلىڭالركــى(  ــن پىشــىن نامىزىن ۋاقىتقىچــە، ئاندى
نامىزىنىــڭ  ئەســىر  ئېگىلگەندىــن(  پېتىشــقا  كــۈن  )كــۈن  ۋاقتــى  ئۇنىــڭ 
ــڭ  ــى( ئۇنى ــاڭالر، )بىلىڭالرك ــى بولس ــى ئوقۇماقچ ــىر نامىزىن ــە، ئەس ۋاقتىغىچ
ۋاقتــى )پىشــىننىڭ ۋاقتــى چىققاندىــن باشــالپ( كــۈن ســارغايغان ۋاقىتقىچــە، 
ــۈن  ــى )ك ــڭ ۋاقت ــى( ئۇنى ــاڭالر، )بىلىڭالرك ــى بولس ــى ئوقۇماقچ ــام نامىزىن ش
ــەن  ــە، خۇپت ــان ۋاقىتقىچ ــق يوقالغ ــماندىكى قىزىللى ــالپ( ئاس ــن باش پاتقاندى
نامىزىنــى ئوقۇماقچــى بولســاڭالر، )بىلىڭالركــى( ئۇنىــڭ ۋاقتــى )شــامنىڭ ۋاقتــى 

چىققاندىــن باشــالپ(كېىچىنىڭ يېرىمىغىچــە داۋام قىلىــدۇ«)1(. 
كــۈن چىقىشــتىن ياكــى پېتىشــتىن بــۇرۇن بامــدات ياكــى ئەســىر نامىزىنىڭ 
ــى ئۇقۇۋېلىشــقا ئۈلگۈرەلىگــەن كىشــىنىڭ نامىزىنىــڭ  ــر رەكئەتن ــن بى پەرزىدى
ــەن:  ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــىدا پەيغەمب ــى توغرس ــادا تاپىدىغانلىق ئ
بىــر  نامىزىنىــڭ پەرزىدىــن  بامــدات  بــۇرۇن  »كىمىكــى، كــۈن چىقىشــتىن 
رەكئــەت ئوقۇشــقا ئۈلگۈرەلىســە، بامــدات نامىزىنــى ۋاقتىــدا ئوقۇغــان بولىــدۇ. 
ــەت ئوقۇشــقا  ــر رەكئ ــن بى ــۇرۇن ئەســىر نامىزىدى كىمىكــى، كــۈن پېتىشــتىن ب

ــدۇ«)2(.  ــان بولى ــدا ئوقۇغ ــى ۋاقتى ئۈلگۈرەلىســە، ئەســىر نامىزىن

كــۈن چىقىــش ياكــى پېتىشــتىن ئــاۋۋال نامازنىــڭ بىرىنچــى سەجدىســىگە 
نامازنىــڭ  بولىــدۇ.  ئۈلگۈرگــەن  رەكەئەتكــە  بىــر  كىشــى  ئۈلگۈرەلىگــەن 
ــۇپ  ــان بول ــدا ئوقۇغ ــى ۋاقتى ــۇ نامازن ــادەم ش ــەن ئ ــە ئۈلگۈرگ ــر رەكئەتىگ بى

ھېســابلىنىدۇ.

ناماز ۋاقىتلىرىنىڭ كۆپ بولغانلىقىنىڭ ھېكمىتى

كېچــە ۋە كۈنــدۈز ئۈچــۈن پــەرز قىلىنغــان بــەش ۋاخ نامازنىــڭ يۇقىرىقــى 

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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بــەش ۋاقىتقــا بەلگىلەنگەنلىكىنىــڭ ھېكمەتلىــرى:

1 - ئالــالھ تائــاال بىلــەن بەندىنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى خالىــق ۋە مەخلــۇق 
مۇناســىۋىتىنىڭ ھەمىشــە داۋام قىلىــپ تۇرىشــى ئۈچــۈن ئىــدى. چۈنكــى نامــاز 
ئالــالھ تائــاال بىلــەن بەندىنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنىڭ ۋە يېقىنلىقنىڭ 
ــا  ــرال ۋاقىتت ــۇ نامازالرنىــڭ ھەممىســىنى بى ــك ئىپادىســىدۇر. ب ــەڭ كۆرۈنەرلى ئ
ــلىرىغا  ــق ئىش ــانالرنىڭ دۇنيالى ــدى، ئىنس ــا ئى ــان بولس ــقا بۇيرۇلغ ــادا قىلىش ئ
توســقۇن بولــۇش ئېھتىمالــى بــۇالر ئىــدى. چۈنكــى ئىنســاننىڭ ئېھتىياجلىــرى 
ۋە دۇنيالىــق مەشــغۇالتلىرى كۆپتــۇر. بۇمــۇ، ئىســالم دىنىــدا تارچىلىــق ۋە 

قىيىنچىلىقالرنىــڭ يوقلىقىغــا بىــر دەلىلــدۇر.

قىلغــان  ســادىر  ۋاقىتلىرىــدا  كۈنــدۈز   - كېچــە   ئىنســانالرنىڭ   -  2
ــدى.  ــۈن ئى ــۇپ تۇرىشــى ئۈچ ــەن يۇيۇل ــاز بىل ــەش ۋاخ نام ــۇ ب ــڭ ب گۇناھلىرىنى

يۇيــۇدۇ. گۇناھالرنــى  نامــاز  چۈنكــى 

3 - ئىنســاننىڭ غەپلــەت ئىچىــدە قېلىــپ ئالالھ تائاالنى ئۇنتۇپ كەتمەســلىكى 
ئۈچــۈن ئىــدى. چۈنكــى نامــاز ئالــالھ تائاالنى يــاد ئېتىش ئۈچــۈن ئوقۇلىدۇ.

ــەش ۋە  ــن تىل ــالھ تائاالدى ــى ئال ــك ئېھتىياجلىرىن ــاننىڭ كۈندىلى 4 - ئىنس
ــەت  ــەبر  - تاق ــەن س ــاز بىل ــە نام ــىغا كەلگەنلەرگ ــىدە بېش ــق مۇساپىس ھاياتلى

ــدى. ــش ئۈچــۈن ئى ھاســىل قىلى

ــى ۋە  ــز بولۇش ــق پاكى ــش ئارقىلى ــارەت ئېلى ــا تاھ ــاننىڭ نامازغ 5 - ئىنس
ــادەم  ــۇلمان ئ ــى مۇس ــدى. چۈنك ــۈن ئى ــى ئۈچ ــاغالم بولۇش ــەن س ــڭ بىل ئۇنى
ــق  ــش ئارقىلى ــارەت ئېلى ــم تاھ ــەش قېتى ــدا ب ــاز ئۈچــۈن نورمال ــەش ۋاخ نام ب
بىــر كۈنــدە بــەش قېتىــم تازىلىققــا ئەھمىيــەت بەرگــەن بولىــدۇ. كېســەللىكلەر 

ــدۇ. ــن بولى ــەت بەرمىگەنلىكتى ــا ئەھمىي ــە تازىلىقق كۆپىنچ

6 - ئىنســانالر نامازلىــرى سايســىدا گۇنــاھ  - يامان ئىشــالردىن ســاقلىنىپ 
قاالاليــدۇ. ھــەر كۈنــى بــەش قېتىــم نامــاز ئوقــۇش ئارقىلىــق ئالــالھ تائاالغــا 
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ئەھدىســىنى يېڭىــالپ تۇرغــان ئــادەم )ئەگــەر نامازلىرىنــى قوبــۇل بولــۇش 

ــەش ۋاخ سايىســىدا  ــۇ ب ــەن ئوقۇيدىغــان بولســا( ب تەرىقىســىدە، ئىخــالس بىل

ئەلۋەتتــە گۇناھالردىــن يىــراق بولــۇش پۇرســىتىگە ئېرىشــەلەيدۇ. شــۇڭا ئالــالھ 

تائاالنىــڭ ئىالھــى ھېكمىتــى، كېچــە ۋە كۈنــدۈز ئۈچــۈن بۇيرۇلغــان نامازالرنــى 

يۇقىرىقــى بــەش ۋاقىتقــا بەلگىلىگــەن.

ناماز ۋاقىتلىرى ھەققىدە ئىجتىھاد قىلىش

ھاۋانىــڭ بۇلۇتلــۇق بولۇشــى ياكــى قاراڭغــۇ ئۆيدە مەھبــۇس بولۇپ قېلىش 

قاتارلىقالرغــا ئوخشــاش شــارائىتالردا باشــقىالر بىلــەن كۆرۈشۈشــنىڭ يوللىــرى 

كېســىلگەن، يېنىــدا ۋاقىتنــى بىلىدىغــان بىــرەر كىشــىنىڭ بولمىغانلىقــى، ياكــى 

ۋاقىتنــى بەلگىلەيدىغــان ســائەتنىڭ بولمىغانلىقــى ۋە ئەزاننىــڭ ئاڭالنماســلىقى 

ســەۋەبىدىن نامازنىــڭ ۋاقتىنــى بىلەلمىگــەن كىشــى ئىجتىھــاد قىلىــدۇ )يەنــى 

ــر  ــداق كىشــى بى ــەر مۇن ــدۇ(. ئەگ ــى بەلگىلەي ــپ ۋاقىتن ــۆز قانائىتىگــە تايىنى ئ

ئــاز ســەبىر قىلىــپ كۈتــۈپ باققاندىمــۇ، نامــاز ۋاقتىنــى بىلىــش ئىمكانىيىتىگــە 

ــەن  ــادى بىل ــۆز ئىجتىھ ــڭ ئ ــا، ئۇنى ــىز بولس ــەي ئۈمىدس ــتىن پۈتۈنل ئېرىشىش

ۋاقىــت بەلگىلــەپ نامــاز ئوقۇشــى ۋســاجىبتۇر.

ئەگــەر كىشــى، ۋاقىتنىــڭ كىرگــەن ياكــى كىرمىگەنلىكــى توغرىســىدا 

ھاســىل  قانائــەت  ئېنىــق  كىرگەنلىكىگــە  ۋاقىتنىــڭ  قالســا،  ئىككىلىنىــپ 

قىلغىچىلىــك نامىزىنــى كېىچىكتۈرىــدۇ. ئېنىــق قانائــەت ھاســىل بولغانــدا 

كېچىكتــۈرۈش  نامازنــى  شــارائىتتا  بۇنــداق  پەقــەت  ئوقۇيــدۇ.  نامىزىنــى 

مۇســتەھەپتۇر. بۇنىڭدىكــى ســەۋەب نامــاز ۋاقتىغــا كۈچلۈكــرەك قانائــەت 

ئۆتــۈپ  ۋاقتىنىــڭ  نامــاز  ئــۇ كىشــى  ئەگــەر  قىلىــش ئۈچۈنــدۇر.  ھاســىل 
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الزىــم)1(.  كېىچىكتۈرمەســلىكى  نامىزىنــى  ئەنسىرىســە  كېتىشــىدىن 

ناماز ئوقۇش مەنئى قىلىنغان ۋاقىتالر

ــر  ــال بى ــۇپ، قانداق ــەش بول ــالر ب ــان ۋاقىت ــى قىلىنغ ــۇش مەنئ ــاز ئوق نام
نامازنــى ئوقــۇش ئۈچــۈن ســاالھىيەتلىك بولمىغانلىقــى ســەۋەبلىك مەنئــى 
قىلىنغــان ۋاقىــت ئــۈچ ۋە نەپلــە نامــاز ئوقۇشــقا مۇناســىپ بولمىغانلىقــى 

ســەۋەبلىك مەنئــى قىلىنغــان ۋاقىــت ئىككىــدۇر.

1 - قانداقــال بىــر نامازنــى ئوقــۇش ئۈچــۈن ســاالھىيەتلىك بولمىغانلىقــى 
ســەۋەبلىك مەنئــى قىلىتغــان ۋاقىتــالر:

 )1( كۈن چىقىۋاتقاندا، ئۇ نەيزە بويى كۆتۈرۈلگەنگە قەدەر.

 )2(كــۈن قىيــام بولغــان )يەنــى كۈن ئاســماننىڭ دەل ئوتتۇرىســىغا كەلگەن 
ۋاقىــت( تىــن، كــۈن پېتىش تەرەپكــە ئېگىلگەنگــە قەدەر.

 )3( كۈن سارغايغان ۋاقىتتىن، كۈن پاتقانغا قەدەر.

يۇقىرىقــى ئــۈچ ۋاقىتتــا، مەيلــى پــەرز بولســۇن، مەيلــى ۋســاجىب بولســۇن، 
مەيلــى ســۈننەت بولســۇن، مەيلــى نەپلــە بولســۇن، مەيلــى قــازا نامــاز بولســۇن، 
مەيلــى جىنــازا نامىــزى بولســۇن قانداقــال بىــر نامازنى ئوقــۇش مەنئــى قىلىنىدۇ. 

بــۇ ماۋزۇدىكــى »مەنئــى« نامازنىــڭ ئــادا تاپماســلىقىنى تەقــەززا قىلىــدۇ.

ــڭ  ــى ئوقــۇش، شــۇ كۈننى ــازا نامىزىن ــپ بولغــان جىن ــر قىلىنى ــا ھازى ئەمم
ئەســىر نامىزىنــى ئوقــۇش ۋە شــۇ ۋاقىتتــا ئوقۇلغان ســەجدە ئايىتىنىــڭ تىالۋەت 
سەجدىســىنى قىلىــش جائىــزدۇر. بىــراق مەكرۇھلــۇق بىلــەن ئــادا تاپىــدۇ. 
چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھازىــر قىلىنىــپ بولغــان جىنــازا نامىزىنــى 
كېچىكتۈرۈشــتىن مەنئــى قىلغــان. شــۇ كۈننىــڭ ئەســىر نامىزىنــى مەكــرۇھ 
بولغــان شــۇ ۋاقىتتــا بولســىمۇ ئوقۇۋالمىغانــدا، ئــۇ قــازا بولۇپ كېتىــدۇ. تىالۋەت 

)1( الفقە اإلسالمي وأدلتە 1 - توم 518 - بەت، المغني المحتاج 1 - توم 127 - بەت.
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سەجدىســىمۇ ســەجدە ئايىتــى ئوقۇلغــان شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدە ۋاجىــپ بولۇپ، 
گەردەنگــە يۈكلەنگەنلىكــى ئۈچــۈن، گەرچــە بــۇ ۋاقىــت نامــاز ئوقــۇش مەكــرۇھ 

بولغــان ۋاقىــت بولســىمۇ، تىــالۋەت سەجدىســىنى قىلىــش جائىــزدۇر.

ــەر  ــەن: »پەيغەمب ــداق دېگ ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ ــر رەزىيەلالھ ــى ئامى ــە ئىبن ئۇقب
ئەلەيھىسســاالم بىزنــى مۇنــۇ ئۈچ ۋاقىتتا نامــاز ئوقۇشــىمىزنى ۋە ئۆلۈكلىرىمىزنى 
يەرلىشــىمىزنى مەنئــى قىلغــان: كۈن چىققــان ۋاقىتتىن ئۇ تولــۇق كۆتۈرۈلگەنگە 
ــەدەر.  ــن كــۈن پېتىــش تەرەپكــە ئىگىلگەنگــە ق ــام بولغاندى ــەدەر. كــۈن قىي ق

كــۈن ســارغايغان ۋاقىتتىــن، كــۈن پاتقانغــا قــەدەر«)1(. 

2 - نەپلــە نامــاز ئوقۇشــقا مۇناســىپ بولمىغانلىقــى ســەۋەبلىك مەنئــى 
ــالر: ــان ۋاقىت قىلىنغ

 )1( بامدات نامىزىدىن كېيىن، كۈن نەيزە بويى كۆتۈرۈلگەنگە قەدەر.

 )2( ئەسىر نامىزىدىن كېيىن، كۈن پاتقانغا قەدەر.

بــۇ ئىككــى ۋاقىتتــا قانداقــال بىــر نەپلــە نامــاز ئوقــۇش مەنئــى قىلىنىــدۇ. 
بىــراق ئوقۇســا مەكرۇھلــۇق بىلــەن ئــادا تاپىــدۇ. ئەممــا بــۇ ئىككــى ۋاقىتتــا قــازا 
ــازا  ــش ۋە جىن ــالۋەت سەجدىســىنى قىلى ــان تى ــازا بولغ ــۇش، ق ــى ئوق نامازالرن
ــن  ــن كېيى ــىر نامىزىدى ــن ئەس ــزدۇر. لېكى ــىز جائى ــۇش مەكرۇھس ــزى ئوق نامى
قــازا نامــاز ئوقۇشــنىڭ شــەرتى كــۈن سارغىيىشــتىن بــۇرۇن ئوقۇلىشــىدۇر. كــۈن 
ســارغايغاندىن كېيىــن، ― گەرچــە شــۇ كۈننىــڭ ئەســىر نامىزىنــى ئوقــۇپ 

بولمىغــان بولســىمۇ ― قــازا ياكــى نەپلــە نامــاز ئوقۇشــقا بولمايــدۇ.

ــڭ  ــۇ كۈننى ــا، ش ــان ۋاقىتت ــى پېتىۋاتق ــارغايغان ياك ــۈن س ــۇنىڭدەك، ك ش
ئەســىر نامىزىنــى ئوقــۇش جائىــزدۇر. شــۇنداقال، بامــدات نامىزىنىــڭ ســۈننىتىنى 
ئوقۇيالمىغــان كىشــى ئۇنــى پەرزىدىــن كېيىــن ئوقۇســا بولىــدۇ. بىــراق ھەنەفىي 
مەزھىپىگــە كــۆرە مەكرۇھلــۇق بىلــەن ئــادا تاپىــدۇ، شــافىئىي مەزھىپىگــە كۆرە 

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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مەكرۇھســىز ئــادا تاپىــدۇ)1(. 

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان بەش ۋاقىتتا ناماز ئوقۇماسلىقنىڭ سەۋەبى

ئاۋۋالقــى ئــۈچ ۋاقىتتــا نامــاز ئوقۇشــنىڭ مەنئــى قىلىنغانلىقىنىــڭ ســەۋەبى 
ۋە ھېكمىتــى شــۇكى، كۈنگــە چوقۇنىدىغــان كاپىرالرغــا ئوخشــاپ قالماســلىق 
ئۈچــۈن ئىــدى. چۈنكــى كاپىــرالر بــۇ ۋاقىتــالردا كۈنگــە چوقۇنىــدۇ. ئەمــر ئىبنــى 
ئــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
مۇنــداق دېگــەن: »كــۈن چىققانــدا شــەيتاننىڭ ئىككــى مۈڭگــۈزى ئارىســىدىن 
چىقىــدۇ. بــۇ ۋاقىتتــا، كاپىــرالر كۈنگە چوقۇنىدۇ. كۈن ئاســماننىڭ ئوتتۇرىســىغا 
كەلگــەن ۋاقىتتــا دوزاقنىــڭ ئوتــى يېقىلىــدۇ ۋە ئۇنىــڭ ئىشــىكلىرى تاقىلىــدۇ. 
كــۈن پاتقانــدا يەنــە شــەيتاننىڭ ئىككــى مۈڭگــۈزى ئارىســىغا پاتىــدۇ. بــۇ 

ۋاقىتتــا كاپىــرالر يەنــە كۈنگــە چوقۇنىــدۇ«)2(. 

ــاز  ــى نام ــن نەپل ــن كېيى ــىر نامىزىدى ــەن ئەس ــزى بىل ــدات نامى ــا بام ئەمم
ئوقۇشــنىڭ مەنئــى قىلىنغانلىقىنىــڭ ھېكمىتــى: ۋاقىتتىكــى بىــر ســەۋەبتىن 
ئەمــەس، بەلكــى بــۇ ۋاقىتالرنىــڭ ھۆكــۈم تەرەپتىــن شــۇ ۋاقىتنىــڭ پەرزلىــرى 
بىلــەن مەشــغۇل بولــۇش ۋاقتــى بولغانلىقــى ســەۋەبىدىندۇر. چۈنكــى شــۇ 

ــدۇر)3(.  ــن ئەۋزەل ــى نامازالردى ــش نەپل ــادا قىلى ــى ئ ــڭ پەرزن ۋاقىتنى

ئەزاننىڭ بايانى

ئەزان_ناماز ۋاقتىنىڭ كىرگەنلىكىنى ئېالن قىلىش دېمەكتۇر.

ئەزان ئوقۇشنىڭ ھۆكمى

ــۇپ  ــەت بول ــڭ جامائ ــى ئەرلەرنى ــە نامىزىن ــەن جۈم ــاز بىل ــەش ۋاخ نام ب

)1( تحفة الفقهاء 37- بەت، نور اإليضاح ونجاة األرواح 14 - بەت، الدر المختار 1 - توم 343 – 349 - بەتلەر.
)2( مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( اللباب شرح الكتاب 51 - بەت.
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ئوقۇشــلىرى ئۈچــۈن ئــەزان ئوقــۇش تەكىتلىــك ســۈننەتتۇر. ھېيــت ۋە جىنــازا 
نامازلىــرى ۋە باشــقا پــەرز بولمىغــان نامــازالر ئۈچــۈن ئــەزان ئوقۇشــقا ھاجــەت 
يوقتــۇر. ئــەزان ئوقــۇش ئەرلــەر ئۈچــۈن ســۈننەت، ئايالــالر ئۈچــۈن ھارامــدۇر.  
)ۋاقتىــدا  قــازا  مەيلــى  بولســۇن،  نامــاز(  ئوقۇلغــان  )ۋاقتىــدا  ئــادا  مەيلــى 
ــۇن،   ــاز( بولس ــان نام ــن ئوقۇلغ ــن كېيى ــپ كەتكەندى ــى چىقى ــاي ۋاقت ئوقۇيالم
ســەپەر ئۈســتىدە بولســۇن ياكــى ئــۆز يۇرتىــدا بولســۇن، ھــەر قانداق شــارائىتتا، 

ــەزان ئوقــۇش ســۈننەتتۇر. ــازالر ئۈچــۈن ئ ــەرز نام پ

ئەزاننىڭ تېكستى

ئەزاننىڭ تېكستى تۆۋەندىكىلەر:

َرُ ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.
ْ
ك

َ
َرُ اهلَُل أ

ْ
ك

َ
اهلَُل أ

َرُ ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.
ْ
ك

َ
َرُ اهلَُل أ

ْ
ك

َ
اهلَُل أ

 اهلل ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ.
َّ
ْن ال إِلَ إاِل

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 اهلل ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ.
َّ
ْن ال إِلَ إاِل

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

داً َرُسوُل اهللِ ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ. نَّ ُممَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

داً َرُسوُل اهللِ ئەشھەدۇئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ. نَّ ُممَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

الَةِ ھەييە ئەلەسساالھ. َحَّ َعَ الصَّ

الَةِ ھەييە ئەلەسساالھ. َحَّ َعَ الصَّ

َفالَِح ھەييە ئەلەلفەالھ.
ْ
َحَّ َعَ ال

َفالَِح ھەييە ئەلەلفەالھ.
ْ
َحَّ َعَ ال

َرُ ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.
ْ
ك

َ
َرُ اهلَُل أ

ْ
ك

َ
اهلَُل أ

 اهلُل  الئىالھە ئىللەلالھ.
َّ
الَ إِلَ إاِل

يۇقىرىقىــالر بامــدات نامىزىدىــن باشــقا پۈتــۈن پــەرز نامازالرنىــڭ ۋاقىتلىرى 
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ــى  ــڭ ۋاقت ــدات نامىزىنى ــا بام ــتى. ئەمم ــڭ تېكس ــان ئەزاننى ئۈچــۈن ئوقۇلىدىغ
َفــالَِح ﴾ يەنــى ) نامــاز ئارقىلىــق نىجــات تېپىشــقا ئالدىــراڭالر( 

ْ
ئۈچــۈن ﴿َحَّ َعَ ال

دېگــەن جۈملىدىــن كېيىــن ۋە ئاخىرقــى ﴿اَللــُە أَْكَبــُر﴾ يەنــى )ئالــالھ ھەممىدىن 
ــالَةُ َخــْرٌ ِمــَن  ــالَةُ َخــْرٌ ِمــَن انلَّــْوِم، اَلصَّ چوڭــدۇر( دېگــەن جۇملىدىــن ئــاۋۋال ﴿اَلصَّ

انلَّــْوِم﴾ يەنــى )نامــاز ئۇيقۇدىــن ياخشــى( دېگــەن جۈملىلــەر ئوقۇلىدۇ.

ئەزان ئوقۇشنىڭ شەرتلىرى

ئەزاننىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:

 )1( ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى.

 )2( ئەزاننىڭ ئەرەب تىلىدا ئوقۇلۇشى.

 )3( ئەزاننىڭ ئۈنلۈنك ئوقۇلىشى.

 )4( ئەزان تېكىستلىرىنىڭ ھەممىسى بىر مۇئەززىن تەرىپىدىن ئوقۇلۇشى.

 )5( مۇئەززىننىڭ مۇسۇلمان، ئەر، ئاقىل، بالىغ بولۇشى.

 )6( ئەزانــدا ئوقۇلىدىغــان تېكىســتلەرنىڭ تەرتىپلىرىگــە رىئايــە قىلىــش ۋە 
ئارقــا – ئارقىدىــن ئوقــۇش.

ئەزان ئوقۇلىۋاتقاندا نېمە قىلىش كېرەك؟

ئەزاننــى ئاڭلىغــان كىشــىنىڭ مۇئەززىننىــڭ ئېيتقانلىرىنــى قايتىلىشــى يەنى 
مۇئەززىــن ئېيتىقــان ئــەزان تېكســتىنىڭ ھەممىســىنى مۇئەززىــن ئوقۇغانغــا 
ــالَةِ، َحَّ َعَ  ئوخشــاش شــەكىلدە قايتىــالپ ئوقۇشــى، پەقــەت }َحَّ َعَ الصَّ
 بـِـاهللِ{ يەنــى )ئالالھنىــڭ ياردىمىســىز 

َّ
ةَ ااِل ــوَّ

ُ
ــْوَل َوالَق َفــالَِح{ دېگەنــدە، }الََح

ْ
ال

ــتەھەپتۇر. ــى مۇس ــم قايتىلىش ــى قېتى ــز(، دەپ ئىكك ــش قىاللمايمى ــچ ئى ھې

ئەزاندىن كېيىن قايسى دۇئا ئوقۇلىدۇ؟

ــَة، 
َ
َفِضْيل

ْ
َة وَال

َ
وَِســْيل

ْ
ــداً ال ــِة آِت ُمَمَّ قائَِم

ْ
ــالةِ ال ــِة وَالصَّ ْعــَوةِ اتلَّامَّ ُهــمَّ َربَّ ٰهــِذهِ ادلَّ

َّ
}اَلل
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ــۇغ چاقىرىقنىــڭ ۋە  ــى مۇشــۇ ئۇل ــى »ئ ــُه { يەن ِي َوَعْدتَ
َّ

ــوداً ال  َمُْم
ً
ــا ــُه َمَقام وَاْبَعْث

ئوقۇلىدىغــان نامازنىــڭ ئىگىســى ئالــالھ! پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالمغا شــاپائەت قىلىــش پەزلىنــى بەرگىــن ۋە ئۇنــى ســەن ۋەدە 

ــا ئېرىشــتۈرگىن«)1(. ــي ماقامغ ــان ئالى قىلغ

ئەزاننىڭ بۇيرۇلغانلىقىنىڭ ھېكمىتى

ئىســالم دىنىنىــڭ پــەرز نامــازالر ئۈچــۈن ئــەزان ئوقۇشــنى بۇيرۇغانلىقىنىــڭ 
ھېكمەتلىــرى كۆپتــۇر. ئۇالردىــن:

ــى  ــۇلمانلىقنىڭ ئونۋان ــى ۋە مۇس ــلىق تېرىك ــڭ ئاساس ــالم دىنىنى 1 - ئىس
بولغــان، شــەھادەت كەلىمىلىرىنــى ئۆزئىچىگــە ئالغــان بــۇ ئەزاننىــڭ كۈنلــۈك 
بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ۋاقىتلىــرى ئۈچۈن ئوقۇشــقا بۇيرۇلغانلىقىنىڭ ھېكمىتى: بۇ 
كەلىمىلــەر ئارقىلىــق كىشــىلەرنى نامازغــا چاقىرىــش مۇناســىۋىتى بىلــەن ئالالھ 
تائاالنىــڭ بىرلىكىنــى، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ بەرھــەق پەيغەمبــەر 
ــى  ــدە ئىســالم دىن ــەر يۈزى ــۇر. زادى ي ــالن قىلىشــتىن ئىبارەتت ــى ئې ئىكەنلىكىن
يوقالمايدىكــەن، نامــاز قەتئــى يوقالمايــدۇ. نامــاز يوقالمىغــان ئىكــەن، ئــەزان 
قەتئــى يوقالمايــدۇ. ئــەزان يوقالمىغــان ئىكــەن، ئىســالم دىنىنىــڭ شــۇئارى تــا 
قىيامەتكىچــە شــۇنداق جاراڭلىــق ئېالن قىلىنىــپ، غەپلەتتىكىلەرنــى ئويغىتىپ، 

ئاخىرىغىچــە داۋام قىلىــدۇ.

ــە  ــالَةِ ﴾ »ھەيي ــدە كىشــىلەرنى ﴿َحَّ َعَ الصَّ ــەزان تېكىســتلىرى ئىچى 2 - ئ
ئەلەسســاالھ« يەنــى )نامازغــا كېلىــڭالر( دەپ چاقىرىشــتىن بــۇرۇن، ئەزاننىــڭ 
ھەممىدىــن  )ئالــالھ  يەنــى  ئەكبــەر«  »ئالالھــۇ   ﴾ ــَرُ 

ْ
ك

َ
أ ﴿اهلَُل  بېشــىدىال 

ھەممىدىــن  ئالــالھ  مەنىســى:  بۇنىــڭ  قىلىنىــدۇ.  ئېــالن  دەپ  ئۇلۇغــدۇر( 
ــەس  ــرى ۋە تۈگىم ــىز مەنپەئەتلى ــڭ باقاس ــۇ دۇنيانى ــەن، ب ــان ئىك ــۇغ بولغ ئۇل
مەشــغۇالتلىرىنى ۋاقىتلىــق تاشــالپ نامازنــى ئــادا قىلىشــقا كېلىــڭالر، دېيىــش 

)1( بۇخارى رىۋايىتى
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ئارقىلىــق كىشــىلەرگە ئالــالھ تائاالنــى يــاد ئېتىــش ئۈچــۈن نامــاز ئوقۇشــنىڭ 
ــۇر. ــالن قىلغانلىقت ــا ئې ــى قايت مۇھىملىقىن

3 - ئــەزان غەپلەتتىكــى ۋە ئۇيقۇدىكــى كىشــىلەرنى ئويغىتىــش ئارقىلىــق، 
ئۇالرنىــڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ ئۇلۇغلىقىنــى تەپەككــۇر قىلىشــى ۋە نامــاز ئوقۇشــى 

ئۈچــۈن يېتەكچــى بولىــدۇ.

4 - ئىســالم دىنىدىكــى ئــەزان ھېچقانــداق بىر دىندا بولمىغــان ۋە ئاالھىدە 
خۇسۇســىيەتلەرگە ئىگــە بىــر ئېالنــدۇر. بــۇ، ئالــالھ تائاالنىــڭ بىــر ئىكەنلىكــى 
ۋە ئىســالم دىنىنىــڭ پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ مەڭگۈلــۈك دىنــى ئىكەنلىكىنــى تــا 

قىيامەتكىچــە جاكاراليدىغــان بىردىنبىر شــۇئاردۇر.

تەكبىر ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى

تەكبىــر  - ئەزاندىــن كېيىــن، پــەرز نامازالرنــى ئوقــۇش ئالدىــدا، نامازنىــڭ 
ئۇلۇغــالش  تائاالنــى  ئالــالھ  ھالــدا  قىلغــان  ئېــالن  باشــلىنىدىغانلىقىنى 

دېمەكتــۇر.

تەكبىر ئېيتىشنىڭ ھۆكمى

پــەرز  يەنــى  ئوخشاشــتۇر.  ھۆكمىگــە  ئەزاننىــڭ  ھۆكمــى  تەكبىرنىــڭ 
ــول  ــى ي ــۇن، مەيل ــازا بولس ــى ق ــۇن، مەيل ــادا بولس ــى ئ ــۈن، مەيل ــازالر ئۈچ نام
ئۈســتىدە بولســۇن، مەيلــى ئــۆز يۇرتىــدا بولســۇن پۈتــۈن ھالــالردا ئەرلەرنىــڭ 
تەكبىــر ئوقۇشــى ســۈننەتتۇر. تەكبىرنىــڭ ئەزانغــا ئوخشــمايدىغان تەرەپلىــرى 

تۆۋەندىكىچــە:

 )1( ئــەزان پــەرز نامازالرنــى جامائــەت بىلــەن ئــادا قىلىــش ئۈچــۈن 
ئوقۇلىــدۇ. تەكبىــر بولســا، جامائــەت بىلــەن ئوقۇلســۇن ياكــى يالغۇز ئوقۇلســۇن 

ــدۇ. ــازالر ئۈچــۈن ئوقۇلى ــەرز نام ــۈن پ پۈت

ــدۇ.  ــز ئوقۇلى ــتە تې ــان رەۋىش ــرى بىلىنىدىغ ــڭ ھەرپلى ــر، ئۇنى  )2( تەكبى
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تەكبىــر ئېيتقــان كىشــى ئىككــى ســۆزنى بىــرال نەپــەس بىلــەن بىرلەشــتۈرگەن 
ــاۋاز بىلــەن ئوقۇيــدۇ. ــر ئ ــدا، كېيىنكــى ســۆزنى بى ھال

 )3( تەكبىرنــى، ئەزاننىــڭ ئەكســىچە، مۇنارىــدا ۋە مۇنارىغــا ئوخشــاش 
ــەس. ــەرت ئەم ــۇش ش ــدا ئوق ــى مېكروفون ــدا ياك ــز جاي ئېگى

تەكبىرنىڭ تېكستى

تەكبىرنىڭ تېكستى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:

َرُ  ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.
ْ
ك

َ
َرُ اهلَُل أ

ْ
ك

َ
اهلَُل أ

ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر. َرُ  
ْ
ك

َ
َرُ اهلَُل أ

ْ
ك

َ
اهلَُل أ

 اهلل  ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ.
َّ
ْن ال إِلَ إاِل

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ.  اهلل 
َّ
ْن ال إِلَ إاِل

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ. داً َرُسوُل اهللِ   نَّ ُممَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ئەشھەدۇئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ. داً َرُسوُل اهللِ   نَّ ُممَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ھەييە ئەلەسساالھ. الَةِ    َحَّ َعَ الصَّ

ھەييە ئەلەسساالھ. الَةِ    َحَّ َعَ الصَّ

ھەييە ئەلەلفەالھ. َفالَِح   
ْ
َحَّ َعَ ال

ھەييە ئەلەلفەالھ. َفالَِح   
ْ
َحَّ َعَ ال

قەد قامەتىسساالھ، الَةُ   َمْت الصَّ
َ
ْد قا

َ
ق

قەد قامەتىسساالھ، الَةُ   َمْت الصَّ
َ
ْد قا

َ
ق

ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر. َرُ  
ْ
ك

َ
َرُ اهلَُل أ

ْ
ك

َ
اهلَُل أ

الئىالھە ئىللەلالھ.  اهلُل   
َّ
الَ إِلَ إاِل
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نامازنىڭ تۆتىنچى شەرتى: ئەۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ بايانى

ــا  ــان ۋە ئۇنىڭغ ــب بولىدىغ ــا ئەيى ــپ قالس ــاننىڭ ئېچىلى ــەۋرەت - ئىنس ئ
قاراشــتىن ھايــا قىلىنىدىغــان ئورگانلىــرى دېمەكتــۇر. شــەرىئەت ئســتىالھىدا: 
نامــازدا يۆرگەشــكە تېگىشــلىك بولغــان ۋە ئۇنىڭغــا قــاراش ھــارام بولغــان 
ئەزاالرنىــڭ ھەممىســى ئــەۋرەت دېيىلىــدۇ. نامــاز ئوقۇغانــدا، ئــەۋرەت ئەزاالرنــى 

ــدۇر. ــۇل بولۇشــىنىڭ شــەرتلىرىدىن بېرى ــڭ قوب يۆرگــەش نامازنى

ئەۋرەت ۋە ئۇنىڭ چەك_چېگرىسى

ــا  ــان ۋە ئۇنىڭغ ــب بولىدىغ ــپ قالســا ئەيى ــەۋرەت  - ئىنســاننىڭ ئېچىلى ئ
قاراشــتىن ھايــا قىلىنىدىغــان ئورگانلىــرى دېمەكتــۇر. نامــاز ئوقۇغانــدا، ئەۋرەت 

ئەزاالرنــى يۆگــەش نامازنىــڭ قوبــۇل بولۇشــىنىڭ شــەرتلىرىدىن بېرىــدۇر.

ئەرنىڭ ئەۋرەت جايلىرىنىڭ چەك_چېگرىسى

ئەرنىــڭ ئــەۋرەت ســانىلىدىغان ئەزاســى كىندىكــى بىلــەن ئىككــى تىزىنىــڭ 
ئەمــەس.  ئــەۋرەت  ئەزالىــرى  باشــقا  بۇنىڭدىــن  جايــالردۇر.  ئارىســىدىكى 
ئەرلەرنىــڭ مەيلــى نامــازدا، مەيلــى ئادەتتىكــى ۋاقىتــالردا ئــەۋرەت ســانالغان 
ئەزالىرىنــى يېپىــپ يۈرىشــى پــەرزدۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق 
دېگــەن: »ئەرنىــڭ كىندىكــى بىلــەن ئىككــى تىزىنىــڭ ئارىلىقــى ئەۋرەتتــۇر«)1(.

ئايالنىڭ ئەۋرەت جايلىرىنىڭ چەك_چېگرىسى

ئايالنىــڭ ئەۋرىتــى 3خىــل بولىــدۇ: بىرىنچىســى، ئايالنىــڭ يــات ئــەر 
ۋە مۇســۇلمان ئەمــەس ئايالــالر ئالدىــدا ئــەۋرەت ســانىلىدىغان جايلىــرى، 
ــرى  ــەۋرەت ســانالغان جايلى ــدا ئ ــرى ئالدى ــڭ مەھرەملى ئىككىنچىســى، ئايالنى
ئۈچىنچىســى، ئايالنىڭ مۇســۇلمان ئايال جىنســلىرى ئالدىدا ئەۋرەت ســانالغان 

)1( داراقۇتنى، بەيھەقىي رىۋايىتى
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ــە: ــىيالتى تۆۋەندىكىچ ــڭ تەپس ــدۇر. بۇالرنى جايلىرى

ئايالنىڭ يات ئەرلەر ۋە مۇسۇلمان ئەمەس ئايالالر ئالدىدا ئەۋرەت 

سانىلىدىغان جايلىرى

ئايالنىــڭ يــات ئەرلــەر، مۇســۇلمان ئەمــەس ئايالــالر ۋە مۇســۇلمانالردىن 
بولغــان دىيانــەت ۋە ئەخالقتىــن نېسىۋىســى بولمىغــان ئايالــالر ئالدىــدا يــۈزى، 

ئىككــى ئالىقىنــى ۋە ئىككــى پۇتىدىــن باشــقا پۈتــۈن بەدىنــى ئەۋرەتتــۇر.

ياكــى  ئــەر  ئەمــەس  مۇســۇلمان  ئەرنىــڭ،  يــات  مۇســۇلمان  چۈنكــى 
ــى  ــى كۆرىش ــانىلىدىغان جايلىرىن ــەۋرەت س ــڭ ئ ــۇلمان ئايالنى ــڭ مۇس ئايالنى
توغــرا ئەمــەس. ھەتتــا دىيانــەت ۋە ئەخالقتىــن نېســىۋە ئااللمىغــان بــەزى 
مۇســۇلمان ئايالالرنىــڭ دىنــدار ئايالنىــڭ ئــەۋرەت جايلىرىنــى كۆرىشــى توغــرا 
ئەمــەس. ئۇالرنىــڭ ئەرلەرگــە ســۈپەتلەپ بېرىشــى ياكــى ھازىرقــى پــەن_

تېخنىــكا ئەســىرىدە ئۇنىــڭ يــات ئەرلــەر ئۈچــۈن ئــەۋرەت ســانالغان جايلىرىنــى 
ــى  ــش ئېھتىمال ــە تارقىتى ــك ئادەملەرگ ــان نىيەتلى ــپ، يام ــىمگە تارتىۋېلى رەس
كــۆپ. شــۇ ســەۋەبتىن مۇســۇلمان ئايــال ئۆزىنىــڭ ئىپپــەت، نومۇســىنى قوغداش 
يۈزىســىدىن مۇنــداق ئەخالقســىز ئايالالرغــا ئــەۋرەت جايلىرىنــى ئاچماســلىقى 

ــم. الزى

ئەممــا ئايالنىــڭ زۆرۈرىيــەت يۈزىســىدىن ياكــى دوختۇرغــا كۆرۈنــۈش 
ــن  ــان ئىشــالر قاتارىدى ــى ئېچىشــى رۇخســەت قىلىنغ ــەزى جايلىرىن ــۈن ب ئۈچ
ســانىلىدۇ. چۈنكــى ئىســالم قانۇنىــدا: »زۆرۈرىيــەت مەنئــى قىلىنغــان ئىشــالرغا 

ــار. ــان پىرىنســىپ ب ــدۇ« دەيدىغ ــول قويى ي

ئايالنىڭ مەھرەملىرى ئالدىدا ئەۋرەت سانالغان جايلىرى

ــدا  ــرى( ئالدى ــان تۇغقانلى ــى باغالنمايدىغ ــرى )نىكاھ ــڭ مەھرەملى ئايالنى
ــەۋرەت ســانالغان جايلىــرى ئۇنىــڭ قورســىقى، دۈمبىســى، ئىككــى ئۇياتلىــق  ئ
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ئورگىنــى، ئىككــى تىــزى بولــۇپ، بۇالردىن باشــقا جايلىرى ئەۋرەت ســانالمايدۇ. 
ئۇالرغــا بىلەكلىرىنــى، پۇتلىرىنــى، كۆكســىنى، بويۇنلىرىنــى ۋە چېچىنــى ئاچســا 
ــرى  ــەۋرەت جايلى ــرى ئالدىدىكــى ئ ــاھ بولمايــدۇ«)1((. ئايالنىــڭ مەھرەملى گۇن
ُمْؤِمَنــاِت 

ْ
ــْل لِل

ُ
نــۇر سۈرىســىنىڭ مۇنــۇ ئايەتلىرىــدە ئېنىــق بايــان قىلىنغــان: ﴿َوق

ــا  ــَر ِمْنَه ــا َظَه  َم
َّ

ــنَّ إاِل ــَن زِينََتُه  ُيْبِدي
َ

ــنَّ َوال ُروَجُه
ُ
ــَن ف ــنَّ َوَيَْفْظ بَْصارِِه

َ
ــْن أ ــَن ِم َيْغُضْض

ــاءِ  ْو آَبَ
َ
ــنَّ أ ْو آَبَائِِه

َ
ــنَّ أ ِِه

َ
 ِلُُعوتل

َّ
ــنَّ إاِل ــَن زِينََتُه  ُيْبِدي

َ
ــنَّ َوال ــنَّ َعَ ُجُيوبِِه ــَن ِبُُمرِِه ْب َْرِ َولْ

ْو 
َ
َخوَاتِِهــنَّ أ

َ
ْو بَــِي أ

َ
ْو بَــِي إِْخوَانِِهــنَّ أ

َ
ْو إِْخوَانِِهــنَّ أ

َ
ِِهــنَّ أ

َ
ْبَنــاءِ ُبُعوتل

َ
ْو أ

َ
ْبَنائِِهــنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ِِهــنَّ أ

َ
ُبُعوتل

ِيَن 
َّ

ْفــِل ال وِ الطِّ
َ
ْرَبــِة ِمَن الرَِّجــاِل أ ِ

ْ
وِل اإل

ُ
وِ اتلَّابِِعــَي َغــْرِ أ

َ
ْيَماُنُهــنَّ أ

َ
ــْت أ

َ
ك

َ
ْو َمــا َمل

َ
نَِســائِِهنَّ أ

ــنَّ  ــْن زِينَتِِه ــَي ِم ــا ُيِْف ــَم َم
َ
ــنَّ ِلُْعل رُْجلِِه

َ
ــَن بِأ ْب  يَْرِ

َ
ــاءِ َوال ــْوَراِت النَِّس ــُروا َعَ َع ــْم َيْظَه

َ
ل

ُكــْم ُتْفلُِحــوَن )يەنــى )مۇئمىــن ئايالالرغــا 
َّ
َعل

َ
ُمْؤِمُنــوَن ل

ْ
يَُّهــا ال

َ
َِّ َجِيًعــا أ  اهلل

َ
ــوا إىِل َوتُوُب

ئېيتقىنكــى، ئــۇالر كۆزلىرىنــى نامەھرەملەرگــە تىكىلىــپ قاراشــتىن ساقلىســۇن، 
نومۇســىنى ۋە ئىپپىتىنــى قوغدىســۇن، كۆرۈنــۈپ تۇرىدىغــان قىســىمدىن باشــقا 
ــۇپ  ــەن قوش ــرى بىل ــى ياقىلى ــۇن، ياغلىقلىرىن ــكارا قىلمىس ــى ئاش زىننەتلىرىن
ــن،  ــن ئاتىلىرىدى ــا قېيى ــن، ي ــن، ئاتىلىرىدى ــى ئەرلىرىدى تاڭســۇن، زىننەتلىرىن
يــا ئوغۇللىرىدىــن، يــا ئەرلىرىنىــڭ ئوغۇللىرىدىــن، يــا ئــۆز قېرىنداشــلىرىدىن، 
يــا قېرىنداشــلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىــن، يــا ھەمشــىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىــن، 
يــا دىنــداش ئايالالردىــن، يــا قــول ئاســتىدىكى چۆرىلەردىــن، يــا خوتۇنالرغــا 

)1( دوكتــور يۈســۈپ ئــەل قەرداۋىينىــڭ نۇتقىدىــن. دوكتــور يۈســۈپ قــەرداۋى – 1926-يىلــى مىســىرنىڭ غەربىيــە رايونىــدا 
دۇنياغــا كەلگــەن بولــۇپ، قەدىمىــي ئىلىــم يۇرتــى ئەزھــەردە ئوقــۇپ يېتىشــكەن ئىســالھاتچى ئالىــم. مىســىردىكى »ئــەل 
 -1961 ۋە  ســەۋەبلىك 1949-1954-  بولغانلىقــى  بىــرى  ئەزالىرىدىــن  غوللــۇق  مۇســلىمۇن«جامائىتىنىڭ  ئىخۋانــۇل 
ــۇجاينىڭ  ــپ، ش ــە بېرى ــار دۆلىتىگ ــى قات ــان، 1961- يىل ــە ئېلىنغ ــم تۈرمىگ ــۈچ قېتى ــۇپ ئ ــن بول ــرى ئىلگىرى-كېيى يىللى
نوپۇســىغا ئۆتكــەن ۋە ئــۇ جايــدا ئىســالم ئېنىســتتوتىنىڭ مۇدىــرى بولــۇپ ئىشــلىگەن، 1977-يىلــى قاتــار ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 
ــى  ــان مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش چارىلىرىن ــول بىلىمــى ۋە ئىســالم دۇنياســى دۇچ كېلىۋاتق ــڭ م ــان. ئۆزىنى ــرى بولغ مۇدى
ــىيا  ــى«، »مااليش ــەل مۇكاپات ــاھ فەيس ــى«، »پادىش ــات بانكىس ــالم تەرەققىي ــەن »ئىس ــى بىل ــتىكى تاالنت ــا قويۇش ئوتتۇرىغ
ئىســالم ئۇنىۋېرســىتېتى« ۋە بۇرۇنــاي ســۇلتانى تەرىپىدىــن مۇكاپاتالرغــا نائىــل بولغــان. ھازىــر ئــۇ »دۇنيــا ئىســالم 
ئۆلىمــاالر ئىتتىپاقــى« نىــڭ رەئىســى، »ياۋروپــا تەتقىقــات ۋە پەتىــۋا كېڭىشــى« نىــڭ رەئىســى، »مىســىر ئىســالم تەتقىقــات 
ئاكادېمىيىســىنىڭ ئەزاســى، »ئىســالم دۇنيــا ئىتتىپاقى«تەركىبىدىكــى« ئىســالم فىقھــى ئاكادېمىيىســىنىڭ ئەزاســى، »قاتــار 
ئىســالم بانكىســى« نىــڭ كۆزىتىــش كومىتېتــى ئەزاســى، »ئافرىقــا ئىســالمىي دەۋەت تەشــكىالتى« نىــڭ ئەزاســى، كۇۋېيــت 
دۆلىتــى »زاكات ئىشــلىرى كومىتېتــى« نىــڭ مۇئاۋىــن مۇدىــرى، »ئىســالم ئونالين«تــور بېكىتىنىــڭ مۇدىــرى قاتارلىــق 

ــلىمەكتە. ــى ئىش خىزمەتلەرن
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ئېھتىياجــى يــوق خىزمەتچىلەردىــن، يــا ئايالالرنىــڭ ئۇياتلىــق جايلىرىنــى 
ــى  ــۇن، زىننەتلىرىن ــىلەرگە كۆرسەتمىس ــقا كىش ــن باش ــان بالىالردى ئۇقمايدىغ
كىشــىلەرگە بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن ئاياغلىرىنــى يەرگــە ئۇرمىســۇن، ئــى مۇئمىنلەر! 

بەختكــە ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن ھەممىــڭالر ئالالھقــا تەۋبــە قىلىــڭالر﴾)1(.

ئومۇمــەن قىلىــپ ئېيتقانــدا، ئايــال ئۆزىنىــڭ مەھرەملىرى ئالدىــدا نورمالدا 
ــپ  ــى ئېچى ــان جايلىرىن ــە بۇيرۇلمايدىغ ــپ يۈرســە ئەيىبك ــدە ئېچى ــۆي ئىچى ئ

يۈرســە بولىــدۇ)2(.

ئايالنىڭ دىنداش ئايال جىنسلىرى ئالدىدا ئەۋرەت سانالغان جايلىرى

ئايالنىــڭ مۇســۇلمان يــات ئايالــالر ئالدىــدا ئــەۋرەت ســانالغان جايلىــرى 
ئۆزىنىــڭ مەھرەملىــرى ئالدىــدا ئــەۋرەت ســانالغان جايلىرىنىــڭ ئۆزىــدۇر. 
ــپ  ــە داۋام قىلى ــن ھازىرغىچ ــاالمنىڭ زامانىدى ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب چۈنك
كەلگــەن ئىســالمىي ئــادەت مۇشــۇ بولــۇپ، مۇســۇلمان ئايالالرنىــڭ ئىــش 
ئورۇنلىرىــدا، ئــۆي ئىچىــدە ۋە مۇســۇلمان ئايالالرنىــڭ ئارىســىدا بېشــىنى، 
بويۇنلىرىنــى، پــۇت ۋە قوللىرىنــى، شــۇنداقال ئېچىــپ يۈرســە ئادەتتــە ئەيىــب 

ــزدۇر)3(. ــى جائى ــۇپ يۈرىش ــۇق قوي ــى ئوچ ــانالمايدىغان جايلىرىن س

ــى  ــۇزۇن كىيىملەرن ــازادە ۋە ئ ــەڭ، ئ ــە ك ــڭ ھەمىش ــۇلمان ئايالالرنى مۇس
كىيىشــى، يــۈزى، ئىككــى قولــى ۋە ئىككــى پۇتىغــا ئوخشــىغا ئادەتتــە ئوچــۇق 
تۇرىدىغــان ئەزالىرىدىــن باشــقا جايلىرىنــى يېپىــپ يۈرۈشــى ئىســالمىي گــۈزەل 

ــڭ جۈملىســىدىن ســانىلىدۇ. ئەخالقنى

ــڭ  ــەن نارىســىدە قىزالرنى ــىغا يەتمىگ ــۆرۈش يېش ــادەت ك ــا تېخــى ئ ئەمم
نامــازدا بولســۇن، ياكــى نامــاز ســىرتىدىكى نورمــال ۋاقىتــالردا بولســۇن، بــەزى 
ئــەۋرەت ئەزالىــرى ئېچىلىــپ قالســىمۇ، ئۇالرغــا گۇنــاھ بولمايــدۇ ۋە ئوقۇغــان 

)1( نۇر سۈرىسى31-ئايەت.
دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ پەتىۋالىرىدىن.  )) )2(

)3( سەئۇدى ئەرەبىستانى پەتىۋا كۆمىتېتىنىڭ پەتىۋاسىدىن.
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ــدۇ. نامازلىرىمــۇ بۇزۇلماي

ئەۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ ھېكمىتى

ئــەۋرەت  قىلىنىدىغــان  ھايــا  قېلىشــىدىن  كــۆرۈپ  ئىنســانالرنىڭ   -  1
ئالدىــدا  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  بولغــان  ئىگىســى  ئىنســانالرنىڭ  جايالرنىــڭ، 

قىلىــش. ھايــا  تورۇشــىدىن  ئېچىلىــپ 

2 - ئادەتتىكــى چاغــالردا ئــەۋرەت جايالرنــى ئېچىشــقا بولمىغــان يــەردە، 
ــدا يۆگــەش تېخىمــۇ  ــازدا( تۇرغان ــى نام ــدا ) يەن ــالھ تائاالنىــڭ ئالدى ــى ئال ئۇن

زۆرۈردۇر.

ــدۇ.  ــەن بولى ــرى بىل ــۇق كىيىملى ــۈزەل ۋە تول ــى گ ــاننىڭ زىننىت 3 - ئىنس
ئىنســانالر ئادەتتــە بىــرەر باشــلىق ياكــى رەئىــس بىلــەن كۆرۈشــمەكچى بولســا، 
ئــەڭ گــۈزەل ۋە مۇكەممــەل كىيىملىرىنــى كىيىشــىپ بارىــدۇ. ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ھۇزۇرىغــا كېلىــپ ئۇنىــڭ بىلــەن مەنىــۋى مۇالقاتتــا بولماقچــى بولغــان كىشــى 

قانــداق زىننەتلىنىشــى كېــرەك!؟

ــەر  ــۈزەل كىيىمل ــپ، ئېســىل، گ ــى يېپى ــەۋرەت جايلىرىن ــاننىڭ ئ 4 - ئىنس
بىلــەن زىننەتلىنىشــى، ئۇنــى باشــقا مەخلۇقاتالردىــن ئايرىــپ تۇرىدىغــان بىــر 

ئېســىل خىســلەتتۇر.

ئايــال   - ئــەر   بولســۇن،  ۋاقىتــالردا  باشــقا  ۋە  بولســۇن  نامــازدا   -  5
ــە  -  ــى، پىتن ــى يۆرگىش ــەۋرەت جايلىرىن ــڭ ئ ــىنىڭ ئۆزىنى ــداق كىش ــەر قان ھ
پاســاتالردىن ۋە يامــان نىيەتلىــك كۆزلەردىــن ساقلىنىشــنىڭ بىــر كاپالىتىــدۇر.

ئەۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ ئەدەپلىرى

ئىنســاننىڭ تاشــقى ئەۋرەتلىرىنــى يېپىشــى پــەرز بولغــان ئىكــەن، ئۇنىــڭ 
ئۇيــات  قالســا  كــۆرۈپ  باشــقىالر  قەلبىدىكــى  يەنــى:  ئەۋرىتىنــى  ئىچكــى 
بولىدىغــان ناچارلىقالرنــى يېپىشــى ئەلۋەتتــە پــەرزدۇر. قەلبتىكــى ناچارلىقالرنى 
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يېپىــش دېگەنلىــك ― ئالــالھ تائاالنىــڭ ھۇزۇرىغــا بېرىشــتا تاشــقى ئەزاالرنــى 
پــاكالپ، ئەۋرەتلەرنــى ياپقاننىــڭ ســىرتىدا، قەلبتىكــى گۇناھالرنىــڭ كىرلىرىنى 
تەۋبــە ۋە پۇشــايماننىڭ ســۈيى بىلــەن يۇيــۇش بىلــەن بىرگــە، ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ئالدىــدا كۆرۈنۈپ قېلىشــىدىن ھايا قىلىنىدىغان كۆرەلمەســلىك، تەكەببۇرلۇق، 
ــي  ــن خالى ــار ئىللەتلەردى ــق ناچ ــۈك قاتارلى ــاداۋەت، ئاچكۆزل ــمەنلىك، ئ دۈش
ــار  ــۇ ناچ ــى ب ــدا، قەلبتىك ــا تۇرغان ــەن، نامازغ ــۇر. خۇسۇس ــۇش دېگەنلىكت بول
ئىللەتلــەر بىلــەن ئالــالھ تائاالنىــڭ ھۇزۇرىغــا كېلىشــتىن ھايــا قىلغانلىــق 
يۈزىســىدىن گۇناھالرغــا تەۋبــە قىلىــپ، قەلبنــى پــاكالپ تــۇرۇش تېخىمــۇ 
زۆرۈردۇر. چۈنكــى كىشــىلەر قەلبىدىكــى ناچــار ئىللەتلەرنــى باشــقىالرنىڭ 
ــكارا  ــەدەر كىشــىلەرگە ئاش ــدۇ ۋە مۇمكىــن ق ــا قىلى ــىدىن ھاي ــپ قېلىش بىلى
قىلماســلىققا تىرىشــىدۇيۇ، قەلبلەردىكىلەرنــى ئەينــەن بىلىــپ تۇرغۇچــى ئالــالھ 
تائاالدىــن ھايــا قىلمايــدۇ. ئالــالھ تائاالدىــن ھايــا قىلىــش باشــقىالردىن ھايــا 

ــە زۆرۈر ئەمەســمۇ؟! قىلىشــتىن ئەلۋەتت

نامازنىڭ بەشىنچى شەرتى: قىبلىگە يۈزلىنىش

ــى مەســجىدى  ــۈن ۋۇجۇدىن ــى ۋە پۈت ــازدا يۈزىن ــش - نام قىبلىگــە يۈزلىنى
ــۇر. ــش دېمەكت ــە قارىتى ــە تەرەپك ھەرەمدىكــى كەئب

كەئبىنــى كــۆرۈپ تۇرىدىغــان ۋە ئۇنىــڭ ئەتراپىــدا تۇرغــان كىشــىلەرنىڭ 
ئۆزىنــى  كەئبىنىــڭ  تۇرىشــى،  قارىتىــپ  كەئبىگــە  كۆكســىنى  ۋە  يۈزىنــى 
كۆرەلمەيدىغــان ۋە يىراقالردىكــى كىشــىلەرنىڭ كەئبىنىــڭ تەرىپىگــە يۈزلىنىــپ 
تۇرىشــى نامازنىــڭ دۇرۇس بولۇشــىنىڭ شــەرتلىرىدىن بىرىــدۇر. ئالــالھ تائــاال 
ــپ  ــان قىلى ــى باي ــە يۈزلىنىشــنىڭ شــەرت ئىكەنلىكىن ــدا قىبلىگ ــاز ئوقۇغان نام
ــِجِد  َمْس

ْ
ــْطَر ال ــَك َش ــَولِّ وَْجَه

َ
ــەن: ﴿ف ــداق دېگ ــاالمغا مۇن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

ــى  ــازدا( يۈزۈڭن ــى  ))نام ــْطرَهُ﴾ يەن ــْم َش  وُُجوَِهُك
ْ
ــوا

ُّ
َول

َ
ــْم ف نُت

ُ
ــا ك ــُث َم ــرَاِم وََحْي َ احلْ

مەســجىدى ھەرەمگــە قاراتقىــن. قەيــەردە بولمــاڭالر )نامــازدا( يۈزۈڭالرنــى 
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ــڭالر[)1(.  ــە قىلى ــەرەم تەرەپك ــجىدى ھ مەس

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھــەر قانــداق بىــر نامازنــى قىبلىگــە قــاراپ 
ئوقۇيتتــى ۋە باشــقىالرنىمۇ قىبلىگــە قــاراپ ئوقۇشــقا بۇيــرۇپ مۇنــداق دېگــەن: 
»نامــاز ئوقۇماقچــى بولســاڭ، ئــاۋۋال تاھــارەت ئالغىــن، ئاندىــن قىبلىگــە قاراپ 

تەكبىــر ئېيــت«)2(. 

پەرزنىــڭ تۆۋىنىدىكــى ۋاجىــپ، ســۈننەت ۋە نەپلــە نامازلىرىنــى ئات_ئــۇالغ 
ۋە زامانىــۋى قاتنــاش قۇراللىــرى ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ ئۇنىــڭ يۆنىلىســىگە 
قــاراپ ئوقۇســا بولىــدۇ. »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەپەردە بولغىنىــدا نەپلە 
ۋە ۋىتىــر نامازلىرىنــى ئــۇالغ ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ، ئــۇالغ كېتىۋاتقــان تەرەپكــە 

قــاراپ ئىمــا – ئىشــارەت بىلــەن ئوقۇيتتــى«)3(.

ئەممــا پــەرز نامازالرنــى قىبلىگــە قــاراپ ئوقــۇش شــەرت. »پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ســەپەر ئۈســتىدە پــەرز نامازالرنــى ئوقۇماقچــى بولغىنىــدا، 

ئۇالغدىــن چۈشــۈپ قىبلىگــە قــاراپ تــۇرۇپ ئوقۇيتتــى«)4(.

قىبلىگە قاراشقا ئىمكانىيەت بولمىغاندا قانداق قىلىش كېرەك؟

ئېھتىيــات  دۈشــمەندىن  بولغانلىــق،  مەيدانىــدا  ئــۇرۇش  كېســەللىك، 
قىلغانلىــق، قاتنــاش قوراللىرىنىــڭ ئۈســتىدە بولغانلىــق ســەۋەبلەردىن قىبلىگە 
ــادە بولســۇن  ــەت بولمىغــان شــارائىتالردا، پىي ــاز ئوقۇشــقا ئىمكانىي ــاراپ نام ق
ياكــى قاتنــاش قوراللىرىــدا بولســۇن، شــۇ ۋاقىتتىكــى شــارائىتقا قــاراپ، ئىمــكان 
قــەدەر قىبلىگــە، ئىمكانىيــەت بولمىســا قايســىبىر تەرەپكــە قــاراپ ناماز ئوقۇســا 

)1( بەقەرە سۈرىسى 144 - ئايەت.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
)3( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)4( بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايىتىي.
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ــدۇ)1(.  بولۇۋېرى

ــالَة  ــوَاِت وَالصَّ
َ
ــوا َعَ الَصل ــدۇ: ﴿َحافُِظ ــداق دەي ــە مۇن ــۇ ھەقت ــاال ب ــالھ تائ ئال

َبانـًـا﴾ يەنى ) نامازالرنــى، بولۇپمۇ 
ْ
رَِجاالً اَْوُرك

َ
ــاِْن ِخْفُتــْم ف

َ
. ف انِيـْـِنَ

َ
ْوُمــْوا هللِ ق

ُ
وُْســطى َوق

ْ
ِال

ئەســىر نامىزىنــى داۋامالشــتۇرۇڭالر. ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىــدا  ئىتائەتمەنلىــك  ۋە 
ئەيمىنىــش بىلــەن تــۇرۇڭالر. قورقۇنچتــا قالغىنىــڭالردا، )نامازلىرىڭالرنــى( 

پىيــادە ياكــى ئۇالغلىــق كېتىــپ بېرىــپ ئــادا قىلىــڭالر﴾)2(. 

يۇقىرىقــى شــارائىتالر ســەۋەبىدىن قىبلىگــە قاراشــقا ئىمكانىيىتــى بولمىغان 
ــاز ئوقۇشــى  ــاراپ نام ــا ق ــە بولمىســۇن ئۇنىڭغ كىشــىلەرنىڭ قايســىبىر تەرەپك

قىبلىنىــڭ ئورنىــدا بولــۇپ قوبــۇل قىلىنىــدۇ.

ْوا 
ُّ
ْيَنَمــا تَُول

َ
ا
َ
ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوهللِ الَمــْرُِق وَالَمْغــرُِب ف

ــُه اهللِ﴾  يەنــى )مەشــرىقمۇ، مەغرىپمــۇ ئالالھنىڭــدۇر، قايســى تەرەپكــە  ــمَّ وَْج َفَث
يۈزلەنســەڭالرمۇ، ئــۇ ئالالھنىــڭ تەرىپىــدۇر()3(. 

قىبلىنى تاپالمىغان چاغدا قانداق قىلىش كېرەك؟

ســەپەر ئۈســتىدە قاراڭغۇلۇق ياكى ھاۋانىڭ بۇلۇتلۇق بولغانلىقى ســەۋەبى 
بىلــەن قىبلــە تەرىپىنــى بىلەلمىگــەن كىشــى قىبلىنــى ســوراپ بىلىشــكە ئــادەم 
تاپالمىغــان ياكــى كومپاســقا ئوخشــاش تەرەپلەرنــى كۆرســەتكۈچ ســايمانلىرىمۇ 
بولمىغــان شــارائىتتا، قىبلىنــى تېپىــش ئۈچــۈن ئىزدىنىــپ ئــۆز قانائىتىگــە 
كــۆرە قىبلــە تەرەپنــى بەلگىلــەپ نامــاز ئوقۇيــدۇ. ئۇنىــڭ بــۇ ۋاقىتتىكــى 
ــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، ئۇنىڭ»قىبلــە«  نامىــزى دۇرۇس بولىــدۇ. نامــاز ئوقۇل
دەپ ئۇنىڭغــا قــاراپ نامــاز ئوقۇغــان تەرىپــى قىبلــە ئەمەســلىكى ئېنىقالنغــان 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 17 - بەت.
)2( بەقەرە سۈرىسى 139 - ئايەت.
)3( بەقەرە سۈرىسى 115 - ئايەت.
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ھالدىمــۇ، ئۇنىــڭ ئوقۇغــان نامىــزى دۇرۇســتۇر. ئۇنــى قايتــا ئوقۇمايــدۇ.

ئەممــا ئــۇ كىشــى، ئــۆز قانائىتىگــە كــۆرە قىبلــە دەپ بەلگىلــەپ ئۇنىڭغــا 
ــڭ  ــۇ تەرەپنى ــان ب ــاز ئوقۇۋاتق ــاراپ نام ــنادا، ق ــان ئەس ــاز ئوقۇۋاتق ــاراپ نام ق
قىبلــە ئەمەســلىكى ئېنىقلىنىــپ، ھەقىقىــي قىبلــە ئــۇ كىشــىگە ئايــان بولغــان 
شــارائىتتا، ئــۇ، نامىزىنــى بۇزماســتىن، نامــازدا تــۇرۇپ، »قىبلــە« دەپ بىلىنگەن 
تەرەپكــە چۆرۈلىــدۇ. ئەگــەر قىبلىنــى تېپىــش ئۈچۈن ئىزدەنمەســتىن، قايســىبىر 
تەرەپنــى »قىبلــە« دەپ گۇمــان قىلىــپ نامــاز ئوقۇغــان بولــۇپ، كېيىــن ئۇنىــڭ 
قــاراپ نامــاز ئوقۇغــان تەرىپىنىــڭ قىبلــە ئەمەســلىكى بىلنســە، ئۇنىــڭ نامىــزى 

باتىلــدۇ. قايتــا ئــادا قىلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ)1(. 

قىلىــپ  ھىجــرەت  مەدىنىگــە  مەككىدىــن  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ــاي  ــە ئ ــون يەتت ــى بويىچــە ― ئ ــى ئادىت ــۇ ― مەككىدىك ــن كېينم كەلگەندى
يەھۇدىيــالر  ئوقۇيــدۇ.  نامــاز  قــاراپ  بەيتۇلمۇقەددەســكە  پەلەســتىندىكى 
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى »ئــۇ بىزگــە ئەگىشــىدۇ. چۈنكــى ئــۇ بىزنىــڭ 
قىبلىمىزگــە قــاراپ نامــاز ئوقۇيــدۇ« دەپ ئەيىبلەشــكە باشــلىغاندا، پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ناھايىتــى پەرىشــان بولىــدۇ. كېىچىلىــرى ســىرتقا چىقىــپ 
ــدۇ.  ــى كۈتى ــرەر ۋەھي ــن بى ــالھ تائاالدى ــدە ئال ــە ھەققى ــاراپ، قىبل ــا ق ئۇپۇقق
بەنــى  مەدىنىدىكــى  كېيىــن  كىرگەندىــن  ۋاقتــى  نامــاز  قىلىــپ  شــۇنداق 
ــان  ــۇپ بولغ ــەت ئوقۇل ــى رەكئ ــن ئىكك ــىن نامازدى ــەلىمە مەســجىدىدە پىش س
ــەن  ــرى بىل ــڭ ئەم ــالھ تائاالنى ــل ئەلەيھىسســاالم ئال ــا، پەرىشــتە جىبرى ۋاقىتت
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ ئۇنــى نامــازدا تۇرغــان ھالىتىــدە 
ــا  ــۇ ســۆزىنى ئۇنىڭغ ــڭ مۇن ــالھ تائاالنى ــدۇ ۋە ئال ــە يۈزلەندۈرى ــە تەرەپك كەئب
ــَولِّ وَْجَهَك 

َ
هــا ف

َ
ــًة تَْرضا

َ
َنَّــَك قِْبل ُنَولِّ

َ
ل
َ
ءِ ف

َ
ــما ــَب وَْجِهــَك يِف السَّ

ُّ
ــْد نـَـرَى َتَقل

َ
يەتكۈزىــدۇ: ﴿ق

ــِجِد احَلــراََم﴾ يەنــى )بىــز ســېنىڭ )كەئبــە قىبلــەڭ بولۇشــنى تىلــەپ(  ــطَر الَمْس َش
قايتــا - قايتــا ئاســمانغا قارىۋاتقانلىقىڭنــى كــۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىــز. ســېنى چوقــۇم 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 18 - بەت.
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ســەن ياقتۇرىدىغــان قىبلىگــە يۈزلەندۈرىمىــز. )نامــازدا( يۈزۈڭنــى مەســجىدى 
ــن[)1(.  ــە قىلغى ــەرەم تەرەپك ھ

قىبلىگە يۈزلىنىشنىڭ ئەدەپلىرى

نامــاز ئوقۇغانــدا، كۆكســىنى ۋە يۈزىنــى قىبلــە تەرەپكــە قاراتقــان كىشــى، 
ئەلۋەتتــە قەلبىنىمــۇ، دۇنياۋىــي غەرەزلەردىــن، نەپســىي ھەۋەســلەردىن ئــازات 
قىلغــان ھالــدا، ئالــالھ تائاالنىــڭ ھۇزۇرىغــا يۈزلەندۈرۈشــى ۋە ئەقلىنــى، 
پىكرىنــى شــۇنداقال پۈتــۈن ۋۇجۇدىنــى ئــۆزى مۇناجــات قىلماقچــى بولغــان 
ئىگىســى ئالــالھ تائاالغــا بېغىشلىشــى قىبلىگــە يۈزلىنىشــنىڭ ئەدەپلىرىدىنــدۇر.

نامازدا قىبلىگە يۈزلىنىشنىڭ سىرى

نامازدا قىبلىگە يۈزلىنىشنىڭ سىرلىرىدىن:

1 - پەيغەمبەرلەرنىڭ پېشىۋاســى ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۈننىتىنى 
بەرپــا قىلىــش ۋە قەلبلــەردە ئۇنىــڭ يادىنــى داۋام قىلــدۇرۇش.

2 - نامــاز ئوقۇغــان كىشــى يۈزىنــى كەئبــە تەرەپكــە قارىتىــش بىلــەن 
ئۇنىــڭ پۈتــۈن ئەزالىــرى كەئبــە تەرەپكــە يۈزلىنىــپ تۇرىــدۇ. نەتىجىــدە، قەلــب 
ــدا  ــالھ دەرگاھى ــڭ ئال ــۇرۇپ، نامازنى ــدا ت ــەن ھال ــن ئەيمەنگ ــالھ تائاالدى ئال
قوبــۇل بولۇشــى ئۈچــۈن ئــۆز رولىنــى كۆرســىتىدۇ. چۈنكــى يــۈز بىلــەن بــەدەن 
ــان  ــۇپ بېرىلىدىغ ــا قوي ــۆز ھالىغ ــتىن، ئ ــە يۈزلەنمەس ــر تەرەپك ــەن بى مۇئەيي
قىلىشــى،  ھەرىكــەت  خالىغانچــە  ئورگانلىــرى  بارچــە  ئىنســاننىڭ  بولســا، 
جۈملىدىــن كــۆز ھــەر تەرەپكــە قارىشــى بىلــەن قەلبمــۇ شــۇالر بىلــەن مەشــغۇل 
بولــۇپ كېتىــپ، نامازنىــڭ دۇرۇس يوســۇندا ئــادا قىلىنىشــىغا ئەلۋەتتە ســەلبىي 
تەســىر بېرىــدۇ. شــۇڭا قىبلىگــە يۈزلىنىــش پــەرز قىلىنغــان بولۇشــى مۇمكىــن.

3 - نامــازدا قىبلىگــە يۈزلىنىــش بىلــەن ئىنســاننىڭ قەلبــى ئــارام تاپىــدۇ 

)1( بەقەر سۈرىسى 144 - ئايەت.
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ۋە پۈتــۈن مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزئــارا قېرىنــداش ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىلدۇرىدۇ. 
ــە  ــە تەرەپك ــۇ كەئب ــازدا ش ــۇلمانالر نام ــۈن مۇس ــارىدىكى پۈت ــەر ش ــى ي چۈنك
يۈزلىنىــدۇ. بــۇ ھــەر قانــداق مۇســۇلمان كىشــىگە ئۆزىنىڭ يالغۇز ئەمەســلىكىنى 
ــى  ــاق ئىكەنلىكىن ــەن ئورت ــۇلمانلىرى بىل ــا مۇس ــۈن دۇني ــە پۈت ــۇ ئىبادەتت ۋە ب

ھېــس قىلدۇرىــدۇ.

4 - قىبلىگــە قــاراش ئارقىلىــق دىلنــى، ئەقىلنــى ۋە پۈتــۈن ئەزاالرنــى 
ئالالھقــا قۇلچىلىــق ئــادا قىلىشــتىن ئىبــارەت بــۇ ئۇلۇغــۋار مەقســەتكە قارىتىــش 
بىلــەن ئىبادەتنىــڭ جەۋھىــرى بولغــان ئىخالســنى ھاســىل قىلغىلــى بولىــدۇ.

5 - قىبلىگــە يۈزلىنىــش مۇســۇلمانالرنى گەرچــە ئــۇالر مۇســاپە جەھەتتىــن 
بىــر  - بىرىدىــن يىراقتــا بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ دىلــى ئالــالھ تائاالغــا ئىبــادەت 

قىلىشــتىن ئىبــارەت ئورتــاق مەقســەتتە بىــر ئىكەنلىكىنــى نامايــان قىلىــدۇ.

نامازدا نېمە ئۈچۈن كەئبە تەرەپكە يۈز كەلتۈرىمىز؟

نامــازدا كەئبــە تەرەپكــە يۈزلىنىــش ۋە ھــەج، ئۆمــرە ئــادا قىلغانــدا، 
دىــن   ― مەقســەت  قىلىشــتىكى  تــاۋاپ  ئايلىنىــپ  ئەتراپىنــى  كەئبىنىــڭ 
دۈشــمەنلىرىنىڭ ئويلىغىنىــدەك ― كەئبىگــە چوقۇنــۇش يۈزىســىدىن ئەمــەس، 
ــە  ــى مەســجىدى ھــەرەم تەرەپك ــازدا( يۈزۈڭن ــڭ ﴿ )نام ــالھ تائاالنى ــى ئال بەلك
قىلغىــن﴾ دەپ بۇيرىغــان ئەمرىگــە بىنائــەن، ئالــالھ تائاالغــا ئىبــادەت قىلىــش 
يۈزىســىدىن كەئبــە تەرەپكــە قارايمىــز ۋە ھــەج، ئۆمرىنــى كەئبىنىــڭ ئەتراپىنــى 
ــدۇ.  ــال قىلىنى ــر ئالالھقى ــەت بى ــادەت پەق ــز. ئىب ــەن قىلىمى ــش بىل ــاۋاپ قىلى ت
ــالھ ئەمــەس، ياكــى ئۇنىــڭ تۇرىدىغــان جايىمــۇ ئەمــەس. چۈنكــى  ــە ئال كەئب
ئالــالھ تائــاال جــاي ۋە تەرەپلەرگە مەخســۇس بولۇشــتىن ئۈســتۈندۇر، ئەلۋەتتە.

مەركەزلەشــتۈرۈش،  يەرگــە  بىــر  يۈزىنــى  مۇســۇلمانالرنىڭ  ئالــالھ 
ئىبادەتنىــڭ پەقــەت بىــر ئالالھقىــال قىلىنىدىغانلىقىنــى بىلــدۈرۈش ۋە ھېــس 
قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن، ئۇالرنــى كەئبىگــە يۈزلىنىشــكە بۇيرىغــان. بــۇ ھەرگىزمــۇ 
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ــەردە  ــۆپ ئايەتل ــۇڭا ك ــەس. ش ــك ئەم ــڭالر دېگەنلى ــادەت قىلى ــە ئىب كەئبىگ
ــى  ــى  [دىنىڭن ــِن﴾ يەن يْ ُ ادلِّ

َ
 ل

ً
ــا ــِد اهلَل خُمْلِص ْعُب

َ
ــاال مۇســۇلمانالرغا: ﴿فا ــالھ تائ ئال

خالىــس قىلغــان ھالــدا ئالالھقىــال ئىبــادەت قىلغىــن﴾ دەپ ئەمــر قىلىــش 
ئارقىلىــق ئىبادەتنــى ئالــالھ تائاالنىــڭ ئۆزىگىــال قىلىشــقا قايتــا  - قايتــا 
بۇيرىغــان، ئاندىــن نامازغــا ئوخشــاش بــەزى ئىبادەتلــەر ئۈچــۈن كەئبــە 
ــَولِّ وَْجَهــَك 

َ
﴿ف تائاالنىــڭ:  ئالــالھ  قىلغــان.  يۈزلىنىشــنى شــەرت  تەرەپكــە 

ــە  ــەرەم تەرەپك ــى مەســجىدى ھ ــازدا(، يۈزۈڭن ــى )نام ــراَِم﴾ يەن ــِجِد احَل َشطرَالَمْس
قىلغىــن﴾ دېگــەن ســۆزىدىن مەســجىدى ھەرەمگــە ئىبــادەت قىلغىــن، دېگــەن 
مەنــە چىقمايــدۇ. بــۇ ئايــەت پەقــەت نامــازدا قىبلىگــە قاراشــنىڭ الزىملىقىنــى 
ئىپادىلەيــدۇ، بــەس. شــۇنداقال، ھاجىــالر ۋە ئۆمــرە قىلغۇچىالرنىــڭ، كەئبىنىــڭ 
ئەتراپىنــى تــاۋاپ قىلىشــىمۇ كەئبىگــە چوقۇنغانلىقتىــن ئەمــەس، بەلكــى ئالــالھ 
ــاۋاپ  ــى ت ــدى. چۈنكــى كەئبىن ــداش يۈزىســىدىن ئى ــى ئورۇن ــڭ ئەمرىن تائاالنى
قىلىــش ھــەج ۋە ئۆمرىنىــڭ پەرزلىرىدىــن بىرىــدۇر. شــۇڭا ئالــالھ تائــاال ھــەج 
ْــِه َســبِْيالً﴾  يەنــى )قادىــر  َع إلَ

َ
ِس ِحــجُّ الَْيــِت َمــْن إْســَتطا

َ
ِّ َعَ انلـّـا توغرســـــىدا: ﴿وهلِل

بۇاللىغــان كىشــىلەرنىڭ ئالــالھ ئۈچــۈن بەيتۇلالھنــى ھــەج قىلىشــى پــەرز 
ــە  ــڭ كەئبىگ ــۇ ئىبادەتنى ــارەت ب ــن ئىب ــق ھەجدى ــش ئارقىلى ــدى﴾ دېيى قىلىن
ــالھ  ــەت ئال ــى ئۇلۇغــالش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى پەق ــۇش ياكــى ئۇن چوقۇن

ــەن. ــدە تەكىتلىگ ــى ئاالھى ــال قىلىنىدىغانلىقىن ــاال ئۈچۈن تائ

ئىســمائىل  ئوغلــى  ۋە  ئىبراھىــم  پېشۋاســى  پەيغەمبەرلەرنىــڭ  كەئبــە 
ئەلەيھىسســاالمالر ئالالھقــا ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈن بىنــا قىلغان بىــر ئىبادەت 
ئۆيىــدۇر. ئــۇ، چوقۇنۇشــقا ئەمــەس، پەقــەت ھۆرمەتكىــال اليىقتــۇر. ئادەتتىكــى 
مەســجىدلەرنىڭ ھۆرمىتــى ئــۇ مەســجىدلەرگە كىرگەنــدە ئىككــى رەكئــەت 
ــۇل مەســجىد« نامىــزى ئوقــۇش ئارقىلىــق ئىپادىلەنســە، كەئبىنىــڭ  »تەھىيەت
ھۆرمىتــى مەســجىدى ھەرەمگــە كىرگــەن كىشــىنىڭ كەئبىنىــڭ ئەتراپىنى يەتتە 
قېتىــم تــاۋاپ قىلىشــى ئارقىلىــق ئىپادىلىنىــدۇ. بــۇ، مەســجىدى ھەرەمگــە تاۋاپ 
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ــان ئوقــۇش،  ــا قۇرئ ــدۇر. ئەمم ــەن كىرگــەن كىشــى ئۈچۈن ــى بىل قىلىــش نىيىت
ۋەز – نەســىھەت ئــاڭالش ۋە ياكــى قانداقــال بىــر مەقســەت بىلــەن مەســجىدى 
ھەرەمگــە كىرگــەن كىشــىنىڭ ئىككــى رەكئــەت »تەھىيەتۇل مەســجىد« نامىزى 
ــۇش ئۈچــۈن قايســىبىر مەســجىدكە كىرگــەن  ــاز ئوق ئوقۇشــى ســۈننەتتۇر. نام
ئادەمنىــڭ شــۇ نامازنــى ئــادا قىلىشــى ئۇنــى »تەھىيەتــۇل مەســجىد« نامىــزى 

ئوقۇشــتىن بىھاجــەت قىلىــدۇ.

نامازنىڭ ئالتىنچى شەرتى: نىيەتنىڭ بايانى

نىيەت  - قەلبتىكى مەقسەت دېمەكتۇر.

نامازنىــڭ نىيىتــى  - ئالــالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن نامــاز ئوقۇشــنى كۆڭۈلگــە 
پۈتــۈش دېمەكتــۇر. نىيەتنىــڭ ئورنــى قەلــب بولغاچقــا، نامــاز ئوقۇماقچــى 
كۆڭلىگــە  بولغانلىقىنــى  ئوقۇماقچــى  نامازنــى  قايســى  كىشــىنىڭ  بولغــان 
پۈتۈشــى شــەرتتۇر. نىيەتنــى تىــل بىلــەن ســۆزلەش شــەرت ئەمــەس. نامــاز ۋە 
ــۇل بولۇشــى ئۈچــۈن  ــدا قوب ــالھ تائاالنىــڭ دەرگاھى باشــقا ئىبادەتلەرنىــڭ ئال
نىيەتنىــڭ شــەرت ئىكەنلىكــى ھەققىــدە كەلگــەن ئايەتلــەر ناھايىتــى كۆپتــۇر. 
ــَي  ََّ خُمْلِِص ــُدوا اهلل  ِلَْعُب

َّ
ــُروا إاِل ِم

ُ
ــا أ ــۇ ســۆزى: ﴿َوَم ــڭ مۇن ــالھ تائاالنى ــن ئال ئۇالدى

ــۇالر  ــى )ئ ــِة ﴾ يەن َقيَِّم
ْ
ــُن ال ِــَك ِدي َكةَ وََذل ــزَّ ــوا ال ةَ َويُْؤتُ

َ
ــال ــوا الصَّ ــاَء َويُِقيُم ــَن ُحَنَف ي ُ ادلِّ

َ
ل

دىننــى ئالالھقــا خــاس قىلغــان، ھــەق دىنغــا ئېتىقــاد قىلغــان ھالــدا پەقــەت 
ــى  ــقا، زاكاتن ــادا قىلىش ــەل ئ ــى مۇكەمم ــقا، نامازن ــق قىلىش ــال قۇلچىلى ئالالھقى

ــدۇر)1(.  ــرا دىن ــە شــۇ توغ ــدى. ئەن ــان ئى بېرىشــكە بۇيرۇلغ

ئىبادەتنــى ئالالھقىــال خالىــس قىلىشــتىن ئىبــارەت بولغــان ئىخــالس 
- قەلبتــە شــۇنىال نىيــەت قىلىــش بىلــەن ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ئەمەللەرنىــڭ دۇرۇس بولۇشــى ئۈچــۈن نىيەتنىــڭ شــەرت 
 

ِّ
ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: }إِنَّمــا األْعَمــاُل بانلِّيــات، وإِنََّمــا لـِـُل

)1( بەييىنە سۈرىسى 5 - ئايەت.
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ــم  ــۇر. ھەركى ــە باغلىقت ــەت نىيەتلەرگ ــەر پەق ــى »ئەمەلل ــَوى{ يەن ــا نَ ــرِىٍء م اْم
ئۆزىنىــڭ نىيــەت قىلغــان نەرسىســىگە ئېرىشــىدۇ«)1(. 

ئىمــام بۇخــارى بــۇ ھەدىســنى ئوچۇقالپ، بۇ ھەدىــس ئىمان، نامــاز، زاكات، 
ــدا  ــاال دەرگاھى ــالھ تائ ــڭ ئال ــر ئىبادەتنى ــداق بى ــقا ھەرقان ــەج ۋە باش روزا، ھ

قوبــۇل بولــۇش پىرىنســىپىنى ئوچۇقلىغــان ئاالھىــدە ھەدىســتۇر، دەيــدۇ.

ــۇل بولۇشــى ئۈچــۈن  ــڭ قوب ــەل  - ئىبادەتلەرنى ــداق ئەم ــەت ھــەر قان نىي
كۈچكــە  قىيامەتكىچــە  تــا  شــەرتلىكى  نىيەتنىــڭ  ئىبادەتلــەردە  شــەرتتۇر. 
ــە  ــداش ھېچكىمگ ــى ئورۇن ــۇر. ئۇن ــى قەلبت ــڭ ئورن ــى نىيەتنى ــدۇر. چۈنك ئىگى

ــدۇ. ــۇل قىلىنماي ــۆزۈر قوب ــىدا ئ ــەت ئىش ــۇڭا نىي ــدۇ. ش ــن كەلمەي قىيى

)1( بۇخارى رىۋايىتى.





ئۈچىنچى بۆلۈم

نامازنىڭ قائىدە – تەرتىپلىرى

 - بەش ۋاخ نامازنىڭ رەكئەتلىرى

 - نامازنىڭ پەرزلىرى

 - نامازنىڭ ۋاجىپلىرى

 - نامازنىڭ سۈننەتلىرى

 - نامازنىڭ ئەدەپلىرى

 - ناماز ئوقۇشنىڭ قائىدە  - تەرتىپلىرى

 - نامازنىڭ مەكرۇھلىرى

 - نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 - نامازغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر

 - سەجدە سەھۋى ھەققىدىكى مەسىلىلەر

 - تىالۋەت سەجدىسى ھەققىدىكى مەسىلىلەر

 - قازا نامازالر ھەققىدىكى مەسىلىلەر

 - نامازالرنى جەمئى قىلىش مەسىلىسى

 - كېمە، ئايروپىالن ۋە ماشىنىدا ناماز ئوقۇش مەسىلسى
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بەش ۋاخ نامازنىڭ رەكئەتلىرى

بەش ۋاخ نامازدىكى رەكئەتلەرنىڭ بايانى تۆۋەندىكىچە:

بامــدات نامىــزى ئىككــى رەكئــەت، پىشــىن نامىــزى تــۆت رەكئــەت، ئەســىر 
ــۆت  ــزى ت ــەن نامى ــەت، خۇپت ــۈچ رەكئ ــزى ئ ــەت، شــام نامى ــۆت رەكئ ــزى ت نامى

رەكئــەت، ۋىتىــر نامىــزى ئــۈچ رەكئەتتــۇر.

ــالھ  ــۇپ، ئال ــرى بول ــڭ پەرزلى ــەش ۋاخ نامازنى ــك ب ــالر كۈندىلى يوقىرىقى
تائــاال بۇيرىغــان بــەش ۋاخ نامــاز مۇشــۇالردۇر. بۇالرنــى بارلىــق شــەرتلىرىگە، 
ــە  ــۇق رىئاي ــە تول ــدە  - تەرتىپلىرىگ ــى قائى ــا ۋە جىم ــە، ۋاجىپلىرىغ پەرزلىرىگ
قىلغــان ھالــدا، كامىــل ئــادا قىلغــان كىشــى ئىســالم دىنىــدا بۇيرۇلغــان بــەش 

ــدۇ. ــادا قىلغــان بولى ــى ئ ۋاخ نامازن

ئەممــا ئىنســان ئەقىــل، ئىــرادە ۋە بىلىــم جەھەتتــە قانچىلىــك يېتىشــكەن 
بولســىمۇ، بەرىبىــر كەمچىلىكلەردىــن، خاتالىقالردىــن ۋە نۇقســانالردىن خالىــي 
بواللمايــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن ھېچكىــم نامازلىرىنــى ئالــالھ تائــاال تەلــەپ قىلغــان 
ــى  ــەش ۋاخ نامازن ــۇڭا ب ــدۇ. ش ــم دەپ ئېيتالماي ــادا قىلدى ــۇق ئ ــتە تول رەۋىش
ســۈننەتلىرى بىلــەن قوشــۇپ ئوقۇشــقا زور ئېھتىياجلىقمىــز. چۈنكــى بــەش ۋاخ 
نامازنىــڭ ســۈننەتلىرى پــەرزدە ســادىر قىلىنغــان كەمچىلىكلەرنــى تولۇقاليــدۇ 
ۋە ئايرىــم ســاۋابقا ئېرىشــتۈرىدۇ. شــۇڭا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ ئىككــى 
مەقســەتنى كۆزلىگەنلىكتىــن بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننەتلىرىنى ئوقۇشــنى 

تەكىتلىــك ســۈننەت قىلىــپ بېكىتكــەن بولۇشــى مۇمكىــن.

رەكئەت دېگەن نېمە؟

رەكئــەت ― نامازغــا كىرگەندىــن باشــالپ، قىيــام، قىرائــەت، رۇكــۇ ۋە 
بولغــان ھەرىكەتلەرنىــڭ ھەممىســى  تاماملىغۇچىلىــك  ئىككــى ســەجدىنى 
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ئــۆرە  باشــالپ  نامازغــا  ئەكبــەر دەپ  ئالالھــۇ  يەنــى  دېيىلىــدۇ.  رەكئــەت 
تۇرۇشــىمىز، بــۇ ئارىــدا، قۇرئاندىــن ئايەتلەرنــى ئوقۇشــىمىز، ئاندىــن رۇكۇغــا 
ــىمىز  ــەجدە قىلىش ــم س ــى قېتى ــۇرۇپ، ئىكك ــن ت ــن رۇكۇدى ــمىز، ئاندى ئىگىلىش

ھەممىســى بولــۇپ بىــر رەكئــەت ھېســابلىنىدۇ.

بەش ۋاخ نامازنىڭ ئوقۇلۇش تەرتىپى

بەش ۋاخ نامازنىڭ ئوقۇلۇش تەرتىپى تۆۋەندىكىچە:

بامــدات نامىــزى: ئــاۋۋال ئىككــى رەكئــەت ســۈننەت، كېيىن ئىككــى رەكئەت 
پــەرز ئوقۇلىدۇ.

ــاۋۋال تــۆت رەكئــەت ســۈننەت، كېيىــن تــۆت رەكئــەت  پىشــىن نامىــزى: ئ
ــدا ئىككــى رەكئــەت ســۈننەت ئوقۇلىــدۇ. ــەرز، ئــەڭ ئاخىرى پ

ــاۋۋال تــۆت رەكئــەت تەكىتســىز ســۈننەت، كېيىــن تــۆت  ئەســىر نامىــزى: ئ
ــەرز ئوقۇلىــدۇ. رەكئــەت پ

شــام نامىــزى: ئــاۋۋال ئــۈچ رەكئــەت پــەرز، كېيىــن ئىككــى رەكئەت ســۈننەت 
ئوقۇلىدۇ.

خۇپتــەن نامىــزى: ئــاۋۋال تــۆت رەكئــەت تەكىتســىز ســۈننەت، ئاندىــن تــۆت 
رەكئــەت پــەرز، كېيىــن ئىككــى رەكئــەت ســۈننەت، ئــەڭ ئاخىرىــدا ئــۈچ رەكئــەت 

ۋىتىــر نامىــزى ئوقۇلىــدۇ.

بەش ۋاخ نامازنىڭ سۈننەتلىرىنى ئوقۇشنىڭ ئەھمىيىتى

بــەش ۋاخ نامازالرنىــڭ ســۈننەتلىرىنى تولــۇق ئوقۇشــنىڭ ئەھمىيىتــى زور، 
ــڭ قىســقىچە  ــۇر. بۇالرنى ــى كــۆپ ۋە ســاۋابى ئارتۇقت پايدىســى چــوڭ، پەزىلىت

بايانــى تۆۋەندىكىچــە:

1 - بەش ۋاخ نامازنىڭ سۈننەتلىرىنى ئوقۇش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 
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ئەمەلىي رەۋىشتە ئەگەشكەنلىكتۇر.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھاياتىــدا بــەش ۋاخ نامازالرنىــڭ ســۈننەتلىرىنى 
ئۆزۈرســىز ھېچ تەرك ئەتمىگەن. شــۇڭا بۇ ســۈننەتلەر تەكىتلىك ســۈننەت دەپ 
تونۇلغــان. دۇنيــادا ھېچقانــداق مۇســۇلمان بــۇ ســۈننەتلەرنى تولــۇق ئوقۇشــتىن 
ــۇق ۋە  ــەرز نامازلىرىنــى قانچىلىــك تول ــۇالر پ بىھاجــەت بواللمايــدۇ. چۈنكــى ئ
كامىــل ئــادا قىاللىدىــم دېگەندىمــۇ ھەرگىز پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدەك ئادا 
قىاللمايــدۇ. بــۇ ســۈننەتلەردىن بىھاجــەت بولــۇش مۇمكىــن بولىدىغــان بولســا 
ــرەت  ــرى مەغپى ــۈن گۇناھلى ــى پۈت ــى ۋە ئاخىرق ــەن ئاۋۋالق ــدى بىل ــدى، ئال ئى
قىلىنغــان، چــوڭ  - كىچىــك بارلىــق گۇنــاھ ۋە كەمچىلىكلەردىــن پــاك بولغــان، 
ــدى.  ــوالر ئى ــان ب ــەت بولغ ــاالم بىھاج ــەد ئەلەيھىسس ــۇم زات ― مۇھەمم مەس

لېكىــن ئــۇ ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغىچــە بــۇ ســۈننەتلەرنى داۋام قىلدۇرغــان.

2 - بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننەتلىرىنى ئوقــۇش جەننەتتــە قەســىرگە ئىگە 
بولۇشــنىڭ كاپالىتىدۇر.

نامازنىــڭ  ۋاخ  بــەش  مۇســۇلمانالرنى  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ــون  ــدە ئ ــداق دېگــەن: »كىمكــى، كۈن ــپ مۇن ســۈننەتلىرىگە تەشــەببۇس قىلى
ئىككــى رەكئــەت ســۈننەت ئوقۇيدىكــەن، بــۇالر بىلــەن ئۇنىڭغــا جەننەتتــە بىــر 

قەســىر بىنــا قىلىنىــدۇ«)1(. 

ــەش ۋاخ  ــك ب ــۈننەت كۈندىلى ــەت س ــى رەكئ ــون ئىكك ــتىكى ئ ــۇ ھەدىس ب
ــەت،  ــى رەكئ ــڭ ئىكك ــى بامداتنى ــۈننەتلىرىدۇر. چۈنك ــك س ــڭ تەكىتلى نامازنى
پىشــىننىڭ ئالتــە رەكئــەت، شــامنىڭ ئىككــى رەكئــەت ۋە خۇپتەننىــڭ ئىككــى 

ــدۇ. ــەت بولى ــون ئىككــى رەكئ ــى قوشــقاندا ئ ــەت ســۈننىتىنىڭ ھەممىن رەكئ

3 - بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننەتلىرىنى ئوقــۇش ئالــالھ تائاالغــا ئىتائــەت 
قىلغانلىقتــۇر. چۈنكــى پەيغەمبەرگــە ئىتائــەت قىلىــش ئالــالھ تائاالغــا ئىتائــەت 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــوَل  ــِع الرَُّس ــْن يُِط قىلغانلىــق ھېســابلىنىدۇ. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە: ﴿مَّ
َّ﴾ يەنــى )كىمكــى پەيغەمبەرگــە ئىتائــەت قىلىدىكــەن، ئــۇ ئالالھقا  َطــاَع اهلل

َ
َفَقــْد أ

ئىتائــەت قىلغــان بولىــدۇ﴾ دەيــدۇ)1(. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھەدىــس قۇدســىدا ئالــالھ تائاالدىــن رىۋايــەت 
ــا  ــْرِب َوَم َ ــُه بِاحلْ ــْد آَذْنُت ــا َفَق ــاَل َمــْن اَعَدى ِل َوِلًّ

َ
ََّ ق قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: }إِنَّ اهلل

 َّ ــرَُّب إِلَ ــِدي َيَتَق ــزَاُل َعْب ــا يَ ــِه َوَم ْي
َ
َرَْضــُت َعل

ْ
ــا اف َّ ِممَّ َحــبَّ إِلَ

َ
ٍء أ ـِـَيْ ــِدي ب َّ َعْب ــرََّب إِلَ َتَق

ِي ُيْبــِرُ بـِـِه 
َّ

ِي يَْســَمُع بـِـِه َوَبــَرَهُ ال
َّ

ْنــُت َســْمَعُه ال
ُ
ْحَببُْتــُه ك

َ
ــإَِذا أ

َ
ــُه ف ِحبَّ

ُ
بِانلَّوَافـِـِل َحــىَّ أ

ــِنْ اْســَتَعاَذِن 
َ
ــُه َول ْعِطَينَّ

ُ َ
ِي أل

َ
ل
َ
ــِي َيْمــِي بَِهــا َوإِْن َســأ

َّ
ــُه ال

َ
ــِي َيْبِطــُش بَِهــا َورِْجل

َّ
ــَدهُ ال َويَ

ــُه{ يەنــى »ئالــالھ مۇنــداق دېــدى، كىمكــى مېنىــڭ يېقىــن بەندەمگــە  ِعيَذنَّ
ُ َ
أل

بەندەمنىــڭ  ئاچىمــەن.  ئــۇرۇش  ئۇنىڭغــا  مــەن  بولىدىكــەن،  دۈشــمەن 
ــەن يېقىنلىشىشــى  ــەر بىل ــان ئىشــالردىن باشــقا ئەمەلل ــەرز قىلغ ــەن پ ــاڭا م م
ــاڭا  ــەن م ــەر بىل ــي( ئىبادەتل ــە )ئىختىيارى ــدەم نەپل ــۆيۈندۈرىدۇ. بەن ــى س مېن
ــڭ مۇھەببىتىمگــە ئېرىشــىدۇ – دە،  ــۇ مېنى يېقىنلىشىشــقا داۋام قىلىدىكــەن، ئ
مــەن ئۇنــى ياخشــى كۆرىمــەن. مــەن ئۇنــى ياخشــى كۆرگىنىمــدە، مــەن ئۇنىــڭ 
ــان  ــى ۋە ماڭىدىغ ــان قول ــۆزى، تۇتىدىغ ــان ك ــى، كۆرىدىغ ــان قۇلىق ئاڭاليدىغ
ــاھ تىلىســە  ــەن، پان ــە سورىســا بېرىم ــۇ نېم ــا ئ ــۇ ۋاقىتت ــەن. ب ــا ئايلىنىم پۇتىغ

ــەن«)2(.  ــە ئالىم ھېمايەمگ

4 - بــەش ۋاخ نامازالرنىــڭ ســۈننەتلىرىنى ئــادا قىلىــش مۇســۇلماننىڭ 
ئەمەللىرىنىــڭ زاپىســىدۇر. بــۇ خــۇددى بانكىــدا زاپــاس پــۇل قويۇپ ســاقلىغانغا 
ئوخشاشــتۇر. بانكىــدا پــۇل قويغــان ئــادەم ئۇنىڭغــا ھاجىتــى چۈشــكەندە 
ئېلىــپ خەجلىيەلەيــدۇ. خــۇددى شــۇنىڭدەك، مۇســۇلمان  ئۇنــى  دەرھــال 
كىشــى پــەرز ئەمەللىرىنــى ئــادا قىلغاننىــڭ ســىرتىدا، ئىختىيارىــي ئەمەللەرنــى 
كــۆپ قىلســا، ئۇنــى ئاخىــرەت ئۈچــۈن زاپــاس ســاقلىغان بولىــدۇ  - دە، مــال 

)1( نىسا سۈرىسى 80 - ئايەت.
)2( بۇخارى رىۋايىتى.
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– دۇنيــا ۋە پەرزەنتلــەر ئەســقاتمايدىغان قىيامــەت كۈنىــدە بــۇ ئەمەللىرىنىــڭ 
ــدۇ. ــۇم كۆرى پايدىســىنى چوق

5 - بەش ۋاخ نامازنىڭ ســۈننەتلىرى پەرزنى ئادا قىلىشــتىكى نۇقســانالرنى 
تولۇقاليدۇ.

ِس 
َ
ــا ــُرَِض َعَ انلّ

ْ
ف
ُ
 أ
َ
ــا َل م ــداق دېگــەن: }إنَّ أوَّ ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن پەيغەمب

ــْوُل اهلُل  ــالَةُ َويَُق ِــِه الصَّ ــُب ب َس
َ
 ُيا

َ
ــا ُل م وَّ

َ
ــالَةُ وَأ ــي الصَّ  َيْب

َ
ــا ــُر م ِخ

َ
ــالَةُ وَأ ــْم الصَّ ــْن ِديْنِِه ِم

ــوُل  ــًة َيُق قَِص
َ
ــْت نا نَ

َ
ــًة، َوإْن ك مَّ

َ
ــُت تا َتْب

َ
ــًة ك مَّ

َ
ــْت تا نَ

َ
ــإْن ك

َ
ــدي، ف ــالَةِ َعْب ــُروا يِف َص ْنُظ

ُ
أ

ِع{  ــَن اتلَّطــوُّ ــُة ِم ــْتِ الَفِرْيَض ٌع َتمَّ ــوُّ ُ تَط
َ

ــَد ل ــإْن وُِج
َ
ٍع ف ــوُّ ــْن تَط ــدي ِم ــْل لَِعْب ــُروا َه ْنُظ

ُ
أ

ــازدۇر.  ــادەت نام ــان ئىب ــەرز قىلىنغ ــاۋۋال پ ــەڭ ئ ــدا ئ ــى »ئىنســانالرغا دىن يەن
ئــەڭ ئاخىرغىچــە داۋاملىشــىدىغان ئىبادەتمــۇ نامــازدۇر. قىيامــەت كۈنــى ئــەڭ 
ئــاۋۋال ھېســاب ئېلىنىدىغــان ئەمەلمــۇ نامــازدۇر. ئالــالھ › بەندەمنىــڭ نامىزىغــا 
قــاراڭالر‹ دەيــدۇ. ئەگــەر ئــۇ كىشــىنىڭ نامىــزى تولــۇق بولغــان بولســا، ئۇنىــڭ 
ــڭ  ــەر ئۇنى ــدۇ. ئەگ ــۇل قىلىنى ــۇپ قوب ــان بول ــۇق بولغ ــرى تول ــۈن ئەمەللى پۈت
ــە  ــۇ بەندەمنىــڭ نەپل ــاراڭالر ب ــالھ › ق ــزى كەمچىــل )ناقىــس( بولســا، ئال نامى
)پەرزدىــن تاشــقىرى ئــۆز ئىختىيــارى بىلــەن ئوقۇغــان( نامىــزى بارمىكــەن‹ 
دەيــدۇ. ئەگــەر نەپلــە ئىبادەتلىــرى بولغــان بولســا، شــۇ نەپلــە ئىبــادەت بىلــەن 

ــدۇ«)1(.  ــانلىرى تولۇقلىنى ــڭ نۇقس پەرزنى

6  - بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننەتلىرىنى ئــادا قىلماســلىق پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ يولىدىــن ۋە ئۇنىــڭ مۇھەببىتىدىــن يــۈز ئۆرۈگەنلىــك 
ــدە:  ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ــار. چۈنكــى ئال ــش قورقۇنچىســى ب ــۇپ قېلى بول
ــَوٌة َحَســَنٌة﴾ يەنــى )ســىلەر ئۈچــۈن رەســۇلۇلالھ  ْس

ُ
َِّ أ ُكــْم يِف َرُســوِل اهلل

َ
ــْد َكَن ل َق

َ
﴿ل

ــدۇ)2(.  ــدۇر﴾ دەي ــى ئۈلگى ــۇ ياخش تولىم

ــدا ئۈلگــە بولغــان ئىكــەن، ئۇنىــڭ  ــەر ئەلەيھىسســاالم بىزگــە دىن پەيغەمب

)1( ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
)2( ئەھزاب سۈرىسى 21 - ئايەت.
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بارلىــق ئىــش – ئىزلىرىنــى ئۆزىمىزگــە ئۈلگــە قىلىــپ، ئۇنىڭغــا ھەقىقىــي 
رەۋىشــتە ئەگىشىشــىمىز بىزنىــڭ مۇســۇلمانلىقىمىزنىڭ تەقەززاســىدۇر. ئۇنىــڭ 
ئۈســتىگە ئالــالھ تائــاال بىزنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئىتائــەت قىلىــش 
ــا  ــُذوهُ َوَم ُخ

َ
ــوُل ف ــُم الرَُّس ــا آتَاُك ــان. ﴿َوَم ــكە بۇيرىغ ــا ئەگىشىش ــڭ يولىغ ۋە ئۇنى

ِعَقــاب﴾  يەنــى )پەيغەمبەر ســىلەرگە 
ْ
ََّ َشــِديُد ال ََّ إِنَّ اهلل انَتُهــوا وَاتَُّقــوا اهلل

َ
َنَهاُكــْم َعْنــُه ف

بەرگەننــى ئېلىــڭالر، ئــۇ چەكلىگــەن نەرســىدىن چەكلىنىــڭالر، ئالالھتىــن 
ــۇر()1(.  ــى قاتتىقت ــڭ ئازاب ــەن ئالالھنى ــۇڭالر، ھەقىقەت قورق

نامازنىڭ پەرزلىرى

نامازنىڭ پەرزلىرى ئالتە بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلەر:

1 - تەكبىر تەھرىمى )نامازنى باشالش تەكبىرى(

2 - قىيام )نامازدا ئۆرە تۇرۇش.(

3 - قىرائەت )نامازدا قۇرئان سۈرىلىرىدىن ئوقۇش(

4 - رۇكۇ )قولنى تىزغا قويۇپ يەرگە ئىگىلىش(

5 - سەجدە )نامازدا باشنى يەرگە قويۇش(

6 - قەئدە ئاخىر )نامازنىڭ ئاخىرىدىكى ئولتۇرۇش(

نامازنىڭ بىرىنچى پەرزى: تەكبىر تەھرىمى

تەكبىــر - ئالــالھ تائاالنــى ئۇلۇغالش دېگەنلىك بولــۇپ، }اهلل أكر{ )ئالالھۇ 
ئەكبــەر( دېگــەن جۈملىــدە ئىپادىســىنى تاپىــدۇ. تەكبىــر تەھرىمــى نامازنىــڭ 
بىرىنچــى پــەرزى بولــۇپ، ئۇنىڭســىز نامــاز بولمايــدۇ. تەكبىرنــى}اهلل أكــر{ دەپ 
ئــەرەب تىلــى بىلــەن ئېيتىــش شــەرت. ئــۆزى يالغــۇز نامــاز ئوقۇماقچــى بولغــان 
ــۇر.  ــى يېتەرلىكت ــاۋازدا ئېيتىش ــىتكىچىلىك ئ ــۆزى ئىش ــى ئ ــڭ تەكبىرن ئادەمنى

)1( ھەشر سۈرىسى 7 - ئايەت.
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ئەممــا ئىمــام بولغــان كىشــىنىڭ جامائــەت ئىشــتكىچىلىك ئۈنلــۈك ئــاۋازدا 
يەنــى  ســاقىتتۇر،  تەكبىــر  كىشــىلەردىن  تىلســىز  مۇســتەھەبتۇر.  ئېيتىشــى 

ــدۇ. ــرى دۇرۇس بولى ــان نامازلى ــڭ تەكبىرســىز ئوقۇغ ئۇالرنى

نامازدا تەكبىر تەھرىمىنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

ــى  ْ﴾ يەن ــرِّ
َ
ك

َ
ــَك ف ــدۇ: ﴿َوَربَّ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ئال

ــى ئۇلۇغــال«)1(.  »رەببىڭن

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامازغــا باشالشــتا: ﴿اهلل أكــر﴾ دەپ تەكبىــر 
ئېيتاتتــى«)2(. 

بِــُر{ 
ْ
اتلَّك ِْريُمَهــا 

َ
َوت ُهــوُر،  الطُّ ــالَةِ  الصَّ }ِمْفَتــاُح  دېگــەن:  مۇنــداق  ئــۇ 

تەكبىــردۇر«)3(.  باشلىنىشــى  ئۇنىــڭ  تاھــارەت،  ئاچقۇچــى  يەنى»نامازنىــڭ 

ــالَةِ   الصَّ
َ

ــَت إىِل ْم
ُ
ــەن: }إَذا ق ــداق دېگ ــە مۇن ــاالم يەن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

ــت«)4(.  ــر ئېي ــاۋۋال تەكبى ــدا ئ ــا تۇرغىنىڭ ــى »نامازغ { يەن ْ ــرِّ ك
َ
ف

ــە ئەمــەس. شــۇڭا  ــەت ئۈچــۈن كۇپاي ــان تەكبىــرى جامائ ئىمامنىــڭ ئېيتق
ــن  ــر ئېيتقاندى ــام تەكبى ــىلەرنىڭ ئىم ــان كىش ــاز ئوقۇغ ــۇپ نام ــەت بول جامائ
كېيىــن ئىچىــدە تەكبىــر ئېيتىشــى الزىــم. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »ئىمــام 
تەكبىــر  دەپ  أكــر﴾  ﴿اهلل  ســىلەرمۇ  ئېيتقانــدا  تەكبىــر  دەپ  أكــر﴾  ﴿اهلل 

ئېيتىــڭالر«)5( دېگــەن.

تەكبىردە قولنى كۆتۈرۈش مەسىلىسى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئىككــى قولىنــى گاھىــدا تەكبىر بىلــەن بىرگە، 

)1( مۇددەسسىر سۈرىسى 4 - ئايەت.
)2( مۇسلىم ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى.

)3( تىرمىزى رىۋايىتى »سەھىھ« دەپ باھاالنغان.
)4( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)5( ئەھمەد ۋە بەيھەقى رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
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گاھىــدا تەكبىردىــن كېيىــن ۋە گاھىــدا تەكبىردىــن بــۇرۇن كۆتۈرەتتى«)1(.

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەكبىــردە ئىككــى قولىنــى ئىككــى مۈرىســىگە 
قــەدەر، بەزىــدە ئىككــى قۇلىقىنىــڭ يۇمشــىقىغا قــەدەر كۆتۈرەتتــى«)2(.

ئالىمــالر  فىقھىشــۇناس  توغرۇلــۇق  ۋاقتــى  كۆتــۈرۈش  قولىنــى  ئىككــى 
ئىختىالپالشــقان. ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، ئىككــى قــول تەكبىردىــن ئــاۋۋال 
كۆتۈرىلىــدۇ. چۈنكــى مۇنــداق قىلىشــتا، ئالــالھ تائاالدىــن باشــقا بىرىنىــڭ 
چوڭلىقىنــى رەت قىلىــش ۋە پۈتــۈن دۇنيالىــق نەرســىلەرنى ئارقىســىدا تاشــالپ 

ــدۇ. ــىنى تاپى ــش ئۆزئىپادىس ــال يۈزلىنى ــەت ئالالھقى پەق

مالىكى مەزھىپىگە كۆرە، ئىككى قول تەكبىر بىلەن بىرلىكتە كۆتۈرىلىدۇ.

قولنــى  ئىككــى  ئەممــا شــافىئىي ۋە ھەنبەلىــي مەزھەپلىرىگــە كــۆرە، 
كۆتــۈرۈش ۋاقتــى تەكبىــر ئېيتىشــتىن باشــالپ تەكبىــر تۈگىگەنگــە قــەدەردۇر. 

ــۈرىلىدۇ. ــول چۈش ــى ق ــەن ئىكك ــى بىل ــڭ تۈگىش تەكبىرنى

ھەنەفىــي، شــافىئىي ۋە مالىكىــي مەزھەپلىرىگــە كــۆرە، تەكبىــردە ئىككــى 
قولنىــڭ بارماقلىرىنــى ئېچىــش ســۈننەتتۇر. ئەممــا ھەنبەلىــي مەزھىپىگــە كۆرە، 

بارماقالرنــى ئاچماســتىن ئۇزۇنىســىغا ســوزۇش ســۈننەتتۇر)3(.

نامازغا باشالش تەكبىرىدىن باشقا تەكبىرلەردە ئىككى قولنى 

كۆتۈرۈش مەسىلىسى

ــى  ــال قولىن ــا باشــالش تەكبىرىدى ــەر ئەلەيھىسســاالم نامازغ 1 - »پەيغەمب
ــى«)4(. ــى قايتىلىمايتت ــەردە بۇن ــى، باشــقا تەكبىرل كۆتۈرەتت

»پەيغەمبــەر  دېگــەن:  مۇنــداق  ئەنھــۇ  رەزىيەلالھــۇ  مەســئۇد  ئىبنــى 

)1( بۇخارى، نەسائىي ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.

)2( بۇخارى، نەسائىي ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە 1 - توم 684 – 685 - بەتلەر.

)4( ئىبنى ھەجەر بۇ ھەدىسنى »ئۇيدۇرما ھەدىس»دەپ باھالىغان»نيل األوطار«2 - توم 176 - بەت.
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ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋە ئەبــۇ بەكــرى بىلەن ئۆمەرنىڭ ئارقىســىدا ناماز ئوقۇدۇم، 
ئــۇالر بىرىنچــى تەكبىردىــن باشــقا تەكبىرلــەردە قوللىرىنــى كۆتۈرمەيتتــى«)1(.

ھەنەفىــي ۋە ھەنبەلىــي مەزھەپلىــرى بــۇ ھەدىســلەرنى دەلىــل قىلىــپ 
ــوق،  ــۈرۈش ي ــى كۆت ــەردە قولن ــقا تەكبىرل ــن باش ــا باشــالش تەكبىرىدى نامازغ
دەيــدۇ. چۈنكــى بــۇ مەزھەپلەرگــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ نامازغــا 
كىرىــش تەكبىرىدىن باشــقا تەكبىرلەردىمــۇ قولىنى كۆتۈرگەنلىكــى ھەققىدىكى 
»ســەھىھ« ھەدىســلەر يېتىــپ كەلمىگــەن ياكــى كەلگەندىمــۇ ئىشــەنچلىك يــول 

بىلــەن كەلمىگــەن بولۇشــى ئېھتىمــال.

2 - »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامازغــا باشــلىغىنىدا ئىككــى قولىنــى 
ئىككــى مۈرىســىنىڭ باراۋىرىــدە كۆتۈرەتتــى، ئاندىــن تەكبىــر ئېيتاتتــى، رۇكــۇ 
ــدەك شــەكىلدە  ــى خــۇددى ئاۋۋالقى ــە ئىككــى قولىن ــدا يەن قىلماقچــى بولغىنى
كۆتۈرەتتــى، رۇكۇدىــن بېشــىنى كۆتۈرگىنىدىمــۇ ئىككــى قولىنــى شــۇنداق 

كۆتۈرەتتــى«)2(.

شــافىئىي ۋە ھەنبەلىــي مەزھەپلىرىــدە، نامازغــا باشــالش، رۇكۇغــا بېرىــش 
قولنــى  ھەممىســىدە  تەكبىرلەرنىــڭ  ئېيتىلىدىغــان  تۇرۇشــتا  رۇكۇدىــن  ۋە 
ــاھابىدىن  ــقا، 21 س ــتىن باش ــى ھەدىس ــۇالر يۇقىرىق ــۈننەتتۇر. ب ــۈرۈش س كۆت
ئوخشــاش ئىبــارە بىلــەن رىۋايــەت قىلىنغــان مۇتەۋاتىــر ھەدىســلەرنى دەلىــل 

ــدۇ)3(. ــپ كەلتۈرى قىلى

نامازالرنىــڭ  كــۆپ  رەكئەتتىــن  ئىككــى  يەنــە  مەزھىپىــدە،  شــافىئىي 
ئىككــى  تەكبىردىمــۇ  تۇرۇشــتىكى  ئولتۇرۇشــتىن  رەكئىتىدىكــى  ئىككىنچــى 
ئەنھۇدىــن  رەزىيەلالھــۇ  ئۆمــەر  ئىبنــى  مۇســتەھەبتۇر.  كۆتــۈرۈش  قولنــى 
باشــلىغىنىدا  نامازغــا  ئەلەيھىسســاالم  قىلىنىدۇكــى: »پەيغەمبــەر  رىۋايــەت 

)1( دار قۇتنى ۋە بەيھەقىي رىۋايىتى، »ئاجىز« دەپ باھاالنغان ھەدىس، نصب الراية 1 - توم 394 - بەت.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس، »نيل األوطار«- توم 179 – 182 - بەتلەر.

)3( النظم المتناثر من الحديث المتواتر 85 - بەتتىن.
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تەكبىــر ئېيتىــپ ئىككــى قولىنــى كۆتۈرەتتــى، رۇكۇغــا بېرىشــتىمۇ ئىككــى 
ــۇ  ــَدهُ﴾ دېگەندىم ــْن مَحِ ــِمَع اهلُل لَِم ــتا ﴿َس ــن تۇرۇش ــى، رۇكۇدى ــى كۆتۈرەتت قولىن
ئىككــى قولىنــى كۆتۈرەتتــى، ئىككىنچــى رەكئەتتىــن كېيىنكــى تۇرۇشــتا يەنــە 

ئىككــى قولىنــى كۆتۈرەتتــى«)1(.

بــۇ ھەدىســالرغا ئاساســالنغاندا، نامازدىكــى تەكبىرلــەردە مۇنــۇ 4 ئورۇنــدا 
قولنــى كۆتــۈرۈش ســۈننەتتۇر:

1_نامازغا باشالش تەكبىرىدە.

 2_رۇكۇغا بېرىش تەكبىرىدە.

 3_رۇكۇدىن تۇرۇشتىكى تەكبىردە.

ئۈچىنچــى  ئىككىنچــى رەكئەتتىــن  نامــازالردا  تــۆت رەكئەتلىــك   - 4  
تەكبىــردە. تۇرۇشــتىكى  رەكئەتكــە 

ــەۋزەل ياكــى ئەمەســلىكى  ــەت شــۇنداق قىلىشــنىڭ ئ ــالر پەق ــۇ ئىختىالپ ب
ھەققىدىكــى ئىختىالپــالر بولــۇپ، قىلغانــالر قىلمىغانالرنــى ۋە قىلمىغانــالر 
قىلغانالرنــى ئەيبلەشــكە بولمايــدۇ. چۈنكــى تــەرك ئەتكــەن ئىــش نــاۋادا 
ــەل –  ــش ئەم ــەرك ئېتى ــۈننەتنى ت ــۇ، س ــان تەقدىردىم ــۇپ قالغ ــۈننەت بول س
ــا  ــەتمەيدۇ. ئەمم ــىر كۆرس ــۈپىتىگە تەس ــى س ــىغا ياك ــادا تېپىش ــڭ ئ ئىبادەتنى

ــوق.  ــەك ي ــدە ش ــەۋزەل ئىكەنلىكى ــنىڭ ئ ــى قىلىش ئەۋزەلن

ئوڭ قولنى سول قولنىڭ ئۈستىگە قويۇش

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامــازدا تۇرغىنىــدا ئــوڭ قولىنى ســول قولىنىڭ 
ئۈســتىگە قويــۇپ تۇراتتى«)2(.

ــن  ــڭ يېنىدى ــر ئادەمنى ــان بى ــاز ئوقۇۋاتق ــاالم نام ــەر ئەلەيھىسس »پەيغەمب

)1( بۇخارى رىۋايىتى.
)2( مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ، ئۇنىــڭ ســول قولىنــى ئوڭ قولىنىــڭ ئۈســتىدە قويغانلىقىنى 
كــۆرۈپ قالــدى ۋە ئۇنىــڭ ئــوڭ قولىنــى تارتىــپ ئېلىپ ســول قولىنىڭ ئۈســتىگە 

قويــۇپ قويــدى«)1(.

ئىككى قولنى كىندىك ئاستىدا ياكى كۆكسىدە تۇتۇش

ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دېگــەن: »نامــازدا 
ــدا ئــوڭ قولنــى ســول قولنىــڭ ئۈســتىگە قويــۇپ كىندىكنىــڭ ئاســتىدا  تۇرغان

ــۇرۇش ســۈننەتتۇر«)2(. ت

ھەنەفىــي ۋە ھەنبەلىــي مەزھەپلىــرى بۇ ھەدىســقا ئاساســەن، نامــازدا ئىككى 
قولنــى كىندىكنىــڭ ئاســتىدا تۇتــۇپ تۇرۇش ســۈننەت، دەپ قــارار قىلغان.

ۋە  ئاســتى  كۆكســىنىڭ  قولنــى  ئىككــى  مەزھىپىــدە  شــافىئىي  ئەممــا 
ــۇش مۇســتەھەبتۇر.  ــدە تۇت ــڭ ســول تەرىپى ــڭ ئۈســتىدىكى ئورۇننى كىندىكنى
چۈنكــى بــۇ ئــورۇن يــۈرەك جايالشــقا ئــورۇن بولغانلىقتىــن، ئىككــى قولنــى ئــەڭ 
ھۆرمەتلىــك جايــدا تۇتقــان بولىمىــز، دەيــدۇ. بۇالرنىــڭ رەيىنــى ۋائىــل ئىبنــى 
ھۇجــر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلغــان مۇنــۇ ھەدىــس كۈچلەندۈرىدۇ: 
»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ نامــازدا تۇرغىنىــدا ئىككــى قولىنــى كۆكســىدە 

تۇتقىنىنــى كۆرگــەن ئىدىــم«)3(.

مەيلــى  تۇتايلــى،  ئاســتىدا  كىندىــك  قولىمىزنــى  ئىككــى  مەيلــى  نامــازدا 
كۆكســىمىزدە تۇتايلــى، مۇھىــم بولغىنــى ئالــالھ تائاالغــا ئــەڭ ئالىــي ئېھتىــرام 
كىندىكىمىــز  قولىمىزنــى  ئىككــى  نىســبەتەن،  بىزلەرگــە  بەلكــى  بىلدۈرۈشــتۇر. 
ئاســتىدا تۇتــۇپ تــۇرۇش ئــەڭ ئالــى ئېھتىرامنــى ئىپادىلىشــى مۇمكىــن. شــۇڭا 
بىــزدە بىراۋغــا ھۆرمــەت بىلــدۈرۈپ تۇرغاننــى »قــول باغــالپ تــۇردى« دەيــدۇ. قــول 

)1( ئەھمەد ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، »سەھىھ« ھەدىس.
)2( ئىمــام ئەھمــەد ۋە ئەبــۇداۋۇد رىۋايىتــى، ئىمــام نەۋەۋىــي بــۇ ھەدىســنى»غەرىب ھەدىــس« دەپ باھالىغــان، ئەلبانىــي 

»صفــة صــالة النبــي« ناملىــق ئەســىرىدە »ئاجىــز« دەپ باھالىغــان.
)3( ئىمام مۇسلىم، ئەھمەد ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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باغــالپ تــۇرۇش ― ئىككــى قولنــى كىندىــك ئاســتىدا تۇتۇپ، باشــنى ســاڭگىلىتىپ 
تــۇرۇش دېگەنلىكتــۇر. مانــا بــۇ، نامــازدا ئــەڭ ئوبرازلىــق ھالــدا ئىپادىســىنى تاپىدۇ.

سانا ئوقۇش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامازنــى ئوخشــاش بولمىغــان كۆپلىگــەن دۇئاالر 
بىلەن باشــاليتتى ۋە باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلىشــقا بۇيرۇيتتى. ھەتتا: »تەكبىر 
ۋە ھەمدۇســانا ئېيتمىغىچــە ۋە قۇرئاندىــن قــوالي بولغىنىنــى ئوقۇمىغىچــە 

ھېچكىمنىــڭ نامىــزى تولــۇق بولمايــدۇ« دەپ كۆرســەتكەن ئىــدى)1(.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بەزىــدە تۆۋەندىكىلەرنىــڭ ھەممىســىنى، بەزىدە 
بىــر قىســمىنى ۋە بەزىــدە بىــر – ئىككىســىنى ئوقۇيتتــى:

ُهــمَّ 
َّ
َمْغــرِِب، اَلل

ْ
َمــْرِِق وَال

ْ
َمــا بَاَعــْدَت َبــْيَ ال

َ
ُهــمَّ بَاِعــْد بَيـْـِي َوَبــْيَ َخَطايـَـاَي ك

َّ
1.}اَلل

ــاَي  يَ
َ
ــْل َخطا ِس

ْ
ــمَّ اغ ُه

َّ
َــِس، اَلل ن ــَن ادلَّ ــُض ِم الَْبَي

ْ
ــْوُب ا ــىَّ اثلَّ ــا ُيَن َم

َ
ــا ك يَ

َ
َطا

ْ
ــَن ال ــِي ِم َنَقِّ

ــَرَِد{  يەنــى  »ئــى ئالــالھ! مېنــى خاتالىقالردىــن خــۇددى 
ْ
ــِج وَال

ْ
َمــاءِ وَاثلَّل

ْ
بِال

مەشــرىق بىلــەن مەغرىپنىــڭ ئارىســىنى يىــراق قىلغانــدەك يىــراق قىلغىــن. ئــى 
ئالــالھ! خــۇددى ئــاق كىيىــم پاســكىنىلىقتىن تازىلىنىــپ پاكالنغانــدەك مېنــى 
خاتالىقلىرىمدىــن پاكلىغىــن. ئــى ئالــالھ! مېنىــڭ خاتالىقلىرىمنــى ســۇ بىلــەن، 

قــار بىلــەن ۋە مــۇز بىلــەن تازىــالپ يــوق قىلغىــن«)2(.

ــْرَُك{  َك، َوالَ إٰلَ َغ ــدُّ  َج
َ

ــاىل ــُمَك، َوَتَع ــاَرَك اْس ــِدَك، َوَتَب ــمَّ َوِبَْم ُه
َّ
ــْبَحانََك اَلل 2.}ُس

ــاد  ــاك دەپ ئېتىق ــانالردىن پ ــى نۇقس ــېنى جىم ــز س ــز! بى ــى رەببىمى ــى  »ئ يەن
قىلىمىــز. پۈتــۈن ھەمدۇســانا ســاڭا خاســتۇر. نامىڭ ئۇلۇغ، شــەنىڭ ئۈســتۈندۇر 

ــر ئىــالھ يوقتــۇر«)3(. ۋە ســەندىن باشــقا ھېچبى

 . ُمْرِكِْيَ
ْ
نَا ِمــَن ال

َ
 َوَمــا أ

ً
ْرَض َحنِْيفــا

َ
ــَماوَاِت وَاأل ِي َفَطــَر السَّ

َّ
ْهــُت وَْجــِيَ لـِـذ 3 - }وَجَّ

)1(      ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دېگەن ھەدىس.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، ھاكىم«سەھىھ»دېگەن ھەدىس.
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ــا  نَ
َ
ــْرُت وَأ ِم

ُ
ـِـَك أ ُ َوبِٰذل

َ
ــَك ل . الَ رَشِْي ــْيَ ِم

َ
َعال

ْ
َِّ َربِّ ال ــاِت هلِل ــاَي َوَمَم ــِي َوَمَْي إِنَّ َصــالَِت َونُُس

ْمــُت َنْفــِي 
َ
نـَـا َعْبــُدَك. َظل

َ
نـْـَت َربِّ وَأ

َ
نـْـَت. أ

َ
 أ
َّ
َملـِـُك الَ إِٰلَ إاِل

ْ
نـْـَت ال

َ
ُهــمَّ أ

َّ
، اَلل ُمْســلِِمْيَ

ْ
ِمــَن ال

ْحَســِن 
َ
نـْـَت. وَاْهــِدِن أِل

َ
 أ
َّ
نـُـوَب إاِل . إِنَّــُه الَ َيْغِفــُر الُّ

ً
ِفــْر ِل ُذنـُـوِب َجِْيعــا

ْ
اغ

َ
ــُت بَِذنـْـِي ف

ْ
وَاْعَرَف

 
َّ
 َعــيِّ َســيَِّئَها إاِل

ُ
 َعــيِّ َســيَِّئَها. الَ يَــْرِف

ْ
نْــَت. وَاْصِف

َ
 أ
َّ
ْحَســنَِها إاِل

َ
ْخــالَِق. الَ َيْهــِدي أِل

َ
أل

ْ
ا

َت 
ْ
ْــَك. َتَباَرك نَا بـِـَك َوإِلَ

َ
ْــَك. أ يَْس إِلَ

َ
ُّ ل ــُه يِف يََديـْـَك. وَالــرَّ

ُّ
ـَـْرُ ُك

ْ
َّْيــَك. وََســْعَديَْك وَال نـْـَت. لَ

َ
أ

ــان  ــاد قىلغ ــا ئېتىق ــرا دىنغ ــەن توغ ــى  »م َْك{يەن ــوُب إِلَ تُ
َ
ــَتْغِفُرَك وَأ ْس

َ
ــَت. أ ْ َوَتَعالَ

ھالــدا ئاســمانالر بىلــەن زېمىننــى ياراتقــان ئالالھقــا يۈزلەندىــم. مــەن ئالالھقــا 
شــېرىك كەلتۈرگۈچىلەردىــن ئەمەســمەن. مېنىــڭ نامىزىم، قۇربانلىقىــم، ھاياتىم 
ۋە ماماتىــم ئالەملەرنىــڭ رەببــى ئالــالھ ئۈچۈنــدۇر. ئالالھنىــڭ شــېرىكى يوقتۇر. 
مــەن مۇشــۇنداق ئېتىقــاد قىلىشــقا بۇيرۇلــدۇم. مــەن مۇســۇلمانالردىنمەن. ئــى 
ئالــالھ! ســەن يەككــەـ  يېگانــە پادىشاھســەن، ســەندىن ئۆزگــە ھەقىقىــي ئىــالھ 
ــم  ــەن گۇناھلىرى ــەن، م ــېنىڭ بەندەڭم ــەن س ــم، م ــڭ رەببى ــەن مېنى ــوق. س ي
ئارقىلىــق ئۆزۈمگــە زۇلــۇم قىلدىــم ۋە گۇناھلىرىمغــا تەۋبــە قىلدىــم، تەۋبەمنــى 
قوبــۇل قىلىــپ جىمــى گۇناھلىرىمنــى مەغپىــرەت قىلغىــن. چۈنكــى گۇناھالرنــى 
ــۈزەل  ــەڭ گ ــى ئ ــالھ! مېن ــى ئال ــوق. ئ ــرەت قىلغۇچــى ي ســەندىن باشــقا مەغپى
ئەخالقالرغــا ئىگــە قىلغىــن، گــۈزەل ئەخالقالرغــا ســەندىن باشــقا ھېچكىم ئىگە 
ــراق قىلغىــن، ھەقىقەتــەن ســەندىن  ــى مېنىڭدىــن يى قىاللمايــدۇ، ناچارلىقالرن
باشــقا ھېچكىــم مېنــى ناچارلىقالردىــن يىــراق قىاللمايــدۇ. ســېنىڭ ئەمرىڭگــە 
خــوش دەپ كەلدىــم، ســائادەت ۋە پۈتــۈن ياخشــىلىقالر ســېنىڭ قولۇڭدىــدۇر، 
يامانلىــق ســاڭا اليىــق ئەمــەس. مــەن ســېنىڭ مۈلكۈڭمــەن ۋە ســەن تەرەپكــە 
قايتىمــەن. ســەن تولىمــۇ مۇبــارەك ۋە ئۇلــۇغ ئىگەمســەن، گۇناھلىرىــم ئۈچــۈن 
ســاڭا تەۋبــە قىلىمــەن ۋە ســەندىن مەغپىــرەت تىلەيمــەن« بــۇ دۇئاالرنــى پــەرز، 

نەپلــە ۋە ھــەر قانــداق نامــازدا ئوقۇيتتــى)1(.

{ دېگــەن يېرىگىچــە  ُمْســلِِمْيَ
ْ
ــَن ال ــا ِم نَ

َ
4 - بەزىــدە يۇقىرىقــى دۇئانىڭ}وَأ

)1( مۇسلىم ، ئەبۇداۋۇد، نەسائىي، ئىبنى ھىببان ۋە ئەھمەد رىۋايىتى.
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ِل، الَ َيْهــِدي 
َ
ْعمــا

َ
ْحَســِن األ

َ
ْخــالَِق َو أ

َ
أل

ْ
ْحَســِن ا

َ
ُهــمَّ اْهــِدِن أِل

َّ
ئوقۇيتتــى ۋە ئۇنىڭغــا: }اَلل

نـْـَت{ يەنــى  »ئى 
َ
 أ
َّ
ِل الَ يـَـِي َســيَِّئَها إاِل

َ
ْعمــا

َ
ْخــالَِق وَاأل

َ
أل

ْ
ــِي َســيَِّئ ا

َ
نـْـَت. َوق

َ
 أ
َّ
ْحَســنَِها إاِل

َ
أِل

ــەڭ ياخشــى ئىشــالرنى قىلىشــقا  ــا ۋە ئ ــۈزەل ئەخالقالرغ ــەڭ گ ــى ئ ــالھ! مېن ئال
ــەندىن  ــەڭ ياخشــى ئىشــالرغا س ــا ۋە ئ ــۈزەل ئەخالقالرغ ــەڭ گ ــن. ئ يېتەكلىگى
باشــقا ھېچكىــم ئىگــە قىاللمايــدۇ، مېنــى ناچــار ئەخــالق ۋە يامــان ئىشــالردىن 
ــى يامــان ئەخالقــالر ۋە  ــم مېن ــەن ســەندىن باشــقا ھېچكى ســاقلىغىن، ھەقىقەت

يامــان ئىشــالردىن ســاقلىيالمايدۇ« دېگەنلەرنــى قوشــاتتى)1(.

ِصْيــالً{ يەنــى  
َ
ِن اهللِ بٌْكــَرةً وأ

َ
ثِــْراً وَُســْبحا

َ
َْمــُد هلِلِ ك بِــْراً وَاحلْ

َ
ــَرْ ك

ْ
ك

َ
5 - }اهلل أ

»ئالالھنــى ھەممىدىــن چــوڭ دەپ ئۇلۇغاليمــەن، قانچىلىــك كــۆپ ھەمدۇســانا 
ھەمىشــە  ئاخشــام  ۋە  ئەتىگــەن  پاكىزلىقىنــى  ئالالھنىــڭ  خاســتۇر،  ئالالھقــا 

ســۆزلەيمەن.«

بىــر ئــادەم نامازغــا باشــلىغىنىدا بــۇ دۇئانــى ئوقۇغانــدا، پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم »ھەيــران قالدىمكــى، بــۇ دۇئاغــا ئاســماننىڭ ئىشــىكلىرى 

دېگــەن)2(. كەتتــى«  ئېچىلىــپ 

ــز! ســاڭا  ــى  »رەببىمى ــِه{ يەن  فِْي
ً
ــاَرك  ُمَب

ً
ــا ــْراً طيِّب ثِ

َ
ــداً ك َِّ مَحْ ــُد هلِل َْم 6 - }احلْ

كۆپلــەپ ھەمدۇســانا ئېيتىمــەن« بىــر ئــادەم نامازغــا باشــلىغىنىدا بــۇ دۇئانــى 
ئوقۇغانــدا، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »بــۇ دۇئانــى ئاســمانغا كۆتــۈرۈش 
شــەرىپىنى تالىشــىپ 12 پەرىشــتىنىڭ ئالدىراۋاتقانلىقىنــى كــۆردۈم« دېگــەن)3(.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەھەججــۇد نامىزىنــى تۆۋەندىكــى دۇئــاالر بىلــەن 
باشاليتتى:

ـِـَم  ْرِض. اَعل
َ
ــَماوَاِت وَاأل ــَر السَّ اِط

َ
ــَل. ف ــَل َوإِْسَافِي ــَل َوِميَائِي ــمَّ َربَّ َجْرَائِي ُه

َّ
7 - }اَلل

ــا  ــِدِن لَِم ــوَن. اْه ــِه َيَْتلُِف ــوا فِي ــا َكنُ ــاِدَك فِيَم ــْيَ ِعَب ــُم َب ُْك
َ

ــَت ت نْ
َ
ــَهاَدةِ. أ ــِب وَالشَّ َغْي

ْ
ال

)1( نەسائىي، دار قۇتنىي رىۋايىتى، »سەھىھ« ھەدىس.
)2( مۇسلىم رىۋايىتى.
)3( مۇسلىم رىۋايىتى.



213

ٰ ِصَاٍط ُمْســَتِقيٍم{ يەنــى  »ئى  نـِـَك إِنََّك َتْهــِدي َمــْن تََشــاُء إىِلَ
ْ
َــقِّ بِإِذ اْخُتلـِـَف فِيــِه ِمــَن احلْ

ئالــالھ! ئــى جىبرىلنىــڭ، مىكائىلنىــڭ، ئىســرافىلنىڭ رەببى، ئاســمان ۋە زېمىننىڭ 
ياراتقۇچىســى، ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن ھەممىنــى بىلگۈچــى ئالــالھ! بەندىلىرىــڭ 
ــەن  ــڭ بىل ــۆز پەزلى ــۈم قىلغۇچىســەن، ئ ئىختىالپالشــقان ئىشــالر ئۈســتىدە ھۆك
ــدە ھەقىقەتكــە باشــلىغىن.  ــالپ قىلىشــقان ئىشــالرنىڭ ئىچى ــۇالر ئىختى ــى ئ مېن

ھەقىقەتــەن ســەن خالىغــان كىشــىنى توغــرا يولغــا باشاليســەن«)1(.

قېتىــم،   10 {نــى  َرْ
ْ
ك

َ
أ تەكبىــر}اهلُل  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر   -  8

َن اهللِ{نــى 10 قېتىــم، 
َ
َْمُد هلِلًِ{نــى 10 قېتىــم، تەســبىھ }ُســْبحا ھەمدۇســانا}احَلْ

ْســَتْغِفرُاهلَل 
َ
{نى 10 قېتىم،  ئىســتىغفار }أ

َ
 اهلل وَْحــَدهُ الَ رَشِْيَك ل

َّ
َ ااِل

ً
تەھلىــل }الَ اِل

ِفــْرِل وَاْهــِدِن 
ْ
ُهــمَّ اغ

َّ
ِْه{نــى 10 قېتىــم ئېيتىــپ بولغاندىــن كېيىــن: }اَلل تــُوُب اِلَ

َ
وَأ

فـِـِي{ يەنــى  »ئــى ئالــالھ! مېنــى مەغپىــرەت قىلغىــن، توغــرا يولغــا 
َ
ــِي واَع

ْ
وَاْرُزق

باشــلىغىن، رىزىقالندۇرغىــن ۋە مېنــى ســاالمەت قىلغىــن« دېگــەن دۇئانــى 
ِب{ 

َ
ــا ِس

ْ
ــْوَم احل ــِق يَ ــَن الَضْي ــَك ِم ِ ُعوُذب

َ
 أ

ِّ
ــمَّ إِن ُه

َّ
ــە: }اَلل ــى. يەن ــم ئوقۇيتت 10 قېتى

يەنــى  »ئــى ئالالھ!ســاڭا ســىغىنىپ قىيامــەت كۈنىنىــڭ تارچىلىقىدىــن پانــاھ 
ــى)2(. ــم ئوقۇيتت ــى 10 قېتى ــەن دۇئان ــەن« دېگ تىلەيم

ِكْرِيــآءِ 
ْ
وَال َــَرُوِت  وَاجلْ ــوِت 

ُ
ك

َ
َمل

ْ
ُذوال  ، ــَرُ

ْ
ك

َ
أ  ُّ اهلَل  ، ــَرُ

ْ
ك

َ
أ  ُّ اهلَل  ، ــَرُ

ْ
ك

َ
أ  ُّ }اهلَل  -  9

َعَظَمــِة{  يەنــى  »ئالــالھ ھەممىدىــن چوڭــدۇر، ئالــالھ ھەممىدىــن چوڭــدۇر، 
ْ
وَال

ئالــالھ ھەممىدىــن چوڭــدۇر، ئالــالھ چوڭلــۇق، ئۇلۇغلــۇق، كــۈچ – قــۇۋۋەت ۋە 
كاتتىلىــق ئىگىســىدۇر«)3(.

نامازنىڭ ئىككىنچى پەرزى: قىيام

ــى  ــَي﴾ يەن انِتِ
َ
ِّ ق  هلِل

ْ
ــوا وُم

ُ
ــڭ: ﴿َوق ــالھ تائاالنى ــەر ئەلەيھىسســاالم ئال پەيغەمب

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2(    ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى، ئالدىنقىسى »سەھىھ«، كېيىنكىسى»ھەسەن«سەھىھتىن بىر دەرىجە تۆۋەن(ھەدىس.

)3( ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، »سەھىھ« ھەدىس.
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)ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىــدا ئىتائەتمەنلىــك بىلــەن تــۇرۇڭالر[)1(( دېگــەن ئەمرىگــە 
ئاساســەن، ھەرقانــداق نامازنــى ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇيتتــى. نامــازدا ئــۆرە تــۇرۇش 

كەيپىيىتــى، قولنــى سوزســا تىزغــا يەتمەيدىغــان شــەكىلدە ئــۆرە تۇرۇشــتۇر.

بېشــىنى  تۇرغىنىــدا،  قىيامــدا  نامــازدا  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ســاڭگىلىتىپ )تــۆۋەن قىلىــپ، ســەجدە قىلىدىغــان( يەرگە قــاراپ تۇراتتــى«)2((. 
ئەممــا ســەپەر ئۈســتىدە نەىبپلــە نامــاز ئوقۇماقچــى بولغىنىــدا، ئــۇالغ ئۈســتىدە 

ــى.  ــۇرۇپ ئوقۇيتت ــەن ئولت ــا – ئىشــارەت بىل ئىم

نامازدا قىيامدا تۇرۇشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

ــوَاِت 
َ
ل  َعَ الصَّ

ْ
ــوا ــدۇ: ﴿َحافُِظ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ئال

انِتـِـَي﴾  يەنــى )نامازالرنــى، بولۇپمــۇ ئەســىر نامىزىنى 
َ
ِّ ق  هلِل

ْ
وُمــوا

ُ
وُْســَطى َوق

ْ
ــالَةِ ال والصَّ

داۋامالشــتۇرۇڭالر. ئالالھنىــڭ ھۇزۇرىــدا  ئىتائەتمەنلىــك  ۋە ئەيمىنىــش بىلــەن 
تــۇرۇڭالر﴾)3(. 

ئىمــران ئىبنــى ھۇســەين رەزىيەللەھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى، 
ئۇنىــڭ پۇتىــدا باۋاســىر ئاغرىقــى بولغانلىقــى ســەۋەبلىك نامازنــى قانــداق 
ئوقۇشــى توغرۇلــۇق ســورىغىنىدا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا : }صــلِّ 
ــى  ــى »نامازن ــٍب{ يەن ــَى َجْن ــتطْع َفَع ــم تس ــإْن ل ــداً، ف ــتطْع فقاِع ــم تس

َ
ــإْن ل  ف

ً
ــا قائم

ــۇرۇپ  ــقا كۈچــۈڭ يەتمىســە ئولت ــۆرە تۇرۇش ــەر ئ ــن، ئەگ ــۇرۇپ ئوقۇغى ــۆرە ت ئ
ــم  ئوقۇغىــن، ئولتۇرۇشــقىمۇ كۈچــۈڭ يەتمىســە يېتىــپ ئوقۇغىــن«)4( دەپ تەلى
بەرگــەن. بۇنىڭغــا بىنائــەن، ئىســالم ئۆلىمالىــرى پــەرز نامازالرنــى ئــۆرە تــۇرۇپ 

ــقان.  ــە ئىتتىپاقالش ــەرز ئىكەنلىكىگ ــنىڭ پ ئوقۇش

ئىمــام ئەزەمگــە كــۆرە، ھــەر قانــداق پــەرز ياكــى ۋاجىــپ نامازالرنــى، 

)1( بەقەرە سۈرىسى 238 - ئايەت.
)2( بەيھەقىي رىۋايىتى.

)3( بەقەرە سۈرىسى 238 - ئايەت.
)4( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى
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ســۈننەت نامازالردىــن بامداتنىــڭ ســۈننىتىنى )ئاالھىــدە مۇھىــم ســۈننەت 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن( ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقــۇش پــەرزدۇر.

نەپلە نامازالرنى ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇش مەسىلىسى

ــۇرۇپ ئوقۇشــقا كۈچــى يېتىدىغــان ئادەمنىڭمــۇ  ــۆرە ت ــى ئ ــە نامازالرن نەپل
ئولتــۇرۇپ ئوقۇشــى جائىــزدۇر. پەقــەت ســاۋاب جەھەتتــە ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇغان 
بىلــەن ئولتــۇرۇپ ئوقۇغــان پەرقلىــق بولــۇپ، ئــۆرە تۇرۇشــقا كۈچــى يېتىدىغــان 
تــۇرۇپ ئولتــۇرۇپ ئوقۇغــان كىشــىنىڭ ئېرىشــىدىغان ســاۋابى كەمــرەك بولىــدۇ. 
ــۆرە  ــادەم ئۇنــى ئ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »نامازنــى ئولتــۇرۇپ ئوقۇغــان ئ
تــۇرۇپ ئوقۇغــان ئــادەم ئېرىشــكەن ســاۋابنىڭ يېرىمىغــا ئېرىشــىدۇ«)1( دېگــەن.

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــەزى كېچىلىــرى ئــۆرە تــۇرۇپ ئــۇزۇن – 
ئــۇزۇن نامــاز ئوقۇيتتــى. بــەزى كېچىلىــرى ئولتــۇرۇپ ئــۇزۇن – ئــۇزۇن نامــاز 
ــى،  ــۇرۇپ قىالتت ــۆرە ت ــى ئ ــدا رۇكۇن ــاز ئوقۇغىنى ــۇرۇپ نام ــۆرە ت ــى. ئ ئوقۇيتت

ــى«)2(. ــۇرۇپ قىالتت ــى ئولت ــدا رۇكۇن ــاز ئوقۇغىنى ــۇرۇپ نام ئولت

ئۆرە تۇرۇشقا ماجالى يوق كىشىنىڭ ناماز ئوقۇش مەسىلىسى

ــى  ــوق كېســەلنىڭ ئۇن ــى ي ــۇرۇپ ئوقۇشــقا ماجال ــۆرە ت ــى ئ ــەرز نامازالرن پ
ــىمۇ،  ــۇرۇپ ئوقۇس ــە ئولت ــۇ گەرچ ــۇنداقال ئ ــزدۇر. ش ــى جائى ــۇرۇپ ئوقۇش ئولت
خــۇددى ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇغان نامازلىرىغا ئوخشــاش تولۇق ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ. 
چۈنكــى ئالــالھ تائــاال بەندىلىرىنــى ئۇالرنىــڭ كۈچــى يەتمەيدىغــان ئىشــالرغا 
بۇيرىغــان ئەمــەس. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »بەنــدە 
كېســەل بولــۇپ يېتىــپ قالغانلىــق ياكــى ســەپەر ئۈســتىدە بولــۇپ قالغانلىــق 
ــىمۇ،  ــادا قىاللمىس ــۇق ئ ــە تول ــەن بويىچ ــى بەلگىلەنگ ــەۋەبتىن ئىبادەتلەرن س
ئۇنىڭغــا تېنــى ســاق، ســەپەردە بولمىغــان چاغلىرىــدا قىلغــان ئىبادەتلىرىنىــڭ 

)1( ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
)2( مۇسلىم ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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ســاۋابى يېزىلىــدۇ«)1( دەپ كۆرســەتكەن. »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئاخىرقــى 
ــدى«)2(. ــان ئى ــۇرۇپ ئوقۇغ ــى ئولت كېســىلىدە نامازالرن

نامازنىڭ ئۈچىنچى پەرزى: قىرائەت

قىرائــەت يەنــى نامــازدا قۇرئان ســۈرىلىرىدىن ئوقۇش ھەرقانداق ســۈننەت، 
نەپلــە، ۋاجىــپ نامازالرنىــڭ پۈتــۈن رەكئەتلىرىــدە، ئىككــى رەكئەتلىــك پــەرز 
نامازالرنىــڭ ھەممــە رەكئىتىــدە ۋە ئىككــى رەكئەتتىــن كــۆپ پــەرز نامازالرنىــڭ 
ئالدىنقــى ئىككــى رەكئىتىــدە پــەرزدۇر. نامــاز ئوقۇغۇچــى مەيلــى ئىمــام بولســۇن 
ياكــى ئــۆزى يالغــۇز ناماز ئوقۇســۇن يۇقىرىقــى نامازالرنىڭ پۈتــۈن رەكئەتلىرىدە 

قۇرئاندىــن خالىغــان ســۈرە ياكــى ئايەتلەرنــى ئوقۇشــى ئوخشاشــال پــەرزدۇر. 

ــۈچ ئايــەت ياكــى  ــاز مىقــدارى، قىســقا ئايەتلەردىــن ئ قىرائەتنىــڭ ئــەڭ ئ
ــەت ئوقۇشــتۇر.  ــر ئاي ــان بى ــەڭ كېلىدىغ ــۈچ ئايەتكــە ت ــن ئ ــۇزۇن ئايەتلەردى ئ
ــدۇ. كــۆپ  ــۇل بولماي ــزى قوب ــان ئوقۇغــان كىشــىنىڭ نامى ــاز قۇرئ ــن ئ بۇنىڭدى

ــۇر. ئوقۇشــنىڭ چېكــى يوقت

ئەممــا ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان كىشــىلەردىن قىرائــەت ســاقىت بولىــدۇ. 
چۈنكــى ئىمامنىــڭ ئوقۇغىنــى ئــۇالر ئۈچــۈن كۇپايىــدۇر)3(. 

ئــاۋۋال  باشالشــتىن  قىرائەتكــە  نامــازدا  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ــا  ــِه{ يەنــى »ئالالھق ــِه َوَنَفثِ ــزِهِ َوَنَفِخ ــْن َهَم ــِم ِم ِن الرَِّجْي

َ
ــْيطا ــَن الشَّ ِــاهللِ ِم ــوُذ ب ُع

َ
}أ

ســىغىنىپ قوغالنــدى شــەيتاننىڭ شــەررىدىن، ئازدۇرۇشــىدىن ۋە يامــان ئىشــقا 
كۈشكۈرتىشــىدىن پانــاھ تىلەيمــەن« دەيتتــى)4(.

ِن الرَِّجْيِم ِمْن 
َ
ــْيطا َعلِْيــِم ِمــَن الشَّ

ْ
ــِميِع ال ُعــوُذ بِاهللِ السَّ

َ
بەزىــدە مۇنــداق دەيتتــى: }أ

َهَمــزِهِ َوَنَفِخــِه َوَنَفثـِـِه{ يەنــى »دۇئاالرنــى ئــاڭالپ ۋە ھەممىنــى كــۆرۈپ تۇرغۇچى 

)1( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى
)2( ئىمام ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.

)3( رد المحتار 1 - توم 415 - بەت.
)4( ئەبۇداۋۇد، ئىبنى ماجە، ھاكىم رىۋايىتى، ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىم »سەھىھ« دېگەن ھەدىس.
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ئالالھقــا ســىغىنىپ قوغالنــدى شــەيتاننىڭ شــەررىدىن، ئازدۇرۇشــىدىن ۋە 
يامــان ئىشــقا كۈشكۈرتىشــىدىن پانــاھ تىلەيمــەن«)1(.

»ئاندىن ﴿بِسِم اهلل الرَّمْحِن الرَِّحْيِم﴾نى مەخپى ئوقۇيتتى«)2(.

ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، »ئەئــۇزۇ« بىرىنچــى رەكئەتتىــال ئېيتىلىــدۇ. 
قالغــان رەكئەتلــەردە »بىســمىلالھ« ال ئېيتىلىــدۇ. ئەمما شــافىئىي ۋە ھەنبەلىي 
ــى  ــۇزۇ« ن ــاۋۋال »ئەئ ــن ئ ــە قىرائەتتى ــر رەكئەتت ــۆرە، ھەربى ــە ك مەزھەپلىرىگ

مەخپــى ئېيتىــش ســۈننەتتۇر)3(.

نامازدا قىرائەتنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

ــَن  َ ِم ــرَّ ــا تَيَ ــَرُؤوا َم
ْ
اق

َ
ــدۇ: ﴿ف ــداق دەي ــان كەرىمــدە مۇن ــاال قۇرئ ــالھ تائ ئال

ــۇڭالر()4(.  ــى ئوق ــوڭاي بولغانن ــىلەرگە ئ ــن س ــى )قۇرئاندى ــْرآِن﴾  يەن ُق
ْ
ال

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »نامازغــا تۇرغىنىڭــدا ئــاۋۋال 
تەكبىــر ئېيتقىــن، ئاندىــن قۇرئاندىــن ســاڭا ئــوڭاي بولغاننــى ئوقۇغىــن«)5(. 

ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، نامــازدا پــەرز بولغــان قىرائــەت مۇتلــەق 
ــىبىر  ــى قايس ــىنى ياك ــىبىر سۈرىس ــڭ قايس ــۇپ، قۇرئاننى ــش بول ــەت قىلى قىرائ

ــدۇ. ــادا بولى ــەرز ئ ــەن پ ــۇش بىل ــى ئوق ئايەتلىرىن

ــى  ــان ئوقۇماســلىقىنىڭ دەلىل ــڭ قۇرئ ــدا قىلغانالرنى ــا ئىقتى ــا ئىمامغ ئەمم
ُكــْم 

َّ
َعل

َ
 ل

ْ
نِصُتــوا

َ
ُ وَأ

َ
 ل

ْ
اْســَتِمُعوا

َ
ُقــْرآُن ف

ْ
ــرَِئ ال

ُ
ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزىدۇر: ﴿َوإَِذا ق

قۇرئــان  ئۈچــۈن،  ئېرىشىشــىڭالر  رەھمىتىگــە  )ئالالھنىــڭ  يەنــى  تُرمَْحُــوَن﴾ 

)1( ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، »ھەسەن«سەھىھتىن بىر دەرىجە تۆۋەن( ھەدىس.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە 1 - توم 695 - بەت.
)4( مۇززەممىل سۈرىسى 20 - ئايەت.

)5( فەتھۇلبارىي.
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ــۇرۇڭالر()1(.  ــم ت ــاڭالڭالر ۋە جى ــەن ئ ــەت بىل ــى دىقق ــدا، ئۇن ــان چاغ ئوقۇلغ

بۇئايــەت، قۇرئــان ئوقۇلغانــدا مەيلــى نامــازدا بولســۇن، مەيلــى نامــاز 
ســىرتىدا بولســۇن، ھــەر قانــداق ۋاقىتتــا ئۇنــى دىققــەت بىلــەن ئــاڭالش ۋە بىــر 

ــدۇ. ــى ئىپادىلەي ــم تۇرۇشــنىڭ پەرزلىكىن نەرســە ئوقۇماســتىن جى

فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش مەسىلىسى

»فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇمىغان كىشىنىڭ نامىزى دۇرۇس ئەمەس«)2(.

»كىمكــى نامــاز ئوقــۇپ ئۇنىڭــدا فاتىھــە سۈرىســىنى ئوقۇمايدىكــەن، ئۇنىڭ 
نامىــزى ناقىســتۇر«)3(. بــۇ ھەدىســلەرگە بىنائــەن، ھەنەفىــي مەزھىپىدىــن 
ــا  ــەرزدۇر.  ئەمم ــۇش پ ــىنى ئوق ــە سۈرىس ــازدا فاتىھ ــەردە، نام ــقا مەزھەپل باش
ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، فاتىھــە سۈرىســىنى ئوقــۇش پــەرز ئەمــەس، بەلكــى 
 َ ــرَّ ــا تَيَ ــَرُؤوا َم

ْ
اق

َ
ۋاجىپتــۇر. چۈنكــى ئالــالھ تائاالنىــڭ قۇرئــان كەرىمدىكــى: ﴿ف

ُقــْرآِن﴾)4(  يەنــى )قۇرئاندىــن ســىلەرگە ئــوڭاي بولغاننــى ئوقــۇڭالر( 
ْ
ِمــَن ال

ــى  ــال ئايەتلەرن ــن قايســىبىر ســۈرە ۋە قانداق ــان كەرىمدى دېگــەن ســۆزى قۇرئ
ئوقــۇش بىلــەن پــەرز ئــادا تاپىدىغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ. ھەنەفىــي مەزھىپىــدە 
دېگــەن  »ناقىســتۇر«  ۋە  ئەمــەس«  »دۇرۇس  ھەدىســلەردىكى  يۇقىرىقــى 
ــەۋزەل  ــەڭ ئ ــى ئ ــەس، بەلك ــى ئەم ــادا بولمايدىغانلىقىن ــڭ ئ ــەر نامازنى ئىبارىل

ــىتىدۇ. ــى كۆرس ــادا تاپمايدىغانلىقىن ــەكىلدە ئ ش

فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇيالمايدىغان كىشىنىڭ مەسىلىسى

سۈرىســىنى  فاتىھــە  »ئەســلىدە  دېگــەن:  مۇنــداق  خەتتابىــي  ئىمــام 
ــە سۈرىســىنى بىلمىســە  ــراۋ فاتىھ ــدۇ. ئەگــەر بى ــادا تاپماي ــاز ئ ئوقماســتىن نام

)1( ئەئراف سۈرىسى 204 - ئايەت.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( مۇسلىم ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايىتى.
)4( مۇززەممىل سۈرىسى 20 - ئايەت



219

ياكــى توغــرا ئوقۇيالمىســا، قۇرئــان كەرىمنىــڭ باشــقا ســۈرىلىرىدىن بىــرەر 
ســۈرىدىن يەتتــە ئايــەت مىقدارىــدا ئوقۇســا كۇپايــە قىلىــدۇ. 

ياكــى  قالغانلىــق  ياشــىنىپ  ياكــى  كەلمىگەنلىــك  تىلــى  ئــۇ  ئەگــەر 
ئۇنتۇغاقلىقــى ســەۋەبى بىلــەن قۇرئــان كەرىمدىــن ھېــچ نەرســە ئۆگىنەلمىســە، 
لىلــالھ« ۋە »ئالالھــۇ ئەكبەر«قاتارلىقالرنــى  »ســۇبھانەلالھ«، »ئەلھەمــدۇ 
ئوقۇســا كۇپايىــدۇر. چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: 
»قۇرئاندىــن قالســا ئــەڭ ئــەۋزەل زىكىــر ›ســۇبھانەلالھ‹، ›ئەلھەمــدۇ لىلــالھ‹، 
ــاز  ــە نام ــر ئادەمگ ــە بى ــۇ يەن ــەر‹دۇر«. ئ ــۇ ئەكب ــۇ ئەلالھ ــە ئىللەلالھ ›الئىالھ
ئوقۇشــنى ئۆگىتىــپ مۇنــداق دېگــەن: »قۇرئــان ئوقۇيالىســاڭ ئوقۇغىــن. ئەگــەر 

ــن«)1(. ــر ئېيتقى ــل ۋە تەكبى ــبىھ، تەھلى ــا تەس ــاڭ ئالالھق ئوقۇيالمىس

ئامىن دېيىش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ئىمــام ﴿ئامىيــن﴾ دېگەنــدە 
ــتىلەرنىڭ  ــى پەرىش ــن﴾ دېگىن ــڭ ﴿ئامىي ــن﴾ دەڭالر. بىراۋنى ــىلەرمۇ ﴿ئامىي س
﴿ئامىيــن﴾ دېگىنىگــە ئــودۇل كېلىپــال قالســا، ئۇنىــڭ ئۆتكەنكــى بارلىــق 

گۇناھلىــرى مەغپىــرەت قىلىنىــدۇ«)2(. 

ئامىين  - ئىجابەت قىلغىن دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.

ئامىننى مەخپى ياكى ئاشكارا دېيىش مەسىلىسى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم فاتىھــە سۈرىســىنى ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىن، 
جاراڭلىــق ئاۋازدا ﴿ئامىيــن﴾ دەيتتى«)3(.

بۇھەدىســكە كــۆرە، شــافىئىي ۋە ھەنبەلــى مەزھەپلىرىــدە ﴿ئامىيــن﴾ نــى 

)1( ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى
)2( بۇخارى، مۇسلىم، نەسائىي ۋە دارمىي رىۋايىتى.

)3( بۇخارى رىۋايىتى.
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ئاشــكارا ئېيتىــش ســۈننەتتۇر. 

ئەممــا ھەنەفىــي ۋە مالىكــى مەزھەپلىرىــدە ﴿ئامىيــن﴾ نــى مەخپــى ئېيتىش 
ــۇ  ــڭ مۇن ــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنى ــى ئىبن ــڭ دەلىل ســۈننەتتۇر. بۇالرنى
ســۆزىدۇر: »ئىمــام تۆتنــى مەخپــى ئېيتىــدۇ، ئــۇالر: ئەئــۇزۇ، بىســمىلالھ، ئامىيــن 

ۋە ھەمدۇســانا )رەببەنــا ۋەلەكــەل ھەمــدۇ(دۇر«)1(.

﴿ئامىين﴾دېگــەن  شــۇكى:  دەلىلــى  بىــر  يەنــە  مەزھىپىنىــڭ  ھەنەفىــي 
ــەر  ــدۇر. پەيغەمب ــش ئەۋزەل ــى قىلى ــن مەخپ ــكارا قىلغاندى ــى ئاش ــادۇر. دۇئان دۇئ
ئەلەيھىسســاالمنىڭ دۇئانــى مەخپــى قىلىش توغرىســىدىكى ھەدىســلىرى ســابىتتۇر.

فاتىھەدىن كېيىنكى قىرائەت

ــۇزۇن  ــدە ئ ــن بەزى ــىدىن كېيى ــە سۈرىس ــاالم فاتىھ ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ســۈرىلەرنى ئوقۇيتتــى، بەزىــدە، خۇسۇســەن ســەپەر ئۈســتىدە بولغــان، مېجەزى 
ــدا قىســقا  ــاال يىغلىغان ــك ب ــالردا، مەســجىدتە كىچى ياخشــى بواللمىغــان ۋاقىت
ســۈرىلەرنى ئوقۇيتتــى. ئەنــەس ئىبنــى مالىــك رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت 
قىلىنىدۇكــى: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر كۈنــى بامــدات نامىزىــدا ئــەڭ 
ــۇلەلالھ!  ــاھابىلەر – يارەس ــن س ــن كېيى ــۇدى. نامازدى ــۈرىلەرنى ئوق ــقا س قىس
پەيغەمبــەر  ســورىۋىدى،  دەپ  ئوقۇدىڭىزغــۇ؟  ســۈرە  قىســقا  بــەك  ســىز 
ئەلەيھىسســاالم ― بىــر كىچىــك بالىنىــڭ يىغىســىنى ئــاڭالپ قېلىــپ، ئۇنىــڭ 
ئانىســى مەســجىدتە بىــز بىلــەن بىرگــە نامازغــا تۇرغــان بولســا، ئانىســى تېزرەك 

ــدى«)2(. ــۇدۇم ― دې بالىســىغا بارســۇن دەپ قىســقا ســۈرىلەرنى ئوق

بامدات نامىزىنىڭ قىرائىتى

ــى  ــۈننىتىدە قىرائەتن ــڭ س ــدات نامىزىنى ــاالم بام ــەر ئەلەيھىسس »پەيغەمب

)1( ئىبنى ئەبۇ شەيبە رىۋايىتى، فتح القدير 1 - توم 204 - بەت.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى، »سەھىھ« ھەدىس.
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»فاتىھــە  ئەنھــا  رەزىيەلالھــۇ  ئائىشــە  ھەتتــا  ئوقۇيتتــى«،  قىســقا  بەكمــۇ 
قانــداق؟ دەپ قاالتتىــم« دېگــەن)1(. سۈرىســىنى ئوقۇدىمــۇ 

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بەزىــدە بامــدات نامىزىنىــڭ ســۈننىتىنىڭ 
ــْل ُهــَو 

ُ
َافُِروَن﴾نــى، كېيىنكــى رەكئىتىگــە ﴿ق

ْ
يَُّهــا ال

َ
ــْل يـَـا أ

ُ
بىرىنچــى رەكئىتىگــە ﴿ق

َحٌد﴾نــى ئوقۇيتتــى«)2(.
َ
َُّ أ اهلل

ئەممــا بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىــدە ناھايىتى ئــۇزۇن ســۈرىلەرنى ئوقۇيتتى. 
»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىدە »تۇۋالۇ مۇفەسســەل« 

ئــۇزۇن مۇپەسســەل ســۈرىلەر(نى ئوقۇيتتى«)3(.

تۇۋالــۇ مۇفەسســەل ســۈرىلەر: ﴿ق﴾ )50  - ســۈرە(، ﴿الاريــات ﴾ )51  - 
ســۈرە(، ﴿الطــور﴾ )52  - ســۈرە(، ﴿انلجــم﴾ )53 _ســۈرە(، ﴿القمــر﴾ )54  - 
ســۈرە(، ﴿الرمحــن﴾ )55  - ســۈرە(، ﴿الواقعــة﴾ )56 _ســۈرە( قاتارلىــق يەتتــە 

ــۈرىدۇر. س

ــڭ پەرزىنىــڭ ھــەر ئىككــى  ــدە بامداتنى ــەر ئەلەيھىسســاالم بەزى »پەيغەمب
رەكئىتىگــە ﴿انلجــم﴾ سۈرىســى ۋە ئۇنىڭغــا ئوخشــاش ســۈرىلەرنى ئوقۇيتتى«)4(.

ــْمُس  ــدە، ﴿إَِذا الشَّ ــڭ پەرزى ــدە بامداتنى ــاالم بەزى ــەر ئەلەيھىسس »پەيغەمب
َرْت﴾ نــى ئوقۇيتتــى«)5(. ــوِّ

ُ
ك

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىرىنچــى رەكئەتكــە ئــۇزۇن ســۈرە ئوقۇيتتــى، 
ئىككىنچــى رەكئەتكــە بولســا ئاۋۋالقىســىدىن قىســقىراق ســۈرە ئوقۇيتتــى«)6(.

مۇالھىــزە: پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ بىرىنچــى رەكئەتكــە ئــۇزۇن، 

رىۋايــەت  مۇســلىم  ۋە  بۇخــارى  كېيىنكىســى  ھەدىــس،  قىلغان»ســەھىھ«  رىۋايــەت  ئەھمــەد  ئىمــام  ئاۋۋالقىســى   )1(
ھەدىــس. كېلىنگــەن  بىرلىككــە  ئىكەنلىكىــدە  قىلغان،»ســەھىھ« 

)2( مۇسلىم ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
)3( نەسائىي ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.

)4( ئەھمەد، ئىبنى خۇزەيمە رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دەپ باھالىغان ھەدىس.
)5( مۇسلىم ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.

)6( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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كېيىنكــى رەكئەتكــە قىســقىراق ســۈرە ئوقۇشــى بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىگىــال 
پــەرز نامازالردىمــۇ شــۇنداق قىالتتــى.  خــاس بولماســتىن، بەلكــى باشــقا 
جامائەتكــە  كىشــىلەرنىڭ  قىلىشــتا  بۇنــداق  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 

يېتىشىۋېلىشــىنى كــۆزدە تۇتقــان بولۇشــى ئېھتىمــال.

پىشىن نامىزىنىڭ قىرائىتى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم پىشــىننىڭ ئالدىنقــى ئىككــى رەكئىتىــدە 
فاتىھــە سۈرىســى بىلــەن بىرگــە ئىككــى ســۈرە ئوقۇيتتــى. ئالدىنقــى رەكئەتتــە 

ــى«)1(. ــۈرە ئوقۇيتت ــۇزۇن س ــىدىن ئ ــى رەكئەتتىكىس ئىككىنچ

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم پىشــىننىڭ ئالدىنقــى ئىككــى رەكئىتىنىڭ ھەر 
بىرىگــە فاتىھــە سۈرىســىدىن باشــقا 30 ئايــەت مىقدارىــدا قۇرئــان ئوقۇيتتــى. 
ِمــَي﴾ )32  - ســۈرە، 30 

َ
َعال

ْ
 َرْيــَب فِيــِه ِمــن رَّبِّ ال

َ
ِكَتــاِب ال

ْ
مەســىلەن: ﴿الــم. تزَنِيــُل ال

ئايەتلىــك ســۈرە(گە ئوخشــاش«)2(.

ئىككــى  ئالدىنقــى  پىشــىننىڭ  بەزىــدە  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ــِل إَِذا َيْغــَى﴾ ۋە  ْي

َّ
ــُرُوِج﴾، ﴿وَالل

ْ
ــَماء َذاِت ال ــارِِق﴾، ﴿وَالسَّ ــَماء وَالطَّ رەكئىتىــدە ﴿وَالسَّ
بۇالرغــا ئوخشــاش ســۈرىلەرنى ئوقۇيتتــى«)3(.

ئىككــى  ئاخىرقــى  پەرزىنىــڭ  پىشــىننىڭ  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ئوقۇيتتــى«)4(. سۈرىســىنىال  فاتىھــە  رەكئىتىــدە، 

بىــر ھەدىســتە:  قىلغــان  رىۋايــەت  ئەبــۇداۋۇد  بىلــەن  مۇســلىم  ئىمــام 
ئىككــى  ئاخىرقــى  پەرزىنىــڭ  پىشــىننىڭ  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ــۈرە  ــدا س ــەت مىقدارى ــن 15 ئاي ــن كېيى ــدە، فاتىھەدى ــەر بىرى ــڭ ھ رەكئىتىنى
ــۈننەت«  ــنى »س ــداق قىلىش ــى مۇن ــە ئالبان ــەن. ئەلالم ــى« دەپ كەلگ ئوقۇيتت

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)2( مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايىتى.
)3( ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى، ئىبنى خۇزەيمە »سەھىھ« دەپ باھالىغان ھەدىس.

)4( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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دەپ قارايــدۇ ۋە ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ باشــچىلىقىدىكى بىــر تــوپ 
ســاھابە شــۇنداق قىلىشــقا ئىتتىپاقالشــقانلىقىنى ســۆزلەيدۇ. بۇنىڭغــا بىنائــەن، 
پىشــىننىڭ پەرزىنىــڭ ئاخىرقــى ئىككــى رەكئىتىــدە فاتىھەدىــن كېيىــن ســۈرە 

ــىدۇر. ــى ياخش ــەس، بەلك ــا ئەم ــۇش خات ئوق

ھەر بىر رەكئەتتە فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامازنــى ناقىــس ئوقۇغــان بىراۋغــا تەلىــم 
بېرىــپ، ھەربىــر رەكئەتتــە فاتىھــە سۈرىســىنى ئوقۇشــقا بۇيرىغــان«)1(.

ئەسىر نامىزىنىڭ قىرائىتى

ئىككــى  ئالدىنقــى  نامىزىنىــڭ  ئەســىر  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
رەكئىتىنىــڭ ھەربىــر رەكئىتىــدە فاتىھــە سۈرىســىدىن باشــقا، 15 ئايــەت 
مىقدارىدىكــى ســۈرىلەرنى يەنــى پىشــىن نامىزىنىــڭ ئالدىنقى ئىككــى رەكئىتىدە 
ــى«،  ــۈرىلەرنى ئوقۇيتت ــان س ــەڭ كېلىدىغ ــا ت ــۈرىلەرنىڭ يېرىمىغ ــان س ئوقۇغ
»ئەســىر نامىزىنىــڭ ئاخىرقــى ئىككــى رەكئىتىــدە، ئالدىنقــى ئىككــى رەكئەتكــە 
ــەڭ كېلىدىغــان  ــا ت ــڭ يېرىمىغ ــا ئۇنى ــان ســۈرىلەردىن قىســقىراق، ھەتت ئوقۇغ

ســۈرىلەرنى ئوقۇيتتــى«)2(.

ــدا ئوقۇغــان  »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ پىشــىن ۋە ئەســىر نامازلىرى
قىرائىتــى ئۇنىــڭ ســاقىلىنىڭ تىترىگىنىدىــن بىلىنەتتــى«)3(.

شام نامىزىنىڭ قىرائىتى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم شــام نامىزىنىــڭ پەرزىدە، فاتىھە سۈرىســىدىن 
پەيغەمبــەر  ســاھابىلەر  »ھەتتــا  ئوقۇيتتــى«،  ســۈرىلەرنى  قىســقا  كېيىــن 

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايىتىي.

)3( بۇخارى ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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ئەلەيھىسســاالم بىلــەن شــام نامىزىنــى ئوقــۇپ بولــۇپ ســىرتقا چىقىنىــدا، 
ئوقيالىــرى قويۇلغــان جايالرنــى ئېنىــق كۆرەلەيتتــى«)1(.

ئىككىنچــى  نامىزىنىــڭ  شــام  ســەپەردە  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ــان«)2(. ــى ئوقۇغ ْيُتوِن﴾ن ــِي وَالزَّ ــن، ﴿وَاتلِّ ــە سۈرىســىدىن كېيى ــدە فاتىھ رەكئىتى

ســۈرىلەرنى  ئوتتۇراھــال  ۋە  ئــۇزۇن  بەزىــدە  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ئوقۇيتتــى. »بەزىــدە ﴿الطــور﴾ )52  - ســۈرە( نــى ئوقۇيتتــى«، »بەزىدە ﴿املرســالت﴾ 

)77  - ســۈرە(نى ئوقۇيتتــى«)3(.

ــا  ــْل يَ
ُ
ئەممــا كۆپىنچــە »شــام نامىزىنىــڭ ئىككــى رەكئــەت ســۈننىتىدە: ﴿ق

َحــٌد﴾ نــى ئوقۇيتتــى«)4(.
َ
َُّ أ ــْل ُهــَو اهلل

ُ
َافـِـُروَن﴾ بىلــەن ﴿ق

ْ
يَُّهــا ال

َ
أ

خۇپتەن نامىزىنىڭ قىرائىتى

ئىككــى  ئالدىنقــى  نامىزىنىــڭ  خۇپتــەن  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ــەك قىســقىمۇ  ــۇ ئەمــەس، ب ــن، )ئۇزۇنم ــە سۈرىســىدىن كېيى ــدە، فاتىھ رەكئىتى

ئەمــەس( ئوتتۇراھــال ســۈرىلەرنى ئوقۇيتتــى«)5(.

ســۈرىلەرنى  ئوخشــاش  ئۇنىڭغــا  ۋە  نــى  َوُضَحاَهــا﴾  ــْمِس  ﴿وَالشَّ »بەزىــدە: 
.)6 ئوقۇيتتــى«)

ْت﴾نى ئوقۇيتتــى ۋە ئۇنىڭدىكــى ســەجدە  ــَماء انَشــقَّ ﴿إَِذا السَّ »بەزىــدە: 
قىالتتــى«)7(. سەجدىســى  تىــالۋەت  كەلگەنــدە  ئايىتىگــە 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم خۇپتەننىــڭ پەرزىــدە ئىمامنىــڭ ئــۇزۇن ســۈرە 

)1( نەسائىي ۋە ئەھمە رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
)2( ئەھمەد رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.

)3( ھەر ئىككى ھەدىسنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
)4( نەسائىي ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
)5( نەسائىي ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.

)6( ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، »ھەسەن«)سەھىھتىن بىر دەرىجە تۆۋەن(ھەدىس.
)7( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــۇ  ــەل رەزىيەلالھ ــى جەب ــاز ئىبن ــى مۇئ ــر كۈن ــان. »بى ــى قىلغ ــىنى مەنئ ئوقۇش
ئەنھــۇ جامائەتكــە خۇپتــەن نامىزىــدا ئىمــام بولــۇپ، ئــۇزۇن ســۈرە ئوقۇغانــدا، 
جامائــەت ئىچىدىــن بىــر يــاش نامازدىــن ئايرىلىــپ چىقىــپ كېتىــدۇ. نامازدىــن 
كېيىــن جامائــەت مۇئازغــا ئەھۋالدىــن خــەۋەر بەرگىنىــدە، مۇئــاز ئاچچىقلىنىــپ 
»ئــۇ مۇناپىقتــۇر« دەيــدۇ. ھېلىقى يــاش پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئەھۋالنى 
بايــان قىلغاندىــن كېيىــن، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇئازنــى چاقىرتىــپ 
ــەي  ــب قىلىشــنى خاالمســەن ئ ــا: »كىشــىلەرنى ئۆزۈڭگــە جەل ــپ، ئۇنىڭغ كېلى
ــا﴾،  ــْمِس َوُضَحاَه ــداق بولســا، كىشــىلەرگە ئىمــام بولغىنىڭــدا ﴿وَالشَّ ــاز؟ ئۇن مۇئ
ــَى﴾  ــِل إَِذا َيْغ ْي

َّ
ــَق﴾، ﴿وَالل

َ
ِي َخل

َّ
ــَك ال ــِم َربِّ  بِاْس

ْ
ــرَأ

ْ
﴾، ﴿اق ْعَ

َ ْ
ــَك األ ــَم َربِّ ــبِِّح اْس ﴿َس

قاتارلىــق ســۈرىلەرنى ئوقۇغىــن. ســېنىڭ ئارقاڭــدا ياشــىنىپ قالغــان، ئاجىــز ۋە 
ئىشــى ئالدىــراش كىشــىلەرمۇ تۇرىــدۇ. »دەيــدۇ)1(.

ۋىتىر نامىزىنىڭ قىرائىتى

بىرىنچــى  نامىزىنىــڭ  ۋىتىــر  كۆپىنچــە،«  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ــا  يَُّه

َ
ــا أ ــْل يَ

ُ
﴾نــى، ئىككىنچــى رەكئىتىــدە ﴿ق ْعَ

َ ْ
ــَك األ ــَم َربِّ ــبِِّح اْس رەكئىتىــدە ﴿َس

َحٌد﴾نــى ئوقۇيتتــى«)2(.
َ
َُّ أ ــْل ُهــَو اهلل

ُ
َافِــُروَن﴾، ئۈچىنچــى رەكئىتىــدە ﴿ق

ْ
ال

ُعــوُذ بـِـَربِّ انلَّاِس﴾نى 
َ
ْل أ

ُ
ــِق﴾ بىلــەن ﴿ق

َ
َفل

ْ
ُعــوُذ بـِـَربِّ ال

َ
ــْل أ

ُ
»بەزىــدە ئۇنىڭغــا: ﴿ق

قوشۇپ ئوقۇيتتى«)3(.

»بەزىــدە ۋىتىرنىــڭ بىرىنچــى رەكئىتىــدە فاتىھــە سۈرىســىدىن باشــقا 100 
ــِت 

َ
ِزل

ْ
ئايــەت ئوقۇيتتــى«، »ئەممــا ئىككىنچــى ۋە ئۈچىنچــى رەكئەتلــەردە ﴿إَِذا ُزل

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( نەسائىي ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
)3( تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
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َافُِروَن﴾نــى ئوقۇيتتــى«)1(.
ْ
يَُّهــا ال

َ
ــْل يـَـا أ

ُ
َهــا﴾ بىلــەن ﴿ق

َ
زَال

ْ
ْرُض زِل

َ ْ
األ

تەھەججۇد نامىزىنىڭ قىرائىتى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەھەججــۇد نامىزىــدا قىرائەتنــى بەزىــدە 
ئاشــكارا، بەزىــدە مەخپــى ئوقۇيتتــى«)2(.

شــۇنىڭدەك قىرائەتتە بەزىدە قىســقا ســۈرىلەرنى، بەزىدە ئۇزۇن سۈرىلەرنى، 
بەزىــدە بەكمــۇ ئــۇزۇن ســۈرىلەرنى ئوقۇيتتــى. ھەتتــا ئابدۇلــالھ ئىبنــى مەســئۇد 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دېگــەن: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئارقىســىدا 
بىــر كېچىســى تەھەججــۇد نامىــزى ئوقۇۋىدىــم. قىرائەتنــى بەكمــۇ ئــۇزۇن 
ئوقۇغانلىقىدىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنى ئــۆرە تۇرغــان پېتــى تــەرك ئېتىــپ 

ئولتۇرىۋېلىشــتەك يامــان خىيالغىمــۇ كەلگــەن ئىدىــم«)3(.

ھۇزەيفــە ئىبنــى يەمــان رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: »بىر كېچىســى 
نامىــزى  تەھەججــۇد  تــۇرۇپ  ئارقىســىدا  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر 
ئوقۇۋىدىــم. ﴿القــرة﴾ )2  - ســۈرە(نى باشــلىدى. 100  - ئايەتكــە كەلگەنــدە 
رۇكۇغــا بېرىشــى مۇمكىــن دەپ تەخمىــن قىلىۋېدىــم. ئوقۇشــقا داۋام قىلىۋەردى، 
بەلكــى بــۇ ســۈرىنى ئىككــى رەكئەتكــە ئوقۇشــى مۇمكىــن دەپ ئويلىدىــم. ئەممــا 
﴿ال عمــران﴾ )3  - ســۈرە(نى باشــلىدى، ئاندىــن ﴿النســاء﴾ )4  - ســۈرە(نى 
باشــلىدى. ئوقۇشــتا تەســبىھ ئايەتلىرىگــە كەلگەنــدە تەســبىھ ئېيتتــى، ســوئال 
ئايەتلىرىگــە كەلگەنــدە، ســوئال قويــدى، پاناھ تىلــەش ئايەتلىرىگــە كەلگەندە 

»ئەئــۇزۇ« نــى ئېيتىــپ پانــاھ تىلىــدى..«)4(.

ــۆزى كېســەل  ــا ئ ــر كېچىســى تەھەججۇدت ــەر ئەلەيھىسســاالم بى »پەيغەمب

ــى خۇزەيمــە ۋە  ــەت قىلغــان »ســەھىھ« ھەدىــس، كېيىنكىســى ئەھمــەد، ئىبن )1( ئالدىنقىســى نەســائىي ۋە ئەھمــەد رىۋاي
ئىبنــى ھىببــان رىۋايــەت قىلغــان »ھەســەن« ھەدىــس.

)2( نەسائىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
)3( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
)4( مۇسلىم ۋە نەسائىي رىۋايىتى.
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ــۇزۇن ســۈرىنى ئوقۇغــان«)1(. ــە ئ ــۇرۇپ يەتت ت

ئەممــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۆزى شــۇنداق ئــۇزۇن قىرائــەت قىلغىنــى 

بىلــەن باشــقىالرنى ئۇنــداق ئاشۇرىۋېتىشــتىن مەنئــى قىلغــان. ئــۇ ئابدۇلــالھ 

ــدە،  ــن« دېگەن ــام قىلغى ــم تام ــر قېتى ــدا بى ــر ئاي ــى بى ــە: »قۇرئانن ــى ئەمرگ ئىبن

ــدۇ«  ــم يېتى ــن كــۆپ ئوقۇشــقا تاقىتى ــڭ ئۇنىڭدى ــر: »مېنى ــى ئەم ــالھ ئىبن ئابدۇل

دەيــدۇ. ئاندىــن ئۇنىڭغــا: »20 كۈنــدە بىــر قېتىــم تامــام قىلغىــن« دەيــدۇ. ئــۇ: 

»مېنىــڭ ئۇنىڭدىــن كــۆپ ئوقۇشــقا تاقىتىــم يېتىــدۇ« دەيــدۇ. ئاندىــن ئۇنىڭغــا: 

ــدۇ«)2(. ــۇق قىلمــا« دەي ــن ئارت ــن. ئۇنىڭدى ــام قىلغى ــم تام ــر قېتى ــدە بى »7 كۈن

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »كىمكــى بىــر كېچىلىــك 

تەھەججــۇد نامىزىــدا 200 ئايــەت ئوقۇيدىكــەن، ئــۇ ئىتائەتمــەن مۇخلىســالر 

قاتارىدىــن يېزىلىــدۇ«)3(.

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھــەر كېچىســى ﴿اإلساء﴾ )17  - ســۈرە( 

بىلــەن ﴿الزمــر﴾ )39  - ســۈرە( نــى ئوقۇيتتــى«)4(.

جۈمە نامىزىنىڭ قىرائىتى

ــدە  ــى رەكئىتى ــڭ بىرىنچ ــە نامىزىنى ــدە جۈم ــاالم بەزى ــەر ئەلەيھىسس »پەيغەمب

فاتىھەدىــن كېيىــن، ﴿اجلمعــة﴾ )62  - ســۈرە( نــى، ئىككىنچى رەكئىتىــدە ﴿املنافقون﴾ 

)63  - ســۈرە(نى ئوقۇيتتــى«، بەزىــدە ئۇنىــڭ ئورنىغا ﴿الغاشــية﴾ )88  - ســۈرە(

ــى،  ﴾ ن ْعَ
َ ْ
ــَك األ ــَم َربِّ ــبِِّح اْس ــە: ﴿َس ــى رەكئەتت ــدە بىرىنچ ــى«، بەزى ــى ئوقۇيتت ن

)1( ئەبۇ يەئال رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دېگەن، زەھەبىي مۇۋاپىق كەلگەن ھەدىس.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( دارمىي ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دېگەن، زەھەبىي مۇۋاپىق كەلگەن ھەدىس.
)4( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى، »سەھىھ« ھەدىس.
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َغاِشــَيِة﴾ نــى ئوقۇيتتــى«)1(.
ْ
تَــاَك َحِديــُث ال

َ
ئىككىنچــى رەكئەتتــە: ﴿َهــْل أ

ھېيت نامازلىرىنىڭ قىرائىتى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بەزىدە ھېيت نامازلىرىنىــڭ بىرىنچى رەكئىتىدە، 
﴾ نــى، ئىككىنچــى رەكئىتىــدە:  ْعَ

َ ْ
فاتىھــە سۈرىســىدىن كېيىــن، ﴿َســبِِّح اْســَم َربِّــَك األ

ــە: ﴿ق  ــى رەكئەتت ــدە ئىكك ــى«، »بەزى ــى ئوقۇيتت ــَيِة﴾ ن َغاِش
ْ
ــُث ال ــاَك َحِدي تَ

َ
ــْل أ ﴿َه

َقَمــُر﴾ نــى ئوقۇيتتــى«)2(.
ْ
ــاَعُة وَانَشــقَّ ال َبــِت السَّ َرَ

ْ
َمِجيــِد﴾ بىلــەن ﴿اق

ْ
ُقــْرآِن ال

ْ
وَال

بەش ۋاخ نامازنىڭ قىرائىنى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئوقۇش مەسىلىسى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بامــدات نامىزىنىــڭ ئىككــى رەكئــەت پەرزىــدە، 
شــام نامىزىنىــڭ ئــۈچ رەكئــەت پەرزىنىــڭ ئالدىنقــى ئىككــى رەكئىتــى ۋە خۇپتەن 
نامىزىنىــڭ پەرزىنىــڭ ئالدىنقــى ئىككى رەكئىتىــدە قىرائەتنى ئاشــكارا ۋە ئۈنلۈك 
ئوقۇيتتــى. ئەممــا پىشــىن، ئەســىر نامازلىرىــدا، شــامنىڭ ئۈچىنچــى رەكئىتىــدە 

ۋە خۇپتەننىــڭ ئاخىرقــى ئىككــى رەكئىتىــدە قىرائەتنــى مەخپــى ئوقۇيتتــى«)3(.

شــۇنداقال »جۈمــە، ھېيــت، ئىستىســقا، كۇســۇف نامازلىرىدىمــۇ قىرائەتنــى 
ئۈنلــۈك ئاشــكارا ئوقۇيتتــى«)4(.

نامازنىڭ تۆتىنچى پەرزى: رۇكۇ

ئــاز  بىــر  بولغىنىــدا،  پارىــغ  قىرائەتتىــن  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
تۇراتتــى«، »ئاندىــن ئىككى قولىنى خــۇددى نامازغا باشــالش تەكبىرىدىكىدەك 

ــۇ داۋۇد رىۋايــەت قىلغــان »ســەھىھ« ھەدىــس، ئۈچىنچــى ھەدىــس  )1( بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى ھەدىــس مۇســلىم ۋە ئەب
مۇســلىم رىۋايــەت قىلغــان »ســەھىھ« ھەدىــس.

)2( ھەر ئىككى ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم بىلەن ئەبۇداۋۇد رىۋايەت قىلغان.
)3( ئەبۇداۋۇد«سەھىھ»ھەدىسلەر توپلىمى 758 - بەت.

)4( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــى«)1(. ــا باراتت ــى«، »رۇكۇغ ــر ئېيتاتت ــى«، »تەكبى كۆتۈرەتت

ــك  ــازادە يەتكىچىلى ــا ئ ــالر تىزالرغ ــى قول ــەن دۈمبىن ــاش بىل ــۇ ― ب رۇك
ئىگىــش دېگەنلىــك بولــۇپ، رۇكــۇدا بويۇن بىلەن دۈمبە تەكىشــى ھالــدا باراۋەر 
ــقا  ــى ساڭگىلىتىۋېلىش ــش ياك ــنى كۆتۈرىۋېلى ــۇدا باش ــەرتتۇر. رۇك ــى ش بولۇش
ــۇپ  ــى تۇت ــدا تىزالرن ــان ھال ــرى ئېچىلغ ــڭ بارماقلى ــى قولنى ــدۇ، ئىكك بولماي
تۇرىــدۇ. رۇكــۇدا ئەرلــەر جەينەكلىرىنــى قۇرســىقىغا تەككۈزمەيــدۇ. ئەممــا 

ــدۇ)2(.  ــالپ تۇرى ــىقىغا چاپ ــى قۇرس ــالر جەينەكلىرىن ئايال

نامازدا رۇكۇنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

ــوا  ــَن آَمُن ِي
َّ

ــا ال يَُّه
َ
ــا أ ــدۇ: ﴿يَ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ئال

ــى  ــى )ئ ــون﴾  يەن ــْم ُتْفلُِح ُك
َّ
َعل

َ
ــْرَ ل َ ــوا الْ

ُ
َعل

ْ
ــْم وَاف ــُدوا َربَُّك ــُجُدوا وَاْعُب ــوا وَاْس ُع

َ
اْرك

ــڭالر، ســەجدە  ــالر! بەختكــە ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن رۇكــۇ قىلى ــان ئېيتقان ئىم
ــادەت قىلىــڭالر، ياخشــى ئىشــالرنى قىلىــڭالر()3(.  قىلىــڭالر، رەببىڭالرغىــال ئىب
بــۇ ئايەتكــە بىنائــەن، ئىســالم ئۆلىمالىــرى نامــازدا رۇكــۇ قىلىشــنىڭ پــەرز 

ئىكەنلىكىگــە بىــردەك ئىتتىپاقالشــقان.

رۇكۇنىڭ كەيپىيىتى

ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ رۇكۇدىكــى  ــۇ پەيغەمب ــد رەزىيەلالھــۇ ئەنھ ــۇ ھۇمەي ئەب
رۇكۇغــا  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر  دەيــدۇ:  مۇنــداق  ســۈپەتلەپ  ئەھۋالىنــى 
بارغىنىــدا، ئىككــى قولىنىــڭ بارماقلىرىنــى ئاچقــان ھالــدا تىزلىرىغا قوياتتــى، ئاندىن 
بېشــىنى ئىگىــز – پــەس قىلماســتىن دۈمبىســىنى بوينــى بىلــەن رۇس قىالتتــى«)4(. 

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم رۇكــۇ قىلغىنىــدا ئىككــى ئالىقىنىنــى ئىككــى 

)1( ئالدىنقى ھەدىسنى ئەبۇداۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان، قالغانلىرىنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
)2( فتح القدير 1- توم 193 - بەت.

)3( ھەج سۈرىسى 77 - ئايەت.
)4( ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى.
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تىزىنىــڭ ئۈســتىگە قوياتتــى«، »باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلىشــقا بۇيرۇيتتــى«، 
»ئىككــى قولىنــى ئىككــى تىزىنىــڭ ئۈســتىگە قويغىنىــدا، خــۇددى ئىككــى 

ــى«)1(. ــدەك تۇراتت ــالپ تۇتقان ــى قامال تىزىن

ــە  ــان بىرىگ ــەن ئوقۇغ ــانلىق بىل ــى نۇقس ــاالم نامازن ــەر ئەلەيىسس پەيغەمب
ــڭ  ــى تىزىڭنى ــى ئىكك ــى ئالىقىنىڭن ــدا، ئىكك ــۇ قىلغىنىڭ ــپ: »رۇك ــم بېرى تەلى
ئۈســتىگە قويغىــن، ئاندىــن بارماقلىرىڭنىــڭ ئارىســىنى ئاچقىــن، ئاندىــن 
ھەربىــر ئــورگان ئــۆز ئورنىغــا چۈشــۈپ بولغانغــا قــەدەر تۇرغىــن«)2(( دېگــەن. 

يــان  بىلەكلىرىنــى  تۇرغىنىــدا،  رۇكــۇدا  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
تەرەپلىرىدىــن يىــراق تۇتاتتى«، »رۇكۇدا دۈمبىســىنى تۈپتــۈز تۇتاتتى«، »ھەتتا 

ــى«)3(. ــۈز تۇتاتت ــۇدەك ت ــۇرۇپ قالغ ــال ت دۈمبىســىگە ســۇ تۆكســىمۇ ئورنىدى

تۆۋەنمــۇ  دۈمبىســىدىن  بېشــىنى  رۇكــۇدا  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ئەمــەس، يۇقىرىمــۇ ئەمــەس«، »بەلكــى ئىككىســىنىڭ ئارىســىدا تۇتاتتــى«)4(.

رۇكۇ بىلەن سەجدىنى تەمكىنلىك بىلەن قىلىش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم رۇكــۇ بىلــەن ســەجدىنى تەمكىنلىــك بىلەن قىلىشــنىڭ 
پەرزلىكــى توغرۇلــۇق مۇنــداق دېگــەن: »رۇكــۇ بىلــەن ســەجدىلەرنى تولــۇق ئــادا 
قىلىــڭالر، جېنىــم ئىلكىــدە بولغــان زاتنىــڭ نامــى بىلەن قەســەم قىلىمەنكى، ســىلەرنىڭ 

مېنىــڭ كەينىمــدە تــۇرۇپ رۇكــۇ ۋە ســەجدە قىلغىنىڭالرنــى كــۆرۈپ تۇرىمــەن«)5(.

بــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىلىرىدىــن بىرى بولــۇپ، نامازغىال 
كۆرەلەيدىغانلىقــى  ئارقىســىدىكىلەرنى  ســىرتىدا  نامــاز  ئۇنىــڭ  خاســتۇر. 

)1( بىرىنچىسى بىلەن تۆتىنچىسىنى بۇخارى ۋە ئەبۇداۋۇد، ئۈچىنچىسىنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ــدا قەيــت قىلغــان، كېيىنكىســىنى  ــۇداۋۇد »ســەھىھ« ھەدىســلەر توپلىمى ــەت قىلغــان، ئەب ــم رىۋاي )2( ئالدىنقىســىنى ھاكى

ــدا قەيــت قىلغــان. ئىبنــى خۇزەيمــە ۋە ئىبنــى ھىببانــالر »ســەھىھ« ھەدىســلەر توالملىرى
)3( ئالدىنقىســىنى تىرمىــزى رىۋايــەت قىلغــان ۋە ئىبنــى خۇزەيمــە »ســەھىھ« دېگــەن، كېيىنكىســىنى بۇخــارى ۋە بەيھەقىــي، 

ئاخىرقىســىنى تەبەرانىــي ۋە ئىبنــى ماجەلــەر رىۋايــەت قىلغــان.
)4( ئالدىنقىسىنى بۇخارى ۋە ئەبۇ داۋۇد، كېيىنكىسىنى مۇسلىم ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايەت قىلغان.

)5( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــوق)1(. ــل ي ــۇق دەلى توغرۇل

ــۇق  ــى تول ــڭ رۇكۇن ــر ئادەمنى ــۇرۇپ بى ــازدا ت ــەر ئەلەيھىسســاالم نام »پەيغەمب
ئــادا قىلمىغــان، ســەجدىلەرنى خــۇددى توخــۇ دان چوقۇغانــدەك قىلغانلىقىنــى 
كــۆرۈپ »بــۇ ئــادەم ئەگــەر مۇشــۇ ھالىتــى بىلــەن ئۆلســە مۇھەممەدنىــڭ ئۇممىتــى 
بولمىغــان ھالەتتــە ئۆلىــدۇ. رۇكۇنــى تولۇق ئــادا قىلمايدىغــان، ســەجدىلەرنى توخۇ 
دان چوقۇغانــدەك قىلىدىغــان كىشــى بىــر ياكــى ئىككــى تــال خورمىنــى ئالدىــراپ 

يېيىــش بىلــەن ئاچلىقىنــى قاندۇرالمىغــان كىشــىگە ئوخشاشــتۇر« دېگــەن)2(.

رۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئا ۋە زىكىرلەر

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم رۇكــۇدا تۆۋەندىكــى ھــەر تۈرلــۈك دۇئــا ۋە 
زىكىرلەردىــن ھــەر قېتىمــدا خالىغانلىرىنــى ئېيتاتتــى:

َعِظْيُم﴾ )ئۈچ قېتىم()3(.
ْ
َ ال 1 - ﴿ُسْبَحاَن َربِّ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەزىدە ئۈچ قېتىمدىن ئارتۇق ئېيتاتتى.

َعِظْيُم َوِبَْمِدهِ﴾ )ئۈچ قېتىم()4(.
ْ
َ ال 2 - ﴿ُسْبَحاَن َربِّ

وِح﴾)5(. َمالَئَِكِة وَالرُّ
ْ
وٌس َربُّ ال دُّ

ُ
3 - ﴿ُسبُّوٌح ق

ُهــمَّ اغِفــْر ِل﴾ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
َّ
ُهــمَّ ربََّنــا َوِبَْمــِدَك، اَلل

َّ
4 - ﴿ُســْبَحانََك اَلل

َســبِّْح 
َ
بــۇ دۇئانــى رۇكــۇ ۋە ســەجدىلىرىدە كۆپ ئېيتاتتــى ۋە قۇرئان كەرىمدىكى: ﴿ف

ِبَْمــِد َربِّــَك وَاْســَتْغِفرْهُ إِنَّــُه َكَن تَوَّابـًـا﴾ يەنــى »رەببىڭغــا تەســبىھ ئېيتقىــن، ھەمدۇســانا 
ــەك  ــى ب ــەن تەۋبىن ــالھ ھەقىقەت ــن. ئال ــرەت تىلىگى ــن مەغپى ــن ۋە ئۇنىڭدى ئېيتقى

)1( ئەلالمە ئەلبانىي.
)2( بەيھەقى، تەبەرانىي رىۋايەت قىلغان، ئىبنى خۇزەيمە »سەھىھ« دېگەن ھەدىس.

)3( ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
)4( ئەبۇ داۋۇد، دارقۇتنىي، ئەھمەد، تەبەرانىي رىۋايەت قىلغان«سەھىھ»ھەدىس.

)5( مۇسلىم، ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى.
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قوبــۇل قىلغۇچىــدۇر« دېگــەن ئايەتنىــڭ تەقەززاســى بويىچــە ئىــش كۆرەتتــى)1(.

ــَك َســْمِع َوَبــَرِي. 
َ
ْمُت. َخَشــَع ل

َ
ْســل

َ
ــَك أ

َ
ْعــُت. َوبـِـَك آَمْنــُت. َول

َ
ــَك َرك

َ
ُهــمَّ ل

َّ
5 - ﴿الل

َوُمــيِّ وََعْظــِي َوَعَصــِي﴾ يەنــى  »ئــى ئالــالھ! ســاڭا رۇكــۇ قىلدىــم، ســاڭا ئىمــان 
ــەم، ســۆڭەكلىرىم، بارچــە  ــۆزۈم، مېڭ ــم، ك ــم، ســاڭا بويســۇندۇم، قۇلىقى ئېيتتى

ســەزگۈ ئەزالىرىــم ســاڭا ھۆرمــەت بىلدۈرمەكتــە«)2(.

نْــَت َربِّـــي 
َ
ــُت أ

ْ ْيــَك تََوكَّ
َ
ْمُت َوَعل

َ
ْســل

َ
ــَك أ

َ
ْعــُت َوبـِـَك آَمْنــُت َول

َ
ــَك َرك

َ
ُهــمَّ ل

َّ
6 - ﴿الل

ِمــَي﴾ يەنــى  »ئــى 
َ
َعال

ْ
َِّ َربِّ ال ْــِي وََعْظــِي َوَعَصبِـــي هلل َخَشــَع َســْمِع َوَبــَرِي َوَدِم َوحلَ

ئالــالھ! ســەن ئۈچــۈن رۇكــۇ قىلدىــم، ســاڭا ئىمــان ئېيتتىــم، ســاڭا بويســۇندۇم، 
ســاڭا تەۋەككــۇل قىلدىــم، ســەن مېنىــڭ رەببىمســەن، قولىقىــم، كــۆزۈم، قېنىــم، 
گۆشــۈم، ســۆڭىكىم ۋە بارچــە ســەزگۈ ئەزالىرىــم ئالەملەرنىــڭ رەببــى ئالالھقــا 

ھۆرمــەت بىلدۈرمەكتــە«)3(.

ــاك  ــى  »پ ــِة﴾ يەن َعَظَم
ْ
ــآءِ وَال ِكْرِي

ْ
ــوِت وَال

ُ
ك

َ
َمل

ْ
ــَرُوِت وال َ ــْبَحاَن ِذي اجلْ 7 - ﴿ُس

ئالــالھ كــۈچ – قــۇۋۋەت، پادىشــاھلىق، چوڭلــۇق ۋە كاتتىلىــق ئىگىســىدۇر«)4(.

رۇكۇ قىلىش مىقدارى

كېيىنكــى  رۇكۇدىــن  قىلىشــى،  رۇكــۇ  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  »پەيغەمبــەر 
تۇرۇشــى، ســەجدىلىرى ۋە ئىككــى ســەجدە ئارىلىقىــدا ئولتۇرۇشــى ئۇزۇنلۇقتــا 

ــى«)5(. ــاپ كېتەتت ــەن ئوخش ــە ئاساس ــر  - بىرىگ بى

رۇكۇ ۋە سەجدىلەردە قۇرئان ئوقۇماسلىق

ــتىن  ــان ئوقۇش ــەجدىلەردە قۇرئ ــۇ ۋە س ــاالم رۇك ــەر ئەلەيھىسس »پەيغەمب

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( مۇسلىم، ئەھمەد، تىرمىزى رىۋايىتى.

)3( نەسائىي رىۋايىتى.
)4( ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، »سەھىھ« ھەدىس.

)5( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــەن رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەردە  ــى: »بىلىڭالركــى، م ــداق دەيتت ــۇ مۇن توســقان«، ئ
ــالڭالر،  ــى ئۇلۇغ ــالھ تائاالن ــۇدا ئال ــم. رۇك ــى قىلىندى ــتىن مەنئ ــان ئوقۇش قۇرئ
ئەممــا ســەجدىدە دۇئانــى كــۆپ قىلىشــقا تىرىشــىڭالر، ســەجدىلەردە قىلىنغــان 

ــا ئىجابــەت بولۇشــقا ئــەڭ يېقىنــدۇر«)1(. دۇئ

رۇكۇدىن تۇرۇش

كۆتۈرگــەن  رۇكۇدىــن  ئۇمۇرتقىســىنى  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ــَدهُ﴾ يەنــى »ئالــالھ ئۇنىڭغــا ھەمدۇســانا ئېيتقاننــى  ــْن مَحِ ــِمَع اهلُل لَِم ھالــدا: ﴿َس
ئاڭلىغۇچىــدۇر« دەيتتــى. نامازنــى ناقىــس ئوقۇغــان بىرىگــە ئاگاھالنــدۇرۇش 
بېرىــپ مۇنــداق دېگــەن: »تەكبىــر ئېيتىــپ ئاندىــن رۇكــۇ قىلمىغىچــە ۋە 
رۇكۇدىــن تۈزلەنگىچىلىــك ﴿َســِمَع اهلُل لَِمــْن مَحِــَدهُ﴾ دېمىگىچــە ھېچكىمنىــڭ 

نامىــزى تولــۇق بولمايــدۇ«)2(.

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم رۇكۇدىــن بېشــىنى كۆتۈرگىنىــدە ھەربىــر 
ــى«)3(. ــۈز تۇراتت ــۆرە تۈپت ــەدەر ئ ــا ق ــپ بولغانغ ــا بېرى ــۆز جايىغ ــورگان ئ ئ

ــدۇ.  ــدا قىلىــش ئۈچــۈن تۇرى ــا ئىقتى ــام ئۇنىڭغ ــى: »ئىم ــداق دەيتت ــۇ مۇن ئ
ــُد﴾ دەڭالر.  َْم ــَك احلْ

َ
ــا َول ــَدهُ﴾ دېگەنــدە، ســىلەر: ﴿ربََّن ــْن مَحِ ــِمَع اهلُل لَِم ئىمــام: ﴿َس

ــەن،  ــۇدۇل كېلىدىك ــۆزىگە ئ ــتىلەرنىڭ س ــۆزى پەرىش ــڭ س ــەن كىمنى ھەقىقەت
ــدۇ«)4(. ــرەت قىلىنى ــرى مەغپى ــق گۇناھلى ــەن بارلى ــڭ ئۆتك ئۇنى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم رۇكۇدىــن تۇرۇشــتا تەكبىــر ئېيتقىنىــدا، ئىككــى 
قولىنــى خــۇددى نامازغــا كىرىش تەكبىرىــدە كۆتۈرگەن شــەكىلدە كۆتۈرەتتى«)5(.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم رۇكۇدىــن ئۆرە بولۇپ تــۇرۇپ تۆۋەندىكىلەردىن 

)1( مۇسلىم ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايەتلىرى.
)2( ئالدىنقىسى بۇخارى بىلەن مۇسلىم، كېيىنكىسى ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايىتى.

)3( بۇخارى رىۋايىتى.
)4( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
)5( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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بەزىــدە ئۇنــى، بەزىــدە بۇنى )خالىغانلىرىنــى( ئېيتاتتى:

َْمــُد﴾ يەنــى »رەببىــم! ســاڭا كۆپلــەپ ھەمدۇســانا  ــَك احلْ
َ
1 - ﴿ربََّنــا َول

دەيتتــى)1(. ئېيتىمــەن« 

َْمُد﴾)2(. َك احلْ
َ
2 - ﴿ربََّنا ل

قوشــۇپ  ســۆزنى  {دېگــەن  ُهمَّ
َّ
}اَلل ئىككىســىگە:  يۇقىرىقــى  بەزىــدە   -  3

ئېيتاتتــى)3(.

ــا  ــا بَيَْنُهَم ــْلَء َم ْرِض َوِم
َ
ــْلَء األ ــَماوَاِت َوِم ــْلَء السَّ ــُد ِم َْم ــَك احلْ

َ
ــا ل ــمَّ َربََّن ُه

َّ
4 - }الل

ٍء َبْعــُد{ يەنــى »رەببىمىــز! ســاڭا ئاســمانالر، زېمىــن ۋە  َوِمــْلَء َمــا ِشــْئَت ِمــْن َشْ
ــان  ــدە يارىتىدىغ ــان ھەم ــەن ياراتق ــە ۋە س ــىدىكىلەر تولغىچ ــڭ ئارىس ئۇالرنى

ــەن«)4(. ــڭ ســانىچە ھەمدۇســانا ئېيتىم ــى مەۋجۇداتنى جىم

ْعَطْيــَت، َوالَ ُمْعِطــَي لَِما َمَنْعــَت، َوالَ 
َ
ُهــمَّ الَ َمانـِـَع لَِمــا أ

َّ
َمْجــِد. الل

ْ
ْهــُل اثلََّنــاءِ وَال

َ
5 - }أ

{ يەنــى »ئالــالھ ھەمدۇســانا ئېيتىشــقا ۋە ئۇلۇغالشــقا  َــدُّ َــدِّ ِمْنــَك اجلْ َيْنَفــُع َذا اجلْ
ھەقلىقتــۇر. ئــى ئالــالھ! ســەن توســقاننى بەرگۈچــى يــوق ۋە ســەن بەرگەننــى 
توســىۋالغۇچى يــوق. ســېنىڭ دەرگاھىڭــدا بايالرنىــڭ بايلىقى ئەســقاتمايدۇ«)5(.

ــز!  ــى »رەببىمى ــِه{ يەن  فِْي
ً
ــاَرك  ُمَب

ً
ــا ــْراً طيِّب ثِ

َ
ــداً ك ــُد مَحْ َْم ــَك احلْ

َ
ــا َول 6 - }ربََّن

ــەن«)6(. ــى ئېيتىم ــىل مەدھىيەلەرن ــەڭ ئېس ــاڭا ئ س

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەھەججۇد نامىزىدا مۇنۇ سانانى تەكراراليتتى:

َْمــُد{ يەنــى »رەببىمگــە مەدھىيــە ئېيتىمــەن،  َْمــُد، لَِربِّـــَي احلْ 7 - }لَِربِّـــَي احلْ
رەببىمگــە مەدھىيــە ئېيتىمــەن« بۇنــى شــۇنچە كــۆپ تەكراراليتتىكــى، رۇكۇدىن 

)1( بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( بۇخارى، ئەھمەد رىۋايىتى.
)4( مۇسلىم رىۋايىتى.
)5( مۇسلىم رىۋايىتى.
)6( بۇخارى رىۋايىتى.
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تۇرغاندىكــى بــۇ قىيامنىــڭ مىقــدارى قىرائەتنىــڭ قىيامىغــا يېقىــن بولغــان 

رۇكۇنىــڭ مىقدارىغــا يېقىنلىشــىپ قاالتتــى. قىرائەتنىــڭ قىيامىــدا بەقــەرە 

ــدى)1(. ــان ئى ــىنى ئوقۇغ سۈرىس

نامازنىڭ بەشىنچى پەرزى: سەجدە

ــاال  ــالھ تائ ســەجدە ― پىشــانىنى يەرگــە قويــۇش ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ ئال

قىلىــش  ئىزھــار  كەمتەرلىكىنــى  ۋە  ئاجىزلىقىنــى  خارلىقىنــى،  ئالدىدىكــى 

ــى يەرگــە  ــە ئەزان ــۈن فىقھىشــۇناس ئالىمــالر ســەجدىنىڭ يەتت ــۇر. پۈت دېمەكت

تەكشــى قويــۇش بىلــەن تولــۇق ئــادا تاپىدىغانلىقىغــا ئىتتىپاقتــۇر. بــۇ ئــەزاالر: 

ــۇ  ــارەت. ب ــن ئىب ــز ۋە ئىككــى پۇتتى ــول، ئىككــى تى ــۇرۇن، ئىككــى ق پىشــانە، ب

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســى بىلــەن ســابىت بولغــان بولــۇپ، 

عُظــٍم: 
َ
ِمــْرُت أن أســُجَد ع َســبعِة أ

ُ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دىگــەن:} أ

ــى   ــِي{ يەن ــراِف الَقَدَم ــِي وأط كبتَ ــِن والرُّ ــِه ـ والََدي ــدهِ ع أنف ــاَر بي ــِة ـ وأش ع اجَلبه

»مــەن يەتتــە چــوڭ ئــەزا بىلــەن ســەجدە قىلىشــقا بۇيرۇلــدۇم. )قولــى بىلــەن 

ئىشــارەت قىلىــپ دەيــدۇ( ئــۇالر: پىشــانە، بــۇرۇن، ئىككــى قــول، ئىككــى تىــز ۋە 

ــۇر«)2(.  ــى پۇتت ئىكك

پۇتىنىــڭ  ســول  ئەرلــەر  ئولتۇرۇشــتا،  ئارىلىقىدىكــى  ســەجدە  ئىككــى 

ئۈســتىگە ئولتۇرىــدۇ ۋە ئــوڭ پۇتىنــى تىكلــەپ ئىككــى پۇتىنىــڭ بارماقلىرىنــى 

قىبلىگــە قارىتىــدۇ، بارماقالرنىــڭ ئاســتىنى يەرگــە بېســىپ ئولتۇرىــدۇ. ئەممــا 

ئايالــالر ئىككــى پۇتىنــى ئــوڭ تەرەپكــە ياتقــۇزۇپ، پاقالچىقىنــى بېســىپ 

)1( نەسائى ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى.
)2) بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــۇر)1(. ــۇرۇش ۋاجىپت ــاي ئولت ــدا ئالدىرىم ــى ســەجدە ئارىلىقى ــدۇ. ئىكك ئولتۇرى

نامازدا سەجدىنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

ــوا  ــَن آَمُن ِي
َّ

ــا ال يَُّه
َ
ــا أ ــدۇ: ﴿يَ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ئال

ــى  ــى )ئ ــون﴾  يەن ــْم ُتْفلُِح ُك
َّ
َعل

َ
ــْرَ ل َ ــوا الْ

ُ
َعل

ْ
ــْم وَاف ــُدوا َربَُّك ــُجُدوا وَاْعُب ــوا وَاْس ُع

َ
اْرك

ــڭالر، ســەجدە  ــالر! بەختكــە ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن رۇكــۇ قىلى ــان ئېيتقان ئىم
ــادەت قىلىــڭالر، ياخشــى ئىشــالرنى قىلىــڭالر()2(.  قىلىــڭالر، رەببىڭالرغىــال ئىب

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامازنــى ناقىــس ئوقۇغــان بىــر ئادەمگــە مۇنــداق 
ــۇدۇڭ  ــەجدىنى ۋۇج ــى، س ــەجدە قىلغىنك ــن س ــەن: »... ئاندى ــم بەرگ دەپ تەلى
ئــارام تاپقىــدەك ۋاقىــت ئالدىرىماســتىن قىلغىــن، ئاندىــن ســەجدىدىن بېشــىڭنى 
كۆتــۈرۈپ ئولتۇرغىنكــى، پۈتــۈن ۋۇجــۇدۇڭ ئــارام تاپقىــدەك ۋاقىــت ئولتۇرغىــن، 
ــەن،  ــەت ۋە ھەدىســكە بىنائ ــۇ ئاي ــن«)3(. ب ــە نامازلىرىڭــدا شــۇنداق قىلغى ھەمم
ئىســالم ئۆلىمالىــرى نامــازدا رۇكــۇ قىلىشــنىڭ پــەرز ئىكەنلىكىگــە بىــردەك 

ــقان. ئىتتىپاقالش

سەجدىنىڭ كەيپىيىتى

ــى« ۋە  ــر ئېيتاتت ــتا تەكبى ــەجدىگە بېرىش ــاالم س ــەر ئەلەيھىسس »پەيغەمب
باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلىشــقا بۇيــرۇپ مۇنــداق دەيتتــى: »رۇكۇدىــن تۇرۇشــتا 
ــَدهُ﴾ دېمىگىچــە، ئاندىــن ئــۆرە تۈپتــۈز تۇرمىغىچــە، ئاندىــن  ــْن مَحِ ﴿َســِمَع اهلُل لَِم
ســەجدىدە  ۋە  بارمىغىچــە  ســەجدىگە  ئېيتىــپ  تەكبىــر  دەپ  ــَرْ﴾ 

ْ
ك

َ
أ ﴿اهلل 

بوغۇملىــرى ئورنىغــا چۈشــۈپ ئــارام ئالغىچىلىــك ئالدىرىمــاي تۇرمىغىچــە 
ــدۇ«)4(. ــۇق بولماي ــزى تول ــڭ نامى ھېچكىمنى

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەجدىگە بېرىشــتا بەزىــدە ئىككــى قولىنــى 

)1( رد المحتار 1 - توم 432 – بەت.
)2( ھەج سۈرىسى 77 - ئايەت.

))) بۇخارى رىۋايىتى.
))) ئالدىنقىسى بۇخارى ۋە مۇسلىم، كېيىنكىسى ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان ۋە ھاكىم»سەھى« دېگەن ھەدىس.
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ــى«)1(. كۆتۈرەتت
»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەجدىدە، ئىككــى ئالىقىنىغــا تايىناتتــى، 
ئىككــى ئالىقىنىنــى يەرگــە يېيىــپ«، »بارماقلىرىنــى يىغقــان ھالــدا«، »قىبلىگــە 

ــى«)2(. قارىتاتت

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەجدىدە ئىككــى قولىنى ئىككى مۈرىســىنىڭ 
ئۇدۇلىــدا تۇتاتتــى«، بەزىــدە »ئىككــى قولىقىنىــڭ ئۇدۇلىــدا تۇتاتتــى«، »بۇرنــى 
ــى  ــى ئىكك ــى قولىن ــى«، »ئىكك ــۇق تەككۈزەتت ــە تول ــەن پىشانىســىنى يەرگ بىل

بېقىنىدىــن يىــراق تۇتاتتــى«)3(.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەجدىدە: »ئىككــى تىــزى بىلــەن ئىككــى 
پۇتىنــى يەرگــە تولــۇق تەككۈزەتتــى«، »پۇتلىرىنىــڭ ئالدى تەرىپىنــى بارماقلىرى 

بىلــەن بىرگــە قىبلىگــە قارىتاتتــى«، »ئىككــى پۇتىنــى تىكلــەپ تۇراتتــى«)4(.

ــورگان  ــە ئ ــدا، يەتت ــى: »ئىنســان ســەجدە قىلغان ــداق دەيتت ــە مۇن ــۇ يەن ئ
ئۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە ســەجدە قىلىــدۇ. ئــۇالر: يــۈز، ئىككــى ئالىقــان، ئىككــى 

ــۇر«)5(. ــز ۋە ئىككــى پۇتت تى

سەجدىنى ئالدىرىماي قىلىش

قىلىشــقا  ئــادا  تولــۇق  ســەجدىلەرنى  ۋە  رۇكــۇ  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ــر  ــن بى ــى ئاچلىقتى ــادا قىلمىغۇچىالرن ــۇق ئ ــىنى تول ــۇ ئىككىس ــا ب ــى. ھەتت بۇيرۇيتت
ياكــى ئىككــى خورمىنــى ئالدىــراپ يېگــەن بولســىمۇ ئاچلىقــى قامدالمىغــان كىشــىگە 
ئوخشــاتقان ۋە مۇنــداق دېگــەن: »ئوغرىالرنىــڭ ئــەڭ يامىنــى ئۆزىنىــڭ نامىزىنى )رۇكۇ 

))) نەسائىي، دارقۇتنىي رىۋايىتى.
)2) ئالدىنقىســىنى ئەبــۇ داۋۇد رىۋايــەت قىلغــان، ھاكىــم »ســەھىھ« دېگــەن، ئىككىنچىســىنى ئىبنــى خۇزەيمــە ۋە بەيھەقىــي 

رىۋايــەت قىلغــان، ھاكىــم »ســەھىھ« دېگــەن، ئاخىرقىســىنى بەيھەقىــي رىۋايــەت قىلغــان »ســەھىھ« ھەدىــس.
دېگــەن،  »ســەھىھ«  تىرمىــزى  ۋە  قىلغــان  رىۋايــەت  تىرمىــزى  ۋە  داۋۇد  ئەبــۇ  ئۈچىنچىســىنى  بىلــەن  بىرىنچىســى   (((
ــەت  ــە رىۋاي ــى خۇزەيم ــىنى ئىبن ــس، تۆتىنچىس ــەھىھ« ھەدى ــان »س ــەت قىلغ ــائىي رىۋاي ــۇ داۋۇد ۋە نەس ــىنى ئەب ئىككىنچىس

قىلغــان ۋە »ســەھىھ« دەپ باھالىغــان ھەدىــس.
)4( بىرىنچىسى بىلەن ئۈچىنچىسىنى بەيھەقىي، ئىككىنچىسىنى بۇخارى بىلەن ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان.

)5( مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــىدۇر«)1(. ــان كىش ــەن( ئوغرىاليدىغ ــلىق بىل ــادا قىلماس ــۇق ئ ــەجدىلەرنى تول ۋە س

ئــۇ مۇنــداق دېگــەن: »ئالــالھ  رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەردە ئۇمۇرتقىســىنى تــۈز 

تۇتالمىغــان كىشــىنىڭ نامىزىغــا نــەزەر ســالمايدۇ«)2(.

سەجدىدە ئوقولىدىغان زىكىر ۋە دۇئاالر

ــەن  ــى كۆپلىگ ــدا، تۆۋەندىك ــەجدە قىلغىنى ــاالم س ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

بۇنــى  بەزىــدە  ئۇنــى،  بەزىــدە  تالــالپ  زىكىرلەردىــن  ۋە  دۇئــا  ھەرتۈلــۈك 

ئوقۇيتتــى:

{ )ئۈچ قېتىم()3(. ٰ ْعَ
َ
أل

ْ
َ ا 1.}ُسْبَحاَن َربِّ

ئــۈچ  {نــى  ٰ ْعَ
َ
أل

ْ
ا  َ َربِّ }ُســْبَحاَن  »بەزىــدە  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 

قېتىمدىــن كۆپــرەك ئېيتاتتى«)بۇھەدىســلەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 

رۇكــۇ بىلەن ســەجدىلەرنىڭ مىقدارىنى ئوخشــاش قىلىدىغانلىقــى ئىپادىلىنىدۇ.

ٰ َوِبَْمِدهِ{ )ئۈچ قېتىم()4(. ْعَ
َ
أل

ْ
َ ا 2.}ُسْبَحاَن َربِّ

وِح{)5(.  َمالَئَِكِة وَالرُّ
ْ
وٌس َربُّ ال دُّ

ُ
3 - }ُسبُّوٌح ق

پەيغەمبــەر  ِل{  ِفــْر 
ْ
اغ ُهــمَّ 

َّ
اَلل َوِبَْمــِدَك  ربََّنــا  ُهــمَّ 

َّ
الل }ُســبحانََك   -  4

ئەلەيھىسســاالم بــۇ دۇئانــى رۇكــۇ ۋە ســەجدىلىرىدە ناھايىتى كــۆپ ئوقۇيتتى)6(.

، َســَجَد وَْجــِي  نْــَت َربِّ
َ
ْمُت وَأ

َ
ْســل

َ
ــَك أ

َ
ــَك َســَجْدُت. َوبـِـَك آَمْنــُت. َول

َ
ُهــمَّ ل

َّ
5 - }الل

))) تەبەرانى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان، ھاكىم«سەھىھ»دېگەن ھەدىس.
)2) ئەھمەد، تەبەرانىي رىۋايىتى.

))) ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، ئىبنى خۇزەيمە رىۋايىتى.
))) ئەھمەد، تەبەراني، ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى.

)5) مۇسلىم رىۋايىتى.
)6) بۇخارى ۋە مۇسلىم.
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.)1(} ــْيَ َالِِق
ْ

ْحَســُن ال
َ
ــاَرَك اهلُل أ ــَرَهُ َتَب ــْمَعُه َوَب رَهُ، َوَشــقَّ َس ــُه َوَصــوَّ َق

َ
ِي َخل

َّ
ـِـذ ل

ُ َوآِخرَهُ، َوَعالَنِيََتُه َوِسَّهُ{)2(.
َ

ل وَّ
َ
ُه، وَأ

َّ
ُه وَِجل

َّ
ُه ِدق

َّ
ِفْر ِل َذنِْي ُك

ْ
ُهمَّ اغ

َّ
6 - }اَلل

ــذِي  ، َه َّ ــَك َعَ ــوُُء بِنِْعَمتِ ب
َ
ــؤاَِدي أ

ُ
ِــَك ف ــَن ب ــاِِل، َوآَم ــواَِدي وَِخي ــَك ُس

َ
ــَجَد ل 7 - }َس

ــَي{)3(. ــُت َعَ َنْف  َجَنْي
َ
ــا ــدِي َوم يَ

دۇئاالرنــى  مۇنــۇ  نامازلىرىــدا  تەھەججــۇد  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ئوقۇيتتــى:

ــاك  ــى  »پ ــِة{ يەن َعَظَم
ْ
ــآءِ وَال ِكْرِي

ْ
ــوِت وَال

ُ
ك

َ
َمل

ْ
ــَرُوِت وال َ ــْبَحاَن ِذي اجلْ 8 - }ُس

ئالــالھ كــۈچ – قــۇۋۋەت، پادىشــاھلىق، چوڭلــۇق ۋە كاتتىلىــق ئىگىســىدۇر«)4(.

نَْت{)5(.
َ
 أ
َّ
َ ااِل

َ
ُهمَّ َوِبَْمِدَك الَاِل

َّ
9 - }ُسبحانََك الل

ْنُت{)6(.
َ
ْعل

َ
 أ
َ
ْرُت َوما ْسَ

َ
 أ
َ
ِفْر ِل ما

ْ
ُهمَّ اغ

َّ
10 - }اَلل

ــِي نـُـوراً، َوِف لَِســاِن نـُـوراً، َوِف َســْمِع نـُـوراً، َوِف بََرِي 
ْ
ل
َ
ُهــمَّ اْجَعــْل ِل يِف ق

َّ
11 - }الل

ــْن  ــوراً، َوِم ــْن ِشــَماِل نُ ــوراً، وََع ــْن يَِميــِي نُ ــوراً، وََع ــِي نُ ْ ــْن تَ ــوراً، َوِم ــْوِق نُ
َ
ــْن ف ــوراً، َوِم نُ

ــوراً{ يەنــى   ــْم ِل نُ ْعِظ
َ
ــوراً، وَأ ــِي نُ ــْل يِف َنْف ــوراً، وَاْجَع ــِي نُ

ْ
ــْن َخل ــوراً، َوِم ــَديَّ نُ ــْيِ يَ َب

ــى  ــن، قۇلىقىمن ــۇق قىلغى ــى نۇرل ــن، كۆزۈمن ــاق قىلغى ــى ئ ــالھ! دىلىمن ــى ئال »ئ
نۇرلــۇق قىلغىــن، ئــوڭ ۋە ســول تەرىپىمنــى نۇرلــۇق قىلغىــن، ئۈســتى ۋە ئاســتى 
تەرىپىمنــى نۇرلــۇق قىلغىــن، ئالــدى ۋە ئارقــا تەرىپىمنــى نۇرلــۇق قىلغىــن، مېنى 

نۇرلــۇق قىلغىــن ۋە مــاڭا ئاتــا قىلغــان نۇرۇڭنــى كاتتــا قىلغىــن«)7(.

ــوُذ  ُع
َ
ــَك، وَأ ــْن ُعُقوَبتِ ــَك ِم ِ ات

َ
ــَخِطَك، َوبُِمَعاف ــْن َس ــاَك ِم ــوُذ بِرَِض ُع

َ
ــمَّ أ ُه

َّ
12.}اَلل

ــى  ــى  »ئ ــَك{ يەن ــَت َعَ َنْفِس نَْي
ْ
ث
َ
ــا أ َم

َ
ــَت ك نْ

َ
ــَك، أ ْي

َ
ــاًء َعل ــِي َثَن ْح

ُ
ــَك. الَ أ ــَك ِمْن ِ ب

))) مۇسلىم رىۋايىتى.

)2) مۇسلىم رىۋايىتى.
))) بەززاز رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دېگەن.

))) ئەبۇ داۋۇد، نەسائىي رىۋايىتى، »سەھىھ« ھەدىس.
)5) مۇسلىم رىۋايىتى.

)6) نەسائىي رىۋايىتى، ھاكىم«سەھىھ»دېگەن.
)7) مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئالــالھ! ســېنىڭ رازىلىقىڭغــا ســىغىنىپ غەزىبىڭدىــن پانــاھ تىلەيمــەن، ســېنىڭ 
ســىغىنىپ  ســاڭا  تىلەيمــەن.  پانــاھ  ئازابىڭدىــن  ســىغىنىپ  ئاپىيىتىڭگــە 
ــى مەدھىيەلىگــەن رەۋىشــتە  ــەن. ســېنى ســەن ئۆزۈڭن ــاھ تىلەيم ســەندىن پان

ئاجىزمــەن«)1(. مەدھىيەلەشــتىن 

سەجدىدە قۇرئان ئوقۇماسلىق

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەردە قۇرئــان ئوقۇشــنى 
مەنئــى قىالتتــى. بــۇ ئىككىســىدە دۇئانــى كــۆپ قىلىشــقا بۇيرۇيتتــى ۋە مۇنــداق 
دەيتتــى: »بەندىنىــڭ ئالالھقــا ئــەڭ يېقىــن بولىدىغــان ۋاقتــى دەل ئۇنىــڭ 

ــڭالر«)2(. ــۆپ قىلى ــى ك ــەجدىدە دۇئان ــدۇ. س ــان ۋاقتى ــەجدە قىلىۋاتق س

سەجدىنى ئۇزۇن قىلىش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەجدىنى ئــۇزۇن قىلىشــتا رۇكۇغــا يېتىشــىپ قاالتتــى. 
بەلكــى بەزىــدە بەزىبىــر ســەۋەپلەر تۈپەيلــى ســەجدىنى رۇكۇدىنمــۇ ئۇزۇنــراق قىالتتــى.

ــتە  ــر ھەدىس ــان بى ــەت قىلغ ــىدىن رىۋاي ــەدداد ئاتىس ــى ش ــالھ ئىبن ئابدۇل
مۇنــداق دېگــەن: »بىــر كۈنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نەۋرىلىرىدىــن ئىمــام 
ھەســەن ياكــى ئىمام ھۇســەين )ئالــالھ ئۇالردىــن رازى بولغاي(نــى كۆتۈرگىنىچە 
بىزگــە پىشــىن ياكــى ئەســىر نامىزىنــى ئوقــۇپ بېرىشــكە چىقىــپ، مىھرابقــا 
ئۆتتــى، ئۇنــى ئــوڭ يېنىــدا ئولتۇرغــۇزۇپ قويــدى. ئاندىــن تەكبىــر ئېيتىــپ 
نامازغــا باشــلىدى. ســەجدىنى شــۇنداق ئــۇزۇن قىلدىكــى، بېشــىمنى كۆتــۈرۈپ 
ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــڭ پەيغەمب ــك بالىنى ــى كىچى ــالدىم ۋە ھېلىق ــاراپ س ق
دۈمبىســىگە مىنىــپ ئويناۋاتقانلىقىنــى كــۆردۈم. ئاندىــن ھامــان ســەجدىگە 
قايتتىــم. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامازنــى تۈگەتكەندىــن كېيىــن، ســاھابىلەر 
ــز  ــى، بى ــۇزۇن قىلدىڭىزك ــۇ ئ ــى بەكم ــەجدىلەرنىڭ بىرىن ــۇلەلالھ! س ــا رەس »ي
بىــرەر ئىــش يۈزبەرگەنمىــدۇ ياكــى ۋەھــى كەلگەنمىــدۇ، دەپ قالــدۇق« دېۋىدى، 

))) مۇسلىم رىۋايىتى.

)2) مۇسلىم رىۋايىتى.
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پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇالرغــا جــاۋاب بېرىــپ »ســىلەر گۇمــان قىلغانالرنىڭ 
ــڭ  ــدى، ئۇنى ــتۈمگە مىنىۋالغانى ــاالم ئۈس ــا ب ــدى. ئەمم ــى يۈزبەرمى ھېچقايسىس

ــدى«)1(. ــم« دې ــۇرۇپ كېتىشــنى ياقتۇرمىدى ــى تۈگىمەســتىن ت ئويۇن
بــۇ ھەدىــس پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ بەزىدە ســەجدىنى شــۇنچىلىك 
ئــۇزۇن قىلىدىغانلىقىنــى ئىپادىلىگەنــدەك، ئــۇ زاتنىــڭ ئىنتايىــن مېھــرى – 
ــى  ــان ئىكەنلىكىن ــۇ مېھرىب ــا بەكم ــك بالىالرغ ــەن كىچى ــەپقەتلىك، خۇسۇس ش
رەھىمســىزلىكىگە  ۋە  قوپاللىقــى  دىندارالرنىــڭ  كۆپىنچــە  ئىپادىلەيــدۇ. 
ئەخالقىغــا  گــۈزەل  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  ئــۇالر  ھەيرانمــەن. 
ئەگەشمەســتىن، ئۇنىــڭ ئىبادەتلىرىگىــال ئەگىشىشــكە بۇيرۇلغانمــۇ؟ يــاق! 
گــۈزەل ئەخــالق ئىماننىــڭ ئاالمىتــى ۋە ئەمــەل – ئىبادەتلەرنىــڭ جەۋھىرىــدۇر.

سەجدىدىن تۇرۇش

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بېشــىنى ســەجدىدىن تەكبىــر ئېيتقــان ھالــدا 
كۆتۈرەتتــى« ۋە باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلىشــقا بۇيــرۇپ مۇنــداق دېگــەن: 
تاپقىچىلىــك  ئــارام  كېلىــپ  تولــۇق  ئورنىغــا  ئــۆز  بوغۇملىــرى  »ســەجدىنى 
ئالدىرىمــاي قىلمىغىچــە، ئاندىن تەكبىر ئېيتىپ، ســەجدىدىن بېشــىنى كۆتۈرۈپ 
ــدۇ«)2(. ــۇق بولماي ــزى تول ــڭ نامى ــە ھېچكىمنى ــىپ ئولتۇرمىغىچ ــۇق ئورنىش تول

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەجدىدىن تۇرۇشــتا بەزىــدە تەكبىــر بىلــەن 
بىرگــە ئىككــى قولىنــى كۆتۈرەتتــى«)3(.

ئاندىــن »ســول پۇتىنىــڭ ئۈســتىگە ئولتۇراتتى ۋە ئوڭ پۇتىنــى تىكلەيتتى«، 
»ئــوڭ پۇتىنىڭ بارماقلىرىنى قىبلىگــە قارىتاتتى«)4(.

ئىككى سەجدە ئارىسىدىكى ئولتۇرۇش

ــتا  ــىدىكى ئولتۇرۇش ــەجدە ئارىس ــى س ــاالم ئىكك ــەر ئەلەيھىسس »پەيغەمب

))) نەسائى ۋە ئىبنى ئەساكىر رىۋايىتى، ھاكىم»سەھىھ« دېگەن ھەدىس.
)2) ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ھاكىم«سەھىھ»دېگەن.

))) ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
))) ئالدىنقىسىنى بۇخارى، كېيىنكىسىنى نەسائىي رىۋايەت قىلغان.
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خاتىرجــەم  بولغىنىدىــن  تولــۇق چۈشــۈپ  ئورنىغــا  ئــۆز  ســۆڭەك  ھەربىــر 
بولغىچىلىــك ئولتۇراتتــى« ۋە باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلىشــقا بۇيــرۇپ مۇنــداق 
ــدۇ«)1(. ــزى تولۇقالنماي ــڭ نامى ــى: »شــۇنداق قىلمىغىچــە ھېچبىرىڭالرنى دەيتت

ئىككى سەجدە ئارىلىقىدا زىكىر ئېيتىش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئىككــى ســەجدە ئارىســىدىكى ئولتۇرۇشــتا 
تۆۋەندىكــى زىكىرلەرنــى ئېيتاتتــى:

گۇناھلىرىمنــى  رەببىــم!  »ئــى  يەنــى  ِفــْرِل{ 
ْ
اِغ َربِّ  ِفــْرِل، 

ْ
اِغ }َربِّ   -  1

قىلغىــن«)2(. مەغپىــرەت  گۇناھلىرىمنــى  رەببىــم!  ئــى  قىلغىــن،  مەغپىــرەت 

فـِـِي وَاْرُزقــِي وَاْرَفْعــَي{ يەنــى  
َ
ِن واع ــْرِل وَارمَْحْــِي وَاْهــِدِن وَاجــُرْ ِفِ

ْ
ُهــمَّ اغ

َّ
2 - }اَلل

»ئــى ئالــالھ! گۇناھلىرىمنــى مەغپىــرەت قىلغىــن، مــاڭا رەھىــم قىلغىــن، مېنــى 
توغــرا يولغــا ھىدايــەت قىلغىــن، مېنــى ياخشــى ئىشــالرغا مۇيەسســەر قىلغىــن، 
مــاڭا ســاقلىق ۋە كــەڭ رىزىــق ئاتــا قىلغىــن، مەرتىۋەمنــى يۇقىــرى قىلغىــن«)3(.

ئىككىنچى سەجدىگە بېرىش

»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەكبىر ئېيتىپ ئىككىنچى سەجدىگە باراتتى«)4(.

» پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەكبىــر بىلــەن بىرگــە بەزىــدە ئىككــى قولىنى 
كۆتۈرەتتى«)5(.

ئاندىــن »ســەجدىدىن بېشــىنى كۆتۈرەتتــى ۋە تەكبىر ئېيتاتتــى«، »بەزىدە 

))) ئالدىنقىسى ئەبۇ داۋۇد بىلەن بەيھەقىي، كېيىنكىسى ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىسلەر.
)2) ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.

))) بۇخارى، مۇسلىم ۋە باشقىالر رىۋايىتى.
))) بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

)5) ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
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ئىككــى قولىنــى كۆتۈرەتتى«)1(.

سەجدىدىن رەكئەتكە تۇرۇش

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەرگــە تايانغــان ھالــدا ئىككىنچــى رەكئەتكــە 
تۇراتتى«)2(.

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئىككىنچــى رەكئەتكــە تۇرۇشــتا ئىككــى قولىغا 
تايىنىــپ تۇراتتى«)3(.

بىرىنچى تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇش

نامازالردىكــى  كــۆپ  رەكئەتتىــن  ئىككــى  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ســەجدە  ئىككــى  خــۇددى  ئولتۇرۇشــتا  كېيىنكــى  رەكئەتتىــن  ئىككىنچــى 
ئارىلىقىدىكــى ئولتۇرۇشــقا ئوخشــاش »ســول پۇتىنىــڭ ئۈســتىگە ئولتۇراتتى«)4(.

»پەيغەمبــەر  دېگــەن:  مۇنــداق  ئەنھــۇ  رەزىيەلالھــۇ  ھۇرەيــرە  ئەبــۇ 
ــان  ــى قىلغ ــدەك ئولتۇرۇشــتىن مەنئ ــڭ ئولتۇرغىنى ــى ئىتنى ئەلەيھىسســاالم مېن

ئىــدى«)5(.

ــى  ــۇرۇش« ن ــدەك ئولت ــڭ ئولتۇرغىنى ــقىالر »ئىتنى ــدە ۋە باش ــۇ ئۇبەي ئەب
چۈشــەندۈرۈپ مۇنــداق دېگــەن: »ئىتنىــڭ ئولتۇرغىنىــدەك ئولتــۇرۇش ― 
ئەرنىــڭ ساغرىســىنى يەرگــە چاپــالپ، ئىككــى پۇتىنــى تىكلــەپ ۋە ئىككــى 

قولىنــى يەرگــە قويــۇپ ئولتۇرۇشــىدۇر«

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەشــەھھۇدتا )»ئەتتەھىياتــۇ« نــى ئوقۇشــقا( 
ئولتۇرغىنىــدا، ئــوڭ ئالىقىنىنــى ئــوڭ تىزىنىــڭ ئۈســتىگە، ســول ئالىقىنىنى ســول 

))) ئالدىنقىسى ئەبۇ داۋۇد بىلەن ھاكىم، كېيىنكىسى ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىسلەر.
)2) بۇخارى ۋە شافىئىي رىۋايىتى.

))) ئەبۇ ئىسھاق، بەيھەقىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
))) نەسائىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.

)5) ئەھمەد رىۋايىتى.
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تىزىنىــڭ ئۈســتىگە قويــۇپ، بارماقلىرىنــى يېيىــپ ئولتۇراتتــى«)1(.

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ئادەمنىــڭ نامــازدا ســول قولىغــا تايىنىــپ 
ــۇ  ــان ۋە »ئ ــى قىلغ ــتىن مەنئ ــداق ئولتۇرۇش ــى مۇن ــۆرۈپ، ئۇن ــى ك ئولتۇرغىنىن

يەھۇدىيالرنىــڭ ئولتۇرۇشــىدۇر« دېگــەن)2(.

تەشەھھۇد ئوقۇش

»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھــەر قانداق نامازنىــڭ ئىككىنچى رەكئىتىدىن 
كېيىن تەشــەھھۇد )ئەتتەھىياتــۇ( ئوقۇيتتى«)3(.

ــەھھۇد  ــن تەش ــن كېيى ــى رەكئەتتى ــاالم ئىككىنچ ــەر ئەلەيھىسس »پەيغەمب
ــى«)4(. ــدا ســەجدە ســەھۋى قىالتت ــڭ ئاخىرى ــا، نامازنى ــنى ئۇنۇتس ئوقۇش

تەشەھھۇد ئوقۇغاندا كۆرسەتكۈچ بارمىقىنى مىدىرلىتىش مەسىلىسى

ــڭ  ــدا، ســول قولىنى ــەر ئەلەيھىسســاالم تەشــەھھۇدتا ئولتۇرغىنى »پەيغەمب
ئالىقىنىنــى يايغــان ھالــدا، ســول تىزىنىــڭ ئۈســتىگە قوياتتــى، ئــوڭ قولىنىــڭ 
بارماقلىرىنــى ئاچمايتتــى، كۆرســەتكۈچ )بىگىــز (بارمىقــى بىلــەن قىبلىگــە 

ــى«)5(. ــا تىكەتت ــى ئۇنىڭغ ــى ۋە كۆزىن ــارەت قىالتت ئىش

بــاش  قىلغىنىــدا،  ئىشــارەت  قىبلىگــە  بىلــەن  بارمىقــى  »كۆرســەتكۈچ 
قوياتتــى«)6(. ئۈســتىگە  بارمىقىنىــڭ  ئوتتــۇرا  بارمىقىنــى 

»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنى ئىككى تەشەھھۇدنىڭ ھەممىسىدە قىالتتى«)7(.

ئــۇ مۇنــداق دەيتتــى: »كۆرســەتكۈچ بارمــاق بىلــەن قىلىنغــان بــۇ ئىشــارەت 

))) مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( بەيھەقىي رىۋايەت قىلغان ۋە ھاكىم »سەھىھ« دېگەن ھەدىس.

)3( مۇسلىم رىۋايىتى.
)4( بۇخارى، مۇسلىم رىۋايىتى.

)5( مۇسلىم، ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايىتى.
)6( مۇسلىم ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايىتى.

)7( نەسائىي ۋە بەيھەقىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
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شــەيتانغا تۆمۈردىنمــۇ قاتتىــق زەربــە ھېســابلىنىدۇ«)1(. 

20_ئەســىرنىڭ ئاتاغلىــق ھەدىشســۇناس ئالىمــى ئەلالمــە مۇھەممــەد 
ئوقــۇش  نامــاز  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  »پەيغەمبــەر  ئەلبانىــي  ناســىرۇددىن 
ئىشــارەتتىن  »ئەممــا  دەيــدۇ:  مۇنــداق  ئەســىرىدە  ناملىــق  كەيپىيىتــى« 
ــاش(  ــە ئوخش ــي مەزھىپىدىكىگ ــى )ھەنەفى ــۈرۈش ياك ــى چۈش ــن بارماقن كېيى
قولنىــڭ  ئــوڭ  كەلگەنــدە،  يەرگــە  دېگــەن  إِٰلَ﴾  ﴿الَ  ئەتتەھىياتۇدىكــى 
 اهلُل﴾ )ئىللەلالھــۇ(« دا چۈشــۈرۈش 

َّ
كۆرســەتكۈچ بارمىقىنــى كۆتــۈرۈپ ﴿إال

يــوق«)2(.  ئاســاس  ســۈننەتتىن  توغرۇلــۇق 

نامازنىڭ ئالتىنچى پەرزى: قەئدە ئاخىر

قەئــدە ئاخىــر ) نامازنىــڭ ئاخىرىدىكــى ئولتــۇرۇش(دا خــۇددى ئىككــى 
ئاخىرىدىكــى  نامازنىــڭ  ئولتۇرىلىــدۇ.  ئولتۇرغانــدەك  ئارىلىقىــدا  ســەجدە 
ئولتۇرۇشــنىڭ پــەرز بولغــان مىقــدارى تەشــەھھۇدنىڭ مىقدارىــدۇر )يەنــى 
ئەتتەھىياتۇنــى ئوقــۇپ بولغىچىلىــك ۋاقىتتــۇر(. ئۇنىڭدىــن ئارتۇقى ســۈننەتتۇر. 

ــۇر.  ــۇش ۋاجىپت ــى ئوق ــۇ« ن ــا »ئەتتەھىيات ئەمم

تەھىيــات دۇئاســىنى ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىنــال، قايســىبىر ســەۋەب بىلەن 
نامازدىــن چىقىشــقا بولىــدۇ. ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئەمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ »ئىمــام ســەجدىدىن بېشــىنى كۆتــۈرۈپ، 
تەشــەھھۇد مىقــدارى )تەھىيــات دۇئاســىنى ئوقــۇپ بولغىچىلىــك ۋاقىــت( 
ئولتۇرغاندىــن كېيىــن، جامائــەت سۆزلىســىمۇ ياكــى بىــر نەرســە يېســىمۇ ئۇنىڭ 

نامىــزى تامــام بولغــان بولىــدۇ« دېگــەن ســۆزىنى رىۋايــەت قىلغــان )3(. 

شــۇنداقال، جامائــەت تەشــەھھۇد مىقــدارى ئولتــۇرۇپ بولغاندىــن كېيىــن، 

)1( ئەھمەد ۋە بەززاز رىۋايىتى.
)2( صفة صالة النبي 159 - بەت.

)3( تىرمىزى رىۋايىتى.
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ئىمامدىــن بــۇرۇن نامازدىــن چىقســىمۇ ئۇالرنىڭ نامىــزى تامامالنغــان بولىدۇ)1(. 

تەشەھھۇد دېگەن نېمە؟

دېمەكتــۇر.  ئوقــۇش  دۇئاســىنى  تەھىيــات  نامــازدا   ― تەشــەھھۇد 
ــەد  ــى ۋە مۇھەمم ــڭ بىرلىك ــالھ تائاالنى ــى ئال ــۇ( دۇئاس ــات )ئەتتەھىيات تەھىي
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەقلىقىنــى جاكارلىغــان شــاھادەت كەلىمىســىنى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالغانلىقــى ئۈچــۈن »تەشــەھھۇد«)گۇۋاھلىق بېرىــش( دەپ ئاتالغــان.

قەئدە ئاخىرنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

ــوا 
ُّ
}َصل بېرىــپ:  تەلىــم  ســاھابىلىرىغا  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 

{ يەنــى »نامازنــى مــەن ئوقۇغانــدەك ئوقــۇڭالر« دەپ  َصــلِّ
ُ
ْيُتُمــوِن أ

َ
َمــا َرأ

َ
ك

كۆرســەتكەن)2(. 

پەيغەمبــەر  قىلىنىدۇكــى: »مــەن  رىۋايــەت  ئىبنــى ھەجەردىــن  ۋائىــل 
ــۆرۈپ  ــەن ك ــۆزۈم بىل ــى ك ــاز ئوقۇيدىغانلىقىن ــداق نام ــاالمنىڭ قان ئەلەيھىسس
ئۆگىنىــش ئۈچــۈن مەدىنىگــە كەلدىــم ۋە كۆردۈمكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
نامــازدا ئولتۇرغىنىــدا ســول پۇتىنىــڭ ئۈســتىگە ئولتــۇرۇپ، ســول قولىنــى ســول 

ــى تىكلەيدىكــەن«)3(.  ــوڭ پۇتىن يۇتىســىنىڭ ئۈســتىگە قويىدىكــەن ۋە ئ

ئاخىرقى ئولتۇرۇشنىڭ كەيپىيىتى

ــۇددى  ــىدىمۇ خ ــى ئولتۇرىش ــڭ ئاخىرق ــاالم نامازنى ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ئىككــى رەكئەتتىــن كېيىنكــى بىرىنچــى ئولتۇرۇشــقا ئوخشــاش ئولتۇراتتــى ۋە 
باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلىشــقا بۇيرۇيتتــى. ئاخىرقــى ئولتۇرۇشــنىڭ ئالدىنقــى 
ئولتۇرۇشــتىن پەرقىلىنىدىغــان بىــرال يېــرى شــۇكى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ئاخىرقــى ئولتۇرۇشــتا »ئــوڭ ساغرىســىنى ئــوڭ پۇتىنىڭ ئۈســتىگە قويۇپ، ســول 

)1( تحقة الفقهاء 47 - بەت.
)2) ئىبنى ھىببان رىۋايىتى.

)3( تىرمىزى رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
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ساغرىســىنى يەرگــە چاپــالپ ئولتۇراتتــى، ئــوڭ پۇتىنــى تىكلــەپ بارماقلىرىنــى 
قىبلىگــە قارىتاتتــى، ئەممــا ســول پۇتىنــى ئــوڭ تەرىپىدىــن چىقىراتتــى«، 

»بەزىــدە ئــوڭ پۇتىنــى تىكلىمەســتىن، ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئولتۇراتتــى«)1(.

تەشەھھۇدنىڭ تېكستى

پەيغەمبــەر  ســانىلىدۇ.  ۋاجىپلىرىدىــن  نامازنىــڭ  ئوقــۇش  تەشــەھھۇد 
ئەلەيھىسســاالم ســاھابىلىرىغا ھەرتۈرلــۈك تەشــەھھۇدالرنى ئۆگەتكــەن بولــۇپ، 
ئــەڭ ئۈلگىلىــك تەشــەھھۇد ئىبنــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا ئۆگەتكــەن 

ــەھھۇدتۇر. تەش

»پەيغەمبــەر  دېگــەن:  مۇنــداق  ئەنھــۇ  رەزىيەلالھــۇ  مەســئۇد  ئىبنــى 
ئېلىــپ  ئارىســىغا  ئالىقىنىنىــڭ  ئىككــى  قولۇمنــى  مېنىــڭ  ئەلەيھىسســاالم 
تــۇرۇپ مــاڭا مۇنــۇ تەشــەھھۇدنى خــۇددى قۇرئــان ســۈرىلىرىنى ئۆگەتكەنــدەك 

ئۆگەتكــەن ئىــدى:

يُّهــا انلَّــِيُّ َورمَْحـَـُة اهللِ َوبَرَكتُه، 
َ
ْيــَك أ

َ
ــالَُم َعل ــوَاُت والطيِّبــاُت: السَّ

َ
ِّ وَالَصل }اتَلَِّحّيــاُت هلِل

ــداً َعْبــُدهُ  نَّ ُمَمَّ
َ
 اهلُل، وأشــَهُد أ

ّ
ْشــَهُد أْن الَ إٰلَ إال

َ
ْيَنــا وََعَ ِعَبــاِد اهللِ الَصاحِلـِـَي، أ

َ
َم َعل

َ
ــال السَّ

ُ{ يەنــى  »جىمــى مەدھىيەلــەر، بــەش ۋاخ نامــاز ۋە باشــقا جىســمانىي 
ُ

َوَرُســول
ســاالمى،  ئالالھنىــڭ  خاســتۇر.  ئالالھقــا  ئەمەللــەر  ياخشــى  ئىبادەتلــەر، 
رەھمىتــى ۋە بەرىكىتــى ســىزگە بولســۇن ئــى ئۇلــۇغ پەيغەمبــەر! بىــز )نامازغــا 
ــى  ــڭ ياخش ــتىلەر(گە ۋە ئالالھنى ــەت ۋە پەرىش ــق جامائ ــان بارلى ــر بولغ ھازى
ــقا  ــن باش ــاي. ئالالھتى ــى بولغ ــى ۋە ئامانلىق ــڭ ئاپىيىت ــە ئالالھنى بەندىلىرىگ
ئىــالھ يوقلىقىغــا، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالالھنىــڭ بەندىســى ۋە 
بەرھــەق پەيغەمبىــرى ئىكەنلىكىگــە چىــن قەلبىمدىــن گۇۋاھلىــق بېرىمــەن«)2(.

ــەر  ــداق دېگــەن: »پەيغەمب ــە مۇن ــۇ يەن ــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ ئەنھ ئىبن

)1( ئالدىنقىسىنى بۇخارى، ئەبۇ داۋۇد، كېيىنكىسىنى مۇسلىم ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايەت قىلغان.
)2) ئىمام بۇخارى، ئىمام مۇسلىم ۋە باشقا بارلىق ھەدىسشۇناسالر رىۋايەت قىلغان ھەدىس.
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ئەلەيھىسســاالم ئارىمىــزدا ھايــات ۋاقتىــدا بىــز »ئەتتەھىياتــۇ« نــى ئوقۇغانــدا، 
{ يەنــى »ئالالھنىــڭ ســاالمى ســىزگە بولســۇن  ـِيُّ يُّهــا انلَـّ

َ
ْيــَك أ

َ
ــالَُم َعل }السَّ

ۋاپــات  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  دەيتتــۇق.  پەيغەمبــەر!«  ئۇلــۇغ  ئــى 
{ يەنى»ئالالھنىــڭ ســاالمى پەيغەمبــەر  ــالَُم َعَ انلَّــِيِّ بولغاندىــن كېيىــن، }السَّ

ئەلەيھىسســاالمغا بولســۇن!« دەيدىغــان بولــدۇق«)1(.

ئەلالمــە مۇھەممــەد ناســىرۇددىن ئەلبانىي »پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
نامىزىدىــن ئۆرنەكلــەر« ناملىق ئەســىرىدە مۇنــداق دەيدۇ: »ئىبنى مەســئۇدنىڭ 
ــى  ــدۇ. چۈنك ــى ئىپادىلەي ــۇنداق قىلغانلىقىن ــاھابىلەرنىڭمۇ ش ــۇ ھەدىســى س ب
ــَك  ْي

َ
ــالَُم َعل پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھايــات چاغــالردا ســاھابىلەرنىڭ }السَّ

{ دېگەنلىكــى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ۋاپــات بولغاندىــن كېيىــن،  يُّهــا انلَّــِيُّ
َ
أ

{گــە ئۆزگەرتكەنلىكــى ئەلۋەتتــە پەيغەمبــەر  ــالَُم َعَ انلَِّيِّ ئۇالرنىــڭ بۇنــى }السَّ
ــى  ــش بولۇش ــقان ئى ــە ئاش ــەن ئەمەلگ ــى بىل ــاالمنىڭ كۆرسەتمىس ئەلەيھىسس
كېــرەك.« ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا )پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايالــى(

{دەپ ئۆگىتەتتــى« دېگــەن »ســەھىھ«  ــِيِّ ــالَُم َعَ انلَّ نىــڭ ســاھابىلەرگە }السَّ
ھەدىســمۇ دېگەنلىرىمىزنــى كۈچلەندۈرىــدۇ«)2(.

»ئەتتەھىياتۇ« دىن كيىن دۇرۇد ئوقۇش

نامازنىــڭ ئاخىرىدىكــى ئولتۇرۇشــتا »ئەتتەھىياتــۇ« نــى ئوقــۇپ بولغاندىن 
كېيىــن، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇد ئېيتىشــنىڭ ئەھمىيىتــى ناھايىتــى 

چوڭــدۇر. بــۇ ھەنەفىــي ۋە مالىكىــي مەزھەپلىرىگــە كــۆرە، ســۈننەتتۇر)3(.

تائاالغــا  ئالــالھ  نامــازدا  ئادەمنىــڭ  بىــر  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
دۇئــا  ئېيتماســتىنال  دۇرۇد  ئەلەيھىسســاالمغا  پەيغەمبــەر  ۋە  ھەمدۇســانا 
ــەن،  ــى« دېگ ــراپ كەتت ــى ئالدى ــۇ كىش ــپ: »ب ــاڭالپ قېلى ــى ئ قىلىۋاتقانلىقىن

))) ئىمام بۇخارى، ئىمام مۇسلىم ۋە ئەبۇ شەيبە رىۋايىتى.
)2) الفوائد )) - توم )5 - بەت.

))) الفقة الةسالمي وةدلتة ) - توم 665 - بەت.
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ئاندىــن ئۇنىڭغــا ۋە باشــقىالرغا خىتــاب قىلىــپ: »ســىلەرنىڭ بىرىــڭالر نامــاز 
ــە  ــانا، پەيغەمبەرگ ــا ھەمدۇس ــەن ئالالھق ــدى بىل ــدا، ئال ــى بولغىنى ئوقۇماقچ

ئاندىــن خالىغــان دۇئاســىنى قىلســۇن«)1(. دۇرۇد ئېيتســۇن، 

ــا  ــالھ تائاالغ ــازدا ئال ــر ئادەمنىــڭ نام ــە بى ــەر ئەلەيھىسســاالم يەن پەيغەمب
ھەمدۇســانا ۋە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇد ئېيتقانلىقىنــى ئــاڭالپ 
قېلىــپ: »دۇئــا قىلغىــن ئىجابــەت بولىــدۇ، ســورىغىن ئېرىشىســەن« دېگــەن)2(.

دۇئــا قىلغانــدا، ئالــدى بىلــەن ئالــالھ تائاالغــا ھەمدۇســانا، ئاندىــن 
نامازدىكــى  زۆرۈرلىكــى  ئېيتىشــنىڭ  دۇرۇد  ئەلەيھىسســاالمغا  پەيغەمبــەر 
دۇئاالرغىــال خــاس ئەمــەس، بەلكــى قانداقــال بىــر ۋاقىتتــا قىلىنغــان دۇئاالرنىمۇ 

ــدۇ. ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ئ

دۇئادىن ئاۋۋال تۆت نەرسىدىن پاناھ تىلەش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنداق دەيتتى: »ســىلەر نامازنىڭ ئاخىرىدىكى 
ئولتۇرۇشــتا تەشــەھھۇدنى ئوقــۇپ بولغىنىڭالردىــن كېيىــن، ئالالھقــا ســىغىنىپ 
ــِم   أُعــوُذ بـِـَك ِمــْن َعــَذاِب َجَهنَّ

ّ
ُهــمَّ إن

َّ
مۇنــۇ تــۆت نەرســىدىن پانــاھ تىلــەڭالر: }اَلل

ــاِل{  جَّ ــْيِح ادلَّ َمِس
ْ
ــِة ال ــْن رَشِّ فِِْتَن ــات،ِ َوِم َمَم

ْ
ــا وَال َمْحَي

ْ
ــِة ال ــْن فِْتَن ــْر،ِ َوِم َق

ْ
ــَذاِب ال ــْن َع َوِم

ــن،  ــرى ئازابىدى ــن، قەب ــىغىنىپ دوزاخ ئازابىدى ــاڭا س ــالھ! س ــى ئال ــى  »ئ يەن
ھايــات ۋە ماماتلىقنىــڭ پىتنىســىدىن، دەججالنىــڭ پىتنىســىنىڭ يامانلىقىدىــن 
دۇئالىرىڭالرنــى  خالىغــان  ئۈچــۈن  ئــۆزۈڭالر  »ئاندىــن  تىلەيمــەن.  پانــاھ 

ــڭالر«)3(. قىلى

ساالم بېرىشتىن بۇرۇن دۇئا قىلىش

دۇئاالردىــن  ھەرخىــل  كۆپلىگــەن  نامــازدا  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 

))) ئىمام ئەھمەد، ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى خۇزەيمە رىۋايىتى.
)2( ئىمام نەسائىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.

)3( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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گاھ ئۇنــى، گاھ بۇنــى ئوقۇيتتــى ۋە »نامــاز ئوقۇغۇچىنــى بــۇ دۇئاالردىــن 
بۇيرۇيتتــى«)1(. ئوقۇشــقا  خالىغانلىرىنــى 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســاالم بېرىشــتىن ئــاۋۋال ئوقۇغــان دۇئــاالر 
تۆۋەندىكىلــەر:

ــْيِح  َمِس
ْ
ــِة ال ــْن فِِْتَن ــَك ِم ِ ــوُذ ب ُع

َ
ــْرِ وَأ َق

ْ
ــَذاِب ال ــْن َع ــَك ِم ِ ــوُذ ب  أُع

ّ
ــمَّ إن ُه

َّ
1 - }اَلل

ــِمِ 
َ
ث
ْ
أ
ْ
 أُعــوُذ بـِـَك ِمــَن امل

ّ
ُهــمَّ إن

َّ
َمَمــاِت، اَلل

ْ
َمْحَيــا َوفِْتَنــِة ال

ْ
ُعــوُذ بـِـَك ِمــْن فِْتَنــِة ال

َ
ــاِل، وَأ جَّ ادلَّ

َمْغــرَِم{ يەنــى »ئــى ئالــالھ! ســاڭا ســىغىنىپ قەبــرى ئازابىدىــن پانــاھ 
ْ
وَال

تىلەيمــەن، دەججالنىــڭ پىتنىســىدىن پانــاھ تىلەيمەن، ســاڭا ســىغىنىپ ھايات 
ــى ئالــالھ! ســاڭا ســىغىنىپ  ــاھ تىلەيمــەن. ئ ۋە ماماتلىقنىــڭ پىتنىســىدىن پان

ــەن«)2(. ــاھ تىلەيم ــن پان ــتىن ۋە قەرزدارلىقتى ــكار بولۇش گۇناھ

ْعَمــْل{ 
َ
ــْم أ

َ
ــُت َوِمــْن رَشِّ َمــا ل

ْ
ُعــوُذ بِــَك ِمــْن رَشِّ َمــا َعِمل

َ
 أ

ِّ
ُهــمَّ إن

َّ
2 - }الل

ــڭ  ــڭ ۋە قىلمىغانلىرىمنى ــالھ! ســاڭا ســىغىنىپ قىلغانلىرىمنى ــى ئال ــى  »ئ يەن
تىلەيمــەن«)3(. پانــاھ  يامانلىقىدىــن 

ََيــاةَ َخْراً ِل  ْحيـِـي َمــا َعلِْمــَت احلْ
َ
ــِق أ

ْ
َل

ْ
ْدَرتـِـَك َعَ ال

ُ
َغْيــَب َوق

ْ
َمــَك ال

ْ
ُهــُم بِِعل

َّ
3 - }الل

َك 
ُ
ل
َ
ْســأ

َ
ــَهاَدةِ وَأ َغْيــِب وَالشَّ

ْ
َك َخْشــيََتَك يِف ال

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
ُهــمَّ وَأ

َّ
ــاةَ َخــْراً ِل الل

َ
َوف

ْ
ــِي إَذا َعلِْمــَت ال

َّ
َوتََوف

 الَ َيْنَفــُذ 
ً
َك نَِعيمــا

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
ِغــَى وَأ

ْ
َفْقــِر وَال

ْ
َقْصــَد يِف ال

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
َغَضــِب وَأ

ْ
َــقِّ يِف الرَِّضــا وَال َكَِمــَة احلْ

َعيْــِش َبْعــَد 
ْ
َك بـَـْرَد ال

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
َقَضــاءِ وَأ

ْ
َك الرَِّضــاَء َبْعــَد ال

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
ةَ َعــْيٍ الَ َتْنَقِطــُع وَأ ــرَّ

ُ
َك ق

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
وَأ

ٍة َوالَ فِْتَنــٍة   لَِقائـِـَك يِف َغــْرِ َضَّاَء ُمــرَّ
َ

ــْوَق إىل  وَْجِهــَك وَالشَّ
َ

ةَ انلََّظــِر إىل َّ َك لَ
ُ
ل
َ
ْســأ

َ
َمــْوِت وَأ

ْ
ال

ــالھ!  ــى ئال ــى  »ئ ــَن{ يەن ــَداةً ُمْهَتِدي ــا ُه َن
ْ
ــاِن وَاْجَعل ــِة اإِليَم ــا بِزيَن ــمَّ َزيِّنَّ ُه

َّ
ــٍة الل

َّ
ُمِضل

ســېنىڭ غەيبىــي ئىلمىــڭ، چەكســىز قۇدرىتىڭگــە ســىغىنىپ ھاياتلىقىــم مېنىــڭ 
ئۈچــۈن ياخشــى بولىدىغــان بولســا مــاڭا ھايــات بېغىشلىشــىڭنى، ۋاپاتىــم 
ــى  ــات قىلدۇرۇشــىڭنى تىلەيمــەن. ئ ــى ۋاپ ــڭ ئۈچــۈن ياخشــى بولســا مېن مېنى

)1( ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

)2( ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)3( ئىمام نەسائىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.
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ئالــالھ! ســەندىن ئــادەم بــار  - يــوق ھەرقانــداق جايــدا ســەندىن قورقىدىغــان 
ــالھ! خوشــاللىق ۋە ئاچچىقالنغــان ھالىتىمــدە  ــى ئال ــى تىلەيمــەن. ئ تەقۋالىقن
ســەندىن  ئالــالھ!  ئــى  ســورايمەن.  ســەندىن  ئېيتىشــىمنى  ســۆزنى  ھــەق 
ــەت  ــەس نېم ــالھ! ســەندىن تۈگىم ــى ئال ــەن. ئ ــال تۇرمۇشــنى تىلەيم ئوتتۇراھ
ــى  ــورايمەن. ئ ــەنلىك س ــەس خۇرس ــەندىن ئۈزۈلم ــالھ! س ــى ئال ــورايمەن. ئ س
ئالــالھ! ســەندىن قــازا ۋە قەدەرگــە رازى بولۇشــۇمنى ســورايمەن. ئــى ئالــالھ! 
ســەندىن ئۆلۈمدىــن كېيىنمــۇ باياشــات تۇرمۇشــقا مۇيەسســەر قىلىشــىڭنى 
ــان ـ زەخمەتكــە ئۇچرىماســتىن ســېنىڭ  ــالھ! ســەندىن زىي ــى ئال تىلەيمــەن. ئ
جامالىڭغــا قــاراش لەززىتىنــى ۋە ســاڭا ئۇچرىشــىش ئىشــتىياقىنى ســورايمەن. 
ئــى ئالــالھ! بىزنــى ئىماننىــڭ زىننىتــى بىلــەن بېزىگىــن. ئــى ئالالھ! بىزنــى توغرا 

ــن«)1(. ــا باشــلىغۇچىالردىن قىلغى ــدا يۈرگۈچــى ۋە ئۇنىڭغ يول

 يَِســْراً{ يەنــى  »ئــى ئالــالھ! مېنىــڭ ھېســاب 
ً
ــبِْي ِحَســابا لُهــمَّ َحاِسِ

َّ
4 - } اَل

بېرىشــىمنى ئاســان قىلغىــن«)2(.

5 - پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا مۇنداق 
 
َّ
ــوَب إال نُ ــُر اُلُّ ــْراً َوالَ َيْغِف ثِ

َ
 ك

ً
مــا

ْ
ــِي ُظل ــُت َنْف ْم

َ
 َظل

ِّ
ــمَّ إن ُه

َّ
دەپ تەلىــم بەرگــەن: }اَلل

َغُفــْوُر الرَِّحْيــُم{ يەنــى  »ئــى ئالــالھ! 
ْ
ِفــْر ِل ِمــْن ِعْنــِدَك َمْغِفــَرةً إنَّــَك أنْــَت ال

ْ
اغ

َ
أنْــَت ف

ــرەت  ــەت ســەنال مەغپى ــى پەق ــم، گۇناھالرن ــۇم قىلدى ــەن ئۆزۈمگــە كــۆپ زۇل م
قىلىســەن، مەرھەمــەت قىلىــپ مــاڭا كــەڭ مەغپىــرەت ۋە رەھىــم قىلغىــن، ســەن 

ھەقىقەتــەن مەغپىــرەت قىلغۇچــى ۋە شــەپقەت قىلغۇچىســەن«)3(.
ــمَّ  ُه

َّ
ــاھابىنىڭ تەشــەھھۇدتا: }اَلل ــر س ــاالم بى ــەر ئەلەيھىسس 6 - »پەيغەمب

 ْ
َ

ــْم يـُـودل
َ
ــْم يـَـِدْ َول

َ
ِي ل

َّ
َمــُد ال َحــُد الصَّ

َ
أل

ْ
نـْـَت ا

َ
َ إاَلَ أ

َ
َُّ الَإِل نـْـَت اهلل

َ
 اَْشــَهُد اَنَّــَك أ

ِّ
ن

َ
َك بـِـا

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
 أ

ِّ
إِن

َغُفــوُر الرَِّحْيــُم { يەنــى »ئــى 
ْ
نْــَت ال

َ
ْن َتْغِفــَرِل ُذنــُوِب، إِنَّــَك أ

َ
َحــٌد، أ

َ
ُفــواً أ

ُ
ُ ك

َ
ــْم يَُكــْن ل

َ
َول

ئالــالھ! مــەن ھەقىقەتــەن، ســېنىڭ ھەممــە ســاڭا موھتــاج بولغــان، پەرزەنتكــە 

)1( ئىمام نەسائىي ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
)2( ئىمام ئەھمەد ۋە ئىمام ھاكىم رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.

)3( ئىمام بۇخارى، ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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ۋە ئانىغــا موھتــاج بولمىغــان، ھېچكىــم ســاڭا تەڭــداش بولمايدىغــان يەككــە. 
ــدا،  ــەن ھال ــق بەرگ ــن گۇۋاھلى ــن قەلبىمدى ــە چى ــالھ ئىكەنلىكىڭگ ــە ئى يېگان
گۇناھلىرىمنــى مەغپىــرەت قىلىشــىڭنى ســورايمەن. ســەن ھەقىقەتــەن مەغپىــرەت 
قىلغۇچــى ۋە شــەپقەت قىلغۇچىســەن« دەپ دۇئــا قىلىۋاتقانلىقىنــى ئــاڭالپ 
ــى  ــۆزنى ئىكك ــەن س ــدى« دېگ ــرەت قىلىن ــرى مەغپى ــڭ گۇناھلى ــپ: »ئۇنى قېلى

ــم تەكرارلىغــان)1(. قېتى
7 - پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھاغــا مۇنــداق 
ــِه اَعِجلِــِه َوآِجلِــِه 

ِّ
ْــرِ ُك َك ِمــَن الْ

ُ
ل
َ
ْســأ

َ
 أ

ِّ
ُهــمَّ إن

ّ
دەپ تەلىــم بەرگــەن: }اَلل

ــا  ــه م ــِه وآجل ــِه اعِجلِ
ِّ
ِّ ُك ــرَّ ــَن ال ــَك ِم ِ ــوُذ ب ُع

َ
ــْم، وَأ

َ
ْعل

َ
ــْم أ

َ
ــا ل ــُه َوَم ــُت ِمْن ــا َعلِْم َم

ــٍل،  ْو َعَم
َ
ــْوٍل أ

َ
ــْن ق ــا ِم ــرََّب إله

َ
ــا ق ــَة َوَم َك اجَلنَّ

ُ
ل
َ
ــأ ْس

َ
ــْم، وَأ

َ
ْعل

َ
ــْم أ

َ
ــا ل ــُه َوم ــُت ِمْن َعلِْم

ــْرِ مــا  َ َك ِمــَن الْ
ُ
ل
َ
ْســأ

َ
ْو َعَمــٍل، وَأ

َ
ــْوٍل أ

َ
ــارِ َوَمــا قــرََّب إلهــا ِمــْن ق ُعــوُذ بُــَك ِمــَن انلَّ

َ
وَأ

ــَتعاَذَك  ــا اْس ــَتِعيُذَك ِممَّ ْس
َ
ــه وســلم، وَأ َك ممــٌد صــى اهلل علي

ُ
ــول ــُدَك َوَرُس َك َعْب

َ
ل
َ
ــأ َس

ــْن  ــَت ل ِم َضْي
َ
ــا ق َك َم

ُ
ل
َ
ــأ ْس

َ
م، وَأ

َّ
ــل ــِه وََس ْي

َ
َك ممــٌد َصــىَّ اهلل َعل

ُ
ــول ــُدَك َوَرُس ــُه َعْب ِمْن

ــداً{ يەنــى  »ئــى ئالــالھ! ســەندىن مــەن بىلگــەن  ــُه َرَش ــَل اَعفَِيَت َْع
َ

ْن ت
َ
ــٍر أ ْم

َ
أ

ھەممىســىنى  ياخشــىلىقالرنىڭ  كېيىنكــى  ۋە  ھازىرقــى  بىلمىگــەن،  ۋە 
ســورايمەن. ســاڭا ســىغىنىپ مــەن بىلگــەن ۋە بىلمىگــەن، ھازىرقــى ۋە 
كېيىنكــى يامانلىقالرنىــڭ ھەممىســىدىن پانــاھ تىلەيمــەن. ئــى ئالــالھ! 
ــان  ــق قىلىدىغ ــى اليى ــىمگە مېن ــە كىرىش ــى ۋە جەننەتك ــەندىن جەننەتن س
ســۆز ۋە ئەمەلنــى ســورايمەن. ســاڭا ســىغىنىپ دۇزاخ ئازابىدىــن ۋە مېنىــڭ 
پانــاھ  ئەمەلدىــن  ۋە  ســۆز  بولىدىغــان  ســەۋەب  كىرىشــىمگە  دۇزاخقــا 
تىلەيمــەن. ســەندىن ياخشــىلىقتىن بەنــدەڭ ۋە پەيغەمبىرىــڭ مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالم ســورىغانالرنىڭ ھەممىســىنى ســورايمەن. ســاڭا ســىغىنىپ 
ــاھ  ــەد ئەلەيھىسســاالم پان ــڭ مۇھەمم ــدەڭ ۋە پەيغەمبىرى ــن بەن يامانلىقتى
ــر  ــاڭا تەقدى ــەن. ســەندىن م ــاھ تىلەيم ــڭ ھەممىســىدىن پان تىلىگەنلەرنى
قىلغــان ئىشــىڭدىن ئۇنىــڭ ياخشــىلىقىنى توغــرا يولدا يــۈرۈش قىلغىــن«)2(.

ــدا  ــاالم ئارىلىق ــەن س ــەھھۇد بىل ــاالمنىڭ تەش ــەر ئەلەيھىسس 8 - پەيغەمب

)1( ئىمام تىرمىزى ۋە ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
)2( ئىمــام ئەھمــەد، ئىمــام تىرمىــزى، ئىمــام ئىبنــى ماجــە رىۋايــەت قىلغــان، ئىمــام بۇخارى»ئەدەبــۇل مۇفــرەد« دە قەيــت 
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ــْر  ِف
ْ
ــمَّ اغ ُه

َّ
ــدى: }اَلل ــا ئى ــۇ دۇئ ــەڭ ئاخىرقىســى مۇن ــڭ ئ قىلىدىغــان دۇئالىرىنى

ِــِه  ــُم ب
َ
ــَت اَْعل  اَنْ

َ
ــا ــُت َوم

ْ
ف  اَْسَ

َ
ــا ــُت، َوم ْن

َ
ــا أْعل ْرُت َوَم ــاأْسَ ــْرُت، َوَم ــا أخَّ ــُت َوَم ْم ِل َماقدَّ

ــَت{ يەنــى »ئــى ئالــالھ! ئۆتكــەن ۋە   أنْ
َّ
َ إال

َ
ــُر، الَإل ُمَؤخِّ

ْ
ــَت ال ُم وَأنْ ــدِّ ُمق

ْ
ــَت ال ِ اَنْ

ــيِّ ِم
كېيىنكــى، يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارا قىلغــان بارلىــق گۇناھلىرىمنــى، ھەددىمدىــن 
ئاشــقانلىرىمنى ۋە مــەن بىلمەيدىغــان خاتالىقلىرىمنــى مەغپىــرەت قىلغىــن. 
ســەن ئەزەلدىــن بــار بولغــان ۋە مەڭگۈگــە قالىدىغــان زاتســەن، ســەندىن 

ــۇر«)1(. ــۇد بەرھــەق يوقت ــە مەب ئۆزگ

ساالم بېرىش

ْيُكــْم َورمَْحَــُة 
َ
ــالَُم َعل »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــوڭ تەرىپىگــە }اَلسَّ

ــى  ــى ئاقلىقن ــوڭ تەرىپىدىك ــڭ ئ ــڭ يۈزىنى ــدە، ئۇنى ــاالم بەرگىنى اهللِ{ دەپ س
ــُة اهللِ{ دەپ  ــْم َورمَْحَ ْيُك

َ
ــالَُم َعل ــە }اَلسَّ ــول تەرىپىگ ــۇ س ــى، ئ ــى بوالتت كۆرگىل

ــى  ــى كۆرگىل ــى ئاقلىقن ــول تەرىپىدىك ــڭ س ــڭ يۈزىنى ــدە، ئۇنى ــاالم بەرگىنى س
ــى«)3(. ــدە بىرىنچــى ســاالمدا}َوَبَرَكتُُه{نى قوشــۇپ ئېيتاتت ــى«)2(. »بەزى بوالتت

نامازدىــن ئىككــى تەرەپكــە ســاالم بېرىــش بىلــەن چىقىــش ھەنەفىــي 
دەيتتــى:  مۇنــداق  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ۋاجىپتــۇر)4(.  مەزھىپىــدە 
»نامازنىــڭ ئاچقۇچــى تاھــارەت، بېشــى تەكبىــر ۋە ئاخىــرى ســاالمدۇر«)5(.

نامازنىڭ ۋاجىپلىرى

نامازنىڭ ۋاجىپلىرى تۆۋەندىكىلەر:

ــَرْ﴾ )ئالالھــۇ ئەكبــەر( دېگــەن تەكبىرنــى 
ْ
1 - نامازغــا باشــلىغاندا ﴿اهلَُل اَك

قىلغــان ۋە ھاكىــم »ســەھىھ« دېگــەن ھەدىــس.
)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

)2( ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئەبۇ داۋۇد، ئىمام نەسائىي رىۋايىتى.
)3( ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.
)4( الفقە اإلسالمي وادلتە 1 – توم 671 - بەت.

)5( ئىمام ئەبۇ داۋۇد، ئىمام تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
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ئېيتىــش.

ــازالردا،  ــۈن نام ــقا پۈت ــن باش ــڭ 3  - ۋە 4  - رەكئەتلىرىدى ــەرز نامازالرنى 2 . پ
ــەت  ــۈچ ئاي ــدە ئ ــاز دېگەن ــر ســۈرە ئوقــۇش ياكــى ئ فاتىھــە سۈرىســىدىن كېيىــن، بى

ئوقــۇش.

3 . سەجدىدە، بۇرۇن بىلەن پىشانىنى باراۋەر يەرگە تەككۈزۈش.

4 . ئىككى سەجدىنى ئارقا  - ئارقىدىن قىلىش.

5 . ئىككــى رەكئەتتىــن كــۆپ نامازالرنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىدىــن كېيىــن 
ئولتۇرۇش.

رەكئىتىدىــن  ئىككىنچــى  نامازالرنىــڭ  كــۆپ  رەكئەتتىــن  ئىككــى   .  6
ــتىن  ــال كېچىكمەس ــۇپ بولۇپ ــى ئوق ــۇ« ن ــىدا »ئەتتەھىيات ــى ئولتۇرۇش كېيىنك

ئۈچىنچــى رەكئەتكــە تــۇرۇش.

7 . نامازدىكــى پائالىيەتلەرنىــڭ تەرتىپلىرىگــە رىئايــە قىلىــش ۋە ھەربىــر 
پائالىيەتنــى ئالدىرىماســتىن قىلىــش.

8 . ئىككــى رەكئەتتىــن كــۆپ نامازالرنىڭ ئىككىنچــى رەكئىتىدىن كېيىنكى 
ئولتۇرۇشــتا ۋە نامازنىــڭ ئاخىرقــى ئولتۇرۇشــىدا »ئەتتەھىياتۇ« نى ئوقۇش.

9 . ۋىتىر نامىزىدا  تەكبىر ئېيتىش ۋە قۇنۇت دۇئاسىنى ئوقۇش.

10 . نامازنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا، ئىككى تەرەپكە ساالم بېرىش.

11 . جامائــەت بىلــەن ئوقۇلىدىغــان نامازالردىــن: بامــدات، جۈمــە، ھېيــت، 
تەراۋىــھ، ۋە ۋىتىــر نامازلىرىنىــڭ ھەربىر رەكئىتىدە؛ شــام، خۇپتــەن نامازلىرىنىڭ 
ئاۋۋالقــى ئىككــى رەكئىتىــدە، مەيلــى ۋاقتىــدا ئوقۇلغــان نامــاز بولســۇن، مەيلــى 

قــازا نامــاز بولســۇن ئىمامنىــڭ قىرائەتنــى  ئاشــكارا، ئاۋازلىــق ئوقۇشــى.

ــەن ئەســىر  ــن پىشــىن بىل ــەن ئوقۇلىدىغــان نامازالردى ــەت بىل 12 . جامائ
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ــى ئوقۇشــى. ــى مەخپ ــدا ئىمامنىــڭ قىرائەتن نامازلىرى

13 . قىرائەتتە فاتىھە سۈرىسىنى باشقا سۈرىدىن ئاۋۋال ئوقۇش.

14 . ئــۆزى يالغــۇز نامــاز ئوقۇغان كىشــىنىڭ قىرائىتى مەخپــى ئوقۇلىدىغان 
پىشــىن، ئەســىر، ۋىتىــر، بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننەتلىرى ۋە نەپلــە نامــازالردا 
قىرائەتنــى مەخپــى ئوقۇشــى، ئەممــا بامداتنىــڭ پــەرزى، شــام ۋە خۇپتەننىــڭ 
پەرزلىرىگــە ئوخشــاش قىرائىتــى ئاشــكارا ئوقۇلىدىغــان نامــازالردا ― مەيلــى 
ئــۇ ۋاقتىــدا ئوقۇلغــان نامــاز بولســۇن، مەيلــى قــازا نامــاز بولســۇن ― قىرائەتنى 
مەخپــى ئوقــۇش ياكــى ئاشــكارا ئوقــۇش ئىختىيــارى بويىچــە ئىــش كۆرۈشــى 

)ئەممــا ئاشــكارا ئوقــۇش ئەۋزەلــدۇر(.

15 . ئىھتىياج تېپىلغاندا سەجدە سەھۋى قىلىش.

16 .جامائەتنىــڭ نامــازدا ئىمــام قىرائــەت قىلغانــدا جامائەتنىــڭ جىــم 
ــى. ــوالق سېلىش ــە ق ــۇرۇپ قىرائەتك ت

17 . ھېيت نامازلىرىنىڭ ئارتۇق تەكبىرلىرىنى ئېيتىش)1(. 

نامازنىڭ سۈننەتلىرى

نامازنىڭ سۈننەتلىرى تۆۋەندىكىچە:

1 . نامازغــا باشــلىغاندا، ۋىتىــر نامىزىنىــڭ قۇنۇتىنــى ئوقۇشــقا باشــلىغاندا 
ۋە ھېيــت نامازلىرىنىــڭ تەكبىرلىرىنــى ئېيتىقانــدا، ئەرلەرنىــڭ قوللىرىنــى 
قۇالقلىرىنىــڭ يۇمشــىقىغا قــەدەر، ئايالالرنىــڭ قوللىرىنــى ئىككــى مۈرىســىنىڭ 

ــدە كۆتۈرۈشــى. باراۋىرى

ــدا،  ــى ھال ــڭ باشلىنىشــىدا مەخپ ــڭ بىرىنچــى رەكئىتىنى ــەر نامازنى 2 . ھ

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 18 - بەت.
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ــۇش. ــى ئوق ﴾ )ســۇبھانەكەلالھۇممە...( ن ــمَّ لُه
َّ
ــْبَحانََك ال ســانا ﴿ُس

3 . فاتىھــە سۈرىســىدىن ئــاۋۋال »ئەئــۇزۇ« بىلــەن »بىســملالھ« نــى تولــۇق 
ئوقۇش.

4 . فاتىھــە سۈرىســىنى ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، مەخپــى ياكــى ئاشــكارا 
»ئامىيــن« دېيىــش.

5 . قىيامدا )ئۆرە( تۇرغاندا ئوڭ قولنى سول قولنىڭ ئۈستىدە تۇتۇش. 

6 . نامــازدا ئــۆرە تۇرغانــدا، ئىككــى پۇتنىــڭ ئارىلىقىنــى ئــەڭ ئــاز دېگەنــدە 
تــۆت بارمــاق ئــازادە ســىغقۇدەك ئوچــۇق تۇتــۇش.

)ســەمىئەلالھۇلىمەن  لَِمــْن مَحِــَدهُ﴾  ﴿َســِمَع اهلُل  تۇرغانــدا،  . رۇكۇدىــن   7
حَلْمــــُد﴾ )رەببەنــا ۋەلەكەلھەمــدۇ( دېيىــش.

ْ
ــَك ا

َ
ھەمىــدەھ( ۋە ﴿َربََّنــا َول

8 . رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەرگە بېرىــش، بىرىنچــى ســەجدىدىن تــۇرۇش، 
قاتارلىــق  تــۇرۇش  ســەجدىدىن  يەنــە  بېرىــش،  ســەجدىگە  ئىككىنچــى 
ــر  ــەر( دەپ تەكبى ــۇ ئەكب ــَرْ﴾ )ئالالھ

ْ
ــىدە، ﴿اهلَُل اَك ــلەرنىڭ ھەممىس يۆتكىلىش

ئېيتىىــش.

ئەزىم(نــى،  رەببىيــەل  )ســۇبھانە  َعِظْيــم﴾ 
ْ
ال  َ َربِّ ﴿ُســْبَحاَن  رۇكــۇدا   .  9

الَْعَ﴾ )ســۇبھانە رەببىيــەل ئــەال( نــى ئــەڭ ئــاز 
ْ
َ ا ن َربِّ

َ
سەجدىـــــــــــــدە ﴿ُســْبَحا

دېگەنــدە ئــۈچ قېتىمدىــن دېيىــش.

ــدا تىزالرنــى تۇتــۇپ،  10 - رۇكــۇدا قولالرنىــڭ بارماقلىرىنــى ئاچقــان ھال
)ئەرلــەر بېلىنــى تــۈز قىلىــپ( تــۇرۇش.

ــن  ــى، ئاندى ــن قولالرن ــى، ئاندى ــاۋۋال تىزالرن ــتا ئ 11 - ســەجدىگە بېرىش
ــىچە  ــڭ ئەكس ــۇ تەرتىپنى ــتا ب ــەجدىدىن تۇرۇش ــۇش، س ــە قوي ــانىنى يەرگ پىش

ــۆرۈش. ــش ك ئى

12 - نامازدىكــى ئولتۇرۇشــتا، ئەرلەرنىــڭ ســول پۇتلىرىنــى ياتقــۇزۇپ 
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تىكلىگــەن،  قارىتىــپ  قىبلىگــە  پۇتلىرىنــى  ئــوڭ  ۋە  ئولتۇرغــان  ئۈســتىگە 
ئايالالرنىــڭ ســول ۋە ئــوڭ پۇتلىرىنــى ئــوڭ تەرەپكــە ياتقــۇزۇپ ئۈســتىگە 
ئولتۇرغــان ھالــدا، قوللىرىنــى تىزلىرىنىــڭ ئۈســتىدە قويــۇپ ئولتۇرۇشــى.

13 -  نامازنىــڭ ئاخىرقــى ئولتۇرۇشــىدا، »ئەتتەھىياتــۇ« دىــن كېيىــن 
»ئالالھۇممــە ســەللى«، »ئالالھۇممــە بارىــك« دۇرۇدلىرىنــى ۋە »رەببەنــا« 

ــۇش. ــىنى ئوق دۇئاس

14 - ســاالم بېرىشــتە ئــاۋۋال ئــوڭ تەرەپكــە، ئاندىــن ســول تەرەپكە باشــنى 
ْيُكــْم َورمَْحـَـة ُ اهللِ﴾ )ئەسســاالمۇ ئەلەيكــۇم 

َ
ــالَُم َعل ســىلىق چۆرىگــەن ھالــدا: ﴿اَلسَّ

ۋەرەھمەتۇلــالھ( دېيىش)1(. 

15 - تەشــەھھۇدتا ئــوڭ قولنىــڭ كۆرســەتكۈچ بارمىقــى بىلــەن قىبلىگــە 
ــۇرۇش)2(.  ئىشــارەت قىلىــپ ئولت

ناماز ئوقۇشنىڭ قائىدە – تەرتىپلىرى

بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

ــەن  ــارەت بىل ــن، تاھ ــن كېيى ــرالپ بولغاندى ــەرتلىرىنى ھازى ــڭ ش نامازنى
ــى بولســا،  ــز بولماســلىق ئېھتىمال ــڭ پاكى ــەر يەرنى ــز. ئەگ ــە بارىمى ــز يەرگ پاكى
ــاز ئىشــلىتىمىز. جاينامازنىــڭ يۆنىلىشــىنى قىبلىگــە قارىتىــپ ســېلىپ،  جاينام
ــۇرۇپ  ــۆرە ت ــۈز ئ ــدا تۈپت ــەن ھال ــە يۈزلەنگ ــپ، قىبلىگ ــتىگە كېلى ــڭ ئۈس ئۇنى
ــەت  ــى رەكئ ــڭ ئىكك ــدات نامىزىنى ــۈن بام ــى ئۈچ ــالھ رازىلىق ــزدە »ئال ئىچىمى
ــَرْ﴾ 

ْ
ــز ۋە ﴿اهلَُل اَك ــەت قىلىمى ــم« دەپ نىي ــەت قىلدى ــقا نىي ــۈننىتىنى ئوقۇش س

)ئالالھــۇ ئەكبــەر( دەپ تەكبىــر ئېيتىــپ ئىككــى قولىمىزنــى ئىككــى قۇالقنىــڭ 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 18 - بەت.
)2( صفة صالة النبي 158-بەت.
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ــز. ــە قارىتىمى ــى قىبلىگ ــز. ئالىقانالرن ــدە كۆتۈرىمى باراۋىرى

ئايالــالر تەكبىــردە ئىككى قولىنى ئىككى مۈرســىگىچە كۆتۈرىــدۇ. ئالىقانلىرىنى 
ئەرلەرگە ئوخشــاش قىبلىگــە قارىتىدۇ.

ئالىقىنىنــى  قولىمىزنىــڭ  ئــوڭ  كېيىــن  بولغاندىــن  ئېيتىــپ  تەكبىــر 
قولىمىزنــى  ئىككــى  ئېلىــپ،  دۈمبىســىگە  ئالىقىنىنىــڭ  قولىمىزنىــڭ  ســول 
كىندىكىمىزنىــڭ ئاســتىغا ياكــى ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ياكــى كۆكســىمىزگە ياكــى 
كۆكســىمىزنىڭ ئاســتىغا)1( قويــۇپ تۇرىمىــز، كۆزلــەر ســەجدىگاھقا قــاراپ 
تۇرىــدۇ، ئــوڭ  - ســولغا ياكــى يۇقىــرى  - تۆۋەنگــە قاراشــقا بولمايــدۇ. 
شــۇنداقال كۆزلەرنــى يۇمۇۋېلىشــقىمۇ بولمايــدۇ. ئىككــى پۇتنىــڭ ئارىلىقــى ئــاز 
دېگەنــدە تــۆت بارمــاق ســىغقۇدەك كەڭلىكتــە ئوچــۇق قالدۇرىلىــدۇ. تىزالرنــى 
ئەگمەســتىن تىــك تۇتىمىــز، بــاش گــەۋدە ئــوڭ  - ســولغا تەۋرەنمەســتىن بىــر 

ــدۇ.  ــاز ســاڭگىالپ تۇرى ئ

ئايالــالر قــول باغالشــتا، قوللىرىنى كۆكرەكلىرىنىڭ ئۈســتىگە قويــۇپ تۇرىدۇ. 
ئــوڭ قوللىــرى ســول قوللىرىنىــڭ ئۈســتىگە قويۇلىــدۇ. كۆزلىرىنــى ســەجدىگاھقا 

قارىتىــپ، پۇتلىرىنــى ھىــم جۈپلەشــتۈرىدۇ، تىزلىــرى تىك تۇرىـــــدۇ.

تەكبىــر ئېيتىــپ قــول باغلىغاندىــن كېيىــن، مۇنــۇ ســانانى ئوقۇيمىــز: 
َغــْرُُك﴾   َ

َ
اِل َوالَ  َك  َجــدُّ  

َ
َوَتَعــاىل اْســُمَك  َوَتَبــاَرَك  َوِبَْمــِدَك  لُهــمَّ 

َّ
ال ﴿ُســْبَحانََك 

ــە  ــەال جەددۇك ــمۇكە ۋەتەئ ــە ۋە تەبارەكەس ــۇبھانەكەلالھۇممە ۋەبىھەمدىك )س

ــۇزۇ  ــِم﴾ )ئەئ ــْيَطاِن الرَِّجْي ــَن الشَّ ــاهلل ِم ِ ــوذ ب ــن ﴿أُع ــرۇك﴾، ئاندى ــە غەي ۋەال ئىالھ
بىلالھــى مىنەششــەيتانىر رەجىيــم(، ﴿ِمْسِب اهلل الرَّمْحــِن الرَِّحْيــِم﴾ )بىســمىلالھىر 

)1( (( نامــازدا قىيامــدا تۇرغانــدا ئىككــى قولنــى مۇئەييــەن بىــر يەرگــە قويۇشــنى الزىــم قىلىدىغــان بىــرەر دەلىــل كەلمىگــەن. 
ئــۇ نامازنىــڭ شــەرتلىرىدىن بىــرەر شــەرتمۇ ئەمــەس ياكــى پــەرز ياكــى ۋاجىپمــۇ ئەمــەس. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
نامــازدا قىيامــدا تۇرغانــدا قوللىرىنــى گاھ كۆكســىدە، گاھ كۆكســىنىڭ ئاســتىدا، گاھ كىندىكىنىــڭ ئاســتىدا قويــۇپ، 
گاھ ئىككــى يېنىغــا قويــۇپ بېرىــپ تۇرغانلىقــى ھەققىــدە ھەدىســلەر كەلگــەن. ســاھابىلەردىن بەزىلىــرى قوللىرىنــى 
ــۇناس  ــالم فىقھىش ــان. ئىس ــەت قىلىنغ ــۇ رىۋاي ــۇپ تۇرىدىغانلىقىم ــتىدا قوي ــرى ئاس ــا، بەزىلى ــتىدە قويس ــڭ ئۈس كىندىكىنى
ــڭ  ــۋا كومىتېتىنى ــەر پەتى ــان. )ئەزھ ــارار قىلغ ــى ق ــنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىن ــىنى قىلىش ــڭ قايسىس ــرى يۇقىرىقىالرنى ئالىملى

ــان پەتىۋاســىدىن.( ــى چىقارغ ــە ســەقەرنىڭ 1997-يىل ــە ئەتىي ئەزاســى ئەلالم
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رەھمانىــر رەھىيــم( دەيمىــز.

ئاندىن فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇيمىز.

يــِن ٱ  ِمــَي ٱ الرَّمْحـــِن الرَِّحيــِم ٱ َمالـِـِك يَــْوِم ادلِّ
َ
َعال

ْ
ِّ َربِّ ال َْمــُد هلل فاتىھــە سۈرىســى: ﴿احلْ

يِهــْم 
َ
نَعمــَت َعل

َ
ِيــَن أ

َّ
َاَط الُمســَتِقيَم ٱ ِصَاَط ال إِيَّــاَك َنْعُبــُد وإِيَّــاَك نَْســَتِعُي ٱ اهِدنَــــــا الــرِّ

ــل  ــدۇ لىلالھــى رەببى ــَي﴾ ئوقۇلىشــى: »ئەلھەم
ِّ
ال ــْم َوالَ الضَّ يِه

َ
ــوِب َعل ــرِ الَمغُض َغ

ئالەمىيــن. ئەررەھمانىــر رەھىيــم. مالىكــى يەۋمىددىيــن. ئىيياكــە نەئبــۇدۇ 
ــەس ـ ســىراتەل مۇســتەقىيم، ســىراتەللەزىينە  ــە نەســتەئىين. ئىھدىن ۋە ئىيياك

ــن! ــن« ئامىي ــم ۋەلەدداللىي ــى ئەلەيھى ــل مەغزۇب ــم غەيرى ــە ئەلەيھى ئەنئەمت

ــى  ــۈرە ياك ــر س ــە بى ــن، يەن ــن كېيى ــۇپ بولغاندى ــى ئوقۇل ــە سۈرىس فاتىھ
ــَت  يْ

َ
َرأ

َ
ــى: ﴿أ ــۇن سۈرىس ــىلەن: مائ ــز، مەس ــەت ئوقۇيمى ــۈچ ئاي ــدە ئ ــاز دېگەن ئ

ــٌل  َوْي
َ
ِمْســِكِي ٱ ف

ْ
ــاِم ال  َيُــضُّ َعَ َطَع

َ
ــَم ٱ َوال َتِي

ْ
ــُدعُّ ال ِي يَ

َّ
ـِـَك ال َذل

َ
يــِن ٱ ف ُب بِادلِّ ِي يَُكــذِّ

َّ
ال

َماُعــوَن﴾ 
ْ
ِيــَن ُهــْم يُــرَاُؤوَن ٱ َويَْمَنُعــوَن ال

َّ
ــْم َســاُهوَن ٱ ال تِِه

َ
ِيــَن ُهــْم َعــن َصال

َّ
ــَي ٱ ال

ِّ
ُمَصل

ْ
ل
ِّ
ل

ئوقۇلىشــى: »ئــەرە ئەيتەللــەزى يۇكەززىبــۇ بىددىيــن. فەزالىكەللــەزى يەدۇئئۇل 
ــەللىين.  ــۇن لىلمۇس ــكىين. فەۋەيل ــل مىس ــەال تەئامى ــۇززۇ ئ ــم. ۋەال يەھ يەتىي
ــۇۇن. ۋە  ــۇم يۇرائ ــە ھ ــاھۇۇن. ئەللەزىين ــاالتىھىم س ــەن س ــۇم ئ ــە ھ ئەللەزىين

ــۇۇن«. ــەل مائ يەمنەئۇن

ــپ  ــر ئېيتى ــەر( دەپ تەكبى ــۇ ئەكب ــَرْ﴾ )ئالالھ
ْ
ــن ﴿اهلَُل اَك ــن كېيى ئۇنىڭدى

رۇكــۇ قىلىمىــز. رۇكــۇدا ئىككــى قولىمىــز بىلــەن ئىككــى تىزىمىزنــى تۇتــۇپ بــاش 
بىلــەن بــەل قســىمىنى ئوخشــاش تەكىشــىلىكتە تــۈز ئىگىمىــز. 

ئايالالر يېرىم ئىگىلىدۇ. قوللىرىنى تىزلىرىنىڭ ئۈستىدە تۈز تۇتىدۇ. 

ــم(  ــەل ئەزىي ــۇبھانە رەببىي ــم﴾ )س َعِظْي
ْ
َ ال ــْبَحاَن َربِّ ــم ﴿ُس ــۈچ قېتى ــۇدا ئ رۇك

ــز. دەيمى

رۇكۇدىــن تۇرۇشــتا ﴿َســِمَع اهلُل لَِمــْن مَحِــَدهُ﴾ )ســەمىئەلالھۇلىمەن ھەمىــدەھ( 
ــَك 

َ
ــا َول دەپ تۇرىمىــز. رۇكۇدىــن تــۇرۇپ ئــۆرە تۈپتــۈز بولغاندىــن كېيىــن ﴿َربََّن
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حَلْمــــُد﴾ )رەببەنــا ۋەلەكــەل ھەمــدۇ( دەيمىــز ۋە بىــر ئــاز تۇرىمىــز.
ْ
ا

ــپ ســەجدىگە  ــر ئېيتى ــەر( دەپ تەكبى ــَرْ﴾ )ئالالھــۇ ئەكب
ْ
ــن ﴿اهلَُل اَك ئاندى

ئــاۋۋال تىزلىرىمىزنــى، ئاندىــن قوللىرىمىزنــى،  بارىمىــز. ســەجدە قىلىشــتا 
ئاندىــن پىشــانىمىزنى، ئــەڭ ئاخىرىــدا بۇرنىمىزنــى يەرگــە تەككۈزىمىــز. پىشــانە 
ــدۇ،  ــە تەگمەي ــەر يەرگ ــدۇ. جەينەكل ــىغا توغرىلىنى ــڭ ئوتتۇرىس ــى قولنى ئىكك
ــە  ــر  - بىرىگ ــى بى ــى پۇتىمىزن ــدۇ. ئىكك ــىقىمىزغا تەككۈزۈلمەي ــالر قۇرس يوتى
ــدۇ. ــە قارىتىلى ــز قىبلىگ ــۇت بارماقلىرىمى ــول ۋە پ ــز. ق ــتۈرۈپ تۇرىمى جۈپلەش

ئايالــالر پۇتلىرىنــى ئــوڭ تەرەپكــە يانتــۇ قىلىــپ ياتقۇزىــدۇ. جەينەكلىــرى 
يەرگــە تەككۈزىلىــدۇ. تىزلىرىنــى قورســاقلىرىغا چاپــالپ تۇرىــدۇ.

الَْعَ﴾ )ســۇبھانە رەببىيــەل 
ْ
َ ا ن َربِّ

َ
ســەجدە ئەسناســىدا، ئــۈچ قېتىــم ﴿ُســْبَحا

كۆتــۈرۈپ  باشــنى  دەپ  ئەكبــەر(  )ئالالھــۇ  ــَرْ﴾ 
ْ
اَك ﴿اهلَُل  ۋە  دەيمىــز  ئــەال( 

ئولتۇرىمىــز. ســەجدىدىن تۇرۇشــتا ئــاۋۋال يــۈز، ئاندىــن قولــالر، ئاندىــن تىــزالر 
كۆتۈرىلىــدۇ. ئىككــى ســەجدە ئوتتۇرىســىدىكى ئولتۇرۇشــتا ئــەڭ ئــاز دېگەنــدە 
»ســۇبھانەلالھ« دېگۈچىلىــك ۋاقىــت ئولتۇرىمىــز، )پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ِفــْرِل { )رەببىغفىرلىــي، رەببىغفىرلىــي﴾ دەپ 

ْ
ِفــْرِل، َربِّ اغ

ْ
بــۇ ئارىــدا}َربِّ اغ

ــَرْ﴾ )ئالالھــۇ 
ْ
ــا ﴿اهلَُل اَك ــن قايت ــالھ تائاالدىــن مەغپىــرەت تىلەيتتــى(. ئاندى ئال

ئەكبــەر( دەپ تەكبىــر بىلــەن يەنــە ســەجدىگە بارىمىــز. ســەجدىدە يەنــە ئــۈچ 
ــز. ــەال( دەيمى ــەل ئ الَْعَ﴾ )ســۇبھانە رەببىي

ْ
َ ا ن َربِّ

َ
ــْبَحا ــم ﴿ُس قېتى

ــَرْ﴾ )ئالالھــۇ ئەكبــەر( دەپ 
ْ
ئىككىنچــى ســەجدىدىن كېيىــن يەنــە ﴿اهلَُل اَك

تەكبىــر ئېيتىىــپ ئــۆرە تۇرىمىــز ۋە ئىككىنچــى رەكئەتكــە باشــاليمىز. ئىككىنچى 
ــە  ــن فاتىھ ــز. ئاندى ــى ئوقۇيمى ــم« ن ــر رەھىي ــە »بىســمىلالھىر رەھمانى رەكئەتت
سۈرىســىنى ئوقــۇپ بولــۇپ، »ئامىيــن« دەيمىــز. ئاندىــن قۇرئاندىــن خالىغــان 
ســۈرىدىن بىرىنــى ياكــى ئــاز دېگەنــدە ئــۈچ ئايــەت ئوقۇيمىــز. مەســىلەن: 
ْبَرُ﴾ 

َ
ـَـْر. إِنَّ َشــانَِئَك ُهــَو األ

ْ
َصــلِّ لَِربِّــَك وَان

َ
ــر.َ ف

َ
ْوث

َ
ك

ْ
ْعَطْيَنــاَك ال

َ
كەۋســەر سۈرىســى ﴿إِنَّــا أ

ئوقۇلىشــى: »ئىننــا ئەئتەينــا كەلكەۋســەر. فەســەللى لىرەببىكــە ۋەنھــەر. ئىننــە 
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شــانىئەكە ھــۇۋەل ئەبتــەر«.

ــۇ ۋە  ــاش رۇك ــا ئوخش ــە قىلغىنىمىزغ ــى رەكئەتت ــۇددى بىرىنچ ــن خ ئاندى
ــر  ــەر( دەپ تەكبى ــَرْ﴾ )ئالالھــۇ ئەكب

ْ
ــۇپ، ﴿اهلَُل اَك ســەجدىلەرنى تامامــالپ بول

ــز. ــپ ئولتۇرىمى ئېيتىى

ئەرلەرنىڭ ئولتۇرۇش شەكلى

قىبلىگــە  بارماقلىرىنــى  پۇتنىــڭ  ئــوڭ  ئەرلــەر  ئولتۇرغانــدا،  نامــازدا 
ــى  ــدۇ، ســول پوتىن ــى تىــك تۇتى ــوڭ پۇتىن ــەر ئ ــدۇ. بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئەرل قارىتى
ئــوڭ تەرەپكــە ياتقــۇزۇپ ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بېســىپ ئولتۇرىــدۇ. ئىككــى قولىنــى 
ــدا ئىككــى تىزىنىــڭ ئۈســتىگە قويىــدۇ ۋە  ــان ھال بارماقلىرىنــى ئەركىــن ئاچق

ــدۇ.  ــا قارىتى ــى قۇچىقىغ كۆزىن

ئايالالرنىڭ ئولتۇرۇش شەكلى

ئايالــالر ئىككــى پۇتىنــى ئــوڭ تەرىپىگــە ياتقــۇزۇپ، پاقالچىقىنــى بېســىپ 
ئولتۇرىــدۇ. قوللىرىنــى تىزلىرىنىــڭ ئۈســتىگە قويــۇپ، كۆزلىرىنــى ئىككــى 

ــدۇ. ــىغا قارىتى ــڭ ئارىس تىزىنى

ئولتۇرغاندا ئاۋۋال تەھىيات»ئەتتەھىياتۇ« دۇئاسى ئوقۇلىدۇ.

تەھىيات دۇئاسى

يُّها انلَّــِيُّ َورمَْحـَـُة اهللِ َوبَرَكتُه، 
َ
ْيــَك أ

َ
ــالَُم َعل ــوَاُت والطيِّبــاُت، السَّ

َ
ِّ وَالَصل }اتَلَِّحّيــاُت هلِل

ــداً َعْبــُدهُ  نَّ ُمَمَّ
َ
 اهلُل، وأشــَهُد أ

ّ
ْشــَهُد أْن الَ إٰلَ إال

َ
ْيَنــا وََعَ ِعَبــاِد اهللِ الَصاحِلـِـَي أ

َ
َم َعل

َ
ــال السَّ

} ُ َرُسولُ َو

ئوقۇلىشــى: »ئەتتەھىياتــۇ لىلالھــى ۋەسســەلەۋاتۇ ۋەتتەييىباتۇ ئەسســاالمۇ 
ئەلەيكــە، ئەييۇھەننەبىييــۇ ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ، ئەسســاالمۇئەلەينا 
ــەال ئىبادىلالھىــس  - ســالىھىين. ئەشــھەدۇ ئــەن الئىالھــە ئىللەلالھــۇ ۋە  ۋەئ
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ئەشــھەدۇ ئەننــە مۇھەممــەدەن ئەبدۇھــۇ ۋە رەســۇلۇھۇ«.

يەنــى  »جىمــى مەدھىيەلــەر، بــەش ۋاخ نامــاز ۋە باشــقا جىســمانىي 
ســاالمى،  ئالالھنىــڭ  خاســتۇر.  ئالالھقــا  ئەمەللــەر  ياخشــى  ئىبادەتلــەر، 
رەھمىتــى ۋە بەرىكىتــى ســىزگە بولســۇن ئــى ئۇلــۇغ پەيغەمبــەر! بىــز )نامازغــا 
ــى  ــڭ ياخش ــتىلەر(گە ۋە ئالالھنى ــەت ۋە پەرىش ــق جامائ ــان بارلى ــر بولغ ھازى
بەندىلىرىگىمــۇ ئۇنىــڭ ئاپىيىتــى ۋە ئامانلىقــى بولغــاي. ئالالھتىــن باشــقا ئىالھ 
ــڭ بەندىســى ۋە بەرھــەق  ــا، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالالھنى يوقلىقىغ

ــەن«. ــق بېرىم ــن گۇۋاھلى ــن قەلبىمدى ــە چى ــرى ئىكەنلىكىگ پەيغەمبى

ئاندىن »ئالالھۇممە سەللى« ۋە »ئالالھۇممە بارىك«،»رەببەنا« الر ئوقۇلىدۇ:

ئالالھۇممە سەللى ئەال دۇرۇتى

ــَم  ــَم وََعَ آِل إبرَاِهْي ــَت َعَ إبرَاِهي ْي
َّ
ــا َصل َم

َ
ــٍد، ك ــٍد وََعَ آِل ُمَمَّ ــمَّ َصــلِّ َعَ ُمَمَّ لُه

َّ
}اَل

ــٌد{ ْي ــٌد َمِ ــَك مَحِْي إنَّ

ئوقۇلىشــى: »ئەلالھۇممــە ســەللى ئــەال مۇھەممەدىــن ۋەئەال ئالــى مۇھەممەدىن 
ــدۇن  ــە ئىننەكــە ھەمىي ــى ئىبراھىيم ــەال ئال ــە ۋەئ ــەال ئىبراھىيم ــا ســەللەيتە ئ كەم
ــڭ ئائىلىســىگە  ــم ئەلەيھىسســاالم ۋە ئۇنى ــالھ! ئىبراھى ــى ئال ــى  »ئ ــد«. يەن مەجىي
ــىگە  ــڭ ئائىلىس ــاالمغا ۋە ئۇنى ــەد ئەلەيھىسس ــدەك مۇھەمم ــا قىلغان ــەت ئات رەھم

رەھمــەت ئاتــا قىلغىــن. ســەن ھەقىقەتــەن مەدھىيەگــە اليىــق ئۇلــۇغ زاتســەن«.

ئالالھۇممە بارىك ئەال دۇرۇتى

ــك  ــَم إنَّ ــَت َعَ إبَراِهيــَم َوَعَ آل إبراَِهْي
ْ
ــا بَاَرك َم

َ
ــٍد، ك ــٍد َوَعَ آِل ُمَمَّ ــارَِك َعَ ُمَمَّ ــمَّ بَ لُه

َّ
}اَل

َمَحِيــٌد َميِــٌد {ئوقۇلىشــى: »ئالالھۇممــە بارىــك ئــەال مۇھەممەدىــن ۋە ئــەال 
ئالــى مۇھەممەدىــن كەمــا بارەكتــە ئــەال ئىبراھىيمــە ۋە ئــەال ئالــى ئىبراھىيمــە 

ــد«. ــدۇن مەجىي ئىننەكــە ھەمىي
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يەنــى  »ئــى ئالــالھ! ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىســىنىڭ 
شــەنىنى كۆتۈرگىنىڭدەك مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئائىلىســىنىڭ 
شــەنىنى يۇقىــرى قىلغىــن. ســەن ھەقىقەتەن مەدھىيەگــە اليىق ئۇلۇغ زاتســەن«.

رەببەنا دۇئاسى

ْنَيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ﴾. ﴿َربََّنا آتَِنا يِف ادلُّ

ئوقۇلىشــى: »رەببەنــا ئاتىنــا فىددۇنيــا ھەســەنەتەن ۋەفىــل ئاخىرەتــى 
ھەســەنەتەن ۋەقىنــا ئەزابەننــار«. يەنــى  »ئــى ئالــالھ! بىزگە دۇنيادا ياخشــىلىق 
ئاتــا قىلغىــن، ئاخىرەتتىمــۇ ياخشــىلىق ئاتــا قىلغىــن. بىزنــى دۇزاخ ئازابىدىــن 

ســاقلىغىن«.

يۇقىرىقىــالر ئوقۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، باشــنى ئــاۋۋال ئــوڭ تەرەپكە 
ــۇم ۋە  ــاالمۇ ئەلەيك ــُة اهللِ﴾ )ئەسس ــْم َورمَْحَ ْيُك

َ
ــالَُم َعل ــۆرۈپ ﴿اَلسَّ ــىلىق چ س

ــۆرۈپ  ــىلىق چ ــە س ــول تەرەپك ــنى س ــن باش ــز، ئاندى ــالھ( دەيمى رەھمەتۇل
ــالھ( دەپ  ــُة اهللِ﴾ )ئەسســاالمۇ ئەلەيكــۇم ۋە رەھمــە تۇل ــْم َورمَْحَ ْيُك

َ
ــالَُم َعل ﴿اَلسَّ

ســاالم بېرىمىــز.

بۇنىڭ بىلەن بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىنى ئوقۇپ بولغان بولىمىز.

بامدات نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلىشى

بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىنىــڭ ئوقۇلىشــىمۇ، خــۇددى ئۇنىــڭ ســۈننىتىنىڭ 
ئوقۇلىشــىغا ئوخشاشــتۇر. پەقــەت نىيــەت پەرقلىــق بولىــدۇ. چۈنكــى ســۈننەتكە 
ســۈننەت، پەرزگــە پــەرز دەپ نىيــەت قىلىــش كېــرەك. يەنــە بىــر پەرقــى شــۇكى، 
بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىنــى ئوقــۇش ئالدىــدا ئەرلــەر ئۈچــۈن تەكبىــر ئېيتىىش 
ســۈننەتتۇر. )ئايالالرغــا كېــرەك ئەمــەس(. بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىگە»ئالــالھ 
رازىلىقــى ئۈچــۈن بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىنــى ئوقۇشــقا نىيــەت قىلدىــم« دەپ 
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نىيــەت قىلىنىــدۇ.

پىشىن نامىزىنىڭ ئوقۇلىشى

پىشىننىڭ ئاۋۋالقى سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

ئــاۋۋال پىشــىننىڭ تــۆت رەكئــەت ســۈننىتىنى ئوقــۇش ئۈچــۈن نىيــەت 
قىلىمىــز. ئاندىــن بامــدات نامىزىنىــڭ ســۈننىتىگە ئوخشــاش ئىككــى رەكئــەت 
ئوقــۇپ ئولتۇرىمىــز. ئولتۇرغاندا،«تەھىيات»دۇئاســىنىال ئوقۇيمىــز، ئاندىــن 
ئۈچىنچــى رەكئەتكــە تۇرىمىــز. ئۈچىنچــى ۋە تۆتىنچــى رەكئەتلەرنىمــۇ ئاۋۋالقــى 
ئىككــى رەكئەتكــە ئوخشــاش شــەكىلدە ئوقــۇپ بولــۇپ، ئولتۇرىمىــز. بــۇ 
ــۇق  ــى تول ــا« الرن ــك« ۋە »رەببەن ــات«، »ســەللى«، »بارى ئولتۇرۇشــتا »تەھىي

ــز. ــن چىقىمى ــپ نامازدى ــاالم بېرى ــە س ــى تەرەپك ــن ئىكك ــز. ئاندى ئوقۇيمى

پىشىننىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلىشى

ھــەر قانــداق پــەرز نامازغــا باشالشــتىن بــۇرۇن، ئەرلەرنىــڭ تەكبىــر 
ئېيتىشــى ســۈننەتتۇر. تەكبىــر ئېيتىــپ بولغاندىــن كېيىــن پىشــىننىڭ پەرزىنــى 
ــَرْ﴾ )ئالالھــۇ ئەكبــەر( دەپ نامازغــا 

ْ
ئوقۇشــقا نىيــەت قىلىمىــز ۋە ﴿اهلَُل اَك

باشــاليمىز. دەســلەپكى ئىككــى رەكئــەت خــۇددى بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىگــە 
ئوخشــاش ئوقۇلىــدۇ. ئىككىنچــى رەكئەتتىــن كېيىــن ئولتۇرىمىــز. ئولتۇرۇشــتا، 
»تەھىيــات« دۇئاســىنىال ئوقۇيمىــز ۋە ئۈچىنچــى رەكئەتكــە تۇرىمىــز. ئۈچىنچــى 
ۋە تۆتىنچــى رەكئەتلــەردە پاتىھــە سۈرىســىدىن كېيىــن ســۈرە ئوقۇمايمىــز. 
تۆتىنجــى رەكئەتنىــڭ ئاخىرىــدا ئولتــۇرۇپ »تەھىيــات«، »ســەللى«، »بارىــك« 

ــز. ــز ۋە ئىككــى تەرەپكــە ســاالم بېرىمى ــى ئوقۇيمى ــا« الرن ۋە »رەببەن

پىشىننىڭ ئاخىرقى ئىككى رەكئەت سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

ئــاۋۋال پىشــىننىڭ ئاخىرقــى ئىككــى رەكئــەت ســۈننىتىنى ئوقۇشــقا نىيــەت 
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قىلىمىــز. ئاندىــن ئۇنــى خــۇددى بامــدات نامىزىنىــڭ ئىككــى رەكئەت ســۈننىتىگە 
ئوخشــاش ئوقۇيمىــز.

ئەسىر نامىزىنىڭ ئوقۇلىشى

ئەسىر نامىزىنىڭ تەكىتسىز تۆت رەكئەت سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

ئــاۋۋال ئەســىر نامىزىنىــڭ تەكىتســىز ســۈننىتىنى ئوقۇشــقا نىيــەت قىلىمىــز. 
ــەت  ــۆت رەكئ ــى ت ــڭ ئالدىنق ــۇ ســۈننەتنى خــۇددى پىشــىن نامىزىنى ــن ب ئاندى

ســۈننىتىگە ئوخشاشــال ئوقۇيمىــز.

ئەسىر نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلىشى

ئــاۋۋال تەكبىــر ئېيتىــپ بولغاندىــن كېيىــن، ئەســىر نامىزىنىــڭ پەرزىنــى 
ــە  ــڭ پەرزىگ ــىن نامىزىنى ــۇددى پىش ــى خ ــن، ئۇن ــز. ئاندى ــەت قىلىمى ــقا نىي ئوقۇش

ئوخشاشــال ئوقۇيمىــز.

شام نامىزىنىڭ ئوقۇلىشى

شام نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلىشى

ئــاۋۋال تەكبىــر ئېيتىــپ بولغاندىــن كېيىــن، شــام نامىزىنىــڭ پەرزىنــى 
ئوقۇشــقا نىيــەت قىلىمىــز. شــام نامىزىنىــڭ پــەرزى ئــۈچ رەكئــەت بولــۇپ، ئــۇ، 
بامــدات نامىزىنىــڭ پەرزىگــە ئوخشــاش ئىككــى رەكئــەت ئوقۇلــۇپ بولغاندىــن 
ئوقــۇپ  دۇئاســىنىال  »تەھىيــات«  ئولتۇرۇشــتا،  بــۇ  ئولتۇرىلىــدۇ.  كېيىــن، 
فاتىھــە سۈرىســىنىال  رەكئەتتــە  ئۈچىنچــى  تۇرىمىــز.  رەكئەتكــە  ئۈچىنچــى 
كېيىــن،  بولغاندىــن  قىلىــپ  ســەجدىلەرنى  ۋە  رۇكــۇ  ئاندىــن  ئوقۇيمىــز، 
ــۇپ  ــى ئوق ــا« الرن ــك« ۋە»رەببەن ــەللى«، »بارى ــات«، »س ــۇرۇپ، »تەھىي ئولت
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ــز. ــاالم بېرىمى ــە س ــى تەرەپك ئىكك

شام نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

ئــاۋۋال شــام نامىزىنىــڭ ئىككى رەكئەت ســۈننىتىنى ئوقۇشــنى نىيــەت قىلىمىز، 
ئاندىــن ئۇنــى خــۇددى بامدات نامىزىنىڭ ســۈننىتىگە ئوخشــاش ئوقۇيمىز.

خۇپتەن نامىزىنىڭ ئوقۇلىشى

خۇپتەن نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلىشى

ئــاۋۋال تەكبىــر ئېيتىــپ بولغاندىــن كېيىــن، خۇپتــەن نامىزىنىــڭ پەرزىنــى 
ئوقۇشــقا نىيــەت قىلىمىــز. ئاندىــن ئۇنــى، خــۇددى پىشــىن نامىزىنىــڭ پەرزىنــى 

ئوقۇغانغــا ئوخشــاش ئوقۇيمىــز.

خۇپتەن نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

ئــاۋۋال خۇپتــەن نامىزىنىــڭ ســۈننىتىنى ئوقۇشــقا نىيــەت قىلىمىــز. ئاندىــن 
ئۇنــى خــۇددى بامــدات نامىزىنىــڭ ســۈننىتىگە ئوخشاشــال ئوقۇيمىــز.

ۋىتىر نامىزى ۋە ئۇنىڭ ئوقۇلىشى

ۋىتىــر نامىزىنــى ئوقــۇش ۋاجىپتۇر. ئــۇ، خۇپتەندىن كېيىن ئوقۇلىــدۇ. ۋىتىر 
ئــۈچ رەكئەتتــۇر. ئادەتتــە ۋىتىــر نامىــزى يالغــۇز ئوقۇلىــدۇ. رامىزانــدا تەراۋىــھ 
نامىزىدىــن كېيىــن جامائــەت بىلــەن ئوقۇلىــدۇ. ۋىتىــر نامىــزى رامىزاندىــن 

باشــقا ۋاقىتــالردا جامائــەت بولــۇپ ئوقــۇش مەكرۇھتــۇر.

ۋىتىر نامىزىنىڭ ئوقۇلشى

بامــدات  ئاندىــن  قىلىمىــز.  نىيــەت  ئوقۇشــقا  نامىزىنــى  ۋىتىــر  ئــاۋۋال 
نامىزىنىــڭ ســۈننىتىگە ئوخشــاش ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقــۇپ بولغاندىــن 
كېيىــن ئولتۇرىمىــز. بــۇ ئولتۇرۇشــتا«تەھىيات »دۇئاســىنىال ئوقــۇپ، ئۈچىنچــى 
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رەكئەتكــە تۇرىمىــز. ئۈچىنچــى رەكئەتتــە بىســمىلالھنى تولــۇق ئوقــۇپ، ســۈرە 
فاتىھــە ئوقۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن يەنــە بىــر ســۈرە ئوقــۇپ بولــۇپ، قولالرنــى 
ــَرْ﴾ )ئالالھــۇ ئەكبــەر( 

ْ
تۆۋەنكــى ئىككــى يانغــا قويــۇپ بەرگــەن ھالــدا، ﴿اهلُل اَك

دەپ تەكبىــر ئېيتىــپ قولىمىزنــى قــۇالق ئىگىزلىكىــدە يۇقىــرى كۆتۈرىمىــز. 
ــۇت«  ــۇرۇپ، »قۇن ــۇپ ت ــتىغا قوي ــك ئاس ــن كىندى ــى قايتىدى ــن قولالرن ئاندى

ــز. دۇئاســىنى ئوقۇيمى

قۇنۇت دۇئاسى

ُرَك َوالَ 
ُ
َْرَ نَْشك ْيَك الْ

َ
ِي َعل

ْ
ْيَك َونُث

َ
ُ َعل  نَْسَتِعْيُنَك َونَْسَتْغِفُرَك َونُْؤِمُن بَِك َو َنَتَوكَّ

َ
لُهمَّ اِنّا

َّ
}اَل

ِْفُد نَرُْجْو  َْك نَْسَع َونَ َك نَُصلِّ َونَْسُجُد َوإِلَ
َ
لُهمَّ إِيَّاَك َنْعُبُد َول

َّ
ُع َمْن َيْفُجُرَك. اَل

َ
ْل نَْكُفُرَك َونَ

ِحٌق{
ْ
ارِ ُمل فَّ

ُ
ك

ْ
َْىَ َعَذابََك اِنَّ َعذاَبََك بِال رمَْحََتَك َونَ

ئوقۇلىشــى: »ئالالھۇممە ئىننا نەســتەئىينۇكە ۋە نەســتەغفىرۇكە ۋە نۇئمىنۇ 
ــكۇرۇكە  ــرە، نەش ــەل خەي ــنى ئەلەيك ــە ۋە نۇس ــۇ ئەلەيك ــە ۋە نەتەۋەككەل بىك
ۋەال نەكفۇرۇكــە ۋە نەخلەئــۇ مــەن يەفجۇرۇكــە. ئالالھۇممــە ئىيياكــە نەئبــۇدۇ 
ۋە لەكــە نۇســەللى ۋە نەســجۇدۇ ۋە ئىلەيكــە نەســئا ۋە نەھفىــدۇ نەرجــۇ 
ــارى مۇلھىــق«. ــا ئەزابەكــە بىــل كۇفف رەھمەتەكــە ۋە نەخشــا ئەزابەكــە، ئىنن

يەنــى  »ئــى ئالــالھ! ســەندىن يــاردەم سورايمىز،ســەندىن مەغپىــرەت 
ياخشــى  قىلىمىــز، ســېنى  تەۋەككــۇل  ئىشــىنىمىز، ســاڭا  تىلەيمىــز، ســاڭا 
ناشــۈكۈرلۈك  قىلىمىــز،  شــۈكۈر  ســاڭا  مەدھىيەلەيمىــز،  بىلــەن  تەرىپلــەر 
قىلمايمىــز ۋە ســاڭا ئاســىيلىق قىلغاندىــن يــۈز ئۆرۈيمىــز. ئــى ئالــالھ! ســاڭىال 
ئىبــادەت قىلىمىــز، ســەن ئۈچۈنــال نامــاز ئوقۇيمىــز ۋە ســەجدە قىلىمىــز، ســېنىڭ 
رازىلىقىڭغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن تىرىشــىمىز ۋە ئالدىرايمىــز، رەھمىتىڭنــى ئۈمىــد 
قىلىمىــز ۋە ئازابىڭدىــن قورقىمىــز. ھەقىقەتــەن ســېنىڭ ئازابىــڭ كۇففارالرغــا 

يەتكۈچىــدۇر«.

بەش ۋاخ نامازدا قۇنۇت ئوقۇش مەسىلىسى

ۋىتىــر نامىزىدىــن باشــقا نامــازالردا قۇنۇت دۇئاســى ئوقــۇش بەلگىلەنمىگەن. 
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پەقــەت مۇســىبەتلىك كۈنلــەردە بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ھــەر بىرىــدە قۇنــۇت 
ــداق  ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ ــاس رەزىيەلالھ ــى ئابب ــدۇ. ئىبن ــۇش بەلگىلىنى ــىنى ئوق دۇئاس
دېگــەن: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بامــدات، پىشــىن، ئەســىر، شــام ۋە خۇپتــەن 
نامازلىرىــدا بىــر ئــاي تولــۇق قۇنــۇت ئوقۇغــان، بــۇ نامازالرنىــڭ بىرىنچــى 
ــدەھ(  ــَدهُ﴾ )ســەمىئەلالھۇلىمەن ھەمى ــْن مَحِ ــِمَع اهلُل لَِم ــدا ﴿َس ــڭ ئاخىرى رەكئىتىنى
ــا  ــۈن دۇئ ــى ئۈچ ــىنىڭ ھاالكىت ــەلىم قەبىلىس ــن، س ــن كېيى ــۆرە تۇرغاندى دەپ ئ

ــى«)1(. ــن« دەيتت ــا »ئامى ــەت دۇئاغ ــى، جامائ قىالتت

بامدات نامىزىدا قۇنۇت ئوقۇش مەسىلىسى

بامــدات نامىزىــدا قۇنۇت ئوقــۇش بەلگىلەنگەن ئەمەس، پەقــەت _يۇقىرىدا 
ئېيتىلغانــدەك - مۇســىبەتلىك كۈنلەردىــال قۇنــۇت ئوقــۇش بەلگىلىنىــدۇ. 
ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر  ئەنھــۇ  رەزىيەلالھــۇ  مالىــك  ئىبنــى  ئەنــەس 
بامــدات نامىزىــدا قۇنــۇت ئوقۇمايتتــى. پەقــەت بىــرەر قەۋمگــە ياخشــىلىق 
تىلىمەكچــى بولســا، ياكــى بىــرەر قەۋمگــە ھاالكــەت تىلىمەكچــى بولســا قۇنــۇت 
ئوقۇيتتــى«)2( دېگــەن. بــۇ ھەدىســكە ئاساســەن، ھەنەفىــي، ھەنبەلىــي، ســەۋرى 
مەزھەپلىرىگــە كــۆرە، بامــدات نامىزىــدا قۇنــۇت ئوقۇلمايــدۇ. ئەممــا شــافىئىي 
ــن  ــن كېيى ــى رۇكۇدى ــى رەكئىتىدىك ــڭ ئىككىنچ ــدات نامىزىنى ــدە بام مەزھىپى

ــۇش ســۈننەتتۇر)3(. ــۇت ئوق قۇن

نامازدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئاالر

ــالَُم، َو ِمْنــَك الَســالَُم،  ُهــمِّ اَنْــَت السِّ
َ
}اَْســَتغِفرُاهلَل اَْســَتغِفرُاهلَل اَْســَتغِفرُاهلَل، اَلل

))) ئىمــام ئەبــۇداۋۇد ۋە ئىمــام ئەھمــەد رىۋايىتــى. ســەلىم قەبىلىســىنىڭ زەكــۋان ئوغۇللىــرى يالغاندىــن ئىمــان ئېيتقانلىقىنــى 
ــنى  ــى ئەۋەتىش ــۈن ئالىمالرن ــش ئۈچ ــرى ئۆگىتى ــڭ ئەھكاملى ــە دىننى ــاالمدىن ئۆزلىرىگ ــەر ئەلەيھىسس ــپ، پەيغەمب دەۋا قىلى
قىلىــپ  مۇئەللىــم  ئۇالرغــا  70 ســاھابىنى  ئىشــىنىپ  ئۇالرنىــڭ ســۆزىگە  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  قىلغــان.  تەلــەب 
ئەۋەتكەنــدە، ئــۇالر بــۇ ســاھابىلەرنىڭ ھەممىســىنى ئۆلتــۈرۈپ تاشــلىغان. بــۇ ســەۋەبتىن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم قاتتىــق 

ــى تىلىگــەن. ــن ئۇالرنىــڭ ھاالكىتىن ــالھ تاالدى ــۇپ ئال ــۇت ئوق ــاي قۇن ــر ئ ــارام بولغــان ۋە بى بىئ
)2) ئىمام ئىبنى ھىببان رىۋايىتى.

))) فقة السنة )فىقھۇسسۈننە( )-توم، 7)2-بەت.
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ــراَُم{ يەنــى  »ئالالھتىــن مەغپىــرەت تىلەيمــەن. 
ْ
َــالَل وَاإِلك ذاَ اجلْ

َ
ــَت يــا

ْ
َرك

َ
تَبا

ــى  ــدۇ. ئ ــق ســەندىن كېلى ــق بەرگۈچىســەن، تىنچلى ــالھ! ســەن تىنچلى ــى ئال ئ
ئۇلۇغلــۇق ۋە پەزلــى ـ كــەرەم ئىگىســى ئالــالھ ســەن ھەقىقەتــەن كاتتىالرنىــڭ 

كاتتىسىســەن«)1(

لُهمَّ الََمانَِع لَِما أْعَطْيَت، َوالَُمْعِطَي لَِما َمَنْعَت، َوالََيْنَفُع 
َّ
ُ، َال

َ
ْيَك ل  اهلُل وَْحَدهُ الرََشِ

َّ
َ إال

َ
}الَ إل

{ يەنى  »بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ يالغۇزدۇر،  َدُّ َدِّ ِمْنَك اجلْ َذا اجلْ
ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. ئى ئالالھ! سەن ئاتا قىلغاننى توسىۋالغۇچى 

يوق ۋە سەن توسقاننى بەرگۈچى يوق، سېنىڭ دەرگاھىڭدا بايالرنىڭ بايلىقى 
ئەسقاتمايدۇ«)))

ــٌر،  ِدي
َ
ٍء ق ٰ ُكِّ َشْ ــَو َعَ ــُد، َوُه َْم ُ احلْ

َ
ــُك َول

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، ل

َ
ــَك ل ــَدهُ الَ رَشِي ُّ وَْح  اهلل

َّ
}الَ إِٰلَ إاِل

ــاُء  ــُل وَاثلََّن ُ الَفْض
َ

ــة، َول ُ انلِّْعَم
َ

، َول ــنُّ ُ الَم
َ

ــاهُ، ل  إِيَّ
َّ

ــُد إاِل ــاهلل، الَ َنْعُب ــوةَ إال ب ــوَل وال ق الح
َافـِـُروَن{ يەنــى  »بىــر ئالالھتىن 

ْ
ــرِهَ ال

َ
ــو ك

ُ
يــَن، َول ُ ادلِّ

َ
َُّ خُمْلِِصــَي ل  اهلل

َّ
 إِٰلَ إاِل

َ
ََســُن، ال احلْ

باشــقا ئىــالھ يوقتــۇر، ئالــالھ يالغــۇزدۇر، ئۇنىــڭ ھېــچ شــېرىكى يوقتــۇر، 
پادىشــاھلىق ۋە ھەمدۇســاناالر ئۇنىڭغــا خاســتۇر، ئــۇ ھــەر نەرســىگە قادىــردۇر. 
كــۈچ  - قــۇۋۋەت پەقــەت ئالالھتىنــدۇر. بىــز پەقــەت ئالالھقىــال ئىبــادەت 
قىلىمىــز، ئــۇ نېمــەت ۋە پەزلــى  - كــەرەم ئىگىســىدۇر، ئــۇ ئــەڭ ئېســىل 
ــان  ــرالر يام ــۇر. كاپى ــالھ يوقت ــن باشــقا ئى ــۇر. ئالالھتى ھەمدۇســاناالرغا اليىقت
ــا خــاس قىلغــان، ھــەق دىنغــا  ــى ئالالھق ــز ئىبادەتن كۆرگــەن تەقدىردىمــۇ، بى

ــز«)3(. ــاد قىلىمى ئېتىق

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ھەدىســىدە، »بۇنــى ھــەر نامازدىــن كېيىــن 
ئوقۇغــان كىشــىنىڭ دېڭىزنىــڭ كۆپۈكىــدەك كــۆپ گۇناھــى بولســىمۇ مەغپىرەت 

))) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
)2) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام بۇخارى رىۋايىەت قىلغان
))) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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قىلىنىدۇ« دەپ كۆرســەتكەن)1(.

َدتـِـَك{ يەنــى  »ئــى ئالــالھ! بىزگە 
َ
رَِك وَُحْســِنِِِ ِعبا

ْ
ــرَِك َوُشــك

ْ
 َعَ َذك

َّ
ُهــمَّ أِعنــا

َّ
}اَلل

ســېنى يــاد ئېتىــش، ســاڭا شــۈكۈر قىلىــش ۋە ياخشــى ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈن 
ــەدەت بەرگىن«. م

»ســۇبھانەلالھ،  ئوقۇلىشــى:   } ــَرُ
ْ
ك

َ
أ  ُّ اهلَل  ،  ِّ هلِل َْمــُد  احَلْ  ، اهللِ  }ُســْبَحاَن 

ئەلھەمدۇلىلــالھ، ئالالھــۇ ئەكبــەر )33 قېتىمدىــن(«)2(. يەنــى  »ئالــالھ پاكتــۇر، 
ھەمدۇســانا ئالالھقــا خاســتۇر، ئالــالھ ئــەڭ بۈيۈكتــۇر«

ــْم يَُكــن 
َ
. َول ْ

َ
ــْم يُــودل

َ
ــْم يَــِدْ َول

َ
َمــُد. ل َُّ الصَّ َحــٌد. اهلل

َ
َُّ أ ــْل ُهــَو اهلل

ُ
ــِن ٱلرَِّحيــِم، ق ـٰ َِّ ٱلرَّمْح ﴿ِمْسِب اهلل

َحــٌد﴾. يەنــى  ﴿ناھايىتــى شــەپقەتلىك ۋە مېھرىبــان ئالالھنىــڭ ئىســمى 
َ
ُفــواً أ

ُ
ُ ك

َّ
ل

بىلــەن باشــاليمەن، )ئــى پەيغەمبــەر! ســەندىن ســورىغانالرغا( ئېيتقىنكــى، 
ئالــالھ  يېگانىــدۇر.   - يەككــە  ئالــالھ  ئــۇ  بولغــان(  بىلمەكچــى  )ســىلەر 

ــۇ  ــا موھتاجــدۇر. ئ ــە ئۇنىڭغ ــەس، ئەكســىچە، ھەمم ــاج ئەم ھېچكىمگــە موھت
بالىلىــق بولغانمــۇ ئەمــەس، تۇغۇلغانمــۇ ئەمــەس. ھېچكىــم ئۇنىڭغــا تەڭــداش 

بواللمايــدۇ.﴾)))

ــَق. َوِمــن رَشِّ َغِســٍق 
َ
ــِق. ِمــن رَشِّ َمــا َخل

َ
َفل

ْ
ُعــوُذ بـِـَربِّ ال

َ
ــْل أ

ُ
ــِن ٱلرَِّحيــِم، ق ـٰ َِّ ٱلرَّمْح ﴿ِمْسِب اهلل

ُعَقــِد. َوِمــن رَشِّ َحاِســٍد إَِذا َحَســَد﴾.  يەنــى  ﴿ناھايىتــى 
ْ
ــاِت يِف ال

َ
اث ــَب. َوِمــن رَشِّ انلَّفَّ

َ
إَِذا َوق

شــەپقەتلىك ۋە مېھرىبــان ئالالھنىــڭ ئىســمى بىلــەن باشــاليمەن. )ئــى پەيغەمبەر! 
كېچىنىــڭ  تولغــان  قاراڭغۇلۇققــا  يامانلىقىدىــن،  »مەخلۇقاتنىــڭ  ســەن( 
ــن،  ــېھىرگەرلەرنىڭ يامانلىقىدى ــالىدىغان س ــە دەم س ــن، چېگىكلەرگ يامانلىقىدى
ــى  ــۈبھىنىڭ رەبب ــن س ــى يامانلىقىدى ــان چاغدىك ــەت قىلغ ــەتخورنىڭ ھەس ھەس

))) ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
)2) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.

))) ئىخالس سۈرىسى.
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ــن. ﴾)1( ــاھ تىلەيمــەن« دېگى ــە ســىغىنىپ پان ــالھ( گ ــان ئال )بولغ

ــن  ــاِس. ِم ِ انلَّ
َ

ــاِس. إِل ــِك انلَّ ــاِس. َملِ ِــَربِّ انلَّ ــوُذ ب ُع
َ
ــْل أ

ُ
ــِم، ق ــِن ٱلرَِّحي ـٰ َِّ ٱلرَّمْح ﴿ِمْسِب اهلل

ــى   ــاِس﴾ يەن ــِة َو انلَّ نَّ ِ
ْ

ــَن اجل ــاِس. ِم ــُدورِ انلَّ ــوُِس يِف ُص ِي يُوَْس
َّ

ــاِس. ال َنَّ ــوَاِس الْ وَْس
ْ
رَشِّ ال

﴿ناھايىتــى شــەپقەتلىك ۋە مېھرىبــان ئالالھنىــڭ ئىســمى بىلــەن باشــاليمەن، 
پادىشــاھى،  ئىنســانالرنىڭ  رەببــى،  »ئىنســانالرنىڭ  ســەن(  پەيغەمبــەر!  )ئــى 
ــدا  ــا ســىغىنىپ، كىشــىلەرنىڭ دىللىرى ــالھ( غ ئىنســانالرنىڭ ئىالھــى )بولغــان ئال
ــەيتاننىڭ ۋە  ــن ش ــۇرۇنۇۋالىدىغان جى ــدە يوش ــپ، بەزى ــە قىلى ــدە  ۋەسۋەس بەزى

ئادىمىــي شــەيتاننىڭ يامانلىقىدىــن پانــاھ تىلەيمــەن« دېگىــن.﴾)2(

يۇقىرىقــى ســۈرىلەر ھــەر نامازدىــن كېيىــن بىــر قېتىمدىــن ئوقۇلىــدۇ. 
ــدۇ. ــن ئوقۇلى ــن 3 قېتىمدى ــن كېيى ــام نامازلىرىدى ــەن ش ــدات بىل ــەت بام پەق

ــَماوَاِت َوَمــا يِف  ُ َمــا يِف السَّ
َّ

ُخــُذهُ ِســَنٌة َوالَ نـَـْوٌم ل
ْ
َقيُّــوُم الَ تَأ

ْ
ــَيُّ ال

ْ
 ُهــَو ال

َّ
ـــَه إاِل

َ
﴿اهلُل الَ إِل

َفُهــْم َوالَ ُيِيُطوَن 
ْ
يِْديِهْم َوَمــا َخل

َ
ــُم َمــا َبــْيَ أ

َ
نـِـِه َيْعل

ْ
 بِإِذ

َّ
ِي يَْشــَفُع ِعْنــَدهُ إاِل

َّ
ْرِض َمــن َذا ال

َ
األ

ــا  ــُؤوُدهُ ِحْفُظُهَم ْرَض َوالَ يَ
َ
ــَماوَاِت وَاأل ــيُُّه السَّ رِْس

ُ
ــَع ك ــاء وَِس ــا َش  بَِم

َّ
ــِه إاِل ِم

ْ
ــْن ِعل ٍء مِّ ـِـَيْ ب

َعِظيــُم﴾ يەنــى )بىــر ئالالھتىــن باشــقا ئىــالھ يوقتــۇر؛ ئالالھ ھەمىشــە 
ْ
َعــِلُّ ال

ْ
َوُهــَو ال

تىرىكتــۇر. ھەممىنــى ئىــدارە قىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر؛ ئــۇ مۈگــدەپ قالمايــدۇ، ئۇنى 
ئۇيقــۇ باســمايدۇ؛ ئاســمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەرنىــڭ ھەممىســى ئۇنىڭــدۇر؛ 
ــۇ  ــۇن؛ ئ ــاپائەت قىاللىس ــدا ش ــڭ ئالدى ــۇ ئۇنى ــىز كىمم ــڭ رۇخسىتىس ئالالھنى
بەندىلىرىنىــڭ قىلغانلىرىنــى ۋە قىلىدىغانلىرىنــى بىلىــپ تۇرىــدۇ؛ ئۇنىــڭ 
بىلدۈرگەنلىرىنىــڭ ســىرتىدا، ھېچكىــم ئۇنىــڭ ئىلمىدىــن بىر نەرســە بىلمەيدۇ. 
ئۇنىــڭ كۇرســى)3( ئاســمانالرنى ۋە زېمىننــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئۇالرنــى 
ــۇر،  ــرى مەرتىۋىلىكت ــۇ يۇقى ــدۇ. ئ ــر كەلمەي ــا ئېغى ــاقالش ئۇنىڭغ ــپ س كۆزىتى

))) فەلەق سۈرىسى.
)2) ناس سۈرىسى.

)))  كۇرســى- ئورۇنــدۇق دېگــەن مەنىــدە بولــۇپ، ئۇنىــڭ كەيپىيىتىنــى ئالــالھ تائاالدىــن باشــقا ھېچكىــم بىلمەيــدۇ. 
)»ئەتتەفســىرۇل مۇيەسســەر« بىرىنچــى تــوم، 5)2-بــەت.(
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ھەممىدىــن ئۇلۇغــدۇر﴾ )1( ھــەر نامازدىــن كېيىــن بىــر قېتىــم ئوقۇلىــدۇ.

َْمــُد، يُــْيِ َويُِمْيــُت بَِيــِدهِ  ُ احلْ
َ

ــُك َول
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، ل

َ
ُّ وَْحــَدهُ الَ رَشِيــَك ل  اهلل

َّ
﴿الَ إِٰلَ إاِل

ــالھ  ــر ئى ــن باشــقا  ھېچبى ــر ئالالھتى ــى »بى ــٌر﴾. يەن ِدي
َ
ٍء ق ٰ ُكِّ َشْ ــَو َعَ ــْرَ َوُه َ الْ

ــاھلىق ۋە  ــۇر، پادىش ــېرىكى يوقت ــچ ش ــڭ ھې ــۇزدۇر، ئۇنى ــالھ يالغ ــۇر، ئال يوقت
ھەمدۇســاناالر ئۇنىڭغــا خاســتۇر. ئالــالھ ئۆلتۈرىــدۇ، تىرىلدۈرىــدۇ، ياخشــىلىق 
ئۇنىــڭ ئىلكىدىــدۇر. ئالــالھ ھــەر نەرســىگە قادىــردۇر«)2( بامــدات ۋە شــام 
نامازلىرىدىــن كېيىــن 10 قېتىمدىــن ئوقۇلىــدۇ. باشــقا نامازالردىــن كېيىــن بىــر 

قېتىمدىن ئوقۇلىدۇ.

ــى  ــى  »ئ ــالً﴾ يەن ــالً ُمَتَقبَّ ، وََعَم
ً
ــا  َطيِّب

ً
ــا ، َورِْزق

ً
ــا  نافِع

ً
ــا م

ْ
َك ِعل

ُ
ل
َ
ــأ ْس

َ
 أ

ّ
ــمَّ إن ُه

ّ
﴿الل

ــۇل  ــق ۋە دەرگاھىڭــدا قوب ــم، ھــاالل رىزى ــالھ! ســەندىن مەنپەئەتلىــك ئىلى ئال
بولىدىغــان ئەمەلگــە مۇيەسســەر قىلىشــىڭنى تىلەيمــەن«)3(.

ــڭ  ــۇش نامازنى ــى ئوق ــراق بۇالرن ــدۇر. بى ــۇش ئەۋزەل ــى ئوق ــى دۇئاالرن يۇقىرىق
شــەرتلىرىدىن ئەمــەس. بەلكــى مۇســتەھەبتۇر. دۇئــاالر ئوقۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىن 

دۇئاغــا قــول كۆتــۈرۈپ ئۆزىمىزنىــڭ تىلەكلىرىنــى ئالــالھ تائاالدىــن ســورايمىز)4(.

نامازنىڭ مەكرۇھلىرى

نامــاز ئوقۇۋاتقانــدا تۆۋەندىكــى ئىشــالردىن بىرەرســى ســادىر بولســا نامــاز 
مەكرۇھلــۇق بىلــەن ئــادا تاپقــان بولىــدۇ.

1  - ۋاجىــپ دېيىلگــەن ئىشــالردىن بىرەرســىنى قەســتەن تــەرك ئېتىــش. 
ــقا  ــى باش ــى ئۇن ــش ياك ــەرك ئېتى ــنى ت ــىنى ئوقۇش ــە سۈرىس ــىلەن: فاتىھ مەس
ــۈك  ــى ئۈنل ــان نامازالرن ــى ئوقۇلىدىغ ــى مەخپ ــۇش ياك ــن ئوق ــۈرىدىن كېيى س

))) بەقەرە سۈرىسى 255- ئايەت.
)2( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.

)3( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان.
)4( ئىمام نەۋەۋىينىڭ«األذكار»ناملىق ئەسىرىدىن.
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ــاش. ــا ئوخش ئوقۇغانغ

2  - ســۈننەت دېيىلگــەن ئىشــالردىن بىرەرســىنى ياكــى ھەممىســىنى 
ــەجدىلەردىكى  ــۇ ۋە س ــى رۇك ــنى ياك ــانا ئوقۇش ــىلەن: س ــش. مەس ــەرك ئېتى ت

تەســبىھلەرنى تــەرك ئەتكەنگــە ئوخشــاش.

3 . نامــازدا ئــۆرە تۇرغانــدا بىــر يەرگــە يۆلىنىۋېلىــش، ئــوڭ  - ســولغا 
تەۋرىنىــش ۋە قەســتەن بىــر نەرســىنى پــۇراش.

ــى  ــان ياك ــۇرۇش ۋە ئىنس ــۇرۇپ ئولت ــقان ق ــىز بەدەش ــازدا ئۆزۈرس 4 - نام
باشــقا جانلىقالرنىــڭ ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگەن كىيىملــەر بىلــەن نامــاز ئوقــۇش.

5  - رۇكۇ ۋە سەجدىلەرنى توخۇ دان چوقۇغاندەك ئالدىراپ قىلىش.

6 . نامازدا ئۆزۈرسىز كېرىلىش.

ــۇرۇش  ــەن قايت ــاش ئىشــارىتى بىل ــول ياكــى ب ــراۋ ســاالم قىلســا، ق 7 . بى
)ئەگــەر ســۆز بىلــەن قايتۇرســا نامــاز بۇزۇلىــدۇ(. ئەممــا جامائــەت بىلــەن 
ــزدۇر. ــېلىش جائى ــا س ــا لوقم ــە خاتاالشس ــام قىرائەتت ــازدا ئىم ــان نام ئوقۇلغ

ــمانغا  ــى ئاس ــولغا ياك ــوڭ – س ــى ئ ــش ياك ــى يۇمۇۋېلى ــازدا كۆزن 8 . نام
قــاراش ۋە ســاالمدىن بــۇرۇن بــاش  - كۆزنــى ســۈرتۈش.

9 . رۇكۇ ۋە سەجدىلەردىكى تەسبىھلەرنى تەرك ئېتىش.

10 . باشــقىالرنىڭ يېنىغــا كىيىپ چىققىلى بولمايدىغــان ناچار كىيىملەرنى 
ــا تۇرۇش. كىيىپ نامازغ

11 . رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەرگە ئۆتۈشــتە تەكبىرلەرنــى ئــۆز ۋاقتىــدا تەرتىــپ 
بويىچــە ئېيتماســلىق.

12 . نامــازدا تــۇرۇپ ســەجدە قىلىدىغــان يەردىكــى شــېغىل ياكــى باشــقا 
نەرســىلەرنى ئېلۋېتىــش بىلــەن بىــر قېتىمدىــن ئارتــۇق مەشــغۇل بولــۇش.

بۇتخانىــالردا،  چىــركاۋالردا،  جايــالردا،  شــۈبھىلىك  پاكىزىلىقــى   .  13
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ئوقــۇش. نامــاز  يولــالردا  مۇنچىــالردا، 

14 . پــەرز نامــازالردا )باشــقا ســۈرىلەرنىمۇ بىلىدىغــان كىشــىنىڭ( بىرىنچى 
رەكئەتتــە ئوقۇغــان سۈرىســىنى ئىككىنچــى رەكئەتتىمــۇ قايتــا ئوقۇشــى ياكــى 
بىرىنچــى  مەســىلەن:  قىلىشــى.  خىالپلىــق  تەرتىپىگــە  كەرىمنىــڭ  قۇرئــان 
رەكئەتكــە »ئىخالس«سۈرىســىنى، ئىككىنچــى رەكئەتكــە »لەھەب«سۈرىســىنى 

ئوقۇغانغــا ئوخشــاش. تەرتىــپ بۇنىــڭ ئەكســىدۇر.

15 . جامائــەت بىلــەن ئوقۇلغــان نامــازالردا، ئالدىنقــى ســەپتە بــوش ئورۇن 
بولســىمۇ، ئارقــا ســەپتە تۇرۇش.

ــە  ــى قەبرىگ ــىمىگە ياك ــڭ رەس ــى جانلىقالرنى ــا ياك ــان ئوتق 16 . يېنىۋاتق
ــۇش. ــاز ئوق ــاراپ نام ق

17 . ئۆزۈرســىز ھالــدا بىرىنچــى رەكئەتتــە ئوقۇغــان ســۈرىنىڭ ئالدىدىكــى 
ســۈرىنى ئىككىنچــى رەكئەتتــە ئوقــۇش.

18  - تەرىتى قىستاپ قالغان ۋاقىتتا ناماز ئوقۇش.

19  - نامــازدا تــۇرۇپ بارماقالرنــى قىرىســلىتىش، چىۋىنلەرنــى ئۈركۈتــۈش 
ــق  ــداق زىيانلى ــان ۋە ھــەر قان ــالن – چاي ــا يى ــۇش. ئەمم ــەن مەشــغۇل بول بىل

ــزدۇر. ــۇرۇپ ئۆلتــۈرۈش جائى ھاشــارەتلەرنى نامــازدا ت

20  - ئىككىنچــى رەكئەتتــە بىرىنچــى رەكئەتتــە ئوقۇغىنىدىــن ئــۇزۇن 
ــۇش. ــۈرە ئوق س

ــەن  ــول بىل ــبىھلەرنى ق ــان تەس ــەجدىلەردە ئوقۇلىدىغ ــۇ ۋە س 21  - رۇك
ســاناش ۋە ھازىــر بولغــان تائامنــى قويــۇپ نامازغــا تــۇرۇش. چۈنكــى مۇنــداق 

ــدۇ. ــا توســالغۇ بولى ــش »خۇشــۇئ« غ قىلى

22  - ســەجدىدە پىشــانىنى يەرگــە تەككۈزمەســتىن ســەللىنىڭ ياكــى 
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دوپپــا، قوالقچىالرنىــڭ ئۈســتىگە ســەجدە قىلىــش.

23  - نامازدا »خۇشــۇئ« ھاســىل قىلىشــقا توســقۇن بولىدىغان ئىشالردىن 
قايسىبىرىنى ســادىر قىلىش مەكرۇھتۇر)1(.

نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر

ــى باشــقىالرغا  ــازدا قەســتەن ياكــى ســەۋەنلىكتىن ســۆزلەش )يەن 1 - نام
ــۆزلەش  ــۆزلەرنى س ــان س ــىۋەتلىك بولمىغ ــا مۇناس ــى نامازغ ــش ياك ــۆز قىلى س
ياكــى باشــقىالرغا ســاالم قىلىــش ياكــى باشــقىالرنىڭ ســالىمىنى ســۆز بىلــەن 
ــى  ــش، ياك ــى چاقىرى ــى بىراۋن ــپ كۆرۈشــۈش ياك ــول ئېلى ــى ق ــۇرۇش ياك قايت

ــا ســېلىش. ــڭ قىرائىتىگــە لوقم ــاز ســىرتىدىكى بىراۋنى نام

2 - نامــازدا ئۆزىگــە ئاڭالنغىــدەك ئــاۋازدا كۈلــۈش. ئەممــا نامــازدا باشــقىالر 
ئاڭلىغىــدەك ئــاۋازدا كۈلــۈش بىلــەن نامــاز ۋە تاھارەت ھــەر ئىككىلىســى بۇزۇلىدۇ.

3 - نامازدا ئاھ  - ئۇھ، ۋاي  - ۋۇي دېيىش.

4 - نامازدا دۇنيالىق ئىشالر ئۈچۈن ئاۋازلىق ھالدا يىغالش.

ــا ســۆز  ــر ســوئالغا ياكــى چاقىرغۇچىغ ــداق بى ــۇرۇپ ھەرقان ــازدا ت 5 - نام
بىلــەن جــاۋاب بېرىــش.

6 - نامازدا كۆكسنى قىبلە تەرەپتىن باشقا تەرەپكە چۆرۈش.

7 - نامازدا باشقىالرنىڭ قولىدىن بىر نەرسە ئېلىش.

8 - نامــازدا قەســتەن ياكــى ســەۋەنلىكتىن بىــر نەرســە يېيىــش ۋە ئىچىــش، 
ــاق  ــان تام ــدا قالغ ــالرنىڭ ئارىلىقى ــا چىش ــاش. ئەمم ــاڭ( چاين ــېغىز )پوپۇرت س
قالدۇقلىرىدىــن نوقــۇت مىقدارىدىــن كىچىــك نەرســىنى يۇتــۇپ ســېلىش بىلــەن 

)1( الــدر المختــار1 - تــوم 597 – 613 - بەتــلةر، بدائــع الصنائــع 1 - تــوم 215 - 220 – بەتلــةر، نــور اإليضــاح ونجــاة 
األرواح 23 – 24 - بەتلــەر.
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نامــاز بۇزۇلمايــدۇ.

9 - ئۆزۈرســىز ھالــدا گالنــى قىرىــش. ئەممــا ئىختىيارســىز ياكــى ئېھتىيــاج 
ــى  ــازدا ئىكەنلىكىن ــڭ نام ــى ئۆزىنى ــكەرتىش ياك ــى ئەس ــڭ خاتالىقىن )ئىمامنى

بىلــدۈرۈرش( يۈزىســىدىن گالنــى قىرىــش بىلــەن نامــاز بۇزۇلمايــدۇ.

10 - نامــازدا ئــۈچ قېتىمدىــن ئارتــۇق بىــر يەرلىرىنــى قاشــالش ياكــى 
ســىالش.

11 - ھەر قانداق بىر ئاغرىق ئۈچۈن ئاۋاز بىلەن ئاھ تارتىش.

12 - نامازدا قايسىبىر سەۋەپ بىلەن تاھارەتنىڭ بۇزۇلۇشى.

ــول  ــر ق ــا بى ــش. ئەمم ــۆپ قىلى ــى ك ــك ھەرىكەتلەرن ــازدا كىچى 13 - نام
ــدۇ. ــاز بۇزۇلماي ــەن نام ــۈزەش بىل ــى ت ــەن كىيىمىن بىل

14 - سەجدىدە ئىككى پۇتنىڭ بىراقال يەردىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى.

ــا  ــى ئۇنىڭغ ــۇرۇپ ياك ــە ت ــەن بىلل ــال بىل ــات ئاي ــۇز ي ــڭ يالغ 15 - ئەرنى
ئىمــام بولــۇپ نامــاز ئوقۇشــى. ئەممــا ئەرنىــڭ ئۆزىنىــڭ ئايالىغــا ياكــى بىرگــە 
نىكاھــى باغالنمايدىغــان ئايــال تۇغقانلىرىدىــن بىرەرســىگە ئىمــام بولــۇپ نامــاز 

ئوقۇشــى جائىــزدۇر)1(.

17 - قەســتەن ھالــدا بىــرەر پائالىيەتنــى ئىمامدىــن بــۇرۇن قىلىــش. 

))) شــافىئىي، مالىكىــي ۋە ھەنبەلىــي مەزھەپلىرىگــە كــۆرە، يــات ئەرنىــڭ يېنىــدا  ياكــى ئارقىســىدا تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇغــان 
ئايالنىــڭ نامىــزى بۇزۇلمايــدۇ، يېنىدىكــى ئەرنىڭمــۇ نامىــزى بۇزۇلمايــدۇ. ئەممــا ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، بــۇ ئايالنىــڭ 

ئىككــى يېنىدىكــى ۋە ئارقىســىدىكى جەمــى ئــۈچ ئەرنىــڭ نامىــزى بۇزۇلىــدۇ.
  بىــراق ھازىرقــى زامــان ئۆلىمالىرىنىــڭ كــۆپ ســانلىقى يۇقىرىقــى ئــۈچ مەزھەپنىــڭ رەيــى بويىچــە ئىــش كۆرمەكتــە. ئىمــام 
ــۇ ئىمــام بولــۇپ ئوقۇغــان  ــۇرۇپ نامــاز ئوقۇغــان ئەرنىــڭ )مەيلــى ئ ــال بىلــەن بىــر ســەپتە ت نەۋەۋىــي مۇنــداق دېگــەن: »ئاي
ــدۇ. شــۇنداقال  ــزى بۇزۇلماي ــۇ نامى ــدۇ، ئايالنىڭم ــزى بۇزۇلماي ــان بولســۇن( نامى ــەت ســۈپىتىدە ئوقۇغ ــى جامائ بولســۇن، مەيل

ــدۇ.« ــاز ئوقۇغــان ئەرنىــڭ نامىزىمــۇ بۇزۇلماي ــۇرۇپ نام ئايالنىــڭ ئارقىســىدا ت
ئىمــام نەۋەۋىــي )876-631ھ/ 1300-1255م( دەمەىشــقنىڭ »نــەۋا« دېگــەن يېزىســىدا دۇنياغــا كەلگــەن، فىقھــى، ھەدىــس 
ئىلىملىرىــدە كۆپلىگــەن قىممەتلىــك ئەســەرلەرنى يازغــان، ئــۆز زامانىســىدا پۈتــۈن ئولىماالرنىــڭ ئۇســتازى ســانىالتتى. 
»رىيادۇسســالىھىن ) ياخشــىالرنىڭ باغچىســى(«، »قىرىــق ھەدىســنىڭ شــەرھى« ناملىــق ئەســەرلىرى ئــاۋام خەلــق ئــەڭ كــوپ 

ئوقۇيدىغــان ئەســەرلىرىدىن ســانلىدۇ.
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ــە ئوخشــاش.  ــى ســەجدىگە ئۆتكەنگ ــۇ ياك ــۇرۇن رۇك ــن ب مەســىلەن: ئىمامدى
ــا ئەگەشســە  ــپ ئىمامغ ــپ ســېلىپ دەرھــال قايتى ــا ســەھۋەنلىكتىن قىلى ئەمم

ــدۇ. ــاز بۇزۇلماي نام

18 - نامازدا كىشىلەر بىلەن سۆزلەشكەندەك دۇئا قىلىش.

19 - جاۋاب مەقسىتى بىلەن قۇرئاندىن بىرەر ئايەت ئوقۇش.

20. نامــازدا ئــەۋرەت جايالرنىــڭ مەنئــى قىلىنىدىغــان دەرىجىــدە ئېچىلىپ 
. قېلىشى

21 - نامازدا ئايەتلەرنى مەنىسى بۇزۇلىدىغان دەرىجىدە خاتا ئوقۇش.

22 - نامازدا ھوشىنى يوقىتىپ قويۇش.

23 - ئايالالرنىڭ ناماز ئۈستىدە ئايلىق قېنىنى كۆرۈشى.

ــەرك  ــتەن ت ــىنى قەس ــالردىن بىرەرس ــەن ئىش ــەرز دېيىلگ ــازدا پ 24 - نام
ــاش. ــە ئوخش ــەرك ئەتكەنگ ــى ت ــى رۇكۇن ــەجدىنى ياك ــىلەن: س ــش. مەس ئېتى

تاھــارەت  كىشــىنىڭ  تۇرغــان  نامازغــا  بىلــەن  تەيەممــۇم   -  25
ئااللمىغانلىقىدىكــى توســقۇنلۇق يوقۇلىشــى )يەنــى ســۇنىڭ تېپىلغانلىقىنــى 
بىلىشــى(، نامــازدا تــۇرۇپ ســۇنى كۆرۈشــى، ئاياغلىرىغــا مەســھى قىلغــان 
كىشــىنىڭ مەســھى مۇددىتــى تۈگۈشــى، نامازدىكــى كىشــىنىڭ ناماز ســىرتىدىكى 
بىــر كىشــىدىن بىــرەر ئايــەت ئۆگىنىشــى، بامــدات نامىزىنــى ئوقۇۋاتقانــدا 
ــى،  ــپ قېلىش ــڭ كىرى ــىر ۋاقتىنى ــدا ئەس ــە نامىزى ــپ قېلىشــى، جۈم ــۈن چىقى ك
ھېيــت نامىزىــدا پىشــىن ۋاقتىنىــڭ كىرىــپ قېلىشــى، ئىشــارەت بىلــەن نامازغــا 
تۇرغــان كىشــىنىڭ ســاقلىق ھالىتىگــە كېلىــپ قېلىشــى، گەردىنىــدە ئالتــە 
ــى ئەســكە ئېلىشــى،  ــازدا بۇن ــار كىشــىنىڭ نام ــاز ب ــازا نام ــا يەتمىگــەن ق ۋاخق
تېڭىــق ئۈســتىگە مەســھى قىلىــپ نامــاز ئوقۇغــان كىشــىنىڭ يارىســى ســاقىيىپ 
تېڭىقنىــڭ چۈشــۈپ كېتىشــى، ئۆزۈرلــۈك كىشــىنىڭ ئۆزرىســى تۈگىشــى قاتارلىق 
12مەســىلىدە ئىمــام ئەزەمنىــڭ رەيــى بويىچــە نامــاز بۇزۇلىــدۇ. ئەممــا ئۇنىــڭ 
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شــاگىرتلىرىدىن ئىمــام مۇھەممــەد ۋە ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپلەرنىڭ رەيــى بويىچــە 
ــدۇ)1(.  ــاز بۇزۇلماي نام

نامازغا مۇناسىۋەتلىك بەزى مەسىلىلەر

نامازنى توختىتىش ياكى كەينىگە سۈرۈشنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەۋەبلەر

ــراش،  ــا ئۇچ ــڭ ھۇجۇمىغ ــۇچ ھايۋاننى ــى يىرتق ــڭ ياك ــرەر زالىمنى 1 - بى
ــى  ــش تۈپەيل ــدە قېلى ــوت ئىچى ــش، ئ ــۇپ قېلى ــش، بوغۇل ــۈپ كېتى ســۇغا چۆك
ــش  ــاردەم بېرى ــا ي ــەپ قىلغانالرغ ــاردەم تەل ــپ ي ــدا قېلى ــك ئەھۋال ھاالكەتلى

ــۇر. ــش ۋاجىپت ــال توختىتى ــى دەرھ ــا، نامازن ــى تۇغۇلس زۆرۈرىىيت
ــۇپ  ــاج بول ــە ئېھتىي ــي ياردەمگ ــى جىددى ــنىڭ بىرەرس ــا  - ئانىس 2 - ئات
چاقىرغــان بولســا، پــەرز نامــازدا تۇرغــان بولســىمۇ ئۇنــى توختىتىــش ۋاجىپتــۇر.

ئەممــا ئادەتتىكــى ئىشــالر ئۈچــۈن چاقىرغــان بولســا، پــەرز نامازدىن باشــقا 
نامازالرنــى توختىتىشــقا بولىدۇ.

ــرەر ھادىســە كېلىشــىدىن  ــى بېشــىغا بى ــۈپ كېتىشــى ياك 3 - بالســىنىڭ ئۆل
قورققــان ئاتــا  - ئانىنىڭمــۇ نامازنــى توختىتىشــى ياكى كەينىگە سۈرۈشــى ۋاجىپتۇر.

بىــرەر  ياكــى  قىلىدىغانلىقىنــى  مالالرغــا ھۇجــۇم  يىرتقۇچالرنىــڭ   - 4
ئەمانىــڭ قۇدۇققــا ياكــى تامدىــن تۆۋەنگــە چۈشــۈپ كېتىدىغانلىقىنــى ئېنىــق 
ــى توختىتىشــى  ــۇزۇش ئۈچــۈن نامازن ــى قۇتق ــان كىشــىنىڭ ئۇن ــن قىلغ تەخمى

ــۇر. ۋاجىپت
ئەممــا ھاالكــەت ئېھتىمالــى كۈچلــۈك بولمىســا، نامازنــى توختىتىــش ۋاجىــپ 
ئەمــەس، بەلكــى جائىــز بولىــدۇ، يەنى خالىســا توختىتىــدۇ، خالىســا توختاتمايدۇ.

نامازنى توختىتىش ياكى كەينىگە سۈرۈشنى جائىز قىلىدىغان سەۋەبلەر

1 - مــال  - مۈلكىنىــڭ ئوغۇرلىنىشــىدىن ئەنســىرىگەن كىشــىنىڭ )گەرچــە 

)1( الــدر المختــار 1 - تــوم 584 – 593 ، رد المحتــار 1 - تــوم 588، بدائــع الصنائــع 1 – تــوم 220 - 223، نــور اإليضــاح 
ونجــاة األرواح 22 – 23 - بەتلــەر.
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مــال باشــقىالرنىڭ بولســىمۇ( نامازنــى توختىتىشــى جائىــزدۇر.

2 - ئوغرىدىــن، قاراقچىدىــن، كەلكۈندىــن قورققــان يولۇچىنىــڭ نامــاز 
ــزدۇر. ــى جائى ــە سۈرىش ــى كەينىگ ۋاقتىن

كۆيــۈپ  تاماقنىــڭ  ياكــى  كېتىشــىدىن  تېشــىپ  قاينــاپ  قازىنــى   -  3
جائىــزدۇر. توختىتىشــى  نامازنــى  ئايالنىــڭ  ئەنســىرىگەن  كېتىشــىدىن 

4 - قېچىــپ كېتىۋاتقــان ھايۋاننــى تۇتۇۋېلىــپ ئىگىســىگە قايتــۇرۇش 
ئۈچــۈن نامازنــى توختىتىــش جائىــزدۇر.

5 - نامــازدا تەرىتــى قىســتاپ قالغــان كىشــىنىڭ، يېڭىدىــن تاھــارەت 
ئېلىــپ نامازنــى قايتىدىــن ئوقــۇش ئۈچــۈن ئۇنــى توختىتىشــى جائىــزدۇر.

6 - نەپلــى نامازالرنــى ئاتــا – ئانىســىدىن بىرەرســىنىڭ قانداقــال بىــر ئىــش 
ئۈچــۈن چاقىرىشــى بىلــەن توختىتىــش جائىزدۇر.

ــان مۇســاپىرنىڭ  ــس قىلغ ــڭ شەپىســىنى ھې ــى قاراقچىنى ــرى ياك 7 - ئوغ
ــزدۇر)1(.  ــى جائى ــى توختىتىش نامىزىن

نامازدا شەكلىنىپ قېلىش

ــان  ــپ قالغ ــەي، ئىككىلىنى ــى بىلەلم ــەت ئوقۇغانلىقىن ــە رەكئ ــى قانچ نامازن
كىشــى، ئەگــەر بــۇ ھالــەت ئۇنىڭــدا تۇنجــى قېتىــم ياكــى قىســمەن يــۈز بەرگــەن 
بولســا، نامازنــى قايتىدىــن ئوقۇشــى كېــرەك. مۇبــادا، بــۇ ھالــەت ئۇ كىشــى ئۈچۈن 
ــدە  ــاز رەكئەتلىرى ــۇنداق نام ــە ش ــۇ ھەمىش ــى ئ ــەن ياك ــۈز بەرگ ــم ي ــۆپ قېتى ك
خاتالىشــىدىغان كىشــى بولســا، ئۇ ۋاقىتتــا كۆڭلىدە قانچە رەكئــەت ئوقۇغانلىقىغا 
ھۆكــۈم قىلســا شــۇ رەكئــەت ھېســابقا ئېلىنىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ــەت  ــە رەكئ ــدا )قانچ ــڭالر نامىزى ــىلەرنىڭ بىرى ــەتكەن: »س ــداق دەپ كۆرس مۇن
ــالپ شــۇنىڭغا  ــپ قالســا، توغرىســىنى ئېنىق ــۇق( شــەك قىلى ــى توغرۇل ئوقۇغانلىق

)1( مراقي الفالح 60 - بەت.
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كــۆرە نامىزىنــى تاماملىســۇن، ئاندىــن ســەجدە ســەھۋى قىلســۇن«)1(. 

ئەگــەر قانچــە رەكئــەت ئوقۇغانلىقىنــى كۆڭلىدىمــۇ بەلگىلىيەلمىســە، 
ــەت  ــر رەكئ ــازدا، بى ــك نام ــۆت رەكئەتلى ــدۇ. مەســىلەن: ت ــى ھېســابقا ئالى ئازن
ئوقۇدىمــۇ ياكــى ئىككــى رەكئــەت ئوقۇدىمــۇ، بۇنــى بىلەلمىســە، ئوقۇغىنىنــى بىر 
رەكئــەت دەپ ھېســابالپ، يەنــە ئــۈچ رەكئــەت ئوقۇشــى الزىــم. ئىككــى رەكئــەت 
ئوقۇدىمــۇ ياكــى ئــۈچ رەكئەتمــۇ بىلەلمىســە، ئوقۇغىنىنــى ئىككــى رەكئــەت دەپ 
ھېســابالپ، يەنــە ئىككــى رەكئــەت ئوقۇيــدۇ. بــۇ ھالەتتىكــى كىشــى پــەرز ياكــى 
ۋاجىــپ بولغــان ئولتۇرۇشــنى )نامازنىــڭ ئاخىرىدىكــى ئولتــۇرۇش پــەرز. ئىككــى 
ــۇرۇش  رەكئەتتىــن كــۆپ نامازالردىكــى ئىككىنچــى رەكئەتتىــن كېيىنكــى ئولت
ۋاجىپتــۇر( تاشلىۋەتمەســلىك ئۈچــۈن ھــەر رەكئەتنىــڭ ئاخىرىــدا ئولتۇرىــدۇ ۋە 

نامــاز ئاخىرىــدا ســەجدە ســەھۋى قىلىــدۇ.

دېگــەن:  مۇنــداق  ھەدىســىدە  بىــر  يەنــە  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
تــۆت  ياكــى  ئوقۇدۇممــۇ  رەكئــەت  ئــۈچ  نامىزىــدا  بىرىــڭالر  »ســىلەرنىڭ 
رەكئەتمــۇ؟ دەپ شــەكلىنىپ قالســا، شــەكنى تاشــالپ ئازنــى ھېســابقا ئالســۇن، 

ئاندىــن ســاالمدىن ئــاۋۋال ســەجدە ســەھۋى قىلســۇن«)2(. 

شــۈبھە نامــاز ئارىلىقىــدا ئەمــەس، ســاالمغا ئولتۇرغاندىــن ياكى ســاالمدىن 
كېيىــن ئېســىگە كېلىــپ قالســا، بۇنىڭغــا ئەھمىيــەت بېرىلمەيــدۇ. نامىــزى 
دۇرۇســتۇر. ســاالم بېرىــپ بولغاندىــن كېيىــن ســىرتتىن بىرســى ئۇنىــڭ نامازنــى 
كــەم ئوقۇغانلىقىنــى ئېســىگە سالســا، ئــۆزى تولــۇق ئوقۇغانلىقىــدا قانائەتلىــك 
بولســا، ئــۇ كىشــىنىڭ ســۆزىگە ئەھمىيــەت بېرىلمەيــدۇ. ئەگــەر ئۇنىــڭ نامازنــى 
كــەم ئوقۇغانلىقىنــى ئېســىگە ســالغان كىشــىلەر ئىككىدىــن كــۆپ بولســا، 

ئۇالرنىــڭ ســۆزىنى قوبــۇل قىلىشــى كېــرەك.

نامازنــى كــەم ئوقۇغانلىــق ھەققىــدە ئىمــام بىلــەن جامائــەت ئوتتۇرىســىدا 

)1(  مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئىختىــالپ چىقىــپ، ئىمــام تولــۇق ئوقۇغانلىقىغــا ئىشەنچىســى كامىــل بولســا، 
ــى  ــۇ ئىشەنچىس ــەر ئىمامنىڭم ــدۇ. ئەگ ــە ئېلىنماي ــۆزى نەزەرگ ــڭ س جامائەتنى
ــدە  ــەت ئىچى ــدۇ. جامائ ــاب بولى ــى ھېس ــڭ دېگىن ــا جامائەتنى ــل بولمس كامى

ــدۇ)1(.  ــڭ ســۆزى ھېســاب بولى ــام قۇشــۇلغان تەرەپنى ــالپ چىقســا ئىم ئىختى

سەجدە سەھۋىنىڭ بايانى

ســەجدە ســەھۋى - نامــازدا ســەھۋەنلىكتىن ســادىر بولغــان نۇقســانالرنى 
ــر  ــەجدە، بى ــى س ــان ئىكك ــدا قىلىنىدىغ ــڭ ئاخىرى ــۈن نامازنى ــالش ئۈچ تولۇق
پەيغەمبــەر  ئىبارەتتــۇر.  بېرىشــتىن  ســاالم  تەرەپكــە  ئىككــى  ۋە  ئولتــۇرۇش 
ُم﴾ يەنــى »ھەرقانــداق نۇقســان 

ِّ
ــل ــا يَُس ــِد َم ــْجَدتَاِن َبْع ــْهٍو َس  َس

ِّ
ِــُل ئەلەيھىسســاالم: ﴿ل

ســاالمدىن كېيىن ئىككى ســەجدە قىلىش بىلەن تولۇقلىنىدۇ« دەپ كۆرســەتكەن)2(.

سەجدە سەھۋىنىڭ ھۆكمى

ســەجدە ســەھۋە قىلىــش ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە ۋاجىــپ، شــافىئىي ۋە 
مالىكىــي مەزھەپلىرىگــە كــۆرە ســۈننەت ۋە ھەنبەلىــي مەزھىپىگــە كــۆرە نامــاز 
بۇزۇلىدىغــان دەرىجىــدە خاتالىــق ئۆتكۈزگــەن كىشــى ئۈچــۈن ۋاجىــپ، نامازنــى 
بۇزمايدىغــان دەرىجىدىكــى خاتالىــق ئۆتكۈزگەن كىشــى ئۈچۈن مۇســتەھەبتۇر.

سەجدە سەھۋىنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەۋەبلەر

ســەجدە ســەھۋى نامازنىــڭ پەرزلىرىدىــن بىرەرســىنى ئــۆز ئورنىدىــن 
كېچىكتــۈرۈپ قويــۇش ياكــى ۋاجىپالردىــن بىرەرســىنى ســەھۋەنلىكتىن تــەرك 
ــالردا  ــداق ھال ــدۇ. بۇن ــى قىلىنى ــۇش تۈپەيل ــۈرۈپ قوي ــى كېچىكت ــش ياك ئېتى

ــۇر. ــش ۋاجىپت ــەھۋى قىلى ــەجدە س س

ســادىر  كەمچىلىــك  نامــازدا  ســەھۋەنلىكتىن  پەقــەت  ســەھۋى  ســەجدە 

)1( تحفة الفقهاء 68 - بەت.
)2(   ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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ــى  قىلغانلىــق ئۈچۈنــال قىلىنىــدۇ. ســەجدە ســەھۋى كېــرەك بولغــان ھالــالردا ئۇن
قىلىــش ۋاجىپتــۇر. ئەگەر كىشــى ســەجدە ســەھۋىدە خاتالىق ســادىر قىلســا ئۇنىڭغا 
قايتــا ســەجدە ســەھۋى قىلىــش كېــرەك ئەمــەس. ســەجدە ســەھۋى كېــرەك بولغــان 
ھالــالردا بــۇ ســەجدىنى ― ئۆزۈرســىز تــۇرۇپ ― قىلمىغــان كىشــى گۇناھــكار 
بولىــدۇ. بىــراق ئۇنىــڭ نامىــزى باتىــل بولمايــدۇ. بەلكــى نامىــزى دۇرۇســتۇر. 
خــۇددى ھەجــدە ئىھــرام باغلىغــان كىشــىگە ئىھرامــدا مەنئــى قىلىنغــان ئىشــالرنى 
ســادىر قىلىــش بىلــەن ھــەج پائالىيىتىگــە خىالپلىــق قىلغانلىــق گۇناھىنــى يۇيــۇش 
ئۈچــۈن قۇربانلىــق قىلىــش ۋاجىــپ بولغانــدەك، نامــازدا ئۆتكۈزۈلگــەن خاتالىقالرنى 
ــدۇ. ســەجدە ســەھۋى  ــرەك بولى ــش كې ــۇ ســەجدە ســەھۋى قىلى ــۇش ئۈچۈنم يۇي

ــدۇ. ــل بولغــان بولى ــن تولۇقلىنىــپ كامى ــاز كەمچىلىكلەردى ــەن نام بىل

پەرزنىڭ كېچىكتۈرۈلگەنلىكىگە مسال

ســۈننەت  ۋە  ۋاجىــپ  پــەرز،  بولغــان  كــۆپ  رەكئەتتىــن  ئىككــى   -  1
نامازلىرىنىــڭ ئىككىنچــى رەكئەتتىــن كېيىنكــى ئولتۇرۇشــىدا »تەھىيــات« 
بىــرەر جۈملــە  بارىــك« دۇرۇدلىرىدىــن  ۋە  دۇئاســىدىن كېيىــن، »ســەللى 
)مەســىلەن: ئالالھۇممــە ســەللى ئــەال مۇھەممەدىــن( ئوقۇلســا، ئۈچىنچــى 

بولىــدۇ. قىيــام كېچىكتۈرۈلگــەن  بولغــان  پــەرزى  رەكئەتنىــڭ 

2 - نامازنىــڭ ئاخىرىدىكــى ئولتــۇرۇش نامازنىــڭ پەرزلىرىدىــن ســانىلىدۇ. 
ســەھۋەنلىكتىن بــۇ ئولتۇرۇشــتا ئولتۇرمــاي بەشــىنچى رەكئەتكــە تــۇرۇپ 
كەتكــەن كىشــى فاتىھــە سۈرىســىنى ئوقــۇپ بولغىچىلىــك ۋاقىــت ئۆتكەندىــن 
كېيىــن ئېســىگە كېلىپ ئولتۇرســا، پەرز بولغــان بۇ ئولتۇرۇشــنى كېىچىكتۈرگەن 
بولىــدۇ. بۇنىڭغــا ئوخشــاش ھالــالردا ســەجدە ســەھۋى قىلىش كېــرەك بولىدۇ. 
ئەگــەر تۇرغــان رەكئەتنىــڭ سەجدىســىنى قىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن ئېســىگە 
ــۇ  ــان ب ــۇق بولغ ــدۇ. ئارت ــەت قوشــۇپ ئوقۇي ــر رەكئ ــە بى كەلگــەن بولســا، يەن
ئىككــى رەكئــەت نەپلــە نامىــزى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. بــۇ ۋاقىتتىمــۇ ســەجدە 
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ســەھۋى كېــرەك بولىــدۇ.
ۋاجىپنىڭ سەھۋەنلىكتىن تەرك قىلىنغىنىغا مسال

1 - فاتىھە سۈرىسى ئوقۇشنى تەرك ئېتىش.
2 - فاتىھەدىن كېيىن بىر سۈرە ئوقۇشنى تەرك ئېتىش.

3 - ۋىتىــر نامىزىــدا قۇنــۇت ئوقۇشــنى ياكــى ئۇنىــڭ تەكبىرىنــى تــەرك 
ــش. ئېتى

)قۇرئــان  قىرائەتنــى  نامــازالردا  ئوقۇلىدىغــان  ئاشــكارا  قىرائىتــى   -  4
ــازالردا ئاشــكارا  ــان نام ــى ئوقۇلىدىغ ــۇش ياكــى مەخپ ــى ئوق ســۈرىلىرىنى( مەخپ

ئوقــۇش.
رەكئەتتىــن  ئىككىنچــى  نامازالردىكــى  كــۆپ  رەكئەتتىــن  ئىككــى   -  5

ئېتىــش. تــەرك  ئولتۇرۇشــنى  كېيىنكــى 
6 - نامازنىــڭ ئاخىرىدىكــى ئولتۇرۇشــتا »ئەتتەھىياتــۇ« ئوقۇشــنى تــەرك 

ئېتىــش.
7 - ئىككــى رەكئەتتىــن كــۆپ پــەرز نامازالرنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىدىــن 

كېيىنكــى رەكئەتلىرىــدە فاتىھەدىــن كېيىــن ســۈرە ئوقــۇش.
8 - نامازنىــڭ پائالىيەتلىرىدىــن بىرەرســىنى ئارتــۇق قىلىــش. مەســىلەن: بىــر 
رەكئەتتــە بىــر قېتىــم رۇكــۇ قىلىشــنىڭ ئورنىغــا ئىككى قېتىــم رۇكۇ قىلغانغا ئوخشــاش.

سەجدىســى  تىــالۋەت  ھامــان  بولغــان  ئوقــۇپ  ئايىتىنــى  ســەجدە   -  9
. ســلىق قىلما

10 - ھېيــت نامازلىرىنىــڭ تەكبىرلىرىنىــڭ ھەممىســىنى ياكــى بەزىســىنى 
تــەرك ئېتىــش.

يۇقىرىقــى ھالالرنىــڭ قايســىبىرىنى ســادىر قىلغــان كىشــى ئۈچــۈن ســەجدە 
ســەھۋى قىلىــش ۋاجىپتۇر.

ۋاجىپنىڭ سەھۋەنلىكتىن كېچىكتۈرۈلگىنىگە مسال

1 - فاتىھــە سۈرىســىنى باشــقا ســۈرىدىن كېيىــن ئوقــۇش. بــۇ ۋاقىتتــا 
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فاتىھەنــى ســۈرىدىن بــۇرۇن ئوقۇشــتىن ئىبــارەت ۋاجىــپ كېچىكتۈرۈلگــەن 
بولىــدۇ.

رەكئەتتىــن  ئىككىنچــى  نامازالردىكــى  كــۆپ  رەكئەتتىــن  ئىككــى   -  2
كېيىنكــى ئولتۇرۇشــتا ئولتــۇرۇش نامازنىــڭ ۋاجىپلىرىدىنــدۇر. ســەھۋەنلىكتىن 
بــۇ ئولتۇرۇشــنى ئولتۇرماســتىن، ئۈچىنچــى رەكئەتكــە تۇرۇپ فاتىھە سۈرىســىنى 
ئوقــۇپ بولغىچىلىــك ۋاقىتتىــن كېيىــن ياكــى رۇكۇدىــن بــۇرۇن ئولتۇرســا، بــۇ 
ئولتــۇرۇش يەنــى )ئىككىنچــى رەكئەتتىــن كېيىنــال ئولتــۇرۇش( كېچىكتۈرۈلگەن 
بولىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن، نامازنىــڭ ئاخىرىــدا ســەجدە ســەھۋى قىلىــش الزىــم 
ــپ  ــىگە كېلى ــتىنال ئېس ــە ئوقۇماس ــر نەرس ــان بى ــان ھام ــەر تۇرغ ــدۇ. ئەگ كېلى

ئولتۇرىۋالغــان بولســا، بــۇ ۋاقىتتــا ســەجدە ســەھۋىگە كېــرەك قالمايــدۇ)1(. 

سەجدىنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەھۋەنلىكنىڭ تەكرارلىنىشى

بىــر نامــازدا بىــر قانچە قېتىم ســەجدە ســەھۋىنى كېــرەك قىلىدىغــان خاتالىقالر 
يــۈز بەرگــەن بولســىمۇ، ھەممىســى ئۈچــۈن بىــر قېتىمــال ســەجدە ســەھۋى قىلىــش 

يېتەرلىكتــۇر. بــۇ مەســىلىدە پۈتــۈن فىقھىشــۇناس ئالىمــالر بىــردەك ئىتتىپاقتۇر)2(. 

سەجدە سەھۋىنىڭ قىلىنىش ئۇسۇلى

ئوقۇلــۇپ  دۇئاســى  »تەھىيــات«  ئولتۇرۇشــىدا  ئاخىرىقــى  نامازنىــڭ 
بولغاندىــن كېيىنــال ئــوڭ تەرەپكــە ســاالم بېرىــپ بولــۇپ، ئادەتتىكىــدەك 
ئىككــى قېتىــم ســەجدە قىلىنىــدۇ، ئاندىــن ئولتــۇرۇپ، »تەھىيــات«، »ســەللى«، 
»بارىــك«، »رەببەنــا« الرنــى ئوقــۇپ ئىككــى تەرەپكــە ســاالم بېرىلىــدۇ)3(. 

سەجدە سەھۋى كەچۈرۈم قىلىنىدىغان ھالالر

1 - بامــدات نامىزىنىــڭ ئاخىرىــدا ســاالم بېرىــپ بولغاندىــن كېيىــن، 

)1( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 92 – 94 - بەتلەر.
)2( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 – توم 105 - بەت.

)3( تحفة الفقهاء 71 - بەت.
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ســەجدە ســەھۋىنى قىلىشــتىن بــۇرۇن كۈننىــڭ چىقىشــى.

ــن، ســەجدە  ــن كېيى ــپ بولغاندى ــدا ســاالم بېرى ــڭ ئاخىرى 2 - ئەســىر نامىزىنى
ســەھۋى قىلىشــتىن بــۇرۇن كۈننىڭ قىزىرىشــى. چۈنكى كۈن چىقىۋاتقــان ۋە قىزارغان 
ــى  ــر ئاساس ــم بى ــڭ مۇھى ــەجدىمۇ نامازنى ــۇڭا س ــدۇ. ش ــاز ئوقۇلماي ــالردا نام ۋاقىت
ــۇ  ــدۇ. نامازدىكــى خاتالىقالرم ــالردا ســەجدە ســەھۋىمۇ قىلىنماي ــۇ ۋاقىت ــا ب بولغاچق

كەچــۈرۈم قىلىنىــدۇ. قىاللمىغــان ســەجدە ســەھۋىنىڭ قازاســى قىلىنمايــدۇ.

3 - ســاالم بېرىــپ بولغاندىــن كېيىــن نامازغــا داۋام قىلىشــقا توســقۇن 
بولىدىغــان ئىشــالرنىڭ يــۈز بېرىشــى. مەســىلەن: تاھارەت ســۇنغانغا ئوخشــاش.

سۈترە ۋە ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈش مەسىلسى

ــى  ــە قارش ــن ئۆتكۈچىلەرگ ــىنىڭ ئالدىدى ــان كىش ــاز ئوقۇۋاتق ــۈترە  - نام س
توســاق دېمەكتــۇر. ســۈترە ئەڭ كەم دېگەنــدە بىر گەز )47 ســانتمېتىر( ئېگىزلىكتە 
بولۇشــى شــەرت. نامــاز ئوقۇغۇچىنىــڭ ئالدىدىــن ئــادەم ئۆتــۈش ئېھتىمالــى بولغان 
يەرلــەردە دەرەخنىــڭ، مومىنىــڭ ئارقىســىدا ئوقــۇش ياكــى ئالدىغــا خــادا تىكلەش 
ــاداش  ــى ق ــۇپ خادىن ــق بول ــەر قاتتى ــەر ي ــم. ئەگ ــۇش الزى ــدۇق قۇي ــى ئورۇن ياك
ــا  ــادا تېپىلمىس ــدەك خ ــۇش، تىكلىگى ــۇزۇپ قوي ــى ياتق ــا، خادىن ــن بولمىس مۇمكى
ــڭ  ــەت نامازنى ــن مەقس ــرەك. بۇنىڭدى ــۇش كې ــىزىپ قوي ــىزىق س ــر س ــا بى ئالدىغ
ئالدىدىــن ئۆتكۈچىلەرنــى ئاگاھالنــدۇرۇش ۋە نامــاز ئوقۇغۇچىنىــڭ ســۈترەنىڭ ئــۇ 

تەرىپىدىكــى نەرســىلەرگە قــاراپ كۆڭلىنــى بۆلىۋەتمەســلىكى ئۈچــۈن ئىــدى.

جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقۇغانــدا، پەقــەت ئىمامنىــڭ ئالدىغىــال ســۈترە قــاداش 
ــردە  ــەن تەقدى ــدۇ. ئۆتۈلگ ــن ئۆتۈلمەي ــڭ ئالدىدى ــاز ئوقۇغۇچىنى ــۇر. نام يېتەرلىكت
ــەر گۇناھــكار  ــدۇ. قەســتەن ئۆتكۈچىل ــان بولماي ــا زىي ــڭ نامىزىغ ــاز ئوقۇغۇچىنى نام
بولىــدۇ. ئۆتكۈچىلەرنــى توســۇش ئۈچۈن ئەرلەرنىــڭ قىرائەتنى ئاۋازلىقراق ئوقۇشــى، 
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ئايالــالر بولســا، ئــوڭ قۇلــى بىلــەن ســول قولىغــا ئۇرۇشــى جائىــز كۆرۈلگــەن)1(. 

قىرائەت خاتالىقلىرى

نامــازدا ئوقۇلىدىغــان ســۈرىلەر مەنىســى ئۆزگىرىــپ كەتكىــدەك دەرىجىــدە 
ــرەج  ــىدا مەخ ــەرپ ئارىس ــى ھ ــا ئىكك ــدۇ. ئەمم ــاز بۇزۇلى ــا نام ــا ئوقۇلس خات
ــن  ــر ــــ بىرىدى ــى بى ــاۋام ئۈچــۈن بۇالرن ــق بولمىســىمۇ، ئ ــى ۋە يېقىنلى بىرلىك
ئايرىــش قىيىــن بولســا، بىرىنىــڭ ئورنىغــا يەنــە بىرىنــى ئوقــۇپ ســېلىش 
﴾ نــى ﴿ۋەلەززاللىيــن﴾  الِــْيَ بىلــەن نامــاز بۇزۇلمايــدۇ. مەســىلەن: ﴿َوالَ الضَّ
ھەرپلەرنىــڭ  ياكــى  ئوخشــاش  ئوقۇغانغــا  دەپ  ﴿ۋەلەدداللىيــن﴾  ياكــى 
تەلەپپۇزىنــى ئالماشــتۇرۇپ قويــۇپ، ﴿ض﴾ ھەرپىنــى﴿ذ﴾ دەپ، ﴿ظ﴾ ھەرپىنــى 
﴿ز﴾ دەپ ئوقــۇپ ســالغانغا ئوخشــاش. بۇنــداق ئۆزۈرلــەر يېزىــش ۋە ئوقۇشــنى 
بىلمەيدىغــان ئــاۋام خەلقتىنــال قوبــۇل قىلىنىــدۇ. ئەممــا ئوقۇمۇشــلۇق كىشــىلەر 

ــم. ــپ توغرىســىنى ئوقۇشــى الزى ئۆگىنى

قۇرئان ئوقۇشنىڭ پەزىلىتى ۋە ئەدەبلىرى

پەيغەمبــەر  ســۆزى،  مۇبــارەك  تائاالنىــڭ  ئالــالھ   - كەرىــم   قۇرئــان 
مۇقــەددەس  مۇســۇلمانالرنىڭ  ۋە  مۆجىزىســى  شــانلىق  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
دەســتۇرى، ئۇنىــڭ تەلىماتلىــرى بويىچــە ئەمــەل قىلىــش بىلــەن ئىككــى 
ئالەملىــك ســائادەتلەرگە، ئۇنــى تىــالۋەت قىلىــش بىلــەن ئىبادەتنىــڭ ســاۋابىغا 
ئېرىشــكىلى بولىدىغــان بىــر ئۇلــۇغ كىتابتــۇر. قۇرئــان كەرىــم ئىنســانالرنى 
نۇرىغــا  ھىدايەتنىــڭ  ۋە  ئىمــان  زۇلمەتلىرىدىــن  زااللەتنىــڭ  ۋە  كۇپــرى 
ــى  ــز ھەزرىت ــن پەيغەمبىرىمى ــاال تەرىپىدى ــالھ تائ ــۈن ئال ــش ئۈچ ــپ چىقى ئېلى
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا چۈشــۈرۈلگەن ھىدايــەت مەشــئىلى. ئالــالھ تائــاال  
ــان(  ــۇ قۇرئ ــدۇ: ﴿)ب ــداق دەي ــەد ئەلەيھىسســاالمغا مۇن ــز مۇھەمم پەيغەمبىرىمى
يەنــى  يورۇقلۇققــا،  قاراڭغۇلۇقتىــن  ئىنســانالرنى  بىلــەن  ئىزنــى  رەببىنىــڭ 

)1( تحفة الفقهاء 24 - بەت.
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ھەممىگــە غالىــب ۋە مەدھىيەگــە اليىــق بولغــان ئالالھنىــڭ يولىغــا باشلىشــىڭ 
ــۇر ﴾)1(.  ــر كىتابت ــۈرگەن بى ــز چۈش ــاڭا بى ــۈن س ئۈچ

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ئالــالھ مۇشــۇ كىتــاب بىلــەن 
ــۈم  ــر تۈرك ــە بى ــرى قىلســا، يەن ــۈم كىشــىلەرنىڭ مەرتىۋىســىنى يۇقى ــر تۈرك بى

كىشــىلەرنىڭ مەرتىۋىســىنى تــۆۋەن قىلىــدۇ«)2(. 
 - بىلســۇن   مەنىســىنى  ئۇنىــڭ  ئۇلۇغلىقىدىــن  كەرىمنىــڭ  قۇرئــان 
بىلمىســىمۇن، ئۇنىــڭ لەۋزىنــى تىالۋەت قىلغان ئادەم چوقۇم ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ. 
ــڭ  ــدۇ: ﴿شۈبھىســىزكى، ئالالھنى ــداق دەي ــدە مۇن ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ئال
ــز  ــالر ۋە بى ــادا قىلىدىغان ــى ئ ــالر، نامازن ــپ تۇرىدىغان ــالۋەت قىلى ــى تى كىتابىن
رىزىــق قىلىــپ بەرگــەن نەرســىلەرنى )ئالالھنىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن( يوشــۇرۇن ۋە 
ئاشــكارا ســەرپ قىلىدىغانــالر ھەرگىــز كاســات بولمايدىغــان تىجارەتنــى ئۈمىــد 
قىلســا بولىــدۇ. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال ئۇالرنىــڭ مۇكاپاتىنــى تولــۇق بېرىــدۇ ۋە 
مەرھەمىتىدىــن ئۇالرغــا ئاشــۇرۇپ بېرىــدۇ. شۈبھىســىزكى، ئالــالھ ھەقىقەتــەن 

ــدۇر﴾)3(.  ــاز ياخشــىلىققا كــۆپ ســاۋاب بەرگۈچى ــدۇر، ئ ــرەت قىلغۇچى مەغپى
ــان  ــۇڭالر، قۇرئ ــان ئوق ــەن: »قۇرئ ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
كەرىــم ئۆزىنــى ئوقۇغانالرغــا قىيامــەت كۈنــى شــاپائەت قىلغان ھالدا كېلىــدۇ«)4(. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »قۇرئــان ئوقــۇپ تۇرىدىغــان 
مۇئمىــن خــۇددى ئۇترۇججــە دېگــەن مېۋىگــە ئوخشــايدۇ، ئۇنىــڭ پۇرىقــى 
خۇشــبۇي، تەمــى تاتلىــق كېلىــدۇ. قۇرئــان ئوقــۇپ تۇرمايدىغــان مۇئمىــن 
ــان  ــۇر. قۇرئ ــى تاتلىقت ــا تەم ــوق، ئەمم ــى ي ــڭ پۇرىق ــا ئوخشــايدۇ، ئۇنى خورمىغ
ئوقــۇپ تۇرىدىغــان مۇناپىــق رەيھانغــا ئوخشــايدۇ، ئۇنىــڭ پۇرىقــى خۇشــبۇي، 
)يــاۋا(  مۇناپىــق  تۇرمايدىغــان  ئوقــۇپ  قۇرئــان  ئاچچىقتــۇر.  تەمــى  ئەممــا 

)1( ئىبراھىم سۈرىسى 1 - ئايەت.
)2( مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( فاتىر سۈرىسى 29 ـ 30 ـ ئايەتلەر.
)4( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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خەمەككــە ئوخشــايدۇ، ئۇنىــڭ پۇرىقىمــۇ يــوق، تەمىمــۇ ئاچچىقتــۇر«)1(. 

ئــۇ يەنــە بىــر ھەدىســىدە: »ئالالھنىڭ كىتابىدىن بىر ھەرپ ئوقۇغان كىشــى 
بىــر ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ، بــۇ بىــر ســاۋاب ئــون ھەسســىگە كۆپەيتىــپ بېرىلىــدۇ. 
»ئەلىــف، الم،مىــم« نــى بىــر ھــەرپ دەپ ھېســابلىمايمەن، بەلكــى »ئەلىــف« بىــر 

ھــەرپ، »الم« بىــر ھــەرپ، »مىــم« بىــر ھەرپتــۇر« دەپ كۆرســەتكەن)2(. 

ــبىھ ۋە  ــل، تەس ــر، تەھلى ــش تەكبى ــالۋەت قىلى ــان تى ــىزكى، قۇرئ شۈبھىس
ــداق دېگــەن:  ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن ــۇر. پەيغەمب ــەۋزەل ئىبادەتت ــۇ ئ دۇئادىنم
»ئالــالھ »قۇرئــان تىــالۋەت قىلىــش ۋە مــاڭا زىكىــر ئېيتىــش بىلــەن مەشــغۇل 
ســورىغانالرغا  بەندەمگــە،  ســورالمىغان  مەندىــن ھاجىتىنــى  بولغانلىقتىــن 
ــدى. ئالالھنىــڭ كاالمــى بولغــان  بەرگىنىمدىنمــۇ ياخشــىراقىنى بېرىمــەن« دې
ئالالھنىــڭ  خــۇددى  ئۇلۇغلىقــى،  ســۆزلەردىن  باشــقا  كەرىمنىــڭ  قۇرئــان 

بەندىلىرىدىــن ئۇلۇغلىقىغــا ئوخشاشــتۇر«)3(. 

پەيغەمبــەر  چاغــالردا  ۋە  جــاي  باشــقا  ۋە  كېيىــن  نامازدىــن  ئەممــا 
ئورنىــدا  ئــۆز  زىكىرلــەر  ئۆگەتكــەن  شــۇنداق  ۋە  ئوقۇغــان  ئەلەيھىسســاالم 
ســاماۋىي  كەرىــم  قۇرئــان  ئەۋزەلــدۇر.  قىلىشــتىن  تىــالۋەت  قۇرئــان 
كىتابالرنىــڭ ئــەڭ ئەۋزىلىــدۇر. قۇرئــان ئايەتلىــرى ۋە ســۈرىلىرىنىڭ بەزىســى 
ــە سۈرىســى، ئىخــالس سۈرىســى ۋە  ــدۇر. مەســىلەن: فاتىھ بەزىســىدىن ئەۋزەل

ئوخشــاش)4(.  ئايەتۇلكۇرســىالرغا 

قۇرئــان كەرىمنــى ئاڭالشــمۇ كاتتــا ئىبادەتلــەر قاتارىدىــن ســانىلىدۇ. 
ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: »ئالالھنىــڭ رەھمىتىگــە 
ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن، قۇرئــان ئوقۇلغــان چاغــدا، ئۇنــى دىققــەت بىلــەن 

))) ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( تىرمىزىي رىۋايىتى.

))) تىرمىزى رىۋايىتى »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
)4( المغني 2 - توم 172 - بەت، الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 81 - بەت.
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ئــاڭالڭالر ۋە )ســۆز قىلماســتىن( جىــم تــۇرۇڭالر«)1(. 
قۇرئان كەرىم بىلەن ۋەز  - نەســىھەت قىلىش ياخشــى ئەمەللەرگە ياتىدۇ. 
ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمدە مۇنــداق دەيــدۇ: »مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشــۇمدىن 

قورقىدىغانالرغــا قۇرئــان بىلەن ۋەز  - نەســىھەت قىلغىن«)2(.
ــقىالرغا  ــى باش ــىنىش، ئۇن ــىنى چۈش ــادالش، مەنىس ــۇش، ي ــى ئوق قۇرئانن
ــەن  ــش بىل ــەل قىلى ــەم ئەم ــش ھ ــى ئۆگىنى ــڭ ئەھكاملىرىن ــش ۋە ئۇنى ئۆگىتى
شــۇغۇلالنغۇچىالر ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ســائادەتمەنلىرى ۋە ئەڭ سەرخىللىرىدۇر. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ھەدىســىدە: »ســىلەرنىڭ ئــەڭ ياخشــىلىرىڭالر 

ــەردۇر« دەپ كۆرســەتكەن)3(.  ــى ئۆگەنگــەن ۋە ئۆگەتكەنل قۇرئانن
ئۆگىنىشــكە  ئوقۇشــنى  قۇرئــان  مۇســۇلمانالرنى  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
تەشــەببۇس قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: »قۇرئاننى ماھىرلىــق بىلەن ئوقۇيدىغــان ئادەم 
ھۆرمەتلىــك پەرىشــتىلەر بىلــەن بىرگــە بولىــدۇ. كۆڭــۈل قويســىمۇ ئۇنــى تەســلىكتە 

قىينىلىــپ ئوقۇغــان كىشــىگە ئىككــى ھەسســە ئارتــۇق ســاۋاب بېرىلىــدۇ«)4(. 
قۇرئــان ئوقۇغانــدا كــۆز يېشــى قىلىشــنىڭ پەزىلىتــى چوڭــدۇر. پەيغەمبــەر 
غەمكىنلىــك  قۇرئــان  بــۇ  »ھەقىقەتــەن  دېگــەن:  مۇنــداق  ئەلەيھىسســاالم 
بىلــەن چۈشــتى، ئۇنــى ئوقۇغىنىــڭالردا يىغــالپ تــۇرۇپ ئوقــۇڭالر، ئەگــەر يىغــا 
كەلمىســە، ئۆزئــارا يىغلىشــىڭالر. ئۇنــى چىرايلىــق ئاھاڭــدا ئوقــۇڭالر. كىمكــى 

ــەس«)5(.  ــن ئەم ــۇ بىزدى ــەن، ئ ــدا ئوقۇمايدىك ــق ئاھاڭ ــى چىرايلى قۇرئانن
تائــاال پەرزەنتلىرىگــە قۇرئــان كەرىمنــى ئوقۇشــنى ۋە ئۇنىــڭ  ئالــالھ 
تەلىماتلىرىغــا ئەمــەل قىلىشــنى ئۆگەتكــەن ئاتــا  - ئانىالرنىڭمــۇ مۇكاپاتلىرىنــى 
ــى  ــەن: »كىمك ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــدۇر. پەيغەمب ــۇق بەرگۈچى تول

)1( ئەئراف سۈرىسى 204 ـ ئايەت.
)2( قاف سۈرىسى 45 ـ ئايەت.

)3( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.

)4( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
)5) ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
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قۇرئــان ئوقۇيدىكــەن ۋە ئۇنىــڭ تەلىماتلىــرى بويىچــە ئىــش كۆرىدىكــەن، 
ئالــالھ قىيامــەت كۈنىــدە ئۇنىــڭ ئاتا  - ئانىســىنىڭ بېشــىغا كۈننىــڭ نۇرىدىنمۇ 

ــدۇ«)1(.  ــى كىيگۈزى ــۇق تاجىن نۇرل

قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئەدەپلىرى

ــدە: ﴿ ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ــۇش. ئال ــەن ئوق ــارەت بىل ــى تاھ 1 - قۇرئانن
شــەك  - شۈبھىســىزكى، ئــۇ ئۇلــۇغ قۇرئانــدۇر. لەۋھۇلمەھپــۇزدا ســاقالنغاندۇر. 

ئۇنــى پەقــەت پــاك بولغانــالرال تۇتىــدۇ﴾)2(.

ــْيَطاِن الرَِّجْيــِم﴾ دەپ  2 - قۇرئــان ئوقۇشــتىن بــۇرۇن ﴿أُعــوُذ بِــاهللِ ِمــَن الشَّ
ــالھ  ــەش. ئال ــاھ تىل ــىغىنىپ پان ــا س ــىدىن ئالالھق ــە قىلىش ــەيتاننىڭ ۋەسۋەس ش
تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿ســەن قۇرئــان ئوقۇماقچــى بولغىنىڭــدا، 
قوغالنــدى شــەيتاننىڭ )ۋەسۋەسىســىدىن( ئالالھقــا ســىغىنىپ پانــاھ تىلىگىــن﴾)3(.

3 - قۇرئاننــى چىرايلىــق ئــاۋازدا ئوقــۇش. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
مۇنــداق دېگــەن: »قۇرئاننــى چىرايلىــق ئــاۋازدا ئوقــۇڭالر«)4(.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »ئالــالھ بىرەر نەرســىگە 
ــە  ــان پەيغەمبەرگ ــەن ئوقۇغ ــاڭ بىل ــق ئاھ ــاۋازدا چىرايلى ــرى ئ ــى يۇقى قۇرئانن

قــۇالق ســالغىنىدەك قــۇالق ســالغان ئەمــەس«)5(. 

4 - قۇرئاننىــڭ مەنىســىنى بىلمىســىمۇ، ئالــالھ تائــاال مــاڭا ســۆزلەۋاتىدۇ 
ــاال ھــەر  ــالھ تائ ــۇش. ئال ــپ ئوق ــى ئىخــالس قىلى ــەن ئۇن ــاد بىل دېگــەن ئېتىق
ــى  ــەپ قىلىنىدىغانلىقىن ــش تەل ــەن قىلى ــى ئىخــالس بىل ــر ئىبادەتن ــداق بى قان
ْيــَن  ُ ادلِّ

َ
 ِلَْعُبــُدواهلَل خَمْلِِصــْيَ ل

َّ
ِمــرواُ إال

ُ
 أ
َ
بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َومــا

))) ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
)2) ۋاقىئە سۈرىسى 77 ـ 79 ـ ئايەتلەر.

))) نەھل سۈرىسى 98 ـ ئايەت.
))) ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.

)5) ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ءِ﴾  يەنــى )ئــۇالر پەقــەت ھــەق دىنغــا ئېتىقــاد قىلغــان ۋە ئۇنــى ئالالھقىــال 
َ
ُحَنفــا

خالىــس قىلغــان ھالــدا، ئالالھنىــڭ ئۆزىگىــال ئىبــادەت قىلىشــقا بۇيرۇلــدى()1(.

5 - قۇرئــان ئوقۇشــنى مەئىشــەتنىڭ كەســپىگە ئايالندۇرىۋالماســلىق. 
قۇرئــان  تائــاال  ئالــالھ  ئوقــۇش.  كۆزلــەپ  ســاۋابنى  ئاخىرەتلىــك  پەقــەت 
ــْن  ــِه َوَم ِ ُ يِف َحْرث

َ
ــزِْد ل ــَرةِ نَ َِخ

ْ
ــْرَث اآل ــُد َح ــْن َكَن يُِري ــدۇ: ﴿َم ــداق دەي ــدە مۇن كەرىم

ــْن نَِصيــٍب﴾  يەنــى ﴿كىمكــى  ــَرةِ ِم َِخ
ْ

ُ يِف اآل
َ

ــا ل ــا َوَم ِــِه ِمْنَه ــا نُْؤت ْنَي ــْرَث ادلُّ ــُد َح َكَن يُِري
ــز،  ــۇرۇپ بېرىمى ــى ئاش ــڭ مۇكاپاتىن ــە، ئۇنى ــى كۆزلىس ــڭ مۇكاپاتىن ئاخىرەتنى
كىمكــى دۇنيانىــڭ مەنپەئىتىنــى كۆزلىســە، ئۇنىڭدىــن بىــر قىســمىنى بېرىمىــز. 

ــوق﴾)2(. ــىۋە ي ــن( نېس ــە )مۇكاپاتتى ــا ئاخىرەتت ــا ئۇنىڭغ ئەمم

6 - قۇرئاننــى قۇرئــان ئوقــۇش قائىدىلىرىگــە رىئايــە قىلىــپ، ئوچــۇق 
ــە ـ  ــداق دەيــدۇ: ﴿قۇرئاننــى دان ــان كەرىمــدە مۇن ــاال قۇرئ ئوقــۇش. ئالــالھ تائ

ــن﴾)3(. ــۇق ئوقۇغى ــە، ئوچ دان

قۇرئان يادالشنىڭ پەزىلىتى

قارىيــالر ئىســالم ئۇممىتىنىڭ ئەڭ شــەرەپلىك كىشــىلىرىدىندۇر. پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ئالالھنىــڭ ئىنســانالر ئارىســىدا يېقىــن 
كىشــىلىرى بــار، قارىيــالر ئالالھنىــڭ يېقىنلىرى ۋە ئاالھىــدە بەندىلىرىــدۇر«)4(. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »مۇســۇلمانالردىن 
ياشــانغانالرنى، قارىيالرنــى ۋە ئادالەتلىــك ئىش باشــقۇرغۇچىالرنى ھۆرمەتلەش 

ــىدىندۇر«)5(.  ــڭ جۈملىس ــى ئۇلۇغلىغانلىقنى ئالالھن
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »قارىــي جەننەتكــە كىرســە، 
ئۇنىڭغــا قۇرئاننــى دۇنيادىكــى چېغىڭــدا ئوقۇغىنىڭــدەك ئۇقۇغىــن ۋە يۇقىــرى 

))) بەييىنە سۈرىسى 5 ـ ئايەت.
)2) شۇرا سۈرىسى 20 ـ ئايەت.

))) مۇززەممىل سۈرىسى ) ـ ئايەت.
))) ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.

)5) ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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ئۆرلــە، ســېنىڭ قارارگاھىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى ئايەتنــى ئوقــۇپ تۈگەتكــەن 
ــدۇ«)1(.  ــدۇر، دېيىلى جايىڭ

بــۇ ھەدىــس، قۇرئــان يادىلىغــان كىشــىنىڭ يادىلىغــان ھەربىــر ئايىتىگــە 
ئاخىرەتتــە بىــر دەرىجــە قازىنىــپ، ئۇنىــڭ دەرىجىســى يادىلىغــان ئايەتلىرىنىــڭ 

ســانىغا قــاراپ بەلگىلىنىدىغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ.
قارىيــالر ئالــالھ تائاالنىــڭ ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ نەزىرىــدە ھۆرمەتلىــك 
شــۇنداق  بويــان  تارىختىــن  قارىيالرنــى  ئۇممىتــى  ئىســالم  كىشــىلەردۇر. 
ھۆرمەتلــەپ كەلگــەن. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »نامــازدا 

قۇرئاننــى ئــەڭ ياخشــى ئوقۇيدىغــان كىشــى ئىمــام بولســۇن«)2(. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ھەدىســتە: »ئىچىــدە قۇرئاندىــن ھېچنەرســە 
بولمىغــان ئــادەم خــۇددى خاراب بولغان ئۆيگە ئوخشــايدۇ« دەپ كۆرســەتكەن)3(.

قۇرئاننى خەتمە قىلىش

قۇرئــان كەرىمنــى 40 كۈندىــن كــۆپ ۋە ئــۈچ كۈندىــن ئــاز ۋاقىتتــا تامــام 
قىلىــش مەكــرۇھ كۆرۈلگــەن. چۈنكــى: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئابدۇلــالھ 
ئىبنــى ئەمــر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا »قۇرئــان كەرىمنــى يەتتــە كۈنــدە بىــر قېتىــم 

تامــام قىلغىــن« دەپ بۇيرىغــان«)4(. 

ــاز  ــن ئ ــۈچ كۈندى ــى ئ ــان كەرىمن ــە: »قۇرئ ــاالم يەن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ۋاقىتتــا تامــام قىلغــان ئــادەم ئۇنىڭدىــن مەرىپەت ھاســىل قىاللمايــدۇ« دېگەن)5(. 

قۇرئان كەرىمنى تەرتىل بىلەن ئوقۇش

قۇرئــان كەرىمنــى ئوقۇلــۇش قائىدىلىرىگــە رىئايە قىلغان ھالــدا، تەپەككۇر 

))) ئىمام ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى، نەسائى رىۋايىتى.
)2) ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
))) ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.

))) ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
)5) ئىمام  ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
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بىلــەن ئــاز ئوقــۇش ئالدىــراپ كــۆپ ئوقۇغاندىــن ئەلۋەتتــە ئەۋزەلــدۇر. چۈنكــى 
قۇرئــان كەرىــم ئۇنىڭ مەنىســىنى تەپەككــۇر قىلىپ، ئۇنىڭدىن ۋەز – نەســىھەت 
بَّــُروا آيَاتـِـِه  َدَّ ْــَك ُمَبــاَرٌك لِّ ـَـاهُ إِلَ

ْ
نَزنل

َ
ئېلىــش ئۈچــۈن چۈشــۈرۈلگەن كىتــاب. ﴿كَِتــاٌب أ

ـَـاِب﴾  يەنــى )ســاڭا بــۇ مۇبــارەك كىتابنــى ئۇنىــڭ ئايەتلىرىنــى 
ْ

ل
َ
ــوا األ

ُ
ْول

ُ
ــَر أ

َّ
َوِلََتَذك

تەپەككــۇر قىلســۇن ۋە ئەقلــى بــارالر ئۆگۈت ئالســۇن دەپ چۈشــۈردۇق()1(.

قۇرئان كەرىمنى چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇش

ــتۇر ۋە  ــاۋابلىق ئىش ــۇش س ــەن ئوق ــاۋاز بىل ــق ئ ــى چىرايلى ــان كەرىمن قۇرئ
قۇرئــان ئوقۇشــنىڭ ئەدەبلىرىدىنــدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم بۇھەقتە تەلىم 
بېرىــپ: »قۇرئاننــى چىرايلىــق ئاۋازىــڭالر بىلەن بېــزەڭالر« دەپ كۆرســەتكەن)2(. 

ــق  ــى چىرايلى ــداق دېگــەن: »قۇرئانن ــە مۇن ــەر ئەلەيھىسســاالم يەن پەيغەمب
ــن ئەمــەس«)3(.  ــادەم بىزدى ــان ئ ئاھاڭــدا ئوقۇمىغ

تىالۋەت سەجدىسىنىڭ بايانى

تىــالۋەت سەجدىســى  - ســەجدە ئايىتىنــى ئوقۇغــان ياكــى ئاڭلىغــان ياكــى ئــاڭالش 
نىيىتــى بىلــەن بولمىســىمۇ ئىشــتىپ قالغــان ســەۋەبتىن قىلىنىدىغــان ســەجدە دېمەكتۇر. 

تىالۋەت سەجدىسىنىڭ بۇيرۇلىشى

ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمدە قۇرئان ئوقۇلغاندا ســەجدە قىلمىغۇچىالرنى 
ُقــْرآُن الَ يَْســُجُدوَن﴾  يەنــى 

ْ
ْيِهــُم ال

َ
ــرَِئ َعل

ُ
ســۆكۈپ مۇنــداق دېگــەن: ﴿َوإَِذا ق

)ئۇالرنىــڭ يېنىــدا قۇرئــان ئوقۇلغــان چاغــدا نېمىشــقا ســەجدە قىلمايــدۇ؟()4(. 
ــر ھەدىســتە  ــەت قىلىنغــان بى ــن رىۋاي ــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدى ــى ئۆم ئىبن

))) ساد سۈرىسى 29 - ئايەت.
)2) ئىمام ئەھمەد، ئىمام نەسائىي، ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايىتى »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.

))) ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
))) ئىنشىقاق سۈرىسى )2 - ئايەت.



294

ــار  ــى ب ــەجدە ئايىت ــە س ــاالم بىزگ ــەر ئەلەيھىسس ــەن: »پەيغەمب ــداق كەلگ مۇن
ســۈرىنى ئوقــۇپ بەرگىنىــدە ســەجدە قىالتتىــى ۋە بىزمــۇ بىرگــە دەرھــال 
ســەجدە قىالتتــۇق، ھەتتــا ســەجدە قىلىــش ئۈچــۈن پىشــانىمىزنى قويغىلــى يــەر 

ــى«)1(.  ــۇ بوالتت ــان چاغالرم ــاي قالىدىغ تاپالم

تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ھۆكمى

ــۇ ســەجدىنى قىلىــش  ــالردا ب ــرەك قىلغــان ھال تىــالۋەت سەجدىســىنى كې
ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە ۋاجىپتــۇر)2(. ئەممــا باشــقا كــۆپ ســانلىقى مەزھەپ 

ئالىملىرىنىــڭ نەزىرىــدە تىــالۋەت سەجدىســى ســۈننەتتۇر)3(.

تىالۋەت سەجدىسىنى قىلىشقا ساالھىيەتلىك بولۇشنىڭ شەرتلىرى

تىــالۋەت سەجدىســىنى قىلىشــقا ســاالھىيەتلىك بولۇشــىنىڭ شــەرتلىرى 
خــۇددى نامازنىــڭ شــەرتلىرىنىڭ ئۆزىــدۇر، يەنــى مۇســۇلمان، بالىــغ، ئاقىــل 
بولــۇش، تاھارەتســىزلىك، جۇنۇپلــۇق ۋە پاســكىنىلىقالردىن خالىــي بولــۇش، 
ئــەۋرەت جايالرنــى يۆرگــەش، قىبلىگــە قــاراش، نىيــەت قىلىــش قاتارلىقالردىــن 
يەتمىگــەن  باالغەتكــە  كاپىرغــا،  قىلىــش  سەجدىســىنى  تىــالۋەت  ئىبــارەت. 
بالىالرغــا، ســاراڭالرغا ۋە ھەيــزدار ياكى نىفاســدار ئايالالرغا ۋاجىپ ئەمەســتۇر)4(. 

تىالۋەت سەجدىسىنى قىلىشنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەۋەبلەر

تىالۋەت سەجدىسىنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەۋەبلەر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر:

ــاز  ــى نام ــازدا بولســۇن، مەيل ــى نام ــۇش. مەيل ــى ئوق 1 - ســەجدە ئايىتىن
ســىرتىدا بولســۇن، مەيلــى ئــۆزى پــاڭ بولــۇپ، ئوقۇغانلىرىنى ئــۆزى ئاڭلىمىغان 
تىــالۋەت  كىشــىگە  ئوقۇغــان  ئايىتىنــى  ســەجدە  ھالەتتــە  ھــەر  بولســۇن، 

))) ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
)2) بدائع الةنائع ) - توم 79) – 95) -بەتلەر.
))) فقة السنة )فىقھۇسسۈننە( )-توم، 0)2-بەت.

))) نور الةيةاح ونجاة الةرواح )) - بەت.
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ــدۇ. ــپ بولى ــش ۋاجى ــى قىلى سەجدىس

ــش.  ــتىپ قېلى ــىز ئىش ــى ئىختىيارس ــاڭالش ياك ــى ئ ــەجدە ئايىتىن 2 - س
قانداقــال ســەۋەب بىلــەن بولمىســۇن، ســەجدە ئايىتىنــى ئىشــتكەن كىشــى 

ئۈچــۈن ســەجدە قىلىــش ۋاجىپتــۇر.

3 - جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقۇغانــدا ئىمامنىــڭ ســەجدە ئايىتىنــى 
ئوقۇشــى. گەرچــە جامائــەت ئىمامنىــڭ ســەجدە ئايىتىنــى ئوقۇغانلىقىنــى تولۇق 
ئاڭقىرالمىغــان بولســىمۇ، ئىمــام ســەجدە قىلغــان ھامــان جامائەتنىــڭ بىرگــە 

ــۇر)1(.  ســەجدە قىلىشــى ۋاجىپت

تىالۋەت سەجدىسى قىلىش ئۇسۇلى

نامازدىكــى ســەجدىگە ئوخشــاش باشــنى يەرگــە قويــۇش ئۈچــۈن ﴿اهلَُل 
ــَرْ﴾ )ئالالھــۇ ئەكبــەر( دەپ تەكبىــر ئېيتىىلىــدۇ. ئەممــا قولــالر كۆتۈرۈلمەيــدۇ. 

ْ
اَك

الَْعَ﴾ 
ْ
َ ا ن َربِّ

َ
ــْبَحا ــان ﴿ُس ــڭ سەجدىســىدە ئوقۇلىدىغ ــە نامازنى ســەجدىدە ئادەتت

)ســۇبھانە رەببيــەل ئەئــال( ئــۈچ قېتىــم ئوقۇلىــدۇ. ســەجدىدىن تــۇرۇش ئۈچــۈن 

يەنــە تەكبىــر ئېيتىلىــدۇ. ســەجدىگە بېرىــش ۋە تــۇرۇش ئۈچــۈن ئېيتىلىدىغــان 
ھــەر ئىككــى تەكبىــر ســۈننەتتۇر. تىــالۋەت سەجدىســىدە تەشــەھھوتتا ئولتــۇرۇش 
)ئەتتەھىياتــۇ ئوقــۇش(، بىــر نەرســە ئوقــۇش ۋە ســاالم بېــرش يوقتــۇر. تىــالۋەت 

سەجدىســى بىــرال ســەجدىدۇر.

تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ۋاقتى

ســەجدە ئايىتىنــى ئوقۇغــان ياكــى ئاڭلىغــان كىشــى نامــازدا بولســا دەرھــال 
ــەن  ــر بىل ــە تەكبى ــدۇ، يەن ــەجدە قىلى ــال س ــر قېتىم ــدا، بى ــان ھال ــر ئېيتق تەكبى
ئورنىدىــن تــۇرۇپ، نامازنىــڭ كەلگــەن يېرىدىن داۋامالشــتۇرىدۇ. ئەگــەر نامازنىڭ 
ســىرتىدا بولســا ئۇنــى دەرھــال قىلىــش زۆرۈر ئەمــەس. بەلكــى ئالدىرىماســتىن، 

)))   الفقة الةسالمي وةدلتة 2 - توم 7)) - بەت.
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تاھارىتــى بولمىســا تاھــارەت ئالغانــدا قىلىۋەتســە بولىــدۇ. ئەگــەر بــۇ ســەجدىنى 
ئۇنتــۇپ قالســا قازاســى كەلمەيــدۇ.

تىالۋەت سەجدىسى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان شەرتلەر

ســەجدە ئايىتىنــى ئاڭلىغــان كىشــىنىڭ ســەجدە قىلىشــىنىڭ ۋاجىــپ 
بولۇشــى ئۈچــۈن ســەجدە ئايىتىنــى ئوقۇغۇچىنىــڭ ئىنســان بولۇشــى، ئويغــاق 
ــرى بولۇشــى شــەرتتۇر. شــۇنىڭدەك،  ــان بى ــدا بولغ ــل  - ھۇشــى جايى ۋە ئەقى
ســەجدە ئايىتىنــى غۇســلى قىلىشــى كېــرەك بولــۇپ قالغــان جۇنــۇپ كىشــىدىن 
)تۇغۇتلــۇق(  نىفاســدار  ياكــى  كەلگــەن(  ئادىتــى  )ئايلىــق  ھەيــزدار  ياكــى 
ــن  ــك بالىدى ــان كىچى ــدا بولغ ــى جايى ــى ئەقل ــن ياك ــى كاپىردى ــن ياك ئايالدى
ياكــى مەســتىن ئاڭلىغــان كىشــىگىمۇ تىــالۋەت سەجدىســى قىلىــش ۋاجىپتــۇر.

ئەگــەر كىشــى ســەجدە ئايىتىنــى ســىنئالغۇ، ئــۈن ئالغــۇ پالســتىنكىلىرىدىن 
ۋە ســۆزلەيدىغان پاپــۇگاي قۇشــىدىن ئاڭلىســا تىــالۋەت سەجدىســى قىلىشــنى 
كېــرەك قىلمايــدۇ. شــۇنىڭدەك، ســەجدە ئايىتىنــى ئۇيقــۇدا جۆيلــۈپ ئوقۇغــان 
بىرىدىــن ياكــى ھۇشــىنى يۇقاتقــان كىشــىدىن ياكــى تېخــى ئەقىــل تاپمىغــان 
نارىســىدە بالىدىــن ئاڭلىغــان كىشــىگىمۇ تىــالۋەت سەجدىســى قىلىــش كېــرەك 
بولمايــدۇ. چۈنكــى، بــۇالردا ئىــدراك بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن بــۇ ئوقــۇش توغــرا 

ئوقــۇش قاتارىغــا كىرمەيــدۇ)1(. 

كۆپ سەجدە ئايىتىنى ئوقۇسا كۆپ قېتىم سەجدە قىلىش كېرەكمۇ؟

ــرار  ــم تەك ــۆپ قېتى ــۇرۇپ ك ــدا ت ــر ئورۇن ــى بى ــن بىرىن ــەجدە ئايىتىدى س
ئوقۇغــان كىشــى ئۈچــۈن بىــر قېتىمــال ســەجدە قىلىــش كۇپايــە قىلىــدۇ. ئەگــەر 
ــم  ــە قېتى ــىگە قانچ ــان كىش ــدا ئوقۇغ ــە ئورۇن ــى بىرقانچ ــەجدە ئايىتىن ــۇ س ش
ئوقۇغــان بولســا شــۇنچە قېتىــم تىــالۋەت سەجدىســى قىلىــش ۋاجىپتــۇر. ئەممــا 

))) اللباب شرح الكتاب )  - توم 59 _بەت، الفقة الةسالمي 2  - توم )))  - بەت.
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بىــر ئورۇنــدا ياكــى بىرقانچــە ئورۇنــدا بىرقانچــە ســەجدە ئايىتىنــى ئوقۇغــان 
كىشــىنىڭ قانچــە ســەجدە ئايىتــى ئوقۇغــان بولســا شــۇنچىلىك ســەجدە 
ــدە ئوخشاشــتۇر)1(.   ــۇ ھۆكۈم ــۇر. ئوقۇغۇچــى ۋە ئاڭلىغۇچــى ب قىلىشــى ۋاجىپت

قۇرئــان ئوقۇغانــدا ســەجدە ئايىتىنــى قالــدۇرۇپ قويــۇپ ئوقــۇش مەكــرۇھ 
تەھرىمىــدۇر. چۈنكــى بــۇ قۇرئــان كەرىمنىــڭ تەرتىپىنــى بۇزغانلىــق بولىــدۇ)2( 

سەجدە ئايەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سۈرىلەر ۋە ئايەتلەر

سۈرە ئىسمى ئايەت نومىرى:
206  - ئايەت. 1 . ئەئراف   

15 – ئايەت. 2 - رەئد   
49  - ئايەت. 3 - نەھل   

107  - ئايەت. 4 - ئىسرا   
58  - ئايەت. 5 - مەريەم   
18  - ئايەت. 6 - ھەج   
60  - ئايەت. 7 - فۇقان   
24  - ئايەت. 8 - نەمل   
16  - ئايەت. 9 - سەجدە   
24  - ئايەت. 10 - ساد   

37  - ئايەت. 11 - فۇسسىلەت   
62  - ئايەت. 12 - نەجم   
13  - ئايەت. 13 - ئىنشىقاق   

14 - ئەلەق 19  - ئايەت.

قازا نامازالر ھەققىدىكى مەسىلىلەر

قــازا  - بەلگىلەنگــەن ۋاقتــى چىقىــپ كەتكــەن ئىبادەتلەرنى كېيىــن ئورۇنداش 

))) مراقي الفالح )8 - بەت.
)2) الدر المختار ) - توم 729 – 2)7 - بەتلەر.
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دېمەكتۇر.

مۇســۇلمان كىشــىنىڭ نامازالرنــى ۋاقتىــدا ئــادا قىلىشــقا ئەھمىيــەت بېرىشــى 
ناھايىتــى مۇھىــم بولغــان بىــر دىنىــي مەجبۇرىيەتتــۇر. ئۆزۈرســىز تــۇرۇپ نامازالرنى 
ــەن  ــاال: ﴿ھەقىقەت ــالھ تائ ــى ئال ــۇر. چۈنك ــۈرۈش گۇناھت ــە س ــن كەينىگ ۋاقتىدى
نامــاز مۇئمىنلەرگــە ۋاقتــى بەلگىلەنگــەن پــەرز قىلىندى﴾)1(دېگــەن ســۆزىدە، 
بــەش ۋاخ نامازنىــڭ پــەرز ئىكەنلىكىنــى ئېــالن قىلىــش بىلــەن بىرگــە، نامازالرنــى 
ــادا قىلىشــنىڭ  ــۇم ۋاقىتــالر ئىچىــدە ئ كېچىكتۈرمەســتىن، بەلگىلەنگــەن شــۇ مەل
ــالھ  ــلىق ئال ــە قىلماس ــا رىئاي ــاز ۋاقىتلىرىغ ــان. نام ــى جاكارلىغ ــەرز ئىكەنلىكىن پ

ــۇر. ــڭ بەلگىلىمىســىگە ئاســىيلىق قىلغانلىقت تائاالنى

نامازالرنى كېچىكتۈرۈشنىڭ ئۆزۈرلىرى

ئوقۇيالمىغــان  ۋاقتىــدا  قالغانلىــق ســەۋەبىدىن  ئۇنتــۇپ  ياكــى  ئۇيقــۇ 
نامازالرنىــڭ قازاســىنى ئويغانغــان ياكــى ئېســىگە ئالغــان ھامــان ئوقۇســا قــازا 
قىلغانلىقنىــڭ )كېىچىكتۈرگەنلىكنىــڭ( گۇناھــى ئەپــۇ قىلىنىــدۇ. چۈنكــى ئۇيقــۇ 
ۋە ئۇنتــۇش ئۆزۈرلىــرى شــەرىئەتتە ئېتىــراپ قىلىنغــان ئۆزۈرلــەردۇر. بــۇ ھەقتــە 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: »نامازنــى ئۇنۇتقان كىشــى ئېســىگە 
ــارەت يوقتــۇر«)2(.  كەلگــەن ھامــان ئوقۇســۇن. بۇنىڭغــا ئۇنىڭدىــن باشــقا كاپ
يەنــى ۋاقتىــدا ئوقۇيالمىغــان بولســىمۇ، ئېســىگە كەلگــەن ۋاقىتتــا ئوقۇســا، ئــۇ، 
ۋاقتىــدا ئوقۇلغــان نامازغا ئوخشــاش قوبــۇل قىلىنىــدۇ ۋە كېىچىكتۈرگەنلىكنىڭ 

گۇناھىمــۇ ئۇنىــڭ بىلــەن يوققــا چىقىــدۇ دېگەنلىكتــۇر.

ئەممــا نامازنــى قەســتەن )يەنــى، ھورۇنلــۇق، دۇنيــا ھەلەكچىلىكــى، نامــاز 
ــان كىشــى  ــپ ئوقۇغ ــازا قىلى ــەت بەرمەســلىك ســەۋەبىدىن( ق ــا ئەھمىي ۋاقتىغ

))) سۈرە نىسا )0) – ئايەت
)2) ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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گۇناھــكار بولىــدۇ. بىــراق ئوقۇغــان نامىــزى ئــادا تاپقــان بولىــدۇ.

نامازنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىغا تۈرتكە بولغان ئۆزۈرلەر

ــدا،  ــۈرۈم قىلىنىدىغانلىقى ــڭ كەچ ــن نامازنى ــدار ئايالالردى ــز ۋە نىفاس ھەي
ــز ۋە  ــەۋەبتىن، ھەي ــۇ س ــۇر. ب ــردەك ئىتتىپاقت ــرى بى ــالم مەزھەپلى ــە ئىس بارچ
نىفاســلىق ھاللىرىــدا بولغــان ئايالالرنىــڭ بــۇ ئەســنادا ئوقۇمىغــان نامازلىرىنىڭ 

قازاســىنى ئوقۇمايــدۇ.

شــۇنداقال، ئەمدىــال مۇســۇلمان بولغــان كىشــى ئۈچۈنمــۇ بــۇرۇن كاپىرلىــق 
ھالىتىــدە ئوقۇمىغــان نامازالرنىــڭ قازاســى يۈكلەنمەيــدۇ. چۈنكــى ئــۇ بــۇرۇن 
نامــاز ئوقۇشــتىن جاۋابــكار ســانالمايدۇ. ئەممــا ھۇشــىنى يوقاتقــان ياكــى 
ســاراڭ بولغــان كىشــىنىڭ ھۇشســىزلىقى ياكــى ســاراڭلىقى ئالتــە ۋاخ نامازنىــڭ 
ــۇ  ــى ئەپ ــدۇ. بەلك ــازا كەلمەي ــا ق ــا، ئۇنىڭغ ــان بولس ــك داۋام قىلغ ۋاقتىغىچىلى
ــۇرۇن ئوڭشــالغان  ــى ئۆتۈشــتىن ب ــەش ۋاخ نامازنىــڭ ۋاقت ــدۇ. ئەگــەر ب قىلىنى
نامازلىرىنىــڭ  ئوقۇيالمىغــان  ھۇشســىزلىقىدا  ياكــى  ســاراڭلىقىدا  بولســا، 

ــدۇ. قازاســىنى قىلى

شــۇنىڭدەك، مۇرتــەد )ئەســلىدە مۇســۇلمان كېيىــن دىندىــن يېنىــپ 
ــك  ــى مۇرتەدلى ــن، بۇرۇنق ــن كېيى ــا قايتقاندى ــى( ئىمانغ ــان كىش ــر بولغ كاپى
ــان  ــەد بولغ ــى مۇرت ــدۇ. چۈنك ــىنى قىلماي ــڭ قازاس ــى نامازالرنى ۋاقىتلىرىدىك
كىشــى بارلىــق ئەمەللىــرى بېــكار بولــۇپ، خــۇددى ئەســلىدىن كاپىــر بولغــان 
ــان  ــاال قۇرئ ــالھ تائ ــەرز ئەمــەس. ئال ــاز پ ــا نام كىشــىگە ئوخشاشــتۇر. كاپىرغ
ُهْم 

ُ
ْعَمال

َ
ـِـَك َحبَِطــْت أ

َ
ْوئل

ُ
أ
َ
كەرىمــدە: ﴿َوَمــن يَْرتـَـِدْد ِمنُكــْم َعن ِدينـِـِه َفَيُمــْت َوُهَو َكفـِـٌر ف

ــى )ســىلەردىن  وَن﴾ يەن ــادِلُ ــا َخ ــْم فِيَه ــارِ ُه ــاُب انلَّ ْصَح
َ
ــَك أ ِ

َ
ْوئل

ُ
ــَرةِ وَأ ــا وَاآلِخ ْنَي يِف ادلُّ

كىمكــى ئــۆز دىنىدىــن قايتىــپ كاپىــر پېتــى ئۆلســە، ئۇنىــڭ ئەمەللىــرى دۇنيــا 
ۋە ئاخىرەتتــە بىــكار بولــۇپ كېتىــدۇ. بۇنــداق ئادەملــەر دۇزاخ ئەھلىــدۇر ۋە 
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ــالردۇر()1(.  ــۈ قالغۇچى ــا مەڭگ دۇزاخت

شــۇنداقال، ئــۇ مۇرتــەد بولۇشــتىن ئىلگىــرى ھــەج قىلغــان بولســا، بــۇ 
ــان ھەججىســى  ــۇرۇن قىلغ ــى ب ــدۇ. چۈنك ــم كېلى ــا قىلىشــى الزى ــى قايت ھەجن

ــدۇ)2(.  ــەن بولى ــۇپ كەتك ــكار بول ــەن بې ــەۋەبى بىل ــۇش س ــەد بول مۇرت

ــىز  ــى ئۆزۈرس ــۇن، مەيل ــان بولس ــازا بولغ ــى ق ــۆزۈر تۈپەيل ــى ئ ــاز مەيل نام
قــازا بولغــان بولســۇن، ئۇنــى كېچىكتۈرمەســتىن دەرھــال ئــادا قىلىــش پۈتــۈن 

ــەرزدۇر)3(.  ــەن پ ــى بىل ــردەك ئىتتىپاق ــالرنىڭ بى فىقھىشۇناس

قازا نامازالرنى ئوقۇش ئۇسۇلى

قــازا نامــازالر مەيلــى ســەپەر ئۈســتىدە بولســۇن، مەيلــى مۇقىــم )ئــۆز 
يۇرتىــدا( بولســۇن، قازاغــا قالدۇرۇلغــان ۋاقىتتىكــى ئۇســۇلى بويىچــە ئوقۇلىــدۇ. 
مەســىلەن: ســەپەر ئۈســتىدە ئوقۇمــاي قــازا قىلغــان نامازالرنــى مۇقىــم ھالىتىدە 
ئوقۇماقچــى بولغــان كىشــى بــۇ نامازالرنــى ســەپەردىكى ئۇســۇلى بويىچە قەســىر 
قىلىــپ )قىســقارتىپ(، تــۆت رەكئەتلىــك پــەرز نامازالرنــى ئىككــى رەكئــەت 
قىلىــپ ئوقۇيــدۇ. ئەگــەر مۇقىــم ھالىتىــدە قــازا قىلغــان نامازالرنــى ســەپەردە 

ئوقۇماقچــى بولغانــدا تــۆت رەكئــەت قىلىــپ تولــۇق ئوقۇيــدۇ.

ئوقۇلىــدۇ.  بويىچــە  قائىدىســى  ئەســلىدىكى  نامــازالر  قىلىنغــان  قــازا 
ــا ئوخشــاش  ــاز پىشــىن نامىزىغ ــان نام مەســىلەن: قازاســىنى ئوقۇماقچــى بولغ
قىرائىتــى مەخپــى ئوقۇلىدىغــان نامــاز بولســا قىرائــەت مەخپــى ئوقۇلىــدۇ. ئەگەر 
خۇپتــەن نامىزىغــا ئوخشــاش قىرائىتــى ئاشــكارا ئوقۇلىدىغــان نامازالردىــن 
بولــۇپ، ئــۆزى ئىمــام بولســا قىرائــەت ئاشــكارا ئوقۇلىــدۇ. ئەگــەر بــۇ نامازنــى 
ــى  ــۇش ياك ــدە ئوق ــى ئىچى ــا قىرائەتن ــى بولس ــۇز ئوقۇماقچ ــا يالغ ــۆز ئالدىغ ئ

))) بەقەرە سۈرىسى 7)2 - ئايەت.
)2) رد المحتار) – توم 688 - بەت، الدر المختار ) - توم 0)) - بەت.

))) الفقة الةسالمي وةدلتة 2 - توم 7)) - بەت.
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ــدۇر)1(.  ــۇش ئىختىيارى ــق ئوق ئاۋازلى

قازا نامازالرنى ئوقۇشنىڭ تەرتىپى

ــىدىكى  ــاز ئارىس ــى نام ــۇ ۋاقىتتىك ــڭ ش ــتا، قازانى ــى ئوقۇش ــازا نامازالرن ق
ــى  ــازا نامازالرن ــتىمىزدىكى ق ــاۋۋال ئۈس ــى، ئ ــدۇ. يەن ــە قىلىنى ــە رىئاي تەرتىپك
ئوقــۇپ بولــۇپ، ئاندىــن شــۇ ۋاقىتنىــڭ نامىزىنى ئوقۇشــىمىز كېرەك. مەســىلەن: 
بىــراۋ بامــدات نامىزىنــى ۋاقتىــدا ئوقۇيالمىغان بولۇپ، ئۇنىڭ قازاســىنى پىشــىن 
ۋاقتىــدا ئوقۇماقچــى بولســا، ئــاۋۋال ئۇنىــڭ قازاســىنى ئوقــۇپ بولــۇپ، ئاندىــن 

كېيىــن، پىشــىن نامىزىنــى ئوقۇشــى كېــرەك )يەنــى ۋاجىپتــۇر.

ــى ئوقۇماســتىن  ــۇرۇپ ئۇن ــپ ت ــى بىلى ــان نامازن ــازا قىلغ ــەر كىشــى ق ئەگ
ۋاقىتنىــڭ نامىزىنــى ئوقۇســا، ئۇنىــڭ بــۇ ئوقۇغان نامىــزى قوبۇل بىلــەن رەدنىڭ 
ئارىســىدا تۇرىــدۇ. مەســىلەن: بىــراۋ بامــدات نامىزىنــى قــازا قىلغانلىقىنى بىلىپ 
تــۇرۇپ، ئــاۋۋال ئۇنــى ئوقۇماســتىن پىشــىن نامىزىنــى ئوقۇغــان بولســا، پىشــىن 
نامىــزى قوبــۇل بىلــەن رەدنىڭ ئارىســىدا تۇرۇپ قالىــدۇ. ئەگەر ئۇ، ئۈســتىدىكى 
ــان بولســا،  ــى ئوقۇغ ــە ئەســىر نامىزىن ــڭ قازاســىنى ئوقۇماســتىن، يەن بامداتنى
ــدۇ. ئەتىســى  ــۇرۇپ قالى ــڭ ئارىســىدا ت ــەن رەدنى ــۇل بىل ــۇ قوب ئەســىر نامىزىم
بامــدات نامىزىنىــڭ ۋاقتــى چىققۇچىلىــك بــۇ ھۆكــۈم مۇشــۇنداق داۋام قىلىــدۇ. 
يەنــى ئوقۇغــان نامازلىــرى يۇقىرىقىــدەك ئىككــى ئارىــدا قالىــدۇ. ئىمــام ئــەزەم 
ــە  ــازالر نەپل ــان نام ــە قالغ ــى مۇئەللەقت ــڭ كۆرىشــىچە: يۇقىرىق ــۇ ھەنىپىنى ئەب
نامىزىغــا ھېســاب بولىــدۇ. پــەرز ئــادا تاپمايــدۇ. ئەبــۇ يۇســۇف ۋە مۇھەممەدنىڭ 

كۆرىشــىچە: يۇقىرىقــى نامــازالر باتىلــدۇر.

ھــەر ئىككــى قاراشــنىڭ خۇالسىســى يۇقىرىقــى نامازالرنى قايتىدىن ئوقۇشــنى 

)))    اللباب شرح الكتاب ) - توم 0)) - بەت.
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الزىم قىلىــدۇ)1(. 

قازا نامازالرنى ئوقۇشتا تەرتىپنىڭ ئەمەلدىن قېلىشى

تەرتىپ تۆۋەندىكى ئۈچ ھالدا ئەمەلدىن قالىدۇ:

ــا  ــە ۋاخق ــقا( ئالت ــن باش ــانى )ۋىتىردى ــڭ س ــان نامازالرنى ــازا قىلىنغ 1 - ق
ــى  ــڭ ھەممىس ــەش ۋاخ نامازنى ــۈك ب ــر كۈنل ــى بى ــا، يەن ــان بولس ــپ قالغ يېتى
يەنــە ئەتىنىــڭ بىــر ۋاخ نامىــزى بولــۇپ، جەمــى ئالتــە ۋاخ نامــاز ياكــى 
ــدۇ.  ــن قالى ــپ ئەمەلدى ــا، تەرتى ــان بولس ــازا بولغ ــاز ق ــۆپ نام ــۇ ك ئۇنىڭدىنم
ــدۇ.  ــادا قىلســا بولۇۋېرى ــا ئوقــۇپ ئ ــى قاچــان خالىســا شــۇ ۋاقىتت ــۇ نامازالرن ب
ــۇ ئىســالم شــەرىئىتىنىڭ كىشــىلەرنى قىيىــن ئىشــقا تەكلىــپ قىلماســلىقتىن  ب
ئىبــارەت كەڭچىلىكلىرىدىــن بىــرى ۋە ئالــالھ تائاالنىــڭ بەندىلىرىگــە بولغــان 
شــەپقىتىنىڭ ئىپادىســىدۇر. چۈنكــى قــازا قىلىنغــان نۇرغــۇن نامازالرنــى تەرتىپ 
بىلــەن ئوقــۇش تەلــەپ قىلىنغــان بولســا ئىــدى، بــۇ نامــاز كىشــىلەرگە ئەلۋەتتە 

ــى. ــر كەلگــەن بوالتت ئېغى

2 - ۋاقىتنىــڭ تارلىقــى يەنــى شــۇ ۋاقىتتىكــى نامازنىــڭ ۋاقتــى قــازا نامــازالر 
بىلــەن شــۇ ۋاقىتنىــڭ نامىزىنــى ئوقۇشــقا تــار كەلســە، مەســىلەن: پىشــىن 
نامىزىنىــڭ ئاخىرىقــى ۋاقتــى بولــۇپ قېلىــپ پىشــىندىن ئــاۋۋال قــازا نامازالرنــى 
يېتىشــمىگەنلىكتىن،  ۋاقىــت  ئوقۇشــقا  نامىزىنــى  پىشــىن  ئاندىــن  ئوقــۇپ 
نامازنىــڭ ۋاقتــى چىقىــپ كېتىــپ ئوقۇماقچــى بولغــان پىشــىن نامىزىنىمــۇ قــازا 
قىلىــپ قويماســلىق ئۈچــۈن تەرتىپكــە رىئايــە قىلماســتىن، ئــاۋۋال پىشــىن 

ــدۇ. ــرى ئوقۇلى ــازا نامازلى ــن ق ئاندى

3 - ئۇنتــۇش يەنى شــۇ ۋاقىتتىكــى نامازنى ئوقۇيدىغان چاغدا ئۈســتىمىزدە 
قــازا نامــاز بارلىقىنــى ئۇنتــۇپ قالغانلىقتىــن، ئــاۋۋال قازانــى ئــادا قىلماســتىن 
شــۇ ۋاقىتنىــڭ نامىزىنــى ئوقۇغــان بولســاق نامــاز دۇرۇســتۇر. تەرتىــپ ئەمەلدىن 

)1( بدائع الصنائع 1 - توم 131- بەت، الدر المختار 1 - توم 679 – 685 - بەتلەر، مراقي الفالح 75 - بەت.
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قالغــان بولىــدۇ. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال ئۇنتــۇپ قالغاننىــڭ ئۆزرىســىنى قوبــۇل 
قىلىــدۇ. قــازا نامازالرنــى كېيىــن ئوقۇســىمۇ بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
بىــر ھەدىســتە: »ئالــالھ ئۇممىتىمنىــڭ خاتالىقتىــن، ئۇنۇتقانلىقتىــن ياكــى 

زورالنغانلىقتىــن ئىشــلىگەن گۇناھلىرىنــى كەچۈرىۋەتتــى«)1(. 

ــە  ــە رىئاي ــى ئوقۇشــتىكى تەرتىپك ــازا نامازالرن ــە، ق ــۈچ ھالەتت ــى ئ يۇقىرىق
ــدۇ.  ــان بولى ــن قالغ ــە ئەمەلدى ــۈچ ھالەتت ــۇ ئ ــپ ب ــدۇ. چۈنكــى تەرتى قىلىنماي
تەرتىــپ بۇزۇلغــان ئىكــەن، قــازا نامازالرنــى، نامــاز ئوقــۇش مەنئــى قىلىنغــان 

ــدۇ)2(.  ــادا تاپى ــا ئوقۇســا ئ ــالر ســىرتىدا قايســىبىر ۋاقىتت ۋاقىت

قازاسى ئوقۇلىدىغان نامازالر

بــەش ۋاخ نامازنىــڭ پەرزلىــرى، ۋىتىــر نامىــزى ۋە بامــدات نامىزىنىــڭ 
ــا ۋە  ــان بولس ــازا بولغ ــە ق ــەن بىرگ ــەرزى بىل ــەر پ ــى )ئەگ ــۈننىتىنىڭ قازاس س
پىشــىن ۋاقتىغىچــە ئوقۇماقچــى بولســا( ئوقۇلىــدۇ. ئەممــا، جۈمــە، ھېيــت، 
جىنــازە نامازلىــرى ۋە بــەش ۋاخ نامازنىڭ ســۈننەتلىرىنىڭ قازاســى ئوقۇلمايدۇ. 
ــى نامــاز ئوقــۇش مەنئــى قىلىنغــان ۋاقىتالردىــن باشــقا  ــازا بولغــان نامازالرن ق

ــدۇ)3(.  ــقا بولى ــدا ئوقۇش ــىبىر ۋاقىتلىرى ــڭ قايس ــە  - كۈندۈزنى كېچ

مېيىتتىن ناماز ۋە روزىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى

ــپ  ــا  - ئىشــارەت قىلى ــەن ئىم ــدە بېشــى بىل ــان يېرى كېســەل كىشــى ياتق
ــاز ئوقۇيالماســتىن  ــى نام ــق تۈپەيل ــز قالغانلى ــاز ئوقۇشــتىن ئاجى بولســىمۇ نام
ــر بواللمىغــان شــۇ  ۋاپــات ئەتكــەن بولســا، بــۇ كىشــىنىڭ نامــاز ئوقۇشــقا قادى
ھالەتتىكــى نامازلىــرى ئەپــۇ قىلىنىــدۇ. شــۇنىڭدەك، مۇســاپىر بىلــەن كېســەل 
كىشــى رامىزانــدا روزا تۇتمىغــان بولــۇپ، مۇســاپىر يۇرتىغــا قايتىشــتىن، كېســەل 

)1(    ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
)2( بدائع الصنائع 1 - توم 131 - بەت، مراقي الفالح 75 - بەت.

)3( نور اإليضاح ونجاة األرواح 32 - بەت.
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نامــاز كەچــۈرۈم  ۋە  روزا  بۇالردىــن  بولســا،  ئۆلگــەن  بــۇرۇن  ساقىيىشــتىن 
ــدۇ)1(.  قىلىنى

ــى  ــَعها﴾ يەن  وُْس
َّ
 إال

ً
ــا ــُف اهلُل َنْفس

ِّ
ــدە: ﴿الَيَُكل ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ئال

ــدۇ()2(.  ــپ قىلماي ــان ئىشــقا تەكلى ــى كۈچــى يەتمەيدىغ ــالھ ھېچكىمن )ئال

ئوقۇيالمىغان نامازالرنىڭ كاپارىتى يوق

بىــراۋ ھايــات ۋاقتىدا قايســىبىر ســەۋەب بىلەن ئــۆزى ئوقۇمىغــان نامازالرغا 
كاپــارەت )فىدىيە(بېرىــش بىلــەن ئــادا تاپمايــدۇ. باشــقىالرنىڭ ئوقــۇپ قويۇشــى 
بىلەنمــۇ ئــادا تاپمايــدۇ. ھەنەفىــي ۋە شــافىئىي مەزھەپلىرىنىــڭ كېيىنكــى 
ــى  ــەر نامازن ــن بەزىل ــر ئۆلىمالىرىدى ــەن ماۋارائۇننەھ ــن، خۇسۇس ئۆلىمالىرىدى
ــش دۇرۇس  ــارەت بېرى ــۇ كاپ ــان روزا ئۈچۈنم ــپ، تۇتالمىغ ــاس قىلى ــا قىي روزىغ
بولغــان ئىكــەن، نامازنىــڭ ئوقۇيالمىغــان نامــازالر ئۈچۈنمــۇ كاپــارەت )فىدىيــە( 
بەرســە بولىــدۇ، دەپ چىقارغــان پەتىۋاســى بولــۇپ كۆپچىلىــك ئۆلىمــاالر 
تەرىپىدىــن رەت قىلىنىــدۇ. چۈنكــى روزىغــا كاپــارەت بېرىــش مەسىلىســى 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســى ئارقىلىــق بېكىتىلگــەن ھۆكــۈم، ئەمما 

نامــاز ھەققىــدە دەلىــل يــوق.

نامازالرنى جەمئى قىلىپ ئوقۇش مەسىلىسى

شــافىئىي، ھەنبەلىــي ۋە مالىكىــي مەزھەپلىرىگــە كۆرە، ســەپەردە، يامغۇرلۇق 
ــدە پىشــىن  ــات كۈنى ــالر ئۈچــۈن ئەرەف ــەردە، ھاجى ــق ســوغۇق كۈنل ياكــى قاتتى
نامىــزى بىلــەن ئەســىر نامىزىنــى پىشــىن ياكى ئەســىر ۋاقتىدا، شــام نامىــزى بىلەن 
ــپ )ئىككىســىنى  ــى قىلى ــدا جەمئ ــەن ۋاقتى ــى خۇپت ــى شــام ياك ــەن نامىزىن خۇپت
ئارقــا –ئارقىدىــن بىــر ۋاقىتتا(ئوقــۇش جائىــزدۇر. ھەنەفىــي مەزھىپىدىــن باشــقا 

)1( الدر المختار 1 - توم 675 - بەت.
)2(    بەقەرە سۈرىسى ئاخىرقى ئايەت.
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پۈتــۈن ئىســالم مەزھەپلىــرى بــۇ مەســىلىدە بىــردەك ئىتتىپاقتــۇر.

ئىككــى نامازنــى ئالدىنقىســىنىڭ ۋاقتىــدا جەمئــى قىلىــپ ئوقــۇش »جەمئــى 
ــۇش  ــپ ئوق ــى قىلى ــدا جەمئ ــى كېيىنكىســىنىڭ ۋاقتى ــم«، ئىككــى نامازن تەقدى

»جەمئــى تەخىــر« دەپ ئاتىلىــدۇ.

ئەممــا ھەنەفــى مەزھىپىگــە كــۆرە، ھاجىالرنىــڭ »ئەرەفات«تــا ئەســىر بىلەن 
ــەن  ــەن خۇپت ــام بىل ــە« دە ش ــدا، »مۇزدەلىف ــىن ۋاقتى ــى پىش ــىن نامازلىرىن پىش
نامازلىرىنــى خۇپتــەن ۋاقتىــدا ئوقۇشــى جائىــز بولۇپــال قالماســتىن، بەلكــى 
ســۈننەتتۇر. بۇنىڭدىــن باشــقا ۋاقىتــالردا نامازالرنــى جەمئــى قىلىشــقا بولمايدۇ)1(. 

ھەنەفىــي مەزھىپىدىكىلەرنىــڭ »ھــەج ئۈچــۈن »ئەرەفــات« ۋە »مۇزدەلىفە« 
ــقا  ــا ئوقۇش ــر ۋاقىتت ــالپ بى ــى توپ ــى نامازن ــا ئىكك ــقا ۋاقىتت ــن باش دە تۇرغاندى
بولمايــدۇ« دېگەنلىكىنىــڭ دەلىلــى، بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ۋاقىتلىــرى شــەك قوبــۇل 
قىلمايدىغــان كەســكىن، ئېنىــق دەلىللــەر بىلــەن بېكىتىلگــەن پــەرز. شــۇڭا 
ھەدىســلەرگىال تايىنىــپ تــۇرۇپ ۋاقتىــدا ئوقۇشــتىن ئىبــارەت پەرزنــى تــەرك 
ــۇ  ــئۇد رەزىيەلالھ ــى مەس ــلىم ئىبن ــارى ۋە مۇس ــام بۇخ ــدۇ. ئىم ــكە بولماي ئېتىش
ــەن  ــى بىل ــڭ نام ــان: »ئالالھنى ــەت قىلغ ــى رىۋاي ــداق دېگەنلىكىن ــڭ مۇن ئەنھۇنى
قەســەمكى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئەرەفاتتــا پىشــىن بىلەن ئەســىر نامىزىنى، 
مۇزدەلىفىــدە شــام بىلــەن خۇپتــەن نامىزىنــى جەمئــى قىلىــپ ئوقۇغاندىــن باشــقا 

ھېچبىــر نامازنــى ئــۆز ۋاقتىدىــن باشــقا ۋاقىتــالردا ئوقۇغــان ئەمــەس«)2(.

ــى  ــى نامازن ــۇ ئىكك ــقا ۋاقىتالردىم ــن باش ــات ۋە مۇزدەلىفەدى ــا ئەرەف ئەمم
ــۇ  ــى ب ــڭ مەزھىپ ــدۇ دېگۈچىلەرنى ــپ ئوقۇشــقا بولى ــى قىلى ــا جەمئ ــر ۋاقىتت بى

ــۇر. ــەڭ اليىقت ــقا ئ ــەل قىلىش ــۈك ۋە ئەم ــىلىدە كۈچل مەس

ــق  ــرى( ناملى ــڭ دەلىللى ــى ۋە ئۇنى ــالم فىقھ ــه« ) ئىس ــالم وأدتل ــه اإلس »الفق
ــداق  ــىرىدە مۇن ــۇر ئەس ــي مەزك ــە زۇھەيلى ــۇر ۋەھب ــورى دوكت ــەرنىڭ ئاپت ئەس

)1(    اللباب شرح الكتاب 1 - توم 185 -187 - بەتلەر.
)2( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــۇش ھەدىســلەر  ــپ ئوق ــى قىلى ــى جەمئ ــەت شــۇكى، نامازالرن ــدۇ: »ھەقىق دەي
بىلــەن ســابىت بولغانلىقــى ئۈچــۈن جائىــزدۇر. چۈنكــى ھەدىــس قۇرئــان 
كەرىمگــە ئوخشــاش ئىســالم قانۇنشۇناســلىقىنىڭ مەنبەلىرىدىــن بىرىــدۇر«)1(. 

ئەرەفــات ۋە مۇزدەلىفەدىــن باشــقا ۋاقىتالردىمــۇ ئىككى نامازنــى بىر ۋاقىتتا 
جەمئــى قىلىــپ ئوقۇشــقا بولىــدۇ دېگۈچىلەرنىــڭ دەلىلــى ۋە بەلگىلىگــەن 

شــەرتلىرى تۆۋەندىكىلــەر:

1 - يولۇچىــالر نامازالرنىــڭ قــازا بولــۇپ كېتىشــىدىن ئەنسىرىســە بىرىنچــى 
نامازنىــڭ ۋاقتىنــى بىــر ئــاز كېچىكتــۈرۈپ، ئــاۋۋال بىرىنچىســىنى ئاندىــن 
ئىككىنچىســىنى بىــر ۋاقىتتــا جەمئــى قىلىــپ ئوقۇســا بولىــدۇ. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســەپەردە نامازنــى جەمئــى قىلغانلىقــى ھەققىــدە كەلگــەن 
كۈچلــۈك ھەدىســلەر كۆپتــۇر. ئىمــام مۇســلىم ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ 
 ِّ ــوَل اهلل نَّ َرُس

َ
ــەن: }أ ــداق كەلگ ــتە مۇن ــر ھەدىس ــان بى ــەت قىلغ ــن رىۋاي ئەنھۇدى

َمْغــرِِب 
ْ
َعــْرِ. وَال

ْ
ْهــِر وَال َرَها، يِف َغــْزَوةِ َتُبــوَك. َجَــَع َبــْيَ الظُّ

َ
ــالَةِ يِف َســْفَرٍة َســاف َجَــَع َبــْيَ الصَّ

ِعَشــاءِ{ يەنــى  »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەپەرگە چىققىنىــدا نامازالرنــى 
ْ
وَال

ــەن  ــىن بىل ــدە، پىش ــان كۈنى ــى بولغ ــۇك غازىت ــان. تەب ــپ ئوقۇغ ــى قىلى جەمئ
ئەســىر نامىزىنــى ۋە شــام بىلــەن خۇپتــەن نامىزىنى جەمئــى قىلىپ ئوقــۇدى«)2(. 

ئىمــام مۇســلىم ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئۇمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت 
 ، ــْرُ ـِـِه السَّ ــَل ب ِّ إَِذا َعِج قىلغــان بىــر ھەدىســتە مۇنــداق دېيىلگــەن: }َكَن َرُســوُل اهلل
ــەپەر  ــاالمنىڭ س ــەر ئەلەيھىسس ــى »پەيغەمب ــاءِ { يەن ِعَش

ْ
ــرِِب وَال َمْغ

ْ
ــْيَ ال ــَع َب َجَ

ــى  ــى جەمئ ــەن نامازلىرىن ــەن خۇپت ــام بىل ــدا ش ــۇپ، ئالدىرىغان ــتىدە بول ئۈس
ــى«)3(.  ــپ ئوقۇيتت قىلى

ــەت  ــن رىۋاي ــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمادى ــى ئابب ــام مۇســلىم ئىبن ــە ئىم يەن

)1( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 351 - بەت.
)2( »سەھىھ مۇسلىم«5 - توم 176 - بەت.

)3( »سەھىھ مۇسلىم«5- توم 174- بەت، »فەتھۇلبارىي«2 ـ توم 872 ـ بەت.
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ــاَل 
َ
ــاءِ. ق ِعَش

ْ
ــرِِب وَال َمْغ

ْ
ــْرِ، وَال َع

ْ
ــِر وَال ْه ــْيَ الظُّ ــَع َب ِّ َجَ ــوَل اهلل ــُت َرُس يْ

َ
ــى: }َرأ قىلىدۇك

ُُه، 
ْ

تل
َ
ــأ َس

َ
ــَرةَ، ف ــا ُهَرْي بَ

َ
ــُت أ َتْي

َ
أ
َ
ٌء. ف ـِـَك َشْ ل

ٰ
ــْن ذ ــْدرِي ِم ــاَك يِف َص َح

َ
ــِقيٍق: ف ــُن َش ِّ ْب ــُد اهلل َعْب

ــەن  ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ پىشــىن بىل ــەن پەيغەمب ــى  »م ــُه{ يەن َ َق َمَقاتلَ ــدَّ َص
َ
ف

ئەســىر نامىزىنــى ۋە شــام بىلــەن خۇپتــەن نامىزىنــى جەمئــى قىلىــپ ئوقۇغىنىنى 
ــۇ  ــى ئابباســنىڭ ب ــى شــەقىق دەيدۇكــى، »مــەن ئىبن ــالھ ئىبن كــۆردۈم. ئابدۇل
ســۆزىدىن بىرئــاز شــەكلىنىپ قېلىــپ، ئەبــۇ ھۇرەيرەدىــن ســورىۋىدىم، ئــۇ 

ــتىقلىدى«)1(.  ــى تەس ــنىڭ ئېيتقانلىرىن ــى ئابباس ئىبن

قاتارلىــق ســاھابىلەردىن  ئىبنــى جۇبەيــر  ۋە ســەئىد  ئاببــاس  ئىبنــى 
َ اهلُل  ــىَّ ــُوَل اهللِ َص نَّ َرس

َ
ــداق كەلگــەن:} أ ــر ھەدىســتە مۇن رىۋايــەت قىلىنغــان بى

ــَفِر{ يەنــى  »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم  الََتــْيِ يِف السَّ ــَع َبــْيَ الصَّ َم َجَ
َّ
ْيــِه وََســل

َ
َعل

ــى«)2(.  ــپ ئوقۇيتت ــى قىلى ــى جەمئ ــى نامازن ــەپەردە ئىكك س

ــەققەت  ــا مۇش ــى قىلمىس ــى جەمئ ــەن نامازالرن ــەۋەبى بىل ــەل س 2 - كېس
تارتىــپ قېلىشــى ئېنىــق بولغــان كىشــىلەر ئىككــى نامازنــى بىــر ۋاقىتتــا ئوقۇســا 
ــەن،  ــداق كەلگ ــتە مۇن ــر ھەدىس ــان بى ــەت قىلغ ــلىم رىۋاي ــام مۇس ــدۇ. ئىم بولى
ــرِِب  َمْغ

ْ
ــْرِ، وَال َع

ْ
ــِر وَال ْه ــْيَ الظُّ ِّ َب ــوُل اهلل ــَع َرُس ئىبنــى ئاببــاس مۇنــداق دەيــدۇ: }َجَ

ــەر ئەلەيھىسســاالم  ــى »پەيغەمب ــٍر{ يەن ــْوٍف َوالَ َمَط ــْرِ َخ ــِة، يِف َغ َمِديَن
ْ
ــاءِ، بِال ِعَش

ْ
وَال

مەدىنىــدە پىشــىن بىلــەن ئەســىر نامىزىنــى ۋە شــام بىلــەن خۇپتــەن نامىزىنــى 
ــان«)3(.  ــپ ئوقۇغ ــى قىلى ــۇ جەمئ خەۋپســىز ۋە يامغۇرســىز ۋاقىتالردىم

نەۋەۋىينىــڭ شــەرھىدە »ئىبنــى ئابباســتىن رەســۇلۇلالھ نېمــە ئۈچــۈن 
ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر  ئــۇ،  ســورالغىنىدا،  دەپ  قىلــدى؟  شــۇنداق 
ئۈممىتىگــە ئۇڭايلىــق كۆرســىتىش ئۈچــۈن شــۇنداق قىلغــان« دەپ جــاۋاپ 

)1( »سەھىھ مۇسلىم«5 - توم 88 - بەت.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.

)3( »سەھىھ مۇسلىم«5 - توم 178 - بەت.
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بەرگــەن« دەپ قەيــت قىلىنغــان)1(. 

3 - ئۆزۈرلــۈك )ھەمىشــە قېنــى ئېقىــپ تۇرىدىغــان( ئايالالر ئىككــى نامازنى 
بىــر ۋاقىتتــا ئوقۇســا بولىــدۇ. ئىمــام مۇســلىم رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە 
ــِت  ة بِْن

َ
ــْهل ــَر َس َم اََم

َّ
ــل ــِه وََس ْي

َ
ــِيَّ َصــىَّ اهلُل َعل مۇنــداق دەپ قەيــت قىلىنغــان: }اَنَّ انلَّ

َعــْرِ 
ْ
ْهــِر َوَتَعِجْيــِل ال ِخــْرِ الظُّ

ْ
ــا َكَنَتــا ُمْســَتَحاَضَتْيِ بَِتأ مَّ

َ
ُســَهْيٍل ومََحَْصــة بِْنــِت َجْحــٍش ل

ــٍد{ يەنــى »ســۇھەيل قىــزى ســەھلە بىلــەن جەھــش  ــل وَاِح ــا بَِغْس ــِع بَيَْنُهَم َْم وَاجلْ
قىــزى ھەمســە ئىككىســىنىڭ ئۆزۈرلــۈك ۋاقىتلىرىــدا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ئۇالرنــى پىشــىننىڭ ۋاقتىنــى كەينىگــە، ئەســىرنىڭ ۋاقتىنــى ئالدىغــا ســۈرۈپ، 
ئىككــى نامازنــى بىــر ۋاقىتتــا، بىــر تاھــارەت بىلــەن ئوقۇشــقا ئەمــر قىلغــان.«)2( 

4 - بــاال ئېمىتىدىغــان ئايــال ئۈچــۈن بوۋىقىنىــڭ تەرەتلىرىدىــن كىيىمىنــى 
ھەمىشــە يۇيــۇپ بولــۇش قىيىــن بولغانلىقتىــن، – ئالدىنقــى نامازنىــڭ ۋاقتىنــى 
ئاخىرقــى ۋاقتىغىچىلىــك كېچىكتــۈرۈپ، ئىككىنچــى نامازنىــڭ ئاۋۋالقــى ۋاقتىــدا  
- ئىككــى نامازنــى جەمئــى قىلىــپ بىــر ۋاقىتتــا ئوقۇشــنى ئىســالم فىقھىشــۇناس 

ئالىملىــرى دۇرۇس ســانايدۇ)3(.

ــم  ــا ئايرى ــەر نامازغ ــى ھ ــۈك كىش ــان ئۆزۈرل ــۈيدۈكى توختىمايدىغ 5 - س
ــر  ــا بى ــر ۋاقىتت ــى بى ــى نامازن ــڭ ئىكك ــز كەلســە، ئۇنى تاھــارەت ئېلىشــقا ئاجى
تاھــارەت بىلــەن ئوقۇشــى جائىــز ســانالغان. مۇندىــن باشــقا قاتتىــق ســوغۇق 
جائىــز  قىلىــش  جەمئــى  نامازالرنــى  كۈنلــەردە  يامغۇرلــۇق  قاتتىــق  ياكــى 
كۆرۈلگــەن. بىــراق بۇنىــڭ شــەرتى: جەمئــى قىلمىســا مۇشــەققەت ياكــى تــەن 
ســاقلىققا زىيــان يېتىدىغــان شــارائىتتا بولســا جەمئــى قىلىشــقا بولىــدۇ. ئۇنــداق 

ــەس)4(.  ــز ئەم ــا جائى بولمىس

ئەلەيھىسســاالمنىڭ  »پەيغەمبــەر  دېگــەن:  مۇنــداق  شــەۋكانىي  ئىمــام 

)1( ئىمام نەۋەۋىينىڭ »سەھىھ مۇسلىم شەرھى«5 ـ توم 215 ـ بەت.

)2( ئىمام نەۋەۋىينىڭ »سەھىھ مۇسلىم شەرھى«5 ـ توم 214 ـ بەت.
islamway.com 3( مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد اللە فقيە(

)4( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 359 - بەت.
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يامغۇرلــۇق كېىچىــدە شــام بىلــەن خۇپتەننــى جەمئــى قىلغانلىقــى ســابىت 
بولغــان. ھەتتــا ئەبــۇ بەكــرى، ئۆمــەر ۋە ئوســمان قاتارلىــق كاتتــا ســاھابىلەرمۇ 

ــان«)1(.  ــۇنداق قىلغ ش

نامازالرنى جەمئى قىلىشنىڭ شەرتلىرى

ئىككــى نامازنــى جەمئــى قىلغــان ھالــدا، ئۇالرنــى بىــرال ۋاقىتتــا ئارقــا  - 
ــن ئوقۇشــنىڭ شــەرتلىرى تۆۋەنكىچــە: ئارقىدى

1 - نامازنى جەمئى قىلىدىغانلىقىنى نىيەت قىلىش.

ــارەت  ــتىن ئىب ــىنى ئوقۇش ــن كېيىنكىس ــىنى، ئاندى ــاۋۋال ئالدىنقىس 2 - ئ
ــش. ــە قىلى ــە رىئاي تەرتىپك

3 - ئىككى ناماز ئارىلىقىدا ۋاقىت ئۆتكۈزمەستىن، ئارقا  - ئارقىدىن ئوقۇش.

كېمە، ئايروپىالن ۋە ماشىنىدا ناماز ئوقۇش مەسىلىسى

ئىمــام ئــەزەم ئەبــۇ ھەنىپىنىــڭ كۆرۈشــىچە: پاراخــوت، كېمــە، ئايرۇپىــالن، 
پويىــز، ئاپتوموبىــل قاتارلىــق قاتنــاش قۇراللىــرى ئۈســتىدە ســەپەر قىلغانــدا، 
ــاجىب ۋە  ــەرز، ۋس ــزدۇر. پ ــۇش جائى ــاز ئوق ــۇرۇپ نام ــۇ ئولت ــىز تۇرۇپم ئۆزۈرس
ھــەر قانــداق نامازالرنــى شــۇنداق ئولتــۇرۇپ ئوقۇشــقا بولىــدۇ. بىــراق رۇكــۇ ۋە 

ســەجدىلەر بىلــەن ئوقــۇش شــەرتتۇر.

ئەبــۇ يۇســۇف ۋە مۇھەممەدنىــڭ كۆرۈشــىچە: يۇقىرىقى قاتنــاش قوراللىرىدا 
ئۆزۈرســىز ئولتــۇرۇپ نامــاز ئوقــۇش جائىــز ئەمــەس. بــۇ كــۆرۈش كۈچلۈكتــۇر. 
ــش  ــپ كېتى ــى يېقىلى ــش ياك ــى قېيى ــا بېش ــۆرە تۇرس ــۆزۈر ئ ــى ئ ــۇ ئورۇندىك ب

خەۋپــى بولغانلىقىــدۇر. بۇنىڭغــا بىنائــەن كەســكىن ئېيتااليمىزكــى:

1 - پاراخۇتتــا يۈرگەنــدە، نامازالرنــى ئــۆرە تــۇرۇپ ئادەتتىكىــدەك ئوقــۇش 

)1( »نەيلۇل ئەۋتار«3 - توم 216 - بەت.
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ــى  ــش خەۋپ ــپ كېتى ــى يېقىلى ــش ياك ــاش قېيى ــا ب ــى پاراخۇتت ــرەك. چۈنك كې
بولمايــدۇ. چۈنكــى پاراخــۇت ئۆيگــە ئوخشاشــتۇر.

2 - كېمىــدە يۈرگەنــدە كېمــە كىچىــك بولــۇپ، ئــۆرە تۇرســا بېشــى قېيىــش 
ياكــى يېقىلىــش ئېھتىمالــى بولســا، ئولتــۇرۇپ ئوقــۇش جائىــزدۇر. پــەرز، 

ــدۇ. ــا بولى ــۇرۇپ ئوقۇس ــى ئولت ــداق نامازن ــەر قان ــۈننەت ۋە ھ ــاجىب، س ۋس

3 - ئايرۇپىالنــدا يۈرگەنــدە، ئورۇندۇقتىــن چىقىــپ بــوش جايــالردا ئــۆرە 
تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇشــقا )بــوش ئــورۇن تېپىلمىغانلىقتىن(ئىمكانىيــەت بولمىغــان 
ياكــى ئــۆرە تۇرســا بېشــى قايىدىغــان شــارائىتالردا، ئولتــۇرۇپ ئىشــارەت بىلــەن 

نامــاز ئوقــۇش جائىــزدۇر.

ــەن ئىمكانســىز  ــۇرۇپ ئوقــۇش ھەقىقەت ــۆرە ت ــدە، ئ 4 - ماشــىنىدا يۈرگەن
بولغانلىقتىــن، ئەگــەر نامازنــى كېىچىكتۈرســە ئۇنىــڭ ۋاقتــى چىقىــپ كېتىــش 
ئېھتىمالــى بولغــان شــارائىتالردا، ئولتــۇرۇپ ئىشــارەت بىلــەن ماشــىنىنىڭ 
يۆنىلىشــىگە قــاراپ ئوقــۇش جائىــزدۇر. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمدە: 
ــق  ــا تەقۋالى ــڭ يېتىشــىچە ئالالھق ــى )كۈچۈڭالرنى ــَتَطْعُتْم﴾ يەن اْس

َ
ــوا اهلَل ما تَُّق

َ
﴿فا

قىلىــڭالر]دەپ بۇيرىغــان. بۇنــداق شــارائىتتا كۈچىمىزنىــڭ يەتكىنــى ئولتــۇرۇپ 
نامــاز ئوقــۇش بولغاچقــا، بــۇ نامــاز دۇرۇســتۇر.

5 - پــەرز، ۋاجىــپ، تەكىتلىــك ســۈننەت بولغان نامازالردىن باشــقا نەپلىگە 
ئوخشــاش نامازالرنــى ئۆزۈرســىز ھالدىمــۇ، قايســىبىر ۋاقىتتــا ئولتــۇرۇپ ياكــى 
ئىشــارەت بىلــەن ئوقــۇش جائىــزدۇر. بىــراق ســاۋاب جەھەتتــە پەرقلىــق بولىدۇ. 
نەپلــە نامــازالر توغرۇلــۇق پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »نەپلــە 
ــىگە  ــان كىش ــۇرۇپ ئوقۇغ ــدۇر. ئولت ــۇش ئەۋزەل ــۇرۇپ ئوق ــۆرە ت ــى ئ نامازالرن

ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇغــان كىشــى ئېرىشــكەن ســاۋابنىڭ يېرىمــى بېرىلىــدۇ«)1(.

)1(  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 54 - بەت.
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تۆتىنچى بۆلۈم

نامازالرنىڭ تۈرلىرى

 - جامائەت نامىزى
 - جۈمە نامىزى
 - جىنازە نامىزى

 - يولۇچى نامىزى
 - ھېيت نامازلىرى
 - تەراۋىھ نامىزى

 - كېسەل كىشىنىڭ ناماز ئوقۇش كەيپىيىتى

مۇستەھەب نامازالر:
1 - سۇ تىلەش نامىزى
2 - كۇسۇف نامىزى
3 - خەۋپ نامىزى

4 - تەھىيەتۇل مەسجىد نامىزى
5 - چاشگاھ نامىزى
6 - تەھەججۇد نامىزى

7 - تاۋاپ نامىزى

نەپلە نامازالر:
1 - تەۋبە نامىزى

2 - ئىستىخارە نامىزى
3 - ھاجەت نامىزى
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جامائەت نامىزى

ــر تۈركــۈم كىشــىلەرنىڭ  ــەت ســۆزىنىڭ لۇغەتتىكــى مەنىســى ― بى جامائ
ــەت  ــا ئىســالم ئاتالغۇســىدا جامائ ــۇر. ئەمم ــە جــەم بولۇشــى دېمەكت ــر يەرگ بى
مەســجىدتە ياكــى ئۆيــدە ياكــى ھەرقانــداق بىــر جايــدا توپلىنىــپ نامــاز 

ئوقۇغــان كىشــىلەرنى كۆرســىتىدۇ.

ئەممــا جامائــەت نامىــزى – پــەرز، ۋاجىــپ ۋە تەراۋىھ نامازلىرىنــى ئىمامنىڭ 
ئارقىســىدا تــۇرۇپ ئادا قىلىــش دېمەكتۇر.

جامائەت نامىزىنىڭ ھۆكمى

ــك ســۈننەتتۇر.  ــەر ئۈچــۈن تەكىتلى ــۇش ئەرل ــاز ئوق ــەن نام ــەت بىل جامائ
ــان  ــۇز ئوقۇغ ــا يالغ ــۆز ئالدىغ ــڭ ســاۋابى ئ ــان نامازنى ــەن ئوقۇغ ــەت بىل جامائ
نامازدىــن 27 ھەسســە ئارتــۇق بولدىغانلىقىنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: »جامائــەت بىلــەن ئوقۇغــان نامــاز يالغــۇز 

ــدۇر«)1(.  ــاۋابقا ئىگى ــۇق س ــە ئارت ــن 27 ھەسس ــان نامازدى ئوقۇغ

ئايالالرنىڭمــۇ جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقۇشــى جائىــز بولۇپــال قالماســتىن، 
بەلكــى تولىمــۇ ياخشــىدۇ. ئۇالرمــۇ جامائــەت بىلەن نامــاز ئوقۇغانــدا ئەرلەرنىڭ 
ئېرىشــكەن ســاۋابىغا ئوخشــاش ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ. پەقەت مەزھەپ ئالىملىرى 
ئايالالرنــى پىتنــە  - پاســاتقا يېقىــن دېگــەن ئېتىقــاد بىلــەن ئۇالرنىــڭ جامائەت 
بىلــەن نامــاز ئوقۇشــىنى ئانچــە تەشــەببۇس قىلىــپ كەتمىگــەن. بۇ ســەۋەبتىن، 
بىزنىــڭ ئۇيغــۇر دىيارىمىــزدا، ئايالالرنــى مەســجىدلەردىن مەنئــى قىلىدىغــان، 
ئىســالم تەلىماتىغــا يــات، غەلىتــە ئەھۋالــالر تــا ھازىرغىچــە داۋاملىشــىپ 
ــۇنداق  ــىلەرگە ش ــىنى كىش ــجىدكە كىرىش ــڭ مەس ــا ئايالالرنى ــەن. ھەتت كەلگ

))) بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ســەت كۆرســىتىۋەتكەنكى، ئايالــالر كىنــو، تىياتېرالرغــا بارســا، بــازارالردا 
دۇكان ئېىچىــپ ســودا قىلســا ئەيىبلىمەيدىغــان، ئەگــەر بىــرەر مۇســۇلمان 
ئايــال، ھەتتــا ياشــانغان مومــاي بولســىمۇ مەســجىدكە كىرىــپ قالســا، ئۇنىڭغــا 
ــۇ  ــار. ب ــۇ ب ــان كەيپىياتالرم ــان ۋە ئەيىبلەيدىغ ــەن قارايدىغ ــكىنىش بىل سەس
خاتــادۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ھەدىســتە: »ئاياللىرىــڭالر ســىلەردىن 
مەســجىدلەرگە بېرىــش توغرۇلــۇق رۇخســەت سورىســا، ئۇالرنــى مەســجىدلەرگە 

بېرىشــتىن مەنئــى قىلمــاڭالر«)1(.

يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »ئاياللىرىڭالرنــى مەســجىدلەرگە بېرىشــتىن مەنئــى 
قىلمــاڭالر، ئۆيلىرىــدە ئوقۇغىنىمــۇ ئــۇالر ئۈچــۈن ياخشــى«)2(. 

ئەۋالدالرنىــڭ تۇنجــى ئۇســتازلىرى بولغــان ئانىالرنىــڭ مەســجىدلەردە ناماز 
ئوقۇشــى چەكلىنىدىغــان بــۇ غەلىتــە ئــادەت تۈپەيلــى ئانىــالر دىنىــي تەلىــم – 
تەربىيىلەرنــى ۋە قۇرئــان، ھەدىســلەرنىڭ تەلىماتلىرىنــى ئــاڭالش پۇرســىتىدىن 
مەھــرۇم بولغانلىقتىــن، ئــۇالر ئىســالم دىنىنىــڭ ئائىلــە، بــاال تەربىيىلــەش 
ۋە ئىبادەتلەرنىــڭ قائىــدە  - تەرتىپلىــرى توغرىســىدىكى پىرىنســىپلىرى ۋە 
كۆرســەتمىلىرىدىن پۈتۈنلــەي خەۋەرســىز قالــدى. ئىســالم تەلىماتلىرىدىــن 
ــۇ  ــڭ تەربىيىســىدە ئۆســكەن بالىالرم ــۇ ئاڭســىز ئانىالرنى ــان ب خەۋەرســىز قالغ
ئاڭســىز ئۆســۈپ يېتىلــدى. ئەگــەر مەســجىدلىرىمىزدە ئايالــالر ئۈچــۈن ئايرىــم 
جايــالر ئايرىلســا، ئۇالرمــۇ جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقــۇپ ئەرلەرنىــڭ تاپقــان 
ــاڭالپ  ــەرۇپ، ۋەز  - نەســىھەتلەرنى ئ ــر  - م ــۇق ســاۋابلىرىنى تاپســا، ئەم ئارت
ــەپ  ــى ئىســالم تەربىيىىســى بويىچــە تەربىيىل ــن پەرزەنتلىرىن ــى، ئاندى ئۆزلىرىن
يېتىشتۈرســە، بۇنىــڭ نېمــە زىيىنــى بــار؟ ئەكســىچە ئايالالرنــى مەســجىدلەردىن 
بولۇشــى  جامائەتتــە  ئايالالرنىڭمــۇ  تارتتــۇق.  زىيــان  ئۈچــۈن  توســقىنىمىز 

))) ئىمام مۇسىلم ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
)2) ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
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ئەۋالدالرنىــڭ تەربىيىىســى ئۈچــۈن كــەم بولســا بولمايدىغــان بىر مۇھىم ئىشــتۇر.

پىتنــە  - پاســات ھــەر قانداق جايــدا بار. ئۇنىڭدىن ســاقلىنىش ھەركىمنىڭ 
ئۆزىگــە باغلىــق ئىــش. ئايالــالر ئىســالم دىنىــدا كۆرســىتىلگەن دىنىــي قىياپەتتــە 
كىينىىــپ، باشــلىرىغا رومــال )ھىجــاب( ئارتىــپ مەســجىدلەرگە بارســا، ئۇنىــڭ 

ھېچكىمگــە پىتنىســى ياكــى زىيىنــى بولمايــدۇ. بەلكــى پايدىســى بولىــدۇ.

جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇشنىڭ پەزىلىتى

ئىبنــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: »كىمكــى 
ئالــالھ تائاالغــا مۇســۇلمان پېتــى ئۇچرىشىشــنى ئــارزۇ قىلىدىكــەن، ئاشــۇ 
ــاال  ــالھ تائ ــۇن. ئال ــادا قىلس ــۇپ ئ ــر بول ــان ھازى ــان ھام ــا چاقىرىلغ نامازالرغ
ــۇر  ــى كۆرســەتكەن. مەزك ــڭ يوللىرىن ــا ھىدايەتنى ســىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالرغ
نامــازالر ئەنــە ئەشــۇ ھىدايەتنىــڭ يوللىرىدىنــدۇر. ئەگــەر ســىلەر بــۇ نامازالرنــى 
جامائەتتىــن ئايرىلغــان كىشــى ئۆيىــدە ئوقۇغانــدەك ئۆيۈڭلەردىــال ئوقۇســاڭالر 
پەيغەمبىرىڭالرنىــڭ ســۈننىتىنى تــەرك ئەتكــەن بولىســىلەر. پەيغەمبىرىڭالرنىڭ 
ــل تاھــارەت  ــپ كېتىســىلەر. كىمكــى كامى ــەرك ئەتســەڭلەر ئېزى ســۈننىتىنى ت
ــڭ  ــە ئۇنى ــەن، ئەلۋەتت ــول ئالىدىك ــىگە ي ــجىدلەرنىڭ بىرەرس ــۇ مەس ــپ ب ئېلى
ــر  ــر قەدىمــى ئۈچــۈن بى ــدۇ، ھەربى ــن ســاۋاب يېزىلى ــر قەدىمىگــە بىردى ھەربى
مەرتىــۋە قازىنىــدۇ ۋە ھەربىــر قەدىمــى ئۈچــۈن بىردىــن گۇناھــى ئۆچۈرىلىــدۇ. 
بىزنىــڭ جامائىتىمىزنــى كۆرىۋاتىمەنكــى، جامائەتتىــن پەقــەت مۇناپىقــالرال 
مەســجىدكە  بىــزدە  مۇناپىقــالردۇر.  تونۇلغــان  ئــۇالر  قالماقتــا.  ئايرىلىــپ 
بارالمايدىغــان ئاجىــز كىشــىلەرمۇ يۆلــەپ كەلتۈرۈلەتتــى، ئىككــى كىشــى ئۇنىڭ 

ــى«)1(.  ــەت ســېپىگە تۇرغۇزاتت ــەپ جامائ ــن يۆل ئىككــى تەرىپىدى

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »كىمكــى خۇپتــەن نامىزىنــى 
جامائــەت بىلــەن ئــادا قىلىدىكــەن، ئــۇ كېچىنىــڭ يېرىمىنــى ئىبــادەت بىلــەن 

)1( مۇسلىم ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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ئۆتكۈزگەننىــڭ ســاۋابىنى تاپىــدۇ. كىمكــى خۇپتــەن بىلــەن بامــدات نامىزىنــى 
جامائــەت بىلــەن ئــادا قىلىدىكــەن، ئــۇ كېچىنىــڭ ھەممىنــى ئىبــادەت بىلــەن 

ئۆتكۈزگەننىــڭ ســاۋابىنى تاپىــدۇ«)1(. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنە مۇنــداق دېگەن: »قاراڭغۇالردا مەســجىدلەرگە 
يۈرگۈچىلەرگــە قىيامــەت كۈنىدىكــى تولــۇق نۇردىن خۇشــخەۋەر بەرگىن«)2(. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »كىشــىلەر ئــەزان 
ئوقۇلغــان ھامــان مەســجىدكە بېرىــش ۋە بىرىنچــى ســەپتىن ئورۇن ئېلىشــتىكى 
كاتتــا ســاۋابنى بىلســە ئىــدى، بىرىنچــى ســەپتىن ئورۇن تەگمىســە ئۆزئــارا چەك 
ــى.  ــورۇن ئېلىشــقا تىرىشــقان بوالتت تاشلىشــىپ بولســىمۇ بىرىنچــى ســەپتىن ئ
ــە  ــى بىلس ــا ئەجىرن ــتىكى كاتت ــجىدكە بېرىش ــىقىدا مەس ــڭ ئىسس ــۇالر كۈننى ئ
ــۇالردا  ــۇالر قاراڭغ ــى. ئ ــقان بوالتت ــتا مۇسابىقىالش ــجىدكە بېرىش ــدى، مەس ئى
ۋە تــاڭ ســەھەرلەردە مەســجىدكە بېرىشــتىكى كاتتــا ســاۋابنى بىلســە ئىــدى، 

ــەپ بولســىمۇ بارغــان بوالتتــى«)3(.  ئۆمىل

جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇشنىڭ ھېكمىتى

ئىســالم دىنىــدا بۇيرۇلغــان بــەش ۋاخ نامــاز ئىجتىمائىــي تەربىيــە ۋە 
دىنــى  ئىســالم  مەكتەپتــۇر.  بىــر  ئاالھىــدە  يېتشــتۈرىدىغان  ئىنســانالرنى 
ــى  ــۇ نامازالرن ــڭ ب ــرۇپ، ئۇالرنى ــاز ئوقۇشــقا بۇي ــەش ۋاخ نام مۇســۇلمانالرنى ب
ئــادا  ھالــدا  ئىشتىراكىســىز  ئەھلىنىــڭ  جەمئىيــەت  ياشــاۋاتقان  ئۆزلىــرى 
قىلىشــىغا كۇپايــە قىلماســتىن، ئۇنــى جامائــەت بىلــەن )مەســجىدتە( ئوقۇشــقا 
قاتتىــق تەشــەببۇس قىلغــان. چۈنكــى ھــەر قانــداق بىــر جەمئىيــەت بىرلىككــە 
ئېھتىياجلىقتــۇر. بىرلىــك ئــەڭ يىمىرىلمــەس قۇۋۋەتتــۇر. جامائــەت بىلــەن 
نامــاز ئوقــۇش بىرلىــك ۋە ئىناقلىقنىــڭ ۋاسىتىســىدۇر. مۇســۇلمانالر ئــەزان 

)1( تىرمىزى رىۋايىتى.

)2( تىرمىزى رىۋايىتى.
)3( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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چاقىرىلغاندىــن كېيىــن، ھەممىســى ئــۆز مەھەللىلىرىدىكــى مەســجىدلەرگە 
بېرىــپ بىركۈنــدە بــەش قېتىــم توپلىنىــدۇ. ئاندىــن، ئۇنىڭدىــن كەڭــرەك 
دائىرىــدە، ھەپتىــدە بىــر كــۈن جۈمــە نامىزىنــى ئوقۇش ئۈچــۈن توپلىنىــدۇ. مانا 
بــۇ، مۇســۇلمانالرنىڭ ھەپتىلىــك قۇرۇلتىيــى بولــۇپ، بۇنىڭــدا مۇســۇلمانالر ۋەز  
- نەســىھەتلەرنى، تەلىــم  - تەربىيىلەرنــى ئــاڭالش ئارقىلىق دىنىــي بىلىملەرگە 
ئىگــە بولغاننىــڭ ســىرتىدا، ئۆزلىرىنىــڭ يالغــۇز، كۈچســىز ئەمەســلىكىنى، 
بەلكــى پۈتــۈن جامائــەت دىنىــي جەھەتتىــن ئۆزئــارا قېرىنداشــلىق ســۈپىتىدە 
يىمىرىلمــەس بىــر كــۈچ ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىلىــدۇ. ئاندىــن تېخىمــۇ كــەڭ 
كۆلەمــدە ئىككــى ھېيــت نامىزىغــا توپلىنىــدۇ. مانــا بــۇ، مۇســۇلمانالردىكى 
يىللىــق ئىككــى چــوڭ قۇرۇلتايــدۇر. بۇنىڭغــا پۈتــۈن مەھەللــە، يېــزا ۋە شــەھەر 
كەلمەيدىغــان  مەســجىدلەرگە  كۈنلــەردە  باشــقا  ئادەتتــە  ھەتتــا  ئەھلــى، 
ــن  ــۇزۇن ۋاقىتالردى ــەن ئ ــىۋەت بىل ــۇ مۇناس ــدۇ. ب ــتىراك قىلى ــىلەرمۇ ئىش كىش
بېــرى بىــر  - بىــرى بىلــەن كۆرۈشــەلمىگەنلەر، ئارىــدا رەنجىــش يــۈز بېرىــپ 
كۆرۈشــمىگەنلەر ھەممىســى بــۇ مۇبــارەك قۇرۇلتايدىــن كېيىــن، ئــۆز ئــارا 
قۇچاقلىشــىپ كۆرىشــىدۇ ۋە بىرگە خوشــاللىقنى تەنتەنە قىلىشــىدۇ. جەمئىيەت 
ــۇالر چوقــۇم بەختكــە  ــاق بولغــان ئىكــەن، ئ ــاق، ئىتتىپ ئەھلــى مۇشــۇنداق ئىن

ــدۇ. ــەن گۈللىنى ــى بىل ــڭ بەرىكىت ــۇ بىرلىكنى ــۇ ب ئېرىشــىدۇ. جەمئىيەتم

جامائەت نامىزى ئەسكىرىي تەربىيىدۇر)1(

جامائــەت بىلــەن ئوقۇلغان نامازدا ئىتائەتچانلىــق بىلەن ئىنتىزامچانلىقتىن 
ئىبــارەت ئەســكىرىي تەربىيىە بــاردۇر. ھازىرقى مۇســۇلمانالر ئاممىســى ئۆزىنىڭ 
ــش ۋە بىرلىشــىش  ــە قىلى ــا رىئاي ــش، ئىنتىزامغ ــەت قىلى يولباشــچىلىرىغا ئىتائ
دەۋرىدىكــى  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد  كۆتۈرۈشــكە  قــەد  ئارقىلىــق 
ئەرەبلەردىنمــۇ زور ئېھتىياجلىقتــۇر. دۇنيــادا قانــداق بىــر ئەســكىرىي ئىنتىــزام 

)1( دوكتۇر يۇسۇف ئەل قەرداۋىينىڭ »العبادة في اإلسالم« ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى.
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ــۇلمانالر  ــازدا مۇس ــۇن! نام ــا ئوخشىس ــى ئىنتىزامغ ــق نامازدىك ۋە ئىتائەتچانلى
بــاراۋەر، تــۈز ســەپكە تىزىلىــدۇ. پــۇت پۇتقــا، مــۈرە مۈرىگــە تېگىــپ تــۈز تۇرىــدۇ. 
ئىمــام رۇكــۇ قىلســا جامائــەت بىرلىكتــە رۇكــۇ قىلىــدۇ، ســەجدە قىلســا بىرگــە 
ســەجدە قىلىــدۇ. ئىمــام قىرائــەت قىلســا ئــۇالر قــۇالق ســېلىپ تۇرىــدۇ. ئىمــام 
ــە  ــا رىئاي ــۇ ئىنتىزامغ ــى ب ــدۇ. نامازدىك ــاالم بېرى ــى س ــە ھەممىس ــاالم بەرس س

قىلمىغــان كىشــى گۇناھــكار بولىــدۇ.

مەسجىد ئومۇمنىڭ مەكتىپىدۇر

ــق  ــۇم خەل ــاش ئوم ــجىدلەرگە ئوخش ــەپ مەس ــر مەكت ــداق بى ــادا قان دۇني
ــدا چــوڭ  -  ئۈچــۈن كېچــە  - كۈنــدۈز ئوچــۇق تۇرىــدۇ ۋە رەسمىيەتســىز ھال
كىچىــك ھــەر كىمگــە ئېھتىياجلىــق بىلىملەرنــى بېرىــدۇ؟ قانــداق بىــر مەكتــەپ 
مەســجىدكە ئوخشــاش كىشــىلەرگە ئەقىــدە، ئىبــادەت، ئەخــالق، مۇئامىلــە 

ــدۇ؟ ــم بېرەلەي ــازادە بىلى ــن، ئ ــدا، ئەركى مەســىلىلىرىنى چەكلىمىســىز ھال

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ دەۋرىدىــن باشــالپ مەســجىدلەر ئەنــە 
شــۇنداق رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ كەلگــەن ۋە كۆپىنچــە ئىســالم ئەللىرىدىمــۇ 

ــدۇ. ھازىرغىچــە شــۇنداق بولۇۋاتى

مەسجىدكە بېرىشنىڭ ئەدەپلىرى

مەســجىد ئالــالھ تائاالنىــڭ ئۆيــى، مۇســۇلمانالرنىڭ ئىبادەتگاھــى، تەلىــم  
- تەربىيىــە ۋە ئۆگىنىــش ئورنىــدۇر. مەســجىد يەنــە مۇســۇلمانالرنىڭ قەلبىــدە 
مۇقــەددەس ئورنــى ۋە ھۆرمىتــى بولغــان بىــر جــاي. شــۇڭا مەســجىدلەرگە 
تاھارەتســىز كىرىشــكە بولمايــدۇ. نامــاز ئوقۇش ئۈچۈن مەســجىدكە كېلىشــنىڭ 

ئەدەپلىــرى تۆۋەندىكىلــەر:

1 - كەمتەرلىك بىلەن ئالالھ تائاالنىڭ ئۆيىگە كېرىش.

ــاز  2 - مەســجىدكە كىرگــەن ھامــان ئولتۇرماســتىن ئىككــى رەكئــەت نام
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ئوقــۇش. )قايســىبىر مەقســەت بىلــەن كىرگــەن كىشــىمۇ ئوقۇيــدۇ.

3 - ســاۋابنىڭ كۆپــرەك بولۇشــى ئۈچــۈن مەســجىدكە ســالماق قــەدەم 
بىلــەن بېرىــش. چۈنكــى مەســجىدكە بېرىــش ئۈچــۈن ئالغــان ھەربىــر قەدەمگــە 

ئايرىــم ســاۋاب يېزىلىــدۇ.

4 - جامائــەت بىلــەن نامــاز باشــالنغىچىلىك قىبلىگــە قــاراپ ئولتــۇرۇپ، 
ئالــالھ تائاالنىــڭ زىكــرى بىلــەن مەشــغۇل بولــۇش.

5 - ھەر قانداق چوڭ  - كىچىك گۇناھالر ئۈچۈن تەۋبىنى يېڭىالش.

ــدۇرۇش.  ــى تول ــوش ئورۇنالرن ــۈزەش، ب ــەپنى ت ــدا س ــازدا تۇرغان 6 - نام
نامــازدا ســەپنى تــۈزەش ناھايىتــى مۇھىمــدۇر. بــۇ مەســىلە نامازنىــڭ دۇرۇس 
بولۇشــىغا ئاالقىــدار بولــۇپ، بــۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەپ 
كۆرســەتكەن: »ســەپلىرىڭالرنى تــۈزەڭالر. ھەقىقەتــەن ســەپنىڭ تــۈز بولۇشــى 

نامازنىــڭ تولــۇق ئــادا بولۇشــى دېگەنلىكتــۇر«)1(. 

7 - نامازغــا چىرايلىــق كىيىنىــپ بېرىــش. ئىســالم دىنــى گۈزەللىــك ۋە 
ــك ۋە  ــە مەدەنىيەتلى ــىلەرنى ھەمىش ــۇ كىش ــن، ئ ــى بولغانلىقتى ــق دىن پاكىزىلى
ــى  ــجىدكە بارغانــدا كىيىملەرن ــدۇ. خۇسۇســەن، مەس ــقا چاقىرى ــز بولۇش پاكى
تــۈزەپ، ئاالھىــدە گــۈزەل يارىشــىملىق ھالــدا بېرىــش ســاۋابتۇر. ئالــالھ تائــاال 
 بـَـِي آَدَم ُخــُذوا زِْينََتُكــْم ِعْنــَد ُكِّ َمْســِجٍد﴾ 

َ
قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿يــا

يەنــى )ئــى ئــادەم بالىلىــرى! ھــەر نامــاز ۋاقتىــدا چىرايلىــق كىيىمىڭالرنــى 
كىيىــڭالر.﴾ )2(

ئىماملىق ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر

ئىمــام  - جامائەتنىــڭ ئالدىــدا تــۇرۇپ ئۇالرغــا نامازنــى باشــالپ ئوقــۇپ 

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئەئراف سۈرىسى 31 - ئايەت.
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بېرىدىغــان كىشــى دېمەكتــۇر.

ئىماملىقنىڭ شەرتلىرى

1 - ئىمام بولغان كىشىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى.

2 - بالىغ )15 ياشتىن يۇقىرى( بولۇشى.

3 - ئاقىل )ئەقلى  - ھۇشى جايىدا( بولۇشى.

4 - ئەر بولۇشى.

5 - قۇرئان سۈرىلىرىنى يادا ۋە توغرا ئوقۇشنى بىلىدىغان بولۇشى.

6 - ئۆزۈرلــۈك )كــۆپ بۇرنــى قانايدىغان ياكى ســۈيدۈكىنى تۇتالمايدىغان( 
شەرتتۇر)1(.  بولماسلىقى 

ئىماملىققا ھەقلىق بولغۇچىالر

شــەرتلەرگە  يۇقىرىقــى  قىســمى  كــۆپ  ياكــى  ھەممىســى  جامائەتنىــڭ 
الياقەتلىــك بولۇپ، ھەممىســى ئوخشــاش ســەۋىيەدە بولۇپ قالغانــدا، ئۇالرنىڭ 
ئارىســىدىن ئىمــام بولىدىغــان كىشــى مۇنــۇ تەرتىــپ بويىچــە تاللىنىــدۇ: ئــەڭ 
ــاۋۋال دىنىــي مەســىلىلەرنى، خۇسۇســەن نامــاز ئەھكاملىرىنــى باشــقىالردىن  ئ
ياخشــى بىلىدىغــان بولغىنــى، ئاندىــن قۇرئاندىــن كۆپــرەك يــادا بىلىدىغــان ۋە 
ــۋادار  ــەڭ تەق ــن ئ ــى، ئاندى ــەت قىالاليدىغىن ــەڭ چىرايلىــق ھــەم توغــرا قىرائ ئ
بولغىنــى، ئاندىــن يېشــى چوڭــراق بولغىنــى، ئاندىــن ئەخالقــى گــۈزەل بولغىنــى 
ئىماملىققــا تاللىنىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنداق دېگــەن: »جامائەتكە 
ــەر  ــام بولســۇن، ئەگ ــەڭ ياخشــى ئوقۇيدىغــان كىشــى ئىم ــى ئ ــان كەرىمن قۇرئ
ئــۇالر قۇرئــان ئوقۇشــتا ھەممىســى ئوخشــاش ســەۋىيەدە بولغانــدا، ســۈننەتنى 

)1( الدر المختار 1 - توم 513 - بەت، بدائع الصنائع 1 - توم 156 - بەت.
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ئــەڭ ياخشــى بىلىدىغىنــى ئىمــام بولســۇن«)1(. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »نامىزىڭالرنىــڭ قوبــۇل 
بولۇشــىدىن خوشالنســاڭالر، ســىلەرگە ئۆلىمالىرىــڭالر ئىمــام بولســۇن، چۈنكــى 

ئــۇالر ئالــالھ بىلــەن ســىلەرنىڭ ئاراڭالردىكــى ئەلچىــڭالردۇر«)2(. 

جامائەتنىــڭ ھەممىســى يۇقىرىقى ســۈپەتلەردە ئوخشــاش بولــۇپ قالغاندا، 
ئــۇالر ئــۆز ئــارا چــەك تاشلىشــىش ياكــى جامائەتنىــڭ تاللىشــى ئارقىلىــق 
ــىپ  ــەت ئىختىالپلىش ــتا جامائ ــام تالالش ــدۇ. ئىم ــا تەيىنلىنى ــى ئىماملىقق بىرس
قالســا، كــۆپ ســانلىقنىڭ رەيــى ھېســابقا ئېلىنىــدۇ. ئۆيــدە جامائــەت بولــۇپ 
نامــاز ئوقۇغانــدا، ئــۆي ئىگىســى ئىماملىققــا ســاالھىيەتلىك بولســا ئــۆزى ئىمــام 
ــە  ــڭ ئۆيىگ ــەن: »بىراۋالرنى ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــدۇ. پەيغەمب بولى
ــڭ ئىگىســىدىن  ــى شــۇ ئۆينى ــام بولمىســۇن، بەلك ــا ئىم ــان كىشــى ئۇالرغ بارغ

ــام بولســۇن«)3(.  بىرســى ئىم

دۆلــەت مۇپتىســى بــار يــەردە ئۇنىڭدىــن باشــقىالر ئىمــام بولمايــدۇ. مۇپتــى 
ــجىدنىڭ  ــدار مەس ــي ئەمەل ــۇلمان دىنى ــىبىر مۇس ــقا قايس ــن باش ــى قازىدى ياك
ــى رەســمىي  ــدۇ. چۈنك ــاز ئوقۇيالماي ــۈپ نام ــا ئۆت ــڭ ئالدىغ رەســمىي ئىمامىنى

ــدۇر)4(.  ــن ئەۋزەل ــا ئۇالردى ــۆز مەســجىدىدە ئىماملىقق ئىمــام ئ

ئىماملىقى مەكرۇھ بولىدىغانالر

نامازالردا جامائەتكە ئىمام بولۇشى مەكرۇھ سانالغانالر تۆۋەندىكىچە:

ــان  ــپ كەتمەيدىغ ــە قىلى ــە رىئاي ــە ئانچ ــەرىئەتنىڭ چەكلىمىلىرىگ 1 - ش
پاســىق ئالىــم. ئەممــا مۇنــداق كىشــىنىڭ ئىمــام بولــۇپ ئوقۇغــان نامىــزى 
بولمىغــان  بىــرى  ھەقلىقــرەك  ئۇنىڭدىــن  ئىماملىققــا  ئەگــەر  دۇرۇســتۇر. 

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئىمام تەبەرانىي رىۋايىتى.

)3( ئىمام ئەھمەد ۋە ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.
)4( الدر المختا 1 - توم 520 – 522 - بەتلةر، فتح القدير 1 - توم 245 – 247 - بەتلەر.
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ئەلۋەتتــە مەكرۇھســىز دۇرۇســتۇر. چۈنكــى  ئىماملىقــى  ئۇنىــڭ  شــارائىتتا، 
ــىنىڭ  ــكار كىش ــى ۋە گۇناھ ــداق ياخش ــەر قان ــاالم »ھ ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

كۆرســەتكەن)1(.  دەپ  ئوقۇۋېرىــڭالر«  نامــاز  ئارقىســىدا 

2 - ئەمــا  - ئەمــا كىشــىنىڭ ئىماملىقىنىــڭ مەكــرۇھ سانىلىشــىنىڭ ســەۋەبى، 
ئۇنىــڭ كۆرەلمىگەنلىكــى ئۈچــۈن بەدىنــى ۋە كىيىمىنى پاســكىنىلىقالردىن ھەمىشــە 
ــراق  ــن ئالىم ــە ئۇنىڭدى ــا جامائەتت ــدى. ئەمم ــن ئى ــاك تۇتالىشــىنىڭ قىيىنلىقىدى پ
ــۆرە،  ــە ك ــافىئىي مەزھىپىگ ــدۇر. ش ــى ئەۋزەل ــڭ ئىماملىق ــا، ئۇنى ــى بولمىس بىرەرس
ئەمــا كىشــىنىڭ ئىماملىقــى مەكرۇھســىز دۇرۇســتۇر. چۈنكــى ئەمــا كىشــى نامازدىكى 

»خۇشــۇء« ئالــالھ بىلەنــال بولــۇش( ئىشــىدا باشــقىالردىن ھۇشــيار كېلىــدۇ.

بۇنــداق  ياقتۇرۇلمىغــان كىشــى.  تەرەپتىــن  ئىماملىقــى جامائــەت   - 3
تەھرىمــى  مەكــرۇھ  كــۆرە،  مەزھىپىگــە  ھەنەفىــي  ئىماملىقــى  كىشــىنىڭ 
ــىدىدۇر.  ــى دەرىجىس ــرۇھ تەنزىھ ــەردە مەك ــقا مەزھەپل ــا باش ــانىلىدۇ، ئەمم س
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »جامائــەت ياقتۇرمىســىمۇ ئۆزىچــە 

ئىمــام بولىۋالغــان ئادەمنىــڭ نامىزىنــى ئالــالھ قوبــۇل قىلمايــدۇ«)2(. 

ــر ئېقىمــى ئومۇمىــي مۇســۇلمانالردا  ــۆزى مۇســۇلمان بولســىمۇ، پىكى 4 - ئ
مەســىلەن:  كىشــى.  بولغــان  باشــقىچە  يوســۇندىن   - قائىــدە   تونۇلغــان 
شــىئەلەرنىڭ پۇتالرنــى يۇيــۇش ئورنىغــا مەســھى قىلىشــى ۋە ئاياغالرغا مەســھى 
قىلىشــنى ئىنــكار قىلغىنىغــا ئوخشــاش. ئۇالرنىــڭ بــۇ قىلغانلىــرى شــەرىئەتتە 
بەلگىلەنگەنلەرنــى ئىنــكار قىلغانلىقتىــن ئەمــەس، بەلكــى دەللىلەرنــى تەۋىــل 

ــدى)3(.  ــن ئى ــەت قىلغانلىقىدى ــق شــۇ چۈشــەنچىگە قانائ ــش ئارقىلى قىلى

ھەنبەلىــي مەزھىپىدىــن باشــقا مەزھەپلــەردە، زىنادىــن بولغــان كىشــىنىڭ 
ئىماملىقــى مەكرۇھتــۇر، ئەممــا ئۇنــى جامائەت ئۆزلىــرى تالالپ ئىمام قىلىۋالســا 

)1( دار قۇتنىي رىۋايىتى.
)2( ئىمام ئەبۇداۋۇد، ئىمام ئىبنى ماجە ۋە ئىمام  تىرمىزىي رىۋايىتى.

)3( الــدر المختــار 1 - تــوم 522 – 531 - بەتلــەر، بدائــع الصنائــع 1 - تــوم 156 - بــەت، فتــح القديــر 1 -تــوم 247 – 
249 - بەتلــەر.
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ھېــچ ۋەقەســى يــوق، دېيىلگــەن. بۇالرنىــڭ مۇنــداق دېيىشــىدە قۇرئــان كەرىــم 
ــى  ــڭ بەزىس ــۇ مەزھەپلەرنى ــوق. ب ــپات ي ــل – ئىس ــلەردىن دەلى ــى ھەدىس ياك
»زىنادىــن بولغــان ئــادەم ئادەتتــە كىشــىلەر تەرىپىدىــن ياقتۇرۇلمايــدۇ. شــۇڭا 
ئۇنىــڭ ئىماملىقــى مەكرۇھتــۇر« دېســە، بەزىســى »زىنادىــن بولغــان ئــادەم ئاتــا  
- ئانىســىنىڭ تەربىيىســىدىن مەھــرۇم بولغانلىقتىــن، ئــۇ ئــەدەپ – ئەخــالق ۋە 
ئىلمىــي جەھەتتــە ياخشــى تەربىيىلىنەلمەيــدۇ« دەيــدۇ. كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتىكــى، 
بۇالرنىــڭ »زىنــا بالىســىنىڭ ئىمــام بولۇشــى مەكرۇھتــۇر« دېگــەن بــۇ قارىشــى 
ســەرگە ئولتۇرمايدىغــان پۈچــەك قاراشــتۇر. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال قۇرئــان 
ــر  گۇناھــكار باشــقا بىرىنىــڭ  ــى )بى ــَرى﴾ يەن ْخ

ُ
ــِزُر وَازَِرٌة وِْزَر أ كەرىمــدە: ﴿َوالَ تَ

قىلغــان  زىنــا  ئانىســى  ئاتــا –  دېگــەن تۇرســا،  گۇناھىنــى كۆتۈرمەيــدۇ﴾ 
بولســا بالىســىنىڭ نېمــە گۇناھــى بــار؟ زىنادىــن بولغــان بولســىمۇ ئىماملىققــا 
ســاالھىيەتلىك بولــۇپ يېتىشــكەن بىــرى بولســا، ئۇنىــڭ ئىماملىقــى نېمىشــكە 

مەكــرۇھ بولىدىكــەن؟

ئىسالم ئۇممىتىنى چەتكە قېقىشنىڭ خاتالىقى

ــەت  ــل جامائ ــل مەزھــەپ، ھەرخى ــان ھــەر خى ــن بولغ ئىســالم ئۇممىتىدى
ۋە ھەرخىــل تائىپــە كىشــىلىرىنى ئۇالرنىــڭ ئىســالم شــەرىئىتى رەت قىلىدىغــان 
بىدئــەت )دىندىــن ســانالمايدىغان ئىشــالر( نــى ســادىر قىلغانلىقــى ياكــى 
كۇپۇرلــۇق دائىرىســىگە كىرمەيدىغــان دەرىجىدىكــى پىكىــر ئېقىمــى ســەۋەبلىك 
كاپىرالردىــن ساناشــقا ياكــى ئۇالرنــى چەتكــە قېقىشــقا بولمايــدۇ. »ھەتتــا 
ھــاالل  ئۈچــۈن  ئۆزلىــرى  مۈلكىنــى   – مــال  ۋە  قېنىنــى  مۇســۇلمانالرنىڭ 
قىلىدىغــان  ئىنــكار  ســۈپەتلىرىگە  بــەزى  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  ســانايدىغان، 
ئۇالرنىــڭ  چۈنكــى  بولمايــدۇ.  قاراشــقا  دەپ  كاپىــرالر  خاۋارىجالرنىمــۇ 
ئەمەســلىكىنى  كۇففارالردىــن  ئۇالرنىــڭ  قىلىنىشــى  قوبــۇل  گۇۋاھلىقىنىــڭ 
ــەس،  ــن ئەم ــرى شــەرىئەتنى رەت قىلغانلىقتى ــڭ قىلغانلى ــىتىدۇ. ئۇالرنى كۆرس
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ــدى«)1(.  ــل قىلىشــتا خاتاالشــقانلىقتىن ئى ــى تەۋى بەلكــى شــەرىئەت دەلىللىرن

ــى  ــەت ياك ــرەر جامائ ــان بى ــادىر قىلىدىغ ــەت س ــەن، بىدئ ــا بىنائ بۇنىڭغ
ــدۇ.  ــقا بولى ــاز ئوقۇش ــىدا نام ــڭ ئارقىس ــان ئىمامنى ــۇب بولغ ــە مەنس مەزھەپك
كېيىنكــى ۋاقىتــالردا بىزنىــڭ ئۇيغــۇر دىيارىمىــزدا، بــەزى مۇســۇلمانالردىكى بىــر 
قىســىم بىدئــەت ياكــى شــەرىئەت دەلىللىرىنــى چۈشــىنىش جەھەتتــە شــۇنداق 
قوبــۇل قىلىنغــان خاتــا پىكىرلەرنــى باھانــە قىلىــپ، ئۇالرنــى مۇســۇلمانلىقتىن 
چىقىرىــپ تاشــاليدىغان، ھەتتــا بىــر جامائەت يەنە بىــر جامائەتنىڭ ئارقىســىدا 
ــا  ــرى ئوتتۇرىغ ــزم ئېقىملى ــى رادېكالى ــان يېڭ ــنى راۋا كۆرمەيدىغ ــاز ئوقۇش نام
چىقىشــقا باشــلىدى. بــۇ مۇســۇلمانالر جەمئىيىتــى ئۈچــۈن خەتەرلىــك ئېقىمدۇر. 
مۇســۇلمانالرنىڭ ئىتتىپاقــى ۋە بىرلىكــى قۇرئــان كەرىمنىــڭ كەســكىن ئەمــرى 
بىلــەن پــەرزدۇر. مەكرۇھ ســانالغان ئىشــالر يۈزىســىدىن ھەتتا بىرەر ســۈننەتنى 
بەرپــا قىلىــش ئۈچۈنمــۇ پەرزنــى تــەرك ئېتىشــكە قەتئىــي بولمايــدۇ. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ: »ھــەر قانــداق ياخشــى ۋە گۇناھــكار كىشــىنىڭ ئارقىســىدا 
نامــاز ئوقۇۋېرىــڭالر«)2( دېگــەن كۆرسەتمىســىمۇ بۇنــى مەقســەت قىلغــان 
بولۇشــى مۇمكىــن. بۇھەدىــس گۇناھــكار كىشــىنىڭ ئارقىســىدا نامــاز ئوقۇشــنى 
تەشــەببۇس قىلىــش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى جامائەتنىــڭ بىرلىكىنــى ســاقالپ 

قېلىشــنىڭ مۇھىملىقــى ســەۋەبتىن ئېيتىلغــان بولۇشــى ئېھتىمــال.

ئىمامغا ئەگىشىشنىڭ شەرتلىرى

1 - ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىشــنى نىيــەت قىلىــش. ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلماقچى 
بولغــان كىشــى نامازنــى باشالشــتا تەكبىــر ئېيتىشــتىن بــۇرۇن ھەم ئــۆز نامىزىغا 
ھــەم ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىشــقا )ئويغۇنلىشىشــقا( نىيــەت قىلىشــى الزىــم. 
مەســىلەن: »نىيــەت قىلدىــم ئالــالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن شــۇ ۋاقىتنىــڭ پەرزىنــى 

)1( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 187 - بەت.
)2(    دارقۇتنى رىۋايىتى
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ئــادا قىلىشــقا، ئىقتىــدا قىلدىــم بــۇ ئىمامغــا« دەپ نىيــەت قىلىــش.

2 - ئىمام بىلەن جامائەت ئوتتۇرىسىدا ئايالالر سېپى بولماسلىقى.

3 - جامائــەت ئىمامنىــڭ ئارقىســىدا بولۇشــى، ئارىلىقتــا بوشــلۇق قالدۇرلىشــى 
كېرەك.

4 - جامائەت ئىمامنى كۆرەلىشى ياكى ھېچبولمىغاندا ئاۋازىنى ئاڭلىيالىشى.

5 - ئامالســىز قالمىغــان شــارائىتتا ئىمــام بىــر بىنــادا، جامائــەت باشــقا بىــر 
بىنــادا بولماســلىقى الزىــم.

6 - ئىمــام بىلــەن جامائەتنىــڭ ئارىســىدا قېيىــق ئۆتەلىگىــدەك ئۆســتەڭ 
ياكــى ھــارۋا ماڭالىغىــدەك يــول بولماســلىقى.

7 - جامائــەت بىــر كىشــىدىن كــۆپ بولغانــدا، ئىمامنىــڭ جامائەتتىــن ئەڭ 
ئــاز دېگەنــدە بىــر پــۇت مىقــدارى ئالدىــدا تۇرۇشــى، ئەگــەر ئىمامدىــن باشــقا 
جامائــەت بىــرال كىشــى بولســا، ئۇنىــڭ ئوشــۇقى ئىمامنىــڭ ئوشــۇقىدىن ئارقىــدا 

تۇرۇشــى شــەرتتۇر)1(. 

جامائەت توغرىسىدىكى مەسىلىلەر

ــۈك  ــىنىڭ ئۆزۈرل ــىز كىش ــا، ئۆزۈرس ــك بالىغ ــى كىچى ــا ياك ــڭ ئايالغ ئەرنى
ــى بىلمەيدىغــان بىرىگــە  ــاز ئەھكاملىرىن ــم ياكــى قارىينىــڭ نام كىشــىگە، ئالى
ئىقتىــدا قىلىشــى جائىــز ئەمــەس. ئەممــا تاھــارت ئالغــان كىشــىنىڭ تەيەممــۇم 
قىلغــان كىشــىگە، ئــۆرە تۇرغــان كىشــىنىڭ ئولتــۇرۇپ نامــاز ئوقۇيدىغــان 
ــزدۇر.  ــدا قىلىشــى جائى ــق بولســا  - ئىقتى ــن ھەقلى كىشــىگە  - ئەگــەر ئۆزىدى
ــڭ  ــان ئادەمنى ــە ئوقۇماقچــى بولغ ــە نەپل ــان ئادەمگ ــەرز ئوقۇۋاتق شــۇنداقال، پ
ــان  ــى بولغ ــى ئوقۇماقچ ــر پەرزن ــقا بى ــا باش ــزدۇر. ئەمم ــى جائى ــدا قىلىش ئىقتى
ــدا  ــڭ ئىقتى ــان ئادەمنى ــى بولغ ــى ئوقۇماقچ ــر پەرزن ــقا بى ــە باش ــە يەن ئادەمگ

)1( الــدر المختــار 1 - تــوم 522 – 531 - بەتلــەر، بدائــع الصنائــع 1- تــوم 138 – 146 - بەتلــەر، اللبــاب شــرح الكتــاب 
1 - تــوم 84 - بــەت.
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ــەس)1(.  ــز ئەم قىلىشــى جائى

بىــراۋ بىــر ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــپ نامــاز ئوقــۇپ بولــۇپ، كېيىــن ئىمامنىڭ 
تاھارەتســىز ئىكەنلىكىنــى بىلســە، نامازنــى قايتــا ئوقۇشــى الزىــم كېلىدۇ.

ئايالــالر ئۆزلىــرى ئايرىــم جامائــەت بولــۇپ نامــاز ئوقۇغانــدا، ئىمــام بولغــان 
ــدۇ.  ــىدا تۇرى ــەپنىڭ ئوتتۇرىس ــى س ــدۇ، بەلك ــا چىقماي ــەپنىڭ ئالدىغ ــال س ئاي

ئۆزۈرســىز ئايالنىــڭ ئۆزۈرلــۈك ئايالغــا ئىقتىــدا قىلىشــى جائىــز ئەمــەس)2(. 

جامائەت سېپىنىڭ تەرتىپى

ــەپتە  ــى س ــن كېيىنك ــەر، ئاندى ــەپتە ئەرل ــى س ــن ئاۋۋالق ــن كېيى ئىمامدى
بالىــالر، ئاندىــن خۇنســاالر )ئىككــى جىنســلىقالر(، ئــەڭ ئاخىرىــدا ئايالــالر 
ســەپ تۇتىــدۇ. ئايالالرنىــڭ ئەرلــەر بىلــەن بىــر ســەپتە تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇشــى 
قەتئىــي جائىــز ئەمــەس. ئايالــالر ئەرلەرنىــڭ ئارقىســىدا ئايرىــم ســەپ تۈزىشــى 
ۋە ئەرلــەر ســېپى بىلــەن ئايالــالر ســېپى ئارىلىقىــدا توســاق بولۇشــى الزىــم)3(. 

ئايــال بىلــەن ئــەر بىــر ســەپتە تــۇرۇپ نامازغــا تۇرغــان بولســا، گەرچــە بــۇ 
ئــەر شــۇ ئايالنىــڭ مەھرىمــى )ئاتىســى ياكى ئېــرى ياكى قېرىندىشــى( بولســىمۇ، 
ئايالنىــڭ يېنىــدا تۇرغــان مەزكــۇر ئەرنىــڭ نامىــزى بۇزۇلىــدۇ. شــۇنداقال، ئايــال 
ئەرلــەر ســېپىنىڭ ئوتتۇرىــدا تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇســا، ئــۈچ كىشــىنىڭ  - ئايالنىڭ 
ــان  ــىدا تۇرغ ــەن ئارقىس ــى بىل ــى كىش ــان ئىكك ــدە تۇرغ ــول تەرىپى ــوڭ ۋە س ئ

كىشــىنىڭ نامىــزى بۇزۇلىــدۇ)4(. 

ئالدىنقى سەپتە تۇرۇشنىڭ پەزىلىتى

ــدا ئالدىنقــى ســەپتە تۇرۇشــقا تېرىشــىش  جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقۇغان

)1( قدوري 7 - بەت.
)2( اللباب شرح الكتاب 40 - بەت.

)3( اللباب شرح الكتاب1 - توم 41 - بەت.
)4( ردالمحتار 535 – 537 - بەتلەر.
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مۇســتەھەب ئەمەللەردىــن ســانىلىدۇ. چۈنكــى مۇنــداق قىلىشــنىڭ ســاۋابى 
كــۆپ بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ئەگــەر ئالدىنقــى 
ــدى،  ــى كىشــىلەر بىلســە( ئى ــى بىلســەڭلەر )ياك ســەپتە تۇرۇشــنىڭ پەزىلىتىن

ــڭالر«)1(.  ــى ســەپكە ئېرىشــىش ئۈچــۈن چــەك تاشالشــقان بوالتتى ئالدىنق

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »ئەرلــەر ســېپىنىڭ ئــەڭ 
ــېپىنىڭ  ــالر س ــىدۇر. ئايال ــى ئاخىرقىس ــەڭ يامىن ــى ۋە ئ ــى ئالدىنقىس ياخشىس

ئــەڭ ياخشىســى ئاخىرقىســى ۋە ئــەڭ يامىنــى ئالدىنقىســى دۇر«)2(. 

ئەرلەرنىــڭ ئالدىنقــى ســەپتە تۇرۇشــىنىڭ ياخشــىلىقى ئالدىنقــى ســەپنىڭ 
تۇرۇشــىنىڭ  ســەپتە  ئاخىرقــى  ئايالالرنىــڭ  يۇقىرىلىقىدىــن؛  پەزىلىتىنىــڭ 
ياخشــىلىقى ئۇالرنىــڭ ئەرلەرگە ئارىلىشــىپ ناماز ئوقۇشــتىن يىراق بولۇشــىنىڭ 

ــن ئىــدى)3(.  ئەۋزەللىكىدى

ئارقا سەپتە ئۆزى يالغۇز تۇرغان كىشىنىڭ مەسىلىسى

ئىســالم فىقھىشۇناســلىرى جامائــەت نامىزىنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى ســەپتە 
ئــۆزى يالغــۇز تــۇرۇپ ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان كىشــىنىڭ نامىــزى قوبــۇل 
بوالمــدۇ ياكــى قوبــۇل بولمامــدۇ؟ دېگــەن مەســىلە ئۈســتىدە ئىختىالپالشــقان. 
ھەنبەلىــي مەزھىپىدىــن باشــقا مەزھەپلەرگــە كــۆرە، مۇنــداق كىشــىنىڭ نامىزى 
دۇرۇســتۇر، قوبــۇل بولىــدۇ. بۇالرنىــڭ دەلىلــى ئەبــۇ بەكــرە رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھۇنىــڭ ھەدىســى بولــۇپ، ئــۇ مۇنــداق دېگــەن: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
رۇكــۇ قىلىۋاتقــان ۋاقىتتــا نامازغــا ئۈلگــۈردۈم ۋە رۇكۇغــا يېتىشــىۋېلىش ئۈچــۈن 
ئالدىنقــى ســەپكە بارماســتىنال ئارقىــدا تــۇرۇپ رۇكۇغــا باردىــم. كېيىــن بۇنــى 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئېيتىــپ بىرىۋىدىــم ئــۇ مــاڭا »ئالــالھ ســاڭا ســەن 

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

)2( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 248 - بەت.
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ــا قىلســۇن« دېــدى«)1(.  ســاناپ بواللمىغۇچىلىــك كــۆپ تىرىشــچانلىق ئات

ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دېگــەن: »كېچىنىــڭ ئاخىرىــدا 
ــۇرۇپ  ــڭ ئارقىســىدا ت ــپ ۋە ئۇنى ــا كېلى ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغ پەيغەمب
قولۇمدىــن  تــۇرۇپ  نامــازدا  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ئوقۇۋىدىــم،  نامــاز 

ــۇزدى«)2(.  ــپ تۇرغ ــا ئەكىلى ــى ســۆرەپ يېنىغ تۇتقىنىچــە مېن

يۇقىرىقــى ئىككــى ھەدىســتە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مەزكــۇر ئىككــى 
قىلســا،  دۇئــا  بىرىگــە  بەلكــى  ئەيىبلىمىگــەن،  قىلغانلىرىنــى  ســاھابىنىڭ 
ــڭ ھېچبىرىگــە  ــن ئۇالرنى ــان. لېكى ــپ قويغ ــى تۈزىتى ــڭ خاتالىقىن ــە بىرىنى يەن

»نامىزىــڭ دۇرۇس ئەمــەس« دېمىگــەن.

بۇنىڭغــا بىنائــەن، ھەنەفىــي ۋە شــافىئىي مەزھەپلىرى ســەپنىڭ ئارقىســىدا 
ئــۆزى يالغــۇز تــۇرۇپ ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان كىشــىنىڭ نامىزىنــى مەكرۇھلۇق 
بىلــەن ئــادا تاپىــدۇ، ئەگــەر ئالدىنقــى ســەپتىن ئــورۇن تاپالمىغانلىــق ســەۋەب 
ــڭ  ــا، ئۇنى ــان بولس ــۇز تۇرغ ــۆزى يالغ ــا ســەپتە ئ ــىزلىكتىن ئارق ــەن چارىس بىل

نامىــزى مەكرۇھســىز ئــادا تاپىــدۇ، دەپ قارايــدۇ.

مالىكىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، ئارقــا ســەپتە ئــۆزى يالغــۇز تۇرغــان كىشــىنىڭ 
نامىــزى شەرتســىز دۇرۇســتۇر.

ــۇز  ــۆزى يالغ ــىدا ئ ــۆرە، ســەپنىڭ ئارقىس ــە ك ــي مەزھىپىگ ــا ھەنبەلى ئەمم
تۇرغــان ئادەمنىــڭ نامىــزى ئــادا تاپمايــدۇ، ئۇنى قايتا ئوقۇشــى الزىــم كېلىدۇ)3(.

ئارقــا ســەپتە يالغــۇز قالماســلىق ئۈچــۈن ئالدىنقــى ســەپتىن بىرەر كىشــىنى 
تارتامدۇ؟

شــافىئىي مەزھىپىگــە كــۆرە، جامائەت ســېپىدىن ئــورۇن تاپالماي ســەپنىڭ 

)1( ئىمام بۇخارى، ئەھمەد، ئەبۇداۋۇد ۋە نەسائىي رىۋايىتى.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.

)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 249 – 250 - بەتلەر.
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ــى  ــەپتىكىلەردىن بىرىن ــى س ــادەم ئالدىنق ــان ئ ــۇز قالغ ــۆزى يالغ ــىدا ئ ئارقىس
تارتىــدۇ، ئەگــەر ئــۇ ئىختىيــارى بىلــەن كەلســە بىللــە تۇرىــدۇ. كەلمىســە يالغۇز 

تۇرىــدۇ.

ــك  ــورۇن تەگمىگەنلى ــەپتىن ئ ــى س ــۆرە، ئالدىنق ــە ك ــي مەزھىپىگ ھەنەفى
ســەۋەبتىن ســەپنىڭ ئارقىســىدا ئــۆزى يالغــۇز قالغــان كىشــى بىــرەر جامائــەت 
كېلىشــىنى بىــر ئــاز كۈتــۈپ باقىــدۇ، ئەگــەر كەلمىســە تۇرغــان يېرىــدە ئىمامغــا 

ئىقتىــدا قىلىــدۇ. 

مالىكــى مەزھىپىگــە كــۆرە، جامائــەت ســېپىدىن ئــورۇن تاپالمــاي ســەپنىڭ 
ئارقىســىدا ئــۆزى يالغــۇز قالغــان ئــادەم تۇرغــان يېرىــدە نامــاز ئوقۇيــدۇ، 
ــەپتە  ــى س ــدۇ. ئالدىنق ــپ ئەكەلمەي ــى تارتى ــەپتىكىلەردىن بىرىن ــى س ئالدىنق

ــم. ــلىكى الزى ــەپكە كەلمەس ــا س ــۇ ئارق تۇرغانالرنىڭم

ھەنبەلىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، ئارقــا ســەپتە يالغــۇز قالغــان ئــادەم ئالدىنقى 
ســەپتىن ئــورۇن تاپالمىســا ئىمامنىــڭ ئــوڭ تەرىپىگــە كېلىــپ تۇرىــدۇ. ئەگــەر 
ئىمامنىــڭ يېنىغــا بارالمىســا، ئالدىنقــى ســەپتىن بىــرەر جامائەتنــى قايســىبىر 
چــارە بىلــەن يېنىغــا ئېلىــپ كېلىشــكە تىرىشــىدۇ. ئەگــەر ئۇنىــڭ يېنىغــا بىــرەر 
ــزى دۇرۇس  ــان نامى ــۇرۇپ ئوقۇغ ــۇز ت ــۆزى يالغ ــڭ ئ ــە ئۇنى ــەت كەلمىس جامائ

ئەمــەس، ئۇنــى قايتــا ئوقۇشــى الزىــم كېلىــدۇ.

ئەڭ ئىلغار كۆز قاراش

مەشــھۇر  ئەرەبىســتانىنىڭ  ســەئۇدى  تەيمىيــە،  ئىبنــى  شەيخۇلئىســالم 
ئۆلىمالىرىدىــن ئىبنــى جىبرىــن، ئىبنــى ئۇســەيمىن ۋە ھازىرقــى زامــان ئىســالم 
ئۆلىمالىرىدىــن مۇتلــەق كــۆپ ســانلىقى ئالدىنقــى ســەپتىن ئــورۇن چىقمىغانلىق 
ســەۋەبتىن ئارقــا ســەپتە ئــۆزى يالغــۇز تــۇرۇپ ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان 
ئادەمنىــڭ نامىــزى شەكســىز دۇرۇس ئىكەنلىكــى ۋە ئۇنىــڭ جامائــەت بىلــەن 
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ــۇر. ــدا ئىتتىپاقت ــاۋابىنى تاپىدىغانلىقى ــڭ س ــاز ئوقۇغاننى نام

ئىمام بىلەن جامائەتنىڭ نىيىتى بىردەك بولماسلىق مەسىلىسى

ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان كىشــىنىڭ ئىمــام ئوقۇۋاتقــان نامازدىــن باشــقا بىر 
نامازغــا نىيــەت قىلىــپ ئوقۇغــان نامىــزى دۇرۇســمۇ دېگــەن مەســىلىدە ئىســالم 

ئۆلىمالىرى ئىختىالپالشــقان.

ھەنەفىــي، مالىكىــي ۋە ھەنبەلىــي مەزھەپلىرىگــە كــۆرە بۇنــداق نامــاز 
دۇرۇس بولمايــدۇ. چۈنكــى ئىمــام بىلــەن ئىقتىــدا قىلغۇچىنىــڭ نىيىتــى بىــردەك 
بولۇشــى شــەرت. يەنــى ئىمــام بىلــەن ئىقتىــدا قىلغۇچىنىــڭ نامىزىنىــڭ تــۈرى 
ئوخشــاش بولــۇپ، ئىككىلىســىنىڭ نامىــزى پــەرز نامازالردىــن ۋە بــۇ پەرزمــۇ بىر 
بولۇشــى شــەرت. مەســىلەن: پىشــىننىڭ پەرزىنــى ئوقۇماقچــى بولغــان ئىمامغــا 
پىشــىننىڭ پەرزىنــى ئوقــۇش ئۈچــۈن شــۇنى نىيەت قىلىــپ، ئەســىرنىڭ پەرزىنى 
ئوقۇماقچــى بولغــان ئىمامغــا ئەســىرنىڭ پەرزىنــى ئوقۇش ئۈچۈن  شــۇنى نىيەت 
قىلىــپ ئىقتىــدا قىلغانغــا ئوخشــاش. ئەممــا قانداقــال بىــر نەپلــە نامازنــى پــەرز 

ئوقۇۋاتقــان ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــپ ئوقۇشــنىڭ جائىزلىقىــدا ئىختىــالپ يــوق.

  ئىمــام شــافىئىي نامازنىــڭ )جىنــازا نامىزىنىــڭ ئەكســىچە( رۇكــۇ ۋە 
ســەجدە قىلىــپ ئوقۇلىدىغــان نامازالردىــن بولــۇش شــەرتى بىلــەن يۇقىرىقــى 
نامازالرنىــڭ ھەممىســىنى جائىــز دەپ قارايــدۇ. يەنــى ئىمــام قانداقــال بىــر 
نامازنــى ئوقۇمىســۇن ئۇنىڭغــا خالىغــان نامازنــى نىيــەت قىلىپ ئىقتىدا قىلىشــقا 
ــا  ــان ئىمامغ ــى بولغ ــى ئوقۇماقچ ــڭ پەرزىن ــام نامىزىنى ــىلەن: ش ــدۇ. مەس بولى
خۇپتــەن نامىزىنىــڭ پەرزىنــى ئوقۇشــنى ياكــى ئەكســىچە، خۇپتــەن نامىزىنىــڭ 
پەرزىنــى ئوقۇماقچــى بولغــان ئىمامغــا شــام نامىزىنىــڭ پــەرزى ئوقۇشــنى نىيەت 
قىلىــپ ئىقتىــدا قىلىشــقا بولىــدۇ. بۇنــداق قىلىشــنى يۇقىرىقــى ئــۈچ مەزھــەپ 

ــز كۆرمەيــدۇ. جائى

بــۇ مەســىلىدە، ئىمــام شــافىئىينىڭ رەيىنــى كۆپ ســانلىق ئالىمــالر قولاليدۇ 
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ۋە دەلىــل جەھەتتــە كۈچلــۈك دەپ قارايدۇ.)1(

ســەئۇدى ئەرەبىســتانىنىڭ ســابىق مۇپتىســى مەرھــۇم ئابدۇلــال ئىبنــى 
ئابــدۇل ئەزىــز ئىبنــى بــاز، پىشــىن نامىزىنــى قــازا قىلىۋەتكــەن بىــرى بــۇ 
نامازنــى ئەســىر نامىزىنــى ئوقۇۋاتقــان ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــپ ئوقۇســا بوالمــدۇ 
ــى  ــراۋ پىشــىن نامىزىن ــداق دېگــەن: »بى ــپ، مۇن دېگــەن ســوئالغا جــاۋاب بېرى
ــان  ــەن ۋە ئەســىرنى ئوقۇۋاتق ــازا قىلىۋەتك ــى ق ــۇ نامازن ــاي ب ــدا ئوقۇيالم ۋاقتى
جامائەتنــى كــۆرۈپ قالســا، قــازا بولغــان پىشــىننى ئەســىر نامىــزى ئوقۇۋاتقــان 
ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــپ، پىشــىن نامىزىنىــڭ نىيىتىنــى قىلىــپ ئوقۇســا بولىــدۇ. 
ئىمامنىــڭ باشــقا پەرزنــى، بــۇ كىشــىنىڭ باشــقا پەرزنــى ئوقۇغانلىقىنىــڭ زىيىنى 

ــوق.«)2( ي

 بــۇ يــەردە مۇنــداق بىــر ســوئال پەيــدا بولىــدۇ: پىشــىننىڭ پەرزىنــى 
ــاش  ــا ئوخش ــدا قىلغانغ ــرى ئىقتى ــان بى ــدات ئوقۇيدىغ ــا بام ــان ئىمامغ ئوقۇغ

)1( بــۇ مەســىلىنىڭ دەلىلــى ۋە ئۆلىماالرنىــڭ مۇنازىرىســى مۇنــداق: ئىمــام بۇخــارى بىلــەن ئىمــام مۇســلىم رىۋايــەت قىلغــان 
بىــر ھەدىســكە كــۆرە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم »ئىمــام ئۇنىڭغــا ئويغۇنلىشــىش ئۈچۈن تۇرىــدۇ، ئۇنىڭغــا مۇخالىپەتچىلىك 
قىلمــاڭالر« دەپ كۆرســەتكەن. ئىمــام بىلــەن ئىقتىــدا قىلغۇچىنىــڭ نىيىتــى بىــر بولمىســىمۇ نامىــزى دۇرۇس بولىــدۇ 
ــرى كــۆزدە  ــن نامازنىــڭ تاشــقى پائالىيەتلى ــۇ ھەدىســتىكى» مۇخالىپەتچىلىــك قىلمــاڭالر« دېگــەن مەنئىدى ــەر ب دېگۈچىل

تۇتۇلغــان، ئەممــا نىيــەت پەرقلىــق بولســا بولىۋېرىــدۇ، دەپ قارايــدۇ.
ئىمــام نــەۋەۋى ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ بــۇ مەســىلە ھەققىدىكــى كــۆز قاراشــلىرىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: »بىزنىــڭ 
مەزھىمىزگــە كــۆرە )شــافىئىي مەزھىپــى كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ(، نەپلــە نامــاز ئوقۇماقچــى بولغــان ئادەمنىــڭ پــەرز ئوقۇماقچــى 
ــى  ــر پەرزن ــان بىرىگــە، شــۇنداقال بى ــە ئوقۇماقچــى بولغ ــڭ نەپل ــان ئادەمنى ــەرز ئوقۇماقچــى بولغ ــان بىرىگــە ياكــى پ بولغ
ئوقۇماقچــى بولغــان ئىمامغــا باشــقا بىــر پەرزنــى ئوقۇشــنى نىيــەت قىلىــپ ئىقتىــدا قىلىــش جائىــزدۇر. بــۇ مەســىلىنى ئىمــام 
ــن  ــق ئالىمالردى ــى ھــەرب قاتارلى ــۇ ســەۋر ۋە ســۇاليمان ئىبن ــەد، ئەب ــام ئەھم ــى، ئىم ــا، ئەۋزائ ــاۋۇس، ئات ــر ت ــى مۇنزى ئىبن
رىۋايــەت قىلغــان. داۋۇد زاھىرىيمــۇ شــۇنداق دېگــەن. ئەممــا ھەســەن ئەلبەســرى، زۇھرىــي، يەھيــا ئىبنــى ســەئىد قاتارلىــق 
ــە بىــر رەيىگــە كــۆرە پــەرز ئوقۇۋاتقــان كىشــىنىڭ ئارقىســىدا نەپلــە ئوقــۇش  ئۆلىماالرغــا، شــۇنداقال ئىمــام مالىكنىــڭ يەن
ياكــى پــەرز ئوقۇۋاتقاننىــڭ ئارقىســىدا نەپلــە ئوقــۇش، باشــقا بىــر ئوقۇۋاتقاننىــڭ ئارقىســىدا باشــقا بىــر پەرزنــى ئوقــۇش 
ــەرز  ــقا ۋە پ ــەرز ئوقۇش ــىدا پ ــڭ ئارقىس ــاز ئوقۇۋاتقاننى ــە نام ــە نەپل ــۇ ھەنىف ــەن ئەب ــەۋرى بىل ــام س ــەس. ئىم ــز ئەم جائى
ئوقۇۋاتقاننىــڭ ئارقىســىدا باشــقا بىــر پــەرز ئوقۇشــقا بولمايــدۇ، پەقــەت پــەرز ئوقۇۋاتقانغــا ئىقتىــدا قىلىــپ نەپلــە ئوقۇشــقىال 
بولىــدۇ، دەپ قارايــدۇ. ئــۇالر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ»ئىمام ئۇنىڭغــا ئويغۇنلىشــىش ئۈچــۈن تۇرىــدۇ، ئۇنىڭغــا 
ــز.  ــل قىلىمى ــڭ ھەدىســىنى دەلى ــز بولســاق مۇئازنى ــدۇ. بى ــل قىلى ــاڭالر« دېگــەن ھەدىســىنى دەلى ــك قىلم مۇخالىپەتچىلى
ئىمــام بۇخــارى بىلــەن ئىمــام مۇســلىم رىۋايــەت قىلغــان ھەدىســكە كــۆرە، مۇئــاز ئىبنــى جەبــەل رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ھــەر 
ــا  ــپ ئۇالرغ ــن مەھەللىســىگە بېرى ــۇپ، ئاندى ــۇپ بول ــى ئوق ــەن نامىزىن ــەن خۇپت ــەر ئەلەيھىسســاالم بىل ئاخشــىمى پەيغەمب

خۇپتەننــى ئوقــۇپ بېرەتتــى. بــۇ نامــاز مۇئــاز ئۈچــۈن نەپلــە، جامائــەت ئۈچــۈن پــەرز ھېســابلىناتتى.«
)2(    »ئىبنى باز نامىدىكى ئىسالم تورى« دىن.
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ئىمامنىــڭ نامىــزى ئــۇزۇن، ئىقتىــدا قىلغۇچىنىــڭ قىســقا بولــۇپ، ئىقتىــدا 
قىلغۇچىنىــڭ نامىــزى ئىمامنىڭكىدىــن بــۇرۇن تۈگــەپ قالســا قانــداق قىلىــدۇ؟ 
بۇنــداق نامازنــى جائىــز دېگۈچىلــەر بــۇ ســوئالغا مۇنــداق دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ: 
ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان ئــادەم ئۆزىنىــڭ نامىــزى تۈگىگەندىــن كېيىنمــۇ 
ئىمامغــا ئەگىشــىپ نامىزىنــى داۋام قىلدۇرۇشــى توغــرا ئەمــەس. مۇنــداق قىلســا 
نامىــزى بۇزۇلىــدۇ. ئۇنىــڭ ئالدىــدا مۇنــداق ئىككــى يــول بــار: بىــرى، ئۆزىنىــڭ 
نامىــزى تۈگىگەندىــن كېيىــن، ئىمامغــا ئەگەشمەســتىن تەشــەھھۇدتا ئولتــۇرۇپ 
ســاالم بېرىــدۇ ۋە نامازدىــن چىقىــدۇ. يەنــە بىــرى، ئىمامنىــڭ نامىــزى تۈگىگىچە 
ــن  ــپ نامازدى ــاالم بېرى ــە س ــەن بىرگ ــام بىل ــدا ئىم ــدۇ، ئاخىرى ــۈپ ئولتۇرى كۈت

ــدۇر. ــول ئەۋزەل ــى ي ــدۇ. ئالدىنق چىقى

جامائەت سانى

ــرى  ــە بى ــام يەن ــرى ئىم ــۇپ، بى ــى بول ــاز ســانى ئىكك ــەڭ ئ ــڭ ئ جامائەتنى
ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان كىشــىدۇر. يەنــى ئىككــى ئادەمنىــڭ بىــرى يەنــە 
بىرىگــە ئىمــام بولــۇپ نامــاز ئوقۇســا، ئــۇالر جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقۇغاننىــڭ 
ســاۋابىنى تاپىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ئىككــى ياكــى 

ــۇر«)1(.  ــن كــۆپ كىشــى جامائەتت ئۇنىڭدى

ھەتتــا ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغۇچــى ئەقلىگە كەلگــەن كىچىك باال بولســىمۇ، 
ئىمــام بىلــەن ئىككىســى جامائــەت ھېســابلىنىدۇ. ئەممــا جۈمــە نامىــزى ئۈچــۈن 

ئىمامدىــن باشــقا ئــاز دېگەنــدە ئۈچ كىشــى بولۇشــى شــەرتتۇر)2(. 

ــاز  ــانى ئ ــاۋابى، س ــڭ س ــان نامازنى ــەن ئوقۇغ ــەت بىل ــۆپ جامائ ــانى ك س
ــەر  ــدۇ. پەيغەمب ــۆپ بولى ــاۋابىدىن ك ــڭ س ــان نامازنى ــەن ئوقۇغ ــەت بىل جامائ
ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »بىراۋنىــڭ ئــۆزى يالغــۇز نامــاز ئوقۇغىنىدىــن 

)1( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
)2( الدر المختار 1 - توم 517 - بەت.
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يەنــە بىــر ئــادەم بىلــەن بىرگــە ئوقۇغىنــى ئــەۋزەل، ئۇنىــڭ بىــر ئــادەم بىلــەن 
نامــاز ئوقۇغىنىدىــن ئىككــى ئــادەم بىلــەن ئوقۇغىنــى ئــەۋزەل، جامائــەت 

ــۇر«)1(.  ــۇنچىلىك يېقىملىقت ــا ش ــا، ئالالھق ــۆپ بولس ــك ك قانچىلى

يىراقتىكــى مەســجىدتە ئوقۇلغــان نامازنىڭ ســاۋابى يېقىندىكى مەســجىدتە 
ئوقۇلغــان نامازنىڭكىدىــن كــۆپ بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق 
دېگــەن: »نامــازدا كىشــىلەرنىڭ ئــەڭ كــۆپ ســاۋاب تاپىدىغىنــى مەســجىدكە 

ئۆيــى يىــراق بولغىنــى ۋە كــۆپ يــول يــۈرۈپ بارغىنىــدۇر«)2(. 

جامائەتنىڭ تۈرى

ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان جامائەت تۆۋەندىكىدەك ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ:

»مۇدرىــك«، »الھىــق« ۋە »مەســبۇق«تۇر. بۇالرنىــڭ تەرىپلىرى ۋە تەپســىلىي 
بايانــى تۆۋەندىكىچە:

مۇدرىك ھەققىدىكى مەسىلىلەر

مۇدرىــك  - نامازنىــڭ باشلىنىشــىدىن ئاخىرىغىچــە نامازنىــڭ پۈتــۈن 
ــداق  ــۇر. بۇن ــى دېمەكت ــان كىش ــە ئوقۇغ ــەن بىرلىكت ــام بىل ــى ئىم رەكئەتلىرىن

ــوق. ــەك ي ــىدا ش ــادا تېپىش ــۇق ئ ــڭ تول ــىنىڭ نامىزىنى كىش

ســوئال: ئــۆز ئالدىغــا پــەرز نامــاز ئوقۇۋاتقــان بىــر كىشــى بــار جايــدا، شــۇ 
پــەرز نامازنــى جامائــەت بىلــەن ئوقــۇش باشالنســا، ئــۇ كىشــى قانــداق قىلىشــى 

كېــرەك؟

جــاۋاپ: ئــۆزى يالغــۇز نامازغــا باشــالپ تېخــى ســەجدە قىلمىغــان بولســا، 
نامازنــى بــۇزۇپ )يەنــى ئىككــى تەرىپىگــە ئــۆرە تۇرغان پېتــى ســاالم بېرىۋېتىپ(، 
جامائەتكــە قوشــۇلىدۇ. ئەگــەر بىــر قېتىــم ســەجدە قىلىنغــان بولســا، ئــۇ ۋاقىتتا 

)1( ئىمام ئەھمەد، ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، ئىبنى ھىببان »سەھىھ« دېگەن.
)2(    ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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قــاراش كېــرەك، ئۇقۇۋاتقــان نامىــزى بامــدات ياكــى شــام نامىــزى بولســا 
ــى  ــڭ ئىككىنچ ــۇ نامازالرنى ــەر ب ــىدۇ. ئەگ ــا ئەگىش ــدۇ – دە، ئىمامغ قالدۇرۇلى
ــدۇ،  ــاز توختىتىلماي ــا، نام ــان بولس ــاش قويغ ــەجدىگە ب ــۈن س ــى ئۈچ رەكئىت
تاماملىنىــدۇ. چۈنكــى بامــدات نامىزىدىــن كېيىــن نەپلــە نامــاز ئوقۇشــقا 
بولمىغىنىــدەك، ئــۈچ رەكئەتلىــك نامــاز نەپلــە قىلىــپ ئوقۇلمايــدۇ. ئەگــەر 
ئوقوۋاتقــان نامــاز پىشــىن ياكــى ئەســىر نامىزىغــا ئوخشــاش تــۆت رەكئەتلىــك 
ــۇپ  ــەت قوش ــر رەكئ ــە بى ــە يەن ــر رەكئەتك ــان بى ــا، ئوقۇلغ ــاز بولس ــەرز نام پ
ئىككــى رەكئەتنــى تامامالپ»تەھىييــات« نىــال ئوقــۇپ ســاالم بېرىــدۇ ۋە ھامــان 
ــە  ــزى نەپل ــەت نامى ــۆزى يالغــۇز ئوقۇغــان ئىككــى رەكئ ئىمامغــا ئەگىشــىدۇ. ئ

ــۇپ ھېســابلىندۇ. ــاز بول نام

بۇنــداق نامازنىــڭ ئۈچىنچــى رەكئىتىنــى ئوقۇۋاتقــان كىشــى تېخى ســەجدە 
ــە  ــى تەرەپك ــۇرۇپ ئىكك ــى ئولت ــى ياك ــان پېت ــدا تۇرغ ــا، قىيام ــان بولس قىلمىغ
ســاالم بېرىــدۇ ۋە نامىزىنــى توختىتىــپ ئىمامغــا ئەگىشــىدۇ. ئــۆز ئالدىغــا 
ئوقۇغــان بــۇ ئىككــى رەكئــەت نامىــزى نەپلــە نامــاز بولــۇپ قوبــۇل قىلىنىــدۇ.

ئەگــەر ئوقۇۋاتقــان شــۇ رەكئەتنىــڭ سەجدىســىگە بارغــان بولســا، بــۇ 
نامازنــى تاماماليــدۇ ۋە پەرزنــى ئــادا قىلغــان بولىــدۇ. مۇبــادا ئوقۇۋاتقــان 
نامىــزى پىشــىن ياكــى خۇپتــەن نامىــزى بولســا، نامىــزى تۈگىگەندىــن كېيىــن 
ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلســا بولىــدۇ. ئىمــام بىلــەن ئوقۇغــان نامىــزى نەپلــە نامــاز 
ــدۇ.  ــدا قىلماي ــا ئىقتى ــدا ئىمامغ ــىر نامىزى ــن ئەس ــاپلىنىدۇ. لېكى ــۇپ ھېس بول

ــۇر. ــۇش مەكرۇھت ــاز ئوق ــە نام ــن نەپل ــن كېيى ــىر نامىزىدى ــى ئەس چۈنك

بامــدات نامىزىنــى جامائــەت بىلــەن كۆرگــەن كىشــى قانــداق قىلىشــى 
كېــرەك؟

بامــدات  دەرھــال  يەتســە  كــۆزى  ئۈلگۈرەلەيدىغانلىقىغــا  جامائەتكــە 
نامىزىنىــڭ ســۈننىتىنى ئوقۇيــدۇ. ســۈننەتنى ئوقۇشــتا خالىســا ۋاقىتنــى تېجەش 
ئۈچــۈن »ســانا«، »ئەئــۇزۇ« ۋە »بىســمىلالھ« الرنــى ئوقۇمايــال يالغــۇز فاتىھــە 
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ــبىھلەر  ــان تەس ــەجدىلەردە ئوقۇلىدىغ ــەن س ــۇ بىل ــدۇ، رۇك ــىنى ئوقۇي سۈرىس
ــال  ــر قېتىمدىن ــى بى ــەل ئەال(ن ــۇبھانە رەببىي ــم ۋە س ــەل ئەزى ــۇبھانە رەببىي )س

ــىدۇ. ــا ماسلىش ــال ئىمامغ ــال دەرھ ــاالمدىن كېيىن ــدۇ. س ئېيتى

ــا زادى كــۆزى يەتمىســە ســۈننەتنى  ئەگــەر جامائەتكــە ئۈلگۈرىدىغانلىقىغ
باشلىماســتىنال ئىمامغــا ئەگىشــىدۇ. چۈنكــى جامائــەت بىلــەن ناماز ئوقۇشــنىڭ 
ســاۋابى ســۈننەت ئوقۇشــتىن چــوڭ، ئەلۋەتتــە. ئوقۇيالمىغــان بــۇ ســۈننەتنىڭ 
قازاســى قىلىنمايــدۇ. )چۈنكــى بامداتنىــڭ ســۈننىتى پــەرز بىلــەن بىرگــە قــازا 
بولــۇپ پىشــىننىڭ ۋاقتــى كىرگىچــە ئوقۇماقچــى بولغــان كىشــىگە، پــەرز، 
ئەگــەر  كېلىــدۇ.(  قىلىشــى الزىــم  قازاســىنى  ئىككىســىنىڭ  ســۈننەت ھــەر 
ســۈننەتنى باشــالپ بولغــان بولســا، ئۇنــى تاماماليــدۇ. ئاندىــن پەرزگــە ئىقتىــدا 

قىلىــدۇ.

ئەممــا پىشــىن، ئەســىر ۋە خۇپتــەن نامازلىــرى بۇنــداق ئەمــەس. بــۇ 
نامازالرنىــڭ پەرزىنــى جامائەتنىــڭ ئوقۇۋاتقانلىقىنــى كۆرگــەن كىشــى بــۇ 
ــادا  ــەرز ئ ــىلىدۇ. پ ــە قوش ــتىنال جامائەتك ــۈننەتلىرىنى ئوقۇماس ــڭ س نامازالرنى
ــدۇ.  ــەت ســۈننىتىنى خالىســا ئۆتەي ــۆت رەكئ ــن، پىشــىننىڭ ت ــن كېيى بولغاندى
ــەت ســۈننىتى  ــۆت رەكئ ــى تەكىتســىز ت ــن ئاۋۋالق ــڭ پەرزىدى ــەن نامىزىنى خۇپت
بىلــەن ئەســىر نامىزىنىــڭ ئالدىنقــى تــۆت رەكئــەت تەكىتســىز ســۈننىتىنى 
ئوقۇمىســىمۇ بولىــدۇ. چۈنكــى بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننەتلىرى ئــۆز ۋاقتىدىــن 
كېچىكتۈرۈلىشــى بىلــەن نەپلــە نامــاز قاتارىغــا ئۆتــۈپ كېتىــدۇ. شــۇڭا ســۈننەت 
نامازالرنىــڭ قازاســى كەلمەيــدۇ. نەپلــە نامازالرنــى ئوقــۇش ياكــى ئوقۇماســلىق 
ھەركىمنىــڭ ئىختىيارىدىكــى ئىــش. نەپلــە نامــاز ئوقۇمىغان ئــادەم جاۋابكارلىق 

ــدۇ. ياكــى كايىشــقا ئۇچرىماي

ئوقۇشــقا  ســۈننەتلىرىنى  نامازالرنىــڭ  يۇقىرىقــى  مەســجىدتە  ئەممــا 
باشــالپ تېخــى تۈگىتىــپ بولماســتىن شــۇ نامازالرنىــڭ پــەرزى جامائــەت 
بىلــەن باشــلىنىپ كەتســە، ئوقۇۋاتقــان شــۇ نامازدىــن ئىككــى رەكئەتــال ئوقــۇپ 
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دەرھــال پەرزگــە ئىقتىــدا قىلىــش الزىــم. ئەگــەر پەرزنىــڭ بىرىنچــى رەكئىتىگــە 
ســاالم  تەرەپكــە  ئىككــى  تۇرۇپــال  نامــازدا  بولســا،  ئۈلگۈرەلمەيدىغانــدەك 

بېرىۋېتىــپ نامازدىــن چىقىــپ پەرزگــە ئىقتىــدا قىلىــش الزىــم.

بىــراۋ بامداتنىــڭ پەرزىدىــن بىــر رەكئــەت ئوقــۇپ بولغانــدا جامائــەت شــۇ 
پەرزگــە باشلىســا، نامازنــى توختىتىــپ ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــش الزىــم. ئەگــەر 
بامداتنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدە تۇرغىنىــدا، جامائــەت شــۇ پەرزگــە باشلىســا، 
ــى  ــدۇ. چۈنك ــدا قىلماي ــە ئىقتى ــرەك ۋە جامائەتك ــى كې ــى تاماملىش ــۇ نامازن ب

بامداتتىــن كېيىــن نەپلــە ئوقۇلمايــدۇ.

شــۇنداقال، ۋاقىــت بىلــەن جامائــەت ئىككىســىنىڭ ھەممىســىنى قاچــۇرۇپ 
ــان  ــدە بولغ ــدەك، ئۆزى ــۈننەتلەرنى ئوقۇمىغىنى ــى س ــان كىش ــتىن قورقق قويۇش
)كەچــۈرۈم قىلىنىــش مىقدارىدىكــى( يېنىــك پاســكىنىلىقالرنى يوقىتىــش بىلەنمۇ 

مەشــغۇل بولماســتىن نامازغــا تۇرســا بولىــدۇ. باشــقا جامائــەت تېپىشــقا ياكــى 
ۋاقىتنىــڭ ئۆتــۈپ كەتمەســلىكىگە ئىشــەنچ قىاللىغــان كىشــىنىڭ ئازغىنــە 
پاســكىنلىق بولســىمۇ، ئۇنىڭدىــن پاكلىنىــپ بولــۇپ، ئاندىــن نامازغــا تۇرۇشــى 

كېــرەك)1(. 

الھىق ھەققىدىكى مەسىلىلەر

الھىــق ― نامازنــى ئىمــام بىلــەن تــەڭ باشــلىغان بولســىمۇ، ئۇخــالپ 
قالغــان ياكــى تاھارىتــى بۇزۇلغــان ياكــى باشــقا ســەۋەبلەر بىلــەن نامازنىــڭ 
ــاي  ــەن ئوقۇيالم ــام بىل ــە ئىم ــى ئاخىرىغىچ ــەزى رەكئەتلىرىن ــى ب ــە ياك ھەمم

ــۇر. ــى دېمەكت ــان كىش ــۇز تولۇقلىغ ــۆزى يالغ ــن ئ كېيى

1 - الھىــق ھەقىقەتتــە ئىمامغــا باشــتىن ـ ئاخىرىغىچــە ئەگەشــكۈچىلەرگە 
ــە قىلىــپ  ئوخشاشــتۇر. ئىمامغــا ئەگەشــكۈچىلەر ئىمامنىــڭ قىرائىتىگــە كۇپاي
ســۈرە ئوقۇمىغاچقــا، الھىقمــۇ ئارىــدا ئوقۇيالمىغــان رەكئەتلىرىنــى ئىمــام ســاالم 

)1(   تحفة الفقهاء 67 - بەت، مراقي الفالح 77 - بەت، فتح القدير 1 - توم 335 - 342 - بەتلەر.
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ــۇ  بەرگەندىــن كېيىــن ئــۆز ئالدىغــا ئوقۇشــقا باشــلىغاندا ســۈرە ئوقۇمايــدۇ. ئ
ــدۇ  ــى قىلى ــدەك پائالىيەتلەرن ــاز ئوقۇۋاتقان ــڭ ئارقىســىدا نام خــۇددى ئىمامنى
ــرى ســەۋەبلىك ســەجدە  ــان رەكئەتلەردىكــى خاتالىقلى ــا ئوقۇغ ــۆز ئالدىغ ۋە ئ
ســەھۋى قىلمايــدۇ. چۈنكــى ئۇ ئىمامغا ئەگەشــكەننىڭ ھۆكمىدە ھېســابلىنىدۇ.

مەســىلەن: ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان بىــر كىشــى، بىرىنچــى رەكئەتتــە 
قىيامــدا ئۇخــالپ قېلىــپ، ئىمــام ســەجدىگە بارغــان ۋاقىتتــا ئويغانســا، دەرھــال 

ــن ســەجدە قىلىــپ ئىمامغــا ماسلىشــىدۇ. روكــۇ، ئاندى

2 - الھىــق ئىمامغــا يېتىشــەلەيدىغانلىقىغا كــۆزى يەتكــەن تەقدىــردە 
ــان  ــۆزى ئوقۇمىغ ــن ئ ــن كېي ــاز تۈگىگەندى ــىدۇ، نام ــا ئەگىش ــال ئىمامغ دەرھ

تولۇقاليــدۇ. رەكئەتلەرنــى 

مەســىلەن: ئىمامغــا ئەگەشــكەن بىركىشــىنىڭ تۆتىنچــى رەكئەتتــە بۇرنــى 
ــادىر  ــنى س ــرەر ئىش ــان بى ــت كېلىدىغ ــا زى ــدۇ، نامازغ ــەپتىن چىقى ــا، س قانىس
ئىمامغــا  يېرىدىنــال  يېتىشــكەن  ئېلىــپ،  تاھــارەت  دەرھــال  قىلماســتىن، 
ــا  ــۆز ئالدىغ ــا، ئ ــەن بولس ــاالم بەرگ ــام س ــا ئىم ــۇ ۋاقىتت ــەر ب ــىدۇ. ئەگ ئەگىش
شــۇ تۆتىنچــى رەكئەتنــى ھېــچ نەرســە ئوقۇماســتىن ئىمامنىــڭ ئارقىســىدا 
تۇرىۋاتقانــدەك تاماماليــدۇ. چۈنكــى الھىــق ھۆكــۈم تەرەپتىــن ئىمامنىــڭ 
ــداق  ــە ئوخشاشــتۇر. مۇن ــك« ك ــان »مۇدرى ــۇق ئوقۇغ ــى تول ئارقىســىدا نامىزىن
ۋەقــە ئۈچىنچــى رەكئەتتــە يــۈز بېرىــپ، ئىمــام تۆتىنچــى رەكئەتنــى باشــلىغان 
بولســا، الھىــق تاھــارەت ئېلىــپ ئــاۋۋال ئۈچىنچــى رەكئەتنــى بىــر نەرســە 
ئوقۇماســتىن ئوقۇيــدۇ، كېيىــن ئىمامغــا ئەگىشــىدۇ ۋە تۆتىنچــى رەكئەتنــى 

ــدۇ. ــاالم بېرى ــە س ــۇپ بىرگ ــەن ئوق ــام بىل ئىم

ئۈچىنچــى  )يەنــى  يېتىشەلمەســلىككە  بۇنداقمــۇ  ئىمامغــا  ئەمــدى 
رەكئەتنــى ئــۆزى ئوقــۇپ ئاندىــن تۆتىنجــى رەكئەتنــى ئىمــام بىلــەن ئوقۇشــقا 
ئىمــام  ئەگىشــىدۇ.  ئىمامغــا  دەرھــال  يەتســە،  كــۆزى  يېتىشەلمەســلىككە( 
ــە  ــى ھېچنەرس ــى رەكئەتن ــۇرۇپ ئۈچىنچ ــۆزى ت ــن، ئ ــن كېيى ــاالم بەرگەندى س
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ئوقۇماســتىن ئوقــۇپ ســاالم بېرىــدۇ. ئىمــام ســەجدە ســەھۋى قىلىدىغــان 
ــق  ــۇ ســەجدىنى الھى ــى تۈگەتمىگــەن بولســا، ب ــق تېخــى نامىزىن ــۇپ، الھى بول
ــدۇ. ــەجدىلەرنى قىلى ــۇ س ــن ب ــن كېيى ــۇپ بولغاندى ــى ئوق ــدۇ. نامىزىن قىلماي

3 - ھــەر قانــداق الھىقنىــڭ يۇقىرىــدا كۆرســىتىلگەن شــەكىلدە ھەرىكــەت 
قىلىشــى ئــۇڭاي ئەمــەس، شــۇڭا الھىقالرنىــڭ بــۇ نامازالرنــى قايتىدىن باشــالپ 

ئوقۇشــى ئەۋزەلدۇر)1(. 

مەسبۇق ھەققىدىكى مەسىلىلەر

مەســبۇق  - ئىمامغــا نامازنىــڭ بېشــىدا ئەمــەس، بەلكى كېيىــن ھەرقانداق 
ــۇز  ــا يالغ ــۆز ئالدىغ ــبۇق ئ ــۇر. مەس ــن ئەگەشــكەن كىشــى دېمەكت ــر يېرىدى بى
نامــاز ئوقۇغــان كىشــىگە ئوخشاشــتۇر. ئەممــا ســاۋاب تەرەپتىــن جامائــەت 

ــدۇ. ــن پەرقلەنمەي ــاز ئوقۇغانالردى ــەن نام بىل

1 - ئىمامغا كېيىن ئەگەشــكەن كىشــى )مەســبۇق( ئىمام ســاالم بەرگەندىن 
كېيىــن، ئىمــام بىلــەن ئوقۇشــقا ئۈلگۈرەلمىگــەن رەكئەتلەرنــى ئوقۇشــتا خۇددى 

يالغــۇز ئــۆز ئالدىغا نامــاز ئوقۇۋاتقانــدەك ئوقۇيدۇ.

مەســىلەن: بىــراۋ ئىمامغــا بامــدات نامىزىنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدە 
ئەگەشــكەن بولســا، تەكبىــر ئېيتىــپ ئىمامغــا ئەگەشــكەندىن كېيىــن، بىــر 
ــۇز  ــدا يالغ ــە ئولتۇرغان ــەن بىرگ ــام بىل ــدۇ. ئىم ــم بولى ــتىن جى ــە ئوقۇش نەرس
»تەھىيــات« دۇئاســىنىال ئوقۇيــدۇ. ئىمــام ســاالم بەرگەندىــن كېيىــن، ئورنىدىن 
تــۇرۇپ ئوقۇيالمىغــان دەســلەپكى رەكئەتنــى )ســانا، ئەئــۇزۇ، بىســمىلالھ، 
فاتىھــە سۈرىســى، يەنــە بىــر ســۈرە( ئوقــۇپ رۇكــۇ، ســەجدە قىلىــدۇ. ئاندىــن 
»رەببەنــا«  ۋە  دۇرۇدلىــرى  »بارىــك«  »ســەللى«،  ئولتۇرۇپ»تەھىيــات«، 

)1(   الدرالمختار 1 - توم 555 – 560 ـ بەتلەر.
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ــدۇ. ــاالم بېرى ــۇپ س ــىنى ئوق دۇئاس

ــىمۇ،  ــكەن كىش ــا ئەگەش ــدە ئىمامغ ــى رەكئىتى ــڭ ئىككىنچ ــام نامىزىنى ش
بىرىنچــى رەكئەتنــى تولۇقالشــتا يۇقىرىــدا بايــان قىلغــان شــەكىلدە ھەرىكــەت 

قىلىــدۇ.

2 - مەســبۇق شــام نامىزىنىــڭ ئاخىرىقــى رەكئىتىــدە ئىمامغــا يېتىشــكەن 
بولســا، »ســانا« ئوقۇيــدۇ ۋە ئىمــام بىلــەن بىرلىكتــە شــۇ رەكئەتنــى تاماماليدۇ. 
ئەئــۇزۇ،  »ســانا،  تۇرىــدۇ،  ئورنىدىــن  كېيىــن،  بەرگەندىــن  ســاالم  ئىمــام 
ــر ســۈرە ئوقــۇپ، رۇكــۇ ۋە ســەجدىدىن  ــە بى بىســمىلالھ«، فاتىھــە بىلــەن يەن
ــۇ  ــن »ئالالھ ــدۇ. ئاندى ــىنى ئوقۇي ــات« دۇئاس ــدۇ ۋە »تەھىيي ــن ئولتۇرى كېيى
فاتىھــە سۈرىســى  بىســمىلالھ،  يالغــۇز  تۇرىــدۇ.  ئورنىدىــن  دەپ  ئەكبــەر« 
ــى ئولتۇرۇشــتا،  ــدۇ. ئاخىرىق ــۇ ۋە ســەجدە قىلى ــۇپ، رۇك ــر ســۈرە ئوق ــە بى يەن
ــىنى  ــا« دۇئاس ــرى ۋە »رەببەن ــك« دۇرۇدلى ــەللى« ۋە »بارى ــات«، »س »تەھىي
ــۈچ  ــۇ، ئ ــە ئ ــۇ ھالەتت ــدۇ. ب ــن چىقى ــدۇ ۋە نامازدى ــاالم بېرى ــۇپ س ــۇق ئوق تول
ــى  ــبۇق ئىككىنچ ــەر مەس ــدۇ. ئەگ ــان بولى ــات« ئوقۇغ ــم ئولتۇرۇپ»تەھىي قېتى
رەكئەتنىــڭ ئاخىرىدىكــى »تەھىيــات« نــى ئوقۇشــنى ئۇنۇتقــان بولســا ســەجدە 

ــدۇ. ــەھۋى قىلماي س

ــا  ــدە ئىمامغ ــڭ تۆتىنچــى رەكئىتى ــك نامازنى ــۆت رەكئەتلى 3 - مەســبۇق ت
يېتىشــكەن بولســا، ئىمــام بىلــەن بىرلىكتــە ئولتــۇرۇپ »تەھىيــات« دۇئاســىنى 
ئوقۇيــدۇ. ئىمــام ســاالم بەرگەندىــن كېيىــن ئورنىدىــن تــۇرۇپ، »ســانا«، 
»ئەئــۇزۇ«، »بىســمىلالھ« الرنــى ئوقۇيــدۇ. ئاندىــن فاتىھــە سۈرىســى يەنــە بىــر 
ســۈرە ئوقــۇپ رۇكــۇ، ســەجدىلەردىن كېيىــن ئولتۇرۇپ»تەھىيــات« ئوقۇيــدۇ. 
ــۈرە  ــر س ــە بى ــى ۋە يەن ــە سۈرىس ــمىلالھ«، فاتىھ ــۇرۇپ »بىس ــە ت ــن يەن ئاندى
ئوقــۇپ رۇكــۇ بىلــەن ســەجدىلەرنى قىلىــدۇ ۋە ئولتۇرماســتىن تــۇرۇپ ئەينــى 
شــەكىلدە يەنــە بىــر رەكئــەت ئوقۇيــدۇ. ئاندىــن ئولتــۇرۇپ »تەھىيــات«، 
ــە  ــى تەرەپك ــۇپ ئىكك ــۇق ئوق ــى تول ــا« الرن ــك« ۋە »رەببەن ــەللى«، »بارى »س
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ــدۇ. ســاالم بېرى

4 - تــۆت رەكئەتلىــك نامازنىــڭ ئۈچىنچــى رەكئىتىدىــن باشــالپ ئىمامغــا 
يېتىشــكەن مەســبۇق ئىمــام بىلــەن بىرلىكتــە تۆتىنچــى رەكئەتنىــڭ ئاخىرىــدا 
ئولتۇرغىنىــدا، يالغۇز»تەھىيــات« دۇئاســىنىال ئوقۇيدۇ. ئىمام ســاالم بەرگەندىن 
كېيىــن ئورنىــدن تــۇرۇپ، خــۇددى بامــدات نامىزىغــا ئوخشــاش ئىككــى رەكئەت 
نامــاز ئوقۇيــدۇ. ئاخىرىقــى ئولتۇرۇشــتا »تەھىيــات«، »ســەللى«، »بارىــك« ۋە 

»رەببەنــا« الرنــى تولــۇق ئوقــۇپ ســاالم بېرىــدۇ.

ــا،  ــان بولس ــدا قىلغ ــدا ئىقتى ــان چاغ ــۇ قىلىۋاتق ــام رۇك ــبۇق ئىم 5 - مەس
نامازغــا كىرىــش تەكبىرىنــى ئېيتىــدۇ ۋە دەرھــال رۇكــۇ قىلىدۇ. ئىمــام رۇكۇدىن 
ــە  ــۇ رەكئەتك ــى ش ــان كىش ــۇ قىلىۋااللىغ ــك رۇك ــۈرۈپ بولغىچىلى ــىنى كۆت بېش

ــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ئۈلگۈرگــەن بول

6 - مەســبۇق ئىمامغــا ئۈلگۈرەلمىگــەن رەكئەتلەرنــى ئوقۇغىنىــدا، ئۇنىــڭ 
باشــقىالرغا ئىقتىدا قىلىشــى ۋە باشــقىالرنىڭمۇ ئۇنىڭغا ئىقتىدا قىلىشــىغا بولمايدۇ.

شــۇنداقال، مەســبۇقنىڭ ئىمــام ســاالم بېرىشــتىن ئىلگىــرى ئۈلگۈرەلمىگــەن 
رەكئەتلەرنــى ئوقۇشــقا تــۇرۇپ كېتىشــىگە بولمايــدۇ، پەقــەت تۆۋەندىكــى 
ســەۋەبلەر تۈپەيلــى ئىمــام تەشــەھھۇد مىقــدارى ئولتــۇرۇپ بولغاندىــن كېيىــن، 

مەســبۇق ســاالمدىن ئىلگىــرى تــۇرۇپ كەتســە بولىــدۇ:

1 - مەســبۇق ئىمــام ســاالم بەرگىچىلىــك كۈتســە ئايىغىغــا قىلغــان مەســھى 
مۇددىتىنىــڭ ئۆتۈپ كېتىشــىدىن قورقســا.

2 - نامــاز ۋاقتىنىــڭ ئۆتــۈپ كېتىشــىدىن قورقســا ياكــى ئۆزۈرلــۈك بولــۇپ، 
تاھارىتــى ســۇنۇپ كېتىشــىدىن قورقســا.

كىرىــپ  ۋاقتىنىــڭ  ئەســىر  بولــۇپ،  ۋاقتــى  ئاخىرقــى  جۈمەنىــڭ   -  3
قورقســا. قېلىشــىدىن 

4 - بامــدات نامىزىنىــڭ ئاخىرقــى ۋاقتــى بولــۇپ، كــۈن چىقىپ قېلىشــىدىن 
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قورقسا)1(. 

جامائەت نامىزى توغرۇلۇق بەزى مەسىلىلەر

ئوقۇپ بولغان نامازنى جامائەت بىلەن قايتا ئوقۇش

پۈتــۈن فىقھىشــۇناس ئالىمــالر ۋە مەزھەپلــەر ئــۆزى يالغــۇز نامــاز ئوقۇغــان 
كىشــىنىڭ ئوقــۇپ بولغــان شــۇ نامىزىنــى جامائــەت بىلــەن قايتــا ئوقۇشــىنىڭ 
جائىزلىقىــدا ۋە قايتــا ئوقۇلغان نامازنىڭ نەپلە نامازغا ھېســاب بولىدىغانلىقىدا 
بىــردەك ئىتتىپاقتــۇر. يەزىــد ئىبنــى ئەســۋەد رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت 
ــەن  ــاالم بىل ــەر ئەلەيھىسس ــەن پەيغەمب ــدۇ: »م ــداق دەي ــۇ مۇن ــى، ئ قىلىنىدۇك
بىرگــە ھــەج قىلغىنىمــدا، نامــاز بامداتنــى مىنادىكــى خەيــف مەســجىدىدە بىرگە 
ئوقــۇدۇق. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نامازدىــن پارىــغ بولــۇپ، يــان تەرەپكــە 
ــان ئىككــى كىشــىنى كــۆردى ۋە  ــاز ئوقۇمىغ ــە نام ــەن بىلل ــز بىل ــدى، بى قارىۋى
ئۇالرنــى چاقىرىــڭالر دېــدى، ئــۇالر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا 
كەلتۈرىلىۋىــدى، ئۇالردىــن »ســىلەرنىڭ بىــز بىلــەن بىللــە نامــاز ئوقۇشــۇڭالرغا 
نېمــە توســقۇنلۇق قىلــدى؟« دەپ ســورىدى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم. ئــۇالر 
»يــا رەســۇلەلالھ! بىــز بــۇ نامازنــى ســەپىرىمىز ئۈســتىدە ئوقــۇپ بولغــان 
ئىــدۇق« دەپ جــاۋاب بېرىشــتى. ئاندىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇالرغــا: 
»ئۇنــداق قىلمــاڭالر، ســىلەر ســەپەر ئۈســتىدە نامازنــى ئوقــۇپ بولــۇپ ئاندىــن 
مەســجىدكە كەلگىنىــڭالردا جامائەتنىــڭ نامــاز ئوقۇۋاتقانلىقىنــى كۆرســەڭالر 
ئــۇالر بىلــەن بىللــە قايتــا ئوقــۇڭالر، قايتــا ئوقۇغــان نامىزىــڭالر ســىلەر ئۈچــۈن 

نەپلــە ھېســابلىنىدۇ« دېــدى«)2(. 

ئەممــا ئــۆزى يالغــۇز نامــاز ئوقۇغــان كىشــىنىڭ ئوقــۇپ بولغــان شــۇ 
نامىزىنــى جامائــەت بىلــەن قايتــا ئوقۇشــى توغرۇلــۇق ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ 

)1(  الدر المختار 1 – توم 560 - بەت.
)2( ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.
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ــاز  ــە نام ــن نەپل ــە ئوخشــاش كەينىدى ــىن ۋە خۇپتەنگ ــداق: پىش كۆرىشــى مۇن
ئوقــۇش مەكــرۇھ بولمايدىغــان نامازالرنىــڭ ۋە شــامغا ئوخشــاش نەپلىگــە 
ــاز  ــە نام ــك نەپل ــۈچ رەكئەتلى ــڭ )چۈنكــى ئ ــان نامازنى ھېسابالشــقا بولمايدىغ
ــۇ  ــڭ ش ــن، جامائەتنى ــن كېيى ــۇپ بولغاندى ــۇز ئوق ــۆزى يالغ ــى ئ ــوق( پەرزىن ي
پەرزنــى ئوقۇۋاتقانلىقىنــى كۆرگــەن كىشــى بــۇ پەرزنــى جامائــەت بىلــەن قايتــا 
ئوقۇيــدۇ ۋە بــۇ ئوقۇغىنــى نەپلــە نامازغــا ھېســابلىنىدۇ. چۈنكــى ئۇنىــڭ ئــۆز 

ــدۇ. ــان بولى ــادا بولغ ــەرز ئ ــەن پ ــزى بىل ــان نامى ــا ئوقۇغ ئالدىغ

ئەممــا ئەســىر نامىزىنىــڭ پەرزىنــى ئۆزى يالغــۇز ئوقۇپ بولــۇپ، جامائەتنىڭ 
شــۇ پەرزنــى ئوقۇۋاتقانلىقىنــى كۆرگــەن كىشــى جامائەتكــە قوشــۇلمايدۇ. چۈنكى 
ئەســىر نامىزىدىــن كېيىــن نەپلــە ئوقۇشــقا بولمايدۇ. بامــدات نامىزىمۇ شــۇنداق.

جامائەتنىڭ ساۋابىنى تېپىش

ئىمــام بىرىنچــى ســاالمنى بېرىشــتىن بــۇرۇن جامائەتكــە يېتىشــپ نامازغــا 
قۇشــۇلغان كىشــى ― گەرچــە باشــتىن ئىمــام بىلــەن بىرگە بواللمىغان بولســىمۇ ― 
جامائەتكــە ئۈلگۈرگــەن ۋە جامائــەت بىلــەن بىرلىكتــە نامــاز ئوقۇغاننىــڭ ســاۋابىنى 
تاپىــدۇ. چۈنكــى بــۇ كىشــى جامائــەت نامىزىنىــڭ بىر پارچىســىغا يېتىشــكەن بولۇپ، 
بىــر رەكئەتكــە ئۈلگۈرگەنگــە ھېســابلىنىدۇ. نامازنىــڭ بىــر رەكئىتىگــە ئۈلگۈرگــەن 

كىشــى ھەممــە رەكئەتنــى جامائــەت بىلــەن ئوقۇغانغــا ئوخشاشــتۇر)1(. 

بىرىنچى رەكئەتكە ئۈلگۈرۈش

ئىمــام رۇكۇدىــن بېشــىنى كۆتۈرۈشــتىن بــۇرۇن نامازغــا باشــلىغان ئــادەم 
شــۇ رەكئەتكــە )يەنــى بىرىنچــى رەكئەتكــە( يېتىشــكەن بولىــدۇ. بــۇ كىشــىدىن 
ــن بېشــىنى  ــام رۇكۇدى ــا ئىم ــدۇ. ئەمم ــى ســاقىت بولى ــڭ قىرائىت شــۇ رەكئەتنى
كۆتــۈرۈپ بولغىچــە رۇكۇغــا يېتىشەلمىســە ياكــى يېتىشــەلىگىنىگە شۈبھىلەنســە 

)1(   المغني 2 - توم 540 – 546 - بەتلەر.
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بــۇ رەكئەتنــى ھېســابقا ئالمايــدۇ. ئىمــام ســاالم بەرگەندىــن كېيىــن، ئورنىدىــن 
تــۇرۇپ ئۈلگۈرەلمىگــەن رەكئەتنــى تاماماليــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
مۇنــداق دېگــەن: »نامازنىــڭ بىــر رەكئىتىگــە ئۈلگۈرەلىگــەن كىشــى نامازنىــڭ 

ھەممىســىگە ئۈلگۈرگــەن بولىــدۇ«)1(. 

ــڭ  ــى نامازنى ــەن كىش ــىغا ئۈلگۈرگ ــڭ رۇكۇس ــى رەكئەتنى ــى بىرىنچ چۈنك
بىــر رەكئىتىگــە ئۈلگۈرگــەن بولىــدۇ. بىــر رەكئەتكــە ئۈلگۈرگــەن كىشــى 
نامازنىــڭ ھەممــە رەكئىتىگــە ئۈلگۈرگەنگــە ئوخشاشــتۇر. بــۇ مەســىلىدە پۈتــۈن 

فىقھىشۇناســالر ئىتتىپاقتــۇر)2(. 

قايسى ھالەتتە ئىمامنىڭ نامىزى بۇزۇلۇپ، جامائەتنىڭ نامىزى بۇزۇلمايدۇ؟

ئىمــام تاھارەتســىز ياكــى جۇنــۇپ ھالــدا نامازغــا باشــلىغان بولســا، 
بــۇ ۋاقىتتــا ئىمــام ۋە جامائــەت ھەممىســىنىڭ نامىــزى بۇزۇلىــدۇ. چۈنكــى 
جامائەتنىــڭ نامىــزى ئىمامنىــڭ نامىزىغــا باغلىــق بولــۇپ، ئىمامنىــڭ نامىــزى 
دۇرۇس بولســا جامائەتنىــڭ نامىــزى دۇرۇس بولىــدۇ. ئەگــەر ئىمامنىــڭ نامىــزى 
بۇزۇلســا جامائەتنىڭمــۇ نامىــزى بۇزۇلىــدۇ. شــۇڭا جامائــەت بىلەن نامــاز ئوقۇپ 
ــا،  ــى ئېنىقالنس ــاز ئوقۇغانلىق ــىز نام ــڭ تاھارەتس ــن، ئىمامنى ــن كېيى بولغاندى

ــدۇ. ــا ئوقۇي ــى قايت ــەت نامازن جامائ

ئەممــا ئىمــام تاھــارەت بىلــەن نامازنــى باشــلىغاندىن كېيىــن، ئىمامنىــڭ 
نامازنىــڭ شــەرتلىرى ياكــى پەرزلىرىگــە خىــالپ ئىــش قىلغانلىقــى ياكــى 
ــڭ  ــزى بۇزۇلســىمۇ جامائەتنى ــڭ نامى ــى ســەۋەبلىك ئۇنى ــى بۇزۇلغانلىق تاھارىت
ــم ئەمــەس.  ــا ئوقۇشــى الزى ــى قايت ــۇ نامازن ــزى دۇرۇســتۇر. جامائەتنىــڭ ب نامى
شــۇنىڭدەك ئىمــام نامــازدا تــۇرۇپ مۇرتــەد بولــۇپ كەتســە )كاپىــر بولســا( ياكــى 
پىشــىننى جامائــەت بىلــەن ئوقــۇپ بولــۇپ، يەنــە جۈمــە نامىزىغــا ئىمــام بولغــان 

)1( ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( فتح القدير 1 - توم 344 - بەت.
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ــدۇ)1(.  ــزى بۇزۇلماي ــدۇ، جامائەتنىــڭ نامى ــزى بۇزۇلى بولســا ئىمامنىــڭال نامى

جامائەتنىڭ ئىمامدىن كېيىن قىلىدىغان ئىشلىرى

ئىمــام ســاالم بېرىــپ نامازدىــن چىققاندىــن كېيىــن جامائەتنىــڭ قىلىدىغان 
ئىشــلىرى تۆۋەندىكىچە:

1 - جامائــەت »ئەتتەھىياتــۇ« نــى ئوقــۇپ بولماســتىن ئىمــام ســاالم 
بەرگــەن بولســا، جامائــەت ئىمامغــا ئەگەشمەســتىن »ئەتتەھىياتــۇ« نــى تولــۇق 
ــۇپ ئاندىــن ســاالم بېرىــدۇ. چۈنكــى »ئەتتەھىياتــۇ« نــى ئوقــۇش  ئوقــۇپ بول

ــۇر. ــم ئۈچــۈن مۇســتەقىل ۋاجىپت ھەركى

2 - جامائــەت »ئالالھۇممــە ســەللى« ۋە »بارىــك« دۇرۇدلىرىنــى ئوقــۇپ 
ــام  ــدۇ ۋە ئىم ــەرك قىلى ــى ت ــەت دۇرۇدن ــام ســاالم بەرســە، جامائ بولغىچــە ئىم
ــۇ«  ــى »ئەتتەھىيات ــدۇ. چۈنك ــن چىقى ــپ نامازدى ــاالم بېرى ــە س ــەن بىرلىكت بىل
نامازنىــڭ ئاخىرقــى  بىلــەن  ئولتــۇرۇش  ۋاقىــت  نــى ئوقــۇپ بولغىچىلىــك 

ــدۇ. ــادا بولى ــەرزى ئ ــنىڭ پ ئولتۇرۇش

رەكئىتىدىــن  ئىككىنچــى  نامازالرنىــڭ  كــۆپ  رەكئەتتىــن  ئىككــى   -  3
كېيىنكــى ئولتۇرۇشــتا ئىمــام جامائــەت »ئەتتەھىياتــۇ« نــى ئوقــۇپ بولۇشــتىن 
ــى  ــۇ« ن ــەت »ئەتتەھىيات ــۇرۇپ كەتســە، جامائ ــە ت ــۇرۇن ئۈچىنچــى رەكئەتك ب

ــىدۇ. ــا ئەگىش ــن ئىمامغ ــۇپ، ئاندى ــۇپ بول ئوق

4 - جامائــەت رۇكــۇدا ياكــى ســەجدىدە ئــۈچ قېتىــم تەســبىھ ئېتىــپ 
بولغىچىلىــك ئىمــام تــۇرۇپ كەتســە، جامائەتمــۇ ئىمــام بىلــەن بىرگــە تۇرىــدۇ.

ــى  ــەجدە قىلماقچ ــر س ــە بى ــن يەن ــەجدىدىن كېيى ــى س ــام ئىكك 5 - ئىم
بولســا، جامائــەت ئۇنىڭغــا ئەگەشــمەيدۇ.

6 - ئىمــام نامازنىــڭ ئاخىرىدىكــى ئولتۇرۇشــتا ئولتۇرماســتىن تــۇرۇپ 
ــۇ  ــام ش ــەر ئىم ــدۇ. ئەگ ــى كۈتى ــى ئىمامن ــدۇ، بەلك ــەت تۇرماي ــە، جامائ كەتس

)1(   الدر المختار ورد المحتار 1 - توم 553 - بەت.
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تۇرغىنىچــە ئولتۇرمىســا جامائــەت ئــۆز ئالدىغــا ســاالم بېرىپ نامازدىــن چىقىدۇ.

7 - جامائــەت »ئەتتەھىياتــۇ« نــى ئوقــۇپ بولــۇپ، ئىمامدىــن بۇرۇن ســاالم 
بېرىــپ نامازدىــن چىقســىمۇ ئۇالرنىــڭ نامىــزى دۇرۇســتۇر. بىــراق مەكرۇھلــۇق 

بىلــەن ئــادا تاپىــدۇ)1(. 

ئىمام قىلمىسا جامائەتمۇ قىلمايدىغان ئىشالر

ــىنى  ــۇت دۇئاس ــام قۇن ــدە ئىم ــى رەكئىتى ــڭ ئاخىرق ــھ نامىزىنى 1 - تەراۋى
ئوقۇشــنى ئۇنتــۇپ رۇكــۇ قىلســا جامائەتمــۇ ئوقۇماســتىن رۇكــۇ قىلىــدۇ. ئەگــەر 

ــەۋزەل. ــى ئ ــا ئۈلگۈرەلىشــىگە ئىشــەنچ قىاللىســا ئوقۇغىن رۇكۇغ

2 - ئىمام سەجدە سەھۋى قىلمىسا جامائەتمۇ قىلمايدۇ.

3 - ئىمام تىالۋەت سەجدىسى قىلمىسا جامائەتمۇ قىلمايدۇ.

4 - ئىمــام ھېيــت نامازلىرىنىــڭ ئارتــۇق تەكبىرلىرىنى ئېيتمىســا جامائەتمۇ 
ئېيتمايدۇ.

5 - ئىمــام تــۆت رەكئەتلىــك نامازنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدە ئولتۇرمىســا، 
ــۇ ئولتۇرمايدۇ. جامائەتم

يۇقىرىقى بەش ئىشنى ئىمام قىلمىسا جامائەتمۇ قىلمايدۇ.

ئىمام قىلسا جامائەت قىلمايدىغان ئىشالر

1 - ئىمــام جىنــازا نامازلىرىــدا تۆتتىــن ئارتــۇق تەكبىــر ئېيتســا جامائــەت 
ئېيتمايــدۇ.

2 - ئىمــام ھېيــت نامازلىرىــدا بىــر رەكئەتتە ئۈچتىن ئارتۇق تەكبىر ئېيتســا 
جامائــەت ئېيتمايــدۇ. )بۇيــەردە، نامازغــا باشــالش، رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەردىكى 

تەكبىرلەرنىــڭ ســىرتىدىكى ئارتــۇق ئــۈچ تەكبىــر كــۆزدە تۇتۇلىدۇ.
3 - ئىمــام خاتاالشــقانلىقتىن، بەشــىنچى ياكــى ئۈچىنچــى رەكئەتكــە 

)1(    الدر المختار 1 - توم 560 - بەت، مراقي الفالح 50 - بەت.
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تۇرســا، يەنــى تــۆت رەكئەتلىــك نامازنىڭ ئاخىرقى ئولتۇرۇشــىنى ئولتۇرماســتىن 
بەشــىنچى رەكئەتكــە تــۇرۇپ كەتســە ياكــى ئىككــى رەكئەتلىــك نامازنىــڭ 
ــە  ــۇرۇپ كەتس ــە ت ــى رەكئەتك ــتىن ئۈچىنچ ــىدا ئولتۇرماس ــى ئولتۇرۇش ئاخىرق
جامائــەت تۇرمايــدۇ. بەلكــى ئىمامنــى كۈتىــدۇ. ئەگــەر ئىمــام جامائەتنىــڭ 
ــدا ســەجدە  ــاز دۇرۇســتۇر. ئاخىرى ــۇ نام ئاگاھالندۇرشــىنى بىلىــپ ئولتۇرســا ب
ســەھۋى قىلىــش كېــرەك بولىــدۇ. بــۇ ئاخىرقــى ئولتــۇرۇش )قەئــدە ئەخىر(تىــن 

ــان ســەجدىدۇر. ــپ بولغ ــك ئۈچــۈن ۋاجى ــى كېچىكتۈرگەنلى ــارەت پەرزن ئىب
رەكئەتنىــڭ  ئارتــۇق  بــۇ  قايتماســتىن،  تۇرغىنىچــە  شــۇ  ئىمــام  ئەگــەر 
ــا  ــۆز ئالدىغ ــا ئەگەشمەســتىن ئ ــەت ئىمامغ ــان بولســا، جامائ سەجدىســىنى قىلغ
ســاالم بېرىــپ نامازدىــن چىقىــدۇ. ئەگــەر ئىمــام خاتاالشــقاندا جامائەتمــۇ ئىمــام 
بىلــەن بىرگــە تــۇرۇپ ئارتــۇق رەكئەتنىڭ سەجدىســىنى قىلغان بولســا، بــۇ ۋاقىتتا 
ــا  ــۇ ۋاقىتت ــى ب ــدۇ. چۈنك ــزى بۇزۇلى ــەت ھەممىســىنىڭ نامى ــەن جامائ ــام بىل ئىم
ئــۇالر ئاخىرقــى ئولتــۇرش )قەئــدە ئەخىر(تىــن ئىبــارەت پەرزىنــى تۈگەتمەســتىن، 

ــدۇ. ــى بۇزى ــداق قىلىــش نامازن نەپلىگــە ئۆتــۈپ كەتكــەن بولىــدۇ. بۇن
ئەگــەر ئــۇالر تــۇرۇپ كەتكــەن 5 - رەكئەتكــە يەنــە بىــر رەكئــەت قوشــۇپ 
ــادا بولىــدۇ. ئارتــۇق ئوقۇلغــان ئىككــى رەكئــەت  ــەرز ئ نامىزىنــى تاماملىســا، پ

ــدا ســەجدە ســەھۋە قىلىــدۇ. نەپلــە ھېســابلىنىدۇ ۋە ئاخىرى
4 - ئىمام ئىككىدىن ئارتۇق سەجدە قىلسا جامائەت قىلمايدۇ.

يۇقىرىقى تۆت ئىشنى ئىمام قىلسا جامائەت قىلمايدۇ.

ئىمام قىلمىسىمۇ جامائەت قىلىدىغان ئىشالر

1 - نامازغا باشالش تەكبىرلىرىدە قولالرنى كۆتۈرۈش.
2 - »سانا« ئوقۇش.

3 - رۇكۇغا ئېگىلىشتە تەكبىر ئېيتىىش.
4 - سەجدىلەرگە بارغاندا ۋە ئۇنىڭدىن تۇرغاندا تەكبىر ئېيتىىش.

5 - رۇكۇ ۋە سەجدىلەردە تەسبىھ ئېيتىش.
6 - ئىمــام )ســەمىئەلالھۇ لىمــەن ھەمىــدە( دېمىســىمۇ، جامائــەت )رەببەنــا 
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ۋە لەكلەلھەمــدۇ( دېيىــش.
7 - »تەھىيات« دۇئاسىنى باشقا دۇرۇد ۋە دۇئاالر بىلەن تولۇق ئوقۇش.

8 - نامازدىن كېيىن ساالم بېرىش.
9 - قۇربان ھېيتنىڭ تەشرىق تەكبىرلىرىنى ئېيتىىش.

ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان كىشــى )جامائــەت( يۇقىرىقــى توققــۇز ئىشــنى ئــۆز 
ئالدىغــا قىلىــدۇ.

سەجدە سەھۋى توغرۇلۇق بەزى مەسىلىلەر

مۇدرىــك بىلــەن مەســبۇق ئىمامنىــڭ خاتاســى ئۈچــۈن ئىمــام بىلــەن 
بىرلىكتــە ســەجدە ســەھۋى قىلىــدۇ. چۈنكــى ئــۇالر ئىمامغــا ئەگەشــكەن 
ئىكــەن، بــۇ ســەجدىنى ئــۆز ســەھۋەنلىكىدىن بولمىســىمۇ قىلىشــقا مەجبــۇردۇر. 
ــدا،  ــادا قىلغان ــى ئ ــەلمىگەن رەكئەتلەرن ــا يېتىش ــبۇق ئىمامغ ــۇنىڭدەك مەس ش
ســەجدە ســەھۋىنى كېــرەك قىلىدىغــان خاتالىقالرنــى ســادىر قىلســا، نامازنىــڭ 
ئاخىرىــدا يەنــە ســەجدە ســەھۋى قىلىــدۇ. چۈنكــى ئىمــام بىلــەن قىلغــان 
بۇرۇنقــى ســەجدە كېيىنكــى خاتالىقالرنــى يۇيالمايــدۇ. ئەممــا الھىــق كېيىنكــى 
ــى  ــۇ نامازن ــدۇ. چۈنكــى ئ ــرى ئۈچــۈن ســەجدە ســەھۋى قىلماي ــۆز خاتالىقلى ئ
ــى  ــۆزرە تۈپەيل ــرەر ئ ــن بى ــىمۇ، كېيى ــلىغان بولس ــە باش ــەن بىرلىكت ــام بىل ئىم
جامائەتتىــن ئايرىلىــپ قېلىــپ كېيىــن يەنــە يېتىشــكەن ياكــى ئــۆزى تاماملىغان 
ــام ســەجدە ســەھۋى  ــەق ئەگىشــىدۇ، ئىم ــا مۇتل ــۇ ئىمامغ ــا، ئ كىشــى بولغاچق

ــدۇ. ــدۇ، قىلمىســا قىلماي قىلســا قىلى

ــى ســەجدە  ــۇش جەريان ــاز ئوق ــەن نام ــام بىل ــۇ ئىم ــۇنىڭدەك، مۇدرىكم ش
ــى ســادىر قىلغــان بولســىمۇ ســەجدە  ــم قىلىدىغــان خاتالىقالرن ســەھۋىنى الزى
ــۆز  ــۇ ئ ــەر ئ ــكۈچىدۇر. ئەگ ــا ئەگەش ــۇ ئىمامىغ ــى ئ ــدۇ. چۈنك ــەھۋى قىلماي س
ــق  ــا خىالپلى ــا ئىمامىغ ــى بولس ــەھۋى قىلماقچ ــەجدە س ــۈن س ــى ئۈچ خاتالىق
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ــدۇ. ــان بولى قىلغ

ئىمــام جۈمــە ۋە ھېيــت نامازلىرىدا ســەجدە ســەھۋى قىلمايــدۇ. جامائەتمۇ 
شۇنداق)1(. 

جۈمە نامىزى

جۈمــە نامىــزى  - ھەپتىنىڭ جۈمە كۈنىدە پىشــىن ۋاقتىــدا جامائەت بولۇپ 
ئوقۇلىدىغــان نامــاز بولــۇپ، كىشــىلەر بىــر يەرگــە توپلىنىــپ ئوقۇلىدىغــان ناماز 
بولغانلىقــى ئېتىبــارى بىلــەن »جۈمــە ئەسلىســى – جۇمۇئــە« يەنــى )توپلىنىــش، 

جــەم بولــۇش( دەپ ئاتالغان.

جۈمە نامىزىنىڭ ھۆكمى

جۈمــە  ئەينــدۇر.  پــەرز  ئوقــۇش  بىلــەن  جامائــەت  نامىزىنــى  جۈمــە 
ــى  ــدۇ. ئۇن ــر بولى ــادەم كاپى ــان ئ ــكار قىلغ ــى ئىن ــەرز ئىكەنلىكىن ــڭ پ نامىزىنى
ــە  ــدۇ. جۈم ــكار بولى ــى گۇناھ ــان كىش ــادا قىلمىغ ــن ئ ــۈل بۆلمىگەنلىكتى كۆڭ
نامىــزى جۈمــە كۈنلۈكتىكــى پىشــىننىڭ ئورنىغــا بەلگىلەنگــەن پــەرز ئەمــەس، 
بەلكــى ئــۆز ئالدىغــا مۇســتەقىل پــەرزدۇر. ئەممــا جۈمــە ئوقۇغان كىشــىدىن شــۇ 
كۈننىــڭ پىشــىن نامىــزى ســاقىت بولىــدۇ. جۈمــە نامىــزى پىشــىن نامىزىدىــن 
ــن  ــداق نامازالردى ــزى ھــەر قان ــە نامى ــۇر. جۈم ــك ۋە ســاۋابى كۆپت ئەھمىيەتلى
ــۇغ  ــە ئۇل ــن ئەلۋەتت ــقا كۈنلەردى ــۇ باش ــە كۈنىم ــەرەپلىكتۇر. جۈم ــۇغ ۋە ش ئۇل
مەدىنىگــە ھىجــرەت  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  نامىــزى  كۈنــدۇر. جۈمــە 

ــان)2(. ــەرز قىلىنغ ــدە پ ــرى مەككى ــتىن ئىلگى قىلىش

ئالــالھ تائــاال مۇســۇلمانالرنى جۈمــە نامىــزى ئوقۇشــقا ئەمــر قىلىــپ مۇنداق 
ــِر اهللِ وََذُروا 

ْ
ــَعوا إىَل ِذك ْس

َ
ــِة فا ــْوِم اجُلْمَع ــْن يَ ــْوِدَي ِم ــوا إذاَ نُ ــَن آَمُن ِْي

َّ
ــا ال أيُّه

َ
ــدۇ: ﴿يا دەي

وا يِف األْرِض  نْتَــِرُ
َ
ــالَةُ فا ِضَيــْت الصَّ

ُ
ــإذاَ ق

َ
ُمــوَن. ف

َ
ْنُتــْم َتْعل

ُ
ُكــْم إْن ك

َ
الَْيــَع ذاَلُِكــْم َخــْرٌ ل

)1( فتح القدير 1- توم 281- بەت، نوراإليضاح ونجاة األرواح 33 - بەت.
)2(   الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 – توم 260 - بەت.
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ْضــِل اهللِ﴾  يەنــى )ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! جۈمــە كۈنــى جۈمــە 
َ
وَاْبَتُغــوا ِمــْن ف

نامىزىغــا ئــەزان ئېيتىلغــان ھامــان، ئالالھنــى يــاد ئېتىشــكە ئالدىــراپ بېرىڭالر. 
ئېلىــم  - ســېتىمنى قويــۇپ تــۇرۇڭالر. ئەگــەر بىلســەڭالر، بــۇ ســىلەر ئۈچــۈن 
ياخشــىدۇر. نامــاز ئوقۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن زېمىنغــا تارىلىــپ ئالالھنىــڭ 

ــەپ قىلىــڭالر()1(.  پەزلىدىــن )رىزىقىڭالرنــى( تەل

ــان  ــۇ قۇرئ ــى ب ــەرزدۇر. چۈنك ــزى پ ــە نامى ــى، جۈم ــن بىلىمىزك ــۇ ئايەتتى ب
كەرىمنىــڭ كەســكىن بەلگىلىمىســىدۇر. جۈمەگــە ئەزان چىققــان ۋاقىتتا دەرھال 
نامازغــا كېلىــش ئالــالھ تائاالنىــڭ ئەمرىــدۇر. بــۇ ۋاقىتتــا ســودا  - ســېتىق ۋە 
باشــقا ئىشــالر بىلــەن مەشــغۇل بولــۇش ھەنەفــى مەزھىپىگــە كــۆرە، مەكــرۇھ 
تەھرىمىــدۇر. ئەممــا باشــقا پۈتــۈن مەزھەپلــەردە ھــارام دەپ قەيــت قىلىنغــان. 
جۈمــە نامىــزى ئوقۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، تارقىلىپ ئــۆز مەشــغۇلىيەتلىرىمىز 
بىلــەن بولــۇش مۇباھتــۇر. بــەزى كىشــىلەر جۈمــە كۈنــى ئىشلەشــكە بولمايــدۇ، 
دەپ خاتــا تەشــۋىقاتالرنى تارقىتىــپ كەلگــەن. ئايەتتە كــۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك، 
ــدەك  ــالردا ئادەتتىكــى كۈنلەردىكى ــن باشــقا ۋاقىت ــاز ۋاقتىدى ــى نام ــە كۈن جۈم
ــە  ــى باھان ــە كۈنىن ــتۇر. جۈم ــۇش دۇرۇس ــەن بول ــغۇلىيەتلىرىمىز بىل ــۆز مەش ئ
قىلىــپ، باشــقا دۇنيالىــق ۋە ئاخىرەتلىــك ئىشــالرنى كېچىكتۈرۈشــكە بولمايــدۇ.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »جۈمــە نامىزىنــى جامائــەت 
بىلــەن ئوقــۇش ھــەر قانــداق مۇســۇلمان كىشــىگە پــەرزدۇر. پەقــەت تــۆت خىــل 
ــال،  ــۇل، ئاي ــى ق ــڭ ئىگىدارچىلىقىدىك ــنا: بىراۋنى ــن مۇستەس ــىال بۇنىڭدى كىش

باالغەتكــە يەتمىگــەن بــاال ۋە كېســەل كىشــى«)2(. 

جۈمە كۈنىنىڭ پەزىلىتى

ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنغــان بىــر ھەدىســتە 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »كــۈن چىقىپ، پاتقــان كۈنلەرنىڭ 

)1( جۇمۇئە سۈرىسى 9 – 10 - ئايەتلەر.
)2( ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، نەيلۇل ئەۋتار 3 – توم 226 - بەت.
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ــت  ــر ۋاقى ــدە بى ــە كۈنى ــۇر. جۈم ــەۋزەل كــۈن يوقت ــن ئ ــە كۈنىدى ــدە جۈم ئىچى
ــىلىق  ــن ياخش ــالھ تائاالدى ــپ ئال ــى تېپى ــۇ ۋاقىتن ــدە ش ــن بەن ــى، مۇئمى بارك
تىلــەپ دۇئــا قىلســا ئالــالھ ئۇنىــڭ تىلكىنــى چوقــۇم بېرىــدۇ، بىــرەر نەرســىدىن 
ئالالھقــا ســىغىنىپ پانــاھ تىلىســە ئالــالھ ئۇنــى چوقــۇم ھىمايــە قىلىــدۇ«)1(. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ: »جۈمــە كۈنــى كۈنلــەر 
ئىچىدىكــى ئــەڭ ياخشــى كۈنــدۇر. بۇ كۈنــدە ئــادەم ئەلەيھىسســاالم يارىتىلغان، 
بــۇ كۈنــدە ئــۇ جەننەتكــە كىرگۈزۈلگــەن ۋە بــۇ كۈنــدە ئــۇ جەننەتتىــن 

ــدۇ«)2(.  ــە بولى ــە كۈنلۈكت ــۇم جۈم ــەت چوق ــان. قىيام چىقىرىلغ

ئىمــام ســۇيۇتىي »جۈمــە كۈنىنىــڭ خۇسۇســىيەتلىرى« ناملىــق ئەســىرىدە، 
جۈمــە كۈنىنىــڭ ئۇلۇغلىقىنــى قەدىرلىگــەن ھالــدا، جۈمــە نامىزىنــى ئــادا 
ــرى  ــۇپ، مۇھىملى ــان بول ــان قىلغ قىلىشــنىڭ 100خاســىيىتىنى تەپســىلىي باي
مۇنــۇالر: جۈمــە كۈنلۈكتــە روھــالر جــەم بولىــدۇ، قەبىرلــەر زىيــارەت قىلىنىــدۇ، 
مېيىــت قەبىــر ئازابىدىــن ســاقلىنىدۇ، جۈمــە كۈنــدۈزى ياكــى كېچىســى ئۆلگەن 
ئــادەم قەبىــر ئازابىدىــن ســاقلىنىدۇ، جۈمــە كۈنىــدە جەھەننــەم قىزىتىلمايــدۇ، 

جۈمــە كۈنىــدە جەننــەت ئەھلــى ئالــالھ تائاالنــى زىيــارەت قىلىــدۇ)3(. 

جۈمە نامىزى ئوقۇشنىڭ پەزىلىتى

ــز  ــۇپ پاكى ــى يۇيۇن ــەن: »كىمك ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
بولغــان ھالــدا جۈمــە نامىزىغــا كېلىــپ، كۈچــى يەتكەنچــە ســۈننەتلەرنى 
ــن  ــا، ئاندى ــۇپ ئاڭلىس ــۈل قوي ــىنى كۆڭ ــڭ خۇتبىس ــن ئىمامنى ــا، ئاندى ئوقۇس
ــۇ كىشــىنىڭ ئۆتكــەن  ــى ئوقۇســا، ئ ــڭ پەرزىن ــە جۈمەنى ــەن بىرلىكت ــام بىل ئىم
جۈمــە بىلــەن بــۇ جۈمــە ۋە كېلىدىغــان جۈمــە ئارىلىقىدىكــى، يەنــە كېيىنكــى 

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

)2( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)3( الدر المختار 1 - توم 772 - بەت.
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ــدۇ«)1(.  ــا چىقىرىلى ــرى يوقق ــەم خاتالىقلى ــرى ھ ــى گۇناھلى ــۈچ كۈندىك ئ

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »جۈمــە كۈنىــدە دۇئــا 
ئىجابــەت بولىدىغــان بىــر ســائەت باركــى، مۇســۇلمان كىشــى نامــاز ئوقۇغــان 
ھالىتىــدە شــۇ ســائەتنى ئۇچرىتىــپ ئالالھتىن ياخشــىلىق ســوراپ دۇئا قىلســىال 

ئالــالھ چوقــۇم ئۇنىڭغــا ســورىغىنىنى بېرىــدۇ«)2(. 

جۈمــە كۈنىدىكــى دۇئــا ئىجابــەت بولىدىغــان ســائەت توغرۇلــۇق كۆپلىگەن 
رىۋايەتلــەر بــار. ئۆلىماالرنىــڭ نەزىرىــدە بــۇ رىۋايەتلەرنىــڭ ئــەڭ كۈچلۈكرەكى، 
ــۇش  ــام خۇتبــە ئوق ــائەت ئىم ــا ئىجابــەت بولىدىغــان س ــدە دۇئ جۈمــە كۈنى
ئۈچــۈن مۇنبەرگــە چىققــان ۋاقتتىــن باشــالپ نامــاز ئاخىرالشــقانغا قــەدەردۇر)3(. 

جۈمە نامىزىنىڭ بۇيرۇلىشىنىڭ ھېكمىتى

جۈمــە كۈنــى مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن بىــر بايــرام ھېســابلىنىدۇ. چۈنكــى 
بــۇ مۇبــارەك كۈنــدە مۇســۇلمانالر بىــر جايغــا جــەم بولــۇپ، بىــر  - بىرىنىــڭ 
ــى تىڭشــايدۇ  ئەھۋالىدىــن خــەۋەردار بولىــدۇ. ھەممىســى بىرلىكتــە خۇتبىالرن
ــالپ  ــە ئورۇن ــۇ بىرگ ــقا ئىبادەتلەرنىم ــدە باش ــدۇ ھەم ــادا قىلى ــى ئ ۋە نامازالرن
ســاۋاب تاپىــدۇ، بــۇ توپلىشىشــتىن مەنىــۋى كــۈچ – قــۇۋۋەت ھاســىل قىلىــدۇ، 
دىنىــي ۋەز  - نەســىھەتلەرنى ئــاڭالپ ئۆزلىرىنــى ئىســالھ قىلىــدۇ، گۇناھلىرىغــا 
ۋە خاتالىقلىرىغــا تەۋبــە قىلىــپ پاكلىنىــدۇ. نامازدىــن كېيىــن جامائەتلەردىــن 
بىرىنىــڭ   - بىــر   ســورايدۇ،  ھــال  يوقاليــدۇ،  ئۇالرنــى  بولســا  كېســەللەر 
ــقا  ــن باش ــىدۇ ۋە مۇندى ــقا تىرىش ــەل قىلىش ــە ھ ــا بىرگ ــرى بولس قىيىنچىلىقلى
ــاراپىتى  ــڭ ش ــارەك كۈننى ــۇ مۇب ــالرنى ب ــى ئىش ــي ياخش ــەن ئىجتىمائى كۆپلىگ

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 263 - بەت.
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ــدۇ.  ــەق بولى ــەن قىلىشــقا مۇۋەپپ بىل
جۈمە نامىزى پەرز بولىدىغان كىشىلەر

جۈمە نامىزى تۆۋەندىكى يەتتە شەرت ھازىر بولغان كىشىگە پەرزدۇر:
1 - ئــەر بولــۇش. ئايالالرغــا جۈمــە نامىــزى پــەرز ئەمــەس. ئەممــا ئوقۇســا 

ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ.
2 - ھۆر بولۇش. ئەسىر ياكى سوالقتا بولغانالرغا جۈمە پەرز ئەمەس.

3 - سەپەر ئۈستىدە بولماسلىق. يولۇچىالرغا جۈمە پەرز ئەمەس.
4 - ئەما )كۆزى كور( بولماسلىق. كورالرغا جۈمە پەرز ئەمەس.

5 - مېيىــپ بولماســلىق. جىســمانىي مېيىــپ كىشــىلەرگە جۈمــە پــەرز 
ئەمــەس.

6 - كېســەل بولماســلىق. ماڭالمايدىغــان ئېغىــر بىمارالرغــا جۈمــە پــەرز 
ئەمــەس.

7 - كۆڭلىــدە دۈشــمەن ۋەھىمىســى بولماســلىق. جۈمەگــە بارســا ھاياتــى 
تەھدىدكــە ئۇچــراش ئېھتىمالــى بــار كىشــىلەرگە جۈمــە پــەرز ئەمــەس.

جۈمــە ئوقۇشــى پــەرز بولمىغــان يۇقىرىقــى كىشــىلەر ئەگــەر جۈمــە ئوقۇســا، 
ئۇالردىــن شــۇكۈننىڭ پىشــىن نامىــزى ســاقىت بولىــدۇ.

جۈمە نامىزىنىڭ پەرزلىرى

جۈمــە نامىزىنىــڭ پــەرزى ئىككــى بولــۇپ: بىــرى، جۈمەنىــڭ ئىككــى 
رەكئــەت پەرزىنــى جامائــەت بىلــەن ئوقــۇش، ئىككىنچىســى، نامازدىــن بــۇرۇن 
خۇتبــە )ئىككــى خۇتبــە( ئوقۇلۇشــىدىن ئىبارەتتــۇر. خۇتبىنــى ئاڭالش پــەرزدۇر.

خۇتبە 

خۇتبــە  - ئالــالھ تائاالنــى يــاد ئېتىــش ۋە ئۇنىڭغــا ھەمدۇســانا ئېيتىىــش 
دېمەكتــۇر. چۈنكــى قۇرئــان كەرىمنىــڭ ﴿ئالالھنــى يــاد ئېتىشــكە ئالدىــراڭالر﴾ 
دېگــەن ئايىتىدىكى﴿يــاد ئېتىــش﴾ تىــن مەقســەت پۈتــۈن تەپسىرشــۇناس 



353

ئالىمالرنىــڭ ئىتتىپاقــى بىلــەن خۇتبىــدۇر.

خۇتبىنــى ئەرەبچــە ئوقۇشــقا بولغىنىــدەك، ھــەر مىللــەت ئــۆز تىلىــدا 
ئوقۇشــمۇ جائىــزدۇر. خۇتبىنــى ئــەرەب تىلىــدا ئوقــۇش شــەرت ئەمــەس. 
ھەمدۇســانا بىلــەن دۇرۇدالرنــى ئــەرەب تىلىــدا ئېيتســىمۇ، خۇتبىدىكــى ئەمــر  
- مــەرۇپ، ۋەز  - نەســىھەتلەرنى جامائەتنىــڭ چۈشىنىشــى ئۈچــۈن ھــەر 

مىللەتنىــڭ ئــۆز تىلىــدا سۆزلىشــى تولىمــۇ زۆرۈردۇر)1(. 

خۇتبە ئوقۇشنىڭ كەيپىيىتى

ــدە  ــت ئىچى ــك ۋاقى ــۇپ بولغىچىلى ــى ئوق ــۈرىدىن بىرىن ــۇزۇن س ــام ئ ئىم
ئىككــى خۇتبــە ئوقۇيــدۇ. ئىككــى خۇتبــە ئارىســىدا ئــۈچ ئايــەت ئوقۇغۇچىلىــك 
ئــاز  بىــر  خۇتبىدىــن  بىرىنچــى  خۇتبىنــى  ئىككىنچــى  ئولتۇرىــدۇ.  ۋاقىــت 
ــۆرە  ــاراپ ئ ــە ق ــى جامائەتك ــام خۇتبىن ــدۇ. ئىم ــەن ئوقۇي ــاۋاز بىل ــرەك ئ تۆۋەن
ــڭ  ــى( نى ــە ئوقۇغۇچ ــب )خۇتب ــدۇ. خاتى ــدا ئوقۇي ــر جاي ــزرەك بى ــۇرۇپ ئىگى ت
ــق  ــرى يېپى ــەۋرەت جايلى ــز بولۇشــى ۋە ئ ــى پاكى ــك بولۇشــى، كىيىم تاھارەتلى

ــدۇ.  ــەپ قىلىنى ــى تەل بولۇش

ئېيتىــپ،  ھەمدۇســانا  تائاالغــا  ئالــالھ  خۇتبىــدە  بىرىنچــى  خاتىــب 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇد ۋە ســاالم ئېيتىــپ بولــۇپ، قۇرئاندىــن ئــەڭ 
ئــاز دېگەنــدە بىــر  - ئىككــى ئايــەت ئوقۇيــدۇ ۋە كىشــىلەرگە ۋەز  - نەســىھەت 
قىلىــدۇ. ئاندىــن ئولتــۇرۇپ يەنــە ئىككىنچــى خۇتبىنــى باشــاليدۇ. ئىككىنچــى 
خۇتبىــدە، يەنــە ئالالھقــا ھەمدۇســانا ۋە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇد، 
ــە  ــەن خۇتب ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــا قىلى ــە دۇئ ــۇپ، مۇئمىنلەرگ ــپ بول ــاالم ئېيتى س
نەزىرىــدە،  ئەزەمنىــڭ  ئىمــام  باشــاليدۇ.  نامازغــا  ئاندىــن  بولىــدۇ.  تامــام 
خۇتبىنىــڭ ئــەڭ قىســقا مىقــدارى »ئەلھەمــدۇ لىلــالھ« ياكــى»ال ئىالھــە 
ئىللەلــالھ« دېيىــش بىلەنمــۇ ئــادا تاپىــدۇ. بىــراق مەكــرۇھ ســانىلىدۇ. ئەممــا 

)1( فتح القدير 1 – توم 757 – 760 - بەتلەر مراقي الفالح 87 - بەت.
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ئىمــام ئەبــۇ يۇســۇف ۋە مۇھەممەدلەرگــە كــۆرە، خۇتبىنــى بــەك قىســقا ئوقۇشــقا 
بولمايــدۇ. خۇتبىنىــڭ ئــەڭ قىســقا مىقــدارى تەشــەھھۇد )ئەتتەھىياتۇ(ئوقــۇپ 
بولغىچىلىــك ۋاقىتتــۇر. شــۇنىڭدەك، خۇتبىنــى بــەك ئــۇزۇن ئوقــۇپ جامائەتنــى 

ــۇر)1(.  ــمۇ مەكرۇھت زېرىكتۈرۈش

جۈمە كۈنىدىكى سۈننەت ئەمەللەر

جۈمــە كۈنىــدە ياكــى جۈمــە ئوقۇغۇچىــالر ئۈچــۈن قىلىــش ســۈننەت بولغان 
ئىشــالر تۆۋەندىكىچە:

1 - جۈمــە نامىزىغــا بېرىشــتىن بــۇرۇن غۇســلى قىلىــش، ئۆزىگــە ھــەم 
كىيىملىرىگــە خۇشــبۇيالرنى چېچىــش ۋە چىرايلىــق كىيىنىــپ بېرىــش.

غۇســلى قىلىــش ۋاقتــى جۈمــە كۈنــى ســەھەردىن جۈمــە ۋاقتىغىچــە بولــۇپ، 
غۇســلىنى كېچىكتــۈرۈپ، جۈمــە نامىزىغــا بېرىــش ئالدىــدا قىلىــش ئەۋزەلــدۇر. 
چۈنكــى بۇنــداق قىلىــش يېقىمســىز ھىــدالر بىلــەن جامائەتنــى راھەتســىز 
قىلماســلىقتىن ئىبارەت غۇســلىنىڭ ئاساســلىق مەقســىتىنى ئەمەلگە ئاشــۇرۇش 
ــەتكەن:  ــداق دەپ كۆرس ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــىدۇر. پەيغەمب ــۈن ياخش ئۈچ

»جۈمــە نامىزىغــا كەلگــەن كىشــى يۇيۇنــۇپ كەلســۇن«)2(.
ئەممــا خۇشــبۇي قوللىنىــش ۋە چىرايلىــق كىيىنىــش توغرۇلــۇق پەيغەمبــەر 
يۇيۇنــۇپ،  كۈنلۈكتــە  جۈمــە  »كىمكــى  دېگــەن:  مۇنــداق  ئەلەيھىسســاالم 
خۇشــبۇي نەرســىلەرنى ئۆزىگــە چاچقــان ۋە ئــەڭ چىرايلىــق كىيىمىنــى كىيگــەن 
ھالــدا، تەمكىنلىــك بىلــەن مەســجىدكە كەلســە، ئاندىــن ســۈننەت نامىزىدىــن 
ــازار بەرمىســە، ئاندىــن ئىمــام خۇتبىگــە  خالىغانچــە ئوقۇســا ۋە ھېچكىمگــە ئ
باشــلىغاندىن نامازغــا تۇرغىچــە ســۆز قىلمــاي جىــم ئولتۇرســا، ئۆتكــەن جۈمــە 
ــرەت  ــرى مەغپى ــە ئارىســىدىكى گۇناھلى ــە ۋە كېلىدىغــان جۈم ــۇ جۈم ــەن ب بىل

ــدۇ«)3(.  قىلىنى
تــۆت رەكئــەت، جۈمەنىــڭ  بــۇرۇن  2 - جۈمــە كۈنلۈكتــە خۇتبىدىــن 

)1(  بدائع الصنائع 1 - توم 262 - بەت.
)2( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
)3( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
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پەرزىدىــن كېيىــن تــۆت رەكئــەت، جەمئــى 8 رەكئــەت ســۈننەت ئوقــۇش.
ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنغــان بىــر ھەدىســتە: 
»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم جۈمەدىــن ئىلگىــرى تــۆت رەكئــەت ســۈننەت 

ــەن)1(. ــى« دېيىلگ ئوقۇيتت
ــن  ــن كېيى ــداق دېگــەن: »ســىلەر جۈمەدى ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن پەيغەمب

ــۇڭالر«)2(.  ــەت ئوق ــۆت رەكئ ســۈننەت ئوقۇماقچــى بولســاڭالر، ت
جۈمەدىــن كېيىــن ئوقۇلىدىغــان ســۈننەتنىڭ ئېــزى ئىككــى رەكئــەت، 
پەيغەمبــەر  ئەنھــۇ  رەزىيەلالھــۇ  ئۆمــەر  ئىبنــى  رەكئەتتــۇر.  ئالتــە  كۆپــى 

قىلغــان. رىۋايــەت  قىلغانلىقىنــى  شــۇنداق  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
3 - جۈمە كۈنلۈكتە كەھف سۈرىسىنى ئوقۇش.

ــى  ــە كېچىســىدە )ياك ــداق دېگــەن: »جۈم ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن پەيغەمب
كۈندۈزىــدە( كەھــف سۈرىســىنى ئوقۇغــان كىشــىگە ئــۆزى بىلــەن ھــەرەم 

ــدۇ«)3(. ــۇر بېرىلى ــر ن ــىدا بى ئارىس

4 - پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كۆپلەپ دۇرۇد ئېيتىش.

ــەۋزەل  ــەڭ ئ ــىلەرنىڭ ئ ــەن: »س ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ئېيتىــڭالر،  مــاڭا كۆپلــەپ دۇرۇد  بــۇ كۈنــدە  كۈنــۈڭالر جۈمــە كۈنىــدۇر. 
ھەقىقەتــەن ســىلەرنىڭ ئېيتقــان دۇرۇدلىرىــڭالر ماڭا كۆرســىتىلىپ تۇرىــدۇ«)4(.

جۈمە كۈنىدە ھارام بولىدىغان ئىشالر

جۈمە كۈنىدە قىلىش ھارام بولغان ئىشالر تۆۋەندىكىچە:

ــان  ــە چىقق ــۈن مۇنبەرگ ــۇش ئۈچ ــە ئوق ــام خۇتب ــدە ئىم ــە كۈنى 1 - جۈم
ۋاقتىــدا ســودا – ســېتىق بىلــەن شــۇغۇللىنىش. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال قۇرئــان 

)1( ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
)2( ئىمام مۇسلىم،  ئىمام ئەھمەد، تىرمىزى رىۋايىتى.

)3( دارمىي ۋە بەيھەقىي رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
)4( ئىمام ئەبۇداۋۇد ۋە باشقىالر رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.
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ــِر 
ْ
 ِذك

َ
اْســَعْوا إىِل

َ
ُُمَعــِة ف ةِ ِمــن يـَـْوِم اجلْ

َ
ــال ِيــَن آَمُنــوا إَِذا نـُـوِدي لِلصَّ

َّ
يَُّهــا ال

َ
كەرىمــدە: ﴿يـَـا أ

ُمــوَن﴾  يەنــى )ئــى ئىمــان ئېيتقانالر! 
َ
نُتــْم َتْعل

ُ
ُكــْم إِن ك

َّ
َْيــَع َذلُِكــْم َخــْرٌ ل َِّ وََذُروا الْ اهلل

جۈمــە كۈنــى جۈمــە نامىزىغــا ئــەزان ئېيتىلغــان ھامــان، ئالالھنــى يــاد ئېتىشــكە 
ئالدىــراپ بېرىــڭالر، ئېلىــم  - ســېتىمنى قويــۇپ تــۇرۇڭالر، ئەگــەر بىلســەڭلەر 

بــۇ ســىلەر ئۈچــۈن ياخشــىدۇر()1(. 

2 - مەســجىدتە بىراۋنــى ئورنىدىــن تۇرغۇزىۋېتىپ ئۆزى ئولتۇرۇش. چۈنكى 
ــر –  ــەر بى ــا كىرگەنل ــۇپ، ئۇنىڭغ ــرى بول ــڭ ئۆيلى ــالھ تائاالنى مەســجىدلەر ئال
بىرىدىــن ئىلىــم، مەنســەپ، مەرتىــۋە، بايلىــق ۋە باشــقا تەرەپلەردىــن قانچىلىــك 
پەرقلىــق بولــۇپ كەتســۇن، ھەممىســى ئوخشاشــتۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
مۇنــداق دېگــەن: »جۈمــە كۈنلۈكتــە ســىلەرنىڭ بىرىــڭالر ئۆزىنىــڭ دىنىــي 
قېرىندىشــىنى گەرچــە ئۆزىنىــڭ ئورنىــدا ئولتۇرغۇزغــان بولســىمۇ، كېيىــن ئورۇن 
ــە  ــى جامائەتك ــن تۇرغۇزىۋەتمىســۇن، بەلك ــان يېرىدى ــى ئولتۇرغ تالىشــىپ ئۇن

»ئــورۇن بېرىــڭالر« دېســۇن«)2(. 

ــى  ــن ياك ــڭ بوينىدى ــقىالرنىڭ جامائەتنى ــن باش ــجىدتە ئىمامدى 3 - مەس
ــا  ــان ۋاقىتت ــە ئوقۇۋاتق مۈرىســىدىن ئاتــالپ ئۆتۈشــى. خۇسۇســەن ئىمــام خۇتب
باشــقىالرنىڭ مۈرىســىدىن ئاتــالپ ئۆتــۈش قەتئىــي خاتــادۇر. چۈنكــى بۇنــداق 
ــەن  ــىلىق قازىنىم ــۇر. ياخش ــازار بەرگەنلىكت ــە ئ ــان جامائەتك ــش ئولتۇرغ قىلى
دەپ مەســجىدكە كىرگــەن كىشــىنىڭ باشــقىالرغا ئــازار بېرىــپ گۇناھ ئىشلىشــى 
ــقىالرنىڭ  ــاالم باش ــەر ئەلەيھىسس ــتۇر. پەيغەمب ــلىق ئىش ــەن ئېچىنىش ھەقىقەت
بوينىدىــن ئاتــالپ ئالدىنقــى ســەپكە ئۆتمەكچــى بولغــان بىراۋنــى كــۆرۈپ 

ــڭ« دېگــەن)3(.  ــازار قىلدى ــۇر! جامائەتكــە ئ ــا: »ئولت ــپ، ئۇنىڭغ قېلى

ئەممــا زادى ئالدىنقى ســەپكە ئۆتمىســە مەســجىدتىن ئــورۇن تاپالمايدىغان 

)1( جۇمۇئە سۈرىسى 9 - ئايەت.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.

)3(   ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
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ــازار  ــالر بولغــان شــارائىتتا، باشــقىالرغا ئ ۋە ئالدىنقــى ســەپلەردە بــوش ئورۇن
بەرمەســتىن ئۆتــۈش جائىــزدۇر. بىــراق ئىمــام خۇتبــە ئوقۇۋاتقــان ۋاقىتتــا 

ــز ئەمــەس. قايســىبىر ســەۋەب بىلــەن جامائەتتىــن ئاتــالپ ئۆتــۈش جائى

جۈمە نامىزىنى تەرك ئېتىشنىڭ گۇناھى

جۈمــە نامىزىنــى ئوقۇغانالرنىــڭ ھەممىســىدىن شــۇ كۈننىــڭ پىشــىن 
نامىــزى ســاقىت بولىــدۇ. تېخىمــۇ ســاۋابلىق بىــر پــەرز ئۈچــۈن يەنــە بىــر پەرزنى 
قالــدۇرۇپ قويــۇش پىرىنســىپى بويىچــە، جۈمەنىــڭ پــەرزى پىشــىن نامىزىنىــڭ 
ــە  ــەن، جۈم ــان ئىك ــداق بولغ ــابلىنىدۇ. بۇن ــۇغ ھېس ــم ۋە ئۇل ــن مۇھى پەرزىدى
نامىزىنــى تــەرك ئېتىشــنىڭ گۇناھىنىــڭ باشــقا پــەرز نامازالردىــن بىرەرســىنى 
تــەرك ئەتكەنلىكنىــڭ گۇناھىدىــن ئېغىــر ۋە قاتتىــق بولىدىغانلىقــى تەبىئىيدۇر.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: »جۈمــە نامىزىنــى تــەرك 
ــى  ــڭ قەلبىن ــالھ ئۇالرنى ــا ئال ــۇن! بولمىس ــى تاشلىس ــۇ قىلىقىن ــەر ب ئەتكۈچىل

پېچەتلىۋېتىــدۇ، ئاندىــن ئــۇالر غاپىلالردىــن بولــۇپ كېتىــدۇ«)1(. 

جىنازە نامىزى )مېيت نامىزى(

مۇالھىزە:

ھەرقانــداق بىــر مۇســۇلمان ئــادەم، مەيلــى ئــۇ ھاياتىــدا تائــەت  - ئىبادەت 
بىلــەن ئۆتكــەن تەقــۋادار بولســۇن، مەيلــى ئاخىرەتتىــن بېغــەم، غەپلــەت 
ئىچىــدە ئۆتكــەن ئاســىي – گۇناھــكار بەنــدە بولســۇن، ئــۇ ئۆلگــەن ۋاقتىــدا، 
ئۆزىنىــڭ چوقــۇم ئىســالمى يوســۇندا دەپنــە قىلىنىشــىنى ياقتۇرىــدۇ ۋە ئۇنىــڭ 
پەرزەنتلىــرى ھــەم ئــۇرۇق – تۇغقانلىرىمــۇ، ئۇنــى مۇســۇلمانچە يەرلەشــنى 

ــدۇ. خاالي

قەبرىگــە  ئوقــۇش،  نامىزىنــى  يۇيــۇش، كېپەنلــەش، جىنــارە  مېيىتنــى 

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئېلىــپ بېرىــش، دەپنــە قىلىــش قاتارلىــق بىــر قاتــار ئىســالمىي قائىــدە – 
يوســۇنالردىن كۆپىنچــە كىشــىلەرنىڭ خەۋىــرى يــوق. جىنــازە نامىزىنىــڭ 
قانــداق ئوقۇلىدىغانلىقىنــى بىلىدىغانالرمــۇ ھازىرقــى ئۇيغــۇر جەمئىيىتىمىــزدە 
ئىــش.  ئېچىنىشــلىق  تولىمــۇ  بــۇ  بارماقتــا.  ئازىيىــپ  كۈنگــە   – كۈندىــن 
ــاز، جۈمــە ۋە ھېيــت نامازلىرىنىــڭ قائىــدە  چۈنكــى كۈندىلىــك بــەش ۋاخ نام
– تەرتىپلىرىنــى ئۆگىنىشــكە بــۇ نامازالرنــى ئوقۇشــنى خالىغانــالر موھتــاج. 
شــۇڭا نامــاز ئوقۇشــنى خالىمىغانــالر بــۇ نامازالرنىــڭ قائىــدە  - تەرتىپلىرىنــى 
سۈرۈشــتە قىلىــپ كەتمەيــدۇ، ئۆگىنىشــكىمۇ ئىنتىلمەيــدۇ. ئەممــا جىنــازە 
نامىــزى باشــقىچە، جەمئىيەتتىكــى مــەن مۇســۇلمان دەپ يۈرگــەن ھــەر قانــداق 
ــز  ــۆيۈملۈك، ئەزى ــقا س ــىنى ۋە باش ــا – ئانىس ــك ئات ــڭ قەدىرلى ــۇر ئۆزىنى ئۇيغ
تۇغقانلىرىنــى مۇســۇلمانچە قائىــدە – يوســۇن بىلــەن يەرلەشــنى خااليــدۇ.

چۈنكــى بىــر نەرسىســى ئۆلگــەن كىشــىنىڭ كۆڭلــى ســۇنىدۇ، ئۆلگــەن 
ــەتكەن  ــاال كۆرس ــالھ تائ ــە ئال ــڭ ئاخىرەتك ــدۇ، ئۇنى ــچ ئاغرىتى ــىگە ئى كىشىس
يوســۇندا بېرىشــىنى ئــارزۇ قىلىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن مېيىتنــى ئىســالمىي يوســۇندا 
ــە  ــش ۋە دەپن ــپ بېرى ــە ئېلى ــۇش، قەبرىگ ــى ئوق ــەش، نامىزىن ــۇپ كېپەنل يۇي
قىلىــش قائىدىلىرىنــى ئۆگىنىشــكە زور ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ. خۇسۇســەن، 
غەيــرى ئىســالمىي مەملىكەتلــەردە باشــايدىغان ئۇيغــۇر قېرىنداشــلىرىمىز، ئــۇ 
مەملىكەتلــەر ۋە جەمئىيەتلــەردە مۇســۇلمانالر ئــاز بولغانلىقتىــن، ئۆلۈكلىرىنــى 
ئىســالمىي يوســۇندا دەپنــە قىلىــش قائىدىلىرىنــى ئۆگىنىشــكە تېخىمــۇ زور 
ئېھتىياجلىقتــۇر. شــۇ ســەۋەبتىن مــەن جىنــازە نامىزىنــى ئىمــكان قــەدەر 

كېڭەيتىــپ، چۈشىنىشــلىك ۋە تەپســىلىي يېزىشــقا ئەھمىيــەت بەردىــم.

ئۆلۈمنىڭ ھەقىقىتى

ئالــەم  پانىــي  ئــۇ  بولــۇپ،  ئايرىلىشــى  بەدەندىــن  ئۆلــۈم  - جاننىــڭ 
بىلــەن باقىــي ئالــەم ئوتتۇرىســىدىكى بىــر كــۆۋرۈك. بۇدۇنيــا ئاخىرەتنىــڭ 
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ئېكىنزارلىقىــدۇر. بــۇ دۇنيادىكــى ھاياتىــدا ئىمــان ۋە ياخشــى ئەمەللەرنــى 
قىلغانــالر ئاخىرەتنىــڭ ئازابىدىــن قۇتۇلــۇپ قالىدۇ ۋە ھېســاب بېرىشــى ئاســان 
بولىــدۇ. شــۇنداقال، جەننەتلــەردە مەڭگــۈ قالغۇچىالردىــن بولىــدۇ. ئەممــا 
ــەر  ــەن ئۆتكۈزگەنل ــىيەتلەر بىل ــاھ – مەس ــەت ۋە گۇن ــرى، زاالل ــى كۇپ ھاياتىن

ئاخىرەتنىــڭ ئازابىغــا دۇچــار بولغۇچىــالردۇر.

ئۆلــۈم  - بىــر ئالەمدىــن يەنــە بىــر ئالەمگــە يۆتكىلىــش بولــۇپ، ئــۇ ھەرگىز 
مەڭگۈلــۈك يوقىلىــش ئەمەس.

ئۆلۈمگە تەييارلىق كۆرۈش

ھــەر ۋاقىــت ئۆلۈمنــى ئېســىگە ئېلىــپ، ئۇنىڭغــا تەييارلىــق كــۆرۈش يولىــدا 
تىرىشــىش كاتتــا ئىبادەتلەردىــن ســانىلىدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىزنــى 
ــپ  ــەببۇس قىلى ــكە تەش ــق كۆرۈش ــا تەييارلى ــش ۋە ئۇنىڭغ ــاد ئېتى ــى ي ئۆلۈمن

مۇنــداق دېگــەن: »ئۆلۈمنــى كــۆپ يــاد ئېتىــڭالر«)1(. 

ئۆلۈمگــە تەييارلىــق كــۆرۈش يامــان ئىشــالرنى تــەرك ئېتىــش، گۇناھالرغــا 
تەۋبــە قىلىــش ۋە تائــەت – ئىبادەتكــە يۈزلىنىــش بىلــەن بولىــدۇ. ئالــالھ 
 

ً
ــال ــْل َعَم َيْعَم

ْ
ل
َ
ــِه ف ــاء َربِّ ــو لَِق ــن َكَن يَرُْج ــداق دېگــەن: ﴿َفَم ــە مۇن ــۇ ھەقت ــاال ب تائ

ــنى  ــە ئۇچرىشىش ــى، رەببىگ ــى )كىمك ــًدا﴾ يەن َح
َ
ــِه أ ــاَدةِ َربِّ ــْرِْك بِِعَب ُ  ي

َ
ــا َوال َصاحِلً

ئۈمىــد قىلىدىكــەن، ياخشــى ئىــش قىلســۇن. رەببىگــە قىلىدىغــان ئىبادەتكــە 
ھېچكىمنــى شــېرىك كەلتۈرمىســۇن[)2(. 

كېسەل يوقالش

ــۇپ، جەمئىيــەت كىشــىلىرى  ــا ســاۋابلىق ئىــش بول كېســەل يوقــالش كاتت
كاپالەتلەندۈرىدىغــان  ئىناقلىقنــى  ۋە  مۇھەببــەت   – مېھــرى  ئوتتۇرىســىدا 

)1( ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
)2( كەھف سۈرىسى 110 - ئايەت.
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بىــر ئېســىل پەزىلــەت. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »بىــر 
ــە  ــى ئالت ــتىدىكى ھەقق ــى ئۈس ــۇلمان قېرىندىش ــر مۇس ــە بى ــۇلماننىڭ يەن مۇس
بولۇپ، ئۇالر: ئۇنىڭغا ئۇچراشــقىنىڭدا ســاالم بېرىشــىڭ، ســېنى چاقىرســا ھازىر 
بولۇشــىڭ، ســەندىن نەســىھەت قىلىشــىڭنى سورىســا نەســىھەت قىلىشــىڭ، 
چۈشكۈرســە »ئەلھەمــدۇ لىلــالھ« دېيىشــىڭ، ئاغرىــپ قالســا يوقلىشــىڭ، ۋاپات 

ــر بولۇشــىڭدۇر«)1(.  ــىغا ھازى ــا جىنازىس بولس

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم كېســەل يوقلىغانــدا مۇنــۇ دۇئانــى يەتتــە قېتىــم 
ــۇغ  ــى  »ئۇل ــِفْيَك﴾ يەن ْن يَْش

َ
ــِم أ َعِظْي

ْ
ــْرِش ال َع

ْ
ــَم َربَّ ال َعِظْي

ْ
ُل اهلَل ال

َ
ــأ ْس

َ
ــى: ﴿أ ئوقۇيتت

ئەرشــنىڭ ئىگىســى بولغــان ئۇلــۇغ ئالالھتىــن ســىزگە شــىپالىق تىلەيمــەن«)2(. 

سەكراتتىكى كىشىنىڭ تەۋبىسى ۋە ئىمانى

ســەكراتقا  ئېيتماســتىن  ئىمــان  بــۇرۇن  ئۆلىمالىــرى  ئىســالم  پۈتــۈن 
ــا  ــان ۋاقىتت ــان بولغ ــىز ئاي ــە شەكس ــى ئۆزىگ ــى ئۆلىدىغانلىق ــكەندە ياك چۈش
ئېيتقــان ئىماننىــڭ قوبــۇل بولمايدىغانلىقىــدا بىــردەك ئىتتىپاقتــۇر. بــۇ ئالــالھ 
ْوا 

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ــْم ل ــْم إِيَماُنُه ــُك يَنَفُعُه ــْم يَ

َ
ل
َ
ــالنغان: ﴿ف ــۆزىگە ئاساس ــۇ س ــڭ مۇن تائاالنى

َســَنا﴾  يەنــى )بىزنىــڭ ئازابىمىزنــى كۆرگــەن چاغــدا ئېيتقــان ئىماننىــڭ ئۇالرغا 
ْ
بَأ

پايدىســى بولمىــدى()3(. 

بــۇ ئايەتتىــن، بــۇرۇن ئىمــان ئېيتماســتىن جېنــى ھەلقۇمغــا كېلىــپ قېلىــپ 
ئۆلــۈش ئالدىــدا ئېيتقــان ئىماننىــڭ ئالــالھ تائاالنىــڭ دەرگاھىــدا قوبــۇل 

ــدۇ. ــى ئىپادىلەي بولمايدىغانلىقىن

ــق  ــاالك بولغانلى ــڭ ھ ــەردە، پىرئەۋننى ــى ئايەتل ــم تۆۋەندىك ــان كەرى قۇرئ
يەتكەنــدە،  ھەلقۇمغــا  جــان  ئارقىلىــق  قىلىــش  بايــان  قىسسىســىنى 
ــۇل  ــدا قوب ــڭ دەرگاھى ــالھ تائاالنى ــڭ ئال ــان ئىماننى ــۇپ ئېيتق ــن قورق ئۆلۈمدى

)1( ئىمام بۇخارى ۋە  ئىمام  مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( ئىمام تىرمىزىي ۋە ھاكىم رىۋايىتى.

)3( غافىر سۈرىسى 85 - ئايەت.
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ْتَبَعُهــْم 
َ
أ
َ
َْحــَر ف ــِي إِْسَائِيــَل الْ بولمايدىغانلىقىنــى بىزگــە بىلدۈرمەكتــە. )وََجاَوْزنَــا بِبَ

ِي آََمَنــْت 
َّ

 ال
َّ

َ إاِل
َ

 إِل
َ

نَّــُه ال
َ
ــاَل آََمْنــُت أ

َ
َغــَرُق ق

ْ
ــُه ال

َ
ْدَرك

َ
فِْرَعــْوُن وَُجُنــوُدهُ َبْغًيــا َوَعــْدوًا َحــىَّ إَِذا أ

ُمْفِســِديَن. 
ْ
ْنــَت ِمــَن ال

ُ
ْبــُل َوك

َ
ــْد َعَصْيــَت ق

َ
ََن َوق

ْ
ُمْســلِِمَي. آآَل

ْ
نَــا ِمــَن ال

َ
بـِـِه َبُنــو إِْسَائِيــَل وَأ

ــا  ــْن آَيَاتَِن ــاِس َع ــَن انلَّ ــرًا ِم ثِ
َ
ــًة َوإِنَّ ك ــَك آَيَ َف

ْ
ــْن َخل ــوَن لَِم

ُ
ِــَك تِلَك ــَك بَِبَدن ي ــْوَم ُنَنجِّ َ الْ

َ
ف

ــوَن( يەنــى ﴿بىــز ئىســرائىل ئەۋالدىنى دېڭىزدىــن ئۆتكۈزۈۋەتتــۇق، پىرئەۋن 
ُ
َغافِل

َ
ل

دەرھــال  ئۈچــۈن  قىلىــش  زوراۋانلىــق  ۋە  زۇلــۇم  ئەســكەرلىرى  ئۇنىــڭ  ۋە 
ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدىن قوغلىــدى. پىرئــەۋن غــەرق بولىدىغــان چاغــدا: »ئىمــان 
ئېيتتىمكــى، ئىســرائىل ئــەۋالدى ئىمــان ئېيتقــان ئىالھتىــن باشــقا ئىــالھ 
يوقتــۇر، ئەمــدى مەنمــۇ مۇســۇلمانالردىن بولــدۇم« دېــدى﴾90[. )ئۇنىڭغــا 
شــۇنداق دېيىلــدى( »ئەمدىمــۇ؟ )يەنــى ئەمــدى ئىمــان ئېيتامســەن؟( ھالبۇكــى، 
ئىلگىــرى )ئالالھقــا( ئاســىيلىق قىلغــان ۋە بۇزغۇنچىلىــق قىلغانالردىــن ئىدىــڭ.

]91[. ســېنىڭ كېيىنكىلەرگــە ئىبــرەت بولۇشــۇڭ ئۈچــۈن، بۈگــۈن ســېنىڭ 
جەســىتىڭنى )دېڭىزدىــن( چىقىرىــپ قويىمىــز. چۈنكــى نۇرغــۇن كىشــىلەر 

بىزنىــڭ ئايەتلىرىمىزدىــن غاپىلــدۇر .﴾)1(

ــن  ــىدىنى دېڭىزدى ــڭ جەس ــەن، پىرئەۋننى ــىگە ئاساس ــاال ۋەدىس ــالھ تائ ئال
چىقىرىــپ ســاقالپ قالغــان. بــۇ جەســەد ئىنگىلىزلــەر تەرىپىدىــن مىســىرنىڭ 
تېپىلىــپ،  جايدىــن  دېگــەن  »جەبەلەيــن«  ئېچىلغانــدا،  قانىلــى  ســۇۋەيس 
ئەنگىلىيىگــە ئېلىــپ كېتىلگــەن. بــۇ جەســەتنىڭ ئۆمرىنــى بىلىــش ئۈچــۈن، 
جەســەتلەرنىڭ ئۆمۈرلىرىنــى بىلىشــتە قوللىنىلىدىغــان ھەرتۈرلــۈك مېتودالرنىــڭ 
ھەممىســى قوللىنىلغاننىــڭ ســىرتىدا، كاربــون 14 مېتودىمــۇ ئىشــقا ســېلىنغان. 
ئەجەپلىنەرلىككــى، بــۇ جەســەت 3000 يىللىــق بولــۇپ چىققــان بولســىمۇ، 
ئۇنىــڭ تېرىســىال چۈرۈگــەن، ئەممــا ئورگانلىــرى بۇزۇلمىغــان. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، 
بــۇ جەســەت مۇميــا قىلىنمىغــان ئىكــەن. چۈنكــى مۇميــا قىلىنغــان جەســەتلەرنىڭ 
ئىچكــى ئورگانلىــرى ئېلىپ تاشــلىنىدۇ. بۇنىــڭ ئىچكى ئورگانلىــرى جايىدا ئېدى. 

)1(  يۇنۇس سۈرىسى 92-90- ئايەتلەر.
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ھازىــر بــۇ جەســەت »لونــدۇن تەبىئــەت مۇزىيــى« دا كۆرگەزمىگــە قويۇلماقتــا. بــۇ 
ۋەقەلىــك قۇرئــان كەرىمنىــڭ ھەقلىقىنــى ۋە مۆجىزىلىرىنــى ئىســپاتالپ تۇرماقتــا.

مۇســۇلماننىڭ تەۋبىســىمۇ ســەكراتقا چۈشۈشــتىن بــۇرۇن بولۇشــى كېــرەك. 
ــدۇ.  ــۇل قىلىنماي ــى قوب ــىنىڭ تەۋبىس ــان كىش ــپ قالغ ــا كېلى ــى ھەلقۇمغ جېن
ــوَء  ــوَن السُّ

ُ
يــَن َيْعَمل ِ

َّ
َِّ لِذ ئالــالھ تائــاال بۇھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿إِنََّمــا اتلَّْوَبــُة َعَ اهلل

ــْم﴾ يەنــى )ئالــالھ قوبــۇل  ْيِه
َ
َُّ َعل ــوُب اهلل ــَك َيُت ِ

َ
وئل

ُ
أ
َ
ــٍب ف ِري

َ
ــْن ق ــوَن ِم ــمَّ َيُتوُب ــٍة ُث

َ
ِبََهال

قىلىشــنى ۋەدە قىلغــان تەۋبــە يامانلىقنــى نادانلىقتىــن قىلىــپ ســېلىپ، ئاندىــن 
ــە شــۇالرنىڭ  ــالھ ئەن ــڭ تەۋبىســىدۇر؛ ئال ــە قىلغانالرنى ــاي تەۋب ــا قالم ئۇزۇنغ

تەۋبىســىنى قوبــۇل قىلىــدۇ[)1(.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ئالالھ بەندىنىڭ تەۋبىســىنى 
قوبــۇل قىلىــدۇ، ئەگــەر ئۇنىــڭ جېنــى ھەلقۇمغا كېلىپــال قالمىغان بولســا«)2(. 

بىراۋ سەكراتقا چۈشكەندە قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر

بىراۋنىــڭ ســەكراتقا چۈشــكەنلىكى ئۇنىڭ پۇتلىرىنىڭ بوشىشــىپ سوزۇلىشــى، 
دىمىقىنىــڭ قىســىلىپ گــەپ – ســۆزىنىڭ تىترىشــى ۋە ئىككــى چېكىســىنىڭ 

ــدۇ. ــۇپ قېلىشــىدىن بىلىنى قورۇل

سەكراتقا چۈشكەن كىشى ئۈچۈن قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر تۆۋەندىكىچە:

1 - ئوڭ يېنىغا ياتقۇزۇش ۋە قىبلىگە قارىتىش

بىــراۋ ســەكراتقا چۈشــكەندە، ئــۇ ئــوڭ تەرىپىگــە ياتقۇزۇلــۇپ، يــۈزى بىلەن 
ــەر ئەلەيھىسســاالم مەســجىدى  ــدۇ. پەيغەمب ــە تەرەپكــە قارىتىلى كۆكســى قىبل
ــىلەرنىڭ  ــۇ س ــڭالردا ئ ــە ھالىتى ــۈك ھەمم ــك ۋە ئۆل ــۇق: »تىرى ــەرەم توغرۇل ھ

)1( نىسا سۈرىسى 17- ئايەت.
)2( ئىمام ئەھمەد، ئىمام  ئەبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايىتى.
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ــەڭالردۇر« دېگــەن)1(.  قىبل

ــەن  ــۈزى بىل ــى ئۇنىــڭ ي ــى ياكــى باشــقا ســەۋەبلەر تۈپەيل يەرنىــڭ تارلىق
كۆكســىنى قىبلىگــە يۈزلەندۈرۈشــكە ئىمكانىيــەت بولمىغاندا، ئۇنى ئوڭدىســىغا 
ياتقــۇزۇپ، يــۈزى بىلــەن ئىككــى پۇتىنــى قىبلــە تەرەپكــە قارىتىــش يېتەرلىكتۇر. 

بۇنــداق قىلىشــمۇ قىيىــن بولغانــدا، ياتقــان پېتــى تــەرك ئېتىلىــدۇ.

2 - شاھادەت كەلىمىسىنى تەلقىن قىلىش

ســەكراتتىكى كىشــىگە شــاھادەت كەلىمىســى تەلقىن قىلىنىــدۇ )ئوقۇتىلىدۇ(. 
ــوق«  ــالھ ي ــقا ئى ــن باش ــەن: »ئالالھتى ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

دېگــەن كەلىمىنــى تەلقىــن قىلىــڭالر«)2(. 
ــٌد رَســُوُل  ُّ ُمَمَّ  اهلل

َّ
ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، ئىككــى شــاھادەت  - ﴿الَ إِٰلَ إاِل

اهلل﴾ )ئالالھتىــن باشــقا ئىــالھ يــوق، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ئالالھنىــڭ 
بەرھــەق ئەلچىســىدۇر(  - تولــۇق تەلقىــن قىلىنىــدۇ. چۈنكــى بىرىنچــى شــاھادەت 
ــن  ــى تەلقى ــدۇ. شــاھادەت كەلىمىلىرىن ــۇل قىلىنماي ئىككىنچــى شاھادەتســىز قوب
قىلىشــتا، ســىلىقلىق ۋە يۇمشــاقلىق بىلــەن قىلىنىــدۇ، ســەكراتتىكى كىشــىنى بىــزار 
قىلماســلىق ئۈچــۈن شــاھادەتنى كــۆپ تەكــرارالش ياكــى ئۇنى ئېيتىشــقا زورالشــقا 

بولمايــدۇ. بىــر قېتىمــال ئوقۇتســا يېتەرلىكتــۇر)3(. 

3 - مېيىتنىڭ كۆزلىرىنى يۇمدۇرۇش

كۆزلىــرى  ئۇنىــڭ  كېيىــن،  ئۈزگەندىــن  جــان  كىشــى  ســەكراتتىكى 
يۇمدۇرىلىــدۇ ۋە زاڭىقــى تېڭىلىــدۇ. بــۇ ئەســنادا، ئالالھنىــڭ نامــى بىلــەن ۋە 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ دىنــى بويىچــە ئىــش كۆرىمىــز. ﴿ئــى ئالــالھ! بــۇ 
مەرھۇمنىــڭ ئىشــىنى ئاســان قىلغىــن، كېيىنكى ئىشــلىرىنىمۇ ئۇڭايالشــتۇرغىن، 
ئۇنــى ســاڭا ئۇچرىشــىش بىلــەن بەختلىك قىلغىــن﴾ دەپ دۇئا قىلىش تەۋســىيە 

)1( ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
)2(  ئىمام مۇسلىم، ئەھمەد، تىرمىزى رىۋايىتى.

)3(   اللباب شرح الكتاب 69 - بەت.
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قىلىنىــدۇ. مېيىتنىــڭ ئىككــى قولــى ئىككــى تەرىپىگە قويــۇپ بېرىلىــدۇ. مېيىتنى 
دۈم ياتقــۇزۇپ قويۇشــقا بولمايــدۇ.

مېيىتنى دەپنە قىلىشتىن ئاۋۋال قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم ئىشالر

ــم  ــراپ قىلىشــقا تېگىشــلىك مۇھى ــاۋۋال ئالدى ــە قىلىشــتىن ئ ــى دەپن مېيىتن
ــا  ــرى بولس ــڭ قەزرلى ــەش، ئۇنى ــۇپ كېپەنل ــى يۇي ــۇپ، مېيىتن ــۈچ بول ــالر ئ ئىش
تۆلەش، ۋەســىيەتلىرى بولســا ئورۇنداشــتۇر. بۇالرنىڭ تەپســىالتى تۆۋەندىكىچە:

1 - مېيىتنــى يۇيــۇپ كېپەنلــەپ نامىزىنــى ئوقۇشــقا ھازىــرالش ئىشــلىرىنى 
كېچىكتۈرمەســتىن، ئالدىــراپ ئورۇنــداش ياخشــى ئەمەللەردىــن ســانىلىدۇ. 
بــۇ جەســەدنىڭ بۇزۇلــۇپ ياكــى ئۆزگىرىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئىــدى. 
ئىمــام مالىــك »مېيىتنــى قەدىرلىگەنلىــك ئۇنــى قارارگاھىغــا تېــزرەك ئۇزۇتــۇپ 

ــەن. ــتۇر« دېگ قويۇش

2 - مېيىتنــى دەپنــە قىلىشــتىن ئاۋۋال ئۇنىڭ قەرزلىرىنــى تۆلەش مېيىتنىڭ 
ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ئۈچۈنــدۇر.  يېنىكلەشــتۈرۈش  مەســئۇلىيىتىنى 
مۇنــداق دېگــەن: »مۇئمىــن كىشــىنىڭ جېنــى ئۇنىــڭ قەرزىســى ئــادا قىلمىغىچــە 

شــۇ قەرزىگــە باغالقلىقتــۇر«)1(. 

تــۇرۇپ، ئۇنــى  بــار  پــۇل – مېلــى  بــۇ قەرزىنــى تۆلەشــكە يېتەرلىــك 
ــى  ــۇپ، قەرزىن ــس بول ــدە كەلگــەن ھەدى تۈلىمەســتىن ئۆلگــەن كىشــى ھەققى
تۆلەشــكە پۇلــى يوقلىقىدىــن ئۇنــى تۆلىيەلمىگــەن بولســىمۇ، قەرزنــى تۆلەيمــەن 
دېگــەن نىيەتتــە يــۈرۈپ ئۆلــۈپ كەتكــەن كىشــىگە كەلســەك، ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ــۇ  ــەن. ئەب ــلەر كەلگ ــۇق ھەدىس ــى توغرۇل ــن ئۆتىۋېتىدىغانلىق ــڭ قەرزىدى ئۇنى
ئۇمامــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنغــان بىــر ھەدىســتە، پەيغەمبــەر 
ــەش  ــى تۆل ــۇپ، ئۇن ــەرزدار بول ــى ق ــەن: »كىمك ــداق دېگ ــاالم مۇن ئەلەيھىسس
ــەرز  ــدۇ ۋە ق ــى كەچۈرى ــاال ئۇن ــالھ تائ ــە، ئال ــۈپ كەتس ــۈرۈپ ئۆل ــدە ي نىيىتى

)1( ئىمام ئەھمەد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجەلەر رىۋايتى.
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ئىگىســىنى ئــۆزى خالىغــان نەرســە بىلــەن رازى قىلىــدۇ. كىمكــى قــەرزدار 
بولــۇپ، ئۇنــى تۆلەشــنى كۆڭلىــدە ئويالپمــۇ قويماســتىن ئۆلگــەن بولســا، ئالالھ 
ــاۋابى(دىن  ــڭ )س ــى ئۇنى ــىنىڭ ھەققىن ــەرز ئىگىس ــدە، ق ــەت كۈنى ــاال قىيام تائ

ــدۇ«)1(.  ــپ بېرى ئېلى

ئىبنــى ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ يەنە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنۇ 
ھەدىســىنى رىۋايــەت قىلغــان: »قــەرز ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ: قەرزىنــى تۆلەش 
نىيىتىــدە يــۈرۈپ ئۆلــۈپ كەتكــەن كىشــىنىڭ قەرزىنىــڭ كەچــۈرۈم قىلىنىشــىغا 
مــەن كېپىلمــەن، ئەممــا قەرزىنــى تۆلەشــنى نىيــەت قىلماســتىن ئۆلگــەن 
كىشــىگە كەلســەك، دىنــار ياكــى دىرھــەم ئەســقاتمايدىغان قىيامــەت كۈنىــدە 

قــەرز ئىگىســىگە ئۇنىــڭ ياخشــىلىقلىرىدىن ئېلىــپ بېرىلىــدۇ«)2(. 

ۋارىســلىرى  مېيىتنىــڭ  يۈرگــۈزۈش،  ۋەســىيەتلىرىنى  مېيىتنىــڭ   -  3
ــڭ ۋەســىيەتلىرىنى يۈرگۈزۈشــكە ئالدىراشــنىڭ  ــەرزدۇر. مېيىتنى ئۈســتىدىكى ق
ھېكمىتــى، ۋەســىيەت قىلىنغۇچىنىــڭ ۋەســىيەت قىلىنغــان نەرســىدىن تېــزرەك 
پايدىلىنىشــى ۋە مېيىتنىڭمــۇ ۋەســىيەت قىلغان نەرسىســىنىڭ ســاۋابىغا تېزرەك 

ــدۇر)3(. ــى ئۈچۈن ئېرىشىش

مېيىتنىڭ ھەق – ھوقۇقلىرى

ــان،  ــۇرۇق – تۇغق ــرى ۋە قېرىنداشــلىرى، شــۇنداقال ئ ــڭ پەرزەنتلى مېيىتنى
ــادا  يېقىــن  - يورۇقلىــرى ئۈســتىدە تــۆت ھەققــى بولىــدۇ. بــۇ تــۆت ھەقنــى ئ
قىلىــش مېيىتنىــڭ ۋارىســلىرى ئۈچــۈن پــەرزدۇر. بــۇ ھەقلەرنىــڭ بىرىنچىســى، 
مېيىتنــى يۇيــۇپ، كېپەنلــەپ نامىزىنــى ئوقــۇش، ئىككىنچىســى، مېيىتنىــڭ 
جىنازىســىنى كۆتــۈرۈش، ئۈچىنچىســى، جىنازىنىــڭ ئارقىســىدىن يــۈرۈش، 

)1( تەبەرانىي رىۋايىتى.

)2( تەبەرانىي رىۋايىتى.
)3( الــدر المختــار 1 - تــوم 795 - بــەت، فتــح القديــر 1 – تــوم 446 - بــەت، مراقــي الفــالح 94 - بــەت، بدايــة المجتهــد 

1 - تــوم 218 - بــەت.
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ــە قىلىشــتۇر. ــى دەپن تۆتىنچــى مېيىتن
ــان  ــە قىلىنغ ــتىن دەپن ــى كېپەنلەنمەس ــتىن ياك ــەر يۇيۇلماس ــت ئەگ مېيى
بولســا، قەبرىنــى ئېچىــپ مېيىتنــى چىقىرىــپ كېرەكلىــك ئىشــالرنى تولۇقــالپ 

ــم. ــە قىلىــش الزى ــا دەپن ــن قايت ئاندى
ۋارىســالر  شــۇنداقال  ھەقلىــرى،  ئۈســتىدىكى  ۋارىســلىرى  مېيىتنىــڭ 
ــە: ــىالتى تۆۋەندىكىچ ــڭ تەپس ــىۋەتلىك پەرزلەرنى ــا مۇناس ــتىدىكى مېيىتق ئۈس

بىرىنچى پەرز: مېيىتنى يۇيۇش

پەيغەمبــەر  بولــۇپ،  ئەمەللىرىدىــن  كىفايــە  پــەرز  يۇيــۇش  مېيىتنــى 
ئەلەيھىسســاالم تۆگىســىدىن يېقىلىــپ چۈشــۈپ ئۆلگــەن بىــر ئــادەم توغرۇلــۇق: 
ــى  ــى كىيىم ــڭ ئىكك ــن ئۆزىنى ــۇڭالر، ئاندى ــەن يۇي ــىدىر بىل ــۇ ۋە س ــى س »ئۇن

بىلــەن كېپەنلــەڭالر« دەپ بۇيرىغــان)1(. 
ســىدىر – ئەرەبچــە »نەبــەق« دەپ ئاتىلىدىغــان بىر خىل دەرەخنىڭ ئىســمى 
بولــۇپ، ئۇنىــڭ يوپۇرماقلىــرى ســوپۇنغا ئوخشــاش كىــر ئېلىــش خۇسۇســىيىتىگە 

ئىگــە بولغانلىقتىــن، ئۆتمۈشــلەردە ســىدىر ســوپۇن ئورنىــدا قوللىنىالتتى.

مېيىتنى يۇغۇچىالر ھەققىدىكى مەسىلىلەر

مېيىتنــى يۇيۇشــتا، ھــەر جىنــس ئــۆز جىنســىنى، يەنــى ئــەر مېيىتنــى ئــەر، 
ــۇش ئۈچــۈن  ــى يۇي ــەر مېيىتن ــرەر ئ ــا بى ــدۇ. ھەتت ــال يويى ــى ئاي ــال مېيىتن ئاي
بىــر مۇســۇلمان ئايــال بىلــەن بىــر كاپىــر ئەردىــن باشــقا ھېچكىــم بولمىغانــدا، 
بــۇ ئــەر مېيىتنــى يۇيــۇش ئۈچــۈن كاپىــر ئەركىشــى مۇســۇلمان ئايالدىــن 
ھەقلىقتــۇر. چۈنكــى ئــۇ ئــەر. شــۇنداقال، ئايــال مېيىتنــى يۇيــۇش ئۈچــۈن 
ئايالــالر شــۇ مېيىتنىــڭ ئېرىدىــن ھەقلىقتــۇر. بــۇ پۈتــۈن مەزھەپلــەر بىــردەك 

ــىلىدۇر. ــەن مەس ــا كەلگ ئىتتىپاقق

ئەمــدى، ئــەر ئۆزىنىــڭ ئايالىنــى يۇســا بوالمــدۇ؟ دېگــەن مەســىلىگە 

)1(  ئىمام بۇخارى ۋە  ئىمام  مۇسلىم رىۋايىتى.
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كەلســەك، بۇ مەســىلىدە، فىقھىشۇناســالر ئىختىالپالشــقان. ھەنەفىي مەزھىپىگە 
كــۆرە، ئەرنىــڭ ئايالىنــى يۇيۇشــى ۋە تۇتىشــى جائىــز ئەمەس. چۈنكــى ئايالنىڭ 
ئۆلۈشــى بىلــەن ئىككىســىنىڭ ئارىســىدىكى نىــكاھ ئاجرىغــان بولىدۇ. شــۇندىن 
كېيىــن، ئېــرى ئايالــى ئۈچــۈن يــات كىشــىگە ئوخشــاش بولــۇپ قالىــدۇ. 
مەلۇمكــى، يــات بىــر ئەرنىــڭ ئۆزىنىــڭ ئايالــى بولمىغــان بىرســىنىڭ بەدىنىنــى 

تۇتۇشــى جائىــز بولمىغــان يــەردە، ئۇنــى يۇيۇشــى تېخىمــۇ جائىــز ئەمــەس.

ئەممــا ئايالنىــڭ ئــۆز ئېرىنــى يۇيۇشــى جائىــزدۇر. چۈنكــى بــۇ ئايــال گەرچە 
ئېــرى ئۆلۈشــى بىلــەن ئۇنىــڭ نىكاھىدىــن ئاجرىغــان بولســىمۇ، ئىددىتــى 
توشــمىغىچە شــۇ ئەرنىــڭ ئىگىدارچىلىقىدىــن چىقىــپ كېتەلمەيدۇ. شــۇڭا ئېرى 
ئۆلــۈپ كەتكــەن ئايــال تــۆت ئــاي 10 كــۈن توشــمىغىچە تۇرمۇشــقا چىقالمايدۇ. 
ــى  ــاالق رەجئ ــا ت ــز. ھەتت ــى يۇيۇشــى جائى ــڭ ئېرىن ــۇ ئايالنى شــۇ ســەۋەبتىن ب
)ئايالىنــى شــۇ تاالقنىــڭ ئىددىتــى توشــمىغان مــۇددەت ئىچىــدە قايتــا نىــكاھ 
ــان  ــاالق قىلىنغ ــەن ت ــاالق( بىل ــان ت ــى بولىدىغ ــۇرۇپ ئالغىل ــتىن قايت ئوقۇماس

ئايالنىڭمــۇ، ئېرىنــى يۇيۇشــى جائىــز دېيىلگــەن.

ئەممــا باالغەتكــە يەتمىگــەن بالىالرنــى ئــەر – ئايــال قانداقــال كىشــىنىڭ 
يۇيۇشــى مۇتلــەق جائىــزدۇر)1(. 

ئەممــا باشــقا كۆپچىلىــك مەزھەپلەرگــە كــۆرە، ئــەر – ئايالالرنىــڭ بىــرى 
ئۆلگەنــدە، بىرىنىــڭ يەنــە بىرىنــى يۇيۇشــى جائىــزدۇر. لېكىــن مېيىتنىــڭ 
ــەن  ــەي بىل ــى پەل ــە ياك ــتىن، لۈڭگ ــىتە تۇتماس ــەن بېۋاس ــول بىل ــى ق بەدىنىن
تۇتىشــى الزىــم. فاتىمــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا ۋاپــات بولغانــدا، ئۇنــى ئېــرى 
ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ يۇغانلىقــى، ئوســمان رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ۋاپــات 
بولــۇش ئالدىــدا، ئايالىغــا ئۆزىنــى يۇيۇشــى ھەققىــدە ۋەســىيەت قىلغانلىقــى ۋە 

)1( الدر المختار1 - توم 800 - بەت، تحفة الفقهاء 81 - بەت.
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ــان)1(.  ــەت قىلىنغ ــى رىۋاي ــۇنداق قىلغانلىق ــە ش ئەمەلىيەتت

مېيىتنى يۇيۇش، كېپەنلەش ئۇسۇلى

ــۈز ئۈســتەل ئۈســتىدە ئۆلگــەن  ــت تۈپت ــاۋۋال، مېيى ــى يۇيۇشــتىن ئ مېيىتن
پېتــى ياتقۇزۇلــۇپ، ئــەۋرەت ئەزالىــرى يۆرگىلىــدۇ ۋە كىيىمــى چىقىرىلىــدۇ، 
ــۇپ،  ــدۇرۇپ بول ــارەت ئال ــتىن تاھ ــى چايقىماس ــز، بۇرنىن ــى ئېغى ــن ئۇن ئاندى
بەدىنــى ســىدىر دەرىخىنىــڭ يوپۇرماقلىرىدىــن قاينىتىپ ســوۋۇتۇلغان ســۇ ياكى 
پاكىــز تەبىئىــي ســۇ بىلــەن ســوپۇنالپ يۇيۇلىــدۇ. ئەممــا باالغەتكــە يەتمىگــەن 

ــدۇ. ــالر تاھــارەت ئالدۇرۇلماي بالى

ــر  ــاش بى ــا ئوخش ــلى قىلغىنىغ ــىنىڭ غۇس ــۇپ كىش ــۇش جۇن ــى يۇي مېيىتن
غۇســلى بولغانلىقــى ئۈچــۈن، مېيىتنىــڭ ھەربىــر ئەزاســىنى بىــر قېتىمدىــن 
يۇيــۇش بىلــەن پــەرز ئادا بولىــدۇ. ئەمما ئــۈچ قېتىمدىن يۇيۇش مۇســتەھەبتۇر. 
ئەگــەر مېيىــت ئــۈچ قېتىــم يۇيــۇش بىلەنمــۇ پاكىزالنمىســا، بــەش قېتىــم ياكــى 

يەتتــە قېتىــم يۇيۇشــقا بولىــدۇ.

مېيىتنــى يۇيۇشــتا، ئالــدى بىلــەن بېشــى يۇيۇلىــدۇ. ئاندىن مېيىتنــى ئاۋۋال 
ســول تەرىپىگــە ياتقــۇزۇپ تــۇرۇپ، ئۇنىڭ ئۇڭ تەرىپــى پاكىز يۇيۇلىــدۇ، ئاندىن 
ــڭ  ــدۇ. مېيىتنى ــز يۇيۇلى ــى پاكى ــۇرۇپ ســول تەرىپ ــۇزۇپ ت ــوڭ تەرىپىگــە ياتق ئ
ســول ۋە ئــوڭ تەرەپلىرىنىــڭ ئۈســتەلگە تىگىــپ تۇرغــان يەرلىرىگىمــۇ ســۇنى 
تولــۇق يەتكــۈزۈپ پاكىــز يۇيۇلىــدۇ. ئاندىــن مېيىتنــى ئولتۇرغــۇزۇپ قۇرســىقىنى 
يۇمشــاق ســىالپ يۇيۇلىــدۇ. بــۇ ئىچىــدە چىقىدىغــان نەرســىلەر بولســا چىقىــپ 
كېتىشــى ۋە يۇيــۇپ بولغاندىــن كېيىــن كېپەننىــڭ بۇلغانماســلىقى ئۈچــۈن 

ئىــدى.

يۇيــۇش جەريانىــدا، مېيىتنىــڭ تــەرەت جايىدىــن بىــر نەرســە چىقىــپ 
كەتســە، شــۇ جاينىــال يۇيــۇپ پاكىزىلەشــكە توغــرا كېلىــدۇ، ئەممــا يۇيۇشــنى 

)1( الفقە اإلسالمي وادلتە 2 - توم 408 – 409 - بەتلەر.
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باشــتىن قايتــا باشــالش ھاجەتســىز. مېيىتنىــڭ بەدىنىــدە ســۇ تەگمىگــەن بىرمۇ 
جــاي قالماســلىقى شــەرتتۇر. مېيىــت يۇيۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، ئۇنىــڭ 
جىمــى بەدىنــى پاكىــز ماتېرىيــال بىلــەن ســۈرتۈلىدۇ. ئاندىــن كافۇر ياكى باشــقا 
ــۈن بەدىنىگــە،  ــن مېيىتنىــڭ بېشــىدىن باشــالپ پۈت خۇشــپۇراقلىق ئەتىرلەردى
خۇسۇســەن پىشانىســى، ئىككــى قولــى، ئىككــى تىــزى ۋە ئىككــى پۇتىنىــڭ 
بارماقلىرىغــا چېچىلىــدۇ، ئاندىــن كېپەنگــە ئېلىنىــدۇ. كېپەنگىمــۇ خۇشــپۇراق 
چېچىلىــدۇ. بىــراق مېيىتنىــڭ چــاچ  - ســاقىلى تارالمايــدۇ ۋە قىســقارتىلمايدۇ، 

ــدۇ. شــۇنداقال، تىرناقلىرىمــۇ ئېلىنماي

ئىمــام ئەزەمگــە كــۆرە، ئۆلــۈك تۇغۇلغــان بۇۋاقنــى يۇيۇش ھاجەتســىز. ئەمما 
ئەبــۇ يۇســۇفكە كــۆرە، يۇيۇلىــدۇ ۋە ئىســمى قويۇلىــدۇ، ئاندىــن دەپنــە قىلىنىدۇ. 
ئەبــۇ يۇســۇفنىڭ بــۇ قارىشــى كۈچكــە ئىگە. ئەممــا تىرىــك تۇغۇلغاندىــن كېيىنال 
ئۆلــۈپ كەتكــەن بۇۋاقنــى يۇيۇشــنىڭ الزىملىقىــدا ھەممــە بىــردەك ئىتتىپاقتــۇر. 

بــۇ ئىنســان بالىســىنىڭ ئۇلۇغلىقــى ۋە ھۆرمىتــى ئۈچۈن ئىــدى)1(.

مېيىتنى يۇيۇشنىڭ شەرتلىرى

مېيىتنى يۇيۇشنىڭ شەرتلىرى ئۈچ بولۇپ، ئۇالر:

1 - مېيىتنىــڭ مۇســۇلمان بولۇشــى. چۈنكــى مۇســۇلمان بولمىغــان بىراۋنــى 
يۇيــۇش الزىــم ئەمــەس.

2 - مېيىتنىــڭ جەســىدىنىڭ كۆپــرەك قىســمى ياكــى بېشــى بىلــەن يېرىمــى 
ھازىــر بولۇشــى. ئەگــەر مېيىتنىــڭ جەســىدىنىڭ يېرىمىدىــن كۆپــرەك قىســمى 

بولمىســا، ئۇنــى يۇيــۇش الزىــم ئەمــەس.

3 - مېيىتنىــڭ شــېھىت بولماســلىقى شــەرتتۇر. ئەگــەر مېيىت ئالــالھ يولىدا 
غــازات قىلىــپ شــېھىت بولغانالردىــن بولســا، ئــۇ يۇيۇلمايــدۇ، كېپەنلەنمەيــدۇ، 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 39 - بەت، اللباب شرح الكتاب 69 - بەت.
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ــك  ــا كۆپچىلى ــدۇ. ئەمم ــە قىلىنى ــەن دەپن ــى بىل ــۆز كىيىم ــۇپ ئ ــزى ئوقۇل نامى
مەزھەپلەرگــە كــۆرە، شــېھىتنىڭ نامىزىمــۇ ئوقۇلمايــدۇ)1(.

ئىككىنچى پەرز مېيىتنى كېپەنلەش

مېيىتنــى كېپەنلــەش مېيىتنىــڭ ۋارىســلىرى ئۈســتىدىكى مېيىــت ھەققــى ۋە 
مۇســۇلمانالر ئاممىســى ئۈچــۈن پــەرز كىفايىــدۇر.

ــە  مېيىتنــى يۇيــۇش، كېپەنلــەش، قەبرىســتانلىققا ئېلىــپ بېرىــش ۋە دەپن
قىلىــش قاتارلىــق ئىشــالرنىڭ پۈتــۈن چىقىمى مېيىتنىــڭ تەرىكىســى )قالدۇرغان 
ــڭ  ــرى ئۇنى ــۇ چىقىملى ــڭ ب ــدۇ. مېيىتنى ــن ئېتىلى ــى(دىن تەمى ــال  - دۇنياس م
قــەرزى ۋە ۋەســىيەتلىرىدىن ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرىــدۇ، يەنــى ئالــدى بىلــەن 

مېيىتنىــڭ بــۇ چىقىملىرىغــا پــۇل ســەرپ قىلىنىــدۇ.

ــالر  ــۇ چىقىم ــا، ب ــى بولمىس ــال – دۇنياس ــداق م ــڭ ھېچقان ــەر مېيىتنى ئەگ
ــدۇ.  ــا يۈكلىنى ــۆز ئۈســتىگە ئالغانالرغ ــى ئ ــدا چىقىملىرىن ــات ۋاقتى ــڭ ھاي ئۇنى
ئەگــەر مېيىتنىــڭ بــۇ چىقىملىرىنــى كۆتۈرىدىغــان ھېچقانداق ۋارىســى بولمىغان 
شــارائىتتا، ئۇنىــڭ مەزكــۇر چىقىملىــرى مۇســۇلمانالر جامائەســىنىڭ ئۈســتىگە 
ــەت خەزىنىســى(دىن  يۈكلىنىــدۇ. ئىســالم دۆلىتىــدە بولســا، بەيتــۇل مــال )دۆل

ــدۇ)2(. بېرىلى

كېپەننىڭ ئۆلچىمى

ئۇنىڭغــا  كېيىــن،  بولغاندىــن  يۇيــۇپ  كىشــنى  ئۆلگــەن   – كېپــەن 
كىيىمىــدۇر. ئۆلــۈم  مەخســۇس  كىيگۈزىلىدىغــان 

ئــەر مېيىتنىــڭ كېپىنــى »ئىــزار«، »قەمىــس« ۋە »لىفافــە« دىــن ئىبــارەت 
ئــۈچ پارچىدىــن تەركىــپ تاپىــدۇ. تۆۋەنــدە بۇالرنىــڭ تەرىپلىــرى ۋە ئۆلچىمــى:

 )1( »ئىــزار« مېيىتنىــڭ چوققىســىدىن تارتىــپ ئىككى پۇتىغــا يەتكىچىلىك 

)1( الدر المختار 1 - توم 800 - بەت.
)2(    نور اإليضاح ونجاة األرواح 40 - بەت، تحفة الفقهاء 81 - بەت.
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ئۇزۇنلۇقتىكــى ئىشــتان دېمەكتۇر.
يەتكىچىلىــك  پۇتىغــا  ئىككــى  بوينىدىــن  مېيىتنىــڭ  »قەمىــس«   )2(  

دېمەكتــۇر. كۆڭلــەك  ئۇزۇنلۇقتىكــى 
ــەپ  ــۇق يۆگ ــى تول ــى پۇتىن ــەن ئىكك ــى بىل ــڭ بېش ــە« مېيىتنى  )3( »لىفاف
»ئىــزار«  دېمەكتــۇر.  يۆگەنجــە  كــەڭ  ۋە  ئــۇزۇن  مىقــداردا  تۇرغىچىلىــك 

بىلەن»قەمىــس« كــە يانچــۇق ياكــى تۈگمــە بېكىتىلمەيــدۇ.
ئايــال مېيىتنىــڭ كېپىنــى 5 پارچىدىــن تەركىــب بولىــدۇ. ئــۇالر: »ئىــزار«، 
ــڭ  ــۇر. بۇالرنى ــن ئىبارەتت ــە« دى ــە« ۋە »لىفاف ــق«، »خىرق ــس«، »ياغلى »قەمى

ــرى ۋە ئۆلچىمــى تۆۋەندىكىچــە: تەرىپلى
ئايــال مېيىتقــا كىيدۈرۈلىدىغــان »ئىــزار« بىلــەن »قەمىــس« ۋە ئايــال 
ــزار«ى  ــڭ »ئى ــەر مېيىتنى ــى ئ ــڭ ئۆلچىم ــە« نى ــان »لىفاف ــى يۆرگەيدىغ مېيىتن

بىلــەن »قەمىــس«ى ۋە »لىفافە«ســىگە ئوخشــاش بولىــدۇ.
»ياغلىــق« ئايــال مېيىتنىــڭ يــۈزى بىلــەن بېشــىنى يۆگــەپ تۇرااليدىغــان 

ــۇر. ئۆلچەمدىكــى كەڭــرەك ياغلىقت
»خىرقــە« ئايــال مېيىتنىڭ ئىككــى ئەمچىكىنىڭ يۇقىرىســىدىن كىندىكىنىڭ 

ئاســتىغىچە بولغــان ئورگىنىغــا كىيدۈرۈلىدىغان ئۇزۇن ۋە كەڭــرەك خالتىدۇر.
زۆرۈرىيــەت يۈزىســىدىن بــۇ بىــر تــال كىيىــم بىلــەن كېپەنلــەش ئارقىلىــق 
كېپەنلــەش پــەرزى ئــادا بولىــدۇ. چۈنكــى مۇســئەب ئىبنــى ئۇمەيــر رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھــۇ شــېھىت بولغىنىــدا، تولــۇق كېپەنلىــك تېپىلمىغانلىقتىــن، ئــۇ بىــر تــال 
ــالر  ــك ھەدىسشۇناس ــى كۆپچىلى ــۇ ۋەقەلىكن ــەن. ب ــال كېپەنلەنگ ــم بىلەن كىيى

ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھادىــن رىۋايــەت قىلغــان)1(.
كېپەنلىــك ئۈچــۈن پاختىدىــن ئىشــلەنگەن ئــاق ماتېرىيــال ئىشــلىتىش 
ــەر  ــن ئىشــلەنگەن ياكــى زەپ ــت ئۈچــۈن يېپەكتى ــەر مېيى ــەۋزەل ســانالغان. ئ ئ
ئۆچۈرۈلگــەن ماتېرىيالالرنــى ئىشــلىتىش جائىــز ئەمــەس. ئەممــا ئايــال مېيىــت 
ئۈچــۈن ھــەر ئىككىســى جائىــزدۇر. بىــراق ئــەر ۋە ئايال ھــەر قانداق بىــر مېيىتنى 

)1(   »نەيلۇل ئەۋتار«4 - توم 36 - بەت.
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ئالتــۇن ياكــى كۈمــۈش يىپتــا توقۇلغــان ماتېرىيالــالردا كېپەنلەشــكە بولمايــدۇ.
باشــقا  ياكــى  ســەندەل  كېپەننــى  ئــاۋۋال  كېپەنلەشــتىن  مېيىتنــى 
خۇشــپۇراقلىق نەرســىلەر بىلــەن ئىســرىقالش مۇســتەھەبتۇر. چۈنكــى بۇنــداق 
قەدىرلىگەنلىــك  مېيىتنــى  ۋە  قىلىــدۇ  يــوق  يېقىمســىز ھىدالرنــى  قىلىــش، 

ھېســابلىنىدۇ)1(.

كېپەنلەش ئۇسۇلى

ئــەر مېيىتنــى كېپەنلەشــتە، ئــاۋۋال »لىفافــە« يېيىــپ ســېلىنىدۇ، ئاندىــن 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە »ئىزار«ســېلىنىدۇ، ئاندىــن ئۇنىڭغا»قەمىــس« كىيگۈزۈلىــدۇ، 
ئاندىــن ئاســتىغا ســېلىنغان»ئىزار« بىلــەن يۆگىلىــدۇ. يۆگــەش مېيىتنىــڭ 
ســول يېنىدىــن باشــلىنىپ ئــوڭ يېنىــدا ئاخىرلىشــىدۇ. ئاندىن»لىفافــە« بىلــەن 
ئۇنىــڭ بېشــىنىڭ چوققىســىدىن باشــالپ ئىككــى پۇتىنىــڭ ئۇچلىرىغىچــە تولۇق 
يۆگىلىــدۇ. »لىفافــە« مېيىتنىــڭ بــاش تەرىپــى بىلــەن ئايــاغ تەرىپىدىــن ئېشــىپ 
تۇرىــدۇ. جەســەدنىڭ ئېچىلىــپ قېلىشــىدىن قورقۇلســا كېپەننىــڭ ئۈســتىدىن 
باغــالپ قويســا بولىــدۇ. مېيىتنىــڭ بېشــىغا ســەللە ئــوراش مەكــرۇھ ســانىلىدۇ.

ئايــال مېيىتنــى كېپەنلەشــتە، ئــاۋۋال »لىفافــە« يېيىــپ ســېلىنىدۇ، ئاندىــن 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە »ئىزار«ســېلىنىدۇ، ئاندىــن ئايــال مېيىــت بــۇ ئىككىســىنىڭ 
ــن  ــدۇ، ئاندى ــس« كىيگۈزۈلى ــا »قەمى ــن ئۇنىڭغ ــدۇ، ئاندى ــتىگە ياتقۇزىلى ئۈس
بېشــىغا »ياغلىق«تېڭىلىــدۇ، ئاندىــن »خىرقــە« كۆڭلىكىنىــڭ ئۈســتىدىن 
كۆكســىگە كىيگۈزۈلىــدۇ، چېچــى ئىككــى بوغــۇم قىلىــپ ئۆرەلگــەن ھالــدا 
كۆكســىگە )كۆڭلــەك ئۈســتىگە( قويۇلىــدۇ، ئاندىــن »ئىــزار« بىلــەن يۆگىلىــدۇ، 

ــدۇ)2(. ــەن يۆگىلى ــە« بىل ــڭ ئۈســتىدىن »لىفاف ئۇنى

ئۈچىنچى پەرز مېيىتنىڭ جىنازە نامىزىنى ئوقۇش

دېمەكتــۇر.  دۇئــا  ئوقۇلىدىغــان  ئۈچــۈن  مېيىــت   - نامىــزى   جىنــازە 

)1( اللباب شرح الكتاب 71 - بەت، رد المحتار 1 - توم 806 – 810 - بەتلةر، بداية المجتهد 224 - بەت.
ــة  ــةر، بداي ــوم 806 – 810 - بەتل ــار 1 - ت ــەت، رد المحت ــاء 82 - ب ــة الفقه ــەت، تحف ــاب 72 - ب ــاب شــرح الكت )2(   اللب
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ــالمىي  ــۇش ئىس ــى ئوق ــازە نامىزىن ــڭ جىن ــات بولغانالرنى ــۇلمانالردىن ۋاپ مۇس
ئەنئەنىلەردىــن بىــرى بولــۇپ، ئەينــى ۋاقىتتــا مېيتقــا ئالــالھ تائاالدىــن رەھمەت 
ۋە مەغپىــرەت تىلــەش، شــۇنداقال مېيتنــى ھۆرمەتلەشــتىن ئىبــارەت چــوڭ 

ــدۇ. ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــى ئ مەزمۇنالرن

جىنازە نامىزىنىڭ ھۆكمى ۋە ئوقۇش كەيپىيىتى

مېيىتنىــڭ  ئوقــۇش  نامىزىنــى  جىنــازە  مېيىتنىــڭ  بولمىغــان  شــېھىت 
ۋارىســلىرى ئۈچــۈن مېيىتنىــڭ ھەققــى ۋە ئومۇمىــي مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن پــەرز 

كىفايىــدۇر.

قىلســا  ئــادا  بەزىلــەر  جامائەســىدىن  مۇســۇلمانالر   - كىفايــە   پــەرز 
ــان  ــاقىت بولىدىغ ــى س ــڭ جاۋابكارلىق ــادا قىلمىغانلىقنى ــى ئ ــقىالردىن ئۇن باش
پــەرز دېمەكتــۇر. بىــرەر ئــادەم ئــادا قىلســىمۇ باشــقىالردىن ســاقىت بولىــدۇ. بىر 
مەھەللىــدە بىــرەر مۇســۇلماننىڭ جىنــازە نامىزىنــى بىــرەر كىشــىمۇ ئوقۇمىســا، 
پۈتــۈن  ئاڭلىغــان  ئۇنــى  ۋە  جامائەســى  مۇســۇلمانالر  مەھەللىدىكــى  شــۇ 

مۇســۇلمانالر گۇناھــكار بولىــدۇ)1(.

جىنازە نامىزىنىڭ ئىماملىقىغا ھەقلىق كىشىلەر

ــى  ــڭ ئىمام ــى شــۇ شــەھەردىكى چــوڭ جامىينى ــازا نامىزىن ــڭ جىن مېيىتنى
ــى  ــدا، شــۇ مەھەللىدىكــى مەســجىدنىڭ ئىمام ــۇ بولمىغان ــدۇ. ئ )خاتىبى(ئوقۇي

ئوقۇيــدۇ. ئىمــام كەلمىســە مېيىتنىــڭ ئىگىلىــرى يەنــى ئاتىســى ياكــى ئوغلــى 
ئوقۇيــدۇ.  نامىزىنــى  جىنــازە  بولــۇپ  ئىمــام  بىرەرســى  تاغىســىدىن  ياكــى 
ئىماملىققــا ئــەڭ الياقەتلىــك بولغــان كىشــىدىن بــۇرۇن جىنــازە نامىــزى 
ــا  ــدۇ. ئىماملىقق ــىمۇ بولى ــا ئوقۇس ــى قايت ــۇ نامازن ــا، ب ــان بولس ــۇپ بولغ ئوقۇل
ھەقلىــق بولغــان ســاالھىيەتلىك ئىمــام مېيىتنىــڭ ئۆزىنىــڭ جىنــازە نامىزىنــى 

ــەت. ــد 224 - ب المجته
)1(  الدر المختار 1 - توم 811 – 814 - بەتلةر، مراقي الفالح 98 - بەت.
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ــت  ــدۇر. مېيى ــىدىن ئەۋزەل ــداق كىشىس ــەر قان ــان ھ ــىيەت قىلغ ــقا ۋەس ئوقۇش
ــەن  ــت چىرىمىگ ــا، مېيى ــان بولس ــە قىلىنغ ــتىن دەپن ــزى ئوقۇلماس ــەر نامى ئەگ
ــۇش  ــى ئوق ــازە نامىزىن ــپ جىن ــتىگە بېرى ــىنىڭ ئۈس ــا قەبرىس ــال بولس ھالەتتى
جائىــزدۇر. مېيىــت يۇيۇلمىغــان بولســىمۇ، ئۇنىــڭ قەبرىســىگە ئوقۇلغــان نامــاز 

دۇرۇســتۇر)1(.

جىنازە نامىزى ئوقۇلمايدىغان كىشىلەر

كاپىرالرنىــڭ، مۇناپىقالرنىــڭ، جىنايــەت ئۈســتىدە ئۆلگــەن قاراقچىالرنىڭ، 
ئىســالم دۆلىتىنىــڭ ئادالەتلىــك ھاكىمىيىتىگــە قارشــى چىقىــپ ئىســيانكارلىق 
بىلــەن ئۆلگەنلەرنىــڭ، ئاتــا  - ئانىســىدىن بىرەرســىنى ئۆلتۈرگــەن قاتىلنىــڭ 
جىنــازە نامىــزى ئوقۇلمايــدۇ. چۈنكــى جىنازە نامىــزى مېيىتقــا قىلىنىدىغان دۇئا 
بولغاچقــا، يۇقىرىقىــالر دۇئاغــا اليىــق ئەمــەس. ئەممــا ئۆزىنــى ئۆلتۈررىۋالغــان 
مۇســۇلمان كىشــىنىڭ نامىــزى ئوقۇلىــدۇ. چۈنكــى ئــۇ، بــۇ قىلىقــى ســەۋەبلىك 
قاتتىــق گۇناھــكار بولغــان بولســىمۇ، ئۇنىــڭ مۇســۇلمان بولغانلىقى يۈزىســىدىن 

ئۇنىــڭ نامىــزى ئوقۇلىــدۇ)2(.

جىنازە نامىزىنىڭ شەرتلىرى

جىنازە نامىزىنىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىلەردۇر:
1 - مېيىتنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى،

3 - مېيىتنىڭ يۇيۇپ تازىالنغان ۋە كېپەنگە ئېلىنغان بولۇشى،
4 - مېيىتنىڭ قىبلىگە قارىتىلىپ جامائەت ئالدىدا ھازىر قىلىنىشى،

5 - مېيىتنىــڭ جەســىدىنىڭ تولــۇق ھازىــر قىلىنىشــى ياكــى جەســەدنىڭ 
كۆپــرەك قىســمى، ھېــچ بولمىغانــدا بېشــى بىلــەن يېرىــم بەدىنــى ھازىــر 

)1( تحفة الفقهاء 83 - بەت.
)2( الدر المختار1 - توم 814 - بەت، تحفة الفقهاء 83 - بەت.
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قىلىنىشــى،

مۈرىســىدە  كىشــىلەرنىڭ  ياكــى  قۇراللىــرى  قاتنــاش  مېيىتنىــڭ   -  6
بولماســلىقى، بەلكــى يەرگــە قويۇلىشــى شــەرتتۇر. مېيىتنــى قاتنــاش ياكــى 
ــدۇ)1(. ــادا بولماي ــاز ئ ــان نام ــۇرۇپ ئوقۇلغ ــۇپ ت ــىدە قوي ــىلەرنىڭ مۈرىس كىش

جىنازە نامىزىنىڭ پەرزلىرى

جىنازە نامىزىنىڭ پەرزلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر:

1 - تەكبىرلەرنــى ئېلىــش )يەنــى تــۆت تەكبىــر ئېيتىىــش(. تــۆت تەكبىرنىڭ 
ھــەر بىــرى بىــر رەكئــەت نامازنىــڭ ئورنىــدا تۇرىدۇ.

2 - قىيام )ئۆرە تۇرۇش(.

جىنازە نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش كەيپىيىتى

ــەن  ــدى بىل ــدۇ: ئال ــدەك ئوقۇلى ــۇرۇپ تۆۋەندىكى ــۆرە ت ــزى ئ ــازە نامى جىن
»ئالــالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن ئىقتىــدا قىلدىــم ھازىــر ئىمامغــا، شــۇ مەرھۇمنىــڭ 
ــەن  ــام بىل ــن ئىم ــدۇ. ئاندى ــەت قىلىنى ــقا« دەپ نىي ــى ئوقۇش ــازە نامىزىن جىن
بىرلىكتــە ﴿اهلل أكــر﴾ )ئالالھــۇ ئەكبــەر( دەپ بىرىنچــى تەكبىــر ئېلىنىــدۇ. 
قولــالر خــۇددى باشــقا نامازالردىكىــدەك ئىككــى قوالقنىــڭ يۇمشــىقىغا قــەدەر 
ــدۇ.  ــدۇ ۋە »ســانا« ئوقۇلى ــڭ ئاســتىدا تۇتۇلى ــن كىندىكنى ــدۇ. ئاندى كۆتۈرىلى
ســانا ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، ئىمــام بىلــەن بىرلىكتــە قولالرنــى قۇالقالرغــا 
ئاپارماســتىن، ئىككىنچــى تەكبىــر ئېلىنىــدۇ ۋە »ئالالھۇممــە ســەللى ۋە بارىك« 
دۇرۇدلىــرى ئوقۇلىــدۇ. ئاندىــن يەنــە ئىمــام بىلــەن بىرلىكتــە ئىككىنچــى 
تەكبىردىكىــدەك ئۈچىنچــى تەكبىــر ئېلىنىــپ مېيىتقــا دۇئــا قىلىنىــدۇ. ئاندىــن 
تۆتىنچــى تەكبىردىــن كېيىــن ئىمــام بىلــەن بىرلىكتــە ئىككــى تەرەپكــە ســاالم 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 40 – بەت، الدر المختار1 - توم 811 - بەت.
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ــاز ئاخىرلىشــىدۇ. ــەن نام ــدۇ. شــۇنىڭ بىل بېرىلى

جامائــەت  ئېيتســا،  تەكبىرنــى  بەشــىنچى  خاتالىشــىپ  ئىمــام  ئەگــەر 
كۈتىــدۇ. بېرىشــىنى  ســاالم  ئىمامنىــڭ  بەلكــى  ئېيتمايــدۇ، 

جىنــازە نامىــزى ئۈچــۈن مۇئەييــەن بىــر دۇئانــى ئوقــۇش شــەرت ئەمــەس. 
ھەركىــم ئــۆز تىلىــدا، ئۆزىنىــڭ بىلگىنىچــە دۇئا قىلســا بولىدۇ. جىنــازە نامىزىدا 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئوقۇغــان تۆۋەندىكــى دۇئاالردىــن قايســىبىرىنى 

ئوقــۇش ئەۋزەلــدۇر:

ــُه. 
َ
ــْع ُمْدَخل ُ. َووَسِّ

َ
ــُزل ــرِْم نُ

ْ
ك

َ
ــُه. وَأ ــُه واََعفِــِه. وَاْعــُف َعْن ُ وَارمَْحْ

َ
ــْر ل ِف

ْ
ــمَّ اغ ُه

َّ
1 - }اَلل

ــَن  ــَض ِم ْبَي
َ
ــْوَب األ ــَت اثلَّ ْي ــا َنقَّ َم

َ
ــا ك ََطايَ ــَن الْ ــِه ِم ــَرَِد، َوَنقِّ

ْ
ــِج وَال

ْ
ــاءِ وَاثلَّل َم

ْ
ُه بِال

ْ
ــل ِس

ْ
وَاغ

ــِه.  ــْن َزوِْج ــْراً ِم  َخ
ً
ــا ــِه َوَزوَْج ْهلِ

َ
ــْن أ ــْراً ِم ــالً َخ ْه

َ
ــْن َدارِهِ. وَأ ــْراً ِم ُ َداراً َخ

ْ
ــِدل بْ

َ
ـَـِس. وَأ ن ادلَّ

ــارِ{ ــَذاِب انلَّ ــْن َع ــْرِ َوِم َق
ْ
ــَذاِب ال ــْن َع ــْذهُ ِم ِع

َ
ــَة وَأ َنَّ ــُه اجلْ

ْ
ْدِخل

َ
وَأ

يەنــى  »ئــى ئالــالھ! ئۇنىڭغــا مەغپىــرەت قىلغىــن، ئۇنىڭغــا رەھىــم قىلغىن، 
ئۇنىڭغــا ئامانلىــق ئاتــا قىلغىن، ئۇنــى كەچۈرگىــن، ئۇنىڭ قارارگاھىنى ياخشــى 
قىلغىــن، قەبرىســىنى كــەڭ قىلغىــن، ئاق كىيىمنــى كىرلەردىــن پاكلىغىنىڭدەك، 
ــن پاكلىغىــن. ئۇنىڭغــا  ــار ۋە مــۇز بىلــەن يۇيــۇپ، خاتالىقلىرىدى ــى ســۇ، ق ئۇن
ــە  ــارار گاھ، ئائىلىســىدىن ياخشــىراق ئائىل ــن ياخشــىراق ق دۇنيادىكــى ئۆيىدى
ۋە چۈرىســىدىن ياخشــىراق چــۈرە ئاتــا قىلغىــن. ئۇنــى جەننەتكــە كىرگۈزگىــن، 

ئۇنــى قەبــرە ۋە دۇزاخ ئازابىدىــن ســاقلىغىن«)1(.

ــا  ِرنَ
َ
ــا، وَذك بْرِنَ

َ
ــا َوك ــا، وَصِغْرِنَ ــاِهِدنَا وَغئِبَِن ــا، وَش ــا َوَميِّتَِن ــِر حِلَيَِّن ِف

ْ
ــمَّ اغ ُه

َّ
2 - }اَلل

ــِه َعَ 
ِّ
ــا َفَتوف ــُه ِمنَّ ْيَت

َّ
ــْن تَوَف ــالِم َوَم إلْس

ْ
ــِه َعَ ا ْحيِ

َ
أ
َ
ــا ف ــُه ِمنَّ ْحَييَْت

َ
ــْن أ ــمَّ َم ُه

َّ
ــا، اَلل ْنَثانَ

ُ
وأ

ــاِن{ إِلْيَم
ْ
ا

بــۇ  ئۆلۈكلىرىمىزگــە،  تىرىكلىرىمىزگــە،  بىزنىــڭ  ئالــالھ!  »ئــى  يەنــى  
ــە،  ــۈن دىنداشــلىرىمىزغا، كىچىكلىرىمىزگ ــا كەلگــەن ۋە كەلمىگــەن پۈت نامازغ

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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چوڭلىرىمىزغــا، ئەرلىرىمىزگــە، ئاياللىرىمىزغــا مەغپىــرەت قىلغىــن. ئــى ئالــالھ! 
بىزدىــن كىمنىكــى ھايــات قالدۇرســاڭ ئۇنــى ئىســالم بىلــەن ياشــاتقىن، بىزدىــن 

ــن«)1(. ــات قىلدۇرغى ــەن ۋاپ ــان بىل ــى ئىم ــات قىلدۇرســاڭ ئۇن كىمنىكــى ۋاپ

ئۇيغۇرچــە  بىلمىگەنلــەر  تېكىســتىنى  ئەرەبچــە  دۇئاالرنىــڭ  يۇقىرىقــى 
قىلىــدۇ. كۇپايــە  ئوقۇســىمۇ  تەرجىمىســىنى 

ئەممــا يۇقىرىقــى دۇئاالرنــى بىلمىگەنلــەر مۇنــۇ دۇئاالرنــى ئوقۇســىمۇ 
ــارِ﴾ يەنــى  ــَذاَب انلَّ ــا َع ــَنًة َوقَِن ــَرةِ َحَس ــَنًة َوِف اآلِخ ــا َحَس ْنَي ــا يِف ادلُّ ــا آتَِن بولىــدۇ: ﴿َربََّن
»ئــى ئالــالھ! بىزگــە دۇنيــادا ياخشــىلىق ئاتــا قىلغىــن، ئاخىرەتتىمــۇ ياخشــىلىق 
وَبَنــا 

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ئاتــا قىلغىــن، بىزنــى ددۇزاخ ئازابىدىــن ســاقلىغىن« ياكــى ﴿َبََّنــا الَ تـُـِزغ

ــاُب﴾ يەنــى )رەببىمىــز! بىزنى  َوهَّ
ْ
نَت ال

َ
نــَك رمَْحَــًة إِنَّــَك أ ُ ـَـا ِمــن دلَّ

َ
 َهَديْتََنــا َوَهــْب نل

ْ
َبْعــَد إِذ

ھىدايــەت قىلغىنىڭدىــن كېيىــن دىللىرىمىزنــى توغــرا يولدىــن بۇرىۋەتمىگىــن، 
ــۇ  ــەن تولىم ــىزكى، س ــن، شۈبھىس ــا قىلغى ــەت ئات ــن رەھم ــە دەرگاھىڭدى بىزگ
كــۆپ ئاتا_ئېھســان قىلغۇچىســەن(. ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ بــەزى پېشــۋالىرى 

بــۇ دۇئاالرنــى ئوقۇشــنى ئــەۋزەل ســانايدۇ.

نارىســىدە بالىــالر بىلــەن ســاراڭالر ئۈچــۈن مەغپىــرەت تىلەشــكە ھاجــەت 
ــۇ  ــدا مۇن ــازە نامازلىرى ــۇالر گۇناھســىزالردۇر. ئۇالرنىــڭ جىن ــۇر. چۈنكــى ب يوقت
َْنــا﴾ يەنــى 

ْعُه فيِ  وَُذْخــراً َوَشــفِّ
ً
ْرطــا

َ
َــا ف ــُه نلَ

ْ
لُهــمَّ اْجَعل

َّ
دۇئانــى ئوقــۇش ئەۋزەلــدۇر: ﴿اَل

»ئــى ئالــالھ! بــۇ مەرھــۇم يۈزىســىدىن بىزگــە ســاۋاب ئاتــا قىلغىــن، ئۇنــى بىــز 
ئۈچــۈن شــاپائەت قىلدۇرغىــن«)2(.

جىنازىلەرنى بىرلەشتۈرۈش مەسىلىسى

ــرال  ــىگە بى ــڭ ھەممىس ــدا، ئۇالرنى ــر بولغان ــازە ھازى ــۇق جىن ــن ئارت بىردى
ــم –  ــا ئايرى ــر جىنازىغ ــا ھەربى ــازە ئوقۇشــنىڭ دۇرۇســلىقىدا، ئەمم ــم جىن قېتى

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( الــدر المختــار1 - تــوم 814 - 816 ـ بــەت، نــور اإليضــاح ونجــاة األرواح 41 - بــەت، فتــح القديــر 1 - تــوم 459 - بــەت، 

عــون المعبــود 8 - تــوم 496 - بــەت.
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ئايرىــم نامــاز ئوقۇشــنىڭ، شــۇنداقال، ئەۋزەل كىشــىنىڭ نامىزىنى ئــاۋۋال ئوقۇش 
ــۈن فىقھىشۇناســالر ۋە  ــدە پۈت ــش كۆرۈشــنىڭ ئەۋزەللىكى ــى بويىچــە ئى تەرتىپ
مەزھــەپ پېشــىۋالىرى بىــردەك ئىتتىپاقتــۇر. چۈنكــى كــۆپ جىنازىلەرنىــڭ 
نامازلىرىنــى ئايرىــم – ئايرىــم ئوقــۇش ســاۋابنىڭ كــۆپ بولۇشــى ۋە نامازنىــڭ 

ــۇل بولۇشــى ئۈچــۈن ياخشــىدۇر. قوب

ــام  ــدۇ، ئىم ــىغا تىزىلى ــالر توغرىس ــدا، جىنازى ــر بولغان ــازە ھازى ــۆپ جىن ك
ئــەڭ ئــەۋزەل جىنازىنىــڭ كۆكســىگە ئۇدۇللىنىــپ تــۇرۇپ نامازنــى باشلىســىمۇ 
ياكــى جىنازىلەرنــى قىبلىگــە قارىتىــپ ئۇزۇنىســىغا تىزىــپ، ئىمــام ھــەر بىرىنىڭ 
كۆكســىگە ئۇدۇللىنىــپ تــۇرۇپ ئوقۇســىمۇ بولىــدۇ. بــۇ ۋاقىتتــا ئىمامنىــڭ 
ئاندىــن  بالىالرنىــڭ،  ئاندىــن  جىنازىســى،  ئەرلەرنىــڭ  ئــاۋۋال  ئالدىغــا، 

ئايالالرنىــڭ جىنازىســى تىزىلىــدۇ)1(.

جىنازە نامىزى قاچان ئوقۇلىدۇ؟

جىنــازا نامىزىنــى نامــاز ئوقــۇش مەنئــى قىلىنمىغــان ۋاقىتالرنىــڭ ســىرتىدا 
قايســىبىر ۋاقىتتــا ئوقۇســا بولىــدۇ.

نامــاز ئوقــۇش مەكــرۇھ ســانالغان بــەش ۋاقىتتــا جىنــازە نامىــزى ئوقــۇش 
مەكــرۇھ تەھرىمىــدۇر. بــۇ ۋاقىتــالر:

1 - كۈن چىقىۋاتقان ۋاقىت.

2 - بامــدات نامىزىدىــن كېيىــن كــۈن چىقىــپ بولغىچىلىــك ئارىلىقتىكــى 
ۋاقىــت.

3 - كۈن ئاسماننىڭ ئوتتۇرسىغا كەلگەن چۈش ۋاقتى.

ــى  ــان ئارىلىقتىك ــك بولغ ــۈن پاتقىچىلى ــن ك ــن كېيى ــىر نامىزىدى 4 - ئەس

)1(  الدر المختار 1 - توم 821 - 822 ـ بەت، مراقي الفالح 99 - بەت.
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ــت. ۋاقى

5 - كۈن پېتىۋاتقان ۋاقىت.

يۇقىرىقــى بــەش ۋاقىتتىــن باشــقا قانداقــال ۋاقىتتــا جىنــازە نامىــزى ئوقــۇش 
ــزدۇر)1(. مۇتلەق جائى

جىنازە نامىزى نەدە ئوقۇلىدۇ؟

نامىزىنــى  جىنــازە  ئوقۇلىــدۇ.  مەيدانــالردا  كەڭــرى  نامىــزى  جىنــازە 
مەســجىدنىڭ ئىچىــدە ئوقــۇش مەكرۇھتــۇر. جىنــازە مەيلــى مەســجىدنىڭ 
ئىچىگــە ئېلىــپ كىرىلگــەن بولســۇن، ياكــى ســىرتىدا قويۇلغــان بولســۇن، 
ــرۇھ  ــۆرە مەك ــي مەزھىپىگــە ك ــۇش ھەنەفى ــى مەســجىدتە ئوق ــازە نامىزىن جىن
تەھرىمــى )ھارامغــا يېقىــن مەكــرۇھ(، مالىكىــي مەزھىپىگــە كــۆرە مەكــرۇھ 
ــزدۇر. ــۆرە جائى ــە ك ــي مەزھەپلىرىگ ــافىئىي ۋە ھەنبەلى ــا ش ــدۇر. ئەمم تەنزىھى

ــرۇھ  ــۇش مەك ــجىدتە ئوق ــى مەس ــازە نامىزىن ــڭ جىن ــي مەزھىپىنى ھەنەفى
نامــازالر، جۈمــە  بــەش ۋاخ  دېگەنلىكىنىــڭ دەلىلــى شــۇكى، مەســجىدلەر 
ۋە ھېيــت نامازلىرىنــى ئوقــۇش، دىنىــي مەســىلىلەرنى ئۆگىنىــش ۋە ۋەز – 
ــۇ  ــن، ب ــالر بولغانلىقتى ــان ئورۇن ــا قىلىنغ ــاڭالش ئۈچــۈن بىن نەســىھەتلەرنى ئ
ئورۇنــالردا جىنــازە نامىزىنــى ئوقــۇش مەســجىدنىڭ شــەنىگە اليىــق كەلمەيــدۇ. 
ــار. ــى ب ــش ئېھتىمال ــا تەســىر يېتى چۈنكــى بۇنىڭــدا مەســجىدنىڭ پاكىزىلىقىغ

شــۇنداقال جىنــازە نامىزىنــى قەبرىســتانلىقالردا ئوقۇشــمۇ مەكرۇھتــۇر. 
بىلــەن  »قەبرىســتانلىق  دېگــەن:  مۇنــداق  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
مۇنچىدىــن باشــقا زېمىننىــڭ ھەممــە يېــرى مەســجىدتۇر )يەنــى نامــاز ئوقۇشــقا 

ســاالھىيەتلىكتۇر(«)2(.

بــۇ ھەدىــس، ھــەر قانــداق نامازنــى قەبرىســتانلىقتا ۋە مۇنچىــدا ئوقۇشــنىڭ 

)1(  اللباب شرح الكتاب 1 - توم 136 - بەت.
)2( ئىمام  تىرمىزى،  ئىمام  ئەبۇداۋۇد،  ئىمام  ئىبنى ھىببان رىۋايىتى.
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جائىز ئەمەســلىكىنى كۆرســىتىدۇ)1(.

مېيىتنى يۆتكەش مەسىلىسى

قىلىــش  دەپنــە  مازىرىغــا  مەھەللىنىــڭ  بولغــان  ۋاپــات  مېيىتنــى 
ياخشــىدۇر )مۇســتەھەپتۇر(. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالممۇ ئۇھــۇد غازىتىــدا 
ــىمۇ،  ــن تۇرس ــۇنچە يېقى ــتانلىقى ش ــڭ قەبرىس ــى مەدىنىنى ــېھىت بولغانالرن ش
ــدا  قەبرىســتانلىققا ئېلىــپ كەلمىگــەن، بەلكــى ئۆزلىــرى شــېھىت بولغــان جاي

دەپنــە قىلىشــقا ئەمــر قىلغــان ۋە شــۇنداق قىلىنغــان.

ئەگــەر مېيىتنــى باشــقا جايغــا يۆتكىمەكچــى بولغانــدا، ئۇنــى دەپنــە 
ــا  ــل )قۇرۇقلۇقت ــر مى ــۇ بى ــدۇ. يۆتكىگەندىم ــە بولى ــۇرۇن يۆتكىس ــتىن ب قىلىش
1609، دېڭىــزدا 1852مېتىر(دىــن ئىككــى مىلغىچىلىــك مۇســاپىگىە يۆتكىســە 
بولىــدۇ. )بۇرۇنقــى زامانــالردا، توڭالتقــۇ بولمىغانلىقتىــن، مېيىتنىــڭ بۇزۇلــۇپ 
كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن بــۇ شــەرت بەلگىلەنگــەن بولۇشــى 
ــە،  ــىبىر يېرىگ ــڭ قايس ــى دۇنيانى ــدا، مېيىتن ــى زامان ــا ھازىرق ــال. ئەمم ئېھتىم
ھەتتــا ئــۇزۇن مۇســاپىلەرگىچە يۆتكەشــكە بولىــدۇ، دەپ ئوياليمــەن. چۈنكــى 
زامانىمىــزدا مېيىتنــى ســاقاليدىغان مەخســۇس توڭالتقۇالر بار(. ئەمما شــافىئىي 
مەزھىپىگــە كــۆرە مېيىتنــى دەپنــە قىلىشــتىن بــۇرۇن ئۆلگــەن يېرىدىــن باشــقا 
شــەھەرگە يۆتكــەش ھــارام دېيىلگــەن. بۇنىــڭ ســەۋەبى، مېيىتنــى دەپنــە 

ــدى. ــن ئى ــكە بولمايدىغانلىقىدى ــىنى كېچىكتۈرۈش ــش ئىش قىلى

بىــراق مېيىــت دەپنــە قىلىنىــپ بولغاندىــن كېيىــن، ئۇنــى باشــقا مازارغــا 
يۆتكــەش جائىــز ئەمــەس. ئىســالم پىشــىۋالىرى بــۇ مەســىلىگە بىــردەك ھــارام 
دەپ قارايــدۇ. ئەگــەر دەپنــە قىلىنغــان جــاي باشــقىالرنىڭ تەييــارالپ قويغــان 
يەرلىكــى بولغــان بولســا ياكــى ھەقســىز ئېلىۋېلىنغــان يــەر بولســا، بــۇ ھالەتتــە 
ــدۇ.  ــى رازى قىلى ــەپ، ئۇن ــى تۆل ھــەق ئىگىســىگە ئۇنىــڭ يەرلىكىنىــڭ ھەققىن

)1( الدر المختار1 - توم 829 - بەت، فتح القدير 1 - توم 463 - بەت، نور اإليضاح ونجاة األرواح 42 - بەت.
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مېيىــت قەبرىدىــن چىقىرىلمايــدۇ)1(.

مېيىتنى دەپنە قىلىشقا ئالدىراش

ــراش  ــزرەك يەرلىككــە ئېلىــپ بېرىشــقا ئالدى جىنازىنــى يۈگۈرمەســتىن، تې
»مېيىتنــى  دېگــەن:  مۇنــداق  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  مۇســتەھەبتۇر. 
ــزرەك  ــاۋابىغا تې ــا، س ــىالردىن بولس ــۇ ياخش ــەر ئ ــراڭالر، ئەگ ــكە ئالدى يەرلەش
ئېرىشــىدۇ. ئەگــەر ئــۇ ئەكســىچە بولســا، مۈرەڭلەردىكــى يامــان بىــر نەرســىدىن 

ــىلەر«)2(. ــان بولىس ــزرەك قۇتۇلغ تې

جىنازىنى كۆتۈرۈش

جىنازىنــى كۆتــۈرۈش پۈتــۈن فىقھىشۇناســالرنىڭ بىــردەك ئىتتىپاقــى بىلەن 
پــەرز كىفايىــدۇ. چۈنكــى جىنازىنــى كۆتــۈرۈش ئىبــادەت، ياخشــىلىق ۋە مېيىتنى 

ھۆرمەتلىگەنلىكتۇر.

جىنازىنى كۆتۈرۈش ئۇسۇلى

مېيىــت يۇيــۇپ كېپەنلىنىــپ بولغاندىــن كېيىــن، جىنــازا ئىچىگــە ســېلىپ 
ئوڭدىســىغا ياتقۇزىلىــدۇ. جىنازىنــى تــۆت كىشــىنىڭ كۆتۈرۈشــى ســۈننەت 
كۆتۈرۈشــى  ئالماشــتۇرۇپ  ئــورۇن  كىشــىنىڭ  تــۆت  مەزكــۇر  بولغىنىــدەك، 

ياخشــىدۇر.

ئــورۇن ئالماشــتۇرۇش مۇنــداق بولىــدۇ: جىنازىنــى كۆتۈرگۈچــى جىنازىنىــڭ 
بــاش قىســمىنىڭ ســول تەرىپىنــى ئــوڭ مۈرىســىگە ئېلىــپ ماڭىــدۇ. ئاندىــن بــۇ 
ــى  ــول تەرىپىن ــمىنىڭ س ــاغ قىس ــڭ ئاي ــپ، جىنازىنى ــىغا بېرى ــى باشقىس ئورۇنن
يەنــە ئــوڭ مۈرىســىگە ئېلىــپ ماڭىــدۇ. ئاندىــن بــۇ ئورۇننــى باشقىســىغا بېرىــپ، 
جىنازىنىــڭ بــاش قىســمىنىڭ ئــوڭ تەرىپىنــى ســول مۈرىســى ئۈســتىگە ئېلىــپ 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 43 - بەت.
)2(   ئىمام  بۇخارى ۋە  ئىمام  مۇسلىم رىۋايىتى.
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كۆتــۈرۈپ ماڭىــدۇ. ئاندىــن يەنــە بــۇ ئورۇننــى باشقىســىغا بېرىــپ، جىنازىنىــڭ 
ئايــاغ قىســمىنىڭ ســول تەرىپىنــى ئــوڭ مۈرىســىگە ئېلىــپ كۆتــۈرۈپ ماڭىــدۇ. 
ئــورۇن ئالمىشــىش ئــاز دېگەنــدە ھەربىــر 10 قەدەمدىــن كېيىــن بولىــدۇ. 
ئابدۇلــالھ ئىبنــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ جىنازىنــى شــۇ تەرىقىــدە 
كۆتۈرۈشــنىڭ پەزىلىتــى توغرۇلــۇق مۇنــداق دېگــەن: »كىمكــى جىنازىنــى 
كۆتۈرمەكچــى بولســا، ئۇنىــڭ )ئالمىشــىش تەرتىپــى بويىچە(ھەممــە تەرىپىنــى 
كۆتۈرســۇن، چۈنكــى مۇنــداق قىلىــش ســۈننەتتۇر. ئۇنىڭدىــن كېيىــن خالىســا 

ــقىالرغا بەرســۇن«)1(. ــنى باش ــا كۆتۈرۈش ــۇن، خالىس داۋامالشتۇرس

جىنازىنــى يۇقىرىقــى تەرىقىــدە كۆتــۈرۈش مېيىتنىــڭ ھۆرمىتىنــى قىلغانلىق 
ۋە ســاۋابنىڭ كۆپــرەك بولۇشــى ئۈچــۈن ۋەســىلىدۇر)2(.

تۆتىنچى پەرز مېيىتنى دەپنە قىلىش

مېيىتنــى دەپنــە قىلىــش پــەرز كىفايىــدۇر. ئــادەم بالىســىنى دەپنــە قىلىــش 
ــادەم ئەلەيھىسســاالم دەۋرىدىــن بېــرى داۋام قىلىــپ كەلگــەن بىــر  ھەزرىتــى ئ
ــى ئۈچــۈن يولغــا قويۇلغــان  ــادەم بالىســىنىڭ ھۆرمىت ــۇ ئ ــي يوســۇندۇر. ب دىنى
ْموَاتـًـا﴾ 

َ
ْحَيــاء وَأ

َ
ْرَض كَِفاتـًـا أ

َ
َْعــِل األ

َ
ــْم ن

َ
ل
َ
ئىــش. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە: ﴿أ

يەنى»زېمىننــى بىــز تىرىكلەرنــى ۋە ئۆلۈكلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان 
ئۆلۈكلەرنىــڭ  ۋە  تىرىكلــەر  زېمىننــى  ئارقىلىــق  دېيىــش  قىلمىدۇقمــۇ؟« 
ــە  ــى بىزگ ــك نېمىتىن ــپ بەرگەنلى ــى قىلى ــق قارارگاھ ــان ۋاقىتلى ــارام ئالىدىغ ئ
قائىــدە  دىنىــي  يەرلەشــنىڭ  ئۆلگەنلەرنــى  بىرگــە  بىلــەن  يادالنــدۇرۇش 

ئىكەنلىكىنــى ئوچۇقلىغــان)3(.

مېيىتنــى جــان ئۈزگىنىدىــن كېيىنــال دەرھــال يۇيــۇپ، كېپەنلــەپ، نامىزىنى 
ئوقــۇپ دەپنــە قىلىشــقا ئالدىراشــنىڭ پەزىلەتلىــك ئىكەنلىكى توغرۇلــۇق پۈتۈن 

)1( ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
)2( نور اإليضاح ونجاة األرواح 42 - بەت، اللباب شرح الكتاب 1 - توم 72 - بەت.

)3( مۇرسەالت سۈرىسى 25 – 26 - ئايەتلەر.
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فىقھىشۇناســالر بىــردەك ئىتتىپاقتۇر)1(.

مېيىت نەدە دەپنە قىلىنىدۇ؟

بارچــە  ئەۋزەللىكىــدە  قىلىشــنىڭ  دەپنــە  قەبرىســتانلىققا  مېيىتنــى 
ــۇلمانالرنى  ــاالم مۇس ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ــۇر. چۈنك ــەر ئىتتىپاقت مەزھەپل
مەدىنىدىكــى« بەقىئ»قەبرىســتانلىقىغا دەپنــە قىالتتى. مېيىتنى قەبرىســتانلىققا 
دەپنــە قىلىشــنىڭ پايدىســى كۆپتــۇر. چۈنكــى قەبرىســتانلىققا كەلگەنلەرنىــڭ 
ــا قىلغانلىقتىــن،  ھەممىســى قەبىرلەردىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ھەممىســىگە دۇئ
بوالاليــدۇ.  بەھرىمــەن  دۇئاالردىــن  بــۇ  مېيىــت  مۇســۇلمان  قانــداق  ھــەر 
مېيىتنىــڭ  بولغانلىقتىــن،  قىلىنىدىغــان جايــالر  قەبرىســتانلىقالر ھۆرمــەت 

جەســىدى خورالنمايــدۇ ۋە زىيانغــا ئۇچرىتىلمايــدۇ.

ــە  ــدەك، ئۆيلەرگ ــەۋزەل بولغان ــش ئ ــە قىلى ــتانلىققا دەپن ــى قەبرىس مېيىتن
ــاس  ــە خ ــش پەيغەمبەرلەرگ ــداق قىلى ــراق مۇن ــزدۇر. بى ــمۇ جائى ــە قىلىش دەپن

خۇسۇســىيەت بولغانلىقتىــن، باشــقىالر ئۈچــۈن مەكــرۇھ ســانىلىدۇ.

كــۆرە،  قىلغاندىــن  دەپنــە  قەبرىســتانلىقالرغا  ئادەتتىكــى  مېيىتنــى 
ــە  ــان قەبرىســتانلىقالرغا دەپن ــە قىلىنغ ــاالر دەپن ســالىھالر، شــېھىتالر ۋە ئۆلىم
قىلىــش ئەۋزەلــدۇر. »ئىككىنچــى خەلىپــە ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمــۇ ئائىشــە 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھادىــن ئۆزىنىــڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىلــەن ئەبــۇ 
بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ئىككىســىنىڭ يېنىغــا دەپنــە قىلىنىشــىنى ســورىغان 

ــان«)2(. ــى ئورۇندالغ ــۇ تەلىب ۋە ب

بىــراۋ دېڭىــز ســەپىرىدە بولــۇپ، پاراخــوت ياكــى كېمــە ئىچىــدە ئۆلگــەن 
ــە  ــى دەپن ــدۇ. ئۇن ــزى ئوقۇلى ــدۇ ۋە نامى ــە ئېلىنى ــۇپ كېپەنگ ــۇ يۇيۇل بولســا، ئ
قىلىــش ئۈچــۈن قۇرۇقلۇققــا بىــر ياكــى ئىككــى كۈنــدە يېتىــپ بارغىلــى بولســا 

)1( رد المحتار 1 - توم 833 - بەت.
)2( ئىمام بۇخارى ۋە باشقىالر رىۋايەت قىلغان ھەدىس.
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ــپ  ــا يېتى ــا قۇرۇقلۇقق ــەنچ بولس ــلىكىگە ئىش ــۇپ كەتمەس ــڭ بۇزۇل ۋە مېيىتنى
ــدۇ. ئەگــەر  ــە قىلىــش ئىشــى كېچىكتۈرۈلســە بولى ــى دەپن بارغۇچىلىــك مېيىتن
قۇرۇقلــۇق يىــراق بولــۇپ، مېيىتنــى بۇزۇلۇشــتىن ســاقاليدىغان توڭالتقۇمــۇ 
بولمىغانــدا، كېپەننــى ياخشــى باغــالپ، ئاندىــن ئۇنــى تاۋۇتقــا ســېلىپ دېڭىزغــا 
قويــۇپ بەرســە بولىــدۇ. دېڭىزغــا قويــۇپ بېرىشــتە مېيىــت قىبلىگــە قارىتىلغــان 
ۋە ئــوڭ تەرىپىگــە ياتقۇزۇلغــان ھالــدا قويــۇپ بېرىلىــدۇ. بــۇ مەســىلىدە پۈتــۈن 

ــۇر)1(. فىقھىشۇناســالر بىــردەك ئىتتىپاقت

قەبرىنىڭ ئۆلچىمى

قەبرىنــى نورمــال بويلــۇق ئادەمنىڭ كۆكســىگە كەلگىچىلىــك چوڭقۇرلۇقتا، 
مېيىتنىــڭ بــاش ئايىغــى ئــازادە تۇرغىچىلىــك ئۇزۇنلۇقتــا ۋە مېيىتنىــڭ بويىنىڭ 
يېرىمىغىچىلىــك كەڭلىكتــە كــوالش كۇپايىــدۇر. بۇنىــڭ بىلــەن پــەرز ئــادا 
ــراق ۋە كەڭــرەك كــوالش  ــۇرراق، ئۇزۇن ــن تېخىمــۇ چوڭق ــۇ مىقداردى ــدۇ. ب بولى
ئەۋزەلــدۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇھــۇد شــېھىتلىرىنىڭ قەبرىلىرىنــى 
قازغۇچىالرغــا: »قەبرىلەرنــى كــەڭ ۋە چوڭقــۇر كــوالڭالر»دەپ كۆرســەتكەن)2(.

كوالنغــان قەبرىنىــڭ ئىچىدىــن ئۇنىــڭ قىبلــە تەرىپىگــە لەھــەد كولىنىــدۇ. 
لەھەدنىــڭ ئۆلچىمــى مېيىــت ســىغقۇچىلىك ۋە ئۇنىــڭ پۈتــۈن جىســمىنى يېپىپ 

ــك بولىدۇ)3(. تۇرغۇچىلى

مېيىتنى دەپنە قىلىش ئۇسۇلى ۋە قەبرىنىڭ ئۆلچىمى

جىنــازە قەبرىنىــڭ قىبلــە تەرىپىــدە قويۇلىــدۇ. مېيىتنــى لەھەدكــە ئېلىــپ 
كىرىشــتە قىبلــە تەرەپتىــن ئېلىــپ كىرىلىــدۇ. مېيىــت لەھەدكــە كىرگۈزۈلــۈپ 
بولغاندىــن كېيىــن، ئــۇ ئــوڭ تەرىپىگــە ياتقۇزۇلغــان ھالدا يۈزى بىلەن كۆكســى 

)1( الدر المختار 1 - توم 836 - بەت، المغني 2 – توم 500 - بەت، القوانين الفقهية 96 - بەت.
)2( ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.

)3( نور اإليضاح ونجاة األرواح 42 - بەت.
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ــالر يېشــىۋېتىلىدۇ. مېيىتنىــڭ  ــى باغلىغــان يىپ ــدۇ ۋە كېپەنن قىبلىگــە قارىتىلى
ئوڭدىســىغا يېتىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ دۈمبىســىگە خــام قىشــالردىن 
ياكــى تۇپراقتىــن يۆلــەك قويۇلىــدۇ. ئايــال مېيىتنــى لەھەدكــە ئېلىــپ كىرىشــتە 
ئۆزىنىــڭ ئېــرى ياكــى مەھــرەم )نىكاھــى باغالنمايدىغان(تۇغقانلىرىدىــن بىــرى 
كۆتۈرىــدۇ. مېيىتنــى لەھەدكــە قويغان كىشــى ئۇنى قويۇشــتا: ﴿ِمْسِب اهللِ وََعَ ُســنَِّةِ 
َم﴾ يەنــى: »ئالالھنىــڭ نامــى بىلــەن رەســۇلۇلالھ 

َّ
ْيــِه وََســل

َ
َرُســْوِل اهللِ َصــىَّ اهلُل َعل

ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمنىڭ ســۈننىتى بويىچــە..« دەيــدۇ)1(.

ئوتتــا  تاقىلىــدۇ.  بىلــەن  قىشــالر  خــام  ئېغىــزى  لەھەدنىــڭ  ئاندىــن 
پۇشــۇرۇلغان كىرپىشــالرنى ۋە ياغاچالرنــى ئىشــلىتىش مەكرۇھتــۇر. لەھەدنىــڭ 
ئېغىــزى تاقىلىــپ بولــۇپ، قەبرىنــى كۆمۈشــتىن ئــاۋۋال، جامائەتنىــڭ مېيىتنىــڭ 
ــراق چېچىشــى  ــم تۇپ ــۈچ قېتى ــەن ئ ــى بىل بېشــىدىن باشــالپ ئايىغىغىچــە قول
ســۈننەتتۇر. ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: 
»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم جىنــازە نامىزىنــى ئوقــۇپ بولــۇپ، مېيىتنىــڭ 
قەبــرە بېشــىغا كەلــدى، ئاندىــن ئۇنىــڭ بــاش تەرىپىدىــن ئــۈچ قېتىــم تۇپــراق 

چاچتــى«)2(.

ــا  ــا دۇئ ــڭ مېيىتق ــن، جامائەتنى ــن كېيى ــپ بولغاندى ــە قىلىنى ــت دەپن مېيى
قىلىشــى ۋە ئۇنىــڭ گۇناھىنىــڭ مەغپىرەت قىلىنىشــىنى تىلىشــى مۇســتەھەبتۇر. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مېيىتنــى دەپنــە قىلىــپ بولغاندىن كېيىــن ئورنىدىن 
تــۇرۇپ، »قېرىندىشــىڭالر ئۈچــۈن ئىســتىغفار ئېيتىــڭالر، ئۇنىڭغــا ئىمانــدا 

مۇســتەھكەملىك تىلــەڭالر، ھازىــر ئــۇ ســوراق قىلىنىۋاتىــدۇ« دەيتتــى)3(.

قەبرە قانچىلىك كۆتۈرۈلىدۇ؟

قەبــرە پەقــەت بىــر غېرىــچ )تەخمىنــەن22.5 ســانتىمېتىر( ئىگىزلىكتــە 

)1( ئىمام  ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
)2( ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايىتى.

)3( ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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كۆتۈرىلىــدۇ. بــۇ كىشــىلەرنىڭ ئۇنىــڭ قەبــرە ئىكەنلىكىنــى بىلىشــى ۋە تونــۇپ 
دۇئــا قىلىشــى ئۈچۈنــدۇر. چۈنكــى »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قەبرىســى 

ــدا كۆتۈرۈلگــەن«)1(. ــچ مىقدارى ــر غېرى بى

ــۇرۇش مەكــرۇھ  ــۈرۈش ياكــى قات ــز كۆت ــن ئىگى ــر غېرىچتى ــى بى قەبرىلەرن
ســانىلىدۇ. چۈنكــى بۇنــداق قىلىــش پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۈننىتىگە 
ــرە  ــا قەب ــەت تېپىلس ــۆرە، زۆرۈرىي ــە ك ــۇ ھەنىفەگ ــام ئەب ــتۇر. ئىم ــالپ ئىش خى

ئۈســتىگە خــەت يازســا بولىــدۇ.

قەبرىلەرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقالش

قەبرىلەرنىــڭ ھۆرمىتىنى ساقالشــنىڭ زۆرۈرلىكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ســۈننەتلىرى ۋە فىقھىشۇناســالرنىڭ قارارلىرى بىلەن مۇقەررەرلەشــكەن بىر مەســىلە. 

قەبرىلەرنىــڭ ھۆرمىتىنــى ئايــاغ – ئاســتى قىلىدىغان ئىشــالر تۆۋەندىكىلەر:
1 - قەبــرە ئۈســتىدە نامــاز ئوقــۇش، ئۇخــالش، تــەرەت قىلىــش، يېتىــش 
ۋە ئــارام ئېلىــش نىيىتــى بىلــەن ئولتــۇرۇش. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق 
دېگــەن: »قەبرىلەرنىــڭ ئۈســتىدە ئولتۇرمــاڭالر ۋە ئۇنىڭغــا قــاراپ نامــاز 

ــاڭالر«)2(. ئوقۇم
ئەممــا مېيىتقــا دۇئــا قىلىــش ۋە قۇرئــان ئوقــۇش ئۈچــۈن ئولتــۇرۇش 

جائىــزدۇر)3(.
2 - مېيىتنىــڭ ســۆڭەكلىرى تېخــى چــۈرۈپ كەتمىگــەن ھالەتتــە بولســا، 
ئۇنى ئېچىشــقا بولمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم: »مېيىتنىڭ ســۆكەكلىرىنى 
ســۇندۇرۇش خــۇددى ئۇنــى تىرىــك تۇرغــۇزۇپ ســۇندۇرغانغا ئوخشاشــتۇر« 

دېگــەن)4(.
3 - مېيىتنــى دەپنــە قىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن يۆتكــەش مۇتلــەق جائىــز 

)1( دار قۇتنى رىۋايىتى.
)2( ئىمام  مۇسلىم رىۋايىتى.

)3( نور اإليضاح ونجاة األرواح 43 - بەت.
)4( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.



387

ئەمەســتۇر. بۇنىڭــدا پۈتــۈن فىقھىشۇناســالر ئىتتىپاقتــۇر.
4 - بىــر قەبرىگــە بىردىــن ئارتــۇق ئادەمنــى دەپنــە قىلىــش ھەقىقىــي 
زۆرۈرىيــەت تېپىلغــان چاغالردىــن باشــقا ۋاقىتــالردا قەتئــى جائىــز ئەمەســتۇر. 

ــۇر. ــردەك ئىتتىپاقت ــالر بى ــۈن فىقھىشۇناس ــۇ پۈت بۇنىڭدىم
ــت  ــەش، پەرزەن ــەدەت تىل ــن م ــپ ئۆلۈكلەردى 5 - قەبرىســتانلىقالرغا بېرى
ــرا  ــي توغ ــەش قەتئى ــىپالىق تىل ــەللەرگە ش ــەش، كېس ــەت تىل ــەش، بەرىك تىل
ئەمــەس. بــۇ ئىمانغــا دەخلــى يېتىدىغــان خەتەرلىــك مەســىلە. بۇنىڭدىمــۇ 

ــۇر. ــردەك ئىتتىپاقت ــرى بى ــالم ئۆلىمالى ــۈن ئىس پۈت

تاۋۇت ياكى ساندۇقتا دەپنە قىلىش

بولغانلىقتىــن،  جــاي  يۇمشــاق  ئىنتايىــن  ياكــى  قۇملــۇق  يەرلىكنىــڭ 
لەھەدنىــڭ بېســىۋېلىش ئېھتىمالــى كۆرۈلــۈپ زۆرۈرىيــەت تېپىلغانــدا مېيىتنــى 
ــن  ــا تۆمۈردى ــزدۇر. ھەتت ــش جائى ــە قىلى ــەن دەپن ــاندۇق بىل ــى س ــاۋۇت ياك ت
ياكــى تاشــتىن ياســالغان تــاۋۇت ياكــى ســاندۇققا ســېلىپ دەپنــە قىلىشــقىمۇ 
ــاۋۇت  ــدا ت ــداق قىلغان ــزدۇر. بۇن ــەق جائى ــال مېيىــت ئۈچــۈن مۇتل ــدۇ. ئاي بولى
ياكــى ســاندۇقنىڭ ئىچىگــە تۇپــراق چېچىــپ مېيىتنــى ئۇنىــڭ ئۈســتىگە قويۇش 

ــۈننەتتۇر. س

قەبرىلەرنى زىيارەت قىلىشنىڭ ھۆكمى

ــدە  ــەر ئۈچــۈن مۇســتەھەب ئىكەنلىكى ــارەت قىلىــش ئەرل ــى زىي قەبرىلەرن
پۈتــۈن مەزھەپلــەر بىــردەك ئىتتىپاقتــۇر. ئەممــا ئايالالرنىــڭ قەبرىلەرنــى 
ھەنەفىــي  ئىختىالپالشــقان.  مەزھەپلــەر  مەسىلىســىدە  قىلىــش  زىيــارەت 
ــەر  ــارەت قىلىــش ئ ــى زىي مەزھىپــى )بىزنىــڭ مەزھىپىمىز(گــە كــۆرە، قەبرىلەرن
ۋە ئايــال ھــەر قانــداق مۇســۇلمان كىشــى ئۈچــۈن ئوخشاشــال مۇســتەھەبتۇر)1(.

قەبرىلەرنــى زىيــارەت قىلىشــنىڭ مۇســتەھەب ئىكەنلىكىنىــڭ دەلىلــى 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 43 -بەت.
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شــۇكى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇســۇلمانالرنىڭ قەبرىلىرىنــى زىيــارەت 
ــۇ شــەيبە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى:  قىالتتــى. ئىبنــى ئەب
شــېھىتلىرىنىڭ  ئۇھــۇد  بېشــىدا  يىــل  ھــەر  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
ــَى  ــَم ُعْق نِْع

َ
ــْم ف ُت ــا َصَرْ ــم بَِم ْيُك

َ
ــالٌَم َعل قەبرىســتانلىقىغا باراتتــى ۋە ئۇالرغــا: ﴿َس

ارِ﴾  يەنــى )ســەۋر قىلغانلىقىــڭالر ئۈچــۈن ســىلەرگە ئامانلىــق بولســۇن!  ادلَّ
ئاخىرەتلىكنىــڭ ياخشــى بولۇشــى نېمىدېگــەن ئوبدان!(دەيتتــى)1(.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مەدىنىدىكــى« بەقى»قەبرىســتانلىقىنى ھــەر 
 ٰ ــالَُم َعَ قېتىــم زىيــارەت قىلغىنىــدا، ئۇالرغــا مۇنــداق دەپ دۇئــا قىالتتــى: ﴿السَّ
ِخِرْيَن. 

ْ
ــَتأ ُمْس

ْ
ــا وَال ــَتْقِدِمْيَ ِمنَّ ُمْس

ْ
َُّ ال ــُم اهلل ــلِِمْيَ َويَرَْح ُمْس

ْ
ــْيَ وَال ُمْؤِمنِ

ْ
ــَن ال ــارِ ِم يَ ــِل ادلِّ ْه

َ
أ

َعافَِيــَة﴾  يەنــى »ئالالھنىــڭ 
ْ
ُكــْم ال

َ
ـَـا َول

َ
ُل اهلَل نل

َ
الَِحُقــون اَْســا

َ
ُّ، بُِكــْم ل َوإِنَّــا إِْن َشــاَء اهلل

ئامانلىقــى بــۇ جايــدا ياتقــان مۇئمىــن مۇســۇلمانالرغا بولســۇن. بىزدىــن ۋاپــات 
بولغانــالر ۋە ھايــات قالغانالرنىــڭ ھەممىســىگە ئالــالھ رەھىــم قىلغــاي. بىزمــۇ 
ئالــالھ خالىغــان ۋاقىتتــا ئەلۋەتتــە ســىلەرگە قوشــۇلىمىز. ئالالھتىــن بىزگــە ۋە 

ســىلەرگە ئامانلىــق تىلەيمــەن«)2(.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇســۇلمانالرنى قەبرىلەرنــى زىيــارەت قىلىشــقا 
زىيــارەت  قەبرىلەرنــى  »ســىلەرنى  دېگــەن:  مۇنــداق  قىلىــپ  تەشــەببۇس 

قىلىشــتىن توســقان ئىدىــم، ئەمــدى زىيــارەت قىلىــڭالر«)3(.

قەبرىلەرنــى زىيــارەت قىلغانــدا ئــۆرە تــۇرۇپ دۇئــا قىلىــش ســۈننەتتۇر. 
چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم »بەقى«قەبرىســتانلىقىنى زىيــارەت قىلغىنىــدا 
ئــۆرە تــۇرۇپ دۇئــا قىالتتــى. ئەممــا ئولتــۇرۇپ دۇئــا قىلســىمۇ گۇنــاھ بولمايــدۇ.

ۋە  دۈشــەنبە  شــەنبە،  جۈمــە،  ئۈچــۈن  قىلىــش  زىيــارەت  قەبرىلەرنــى 

)1( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
)2( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)3( ئىمام  مۇسلىم رىۋايىتى.



389

ئەۋزەلــدۇر. كۈنلىــرى  پەيشــەنبە 

قۇرئان ئوقۇپ ساۋابىنى مېيىتقا ئاتاش

قۇرئــان ئوقــۇپ، ســەدىقە بېرىــپ، ئۇنىــڭ ســاۋابىنى مېيىتقــا ئاتــاش، 
مېيىتنىــڭ گۇناھلىــرى ئۈچــۈن ئالــالھ تائاالدىــن مەغپىرەت تىلــەش ۋە ۋاكالەت 
بىلــەن قىلغىلــى بولىدىغــان زاكاتقــا ئوخشــاش مالىــي ئىبادەتلەرنــى، ھەجگــە 
ئوخشــاش بەدەنىــي ئىبادەتلەرنــى مېيىــت ئۈچــۈن ئورۇنــالپ قويۇشــنىڭ 
جائىزلىقــى ۋە بــۇ ئەمەللەردىــن مېيىتنىــڭ مەنپەئــەت ئاالاليدىغانلىقىــدا پۈتــۈن 

ــۇر. ــردەك ئىتتىپاقت ــرى ھەممــە بى ئىســالم ئۆلىمالى

ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، قارىيالرنــى تەكلىــپ قىلىــپ قەبرىلــەردە قۇرئان 
كەرىــم ئوقۇتۇشــمۇ جائىــزدۇر. شــۇنىڭدەك، بىــراۋ ئــۆزى ئورۇندىغــان نامــاز، 
روزا، زاكات، ھــەج ۋە باشــقا ھەرقانــداق بىــر ئىبادەتنىــڭ ســاۋابىنى باشقىســىغا 
ئاتىســا بولىــدۇ ۋە بــۇ ســاۋاب ئۇنىــڭ ئاتىغــان كىشىســىگە يېتىــدۇ. بۇنىڭــدا بــۇ 
ئىبادەتلەرنــى قىلغۇچىنىــڭ ئالىدىغــان ســاۋابىدىنمۇ ھېــچ نەرســە كېمىيىــپ 
كەتمەيــدۇ. يەنــى قىلغــان ئەمەللىرىدىــن ئۆزىمــۇ تولــۇق بەھرىمــەن بولىــدۇ)1(.

بىــر ئــادەم پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن »يــا رەســۇلەلالھ! ئانــام ئۆلــۈپ 
كەتكــەن ئىــدى، ئەگــەر مــەن ئانــام ئۈچــۈن ســەدىقە قىلســام، ئۇنىــڭ ســاۋابى 
»ھەئــە،  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ســورىغاندا،  دەپ  يېتەمــدۇ؟  ئانامغــا 

ــەن)2(. ــاۋاب بەرگ ــدۇ« دەپ ج يېتى

بىــر ئايــال پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمدىن: »يارەســۇلەلالھ! ئاتــام ناھايىتى 
ياشــىنىپ قالغانلىقتىــن ھــەج پەرزىنــى ئــادا قىلىشــقا چامــى كەلمەيــدۇ، مــەن 
ئاتــام ئۈچــۈن ھــەج قىلىــپ قويســام بوالمــدۇ؟« دەپ ســورىغاندا، پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا: »قاراڭچــۇ، ئەگــەر ئاتىڭىزنىــڭ گەردىنىــدە قــەرز 

)1( الدر المختار 1 - توم 844 - بەت، كشاف الفناع 2 - توم 191 - بەت.
)2( ئىمام  ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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بولغــان بولســا، ئۇنــى تۆلەيتتىڭىزمــۇ؟« دەيــدۇ، ھېلىقــى ئايــال: »ھەئــە، 
ئەلۋەتتــە تۆلەيتتىــم« دەيــدۇ. ئاندىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »ئالالھنىــڭ 

ــدۇ)1(. ــن مۇھىمــدۇر« دەي ــەش ھەممىدى ــى تۆل قەرزىن

ــى  ــداق دېگــەن: »يۇقىرىق ــە مۇن ــى قۇدام ــى ئىبن ــڭ مۇئەللىپ ــي« نى »المغن
ھەدىســلەر »ســەھىھ« ھەدىســلەر بولــۇپ، مېيىتنىــڭ باشــقىالر تەرىپىدىــن 
قىلىنغــان ھــەر قانــداق ئىبادەتلەردىــن مەنپەئەتلىنىدىغانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. 
ــا، ئىســتىغفار ۋە ھــەج قاتارلىقــالر بەدەنىــي ئىبادەتلەردىــن  چۈنكــى روزا، دۇئ
بولــۇپ، ئالــالھ تائــاال بــۇ ئىبادەتلەرنىــڭ ســاۋابىنى مېيىتقــا يەتكۈزگــەن يەردە، 
ــڭ  ــي ئىبادەتلەرنى ــق ئىجتىمائى ــاردەم قاتارلى ــانە ي ــەدىقە ۋە خالىس زاكات، س

ســاۋابىمۇ مېيىتقــا ئەلۋەتتــە يېتىــدۇ«)2(.

شېھىت ۋە ئۇنىڭغا خاس ئەھكامالر

شــېھىت  - ئالــالھ يولىــدا غــازات قىلىــپ ئۆلتۈرۈلگــەن كىشــى دېمەكتــۇر. 
شــۇنداقال، قاراقچىــالر ياكــى بۇالڭچىــالر ياكــى ئوغرىــالر تەرىپىدىــن كېچىــدە 
ــە  ــر نەرس ــال بى ــلىق قانداق ــى بىس ــق ياك ــدە قاتتى ــۆز ئۆيى ــدۈزدە ئ ــى كۈن ياك
ــېھىتلىقنىڭ  ــابلىنىدۇ. ش ــېھىت ھېس ــۇ ش ــەن ئادەمم ــۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگ ــەن ئ بىل
ئــەڭ يۇقىــرى مەرتىۋىســى ئالــالھ تائاالنىــڭ يولىــدا جىھــاد قىلىــپ ئۆلۈشــتۇر.

شــېھىت – پەرىشــتىلەرنىڭ ئۇنىــڭ ئۆلۈمىگــە گــۇۋاھ بولــۇپ، يېنىغــا ھازىــر 
ــى  ــى ياك ــە ئېلىنغانلىق ــى كاپالەتك ــە كىرىدىغانلىق ــى جەننەتك ــى ياك بولغانلىق
ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدا ھايــات ئىكەنلىكى ســەۋەبلىك »شــېھىت« دەپ ئاتالغان.

شېھىتالر قانداق دەپنە قىلىنىدۇ؟

شــېھىتنىڭ قېنــى يۇيۇلمايــدۇ، كىيىمــى چىقىرىلمايدۇ، نامىزى ئوقۇلۇپ شــۇ 

)1( ئىمام ئەھمەد، نەسائىي راۋايىتى.
)2(  المغني 2 – توم 566 – 570 - بەتلەر.
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پېتىچــە دەپنــە قىلىنىــدۇ. پەقــەت ئۇنىــڭ ئاياغلىــرى، كەمــەر، قــۇرال ۋە باشــقا 
كېپەنلىككــە يارىمايدىغــان نەرســىلىرى چىقىرىــپ تاشــلىنىدۇ. ئۈســتىدىكى 
كىيىمــى بەلگىلەنگــەن كېپەنلىككــە )يەنــى كەفەنــى ســۈننەگە( يەتمىســە، 

قوشــۇپ تولۇقلىنىــدۇ. ئەگــەر ئارتــۇق بولســا ئارتۇقــى ئېلىــپ تاشــلىنىدۇ)1(.

ــرى  ــۆز قانلى ــېھىتالرنى ئ ــەن: »ش ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھسس پەيغەمب
ــڭالر«)2(. ــە قىلى ــەن دەپن بىل

جابىــر ئىبنــى ئابدۇلــال رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: 
بولغانالرنىــڭ  شــېھىت  غازىتىــدا  ئۇھــۇد  ئەلەيھىسســاالم  »پەيغەمبــەر 
قۇرئــان  كۆپــرەك  قايسىســىنىڭ  شــېھىتالردىن  توپلىغانــدا،  جەســەدلىرىنى 
ــۆز  ــقىالرنى ئ ــن باش ــۇالرنى، ئاندى ــاۋۋال ش ــپ، ئ ــوراپ تېپى ــى س يادلىغانلىرىن
ــەت  ــەن قىيام ــدى ۋە »م ــقا بۇيرى ــە قىلىش ــتىن دەپن ــەن يۇيۇماس ــرى بىل قانلى

كۈنىــدە ئۇالرنىــڭ شــېھىتلىقىغا گــۇۋاھ بولىمــەن« دىــدى«)3(.

يولۇچى نامىزى

شــەرىئەتتە يولۇچىلىــق بەلگىلىــك بىــر مۇســاپىگە بېرىشــنى كۆرســىتىدۇ. 
ــاپىنى  ــر مۇس ــق بى ــەن 85 كىلومېتىرلى ــى بىل ــۇرۇش نىيىت ــاز ت ــن ئ 15 كۈندى
نىيــەت قىلىــپ يولغــا چىققــان كىشــى يۇرتىنىــڭ ئاخىرقــى مەنزىللىرىدىــن 
ئايرىلغاندىــن باشــالپ يولۇچــى ھېســابلىنىدۇ. 85 كىلومېتىرلىــق بۇ مۇســاپىنى 
مەيلــى ئايروپىــالن بىلــەن، مەيلــى پويىــز بىلــەن، مەيلــى باشــقا قاتنــاش 
قوراللىــرى بىلــەن، مەيلــى پىيــادە باسســۇن، ھەرھالەتتــە بــۇ ســەپەر يولۇچىلىق 

ــابلىنىدۇ. ھېس

ــۈچ  ــاز ئ ــەڭ ئ ــتە ئ ــال يۈرۈش ــادە نورم ــاپىنى پىي ــۇ مۇس ــالر ب فىقھىشۇناس
كۈنلــۈك يــول بولــۇپ، 18ســائەتلىك مۇســاپە دەپ بېكىتكــەن. ســەپەردە كېچــە  

)1( رد المحتار مع الدر المختار 2 - توم 250 - بەت.
)2( ئىمام شافىئىي، ئەھمەد، نەسائىي رىۋايىتى.

)3( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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ــڭ  ــدۇ. بۇنى ــرا كېلى ــقا توغ ــدۇ. دەم ئېلىش ــول مېڭىلماي ــق ي ــدۈز داۋاملى - كۈن
ئۈچــۈن بىــر كۈنلــۈك نورمــال يۈرۈشــنى ئالتــە ســائەت )پىيــادە ياكــى تۆگىنىــڭ 

ــال يۈرۈشــى( دەپ بېكىتكــەن. نورم

ــز  ــۇڭا دىنىمى ــدۇ. ش ــا ئۇچراي ــەزى قىيىنچىلىقالرغ ــالر ب ــەپەردە يولۇچى س
يولۇچىــالر ھەققىــدە بــەزى ئوڭايلىقالرنــى كۆرســەتكەن. يولۇچــى بارىدىغــان 
ــا  ــپ يولغ ــەت قىلى ــرەك تۇرۇشــنى نىي ــن كۆپ ــدە 15 كــۈن ياكــى ئۇنىڭدى يېرى
چىققــان بولســا، ئــۇ، پەقــەت يــول ئۈســتىدىال يولۇچــى ھېســابلىنىدۇ. بارغــان 
يېرىــدە مۇقىــم )يولۇچىنىــڭ ئەكســى( ھېســابلىنىدۇ. يولۇچى بارىدىغــان يېرىدە 
15 كۈندىــن ئــاز تۇرۇشــنى نىيــەت قىلىــپ بارغــان بولســا، ئــۇ يــول ئۈســتىدە ۋە 
بارغــان يېرىدىمــۇ مۇســاپىر ھېســابلىنىدۇ. ئەگــەر ئــۇ 15 كــۈن ياكــى ئۇنىڭدىن 
كــۆپ تۇرۇشــنى نىيــەت قىلماســتىن، بەلكــى ئىشــىم تۈگىگەندىــن كېيىــن 
ــپ، بارغــان يېرىدىمــۇ 15 كــۈن ياكــى  ــەن بېرى ــەت بىل قايتىمــەن دېگــەن نىي
ئۇنىڭدىــن كــۆپ تۇرۇشــنى نىيــەت قىلماســتىن، 15 كۈندىــن ئارتــۇق، ھەتتــا 
ئايــالر، يىلالرچــە تــۇرۇپ قالســىمۇ ئــۇ، يەنىــال يولۇچىــدۇر. بۇنىڭغــا بىنائــەت 
ــدۇ)1(.  ــن پايدىلىناالي ــا كۆرســەتكەن ئوڭايلىقلىرىدى شــەرىئەتنىڭ يولۇچىالرغ

يولۇچىالرغا ئائىت ھۆكۈملەر

شەرىئەتنىڭ يولۇچىالرغا كۆرسەتكەن ئوڭايلىقلىرى تۆۋەندىكىچە:

1 - يولۇچىــالر تــۆت رەكئەتلىــك پــەرز نامازالرنــى قەســر قىلىــپ )ئىككــى 
رەكئەتكــە قىســقارتىپ( ئوقۇيــدۇ. ئەممــا ئىككــى رەكئەتلىــك، ئــۈچ رەكئەتلىــك 

پەرزلــەر قىســقارتىلمايدۇ، بەلكــى تولــۇق ئوقۇلىــدۇ.

2 - يولۇچىــالر بــەش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننەتلىرىدىن پىشــىن، شــام ۋە 
خۇپتــەن نامازلىرىنىــڭ ســۈننەتلىرىنى ئوقۇمايــدۇ)2(. ئەممــا ۋىتىــر نامىــزى، 

)1( نوراإليضاح ونجاة األرواح 28 - بەت.
پەيغەمبــەر  689-ھەدىســتە  دىكــى  مۇســلىم«  »ســەھىھ  دىكى1102-ھەدىســتە،  »ســەھىھۇلبۇخارى«  چۈنكــى   )2(

قىلىنغــان. بايــان  ئوقۇمىغانلىقــى  ســۈننەتلەرنى  بــۇ  ســەپەردە  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 



393

بامداتنىــڭ ســۈننىتى، تەھەججــۇد نامىــزى، چاشــگاھ نامىــزى، تەھىيەتــۇل 
مەســجىد نامىــزى قاتارلىقالرنــى ئوقۇيــدۇ. 

3 - يولۇچىــالر ئىككــى نامازنــى جەمئــى قىلىــپ بىــر ۋاقىتتــا ئوقۇســا 
بولىــدۇ )»نامازالرنــى جەمئــى قىلىــش« دېگــەن مــاۋزۇدا تەپســىلى ســۆزلەندى(.

4 - يولۇچىالر تاھارەت بىلەن كىيىلگەن )مەســھى قىلىشــقا ساالھىيەتلىك( 
ئاياغالرنىــڭ ۋە پايپاقالرنىــڭ ئۈســتىگە ئــۈچ كېچــە  - كۈنــدۈز مەســھى قىلســا 
بۇلىــدۇ. )»ئاياغالرغــا مەســھى قىلىــش« دېگەن ماۋزۇدا تەپســىلىي ســۆزلەندى.

تۇتمايــدۇ.  خالىســا  تۇتىــدۇ،  روزا  خالىســا  رامىزانــدا  يولۇچىــالر   -  5
يولۇچىلىقــى تامامالنغاندىــن كېيىــن قازاســىنى تۇتىــدۇ. ئەممــا رامىزانــدا 

ئەۋزەلــدۇر. تۇتقىنــى  قالمىســا  قىينىلىــپ 

ئاخىرقــى  ئــۆز مەھەللىســىنىڭ  يولۇچىلىــق مۇددىتــى ― كىشــى   - 6
ــە  ــپ كەلگەنگ ــا قايتى ــۆز يۇرتىغ ــى ئ ــالپ تاك ــن باش ــن ئايرىلغاندى مەنزىلىدى
قــەدەردۇر. ئــۆز يۇرتىغــا ياكــى تۇغۇلغــان يۇرتــى بولمىســىمۇ، ئولتۇراقلىشــىپ 
ــق  ــڭ يولۇچىلى ــەن، ئۇنى ــپ كېلىشــى بىل ــىگە قايتى ــى ئائىلىس ــان يەردىك قالغ
مۇددىتــى تۈگىگــەن بولىــدۇ ۋە نامازالرنــى قەســر قىلماســتىن تولــۇق ئوقۇشــقا 

ــاليدۇ. باش

7 - ســەپەردە نامازنــى قــازا قىلغــان كىشــى يۇرتىغــا قايتقاندىــن كېيىــن، 
ئۇنــى ســەپەردىكى بويىچــە قەســر قىلىــپ )تــۆت رەكئەتلىــك پــەرز نامازالرنــى 
ئىككــى رەكئــەت قىلىپ(ئوقۇيــدۇ. مۇقىملىــق ھالىتىــدە قــازا قىلغــان نامازالرنــى 
ســەپەردە ئــادا قىلماقچــى بولســا، تــۆت رەكئەتنــى تــۆت رەكئــەت قىلىــپ تولــۇق 
ئوقۇيــدۇ. شــۇنىڭدەك، ئولتۇراقلىشــىپ قالغــان يۇرتتىــن تۇغۇلغــان يۇرتىدىكــى 
ئائىلىســىنى زىيــارەت قىلىــش ئۈچــۈن بارغــان كىشــىمۇ نامازالرنــى قەســر 
قىلماســتىن تولــۇق ئوقۇيــدۇ. چۈنكــى، مۇنــداق كىشــى ئۈچــۈن ئولتۇراقلىشــىپ 
قالغــان يۇرتــى بىلــەن تۇغۇلغــان يۇرتــى )ئەگــەر ئۇنىڭــدا ئايالى ياكــى بالىلىرى 
قالغــان بولســا( ئــۆز يۇرتــى ســانىلىدۇ. ئەگــەر بىــراۋ تۇغۇلغــان يۇرتىدىــن 
ئائىلىســىنى ئېلىــپ پۈتۈنلــەي كۆچــۈپ باشــقا يۇرتقــا كەتكــەن بولــۇپ، كېيىــن 
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ئــۆز يۇرتىنــى زىيــارەت قىلىــش ئۈچــۈن بارســا، بارغــان يېرىــدە يولۇچــى 
ھېســابلىنىدۇ ۋە نامازالرنــى قەســر قىلىــپ ئوقۇيــدۇ.

8 - يولۇچــى مۇقىــم )يولۇچــى بولمىغــان( ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــپ نامــاز 
ئوقۇســا، تــۆت رەكئەتنــى تولــۇق ئوقۇيــدۇ. ئارتــۇق ئوقۇغــان كېيىنكــى ئىككــى 

رەكئــەت نامــاز نەپلــە نامىــزى بولــۇپ قوبــۇل قىلىنىــدۇ.

ــدۇ.  ــدا قىالالي ــال ئىقتى ــڭ ۋاقتىدى ــۇ نامازنى ــەت ش ــا پەق ــى مۇقىمغ يولۇچ
ۋاقتــى ئۆتــۈپ كېتىــپ قازاســىنى ئوقۇماقچــى بولغــان نامــازدا مۇقىمغــا ئىقتىــدا 
ــال  ــپ ئىككــى رەكئەت ــڭ قەســر قىلى ــا، يولۇچىنى ــۇ ۋاقىتت ــدۇ. چۈنكــى ب قىلماي
ئوقۇشــى زىممىســىگە تەيىنلىنىــپ بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئۇنىڭدىــن ئارتــۇق 

ــدۇ. ئوقۇماي

بولســا،  ئوقۇماقچــى  نامــاز  بولــۇپ  ئىمــام  مۇقىمالرغــا  يولۇچــى   -  9
نامازغــا تۇرۇشــتىن ئــاۋۋال جامائەتلەرگــە ئۆزىنىــڭ يولۇچــى ئىكەنلىكىنــى 
بىلــدۈرۈپ قويۇشــى ياكــى ســاالمدىن كېيىن»مــەن يولۇچىمــەن، نامىزىڭالرنــى 
تولۇقلىۋېلىــڭالر« دەپ قويۇشــى ياخشــىدۇر. يولۇچــى ئىمــام ئىككــى رەكئەتتىن 
ــۇرۇپ،  ــن ت ــتىن ئورنىدى ــاالم بەرمەس ــەت س ــدە، جامائ ــاالم بەرگەن ــن س كېيى
قالغــان ئىككــى رەكئەتنــى ئــۆز  - ئالدىغــا تامامــالپ ئاندىــن ســاالم بېرىــدۇ.

ــن،  ــن كېيى ــپ بولغاندى ــى كىرى ــڭ ۋاقت ــرەر ۋاخ نامازنى ــى بى 10 - يولۇچ
ــر  ــا، قەس ــى بولس ــتىدە ئوقۇماقچ ــول ئۈس ــى ي ــۇ نامازن ــپ، ب ــەپەرگە ئاتلىنى س
قىلماســتىن، تــۆت رەكئــەت قىلىــپ تولــۇق ئوقۇيــدۇ. چۈنكــى بــۇ نامــاز ئۇنىــڭ 
ــپ  ــۇپ تەيىنلىنى ــەت بول ــۆت رەكئ ــڭ زىممىســىگە ت ــدە ئۇنى ــق ھالىتى مۇقىملى

ــدۇ)1(.  ــان بولى بولغ

سەپەردە نامازنى قەسر قىلىشنىڭ دەلىلى

ســەپەردە تــۆت رەكئەتلىــك پــەرز نامازالرنــى قىســقارتىپ )قەســر قىلىــپ( 

ــوم  ــر 1- ت ــح القدي ــەت، فت ــوم 740 - ب ــار 1 - ت ــدر المخت ــەت، ال ــالح 72 - ب ــي الف ــەت، مراق ــاء 53 - ب ــة الفقه )1(   تحف
ــەت. 399 - ب
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ئىســالم  ۋە  ھەدىــس  كەرىــم،  قۇرئــان  ئوقــۇش  قىلىــپ  رەكئــەت  ئىككــى 
ــان  ــاال قۇرئ ــالھ تائ ــزدۇر. ئال ــەن جائى ــى بىل ــردەك ئىتتىپاق ــڭ بى ئۆلىمالىرىنى
ن 

َ
ْيُكــْم ُجَنــاٌح أ

َ
يْــَس َعل

َ
ل
َ
ْرِض ف

َ
ْبُتــْم يِف األ كەرىمــدە مۇنــداق دېگــەن: ﴿َوإَِذا َضَ

ــەپەرگە  ــى )س ﴾  يەن
ْ
ــُروا ــَن َكَف ِي

َّ
ــُم ال ن َيْفتَِنُك

َ
ــْم أ ــالَةِ إِْن ِخْفُت ــَن الصَّ  ِم

ْ
وا ــُرُ َتْق

چىققــان ۋاقتىــڭالردا كاپىرالرنىــڭ ئۆزەڭالرغــا زىيــان  - زەخمــەت يەتكــۈزۈپ 
قويۇشــىدىن قورقــۇپ، نامازنــى قەســر قىلىــپ ئوقۇســاڭالر ســىلەرگە ھېــچ 

گۇنــاھ بولمايــدۇ()1(. 

ســەپەردە نامازالرنــى قەســر قىلىــپ ئوقــۇش مەيلــى قورقۇنچلــۇق، مەيلــى 
قورقۇنچســىز ھــەر قانــداق ھالەتتە مۇتلەق جائىزدۇر. ئايەتتە قەســرى قىلىشــنى 
قورقۇنچلــۇق ھالەتكــە باغــالپ كۆرسىتىشــتىن مەقســەت كــۆپ ئۇچرايدىغــان 
ھالەتلەرنــى كــۆزدە تۇتقانلىــق ئىــدى. چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 

ســەپەرلىرىنىڭ تولىســى ئۇنىڭدىــن خالــى بواللمىغــان)2(. 

ــڭ  ــدى كۇففارالرنى ــز ئەم ــەر ئەلەيھىسســاالمدىن: »بى ســاھابىلەر پەيغەمب
زىيــان  - زەخمىتىدىــن خاتىرجــەم بولــدۇق، يەنــە نېمــە ئۈچــۈن نامازلىرىمىزنــى 
قەســر قىلىمىــز؟« دېگــەن مەنىــدە ســورىغاندا، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ــىدۇر،  ــەن سەدىقىس ــىلەرگە بەرگ ــڭ س ــۇ ئالالھنى ــپ: »ب ــاۋاب بېرى ــا ج ئۇالرغ

ــڭالر« دېگــەن)3(. ــۇل قىلى ــڭ سەدىقىســىنى قوب ئالالھنى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەج، ئۆمرە، غازات ۋە باشــقا ســەپەرلىرىنىڭ 
ھەممىســىدە نامازالرنــى قەســر قىلىــپ ئوقۇغانلىقــى توغرۇلــۇق كەلگــەن ســەھىھ 
ھەدىســلەر ناھايىتــى كۆپتــۇر. ئىبنــى ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دېگەن: 
ــەرز  ــدۇم، ســەپەرلەردە )پ ــراھ بول ــەر ئەلەيھىسســاالمغا ھەمىشــە ھەم »پەيغەمب
ــى.  ــۇق ئوقۇمايتت ــن ئارت ــى( ھاياتىنىــڭ ئاخىرىغىچــە ئىككــى رەكئەتتى نامازالرن

)1( نىسا سۈرىسى 101 - ئايەت.
)2( المغني 2 - توم 254 - بەت، الفقە اإلسالمي وادلتە 2 - توم 315 - بەت.

)3( ئىمام  مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئەبــۇ بەكــرى، ئۆمــەر ۋە ئوســمانالرمۇ شــۇنداق قىالتتــى. ئالــالھ ئۇالردىــن رازى 
بولســۇن«)1(. 

پۈتــۈن فىقھىشــۇناس ئالىمــالر ســەپەر مەيلــى ھــەج، ئۆمــرە ياكــى غــازات 
ياكــى ھىجــرەت ســەپەرلىرىگە ئوخشــاش ئىبــادەت مەقســەت قىلىنغــان ســەپەر 
بولســۇن، مەيلــى ســودىگەرلىك قىلىــش ياكــى ســاياھەت قىلىــش ئۈچــۈن 
قىلىنغــان ســەپەرلەر بولســۇن، ھــەر قانــداق ســەپەردە تــۆت رەكئەتلىــك پــەرز 
ــا  ــنىڭ جائىزلىقىغ ــپ ئوقۇش ــەت قىلى ــى رەكئ ــپ ئىكك ــر قىلى ــى قەس نامازالرن
ئىتتىپاقتــۇر. ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، گۇنــاھ – مەســىيەت ســادىر قىلىــش 

ــى قەســرى قىلىــپ ئوقۇيــدۇ)2(.  ئۈچــۈن ســەپەر قىلغــان كىشــىمۇ نامازالرن

مۇقىمنىڭ يولۇچىلىق، يولۇچىنىڭ مۇقىملىق ھۆكمىگە كىرىشى

مۇقىمنىڭ يولۇچىلىق ھۆكمىگە كىرىشىنىڭ شەرتلىرى 

مۇقىمنىــڭ يولۇچىلىــق ھۆكمىگــە كىرىــپ نامازالرنى قەســر قىلىپ ئوقۇشــقا 
ســاالھىيەتلىك بولۇشىنىڭ شــەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:

1 - ســەپەرنى نىيــەت قىلىــش. ســەپەر مەيلــى ئىبــادەت ئۈچــۈن بولســۇن، 
مەيلــى ســاياھەت ياكــى تىجــارەت ئۈچــۈن بولســۇن، مەيلــى گۇنــاھ ئىشــلەش 

ئۈچــۈن بولســۇن پەرقــى يوقتــۇر.

2 - يولغــا چىقىــپ مەھەللىســىنىڭ ئاخىرقــى مەنزىللىرىدىــن ئايرىلىشــى. 
يولغــا چىقماســتىن، ســەپەرنى نىيــەت قىلغــان كىشــى يولغــا چىقمىغىچــە 
ــۇپ  ــى بول ــان يولۇچ ــەن بوالاليدىغ ــن بەھرىم ــەرىئەتنىڭ كەڭچىلىكلىرىدى ش

ھېســابالنمايدۇ.

3 - ســەپەر مۇساپىســىنىڭ نورمــال پىيــادە يــۈرۈش ياكى تۆگىنىڭ يۈرۈشــى 

)1( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
)2( الفقە اإلسالمي وادلتە 2 - توم 316 - بەت.
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بويىچــە، يىلنىــڭ قىســقا كۈنلىرىدىكــى ئــۈچ كېچــە – كۈندۈزلــۈك مۇســاپىدىن 
كــەم بولماســلىقى )زامانىمىــزدا 85 كىلومېتىرلىق مۇســاپە( شــەرتتۇر)1(. 

يولۇچىنىڭ مۇقىملىق ھۆكمىگە كىرىشىنىڭ شەرتلىرى

ــى قەســر قىلماســتىن  ــپ نامازالرن ــە كىرى ــق ھۆكمىگ ــڭ مۇقىملى يولۇچىنى
ــۇالر: ــە بولۇشــىنىڭ شــەرتلىرى مۇن ــۇش ســاالھىيىتىگە ئىگ ــۇق ئوق تول

1 - بارغان يېرىدە تۇرۇشنى نىيەت قىلىشى.

2 - بارغــان يېرىــدە تــۇرۇش مۇددىتىنــى )يەنــى 15 كۈندىــن كۆپــرەك 
ــش )تۇرۇشــنى  ــەت قىلى ــى نىي ــەت قىلىشــى. يولۇچــى مۇقىملىقن تۇرۇشــنى( نىي
كۆڭلىگــە پۈتۈش(بىلەنــال مۇقىملىــق ھۆكمىگــە كىرىــدۇ، شــۇ ۋاقىتتىن باشــالپ 
نامازالرنــى تولــۇق ئوقۇيــدۇ. ئەممــا 15 كۈن تۇرۇش بىرال شــەھەرگە مەخســۇس 
بولماســتىن ئىككــى ياكــى ئۇنىڭدىــن كــۆپ شــەھەرلەردە تۇرىدىغــان بولســا، بۇ 
ۋاقىتتــا مۇقىــم ھېســابالنمايدۇ. مەســىلەن: ئۈرۈمچىدىــن 15 كۈنلــۈك ســەپەرنى 
نىيــەت قىلىــپ يولغــا چىققــان يولۇچــى تۇرماقچــى بولــۇپ نىيــەت قىلغــان 15 
ــى  ــقەردە ئۆتكۈزمەكچ ــى قەش ــان يېرىمىن ــدە، قالغ ــى خوتەن ــڭ يېرىمىن كۈنىنى
بولســا، ئــۇ، مۇقىــم ئەمــەس، بەلكــى يولۇچى ھېســابلىنىدۇ. چۈنكــى يولۇچىنىڭ 
15 كــۈن ياكــى ئۇنىڭدىــن كۆپــرەك ۋاقىت تۇرۇشــى بىر شــەھەرگىال مەخســۇس 

بولغانــدا، ئاندىــن مۇقىــم ھۆكمىنــى ئاالاليــدۇ.

ئۈچــۈن  تــۇرۇش  بولــۇپ،  مۇقىــم  يېرىنىــڭ  بولغــان  تۇرماقچــى   -  3
ئاتلىنىــپ  بىــراۋ ســەپەرگە  ســاالھىيەتلىك بولۇشــى شــەرتتۇر. مەســىلەن: 
ــدە  ئۆيىدىــن چىقىــپ، مەھەللىســىنىڭ ئاخىرقــى قاتنــاش بېكەتلىرىنىــڭ بىرى
ياكــى يــول ئۈســتىدىكى بېكەتلــەردە قاتناش كۈتــۈپ ياكى باشــقا ئېھتىياجلىرى 
ســەۋەبلىك ۋاقىتلىــق تــۇرۇپ قالغــان بولســا، ئۇنىــڭ بــۇ تۇرۇشــى يولۇچىلىــق 
ھېســابلىنىدۇ. بۇنىڭغــا بىنائــەن، كۈتــۈش جەريانىــدا ۋاقتى كىرگــەن نامازالرنى 

)1(   الدر المختار1 – 723 - بەت، مراقي الفالح 71 - بەت.
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ــدۇ)1(.  ــپ ئوقۇي قەســرى قىلى

قەسر توغرۇلۇق مەزھەپ قاراشلىرى

مەزھىپىگــە  ھەنەفىــي  ئوقــۇش  قىلىــپ  قەســر  نامازالرنــى  ســەپەردە 
كــۆرە، »ئەســلى ھۆكــۈم«، ئەممــا شــافىئىي ۋە ھەنبەلىــي مەزھەپلىرىگــە 
ــي  ــەن، ھەنەفى ــدۇ. بۇنىڭغــا بىنائ ــۇل قىلىنى كــۆرە، »رۇخسەت«ســۈپىتىدە قوب
ــتىن  ــر قىلماس ــى قەس ــەرز نامازن ــك پ ــۆت رەكئەتلى ــى ت ــى بىركىش مەزھەپتىك
تولــۇق ئوقۇســا، ئۇنىــڭ نامىــزى مەكرۇھلــۇق بىلــەن ئــادا تاپىدۇ. چۈنكى قەســر 
قىلىــپ ئوقــۇش ۋاجىپتــۇر. ۋاجىپنــى ئورۇنــداش زۆرۈردۇر. ئەگــەر ئېســىدە يــوق 
تولــۇق ئوقــۇپ ســالغان بولســا، نامازنىــڭ ئاخىرىــدا ســەجدە ســەھۋى قىلىــش 
شــەرتى بىلــەن ئۇنىــڭ نامىــزى مەكرۇھســىز ئــادا تاپىــدۇ. ئەممــا شــافىئىي ياكى 
ھەنبەلىــي مەزھەپتىكــى كىشــىنىڭ تــۆت رەكئەتلىــك پــەرز نامازنــى قەســر 
قىلىــش ياكــى تولــۇق ئوقــۇش ئىختىيــارى بولغاچقــا، قەســرى قىلمــاي تولــۇق 

ــدۇ. ــادا تاپى ــزى مەكرۇھســىز ئ ئوقۇســىمۇ نامى

قىلىــپ  قەســر  نامازالرنــى  »ســەپەردە  مەزھىپىدىكىلەرنىــڭ  ھەنەفىــي 
ئوقــۇش ئەســلى ھۆكۈمــدۇر. بۇنىڭغــا بىنائــەن، ئۇنــى ئورۇنــداش ۋاجىپتــۇر« 
ئائىشــە  مۇســلىم  ئىمــام  بىلــەن  بۇخــارى  ئىمــام  دەلىلــى  دېگەنلىكىنىــڭ 
ــاز دەســلەپ  ــۇ ھەدىســتۇر: »نام ــەت قىلغــان مۇن ــن رىۋاي رەزىيەلالھــۇ ئەنھادى
ــزى ئىككــى رەكئــەت  ــدا ئىككــى رەكئــەت ئىــدى، يولۇچــى نامى ــەرز قىلىنغان پ
ــدى«)2(.  ــپ تولۇقالن ــەت قىلى ــۆت رەكئ ــزى ت ــدى، مۇقىمــالر نامى ــدە قال ھالىتى

ــۇ ھەدىســنى  ــن مۇن ــۇ ئەنھۇدى ــاس رەزىيەلالھ ــى ئابب ــام مۇســلىم ئىبن ئىم
رىۋايــەت قىلغــان: »ئالــالھ نامازنــى پەيغەمبىرىڭالرنىــڭ تىلــى ئارقىلىــق، 
مۇقىملىقتــا تــۆت رەكئــەت، ســەپەردە ئىككــى رەكئــەت ۋە قورقۇنچلــۇق ھالالردا 

)1(  تحفة الفقهاء 52 - بەت.
)2( ئىمام  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــان«)1(.  ــەرز قىلغ ــپ پ ــەت قىلى ــر رەكئ بى

ئەممــا شــافىئىي ۋە ھەنبەلىــي مەزھەپلىرىنىــڭ »ســەپەردە نامازالرنــى 
قەســر قىلىــپ ئوقۇش»رۇخســەت«تۇر. بۇنىڭغــا بىنائــەن، نامازنــى قەســر 
قىلىــش ياكــى تولــۇق ئوقــۇش ھەركىمنىــڭ ئىختىيارىــدۇر« دېگەنلىكنىــڭ 
ئايەتتــۇر:  مۇنــۇ  قىلىنغــان(  بايــان  )باشــتا  كەرىمدىكــى  قۇرئــان  دەلىلــى 
)ســەپەرگە چىققــان ۋاقتىــڭالردا كاپىرالرنىــڭ ئۆزەڭالرغــا زىيــان  - زەخمــەت 
يەتكــۈزۈپ قويۇشــىدىن قورقــۇپ، نامازنــى قەســر قىلىــپ ئوقۇســاڭالر ســىلەرگە 

ــدۇ﴾)2(. ــاھ بولماي ــچ گۇن ھې

مەزكــۇر ئىككــى مەزھەپتىكىلەرگــە كــۆرە، بــۇ ئايــەت ســەپەردە نامازالرنــى 
قەســر قىلىــپ ئوقۇشــنىڭ رۇخســەت ئىكەنلىكىگــە دااللــەت قىلىــدۇ. بۇنىڭغــا 

بىنائــەن، قەســر قىلىــش ياكــى تولــۇق ئوقــۇش ھەركىمنىــڭ ئىختىيارىــدۇر.

ھېيت نامازلىرى

ھېيــت ســۆزىنىڭ لۇغەتتىكــى مەنىســى: قايتىــش ۋە قايتىلىنىــش دېگەنلىك 
بولــۇپ، ئىســالم ئاتالغۇســىدا– ئالــالھ تائاالنىــڭ بەندىلىرىگــە ھــەر يىلــى 

خوشــاللىقنى قايتىــالپ بېرىشــى دېمەكتــۇر.

بىــر يىــل ئىچىــدە مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن ئىككــى ھېيــت بولــۇپ، بىــرى روزا 
ھېيتــى، يەنــە بىــرى قۇربــان ھېيتىــدۇر. ھــەر ئىككــى ھېيتتــا ئىككــى رەكئــەت 

ھېيــت نامىــزى ئوقــۇش ۋاجىپتــۇر.

ھېيت نامازلىرىنىڭ بۇيرۇلىشىنىڭ دەلىلى

ــس  ــم، ھەدى ــان كەرى ــى قۇرئ ــڭ بۇيۇرۇلغانلىق ــت نامازلىرىنى ــى ھېي ئىكك
ــردەك ئىتتىپاقــى بىلــەن ســابىتتۇر.  ۋە ئىســالم فىقھىشــۇناس ئالىملىرىنىــڭ بى

)1( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( نىسا سۈرىسى 101 - ئايەت.
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ــى )رەببىــڭ  ــْر﴾  يەن َ ــَك وَانْ ــلِّ لَِربِّ َص
َ
ــان كەرىمدىكــى ﴿ف ــالھ تائاالنىــڭ قۇرئ ئال

ئۈچــۈن نامــاز ئوقۇغىــن ۋە قۇربانلىــق قىلغىــن )دېگــەن ئايــەت مەشــھۇر 
ــش دەپ  ــق قىلى ــۇش ۋە قۇربانلى ــى ئوق ــت نامىزىن ــان ھېي ــىرلەردە، قۇرب تەپس

ــان)1(.  ــىر قىلىنغ تەپس

ــى  ــى ئوقۇغانلىق ــت نامازلىرىن ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئىككــى ھېي پەيغەمب
توغرۇلــۇق كەلگــەن »ســەھىھ« ھەدىســلەر ناھايىتــى كۆپتــۇر. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ تۇنجــى ئوقۇغــان ھېيــت نامىــزى روزا ھېيت نامىــزى بولۇپ، 
ھىجرىيەنىــڭ 2  - يىلــى مەدىنىــدە ئوقۇغــان. ئىبنى ئاببــاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ــرى،  ــۇ بەك ــەر ئەلەيھىسســاالم، ئەب ــان: »پەيغەمب ــەت قىلغ ــداق دەپ رىۋاي مۇن
ئۆمــەر ۋە ئوســمانالر بىلــەن روزا ھېيــت نامازلىرىنــى ئوقــۇدۇم. ئۇالرنىــڭ 
ھەممىســى خۇتبىدىــن ئــاۋۋال ئىككــى رەكئــەت ھېيــت نامىــزى ئوقۇيتتــى، 

ــى«)2(.  ــە ئوقۇيتت ــن خۇتب ئاندى

جۇنــدەب ئىبنــى ســۇفيان رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى: 
»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىلــەن قۇربــان ھېيــت نامىزىنــى ئوقۇغــان ئىدىــم. 
ئــۇ جامائــەت بىلــەن نامازنــى تۈگىتىــپ بولــۇپ، بۇغۇزالنغــان بىر قوينــى كۆردى 
ۋە مۇنــداق دېــدى: ›كىمكــى نامازدىــن بــۇرۇن قۇربانلىــق قىلغــان بولســا، 
ئۇنىــڭ ئورنىغــا باشــقا بىــر قــوي قۇربانلىــق قىلســۇن، قۇربانلىــق قىلمىغانــالر 

ئالالھنىــڭ ئىســمىنى ئاتــاپ قۇربانلىــق قىلســۇن‹«)3(. 

ھېيت نامازلىرى كىملەرگە ۋاجىپ بولىدۇ؟

ئىككــى ھېيــت نامازلىــرى جۈمــە نامىــزى پــەرز بولغــان كىشــىلەرگە 
ۋاجىپتــۇر، يەنــى ئىككــى ھېيت نامازلىرىنى ئوقۇشــقا بۇيرۇلۇشــنىڭ شــەرتلىرى، 
ــۇش،  ــن بول ــۇش، ئەركى ــەر بول ــاش ― ئ ــا ئوخش ــە نامىزىغ ــۇددى جۈم ― خ

)1( المغني 2 - توم 367 - ئايەت.
)2( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
)3(  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــپ بولماســلىق، كېســەل بولماســلىق،  ــا بولماســلىق، مېيى ــۇش، ئەم ــم بول مۇقى
ــالردۇر)1(.  ــۇش قاتارلىق ــن بول ــىدىن ئەمى ــمەن ۋەھىمىس دۈش

ھېيت نامازلىرىنىڭ دۇرۇس بولۇشىنىڭ شەرتلىرى

ھېيــت نامازلىرىنىــڭ ۋاجىــپ بولۇشــى ۋە دۇرۇس ئــادا تېپىشــىنىڭ شــەرتلىرى 
ــدۇ،  ــادا تېپىشــىنىڭ شــەرتلىرىنىڭ ئۆزى ــەرز بولۇشــىنىڭ ۋە ئ ــە نامىزىنىــڭ پ جۈم
يەنــى ئىســالم دۆلىتىنىــڭ دۆلــەت باشــلىقى تەرىپىدىــن ھېيــت نامىزىنــى ئوقۇشــقا 
رۇخســەت قىلىنىشــى، ھېيــت نامىــزى ئوقۇيدىغــان جاينىــڭ چــوڭ جامــى بولۇشــى، 
ئىمامدىــن باشــقا ئــۈچ نەپەر جامائەتنىڭ ھازىر بولۇشــى، ھېيت نامــاز ئوقۇيدىغان 
جاينىــڭ ھەركىمگــە ئوچــۇق جــاي بولۇشــى ۋە باشــقىالر. بىــراق جۈمــە نامىزىــدا 
ــۈننەتتۇر.  ــۇش س ــە ئوق ــدا خۇتب ــت نامازلىرى ــى ھېي ــەرز، ئىكك ــۇش پ ــە ئوق خۇتب

ھېيــت نامازلىرىنىــڭ خۇتبىلىرىنــى تــەرك ئەتســىمۇ نامــاز دۇرۇســتۇر)2(. 

ھېيت نامازلىرىنىڭ ۋاقتى

ھېيــت نامازلىرىنىــڭ ۋاقتــى كــۈن تولــۇق چىقىــپ بولــۇپ تەخمىنــەن 30 
مىنۇتتىــن كېيىــن باشــلىنىپ، پىشــىن ۋاقتــى كىرىشــتىن ئالدىنقــى ۋاقىتالرغىچە 

داۋام قىلىــدۇ.

ــەت 30  ــپ تەخمىن ــۈن چىقى ــى ك ــى كۈن ــڭ بىرىنچ ــرى ھېيتنى ــت نامازلى ھېي
مىنۇتتىــن كېيىــن ئوقۇلىــدۇ. كــۈن تولــۇق چىقىپ بولۇشــتىن بــۇرۇن ئوقۇغان ھېيت 
نامىــزى ئــادا تاپمايــدۇ، بەلكــى ئــۇ نەپلــە نامىــزى ھېســابلىنىدۇ. نامازدىــن كېيىــن 
ــالردا  ــرى جامى ــت نامازلى ــۈننەتتۇر. ھېي ــاڭالش س ــى ئ ــدۇ. خۇتبىن ــە ئوقۇلى خۇتب
ياكــى چــوڭ مەيدانــالردا ئوقۇلىــدۇ. كىچىــك مەســجىدلەردە ئوقــۇش مەكرۇھتــۇر)3(. 

روا ھېيــت نامىزىنــى ئــۆزۈر ســەۋەبلىك بىرىنچــى كۈنــى ئوقۇيالمىغــان 

)1( فتح القدير 1 – توم 422 - بەت، الدر المختار 1 - توم 774 - بەت.
)2( بدائع الصنائع 1 - توم 275 - بەت.

)3( مراقي الفالح 90 - بەت، الدر المختار 1- توم 779 - بەت.
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ــەرك  ــەۋەبلىك ت ــۆزۈر س ــەر ئ ــدۇ. ئەگ ــا بولى ــى ئوقۇس ــى كۈن ــى ئىككىنچ كىش
ئەتكــەن بولســا، بــۇ نامــاز ئۇنىڭدىــن ســاقىتتۇر. ئەممــا قۇربــان ھېيــت نامىزىنى 
بىرىنچــى كۈنــى ئوقۇيالمىغانــالر ئىككىنچــى ۋە ئۈچىنچــى كۈنلىرىمــۇ ئوقۇســا 
ــۆزۈر داۋام  ــى ئ ــن، مەيل ــن كېيى ــڭ ئۈچىنچــى كۈنىدى ــان ھېيتنى ــدۇ. قۇرب بولى
قىلســۇن ياكــى تۈگىگــەن بولســۇن، ھېيــت نامىــزى ئوقۇلمايدۇ. چۈنكــى قۇربان 
ھېيــت نامىــزى قۇربانلىــق كۈنلىرىدىــال ئوقۇلىــدۇ. قۇربانلىــق كۈنلىــرى قۇربــان 

ھېيتنىــڭ بىرىنچــى كۈنىدىــن ئۈچىنچــى كۈنــى ئەســىر ۋاقتىغىچىــدۇر)1(. 

ھېيت نامازلىرىدا سۈننەت بولغان ئىشالر

1 - روزا ھېيت نامىزىغا بېرىشتىن بۇرۇن بىر نەرسە يېيىش.

2 - قۇربان ھېيت نامىزىغا بېرىشتىن بۇرۇن يېمەسلىك.

3 - ھەر ئىككى ھېيت نامىزىغا يۇيۇنۇپ، ئېسىل كېيىنىپ بېرىش.

4 - ھەر ئىككى ھېيتتا سەدىقىنى كۆپ بېرىش.

5  - ھــەر ئىككــى ھېيــت نامىزىغــا بېرىشــتا، يولــدا تەكبىــر ئېيتىــپ 
بېرىــش)2(. 

ئىككــى ھېيــت نامىزىدىــن بــۇرۇن مەيلــى ئۆيــدە، مەيلــى مەســجىدتە نەپلە 
نامىــزى ئوقــۇش مەكرۇھتــۇر. ئەممــا ھېيــت نامىزىدىــن كېيىــن ئۆيىگــە قايتىــپ 

بېرىــپ نەپلــە نامــاز ئوقۇســا جائىــزدۇر)3(. 

ھېيت نامازلىرىنىڭ ئوقۇلۇش كەيپىيىتى

ئىككــى رەكئەتتىــن ئىبارەت ھېيــت نامازلىرىنىڭ بىرىنچى رەكئىتىدە ســانا 
﴾ )ســۇبھانەكەلالھۇممە(دىن كېيىــن، ئىمــام جاراڭلىــق ئــاۋازدا  لُهــمَّ

َّ
﴿ُســْبَحانََك ال

ــر﴾ )ئالالھــۇ ئەكبــەر( دەپ تەكبىــر ئېيتىــدۇ. جامائەتمــۇ  ئــۈچ قېتىــم ﴿اهلل أك

)1( تحفة الفقهاء 57 - بەت.
)2( فتچ القدير 1 - توم 423 - بەت.

)3( الدر المختار 1 - 777 - بەت، مراقي الفالح 90 - بەت.
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ئىمامغــا ئەگىشــىپ ھەربىــر تەكبىــردە قوللىرىنــى قۇالقلىرىغــا كۆتــۈرۈپ تەكبىر 
ئېيتىــدۇ ۋە تەكبىردىــن كېيىــن قوللىرىنــى ئىككــى يــان تەرىپىگــە چۈشــۈرىدۇ. 
پەقــەت ئۈچىنچــى تەكبىردىــن كېيىــن قولــالر يــان تەرەپكــە چۈشۈرۈلمەســتىن، 
ــر  ــە بى ــن ئىمــام فاتىھــە سۈرىســى يەن ــدۇ. ئاندى كىندىكنىــڭ ئۈســتىگە قويىلى
ــر بىلــەن رۇكۇغــا ئېگىلگەنــدە، جامائەتمــۇ بىرگــە رۇكــۇ  ســۈرە ئوقــۇپ تەكبى
رەكئەتكــە  ئىككىنچــى  بولــۇپ،  قىلىــپ  ســەجدىلەرنى  بىرگــە  ۋە  قىلىــدۇ 
ــر  ــە بى ــەن يەن ــە بىل ــەت )فاتىھ ــام قىرائ ــە ئىم تۇرۇشــىدۇ. ئىككىنچــى رەكئەتت
ســۈرە(نى ئوقــۇپ بولــۇپ، رۇكۇغــا ئېگىلىشــتىن ئــاۋۋال يەنــە ئــۈچ قېتىــم ﴿اهلل 
أكــر﴾ )ئالالھــۇ ئەكبــەر( دەپ تەكبىــر ئېيتىــدۇ. جامائەتمــۇ ئىمامغــا ئەگىشــىپ 
ــدا  ــەر قېتىم ــدۇ. ھ ــدەك ئېيتى ــى رەكئەتتىكى ــۇددى ئالدىنق ــى خ ــۈچ تەكبىرن ئ
قولــالر قۇالقالرغــا كۆتۈرۈلىــدۇ، ئاندىــن ئىككــى يــان تەرەپكــە چۈشــۈرۈلىدۇ. 
ئاندىــن ئىمــام يەنــە بىــر تەكبىــر بىلــەن رۇكۇغا ئېگىلىــدۇ. جامائەتمــۇ بىرلىكتە 
رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەرنى تامامــالپ ئولتۇرىــدۇ. ئاندىــن »تەھىيــات«، »ســەللى«، 
»بارىــك« ۋە »رەببەنــا« الرنــى ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، ئىمــام ئىككــى 
تەرەپكــە ســاالم بېرىــدۇ. جامائەتمــۇ بىرگــە ســاالم بېرىــدۇ ۋە نامازدىــن چىقىدۇ. 
ــدۇ.  ــم ئوقۇلى ــى قېتى ــە ئىكك ــدۇ. خۇتب ــە ئوقۇي ــام خۇتب ــن ئىم ــن كېيى نامازدى
بىرىنچــى خۇتبىدىــن ئىككىنچــى خۇتبىنــى بىــر ئــاز تۆۋەنــرەك ئــاۋازدا ئوقۇيــدۇ.

ھېيــت نامازلىرىنىــڭ ھەربىــر رەكئىتىــدە، نامازنىڭ ئەســلى تەكبىرلىرىدىن 
ئارتــۇق ئېيتىلىدىغــان ئالتــە تەكبىــر »تەكبىــرى زەۋائىد«)ئارتــۇق تەكبىرلــەر( 
دەپ ئاتىلىــدۇ. چۈنكــى بــۇ ئالتــە تەكبىــر نامازنىــڭ تەكبىــر تەھرىمــى، رۇكــۇ 
ۋە ســەجدىلەرگە بېرىــش ھــەم تــۇرۇش تەكبىرلىرىدىــن ئىبــارەت ئەســلى 

ــەردۇر)1(.  ــۇق تەكبىرل ــن ئارت تەكبىرلىرىدى

ھېيت نامازلىرىدىكى ئارتۇق تەكبىرلەر توغرۇلۇق مەسىلىلەر

1 - ھېيــت نامىــزى باشــلىنىپ بولغاندىــن كېيىــن، نامازغا كىرگەن كىشــى، 
ــان  ــدا قىلىۋالغ ــۇرۇن ئىقتى ــتىن ب ــى ئېيتىش ــۇق تەكبىرلەرن ــام ئارت ــەر ئىم ئەگ

)1( تحفة الفقهاء 58 - بەت.
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بولســا، ئىمــام بىلــەن بىرلىكتــە نامازغــا داۋام قىلىــدۇ.

ــۇپ،  ــۇق تەكبىرلىرىنــى ئېيتىــپ بول 2 - ئىمــام بىرىنچــى رەكئەتنىــڭ ئارت
قىرائەتنــى باشــلىغاندىن كېيىــن، نامازغــا كىرمەكچــى بولغــان كىشــى، ئەگــەر 
رۇكۇغــا ئۈلگۈرەلىشــىگە ئىشەنچىســى بولســا، تەكبىــر تەھرىمىنــى ئېيتىــپ 
بولۇپــال ئارتــۇق تەكبىرلەرنــى ئېيتىــدۇ، ئاندىــن ئىمامنىــڭ قىرائىتىگــە قــۇالق 

ســالىدۇ.

3 - ئىمــام بىرىنچــى رەكئەتنىــڭ رۇكۇســىغا بارغان ۋاقىتتــا نامازغا كىرگەن 
ــى  ــر تەھرىمىن ــا، تەكبى ــلىكىدىن قورقس ــا ئۈلگۈرەلمەس ــەر رۇكۇغ ــى، ئەگ كىش
ئېيتىــپ بولــۇپ، رۇكــۇ قىلىــدۇ ۋە ئارتــۇق تەكبىرلەرنــى رۇكــۇدا ئــۆز ئالدىغــا 
ئېيتىــدۇ. رۇكــۇدا تەســبىھلەر بىلــەن ئارتــۇق تەكبىرلەرنىــڭ ھەممىســىنى 
ئوقــۇپ بواللماســلىقىدىن قورققــان كىشــى تەســبىھلەرنى ئېيتماســتىن، ئارتــۇق 
ۋاجىــپ،  ئېيتىــش  تەكبىرلەرنــى  ئارتــۇق  ئېيتىــدۇ. چۈنكــى  تەكبىرلەرنىــال 
تەســبىھلەرنى ئېيتىــش ســۈننەتتۇر. چۈنكــى ۋاجىپنــى ئــادا قىلىــش ســۈننەتنى 

ئورۇنداشــتىن زۆرۈردۇر.

4 - ئىمــام رۇكۇدىــن بېشــىنى كۆتــۈرۈپ بولغاندىــن كېيىــن نامازغــا 
ــدۇ. ــاقىت بولى ــرى س ــۇق تەكبىرلى ــڭ ئارت ــۇ رەكئەتنى ــىدىن ش ــەن كىش كىرگ

5 - ئىمــام ئارتــۇق تەكبىرلەرنــى ئېيتىشــنى ئۇنتــۇپ قالســا، جامائــەت 
نامازنىــڭ  ئېيتىــش  تەكبىرلەرنــى  ئارتــۇق  بــۇ  چۈنكــى  ئېيتىۋېرىــدۇ. 

ئىبادەتتــۇر)1(.  مۇســتەقىل  بەلكــى  ئەمــەس،  پائالىيەتلىرىدىــن 

تەشرىق تەكبىرلىرى

ــا  ــالر ئەرفاتت ــە )ھاجى ــڭ ئەرف ــان ھېيتنى ــرى ― قۇرب ــرىق تەكبىرلى تەش
بولغــان، ئەتــە ھېيــت دېگــەن( كۈنــى بامــدات نامىزىدىــن باشــالپ ھېيتنىــڭ 

)1( تحفة الفقهاء 58 - 60 - بەت.
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4  - كۈنــى ئەســىر نامىزىغىچىلىــك جەمــى 23 ۋاخ نامازنىــڭ پەرزىدىــن كېيىــن 
ئوقۇلىدىغــان تەكبىرلــەردۇر. بــۇ تەكبىرلەرنــى ئوقــۇش ھەر قانداق مۇســۇلمان، 

ئاقىــل، بالىــغ ئەرلــەر ئۈچــۈن ۋاجىپتــۇر.

تەشــرىق تەكبىرلىرىنــى ھــەر پــەرز نامازدىــن كېيىــن، مەيلــى يالغــۇز 
بولســۇن، مەيلــى جامائــەت بىلــەن بولســۇن، مەيلــى يولۇچــى بولســۇن، مەيلــى 

ــۇر. ــى ۋاجىپت ــىنىڭ ئوقۇش ــداق كىش ــەر قان ــۇن، ھ ــم بولس مۇقى

ــۇ  ــڭ مۇن ــالھ تائاالنى ــى ئال ــڭ دەلىل ــڭ ۋاجىپلىقىنى تەشــرىق تەكبىرلىرىنى
ْعــُدوَداٍت﴾  يەنــى )ســاناقلىق كۈنلــەردە ئالالھنى  يَّــاٍم مَّ

َ
َّ يِف أ  اهلل

ْ
ــُروا

ُ
ك

ْ
ســۆزىدۇر: ﴿وَاذ

يــاد ئېتىــڭالر()1(.  بارلىــق مۇپەسســىرلەر بــۇ ئايەتتىكــى »ســاناقلىق كۈنلــەر« 
دىــن تەشــرىق تەكبىرلىــرى كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ، دەپ تەپســىر قىلىــدۇ)2(. 

قۇربــان ھېيــت نامىزىغــا بېرىشــتا يولــدا، ئاۋازلىــق ھالــدا تەكبىــر ئېيتىــپ 
مېڭىــش ســۈننەتتۇر. ئەممــا روزا ھېيــت نامىزىغــا بېرىشــتا ئاۋازلىــق ئېيتىشــنى 
ئىمــام ئــەزەم جائىــز كۆرمەيــدۇ. بىــراق شــاگىرتلىرىدىن ئەبــۇ يۇســۇف بىلــەن 
ــڭ  ــام ئەزەمنى ــز ســانىغان. توغرىســى ئىم ــق ئوقۇشــنى جائى مۇھەممــەد ئاۋازلى
قارىشــى بولــۇپ، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قۇربــان ھېيــت نامىزىغــا 
بېرىشــتا تەكبىرنــى ئاۋازلىــق ئېيتقانلىقــى ســابىت بولغــان. بىــراق روزا ھېيــت 

ــى ســابىت ئەمــەس)3(.  نامىزىغــا بېرىشــتا شــۇنداق قىلغانلىق

تەشرىق تەكبىرلىرىنىڭ تېكىستى

َْمُد﴾ َِّ احلْ َرُ َوهلِل
ْ
ك

َ
َُّ أ ، اهلَل َرُ

ْ
ك

َ
َُّ أ ، َواهلل َُّ  اهلل

َّ
 إٰلَ إال

َ
، ال َرُ

ْ
ك

َ
َُّ أ ، اهلَل َرُ

ْ
ك

َ
َُّ أ ﴿اهلَل

ئوقۇلىشــى: »ئالالھــۇ ئەكبــەر، ئالالھــۇ ئەكبــەر، الئىالھــە ئىللەلالھــۇ 

)1( بەقەرە سۈرىسى 203 - ئايەت.
)2( تحفة الفقهاء 59 - بەت.
)3( تحفة الفقهاء 58 - بەت.
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ۋەلالھــۇ ئەكبــەر، ئالالھــۇ ئەكبــەر ۋە لىلالھىــل ھەمــدۇ«

تەشرىق تەكبىرلىرىنىڭ قازاسى توغرۇلۇق مەسىلىلەر

تەشرىق تەكبىرلىرىنىڭ قازاسى توغرۇلۇق تۆت مەسىلە بار، ئۇالر:

1 - ئەتــە ھېيــت دېگــەن كۈنــى بامــدات نامىزىدىــن ھېيتنىــڭ 4  - كۈنــى 
ــان  ــازا بولغ ــدە ق ــان تەشــرىق كۈنلىرى ــك بولغ ــڭ ۋاقتىغىچىلى ئەســىر نامىزىنى
پــەرز نامازالرنىــڭ قازاســىنى شــۇ تەشــرىق كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە ئــادا قىلماقچــى 
بولغــان ئــادەم، نامازنــى ئــادا قىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن تەشــرىق تەكبىرلىرىنــى 
ئوقۇيــدۇ. چۈنكــى بــۇ نامــازالر تەشــرىق تەكبىرلىــرى بىلــەن بىرگــە قــازا 
بولغانلىقتىــن، ئۇالرنــى ئــادا قىلىشــتا تەكبىرلىــرى بىلــەن بىرگــە ئــادا قىلىنىدۇ.

2 - تەشــرىق كۈنلىرىدىــن بــۇرۇن قــازا بولغــان نامازالرنــى تەشــرىق 
تەشــرىق  كېيىــن،  نامازدىــن  ئــادەم،  بولغــان  قىلماقچــى  ئــادا  كۈنلىرىــدە 
ــازا  ــۇ نامــازالر تەشــرىق تەكبىرلىرىســىز ق تەكبىرلىرىنــى ئوقۇمايــدۇ. چۈنكــى ب

بولغانلىقتىــن، ئۇالرنــى تەشــرىق تەكبىرلىرىســىز ئــادا قىلىــدۇ.

ــن  ــى تەشــرىق كۈنلىرىدى ــان نامازالرن ــازا بولغ ــدە ق 3 - تەشــرىق كۈنلىرى
باشــقا كۈنلــەردە ئــادا قىلماقچــى بولغــان ئــادەم، بــۇ نامازالردىــن كېيىــن 
تەشــرىق تەكبىرلىرىنــى ئوقۇمايــدۇ. چۈنكــى مەزكــۇر قــازا نامازالرنــى ئــادا 

قىلغــان ۋاقىــت تەشــرىق تەكبىرلىرىنــى ئوقــۇش ۋاقىتلىــرى ئەمــەس.

4 - تەشــرىق كۈنلىرىدىكــى تەشــرىق تەكبىرلىرىنــى ئېيتىشــنى تــەرك قىلغــان 
ــىنى  ــڭ قازاس ــدە ئۇنى ــرىق كۈنلىرى ــۇ تەش ــە مۇش ــى يەن ــان يىل ــى كېلىدىغ كىش
ئىختىــالپ  فىقھىشۇناســالر  مەســىلىدە  دېگــەن  ئېيتمامــدۇ  ياكــى  ئېيتامــدۇ 
قىلىشــقان. بىــر كۆرۈشــكە كــۆرە، قازاســى ئېيتىلىــدۇ. يەنــە بىــر كۆرۈشــكە كــۆرە، 
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قازاســى ئېيتىلمايــدۇ ۋە ســاقىت بولىــدۇ. ئىككىنچى كــۆرۈش كۈچكــە ئىگىدۇر)1(. 

تەراۋىھ نامىزى

ئاخشــاملىرى خۇپتەندىــن كېيىــن  ئېيىــدا  نامىــزى _رامىــزان  تەراۋىــھ 
نامــازدۇر. رەكئەتلىــك   20 ئوقۇلىدىغــان 

تەراۋىــھ  - ئــارام ئېلىــش، تەنەپپــۇس قىلىــش دېگــەن مەنىــدە بولــۇپ، ھەر 
تــۆت رەكئــەت نامازدىــن كېيىنكــى ئــارام ئېلىــش كــۆزدە تۇتۇلىدۇ.

تەراۋىھ نامىزىنىڭ ھۆكمى

رامىــزان ئېيىــدا بىــر ئــاي تەراۋىــھ نامىــزى ئوقــۇش تەكىتلىــك ســۈننەتتۇر. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دىگــەن: »ئالــالھ رامىــزان روزىســىنى 
پــەرز قىلــدى. مــەن مۇســۇلمانالرغا رامىــزان كېچىلىرىنــى ئىبــادەت بىلــەن 

ئۆتكۈزۈشــنى ســۈننەت قىلدىــم«)2(. 

بىلــەن  ئىبــادەت  كېچىلىرىنــى  ھەدىســتىكى»رامىزان  نەۋەۋىــي  ئىمــام 
ــۈن  ــا پۈت ــۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقىغ ــۇش ك ــى ئوق ــھ نامىزىن ــن تەراۋى ئۆتكۈزۈش«تى
ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ بىرلىككــە كەلگەنلىكىنــى بايان قىلغــان. بۇنىڭغا بىنائەن، 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ: »كىمكــى رامىزاننــى ئالالھنىــڭ ۋەدىســىگە چىــن 
ــەن،  ــەن ئۆتكۈزىدىك ــادەت بىل ــدا ئىب ــەن ھال ــاۋابنى كۆزلىگ ــپ س ــەنچ قىلى ئىش
ئۇنىــڭ ئۆتكەنكــى گۇناھلىرىنىــڭ ھەممىســى مەغپىــرەت قىلىنىــدۇ« دېگــەن 
ھەدىســىتىكى رامىزاننى»ئىبــادەت بىلــەن ئۆتكۈزۈش«تىــن مەخســەت: زامىزاننــى 
كۈندۈزىــدە روزا تۇتــۇش، كېچىســى تەراۋىــھ نامىــزى ئوقــۇش، قۇرئــان تىــالۋەت 

ــۇر. ــەن ئۆتكــۈزۈش دىگەنلىكت ــەر بىل ــش ۋە باشــقا ئىبادەتل قىلى

ــى  ــۇلمان كىش ــداق مۇس ــەر قان ــال ھ ــەر، ئاي ــۇش ئ ــى ئوق ــھ نامىزىن تەراۋى

)1( تحفة الفقهاء 60 - بەت.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
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ــارام  ــۇرۇپ ئ ــازراق ئولت ــن، ئ ــن كېيى ــر 4 رەكئەتتى ــۈننەتتۇر. ھەربى ئۈچــۈن س
ئېلىــش مۇســتەھەبتۇر. بــۇ ئولتۇرۇشــتا ئالــالھ تائاالغــا تەســبىھ ئېيتىــش ياكــى 
قۇرئــان ئوقــۇش ياكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇد ئېيتىش ياخشــىدۇر. 

تەراۋىھ نامىزىنىڭ ۋاقتى

تەراۋىــھ نامىــزى رامىــزان ئاخشــاملىرى خۇپتــەن بىلــەن ۋىتىــر نامىــزى 
ئارىلىقىــدا ئوقۇلىــدۇ.

تەراۋىھ نامىزىنىڭ بۇيرۇلىشى

رىۋايــەت  ئەنھادىــن  رەزىيەلالھــۇ  ئائىشــە  مۇســلىم  ۋە  بۇخــارى  ئىمــام 
قىلغــان بىــر ھەدىســتە ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا مۇنــداق دىگــەن: »پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم دەســلەپتە تەراۋىــھ نامىزىنــى مەســجىدتە ئوقــۇدى. ئۇنىڭغــا 
ســاھابىلەرمۇ ئىشــتىراك قىلــدى. ئىككىنچــى كۈنــى جامائــەت ســانى كۆپەيــدى. 
ئۈچىنچــى كۈنــى جامائــەت ســانى تېخىمــۇ كۆپىيىــپ كەتتــى ۋە ئــۇالر مەســجىدكە 
توپلىنىۋىــدى. بــۇ ئاخشــىمى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مەســجىدكە چىقمىــدى. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئەتىســى چىقىــپ ئۇالرغــا مۇنــداق دېــدى« ســىلەرنىڭ 
قىلغىنىڭالرنى كۆردۈم. ئاخشــام مېنى مەســجىدكە چىقىشــىمدىن توســقان نەرســە 
بــۇ نامازنىــڭ ســىلەرگە پــەرز بولــۇپ قېلىــش قورقۇنجىســى ئىــدى« دېــدى«)1(. 

ئىمــام بۇخــارى رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىســتە: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
ــۇ ئىــش شــۇ بويىچــە داۋام قىلــدى« دەپ كەلگــەن.  ــات بولغانغــا قــەدەر ب ۋاپ
يەنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھايــات ۋاقتىــدا تەراۋىــھ نامىــزى بۈگۈنكىــدەك 
جامائــەت بىلــەن ئوقۇلمايتتــى، دېمەكچــى. ئىمــام ئەھمــەد رىۋايــەت قىلغــان 
بىــر ھەدىســتە: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم كىشــىلەرنى تەراۋىــھ نامىــزى 

)1(   ئىمام  بۇخارى ۋە ئىمام  مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئۈچــۈن توپلىغــان ئەمــەس« دەپ كەلگــەن.

تەراۋىھ نامىزىنىڭ رەكئەت سانى

ئىســالم فىقھىشۇناســلىرى تەراۋىــھ نامىزىنىــڭ رەكئەتلىــرى توغرۇلــۇق 
ئىبنــى  ســەلەمە  ئەبــۇ  مۇنــداق:  ســەۋەبى  ئىختىالپنىــڭ  ئىختىالپالشــقان. 
ئائىشــە  »مــەن  قىلىنىدۇكــى:  رىۋايــەت  رەزىيەلالھۇدىــن  ئابدۇررەھمــان 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھادىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ رامىــزان كېچىلىــرى 
ئائىشــە  ســورىۋىدىم.  توغرۇلــۇق  ئوقۇيدىغانلىقــى  نامــاز  رەكئــەت  قانچــە 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا مــاڭا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى«پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
رامىزانــدا بولســۇن ياكــى باشــقا ۋاقىتــالردا بولســۇن، كېچىلىــرى ئــون بىــر 
رەكئەتتىــن ئارتــۇق نامــاز ئوقۇمايتتــى. ئــاۋۋال تــۆت رەكئــەت ئوقۇيتتــى. ئۇنىڭ 
كەيپىيىتىنــى ۋە ئۇزۇنلىقىنــى ســورىماڭ. ئاندىــن يەنــە تــۆت رەكئــەت ئوقۇيتتى. 

ئۇنىــڭ كەيپىيىتــى ۋە ئۇزۇنلىقىنــى ســورىماڭ«)1(. 

ھەدىســتىكى، تــۆت رەكئەتتىــن ئوقۇغــان ســەككىز رەكئەت تەراۋىــھ نامىزى 
بولــۇپ، ۋىتىرنىــڭ ئــۈچ رەكئىتــى بىلــەن ئــون بىــر رەكئــەت بولىدۇ.

پەيغەمبــەر  ئەســىرىدە  ناملىــق  »مۇۋەتتــە«  مالىكنىــڭ  ئىمــام 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ تەراۋىــھ نامىزىنــى ۋىتىــر بىلــەن قوشــۇپ ئــون بىــر رەكئــەت 

قىلىنغــان. رىۋايــەت  ئوقۇغانلىقــى 

ئىبنــى شــىھاب ئــۇرۋە ئىبنــى زۇبەيردىــن رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە 
ئابدۇررەھمــان ئىبنــى ئابدۇلقارىينىــڭ مۇنــداق دىگەنلىكىنــى رىۋايــەت قىلىــدۇ: 
ــە  ــەن بىرگ ــاب بىل ــى خەتت ــەر ئىبن ــدە ئۆم ــڭ بىرى ــزان كېچىلىرىنى ــەن رامى »م
مەســجىدكە چىقتىــم. كىشــىلەر ھەممىســى ئــۆز ئالدىغــا ئايرىــم – ئايرىــم نامــاز 
ئوقۇۋاتاتتــى. بۇنــى كۆرگــەن ئۆمــەر »مــەن بــۇ جامائەتنىــڭ بىــر قارىنىــڭ 
ئارقىســىدا تــۇرۇپ جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقۇشــىنى ئــەۋزەل كۆرىمــەن« 

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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دىــدى ئاندىــن ئۇالرنــى ئۇبەييــە ئىبنــى كەئبنىــڭ ئارقىســىدا تــۇرۇپ جامائــەت 
بولــۇپ نامــاز ئوقۇشــقا توپالشــقا غەيــرەت قىلــدى. ئاندىــن يەنــە بىــر كېچىســى 
ئۆمــەر بىلــەن بىرگــە مەســجىدكە چىقتىــم. جامائــەت بىــر قارىغا ئىقتىــدا قىلىپ 
تەراۋىــھ نامىزىنــى ئوقۇۋاتاتتــى. ئۆمــەر بــۇ ئىشــنى كــۆرۈپ« بــۇ نېمــە دېگــەن 

ياخشــى بىدئــەت« دىــدى«)1(. 

ــەت  ــى 8 رەكئ ــھ نامىزىن ــەر ئەلەيھىسســاالم تەراۋى خۇالســە كاالم: پەيغەمب
ئوقۇغــان. ئىككىنچــى خەلىپــە ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاب رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ 
كەلمەكتــە.  ئوقۇلــۇپ  رەكئــەت   20 نامىــزى  تەراۋىــھ  باشــالپ  زامانىدىــن 
ئىســالم مەزھەپلىــرى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئوقۇغىنــى  كۆپىنچــە 
بويىچــە تەراۋىــھ نامىزىنــى 8رەكئــەت قىلىــپ بېكىتكــەن. ئەممــا ھەنەفىــي 
ــڭ  ــۇ ئەنھۇنى ــاب رەزىيەلالھ ــى خەتت ــەر ئىبن ــزى ئۆم ــھ نامى ــدە تەراۋى مەزھىپى
ــە 20  ــەن بويىچ ــەن بېكىتىلگ ــى بىل ــاھابىلەرنىڭ مۇۋاپىقەتچىلىك ــدا س زامانى
ــى  ــى 8رەكىئىت ــڭ ئالدىنق ــەك، تەراۋىھنى ــنى بەلگىلىگەن.دېم ــەت ئوقۇش رەكئ
ئوقــۇش  رەكئــەت   20 بولســا،  ســۈننىتى  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر 
يولباشــچى ســاھابىلەر )خۇلەفائــۇر راشــىدۇن(نىڭ ســۈننىتىدۇر. پەيغەمبــەر 
ــى  ــنىڭ زۆرۈرلىك ــا ئەگىشىش ــاھابىلەرنىڭ يولىغ ــاالم يولباشــچى س ئەلەيھىسس
ــداق دىگــەن: »ســىلەر مېنىــڭ ۋە يولباشــچى ســاھابىلىرىمنىڭ  ــۇق مۇن توغرۇل

يولىدىــن ئايرىلمــاڭالر«)2(. 

تەراۋىھ نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش كەيپىيىتى

تەراۋىــھ نامىــزى جامائــەت بىلــەن ئوقۇلغىنىــدەك، ئــۆز ئالدىغــا ئايرىممــۇ 
ئوقۇلىــدۇ. تەراۋىــھ نامىزىنــى ئىككــى رەكئەتتــە بىر ســاالم بېرىــپ، تــۆت رەكئەتتە بىر 
ســاالم بېرىپمــۇ ئوقــۇش مۇمكىــن. تەراۋىــھ نامىزىنــى ئىككــى رەكئەتلىكتىــن قىلىــپ 
ــدەك  ــۈننىتىنى ئوقۇغان ــڭ س ــدات نامىزىنى ــۇددى بام ــۇ خ ــدا، ئ ــى بولغان ئوقۇماقچ

)1(  فەتھۇلبارى »تەراۋىھ نامىزى« بابىدىن.
)2( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
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ئوقۇلىــدۇ. تەراۋىــھ نامىزىنــى تــۆت رەكئەتلىكتىــن قىلىــپ ئوقۇماقچــى بولغانــدا، ئــۇ 
خــۇددى پىشــىن نامىزىنىــڭ تــۆت رەكئــەت ســۈننىتىنى ئوقۇغانــدەك ئوقۇلىــدۇ.

ــم  ــش ئايرى ــە قىلى ــى خەتم ــان كەرىمن ــدا قۇرئ ــھ نامىزى ــق تەراۋى ــر ئايلى بى
ــھ نامىزىنــى جامائەتنــى زېرىكتۈرمەيدىغــان يېنىكــرەك  ــر ســۈننەتتۇر. تەراۋى بى
ئوقۇيالمىغــان كىشــىگە  رامىزانــدا  نامىزىنــى  تەراۋىــھ  ياخشــىدۇر.  ئوقــۇش 
ئۇنىــڭ قازاســى كەلمەيــدۇ. تەراۋىــھ نامىزىنــى كېچىنىــڭ يېرىمىغــا قــەدەر 
كېچىكتــۈرۈش مۇســتەھەپتۇر. ۋىتىــر نامىزىنــى تەراۋىــھ نامىزىدىــن بــۇرۇن 

ئوقۇشــمۇ جائىــزدۇر)1(. 

تەراۋىھ نامىزى توغرۇلۇق بەزى مەسىلىلەر

ــۈننەت  ــۇش س ــۇپ، مەســجىدتە ئوق ــەت بول ــى جامائ ــھ نامىزىن 1 - تەراۋى
ــى  ــۇ نامازن ــر قىســمى ب ــڭ بى ــر مەھەللىدىكــى جامائەتنى ــى بى ــەدۇر. يەن كىفاي
ــن  ــىمۇ ئۇالردى ــدە ئوقۇس ــۆز ئۆيلىرى ــرى ئ ــۇپ، قالغانلى ــەن ئوق ــەت بىل جامائ
جامائــەت بىلــەن ئوقــۇش ســۈننىتى ســاقىت بولىــدۇ. ئەممــا مەســجىدتە 
ئوقۇغانــالر ھــەم تەراۋىــھ نامىزىنىــڭ ھــەم جامائــەت بولــۇپ ئوقۇغاننىــڭ 

ســاۋابىنى تاپىــدۇ.)2(. 

2 - باالغەتكــە يەتمىگــەن بالىنىــڭ تەراۋىــھ نامىزىغــا ئىمــام بولۇشــى 
توغرۇلــۇق ئىســالم فىقھىشۇناســلىرى ئىختىالپالشــقان. بەزىســى دۇرۇس ئەمەس 
دىگــەن قاراشــتا بولســا، كــۆپ ســانلىقى دۇرۇســلىقىنى ســۆزلىگەن. باالغەتكــە 
يەتمىگــەن بالىالرنىــڭ تەراۋىــھ نامىزىغــا ئىمــام بولۇشــىنى دۇرۇس دىگۈچىلــەر 
ــى رەزىيەلالھــۇ  ــى ئەل ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ نەۋرىســى ھەســەن ئىبن پەيغەمب
ئەنھۇنىــڭ ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا ) پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايالــى(

غــا ئىمــام بولــۇپ تەراۋىــھ نامىــزى ئوقۇغانلىقىنــى دەلىــل قىلىــپ كەلتۈرگــەن. 

)1( اللباب شرح الكتاب 1 - توم 68 - بەت.
)2( رد المحتار 2-توم55-بەت.
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ــام بولۇشــىنىڭ  ــڭ ئىم ــەن بالىالرنى ــە يەتمىگ ــازالردا باالغەتك ــەرز نام ــا پ ئەمم
دۇرۇس ئەمەســلىكىدە ئىســالم فىقھىشۇناســلىرى بىرلىككــە كەلگــەن)1(.

تەراۋىــھ  ئــۇ  ئوقۇســا  بــۇرۇن  خۇپتەندىــن  نامىزىنــى  تەراۋىــھ   -  3
بەلگىلەنگــەن  ئوقــۇش  كېيىــن  بــۇ خۇپتەندىــن  ھېســابالنمايدۇ. چۈنكــى 
ــزدۇر)2(.  ــۇش جائى ــۇرۇن ئوق ــن ب ــى تەراۋىھتى ــر نامىزىن ــا ۋىتى ــازدۇر. ئەمم نام

4 - رامىــزان ئىچىــدە تەراۋىــھ نامىزىــدا قۇرئــان كەرىمنــى بىــر قېتىــم خەتمە 
قىلىش ســۈننەتتۇر)3(. 

كېسەل كىشىنىڭ ناماز ئوقۇش كەيپىيىتى

ــا  ــتىن مەيدانغ ــپ قويۇش ــى يوقىتى ــڭ نورماللىقىن ــەللىك ― مىجەزنى كېس
ــۇر. ئىســالم دىنــى ئەقلىنــى  ــر خىــل ئاجىزلىــق ھالىتــى دېمەكت كېلىدىغــان بى
يوقاتمىغــان كېســەللەرگە ئەمــەل  - ئىبادەتلەرنــى توختاتماســلىقنى بۇيــرۇش 
بىلــەن بىرگــە، ئــۇالر ئۈچــۈن بــەزى ئۇڭايلىقالرنىمــۇ كۆرســەتكەن. نامــاز 
مەنبەنــى  بــۇ  ئۇڭايلىقالرمــۇ  كۆرســىتىلگەن  ئۈچــۈن  كېســەللەر  ھەققىــدە 

ــان. ــەت قىلغ مەقس

ئــۆرە  كېســەل كىشــى كۈچىنىــڭ يېتىشــىچە نامــاز ئوقۇشــى كېــرەك. 
تۇرالمىســا ئولتــۇرۇپ، ئولتۇرالمىســا ياتقــان يېرىــدە ئىما_ئىشــارەت بىلــەن 

نامــاز ئوقۇيــدۇ.

ئۆرە تۇرالمايدىغان ياكى ئۆرە تۇرســا، كېســىلىنىڭ ئېغىرلىشــىپ كېتىشىگە 
ياكــى شــىپا تېپىشــىنىڭ كېچىكىــپ كېتىشــىگە ســەۋەب بولىدىغانلىقــى ئېنىــق 
بولغــان بىمــار ئولتــۇرۇپ رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەرنى نورمــال كەيپىيىتــى بويىچــە 
قىلىــپ نامــاز ئوقۇيــدۇ. ئــۆرە تۇرۇشــقا قادىــر بواللىغــان بولســىمۇ، رۇكــۇ بىلــەن 

)1( الحوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 1- توم 99-بەت.
)2( العناية شرح الهداية 268-بەت.
)3( العناية شرح الهداية 269-بەت.
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ســەجدىلەرنى قىلىشــتىن ئاجىــز كەلگــەن بىمــار ئولتــۇرۇپ نامــاز ئوقۇســا 
بولىــدۇ. ئولتــۇرۇپ ئوقۇلغــان نامــازدا رۇكــۇ ۋە ســەجدىلەرنى قىلىشــتىن ئاجىــز 
كەلگــەن بىمــار رۇكــۇ بىلــەن ســەجدىلەرنى ئىمــا  - ئىشــارەت بىلــەن قىلىــدۇ. 
ــدۇق  ــى ئورۇن ــتۇق ياك ــۈن ياس ــش ئۈچ ــەجدە قىلى ــا س ــڭ ئالدىغ ــا ئۇنى ئەمم
قويــۇپ بېرىلمەيــدۇ. چۈنكــى ســەجدە يەرگــە قىلىنىــدۇ. يەرگــە ســەجدە 

قىاللمىســا ئىما_ئىشــارەت بىلــەن قىلىنىــدۇ.

ئولتۇرۇشــقىمۇ كۈچــى يەتمىگەنلىكتىــن ئوڭدىســىغا يېتىــپ ئىشــارەت 
بىلــەن نامــاز ئوقۇماقچــى بولغــان بىمــار ئىككى پۇتىنــى قىبلە تەرەپكــە قارىتىپ 
ياتىــدۇ، مۇمكىنچىلىــك بولســا ئىككــى پۇتىنــى قىبلىگــە ئۇزارتماســلىقى ئۈچــۈن 
ئىككــى تىــزى ئــازراق كۆتۈرىلىــدۇ ۋە بىمارنىــڭ ئاســمانغا قارىماســتىن قىبلىگــە 
قارىشــى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ بېشــىغا ئىگىــزرەك ياســتۇق قويۇلىــدۇ. ئەممــا يېنىچــە 
يېتىــپ ئىشــارەت بىلــەن نامــاز ئوقۇماقچــى بولغــان بىمــار ئــوڭ تەرىپىنــى 
ــەن  ــەن ســەجدىلەرگە بېشــى بىل ــۇ بىل ــدۇ، رۇك ــاراپ ياتى بېســىپ، قىبلىگــە ق
ــىغا  ــن ئوڭدىس ــپ ئوقۇغاندى ــە يېتى ــا يېنىچ ــدۇ. ئەمم ــارەت قىلى ــا  - ئىش ئىم

يېتىــپ ئوقــۇش ئەۋزەلــدۇر)1(.

ئىما – ئىشارەت بىلەن ناماز ئوقۇش مەسىلىسى

ــۈن  ــارەت ئۈچ ــەجدىلەرگە ئىش ــۇ ۋە س ــازدا رۇك ــارەت ― نام ــا  - ئىش ئىم
ــۇر. ئەگــەر بىمــار بېشــى بىلــەن  كۈچىنىــڭ يېتىشــىچە باشــنى ئېگىــش دېمەكت
ئىمــا  - ئىشــارەت قىلىشــتىنمۇ ئاجىــز كەلســە، كــۆزى بىلــەن ئىشــارەت قىلىــپ 
ئوقۇيــدۇ. ئۇنىڭدىنمــۇ ئاجىــز كەلســە نامازنــى ئوقۇمايــدۇ ۋە ئۇنــى ئالــالھ تائــاال 
ــا  ــىچە ئالالھق ــڭ يېتىش ــدە: ﴿كۈچۈڭالرنى ــان كەرىم ــى قۇرئ ــدۇ. چۈنك كەچۈرى
تەقۋادارلىــق قىلىــڭالر﴾)2( دېگــەن. پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالم: »ســىلەرنى بىــرەر 

)1( فتح القدير 1 - توم 375 - بەت
)2( تەغابۇن سۈرىسى14-ئايەت
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ئىشقا بۇيرۇسام، ئۇنى تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە ئورۇنداڭالر«)1(( دېگەن.

ئىما - ئىشارەت بىلەن ناماز ئوقۇشقا تاقىتى يەتمىگەن كىشى 

قانداق قىلىدۇ؟

ئىمــا  - ئىشــارەت بىلەنمــۇ نامــاز ئوقۇشــقا قادىــر بواللمىغــان ياكــى ئەقلــى  
- ھۇشــى يوقالغــان بىمــار، نامازنــى ۋاقىتلىــق قويــۇپ قويىــدۇ. بــۇ ھالــەت بىــر 
كېچــە – كۈندۈزگــە يەتمىگــەن ۋاقىــت داۋام قىلغــان بولســا، يەنــى بــەش ۋاخ 
نامازنىــڭ ۋاقتــى چىقىــپ كەتكىچــە ســاقىيىپ قالســا، ئوقۇيالمىغــان مەزكــۇر 
نامازلىرىنىــڭ قازاســىنى ئوقۇيــدۇ. ئەگــەر كېســىلى ئېغىرالشــقان ياكــى ئەقلــى 
– ھۇشــى يوقالغــان ســەۋەبلىك ئىمــا  - ئىشــارەت بىلەنمــۇ نامــاز ئوقۇيالمىغــان 
ــۇ  ــا، ب ــان بولس ــت داۋام قىلغ ــرەك ۋاقى ــن كۆپ ــە – كۈندۈزدى ــر كېچ ــى بى ۋاقت
نامازالرنىــڭ قازاســى كەلمەيــدۇ. بــۇ خــۇددى ھەيــزدار ۋە نىفاســدار ئايالالردىن 
نامــاز كەچــۈرۈم قىلىنغانــدەك كەچــۈرۈم قىلىنىــدۇ. شــۇنداقال، ئەگــەر بىمار شــۇ 
كېســىلى بىلــەن ئۆلــۈپ كەتســە، ئىمــا  - ئىشــارەت بىلەنمــۇ نامــاز ئوقۇشــتىن 
ئاجىــز كەلگــەن ھالىتىــدە ئوقۇيالمىغــان نامازلىــرى ئۇنىڭدىــن ســاقىت بولىدۇ. 

ئۇنىڭغــا فىدىيــە بېرىــش الزىــم كەلمەيــدۇ)2(. 

ئىما - ئىشارەت بىلەن ناماز ئوقۇش توغرۇلۇق مەسىلىلەر

پــەرز نامازالرنــى ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇشــقا كۈچــى يېتىدىغــان كىشــىنىڭ 
ئولتــۇرۇپ ئوقۇشــى جائىــز ئەمەس. ئەمما نەپلە نامازالرنى ســاق كىشــىلەرنىڭمۇ 

ئولتــۇرۇپ ئوقۇشــى جائىــز. بىــراق ســاۋابى كەمــرەك بولىــدۇ.

نامــاز  بىلــەن  ئىشــارەت  ياكــى  ئولتــۇرۇپ  ئۈچــۈن  بولغىنــى  كېســەل 
ئوقــۇش ۋەزىيىتىگــە چۈشــۈپ قالغــان بىمــار كېســەللىك ۋاقتىــدا ئوقۇيالمىغــان 
نامازلىرىنىــڭ قازاســىنى، ســاقايغاندىن كېيىــن ئوقۇماقچــى بولغانــدا، ئولتۇرۇپ 

)1( ئىمام  بۇخارىي رىۋايىتى
)2( نور االيضاح ونجاة االرواح 30 - بەت، بدائع الصنائع 1 - توم 105 - بەت.
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ياكــى ئىمــا  - ئىشــارەت بىلــەن ئەمــەس، بەلكــى ئــۆرە تــۇرۇپ نامازنىــڭ 
ئەســلىدىكى كەيپىيىتــى بويىچــە ئوقۇيــدۇ. چۈنكى، ســاقايغاندىن كېيىــن ئۆزرە 
قالمىغــان بولىــدۇ. ئەممــا ســاق ۋاقتىــدا قــازا بولغــان نامازلىرىنى كېســەللىكىدە 

ئوقۇماقچــى بولســا، ئولتــۇرۇپ ئىمــا  - ئىشــارەت بىلــەن ئوقۇســا بولىــدۇ.

نامازنــى ســاق ھالىتىــدە باشــلىغان بولســىمۇ نامــاز ئەسناســىدا مېجــەزى 
ئۆزگىرىــپ قېلىــپ ئورنىدىــن تۇرالمايدىغــان ھالەتكــە چۈشــۈپ قالغــان بىمــار 
ــز  ــتىنمۇ ئاجى ــەر ئولتۇرۇش ــدۇ. ئەگ ــۇرۇپ تامامالي ــى ئولت ــڭ قالغىنىن نامىزىنى
كەلســە يېتىــپ ئىمــا  - ئىشــارەت بىلــەن تاماماليــدۇ. ئەممــا كېســەل ھالىتىــدە 
نامازنــى ئولتــۇرۇپ باشــلىغان بىمــار نامــاز ئەسناســىدا ســاقىيىپ قېلىــپ ئــۆرە 
تۇرااليدىغــان ھالغــا كەلســە نامىزىنىــڭ قالغىنىنــى ئــۆرە تــۇرۇپ تاماماليــدۇ)1(. 

ئىستىسقا )سۇ تىلەش( نامىزى

ئىستىســقا_لۇغەت ئېتىبــارى بىلــەن ســۇ تىلــەش دېمەكتــۇر. ئىســالم 
ئاتالغۇســىدا ئىستىســقا  - ئېھتىيــاج تۇيۇلغانــدا مەخســۇس نامــاز، خۇتبــە ۋە 
دۇئــاالر ئارقىلىــق ئالــالھ تائاالدىــن مەغپىــرەت ۋە يامغــۇر تىلــەش دېمەكتــۇر.

قۇرغاقچىلىــق ئاپىتــى يــۈز بەرگــەن چاغــدا، شــەھەرنىڭ ســىرتىغا چىقىــپ، 
گۇناھالرغــا  ئالالھتىــن  ۋە  ئوقــۇش  نامىــزى  ئىستىســقا  رەكئــەت  ئىككــى 
مەغپىــرەت تىلــەش بىلــەن بىرگــە، يامغــۇر ياغــدۇرۇپ بېرىشــىنى تىلــەش 
تەكىتلىــك ســۈننەتتۇر. ســۇ تىلەشــكە ئارقــا  - ئارقىدىــن ئــۈچ كــۈن چىقىــش 
ياخشــىدۇر. ســۇ تىلەشــكە چىقىشــتىن بــۇرۇن يوقســۇل، يېتىــم  - يېســىىرالرغا 
ســەدىقە بېرىــش ۋە چىقىــش جەريانىــدا، كەمتەرلىــك بىلــەن ئالالھقــا مۇناجــات 
قىلغــان ھالــدا چىقىــش ياخشــى كۆرۈلگــەن. بــۇ شــافىئىي، ھەنبەلىــي، مالىكىــي 
ــام  ــەن ئىم ــۇف بىل ــۇ يۇس ــام ئەب ــن ئىم ــي مەزھىپىدى ــرى ۋە ھەنەفى مەزھەپلى

)1( تحفة الفقهاء 57 - بەت اللباب شرح الكتاب 1 - توم 63 - بەت.
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ــىدۇر)1(. ــاق قارىش ــڭ ئورت مۇھەممەدلەرنى

ئەممــا ئىمــام ئەزەمگــە كــۆرە، ئىستىســقا  - ئالــالھ تائاالدىــن مەغپىــرەت ۋە 
يامغــۇر ســوراپ دۇئــا قىلىشــتىن ئىبارەتتــۇر، ئىستىســقا ئۈچۈن جامائــەت بىلەن 
ئوقــۇش ســۈننەت بولــۇپ، ئەگــەر كىشــىلەر ئايرىــم – ئايرىــم ئــۆز ئالدىغــا نامــاز 

ــا جائىزدۇر)2(.  ئوقۇس

ئىستىسقا نامىزىنىڭ بۇرۇنقى دىنالردىمۇ بارلىقى

ئىستىســقا نامىــزى بۇرۇنقــى پەيغەمبەرلەرنىــڭ ئۈممەتلىرىدىمــۇ بــار ئىــدى. 
ــِه﴾  ــوىس لَِقْوِم ــى ُم ــدۇ: ﴿وَاِذاْستَْس ــداق دەي ــان كەرىمــدە مۇن ــاال قۇرئ ــالھ تائ ئال
يەنــى  »ئــۆز ۋاقتىــدا مۇســا ئەلەيھسســاالم قەۋمــى ئۈچــۈن ســۇ تەلــەپ قىلغــان 

ئىــدى«)3(. 

ئالــالھ تائــاال ئىستىســقا نامىزىنىــڭ جائىــز ئىكەنلىكىگــە ئىشــارەت قىلىــپ 
ــُت اْســَتْغِفُروا َربَُّكْم 

ْ
نــوھ ئەلەيھىسســاالمنىڭ قىسسىســىدە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َفُقل

ــم:  ــا( ئېيتتى ــەن )ئۇالرغ ــى )م ــْدراَراً﴾ يەن ــْم ِم ْيُك
َ
َء َعل

َ
ــما ــُل السَّ ــاراً يُرِْس َن َغفَّ

َ
ــُه ك إنَّ

»رەببىڭالردىــن مەغپىــرەت تىلــەڭالر، ئــۇ ھەقىقەتــەن مەغپىــرەت قىلغۇچىــدۇر. 
ئــۇ ســىلەرگە مــول يامغۇرنــى ياغــدۇرۇپ بېرىــدۇ«()4(

ئىستىســقا نامىــزى توغرۇلــۇق كەلگــەن ھەدىســلەرمۇ كــۆپ. ئەبــۇ ھۇرەيــرە 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە مۇنــداق قەيــت قىلىنغــان: 
ــن  ــى. ئاندى ــۈن چىقت ــقا ئۈچ ــى ئىستىس ــر كۈن ــاالم بى ــەر ئەلەيھسس »پەيغەمب
قىبلىگــە يۈزلىنىــپ تــۇرۇپ دۇئــا قىلــدى ۋە تونىنــى چۆرىــدى. ئاندىــن بىزگــە 

)1( بداية المجتهد 1 - توم 207 - بەت، القوانين الفقهية 78 - بەت.
)2( اللباب شرح الكتاب 1 - توم 67 - بەت، الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 413 - بەت.

)3( بەقەر سۈرىسى 60 - ئايەت.
)4( نوھ سۈرىسى 10 - 11 - ئايەتلەر.
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ئىمــام بولــۇپ ، قىرائىتىنــى ئۈنلــۈك قىلىــپ ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقــۇدى«)1(. 

ئىستىسقا نامىزىنىڭ كەيپىيىتى

ئىمــام ئەزەمدىــن باشــقىالرغا كــۆرە، ئىستىســقادا ئەزاننىــڭ ئورنىغــا: 
نامــاز  »توپلىنىــپ  يەنــى:  جامىئەتــۇن﴾  )ئەسســەالتۇ  جامعــة﴾  ﴿الصــالة 
ــدۇ.  ــاز ئوقۇلى ــن نام ــدۇ. ئاندى ــا چاقىرىلى ــىلەر نامازغ ــدۇر« دەپ، كىش ئوقۇلى
ــا  ــت نامىزىغ ــۇددى ھېي ــتىن خ ــر ئېيتماس ــەزان ۋە تەكبى ــزى ئ ــقا نامى ئىستىس
ئوخشــاش قىرائىتــى ئۈنلــۈك ئوقۇلىدىغــان ئىككــى رەكئــەت نامــازدۇر. نامازدىن 
كېيىــن ئىمــام ھېيــت نامىزىغــا ئوخشــاش ئىككــى خۇتبــە ئوقۇيــدۇ. ئىمــام ئەبــۇ 
يۇســۇفكە كــۆرە، بىــرال خۇتبــە كۇپايىــدۇر. خۇتبىــدە ئالــالھ تائاالدىــن يامغــۇر 

ــا قىلىنىــدۇ. ســوراپ دۇئ

ــۇر  ــن يامغ ــرەت، ئاندى ــن مەغپى ــپ ئالالھتى ھــەر كىشــى ئىســتىغفار ئېيتى
ياغــدۇرۇپ بېرىشــنى تىلەيــدۇ. ئىمــام قىبلىگــە قــاراپ ئولتــۇرۇپ ئىككــى قولىنى 
كۆتۈرگــەن ھالــدا، دۇئاغــا باشــاليدۇ. جامائــەت ئىمامنىــڭ ئارقىســىدا تــۇرۇپ 
ــادا ئالــالھ تائاالنىــڭ مــول يامغــۇر ياغــدۇرۇپ  دۇئاغــا »ئامىيــن« دەيــدۇ. دۇئ

بېرىشــىنى ۋە ھاالكەتتىــن ساقلىشــىنى تىلىســە بولىــدۇ)2(. 

كۇسۇف ۋە خۇسۇف نامازلىرى

كۇسۇف - كۈننىڭ تۇتۇلۇشى، خۇسۇف  - ئاينىڭ تۇتۇلۇشى دېگەنلىكتۇر.

كــۈن تۇتۇلغانــدا، ئالــالھ تائاالدىــن گۇناھالرنىــڭ مەغپىــرەت قىلىنىشــىنى 
ســوراپ خــۇددى جۈمــە ياكــى ھېيــت نامازلىرىغــا ئوخشــاش جامائــەت بىلــەن 
ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقــۇش پۈتــۈن فىقھىشۇناســالرنىڭ بىــردەك ئىتتىىپاقــى 
قۇرئــان كەرىمنىــڭ  تائــاال  ئالــالھ  دەلىلــى  بۇالرنىــڭ  بىلــەن ســۈننەتتۇر. 

)1( ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
)2( نور االيضاح ونجاة االرواح 38 - بەت، القوانين الفقهية 87 - بەت، مغني المحتاج 1 - توم 323 - بەت.
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وَانلََّهــاُر  ْيــُل 
َّ
الل آيَاتِــِه  ﴿َوِمــْن  ســۆزىدۇر:  مۇنــۇ  سۈرىســىدىكى  فۇسســىلەت 

ــْم  نُت
ُ
َقُهــنَّ إِن ك

َ
ِي َخل

َّ
َِّ ال َقَمــِر وَاْســُجُدوا هلِل

ْ
 لِل

َ
ــْمِس َوال  تَْســُجُدوا لِلشَّ

َ
َقَمــُر ال

ْ
ــْمُس وَال وَالشَّ

ــڭ  ــاي ئالالھنى ــەن ئ ــۈن بىل ــدۈز، ك ــەن كۈن ــى )كېچــە بىل ــُدوَن﴾  يەن ــاهُ َتْعُب إِيَّ
)قۇدرىتىنىــڭ( ئاالمەتلىرىدىنــدۇر. ئەگــەر ئالالھقىــال ئىبــادەت قىلىدىغــان 
بولســاڭالر، كۈنگــە ســەجدە قىلمــاڭالر، ئايغىمــۇ ســەجدە قىلمــاڭالر. )بەلكــى(

ــڭالر()1(.  ــال ســەجدە قىلى ــان ئالالھقى ــى ياراتق ئۇالرن

ــۇن،  ــەپەردە بولس ــى س ــۇش مەيل ــزى ئوق ــۇف نامى ــدا كۇس ــۈن تۇتۇلغان ك
مەيلــى مۇقىــم بولســۇن، مەيلــى ئــەر بولســۇن، مەيلــى ئايــال بولســۇن، بــەش 
ۋاخ نامــاز ئوقۇشــى پــەرز بولغــان ھــەر قانــداق مۇســۇلمان كىشــى ئۈچــۈن 
ســۈننەتتۇر. چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ كــۈن تۇتۇلغانــدا كۇســۇف 
نامىــزى ئوقۇغانلىقــى ئىمــام بۇخــارى ۋە مۇســلىمالر رىۋايــەت قىلغان »ســەھىھ« 
ھەدىســلەر بىلــەن ســابىتتۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالمنىڭ ئوغلــى ئىبراھىــم 
ۋاپــات بولغــان كۈنىــدە كــۈن تۇتۇلغــان بولــۇپ، بــەزى كىشــىلەر »پەيغەمبــەر 
ــدى«  ــۈن تۇتۇل ــەۋەبلىك ك ــى س ــات بولغانلىق ــى ۋاپ ــاالمنىڭ ئوغل ئەلەيھىسس
دېيىشــكەندە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم خۇتبــە ئوقــۇپ مۇنــداق دېگــەن: 
»كــۈن ۋە ئــاي ئىنســانالردىن بىرەرســىنىڭ ئۆلۈمــى ئۈچــۈن تۇتۇلمايــدۇ. لېكىن 
ئــۇ ئىككىســى )نىــڭ تۇتۇلىشــى(، ئالالھنىــڭ )ئىنســانالرنى ئاگاھالندۇرىدىغــان( 
تۇتۇلغىنىنــى  كۈننىــڭ  ۋە  ئــاي  ئاالمەتلــەردۇر.  بولغــان  ئاالمەتلىرىدىــن 

ــۇرۇڭالر«)2(.  ــقا ت ــاز ئوقۇش ــالھ ئۈچــۈن نام ــڭالردا، ئال كۆرگىنى

كۇسۇف ۋە خۇسۇف نامازلىرىنىڭ ئوقۇلۇش كەيپىيىتى

ــدۇ.  ــدۇ، خۇتبىمــۇ ئوقۇلماي ــر ئېيتىلماي ــەزان ۋە تەكبى ــدا ئ كۇســۇف نامىزى
يەنــى:  جامىئەتــۇن﴾  )ئەسســەالتۇ  جامعــة﴾  ﴿الصــالة  ئورنىغــا:  ئەزاننىــڭ 
ــدۇ. كۇســۇف  ــا چاقىرى ــدۇ« دەپ، كىشــىلەرنى نامازغ ــاز ئوقۇلى ــپ نام »توپلىنى

)1( الدرالمختار1 – توم 789 - بەت، بدائع الصنائع 1 - توم 280 -بەت.
)2( بۇخارى رىۋايىتى.
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ــام  ــەن ئىم ــۇف بىل ــۇ يۇس ــام ئەب ــدۇ. ئىم ــراق ئوقۇلى ــەت ئۇزۇن ــدا قىرائ نامىزى
ــە  ــام ئەزەمگ ــا ئىم ــدۇ. ئەمم ــۈك ئوقۇلى ــەت ئۈنل ــۆرە، قىرائ ــە ك مۇھەممەدلەرگ
ــەجدىلىرىنى  ــۇ ۋە س ــڭ رۇك ــى رەكئەتنى ــەر ئىكك ــدۇ. ھ ــى ئوقۇلى ــۆرە مەخپ ك
ــۇرۇپ  ــاراپ ئولت ــە ق ــام قىبلىگ ــن، ئىم ــن كېيى ــۈننەتتۇر. نامازدى ــش س ئۇزارتى
ــرەت  ــن مەغپى ــالھ تائاالدى ــە ئال ــۈن ئېچىلغۇچ ــى ك ــۇرۇپ، تاك ــۆرە ت ــى ئ ياك

ــدۇ. ــن« دەي ــا »ئامىي ــەت دۇئاغ ــدۇ، جامائ ــا قىلى ــەپ دۇئ تىل

ئەممــا ئــاي تۇتۇلغــان ۋاقىتتــا، جامائــەت بولــۇپ توپالنماســتىن، ھەركىــم 
ئــۆز ئۆيىــدە، ئــۆز ئالدىغــا خــۇددى نەپلــە نامازالرغــا ئوخشــاش ئىككــى رەكئەت 

خۇســۇف نامىــزى ئوقــۇش ســۈننەتتۇر)1(. 

قورقۇنچ نامىزى ۋە ئۇنىڭ ئوقۇلىشى

ــۇم  ــىز ھۇج ــڭ تۇيۇقس ــى يىرتقۇچالرنى ــمەن ياك ــزى - دۈش ــچ نامى قورقۇن
ــە  ــى ئىككىگ ــەرز نامازالرن ــارائىتالردا پ ــان ش ــق بولغ ــى ئېنى ــش ۋەھىمىس قىلى

ــۇر. ــۇش دېمەكت ــەن ئوق ــات بىل ــم كەيپىي ــۈپ ئايرى بۆلۈن

ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمدە قورقۇنــچ نامىزىنىڭ ئوقۇلــۇش كەيپىيىتىنى 
َتُقــْم َطائَِفٌة 
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)جىھادتــا( بىللــە بولــۇپ ئــۇالر بىلــەن نامــاز ئوقۇماقچــى بولغىنىڭــدا، ئۇالرنىــڭ 

بىــر پىرقىســى ســەن بىلــەن بىرلىكتــە نامازغــا تۇرســۇن، قوراللىرىنــى )ئېھتىيــات 

ــوم  ــاب 1 - ت ــرح الكت ــاب ش ــەت، اللب ــوم 789 - ب ــار1 – ت ــةر، الدرالمخت ــوم 433 – 436 - بەتل ــر 1 - ت ــح القدي )1( فت
ــەت. 66 - ب
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ــۇالر  ــن ئ ــن كېيى ــپ بولغاندى ــەجدىگە بېرى ــۇن، س ــدا تۇتس ــىدىن( يېنى يۈزىس
ئارقاڭالرغــا ئۆتــۈپ تۇرســۇن، )ئۇالرنىــڭ ئورنىغــا( نامــاز ئوقۇمىغــان ئىككىنچــى 
ــق  ــاز ئوقۇســۇن، ئېھتىياتچانلى ــە نام ــەن بىرلىكت ــە كېلىــپ ســەن بىل ــر پىرق بى
بىلــەن ھوشــيار تۇرســۇن. قوراللىرىنــى يېنىــدا تۇتســۇن، كاپىــرالر ســىلەرنىڭ 
شــۇنىڭ  قېلىشــىڭالرنى،  غەپلەتتــە  ئەشــيالىرىڭالردىن  قوراللىرىڭالردىــن، 
ــدۇ.  ــارزۇ قىلى ــال )تۇيۇقســىزدىن( ھۇجــۇم قىلىشــنى ئ ــەن ســىلەرگە بىردىن بىل
ــى  ــا ياك ــان بولس ــق بولىدىغ ــەۋەبلىك قىيىنچىلى ــۇر س ــىلەرگە يامغ ــەر س ئەگ
كېســەل بولســاڭالر، )بــۇ چاغــدا( قوراللىرىڭالرنــى قويــۇپ قويســاڭالر ســىلەرگە 
ــالھ  ــۇڭالر، ئال ــال ئېھتىياتچــان ۋە ھوشــىيار بول ــدۇ،. يەنى ــاھ بولماي ــچ گۇن ھې

ــازاب تەييارلىــدى()1(. ــرالر ئۈچــۈن خــار قىلغۇچــى ئ ــەن كاپى ھەقىقەت

قورقۇنــچ نامىزىــدا، ئىســالم فىقھىشــۇناس ئالىملىرىنىــڭ بىــردەك ئىتتىپاقى 
بىلــەن تۆۋەندىكــى ئىككــى ئىــش جائىــزدۇر:

 )1( ئــۇرۇش ئەسناســىدا مۇجاھىدالرنىــڭ پــەرز نامازالرنــى يۇقىرىقــى 
ئايەتتــە كۆرســىتىلگەن شــەكلىدە ئوقۇشــى جائىــزدۇر.

 )2( شــىددەتلىك قورقۇنــچ تۈپەيلــى، مۇجاھىدالرنىــڭ بىــر يەرگــە كېلىــپ، 
جامائــەت بولــۇپ نامــاز ئوقۇشــى مۇمكىــن بولمىغــان شــارائىتتا، ئۇالرنىــڭ 
نامازالرنــى ئۆزلىــرى تۇرغــان يېرىــدە، يالغــۇز ئــۆز ئالدىغــا ئوقۇشــى جائىــزدۇر. 
ــى  ــۇق كەيپىيىت ــى تول ــۇپ، نامازن ــتىدە بول ــرى ئۈس ــاش قوراللى ــۇنداقال قاتن ش
ــا  -  ــى ئىم ــان پېت ــتىدە تۇرغ ــاش ئۈس ــدا، قاتن ــن بولغان ــۇش قىيى ــەن ئوق بىل
ــە  ــى قىبلىگ ــڭ يۈزلەنگــەن تەرىپ ــزدۇر. ئۇالرنى ــەن ئوقۇشــى جائى ئىشــارەت بىل
توغــرا كەلســۇن ياكــى كەلمىســۇن پــەرق يوقتــۇر. يەنــى قاتنــاش قايســى تەرەپكە 
يۈزلەنگــەن بولســا شــۇ تــەرەپ ئۇالرنىڭ قىبلىســى بولــۇپ بەلگىلەنگــەن بولىدۇ.

مۇستەھەب نامازالر

)1( نسا سۈرىسى 102 - ئايەت.
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مۇســتەھەب نامــازالر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بەزىــدە ئوقۇغــان ياكــى 
باشــقىالرنىڭ ئوقۇشــىغا يــول قويغــان، تەكىتلىــك ســۈننەت دەرىجىســىگە 
يەتمىگــەن نامــازالر بولــۇپ، تەكىتســىز ســۈننەت قاتارىدىــن ســانىلىدۇ. ئــۇالر 

تۆۋەندىكىچــە:

 )1( تەھىيەتۇل مەسجىد نامىزى

 )2( چاشگاھ نامىزى

 )3( تەھەججۇد نامىزى

 )4( تاۋاپ نامىزى

1 - تەھىيەتۇل مەسجىد نامىزى

تەھىيەتــۇل مەســجىد نامىــزى ― مەســجىدكە ســاالم بېرىــش دېمەكتــۇر. 
بىلــەن مەســجىدكە كىرگــەن  ۋاقىتتــا، قايســىبىر مەقســەت  بىــر  قانداقــال 
نامىــزى  مۇســۇلمان كىشــىنىڭ ئىككــى رەكئــەت »تەھىيەتــۇل مەســجىد« 
ــدۇ:  ــداق دەي ــە مۇن ــۇ ھەقت ــەر ئەلەيھىسســاالم ب ئوقۇشــى ســۈننەتتۇر. پەيغەمب
ــۇل  ــەت تەھىيەت ــى رەكئ ــدە ئىكك ــڭالر مەســجىدكە كىرگىنى ــىلەرنىڭ بىرى »س

مەســجىد نامىــزى ئوقۇماســتىن ئولتۇرمىســۇن«)1(. 

تەھىيەتۇل مەسجىد نامىزىنىڭ ۋاقتى

تەھىيەتــۇل مەســجىد نامىــزى مەســجىدكە كىرىــپ، ئولتۇرۇشــتىن بــۇرۇن 
ــۇرۇپ  ــە ت ــۇ، يەن ــن كېيىنم ــۇرۇپ بولغاندى ــى ئوقۇماســتىن ئولت ــدۇ. ئۇن ئوقۇلى
ئوقۇســا بولىــدۇ. مەســجىدكە زىيــارەت، ئىلىــم تەھســىل قىلىــش ۋە باشــقا 
قانداقــال بىــر مەقســەت بىلــەن كىرگەن مۇســۇلمان كىشــى بــۇ نامازنــى ئوقۇيدۇ. 
ئەممــا مەســجىدكە قانداقــال بىــر نامازنــى ئوقــۇش ئۈچــۈن كىرىــش تەھىيەتــۇل 
ــۇش  ــاز ئوق ــى مەســجىدكە نام ــدۇ. يەن ــى تولدۇرى ــڭ ئورنىن مەســجىد نامىزىنى

)1( بۇخارى رىۋايىتى.
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ــى  ــۇل مەســجىد نامىزىن ــار كەلســە تەھىيەت ئۈچــۈن كىرگــەن كىشــى ۋاقىــت ت
ئوقۇمىســىمۇ بولىــدۇ.

مەســجىدتە تەلىــم ئېلىــش ياكــى مەســجىدنى رېمونــت قىلىــش ياكــى 
ــكە  ــم كىرىش ــە قېتى ــر قانچ ــدە بى ــجىدكە كۈن ــەن مەس ــەۋەبلەر بىل ــقا س باش
مەجبــۇر بولىدىغــان كىشــى بىــر قېتىمــال تەھىيەتــۇل مەســجىد نامىــزى ئوقۇســا 
يېتەرلىكتــۇر. جۈمــە نامىزىنــى ئوقــۇش ئۈچــۈن مەســجىدكە كىرگــەن كىشــىلەر 
ئولتۇرۇشــتىن بــۇرۇن ياكــى ئولتۇرۇپ بولغان بولســىمۇ، تــۇرۇپ ئىككى رەكئەت 
تەھىيەتــۇل مەســجىد نامىــزى ئوقۇيــدۇ. ئەممــا ئىمــام خۇتبــە ئوقــۇش ئۈچــۈن 
مۇنبەرگــە چىقىشــى بىلــەن نامــاز ئوقۇشــقا ۋە ســۆز قىلىشــقا بولمايــدۇ. خۇتبىنى 
قــوالق ســېلىپ ئــاڭالش ۋاجىپتــۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالم بۇنــى تەكىتلــەپ 
ــى  ــدا، يېنىڭدىك ــىنى ئوقۇۋاتقان ــڭ خۇتبىس ــام جۈمەنى ــەن: »ئىم ــداق دېگ مۇن
ھەمراھىڭغــا »جىــم ئولتــۇر، خۇتبىنــى تىڭشــا« دېيىشــىڭنىڭ ئۆزىمــۇ خۇتبىغــا 

قــۇالق ســالمىغانلىق بولىــدۇ«)1(. 

ھەنەفىــي مەزھىپىگــە كــۆرە، ئىمــام خۇتبــە ئوقۇۋاتقانــدا تەھىيەتــۇل 
ــدۇر.  ــرۇھ تەھرىمى ــۇش مەك ــغۇل بول ــەن مەش ــۇش بىل ــزى ئوق ــجىد نامى مەس
چۈنكــى خۇتبىنــى تىڭشــاش ۋاجىــپ، تەھىيەتــۇل مەســجىد نامىزىنــى ئوقــۇش 
ــم  ــداش ســۈننەتنى ئورۇنداشــتىن مۇھى ــى ئورۇن ــى ۋاجىپن ســۈننەتتۇر. مەلۇمك
ــن  ــجىد نامىزىدى ــۇل مەس ــاش تەھىيەت ــى تىڭش ــۇڭا خۇتبىن ــدۇر. ش ۋە ئەۋزەل

زۆرۈردۇر.

خۇتبــە  ئىمــام  كــۆرە،  مەزھەپلىرىگــە  ھەنبەلىــي  ۋە  شــافىئىي  ئەممــا 
ئوقۇۋاتقــان بولســىمۇ تەھىيەتــۇل مەســجىد نامىزىنــى ئوقــۇش جائىــزدۇر. بــۇالر 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــۇ ھەدىســىنى دەلىــل قىلغــان: »ســىلەرنىڭ 
بىرىــڭالر جۈمــە نامىزىغــا كەلگەنــدە، ئىمــام خۇتبــە ئوقــۇپ تۇرغــان بولســىمۇ، 

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــزى ئوقۇســۇن«)1(.  ــۇل مەســجىد نامى ــەت تەھىيەت ئىككــى رەكئ

يــەر يۈزىدىكــى جىمــى مەســجىدلەرنىڭ ھۆرمىتــى كىرگۈچىلەرنىــڭ ئىككــى 
ــدەك،  ــەن ئىپادىلەنگىنى ــزى ئوقۇشــى بىل ــۇل مەســجىد نامى ــەت تەھىيەت رەكئ
مەســجىدى ھەرەمنىــڭ ھۆرمىتــى كەئبىنــى يەتتــە قېتىــم تــاۋاپ قىلىــش بىلــەن 

ئىپادىلىنىــدۇ)2(. 

2 - چاشگاھ نامىزى

چاشــگاھ ― كــۈن تولــۇق چىقىــپ بولغاندىــن باشــالپ پىشــىن ۋاقتىغــا 45 
مىنــۇت قالغىچىلىــك بولغــان ۋاقىتــالر دېمەكتــۇر. چاشــگاھ ۋاقتىــدا ئــەڭ ئــاز 
ــەر  ــۇش تەكىتســىز ســۈننەتتۇر. پەيغەمب ــاز ئوق ــەت نام ــدە ئىككــى رەكئ دېگەن
ئەلەيھسســاالم بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: »كىمىكــى ئىككــى رەكئەت چاشــگاھ 
نامىــزى ئوقۇشــنى ئۆزىگــە ئــادەت قىلىدىكــەن، ئۇنىــڭ گۇناھلىــرى دېڭىزنىــڭ 

كۆپۈكىــدەك كــۆپ بولســىمۇ مەغپىــرەت قىلىنىــدۇ«)3(. 

چاشــگاھ نامىــزى ئىككــى رەكئــەت ئوقۇلغىنىــدەك، تــۆت ياكــى ســەككىز 
رەكئەتمــۇ ئوقۇلىــدۇ.

3 - تەھەججۇد )كېچە( نامىزى

ــەن  ــى بىل ــەت  - ئىبادىت ــڭ تائ ــالھ تائاالنى ــدە ئال ــۇد ― كېچى تەھەجج
ــداق  ــاپ مۇن ــى ماخت ــاال مۇئمىنلەرن ــالھ تائ ــۇر. ئال ــۇش دېمەكت ــغۇل بول مەش
ْيــِل َمــا َيْهَجُعــوَن﴾ يەنــى ﴿ئــۇالر كېچىســى ئــاز 

َّ
 ِمــَن الل

ً
لِيــال

َ
دەيدۇ:﴿َكنُــوا ق

ئۇخاليتتــى﴾)4(. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالم مۇنــداق دەپ كۆرســەتكەن: »تەھەججۇدنــى 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( بدايە المجتھد 1 - توم 158 - بەت، اللباب شرح الكتاب 1 - توم115 - بەت، مراقي الفالح 88 - بەت.

)3( ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.
)4( زارىيات سۈرىسى 17 - ئايەت.
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تــەرك قىلمــاڭالر. ئــۇ ســىلەردىن بــۇرۇن ئۆتكــەن ياخشــى زاتالرنىــڭ ئادىتىدۇر. 
ئــۇ، ســىلەرنىڭ ئالالھقــا يېقىــن بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن ۋەســىلە، خاتالىقالرنــى ۋە 

گۇناھالرنــى يوققــا چىقارغۇچــى ھــەم ئۇالردىــن يىــراق قىلغۇچىــدۇر«)1(. 

تەھەججۇدنىــڭ پەزىلىتــى توغرىســىدا پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالم مۇنــداق 
دېگــەن: »پــەرز نامازالردىــن قالســا، ئــەڭ ئــەۋزەل نامــاز كېچىنىــڭ ئاخىرقــى 

ــدۇر«)2(.  ــدا ئوقۇلغــان )تەھەججــۇد( نامىزى يېرىمى

قىيامــدا ئــۇزۇن تــۇرۇش ســەجدىدە ئــۇزۇن تۇرغاندىــن ياخشــىدۇ. چۈنكــى 
قىيامــدا ئــۇزۇن تــۇرۇش ئارقىلىــق قىرائەتنــى كۆپــرەك ئوقۇغىلــى بولىــدۇ. 
ســەجدىدە ئۇزۇنــراق تــۇرۇش ئارقىلىــق تەســبىھنى كۆپــرەك ئوقۇغىلــى بولىــدۇ. 
شۈبھىســىزكى، قۇرئــان ئوقــۇش تەســبىھ ئېيتقاندىــن ئەلۋەتتــە ئەۋزەلــدۇر)3(. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن قانــداق ئوقۇلغــان نامــاز ئــەڭ ئــەۋزەل 
نامــاز؟ دەپ ســورالغىنىدا: »قىيامــدا ئــۇزۇن تۇرۇلغــان نامــاز – ئــەڭ ئــەۋزەل 

ــەن)4(.  ــاۋاب بەرگ ــازدۇر« دەپ ج نام

تەھەججۇد نامىزىدا مۇنۇ دۇئانى ئوقۇش ئەۋزەلدۇر:

ــُك 
ْ
ــَك ُمل

َ
ــُد، ل َْم ــَك احلْ

َ
ــنَّ َول ــْن فِيِه ْرِض َوَم

َ
ــَمَواِت َواأل ــُم السَّ يِّ

َ
ــَت ق نْ

َ
ــُد أ َْم ــَك احلْ

َ
ــمَّ ل ُه

َّ
الل

َْمــُد  ــَك احلْ
َ
ْرِض، َول

َ
ــَمَواِت َواأل نْــَت نـُـوُر السَّ

َ
َْمــُد أ ــَك احلْ

َ
، َول ْرِض َوَمــْن فِيِهــنَّ

َ
ــَمَواِت َواأل السَّ

 ، ــقٌّ ــاُر َح ، َوانلَّ ــقٌّ ــُة َح َنَّ ، َواجلْ ــقٌّ ــَك َح
ُ
ْول

َ
، َوق ــقٌّ ــاُؤَك َح ــقُّ ، َولَِق َ ــُدَك احلْ ، َوَوْع ــقُّ َ ــَت احلْ نْ

َ
أ

ــَك 
َ
ــمَّ ل ُه

َّ
، الل ــقٌّ ــاَعُة َح ، َوالسَّ ــقٌّ َم  - َح

َّ
ــل ــِه َوَس ْي

َ
ــٌد  - َصــىَّ اهلُل َعل ، َوُمَمَّ ــقٌّ ــوَن َح َوانلَّبِيُّ

ْــَك  َنْبــُت، َوبِــَك َخاَصْمــُت، َوإِلَ
َ
ْــَك أ ــُت، َوإِلَ

ْ ْيــَك تََوكَّ
َ
ْمُت، َوبِــَك آَمْنــُت َوَعل

َ
ْســل

َ
أ

ُم  ــدِّ ُمَق
ْ
ــَت ال نْ

َ
ــُت، أ ْن

َ
ْعل

َ
ــا أ ْرُت َوَم ْسَ

َ
ــا أ ــْرُت، َوَم خَّ

َ
ــا أ ــُت َوَم ْم دَّ

َ
ــا ق ــْر ىِل َم ِف

ْ
اغ

َ
ــُت، ف ْم

َ
َحاك

نْــَت  يەنــى  »ئــى ئالــالھ! جىمــى ھەمدۇســانا ســاڭا 
َ
 أ

َّ
َ إاِل

َ
ــُر، الَ إِل ُمَؤخِّ

ْ
نْــَت ال

َ
وَأ

ــقۇرۇپ  ــىدىكىلەرنى باش ــڭ ئارىس ــن ۋە ئۇالرنى ــمان، زېمى ــەن ئاس ــتۇر، س خاس

)1( تىرمىزى رىۋايىتى.
)2( مۇسلىم، ئىبنى خۇزەيمە 2 - جىلد 176 - بەت.

)3( الفقە اإلسالمي وأدلتە 2 - توم 48 - بەت.
)4( مۇسلىم، ئەھمەد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
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ــن ۋە  تۇرغۇچىســەن. جىمــى ھەمدۇســانا ســاڭا خاســتۇر، ســەن ئاســمان، زېمى
ئۇالرنىڭ ئارىســىدىكىلەرنىڭ پادىشاھىســەن. جىمى ھەمدۇســانا ســاڭا خاســتۇر، 
ســەن ئاســمان، زېمىــن ۋە ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكىلەرنىڭ نۇرىســەن. جىمــى 
ھەمدۇســانا ســاڭا خاســتۇر، ســەن ھەقســەن، ۋەدىلىرىــڭ ھــەق، ســۆزۈڭ ھــەق، 
ــەت  ــەق، قىيام ــەق، دۇزاخ ھ ــەت ھ ــەق، جەنن ــىمىز ھ ــەن ئۇچرىشىش ــەن بىل س
ھــەق، پەيغەمبەرلــەر ھــەق، مۇھەممــەد )ئەلەيھىسســاالم( ھەقتــۇر. ئــى ئالــالھ! 
ســاڭا بويســۇندۇم، ســاڭا يۆلەندىــم، ســاڭا ئىمــان كەلتــۈردۈم، ســاڭا قايتتىــم، 
ســېنىڭ ئۈچــۈن دەۋاالشــتىم ۋە ئىشــلىرىمنى ســاڭا تاپشــۇردۇم، ئىلگىــرى قىلغان 
ۋە كېيىــن قىلغــان، ئاشــكارا قىلغــان ۋە يوشــۇرۇن قىلغــان جىمــى گۇناھلىرىمنــى 
مەغپىــرەت قىلغىن. ســېنىڭ باشلىنىشــىڭ يوق، ســەن مەڭگۈلۈكســەن، ســەندىن 

باشــقا ھەقىقىــي ئىــالھ يوقتــۇر«))). 

ســەھەرلەردە ئالــالھ تائاالدىــن كۆپلــەپ مەغپىــرەت تىلــەش ۋە ئىســتىغفارنى 
كــۆپ ئېيتىــش مۇســتەھەب ئەمەللىرىدىــن بولــۇپ، ســاۋابى كۆپتــۇر. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ئىســتىغفارنىڭ ئــەڭ ئەۋزىلىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: 
لُهم 

ّ
»سەييىدۇلئىســتىغفار )ئىســتىغفارنىڭ ئــەڭ ئەۋزىلــى( مۇنــۇ ئىســتىغفاردۇر: ﴿اَل

ْقَتــي وَأنـَـا َعْبــُدَك وأنــا ع عهــدك ووعــدك ما اســتطعت أعوذ بك 
َ
نـْـَت َخل

َ
أنــَت َرّب الَ هلإ إال أ

مــن رش مــا صنعــت أبــوء لــك بنعمتــك ع وأبــوء لــك بذنــي فاغفــر ل فإنــه ال يغفــر النوب 
إال أنــت﴾ يەنــى  »ئــى ئالــالھ! ســەن مېنىــڭ رەببىمســەن، ســەندىن باشــقا مەبــۇد 
يــوق، ســەن مېنــى ياراتتىــڭ، مــەن ســېنىڭ بەندەڭمــەن، مــەن )پەيغەمبەرلەرنىــڭ 
تىلــى ئارقىلىــق مەندىــن ئالغــان( ئەھدەڭنــى ۋە ۋەدەڭنــى كۈچۈمنىــڭ يېتىشــىچە 
ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــقا تىرىشــىمەن. ســاڭا ســىغىنىپ ئىشــلىرىمنىڭ يامانلىقىدىــن 
پانــاھ تىلەيمــەن. مــاڭا ئاتــا قىلغــان نېمەتلىرىڭنــى تونۇيمــەن ۋە گۇناھلىرىمنــى 
ئېتىــراپ قىلىمــەن. ئــى ئالــالھ! گۇناھلىرىمنــى مەغپىــرەت قىلغىــن، ھەقىقەتــەن 

)1( بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.



426

گۇناھالرنــى ســەندىن بۆلــەك مەغپىــرەت قىلغۇچــى يوقتــۇر«)1(. 

تەھەججۇد نامىزىنىڭ كەيپىيىتى

تەھەججــۇد نامىــزى ئىككــى رەكئەتتــە ياكــى تــۆت رەكئەتتــە بىــر ســاالم 
بېرىپمــۇ ئوقۇلىــدۇ. ئەممــا ئىككــى رەكئەتتــە بىــر ســاالم بېرىــپ ئوقــۇش 
ئەۋزەلرەكتــۇر. بــۇ ھەقتــە پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالم: »كېچــە نامىــزى ئىككــى، 

ــەتكەن)2(.  ــدۇ« دەپ كۆرس ــپ ئوقۇلى ــى قىلىنى ئىكك
ــاالم  ــر س ــە بى ــى رەكئەتت ــەر ئىكك ــى ھ ــۇد نامىزىن ــەدس، تەھەجج ــۇ ھ ب
بېرىــپ ئوقۇشــنىڭ ئەۋزەللىكنــى كۆرســىتىدۇ. ئەممــا، ھەربىــر تــۆت رەكئەتتــە 

ــدۇ. ــپ ئوقۇســىمۇ بولى ــر ســاالم بېرى بى
تەھەججۇد نامىزى ئېزى ئىككى رەكئەتتىن باشلىنىپ، كۆپىنىڭ چېكى يوقتۇر. 

تەھەججۇد نامىزىنىڭ ۋاقتى

بــۇ ھەقتــە كەلگــەن ھەدىســلەرگە ئاساســالنغاندا، تەھەججــۇد نامىزىنىــڭ 
ــڭ  ــۇ دۇئاالرنى ــدۇر. ب ــن بىرى ــى ئۈچتى ــڭ ئاخىرق ــى كېچىنى ــەۋزەل ۋاقت ــەڭ ئ ئ
ئــەڭ  ئۈچــۈن  قىلىنىشــى  مەغپىــرەت  ۋە گۇناھالرنىــڭ  بولۇشــى  ئىجابــەت 
ــالھ  ــەن: »ئال ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھسس ــالردۇر. پەيغەمب ــىپ ۋاقىت مۇناس
ــا ئاســمىنىغا )بىرىنچــى ئاســمانغا(  ــدا، دۇني ــرى قالغان ــن بى ــڭ ئۈچتى كېىچىنى
ــەت  ــىنى ئىجاب ــڭ دۇئاس ــەن، ئۇنى ــا قىلىدىك ــاڭا دۇئ ــى م ــىدۇ ۋە »كىمك چۈش
ــى ســورايدىكەن، ســورىغان نەرسىســىنى  ــن ھاجىتىن ــەن، كىمكــى مەندى قىلىم
بېرىمــەن، كىمكــى مەندىــن مەغپىــرەت تىلەيدىكــەن، ئۇنىــڭ گۇناھلىرىنــى 

ــدۇ«)3(. ــدا قىلى ــەن« دەپ نى ــرەت قىلىم مەغپى

قەدىر كېچىسى ۋە زۇلھەججىنىڭ ئالدىنقى ئون كۈنى

قەدىــر كېچىســىنىڭ شــەرىپىگە نائىــل بولۇش ئۈچــۈن رامىزاننىــڭ ئاخىرقى 

)1( بۇخارى رىۋايىتى.
)2( مۇسلىم رىۋايىتى.
)3( بۇخارى رىۋايىتى.
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ــڭ  ــون كۈنىنى ــى ئ ــڭ ئالدىنق ــە ئېيىنى ــدە، زۇلھەجج ــڭ كېچىلىرى ــون كۈنىنى ئ
كېچىلىرىــدە ۋە بارائــەت )شــەبان ئېيىنىــڭ 15– كېچىســى( ئوخلىماســتىن 

ئىبــادەت قىلىشــنىڭ ســاۋابى ناھايىتــى كۆپتــۇر.

ئاخىرقــى  دېگــەن: »رامىزاننىــڭ  مۇنــداق  ئەنھــا  رەزىيەلالھــۇ  ئائىشــە 
ئــون كۈنــى كىرگەنــدە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم كېچىســى ئۇخلىمايتتــى، 

باغاليتتــى«)1(. بېلىنــى  ئىبادەتكــە  ۋە  ئويغىتاتتــى  ئائىلىســىدىكىلەرنى 

كۈنىنىــڭ  ئــون  ئالدىنقــى  زۇلھەججىنىــڭ  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
پەزىلىتــى توغرۇلــۇق مۇنــداق دېگــەن: »ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈن ئالــالھ 
ــۇر،  ــۈن يوقت ــق ك ــۇ يېقىملى ــون كۈنىدىنم ــى ئ ــڭ ئاۋۋالق ــا زۇلھەججىنى تائاالغ
ئۇنىــڭ ھەربىــر كۈنىنىــڭ روزىســى بىــر يىللىــق روزىغــا، ئىبــادەت بىلــەن 

ئۆتكۈزۈلگــەن ھەربىــر كېچىســى قەدىــر كېچىســىگە تــەڭ كېلىــدۇ«)2(. 

بارائەت كېچىسى

بارائــەت كېچىســى توغرۇلــۇق پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: 
»شــەبان ئېيىنىــڭ 15  - كۈنــى كەلگەنــدە، ئۇنىــڭ كېچىســىنى ئىبــادەت 
ــۈن  ــىمى ك ــۇ ئاخش ــۈزۈڭالر. ئ ــەن ئۆتك ــۇش بىل ــى روزا تۇت ــەن، كۈندۈزىن بىل
پېتىــش بىلەنــال ئالــالھ تائــاال بىرىنچــى ئاســمانغا چۈشــىدۇ ۋە شــۇ كېچىســى 
تــاڭ ئاتقۇچــە »مەندىــن مەغپىرەت ســورايدىغانالر بولســا، مەغپىــرەت قىلىمەن، 
مەندىــن رىزىــق تىلەيدىغانــالر بولســا رىزىــق بېرىمــەن« دەپ جاكاراليــدۇ«)3(. 

بارائەت كېچىسىدىكى بىدئەتلەر

ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا رىۋايــەت قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: »پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم باشــقا ئايــالردا شــەئبان ئېيىدىكىــدەك كــۆپ رۇزا تۇتمايتتــى. 

)1( مۇسلىم رىۋايىتى.
)2( تىرمىزى رىۋايىتى.

)3( ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
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ــۇق دېگــۈدەك رۇزا تۇتاتتــى«)1(. شــەئباندا تول

ئەبۇ مۇســا ئەلئەشــئەرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
مۇنــداق دېگەنلىكىنــى رىۋايــەت قىلىــدۇ: »ئالــالھ شــەئبان ئېيــى يېرىمالشــقان 
كۈنــى كېچىســى بەندىلىرىگــە كۆزىتىــپ، ئۇالرنىــڭ مۇشــرىك، ئاداۋەتخــور، 
ھەســەتخورلىرىدىن باشــقىلىرىنىڭ بارلىــق گۇناھلىرىنى مەغپىــرەت قىلىدۇ«)2(. 

بــۇ ھەدىســنى ئۆلىمــاالر تۆۋەندىكىچــە ئىزاھاليــدۇ: ئاتالمىــش ئەۋلىياالرغا، 
پىرىلەرگــە ۋە قانداقــال بىــر مەخلۇقاتقــا خــۇددى ئالــالھ تائاالغــا ئەقىــدە 
قىلغانــدەك ئەقىــدە قىلىــپ، تەبىئىــي چارىلــەر ســىرتىدا ئۇالردىــن مــەدەت ۋە 
يــاردەم تىلــەش ئارقىلىــق ئالــالھ تائاالغــا شــېرىك كەلتۈرگــەن ياكــى ئۇالردىــن 
ــنى  ــاپ بېرىش ــىتىلىك رول ئوين ــىدا ۋاس ــۆزى ئوتتۇرىس ــەن ئ ــاال بىل ــالھ تائ ئال
ســورىغان، قۇرئــان كەرىــم كۆرســەتكەن بەلگىلىمىلەرنــى ئىنــكار قىلغــان 
ياكــى ئۇنىڭغــا مەســخىرە ئارىالشــتۇرغان، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
تەلىمــات ۋە يوليۇرۇقلىرىغــا ئېتىبارســىز قــاراپ، ئۇنــى نەزىرىدىــن ســاقىت 
قىلغــان كىشــىلەرنى ئالــالھ تائــاال بــۇ كېچىــدە مەغپىــرەت قىلمايــدۇ. يەنــە بــۇ 
ھەدىســتە قەلبىگــە كۆرەلمەســلىك ۋە ئــاداۋەت ئوتلىرى ھۆكۈمــران بولىۋالغان، 
بــۇ  كىشــىلەرنىڭ  قۇتقۇزالمىغــان  ئۆزلىرىنــى  ئازگاللىرىدىــن  ھاكاۋۇرلــۇق 

ــدۇ. ــارەت بېرىلى ــا ئىش ــىۋە ئااللمايدىغانلىقىغ ــن نېس ــى مەغپىرەتتى كۈندىك

خەلقىمىــز ئارىســىدا بارائــەت كېچىســى توغرۇلــۇق بــەزى بىدئــەت ئىشــالر 
ســاقلىنىپ كەلمەكتــە. مەســىلەن:

ــۈز رەكئــەت   - بارائــەت كېچىســىدە بارائــەت نامىــزى دەپ، مەخســۇس ي
نامــاز ئوقــۇش.

 - بارائــەت كېچىســىدە كىشــىلەردىن بىھاجــەت بولىــدۇ، بــاال  - قازادىــن 

)1( بۇخارى رىۋايىتى.
)2( ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان، »سەھىھ« ھەدىس.
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يىــراق تۇرىــدۇ ۋە ئۆمــۈر ئــۇزۇن بولىــدۇ، دەپ ئالتــە رەكئــەت نامــاز ئوقــۇش.

ــە  ــۇ كېچىگ ــى دەپ، ب ــى دۇئاس ــەت كېچىس ــىدە بارائ ــەت كېچىس  - بارائ
ــش. ــا قىلى ــاپ دۇئ ئات

 - بارائەت كېچىسىنى قەدىر كېچىسى دەپ ئېتىقاد قىلىش.

ئىســالم دىنــى بــۇ ئىشــالرنىڭ ھېچقايسىســىغا بۇيرىغــان ئەمــەس. بــۇ ئايــدا 
قىلىدىغــان ئىبادەتلــەر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئوخشــاش كــۆپ رۇزا 
ــتۇر.  ــى قىلىش ــالىھ ئەمەللەرن ــى س ــەپ ياخش ــۇش، كۆپل ــان ئۇق ــۇش، قۇرئ تۇت
بارائــەت كېچىســى ياكــى باشــقا كۈنلەرنــى مۇئەييەنلەشــتۈرۈپ، شــەرىئەت 
بەلگىلىمىلىرىــدە ھېــچ ئاساســى بولمىغــان ئىبادەتلــەر بىلەن شــۇغۇلالنماي، بۇ 
ئــاي ۋە باشــقا ئايالرنىــڭ ئىمــكان يــار بەرگــەن كــۈن ۋە ۋاقىتلىرىــدا ئىبــادەت 
ۋە ياخشــى ئەمەللــەر بىلــەن كۆپــرەك شــۇغۇللىنىش ياخشــى ئەمەلگــە ياتىــدۇ.

كۈنىــدە  جۈمــە  ئاۋۋالقــى  ئاي(نىــڭ   -  7 )قەمەرىيــە  رەجــەب  ئەممــا 
ئوقۇلىدىغــان رەغائىــب نامىــزى شــەرىئەتتىن دەلىلــى بولمىغــان بىدئــەت )دىندا 

بۇيرۇلمىغان(نامــازدۇر)1(. 

4 - تاۋاپ نامىزى

كەئبىنــى تــاۋاپ قىلغــان كىشــىنىڭ تاۋاپنــى ئاخىرالشــتۇرۇپ بولــۇپ، 
مەقامــۇ ئىبراھىمنىــڭ ئارقىســىغا كېلىــپ ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقۇشــى 
تەكىتســىز ســۈننەتتۇر. جابىــر رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبەر ئەلەيھسســاالمنىڭ 
ھەججىســىنى بايــان قىلغــان ھەدىســىدە مۇنــداق دەپ رىۋايــەت قىلغــان: 
»پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالم كەئبىنــى يەتتــە قېتىــم تــاۋاپ قىلىــپ بولــۇپ، 
مەقامــۇ ئىبراھىمنىــڭ ئارقىســىدا تــۇرۇپ ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقــۇدى«)2(. 

ئەممــا مەســجىدى ھەرەمــدە ئــادەم كــۆپ بولغــان قىســتىالڭغۇ چاغــالردا 

)1( الفقە اإلسالمي وأدلتە2 - توم 49 -بەت.
)2( بۇخارى رىۋايىتى.
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باشــقىالرنىڭ تــاۋاپ قىلىشــىغا توســالغۇ بولماســلىق ئۈچــۈن بــۇ نامازنــى 
ــدۇر. ــۇش ئەۋزەل ــدە ئوق ــىبىر يېرى ــڭ قايس ــجىدى ھەرەمنى مەس

ئەســىر  بولمىغىچــە،  چىقىــپ  تولــۇق  كــۈن  كېيىــن  بامداتتىــن  نامــاز 
نامىزىدىــن كېيىــن كــۈن پاتقىچــە تــاۋاپ نامىــزى ئوقــۇش مەكرۇھتــۇر)1(. 

نەپلە نامازلىرى

نەپلــە لۇغەتتــە  - زىيــادە دېمەكتــۇر. ئىســالم ئاتالغۇســىدا پــەرز، ۋاجىــپ 
ــي  ــان، ئىختىيارى ــا قويۇلغ ــزدا يولغ ــا دىنىمى ــان، ئەمم ــۈننەت بولمىغ ــى س ياك
ئەمــەل  - ئىبــادەت دېمەكتــۇر. نەپلــە ئىبادەتلەرنىــڭ ســاۋابى كۆپتــۇر. نەپلــە 
ئىبادەتلــەر بەندىنىــڭ ئالالھقــا تېخىمــۇ يېقىنلىشىشــىغا ۋە پــەرز، ۋاجىــپ 
ئەمەللەرنــى ئــادا قىلىشــتىكى بــەزى كەمچىلىــك، نۇقســانالرنىڭ تولۇقلىنىشــىغا 

ــدۇ )2(.  ۋاســىتە بولى

ئالــالھ تائــاال نەپلــە ئەمەللەرنىــڭ مۇكاپاتلىــرى ھەققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: 
كٌِر َعلِْيــٌم﴾  يەنــى )كىمىكــى ئــۆز ئىختىيــارى بىلــەن 

َ
ــإنَّ اهلَل شــا

َ
َع َخــْراً ف ﴿َمــْن تَطــوَّ

ئەلۋەتتــە شــۈكۈرنىڭ  ئالــالھ  بىلســۇنكى،  قىلىدىكــەن،  ياخشــىلىق  بىــرەر 
ــدۇر()3(.  ــى بىلگۈچى ــدۇر ۋە  ھەممىن ــى بەرگۈچى مۇكاپاتىن

نەپلە نامىزى ھەققىدىكى مەسىلىلەر

مەنئــى  ئوقــۇش  )نامــاز  نامىزىنــى كېچــە  - كۈندۈزنىــڭ  نەپلــە   -  1
قىلىنغــان ۋاقىتالرنىــڭ ســىرتىدا( قايســىبىر ۋاقىتلىرىــدا ئوقۇشــقا بولىــدۇ. نەپلە 

ــدۇ. ــى بولماي ــۇم ۋاقت ــك مەل ــڭ بەلگىلى نامازلىرىنى
2 - نەپلــە نامىزىنــى ئىككــى رەكئــەت ياكــى تــۆت رەكئــەت ئوقۇشــقا 
بولىــدۇ. بۇندىــن كۆپــرەك ئوقۇماقچــى بولســا، ئىككــى رەكئەتتــە ياكــى تــۆت 

)1( الدر المختار1 - توم 343 - بەت.
)2( مراقي الفالح 80 - بەت، اللباب شرح الكتاب 1 - توم 52 - بەت.

)3( بەقەرە سۈرىسى 158 - ئايەت.
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ــدۇ. ــپ ئوقۇي ــاالم بېرى ــە س رەكئەتت
3 - نەپلــە ئىبادەتلىــرى مەيلــى نامــاز بولســۇن، مەيلــى روزا بولســۇن، 
مەيلــى باشــقا ئىبادەتلــەر بولســۇن، ئۇنــى باشــالش بىلــەن كىشــىنىڭ ئۈســتىگە 
يۈكلەنگــەن بولىــدۇ. يەنــى ئۇنــى ئــادا قىلىشــى ۋاجىــپ بولىــدۇ. ئەگــەر 
ــى ئاخىرىغىچــە داۋام  ــۇپ، ئۇن ــى باشــالپ بول ــە روزىن ــاز ياكــى نەپل ــە نام نەپل
قىلماســتىن بۇزىۋەتســە ياكــى بۇزۇلســا، بــۇ ۋاقىتتــا ئۇنىــڭ قازاســىنى قىلىــش 

ــدۇ. ــپ بولى ۋاجى
ــاش  ــق قاتن ــالن، ماشــىنا قاتارلى ــى پاراخــۇت، ئايروپى ــە نامازالرن 4 - نەپل
قۇراللىرىنىــڭ ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ ئوقۇشــمۇ جائىــزدۇر. قاتناشــنىڭ يۆنىلىشــى 
ــاراپ  ــە ق ــەن تەرەپك ــاش يۈزلەنگ ــەن بولســىمۇ، قاتن ــۇدۇل كەلمىگ ــە ئ قىبلىگ
ئوقۇســىمۇ بولىــدۇ. بــۇ ۋاقىتتــا قىبلىگــە قــاراش شــەرت قىلىنمايــدۇ. چۈنكــى 
َِّ الَمــْرُِق  دىنىمىــزدا قىيىنچىلىــق يوقتــۇر. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە: ﴿َوهلِل
ــو َفَثــمَّ وَْجُه اهللِ﴾  يەنى )مەشــرىقمۇ ۋە مەغرىپمــۇ ئالالھنىڭدۇر، 

ُّ
 تَُول

َ
أْيَنمــا

َ
وَالَمْغــرُِب ف

قايســى تەرەپكــە يۈزلەنمســڭالرمۇ، ئــۇ ئالالھنىــڭ تەرىپىــدۇر()1(. 
5 - نەپلــە نامازالرنــى ئــۆرە تۇرۇپ ئوقۇشــقا قۇدرىتى يېتىدىغان ھالالردىمۇ 
ئولتــۇرۇپ ئوقــۇش جائىــزدۇر. لېكىن ئۆزۈرســىز ئولتــۇرۇپ ئوقۇغاننىڭ ســاۋابى، 
ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇغاننىــڭ ســاۋابىدىن كەمــرەك بولىــدۇ. نەپلــە نامازنــى ئــۆرە 
تــۇرۇپ باشــالپ، كېيىــن ئولتــۇرۇپ ئوقۇســىمۇ بولىــدۇ. شــۇنىڭدەك نەپلــە 

نامازالرنــى بىــر نەرســىگە يۆلىنىــپ تــۇرۇپ ئوقۇســىمۇ جائىــزدۇر.

نەپلە ناماز ئوقۇش مەنئى قىلىنغان ۋاقىتالر

نەپلە ناماز ئوقۇش مەنئى قىلىنغان ۋاقىتالر تۆۋەندىكىچە:
1 - بامدات نامىزىدىن كېيىن.
2 - ئەسىر نامىزىدىن كېيىن.

3 - شام نامىزىدىن بۇرۇن.
4 - پــەرز نامازنىــڭ ۋاقتــى چىقىــپ كەتكىلــى ئــاز قالغانــدا ياكــى جامائــەت 

)1( بەقەر سۈرىسى 115- ئايەت.
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نامىزى باشــالنغاندا.
ــەرزى  ــڭ پ ــن جۈمەنى ــە چىققاندى ــب مۇنبەرگ ــە خاتى ــە كۈنلۈكت 5 - جۈم

ــك. ــۇپ بولغىچىلى ئوقۇل
6 - نامازغــا تەكبىــر ئېيتىلغاندىــن كېيىــن. ئەممــا بامداتنىــڭ ســۈننىتىنى 

ئوقۇشــقا بولىــدۇ.
7 - ھېيــت نامىــزى ئوقۇشــتىن ئــاۋۋال مەيلــى ئۆيــدە، مەيلــى مەســجىدتە 
نەپلــە نامــاز ئوقــۇش مەكرۇھتــۇر. ئەممــا نامازدىــن كېيىــن مەســجىدتە ئوقــۇش 

مەكــرۇھ، ئۆيــدە ئوقــۇش جائىــزدۇر.
8 - تەرەت قىستاپ قالغاندا.

9 - تائام ھازىرلىنىپ قالغاندا.

10 - »ئەرەفات«تــا پىشــىن بىلــەن ئەســىر ئىككــى نامازنــى جەمئــى قىلىپ 
ــى  ــى جەمئ ــەن ئىككــى نامازن ــەن خۇپت ــە« دە شــام بىل ئوقۇشــتا ۋە »مۇزدەلىف

قىلىــپ ئوقۇشــتا ئىككــى نامــاز ئارىســىدا نەپلــە نامــاز ئوقــۇش مەكرۇھتــۇر)1(.

نەپلە نامازالرنىڭ تۈرلىرى

1 - تەۋبە نامىزى

گۇنــاھ ســادىر قىلغــان كىشــى دەرھــال تەۋبــە قىلىشــى الزىــم. تەۋبىدىــن 
كېيىــن، تاھــارەت ئېلىــپ، ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقۇشــى ۋە گۇناھــى ئۈچــۈن 
ــىتە  ــىغا ۋاس ــرەت قىلىنىش ــڭ مەغپى ــى، گۇناھىنى ــرەت تىلىش ــن مەغپى ئالالھتى
بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالم بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: »قانداقــال 
ــى  ــپ( تاھارەتن ــايمان قىلى ــلىگىنىگە پۇش ــاھ ئىش ــدە )گۇن ــكار بەن ــر گۇناھ بى
ئوبــدان ئېلىــپ، ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقۇيدىكــەن ۋە گۇناھىغــا مەغپىــرەت 
ســورايدىكەن، ئالالھنىــڭ ئۇنــى ― ئــۆز پەزلــى بىلــەن ― مەغپىــرەت قىلىــش 

)1( نور اإليضاح ونجاة األرواح 15 - بەت.
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ــدۇر«)1(.  ھەققى

2 - ئستىخارە نامىزى

ئســتىخارە  - ئالــالھ تائاالدىــن ياخشــىلىق تىلــەش دېمەكتــۇر. بىــرەر 
تائاالدىــن  ئالــالھ  توغرۇلــۇق  بولماســلىقى  بولــۇپ  -  ئىشــنىڭ خەيرلىــك 
مەنىــۋى بىشــارەت ئېلىشــنى خالىغــان ئــادەم ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقــۇپ، 
رىۋايــەت  ئەنھۇدىــن  رەزىيەلالھــۇ  جابىــر  قىلىــدۇ.  دۇئــا  تائاالغــا  ئالــالھ 
قىلىنىدۇكــى: پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىزگــە ئىســتىخارە قىلىشــنى خــۇددى 
قۇرئــان ئۆگەتكەنــدەك ئۆگىتەتتــى ۋە مۇنــداق دەيتتــى: »ســىلەر بىــرەر ئىشــقا 
ــۇ  ــۇپ، مۇن ــۇپ بول ــاز ئوق ــى نام ــەت نەپل ــدا، ئىككــى رەكئ ئاتالنماقچــى بولغان
ــْن  َك ِم

ُ
ل
َ
ــأ ْس

َ
ــَك وَأ ِ ــَتْقِدُرَك بُِقْدَرت ْس

َ
ــَك وَأ ِم

ْ
ــَتِخْرَُك بِِعل ْس

َ
 أ

ِّ
ــمَّ إِن ُه

َّ
ــى ئوقۇڭالر}اَلل دۇئان

ــمَّ  ُه
َّ
ــوِب اَلل ُغُي

ْ
ُم ال

َّ
ــال ــَت َع نْ

َ
ــُم وَأ

َ
ْعل

َ
ــُم َوالَ أ

َ
ــِدُر َوَتْعل

ْ
ق
َ
ــِدُر َوالَ أ ــَك َتْق إِنَّ

َ
ــِم ف َعِظْي

ْ
ــَك ال ْضلِ

َ
ف

ــِه  ــِه َوآِجلِ ــرِي َو اَعِجلِ ْم
َ
ــِة أ ــاِش واََعقَِب ــَر َخــْرًا ِل يِف ِديــِي َوَمَع ْم

َ ْ
ــَذا األ ــُم َه

َ
ــَت َتْعل ْن

ُ
إِْن ك

نَّــُه رَشٌّ ِل يِف ِديــِي َوَمَعــاِش 
َ
ــُم أ

َ
ْنــَت َتْعل

ُ
ُهــمَّ َإِْن ك

َّ
ْهُ ِل ُثــمَّ بـَـارِْك ِل فِيــِه اَلل ــُدْرهُ ِل َويـَـرِّ

ْ
اق

َ
ف

ــْرَ َحْيــُث َكَن  َ ــُدْر ِلَ الْ
ْ
ــِي َعْنــُه وَاق

ْ
ــُه َعــيِّ وَاْصِف

ْ
اْصِف

َ
ْمــرِي اَعِجلِــِه َوآِجلِــِه ف

َ
ــِة أ واََعقَِب

ـِـِه{ ــِي ب ــمَّ َرضِّ ُث

يەنــى  »ئــى ئالــالھ! ســېنىڭ چەكســىز ئىلمىڭگــە ســىغىنىپ ســەندىن 
ياخشــلىق ســورايمەن، ســېنىڭ قۇدرىتىڭگــە ســىغىنىپ ســەندىن كــۈچ  - 
قــۇۋۋەت تىلەيمــەن، ســېنىڭ ئۇلــۇغ پەزلىڭدىــن ســورايمەن. ســەن ھەقىقەتــەن 
ھــەر نەرســىگە قادىرســەن، مــەن ئاجىزمــەن. ســەن ھەممىنــى بىلىســەن، مــەن 
ــۇ  بىلمەيمــەن. ســەن پۈتــۈن غەيبلەرنــى بىلگۈچىســەن. ئــى ئالــالھ! مېنىــڭ ب
ئىــش )ھاجىتىنــى ئېيتىــدۇ( مېنىــڭ دىنىــم، دۇنيالىقىــم ۋە ئاخىرەتلىكىــم ئۈچۈن 
ھازىــردا ۋە كېلەچەكتــە ياخشــى بولىدىغانلىقىنــى بىلســەڭ، ئۇنــى مــاڭا تەقدىر 
قىلغىــن ۋە مــاڭا ئۇنــى ئاســان قىلغىــن، ئاندىــن ئۇنىڭــدا مــاڭا بەرىكــەت ئاتــا 

)1( ئىبنى خۇزەيمە 2 - جىلت 214 - بەت.
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قىلغىــن. ئەگــەر بــۇ ئىــش مېنىــڭ دىنىــم، دۇنيالىقىــم ۋە ئاخىرەتلىكىــم ئۈچــۈن 
ــن  ــى مەندى ــى بىلســەڭ، ئۇن ــق بولىدىغانلىقىن ــە زىيانلى ــردا ۋە كېلەچەكت ھازى
يىــراق قىلغىــن ۋە مېنىمــۇ ئۇنىڭدىــن يىــراق قىلغىــن، نەدىــال بولمىســۇن مــاڭا 
ياخشــىلىقنى نېســىب قىلغىــن. ئاندىــن مېنــى ئۇنىــڭ بىلــەن مەمنــۇن قىلغىــن«. 

ئاندىــن ئالالھتىــن ھاجىتىڭالرنــى تىلــەڭالر««)1(.

بــۇ ھەدىســنىڭ كۆرسەتمىســىگە ئاساســەن، بىــرەر ئىشــنىڭ خەيرلىــك 
بولــۇپ  - بولماســلىقى توغرۇلــۇق ئالــالھ تائــاال تەرىپىدىــن مەنىــۋي ئىشــارەت 
ئېلىشــنى خالىغــان ئــادەم ئىككــى رەكئــەت ئىســتىخارە نامىــزى ئوقۇيــدۇ. 
ــدۇ.  ــدەك ئوقۇلى ــڭ ســۈننىتىنى ئوقۇغان ــزى خــۇددى بامداتنى ئىســتىخارە نامى
نامــاز ئوقۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن، يۇقىرىقــى دۇئانــى ئوقــۇپ بولــۇپ، ئالــالھ 

ــدۇ. ــى تىلەي ــن ھاجەتلىرىن تائاالدى

ــىپ  ــەن كېڭىش ــىلەر بىل ــورىغان ۋە كىش ــىلىق س ــن ياخش ــالھ تائاالدى ئال
ــاال  ــادەم كېيىنكــى پۇشــايماندىن خالىــي بولىــدۇ. ئالــالھ تائ ئىــش كۆرگــەن ئ
ــَت  ــإَِذا َعَزْم

َ
ــِر ف ْم

َ
أل

ْ
ــاوِْرُهْم يِف ا قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەپ كۆرســەتكەن: ﴿َوَش

 َعَ اهللِ﴾  يەنــى )ئىشــتا ئــۇالر بىلــەن كېڭەشــكىن، ئاندىــن بىــرەر ئىشــقا 
ْ َفَتــَوكَّ

بــەل باغلىســاڭ، ئالالھقــا تايانغىــن()2(. بىــرەر ئىشــتا ئالــالھ تائاالغا ئىســتىخارە 
قىلغاندىــن كېيىــن، كۆڭــۈل تارتقــان بويىچــە ئىــش كۆرۈشــتە ياخشــىلىق 
بــاردۇر. بەلكــى بەزىــدە خەيرلىــك ئىــش چۈشــىدە ئايــان بولۇشــىمۇ مۇمكىــن.

3 - ھاجەت نامىزى

دۇنيــا ۋە ئاخىرەتكــە مۇناســىۋەتلىك ئېھتىياجــى بولغــان كىشــى تاھارەتنــى 
كامىــل ئېلىــپ ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقۇيــدۇ، نامازدىــن كېيىــن ئالــال تائاالغا 
ھەمدۇســانا ۋە پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالمغا دۇرۇد ئېيتىىــدۇ. ئاندىــن ھاجــەت 

)1( بۇخارى رىۋايىتى.
)2( ئال ئىمران سۈرىسى 159 ـ ئايەت.
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ــۇپ، ھاجىتىنىــڭ  ــى( ئوقــۇپ بول ــۆزى بىلىدىغــان دۇئاالرن دۇئاســىنى )ياكــى ئ
ئەمەلگــە ئېشىشــىنى ئالالھتىــن تىلەيــدۇ.

ــا  ــەن: »ئالالھق ــداق دېگ ــىدە مۇن ــر ھەدىس ــاالم بى ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــارەت  ــل تاھ ــادەم، كامى ــان ئ ــى بولغ ــىگە ھاجىت ــانالردىن بىرەرس ــى ئىنس ياك
ئېلىــپ ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقۇســۇن، ئاندىــن ئالالھقــا ھەمدۇســانا، 
َلِيــُم   اهلل احلْ

ّ
َ إال

َ
پەيغەمبەرگــە دۇرۇد ئېيتســۇن ۋە مۇنــۇ دۇئانــى ئوقۇســۇن: }الَ إل

ِت 
َ
ــا َك ُموِْجب

ُ
ل
َ
ــا ــَي. اَْس ــُد هلل َربِّ الَعالِم َْم ــِم، وَاحلْ ــْرِش الَعِظي ــْبَحاَن اهلل َربِّ الَع ــُم، ُس ِري

َ
الك

ــالََمَة ِمــْن ُكِّ  َغنِْيَمــَة ِمــْن ُكِّ بـِـرٍّ والسَّ
ْ
ِعْصَمــَة ِمــْن ُكِّ َذنـْـٍب وال

ْ
رمَْحَتـِـَك َوَعزَائـِـِم َمْغِفَرتـِـَك وَال

 
َّ
 ااِل

ً
ــَك رِضــا

َ
َجــًة ِهَ ل

َ
رَّْجَتــُه َوالَ حا

َ
 ف

َّ
 ااِل

ً
 ّغّفْرتَــُه َوالَ َهّمــا

َّ
 ااِل

ً
 َذنْبــا

َ
ــا

َ
ُهــمَّ الَتَــَدْع نل

َّ
ــٍم، اَلل

ْ
اِث

} ــْيَ ــَم الرَامِحِ  اَرَْح
َ
ــا  ي

َ
رَّْجَتهــا

َ
ف

يەنــى  ئالالھتىــن باشــقا ھەقىقىــي ئىــالھ يوقتــۇر، ئــۇ تولىمــۇ ھەلىمــدۇر، 
ئۇلــۇغ ئەرشــىنىڭ ئىگىســى بولغــان ئالــالھ بارچــە نوقســانالردىن پاكتــۇر. 
ھەمدۇســانا ئالەملەرنىــڭ رەببــى بولغان ئالالھقا خاســتۇر. ئى ئالالھ! ســەندىن 
ــەر  ــە مۇيەسس ــى، مەغپىرىتىڭگ ــتۈرىدىغان ئەمەلن ــە ئېرىش ــېنىڭ رەھمىتىڭگ س
ــۈن  ــىڭنى، پۈت ــن ساقلىش ــداق گۇناھتى ــەر قان ــى ھ ــى، مېن ــان تەۋبىن قىلىدىغ
ياخشــىلىقالرغا ئېرىشتۈرىشــىڭنى ۋە ھەرقانــداق يامانلىقتىــن ئامان قىلىشــىڭنى 
تىلەيمــەن. ئــى ئالــالھ! مېنىڭ پۈتــۈن گۇناھلىرىمنى مەغپىــرەت قىلغىن، بارلىق 
قىيىنچىلىقلىرىمنــى ھــەل قىلىــپ بەرگىــن ۋە ســېنىڭ رازىلىقىڭغــا ئېرىشىشــىم 
ئۈچــۈن تۈرتكــە بولىدىغــان ھــەر قانــداق ھاجەتلىرىمنــى راۋا قىلىــپ بەرگىــن. 

ئــى رەھىــم قىلغۇچىالرنىــڭ ئــەڭ شــەپقەتلىكى بولغــان ئالــالھ!

ئاندىــن دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك ئىشــلىرىغا ئائىــت خالىغــان ھاجەتلىرىنــى 
تىلەيــدۇ«)1(.

)1( تىرمىزىي، نەسائىي ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى.
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پايدىلىنىلغان ئەرەبچە ماتېرىيالالر

1 - فقه السنة 
2 - صفة صالة انلي صى اهلل عليه وسلم

3 - الفقه اإلسالم وأدتله 
4 - فتح القدير 

5 - االختيار تلعليل املختار
6 - اهلداية 

7 - بداية املجتهد 
8 - قدوري 

9 - ادلر املختار 
10 - املفتاح رشح نوراإليضاح 

11 - كشاف القناع 
12 - مرايق الفالح 

13 - حاشية ابن اعبدين )رد املحتار ع دراملختار( 
14 - نور اإليضاح وناة األرواح 

15 - تفة الفقهاء 
16 - خالصة الهية 

17 - سبل السالم 
18 - مغي املحتاج 

19 - بدائع الصنائع 
20. اللباب رشح الكتاب 

21 - العبادة يف اإلسالم 
22 - تبيي احلقائق 

23 - نيل األوطار 
24 - الرح الصغر 
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25 - الرح الكبر 
26 - القواني الفقهية 

27 - مموع الصلوات يف اإلسالم 
28 - تاريخ الفقه اإلسالم 

29 - صفة صالة انلي 
30. نصب الراية 

31 - أصول التريع اإلسالم
32 - العناية رشح اهلداية

33 - املجموع للنووي
34 - مقدمة يف الفقه

35 - التسهيل الروري ملسائل القدوري
36 - تاريخ بغداد

37 - اجلوهرة انلرة يف رشح القدوري
38 - ارشاد الفحول
39.اإلحام لآلمدي

40.رشح الكواكب املنر 

تۈركچە ئەسەرلەردىن

Ibadetin getirdikleri
Tam namaz hacasi
Sozler
Temel dini bilgiler
Islam fikhi Ansiklopedisi






