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مۇقەددىمە

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ نامى بىلەن باشاليمەن.

 بارلىـق گـۈزەل ماختاشـالر ۋە ئـەڭ ئېسـىل مەدھىيەلـەر ئالەملەرنىـڭ رەببـى 
ۋە مۇئمىنلەرنىـڭ مەدەتـكارى جانابـى ئالـالھ تائاالغـا خاسـتۇر. ئالـالھ تائاالغـا 
مەۋجۇداتنىـڭ سـانىچە مەدھىيـە ئوقـۇپ ئۇنـى ماختايمـەن. ئىنسـانىيەتنىڭ 
ئارقىلىـق  يەتكـۈزۈش  ئىنسـانىيەتكە  دىننـى  ھـەق  ئۈلگىسـى،  ئىپتىخارلىـق 
ئۇالرنـى كۇفـرى، زااللـەت ۋە ئازغۇنلۇقنىـڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىـن قۇتۇلـدۇرۇپ، 
ئىمان، ھىدايەت ۋە ھەقىقەتنىڭ نۇرىغا يېتەكلىگەن سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز 
تاۋابىئاتلىرىغـا،  ئائىلـەـ  ئۇنىـڭ  ئەلەيھىسسـاالمغا،  مۇھەممـەد  ھەزرىتـى 
يەتكۈزگـەن،  بىزلەرگىچـە  داۋامالشـتۇرۇپ  يولىنـى  ئۇنىـڭ  ۋە  سـاھابىلىرىغا 
شـۇنداقال تـا قىيامەتكىچـە ھـەق يولـدا يۈرگـەن مۇئمىنلەرگـە جانابـى ئالـالھ 

تائاالدىـن رەھمـەت تىلەيمـەن.

مۇئمىنلىكنىـڭ  كاتتىسـى،  ئـەڭ  ئىبادەتلەرنىـڭ  قالسـىال  ئىماندىـن  نامـاز 
ئىپادىسـى، ياخشـى ئىشالرنىڭ باشالمچىسـى ۋە قىيامەت كۈنىدە بەندىلەرنىڭ 
ئـەڭ ئـاۋۋال ھېسـاب بېرىدىغـان بىردىنبىـر ئەمەلـى، ئالـالھ تائاالغـا بولغـان 
ئىخـالس ۋە ئىتائەتچانلىقنىـڭ ئـەڭ ئوبرازلىـق ئىپادىسـى بولغانلىقتىن ئىسـالم 
دىنـى نامازنـى ناھايىتـى يۇقىـرى ۋە ئەھمىيەتلىـك ئورۇنـدا قويغـان. ئىسـالم 
دىنـى نامازنـى شـۇنچىلىك ئەھمىيەتلىـك يۇقىـرى ئورۇنغـا قويغـان ئىكـەن، 
ئەلۋەتتـە بىزمـۇ نامازغـا ئەھمىيەت بېرىشـىمىز ۋە ئۇنىڭ قائىـدە _ تەرتىبلىرىنى 
ياخشـى ئۆگىنىـپ، ئالـالھ تائاالغـا قوبـۇل بولىدىغـان شـەكىلدە مۇكەممەل ئادا 

قىلىشـىمىز زۆرۈر.

مەلۇمكـى، نامـاز ۋە باشـقا پۈتۈن ئىبادەتلەرنىڭ ئالـالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا 
قوبۇل بولۇشى ياكى رەت قىلىنىشى پەقەت ئۇنىڭ ئىسالم دىنىدا كۆرسىتىلگەن 
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ـ پىرىنسـىپلىرىغا ئۇيغۇن شـەكىلدە ئادا قىلىنىش ياكى قىلىنماسلىقىغا  قائىدەـ 
باغلىقتـۇر. شـۇڭا ھـەر قانـداق بىر مۇسـۇلمان ئۈچۈن ئىبادەتلەرنىـڭ قائىدە ــ 

تەرتىبلىرىنـى ئۆگىنىش ئىنتايىن زۆرۈر بولغان پەرزدۇر.

ئىنسـان  نامـاز  بولۇپمـۇ  تەلىپىـدۇر.  دىنىمىزنىـڭ  ئۆگىنىـش  بىلمىگەننـى 
ھاياتىـدا ئـەڭ مۇھىـم ھـەم كۈندىلىـك ئىبـادەت بولغانلىقتىـن، بـۇ ئىبادەتنـى 

مۇكەممـەل ئۆگىنىـپ، تولـۇق ئـادا قىلىـش تولىمـۇ زۆرۈردۇر. 

قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ  ئۇيغـۇر  جايالردىكـى  باشـقا  ۋە  ياۋروپـا  كىتـاب  بـۇ 
ھازىرالنـدى. ئاساسـەن  تەلىپىگـە 

ئاتـاپ  ئۆسـمۈرلەرگە   _ يـاش  ئۆگىنىۋاتقـان  ئوقۇشـنى  نامـاز  كىتـاب  بـۇ 
ھازىرالندى. ماۋزۇالرنى چۈشىنىشلىك ۋە ئىخچام قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىلدى.

مۇھەممەد يۈسۈپ
ھىجرىيە 1438 _ يىلى سەفەرنىڭ 27 _ كۈنى.

مىالدىيە 2016 _ يىلى 27 – نويابىر.
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ئىبادەت ھەققىدە قىسقىچە بايان

ىئبادەت ۋە ۇئنىڭ تۈرلىرى

 مۇسـۇلمانالرغا ئىماندىـن كېيىنـال بۇيرۇلغـان ئەڭ مۇھىم نەرسـە ئىبادەتتۇر. 
ئىبادەت ئەقىدىنى تولۇقاليدىغان ۋە ئۇنى نامايان قىلىدىغان مۇھىم ئەمەلدۇر. 

ئىبادەتلەر سـاغالم ئەقىدىنىڭ دەلىلى ۋە ئۇنىڭ ئەمەلدىكى تەرجىمىسـىدۇر. 

ئىبـادەت _ ئالـالھ تائاالغـا قۇلچىلىـق قىلغان ھالدا، ئۇنىـڭ تەلەپ قىلغىنى 
بويىچـە ياشـاش دېگەنلىكتـۇر. مانـا بـۇ ئىبادەتنىـڭ ئومۇمىي مەنىسـى بولۇپ، 
نامـاز ئوقـۇش، زاكات بېرىـش، روزا تـۇرۇش، ھـەج قىلىـش، قۇرئـان تىـالۋەت 
قىلىـش، ئاتـا _ ئانىغـا خىزمـەت قىلىـش، يوقسـۇلالرغا ياخشـىلىق قىلىـش 
ئومۇمىـي  بۇيرۇلغـان  ئىسـالمدا  ئىبادەتلـەر  بەلگىلىـك  ئوخشـىغان  دېگەنگـە 
ئىبادەتنىـڭ بىـر قىسـمىدۇر. دېمـەك، تەلەپكـە اليىـق ياشـىغان مۇسـۇلمان 
ئادەمنىـڭ ھاياتـى پۈتۈنلـەي ئىبادەتتـۇر. بـۇ ئەينـى ۋاقىتتـا، ئالـالھ تائاالغـا 

بولغـان ھەقىقىـي قۇلچىلىقنىـڭ ئىپادىسـىدۇر.

ئىبادەتلەرنىـڭ ئـەڭ ئەۋزىلـى ۋە ئـەڭ ئەھمىيەتلىكى نامـازدۇر. چۈنكى ناماز 
دىننىـڭ تۆۋرۈكى ۋە ئىماننىڭ ئىپادىسـىدۇر.
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ئىسالم ئاتالغۇلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مەنىسى

ئىبادەتنى ئورۇنداشـقا سـاالھىيەتلىك بولغان ھەر قانداق كىشىنىڭ بىلىشى 
زۆرۈر بولغـان ئاتالغـۇالر يەتتـە بولـۇپ، ئۇالر: پەرز، ۋاجىپ، سـۈننەت، ھارام، 

مەكـرۇھ تەھرىمـى، مەكرۇھ تەنزىھى، مۇباھتۇر.

پەرز

پەرز _ قۇرئان كەرىم ۋە مۇتەۋاتىر )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن كەلگەنلىكى 
بىـر تـوپ جامائـەت تەرىپىدىـن بىرخىل لەۋزى بىلەن رىۋايەت قىلىنىپ، شـەك 
قىلىشـقا ئـورۇن بەرمەيدىغـان دەرىجىـدە ئىسـپاتالنغان( ھەدىسـلەر ئارقىلىـق 

بېكىتىلگـەن ئەمەللەر دېگەنلىكتۇر.

مەسـىلەن: قۇرئـان كەرىـم ئايەتلىرى ئارقىلىـق بېكىتىلگەن بەش ۋاخ ناماز، 
زاكات، روزا ۋە ھـەج قاتارلىقالرغـا، مۇتەۋاتىـر ھەدىسـلەر ئارقىلىـق بېكىتىلگەن 

نامـازدا قۇرئـان ئوقۇش قاتارلىـق ئەمەللەر.

پەرزنىـڭ ھۆكمـى: پەرزنـى ئورۇنـداش زۆرۈردۇر. ئورۇندىغان كىشـى سـاۋاب 
ئالـالھ  كىشـى  ئورۇندىمىغـان  بەرمىگەنلىكتىـن  ئەھمىيـەت  ئۇنىڭغـا  تاپىـدۇ. 
تائاالنىـڭ ئالدىـدا قاتتىـق گۇناھـكار بولىـدۇ ۋە ئۆزىنـى ئاخىرەتنىـڭ ئازابىغـا 

تۇتقـان بولىـدۇ. ئۇنىـڭ پـەرز ئىكەنلىكىگـە تانغـان كىشـى كاپىـر بولىـدۇ.

پـەرز ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇ. ئۇالرنىـڭ بىـرى، پـەرز ئەيىـن، يەنـە بىـرى، 
كىفايەدۇر. پـەرز 

پەرز ئەيىن - مۇسۇلمانالردىن ھەربىر شەخسنىڭ بىۋاسىتە ئۆزى ئورۇندىشىغا 
بۇيرۇلغـان پـەرز دېگەنلىكتـۇر. مەسـىلەن: بـەش ۋاخ نامـاز ئوقـۇش، ھـارام 
ۋە يامـان ئىشـالردىن يىـراق بولۇشـقا ئوخشـاش ھەربىـر شەخسـنىڭ ئۆزىگـە 

ئەمەللەردۇر. بۇيرۇلغـان 

پـەرز ئەيىـن دەپ ئاتالغـان ئەمەللەرنـى مۇسـۇلمانالردىن ھەربىر شەخسـنىڭ 
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ئـادا  بىلـەن  قويۇشـى  ئورۇنـالپ  باشـقىالرنىڭ  شـەرتتۇر.  ئورۇنلىشـى  ئـۆزى 
تاپمايـدۇ.

پـەرزدۇر.  بۇيرۇلغـان  ئۈسـتىگە  مۇسـۇلمانالرنىڭ  ئومۇمىـي   _ كىفايـە  پـەرز 
مەسىلەن: ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش، كىشىلەرگە نەسىھەت قىلىپ، ئۇالرنى 
ياخشـى ئىشـالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشـالردىن توسـۇش، دىنى ئىلىم ياكى پەن 
تېخنىـكا سـاھەلىرىدىن قايسـىبىرىدە مۇتەخەسسـىس بولـۇش، جىنـازا نامىزىغا 

قاتنىشـىش قاتارلىقالرغـا ئوخشـاش ئەمەللەردۇر.

پەرز كىفايە بولغان ئىشـالر گاھىدا پەرز ئەينغا ئايلىنىپ قالىدۇ. مەسـىلەن: 
مەلـۇم بىـر مەھەللىـدە ياكـى بىـرەر شـەھەردە بىـر كىشـىدىن باشـقا دىننىـڭ 
ئەھكاملىرىنـى بىلىدىغـان ئـادەم چىقمىسـا، خەلققـە ۋەز – نەسـىھەت قىلىـپ، 
ئۇالرنـى توغـرا يولغـا چاقىرىـش شـۇ ئادەمنىـڭ ئۈسـتىگە پـەرز ئەيـن بولـۇپ 
بەلگىلىنىـدۇ. شـۇنىڭدەك، بىـرەر ئىلىـم ساھەسـىدە ئوقـۇپ مۇتەخەسسـىس 
بولـۇش ئادەتتـە پـەرز كىفايـە بولـۇپ، مەلـۇم بىـر ئىلىـم ساھەسـىدە ئوقۇشـقا 

تالالنغانـالر ئۈچـۈن شـۇ سـاھەدە ئوقـۇش پـەرز ئەينغـا ئايلىنىـدۇ.

پـەرز كىفايـە ئەمەللىرىنى مۇسـۇلمانالر ئاممىسـىدىن بىر تۈركۈم كىشـىلەرنىڭ 
ئورۇنـداش  پەرزنـى  بـۇ  ئۈسـتىدىكى  ئورۇنلىمىغانالرنىـڭ  بىلـەن  ئورۇنلىشـى 
بۇرچى ئادا تاپىدۇ. ئەگەر مۇسۇلمانالردىن ھېچبىرسى بۇ پەرزنى ئورۇنلىمىغان 
بولسـا، پۈتـۈن مۇسـۇلمان ئاممىسـى گۇناھـكار بولىـدۇ ۋە تـەرك قىلىنغـان بـۇ 

پـەرز ئۈچـۈن ھەممىسـى جاۋاپكارلىققـا تارتىلىدۇ.

ۋاجىپ

بولسـىمۇ،  ئىسـپاتالنغان  ئارقىلىـق  ئايەتلىـرى  كەرىـم  قۇرئـان   _ ۋاجىـپ 
شـۇ مەسـىلىگە نىسـبەتەن دااللىتـى كەسـكىن بولمىغـان ئايەتلـەر ۋە غەيـرى 
مۇتەۋاتىر)مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالمدىن كەلگەنلىكـى بىر ياكى ئىككى سـاھابە 
تەرىپىدىـن رىۋايـەت قىلىنغانلىقـى سـەۋەبلىك، كەسـكىن دەلىـل _ ئىسـپاتالر 
ئەمەللـەر  بېكىتىلگـەن  ئارقىلىـق  ھەدىسـلەر  ئااللمىغـان(  ئـورۇن  قاتارىدىـن 
دېگەنلىكتـۇر. مەسـىلەن: قۇربانلىـق، فىتىـر سەدىقىسـى، ھېيـت نامازلىـرى، 

ۋىتىـر نامىـزى قاتارلىقـالر.

ۋاجىپنى ئورۇنداش خۇددى پەرزگە ئوخشـاش زۆرۈردۇر. ۋاجىپ ئەمەللەرنى 
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ئورۇنلىغـان كىشـى سـاۋاب تاپىـدۇ. ئۇنـى تـەرك ئەتكـەن كىشـى پەرزنـى تەرك 
ئەتكەننىـڭ گۇناھىدىـن بىـر دەرىجىـدە تـۆۋەن گۇناھـكار بولىـدۇ. ۋاجىپقـا 

ئىنـكار قىلغـان كىشـى كاپىـر بولمايـدۇ، بەلكـى قاتتىـق گۇناھـكار بولىـدۇ.

سۈننەت

سـۈننەت _ پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسـاالمنىڭ سـۆزلىرى، 
ئىـشـ  پائالىيەتلىـرى، ئەمـەل _ ئىبادەتلىـرى ۋە باشـقىالردىن سـادىر بولغـان 
كۆرگەنلىـرى  مۇۋاپىـق  كېلىدىغانلىرىنـى  ئويغـۇن  شـەرىئەتكە  ئىشـالردىن 

دېگەنلىكتـۇر.

سـۈننەتنىڭ يەنـە بىـر مەنىسـى پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم پـەرز، ۋاجىـپ 
قىلغـان  تەۋسـىيە  قىلىشـقا  بىزنىمـۇ  ۋە  قىلغـان  سـىرتىدا  ئەمەللەرنىـڭ 
ئوقـۇش،  سـۈننەتلىرىنى  نامازنىـڭ  ۋاخ  بـەش  مەسـىلەن:  ئىبادەتلـەردۇر. 

ئەمەللـەر. ئوخشـىغان  قوللىنىشـقا  مىسـۋاك  ئالغانـدا  تاھـارەت 

سـۈننەت ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇ: ئۇالرنىـڭ بىـرى، تەكىتلىـك سـۈننەت، 
يەنـە بىـرى، تەكىتسـىز سـۈننەتتۇر.

ئورۇنداشـقا  ھەمىشـە  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر   _ سـۈننەت  تەكىتلىـك 
ئادەتلەنگـەن ۋە ئۆزۈرسـىز قەتئىـي تـەرك ئەتمىگـەن ئەمەللـەر دېگەنلىكتـۇر. 
مەسـىلەن: بـەش ۋاخ نامازنىـڭ سـۈننەتلىرىنى ئوقـۇش، تاھارەتتـە مىسـۋاك 

ئەمەللـەر. ئوخشـاش  قوللىنىشـقا 

تەكىتلىك سۈننەت بولغان ئەمەللەرنى ئورۇنلىغان كىشى ساۋابقا ئېرىشىدۇ. 
تـەرك ئەتكـەن كىشـى گۇناھكار بولمايدۇ. بىراق ئالالھنىڭ كايىشـىغا ئۇچراش 

بار. خەۋپى 

ئورۇنداشـقا  دائىـم  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر   _ سـۈننەت  تەكىتسـىز 
ئادەتلەنمىگـەن بولـۇپ، گاھىـدا ئورۇنلىغـان، گاھىدا ئۆزۈرسـىز تەرك ئەتكەن 
بۇرۇنقـى  پەرزىدىـن  نامىزىنىـڭ  ئەسـىر  مەسـىلەن:  دېگەنلىكتـۇر.  ئەمەللـەر 
تـۆت رەكئـەت سـۈننەتنى ئوقۇشـقا ئوخشـاش ئەمەللـەر. تەكىتسـىز سـۈننەت 

ئاتىلىـدۇ. دەپ  »مۇسـتەھەب« 

تەكىتسـىز سـۈننەت بولغان ئەمەللەرنى ئورۇنلىغان كىشى ساۋابقا ئېرىشىدۇ، 
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كايىشـىغىمۇ  تائاالنىـڭ  ئالـالھ  بولمايـدۇ.  گۇناھـكار  كىشـى  ئەتكـەن  تـەرك 
ئۇچرىمايـدۇ.

ھارام

ھـارام _ ئۇنىـڭ قەتئىـي تۈردە مەنئى قىلىنغانلىقـى قۇرئان كەرىم ئايەتلىرى 
ۋە مۇتەۋاتىـر ھەدىسـلەر ئارقىلىـق شۈبھىسـىز ۋە كەسـكىن ھالـدا ئىسـپاتالنغان 
ئىشـالر دېگەنلىكتۇر. مەسـىلەن: زىنا قىلىش، ھاراق ئىچىش، ئۆسـۈم يېيىش 

قاتارلىقالرغا ئوخشـاش گۇناھالر.

ھـارام قىلىنغـان ئىشـالرنى قىلغـان كىشـى قاتتىـق گۇناھـكار بولىـدۇ. تەۋبە 
قىلىـپ قايتمىسـا دوزاخنىـڭ ئازابىغـا دۇچار بولىـدۇ. ھارامالرنى تـەرك ئەتكەن 

كىشـى سـاۋابقا ئېرىشـىدۇ. ھارامنى ھاالل سـانىغان كىشـى كاپىر بولىدۇ.

مەكرۇھ تەھرىمى

مەكـرۇھ _ ياقتۇرۇلمايدىغـان ئىـش دېگەنلىـك بولـۇپ، مەكـرۇھ تەھرىمى 
مەنئـى قىلىنغانلىقـى غەيـرى مۇتەۋاتىـر ھەدىسـلەر ئارقىلىـق ئىسـپاتالنغان 
ئىشـالر دېگەنلىكتـۇر. مەكرۇھ تەھرىمى ھـارام تەرەپكە ئېھتىمالى كۈچلۈكرەك 
بولغان ئىشـالردۇر. مەسـىلەن: تاھارەت ئالغاندا سـۇنى ئىسـراپ قىلىش ياكى 
نورمالدىـن ئـاز قوللىنىـش، نامـازدا تۇرغانـدا كۆزىنى يومۇۋېلىـش ياكى ئۇياق 
_ بۇياققـا قـاراش قاتارلىقالرغا ئوخشـاش ئىشـالر. ئەمما ئىجتىمائىي تۇرمۇشـتا 
بولسا، باشقىالرنىڭ سودىسىنىڭ ئۈستىگە سودا قىلىش )يەنى باشقىالرنىڭ 
سودىسـىنى بـۇزۇش(، باشـقا بىـرى نىكاھالنماقچى بولغـان ئايالغا ئۇ ئوچۇق 
ئوخشـاش  قاتارلىقالرغـا  نىكاھلىنىۋېلىـش  ۋازكەچمەسـتىن  بىلـەن  ئىپـادە 

ئىشالر.

مەكـرۇھ تەھرىمىنـى سـادىر قىلغـان كىشـى ھارامنـى سـادىر قىلغاندىـن بىر 
دەرىجـە تۆۋەنـرەك گۇناھـكار بولىـدۇ. ئۇنـى تـەرك ئەتكـەن كىشـى سـاۋابقا 
ئېرىشـىدۇ. مەكـرۇھ تەھرىمىنى ھاالل سـانىغان كىشـى كاپىـر بولمايدۇ. بەلكى 

بولىدۇ. گۇناھـكار 

مەكرۇھ تەنزىھى

ھەدىسـلەر  مۇتەۋاتىـر  غەيـرى  قىلىنغانلىقـى  مەنئـى   _ تەنزىھىـى  مەكـرۇھ 
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ئارقىلىـق بېكىتىلگـەن ئىشـالر دېگەنلىكتـۇر. مەكـرۇھ تەنزىھىـى مۇبـاھ تەرەپكە 
ئېھتىمالـى كۈچلۈكـرەك بولغـان ئىشـالردۇر. مەسـىلەن: ئاممىـۋى سـورۇنالرغا ۋە 
مەسـجىدلەرگە بېرىـپ تۇرىدىغـان كىشـىلەرنىڭ خـام سامسـاق ۋە خـام پىيازغـا 
ئوخشـاش ھىـد _ بۇيـى يېقىمسـىز نەرسـىلەرنى ئىسـتېمال قىلغىنىغـا ئوخشـاش 

ئىشالر.

مەكـرۇھ تەنزىھىنـى سـادىر قىلغـان كىشـى گۇناھـكار بولمايـدۇ. ئەممـا ئۇنى 
تـەرك ئېتىـش ئەۋزەلدۇر.

مۇباھ

مۇبـاھ _ ئۇنـى قىلىـش ياكـى تـەرك ئېتىـش ھەر كىشـىنىڭ ئـۆز ئىختىيارىغا 
تاپشـۇرۇلغان ئىشـالر دېگەنلىكتۇر. مەسـىلەن: يېيىش _ ئىچش، ئولتۇرۇش _ 

قوپۇشـالرغا ئوخشـاش ئىختىيارىي ئىشالر.

مۇبـاھ بولغـان ئىشـالرنى ئىشـلەش ياكـى تـەرك ئېتىـش بىلـەن ھېچقانـداق 
گۇنـاھ ياكـى سـاۋاب بولمايـدۇ.

مۇباھ ىئشالرنىڭ ىئبادەت قاتارىغا ۆئتۈشى

مۇبـاھ ئىشـالرنى ياخشـى نىيـەت بىلـەن ئىبـادەت قاتارىغـا ئۆتكۈزگىلـى 
ۋە  ئورۇنـداش  بۇيرىغانلىرىنـى  تائاالنىـڭ  ئالـالھ  مەسـىلەن:  بولىـدۇ. 
ئىبادەتلـەردە پائالىيەتچـان بولـۇش نىيىتـى بىلـەن يېيىـش ۋە ئىچىـش، 
مېڭىنى ياخشى دەم ئالدۇرۇش ئارقىلىق ئالالھ تائاالنىڭ ئەمرلىرىنى تېخىمۇ 
ياخشـى ئورۇنـداش نىيىتـى بىلـەن ئۇخـالش ۋە تـەن سـاقلىقىنى سـاقالش 
ئارقىلىـق شـەرىئەت كۆرسـەتمىلىرىنى ياخشـى ئورۇنـداش نىيىتـى بىلـەن 
تەنھەرىكەت قىلىش قاتارلىق ئىشـالرنىڭ ھەممىسـى ئىبادەتكە ياتىدۇ ۋە بۇ 
ئىشـالرغا ئالالھ تائاالنىڭ _ ئۆز پەزلىدىن _ ئىبادەتنىڭ سـاۋابىنى بېرىشـى 

ئۈمىـد قىلىنىـدۇ.

يۇقىرىقـى ئاتالغۇالرنىـڭ ئەمـەل _ ئىبادەتلـەر بىلـەن بولغـان مۇناسـىۋىتى 
ئىپادىلىنىـدۇ: تۆۋەنكىـدەك 

)1( ھەر قانداق ئەمەل _ ئىبادەتلەردىكى پەرز ئىسـمىنى ئالغان ئىشـالردىن 
بىرەرسـى قەسـتەن ياكـى سـەۋەنلىك)ئۇنتۇپ قالغانلىـق ياكـى بىلمىگەنلىـك( 
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بىلەن تەرك قىلىنسـا ياكى نۇقسـان بىلەن قىلىنسـا، شـۇ ئەمەل _ ئىبادەتلەر 
بۇزۇلغـان بولىـدۇ، ئۇنـى قايتىدىن ئورۇنداشـقا توغرا كېلىدۇ.

ياكـى  رۇكـۇ  پائالىيەتلەردىـن  بولغـان  پەرزلىرىدىـن  نامازنىـڭ  مەسـىلەن: 
سـەجدىلەردىن بىرەرسـىنىڭ تـەرك قىلىنىشـى بىلـەن نامازنىـڭ ئىناۋەتسـىز 

ئوخشـاش. بولغىنىغـا 

ئالغـان  ئىسـمىنى  ۋاجىـپ  ئىبادەتلەردىكـى   _ ئەمـەل  قانـداق  ھـەر   )2(
ئىشـالردىن بىرەرسـى تـەرك قىلىنسـا، بـۇ ئەمـەل _ ئىبادەتلـەر بۇزۇلمايـدۇ، 
ئىناۋەتسـىزمۇ بولمايـدۇ. ئەممـا ۋاجىپنـى تـەرك ئەتكەنلىكـى ئۈچـۈن گۇناھـكار 

بولىـدۇ، ئىبادىتـى ناقىسـلىق بىلـەن ئـادا تاپىـدۇ.

مەسـىلەن: ئىككـى رەكئەتتىـن كـۆپ نامازالرنىـڭ ئىككىنچـى رەكئىتىدىن 
كېيىنكـى ئولتۇرۇشـنى سـەۋەنلىكتىن تـەرك ئەتكـەن كىشـىنىڭ نامازنىـڭ 
ئاخىرىـدا سـەجدە سـەھۋە قىلىشـى بىلـەن نامىـزى تولۇقالنغانغا ئوخشـاش. 
نامازنىـڭ  مىسـالى:  ئەتكەنلىكنىـڭ  تـەرك  قەسـتەن  ۋاجىپنـى  ئەممـا 
ۋاجىپلىرىدىـن بولغـان ھەر رەكئەتتە فاتىھە سۈرىسـنى ئوقۇشـنىڭ قەسـتەن 
تـەرك قىلىنىشـى بىلـەن نامازالرنىـڭ بۇزۇلغىنـى ۋە ئىناۋەتسـىز بولغىنىغـا 

ئوخشـاش.

ئالغـان  نامىنـى  سـۈننەت  ئىبادەتلەردىكـى   _ ئەمـەل  قانـداق  ھـەر   )3(
ئىشـالردىن بىرەرسـىنىڭ ياكى ھەممسىنىڭ قەسـتەن ياكى سەۋەنلىكتىن تەرك 
قىلىنىشـى بىلـەن شـۇ ئەمـەل _ ئىبادەتلـەر بۇزۇلمايـدۇ ۋە نۇقسـان بىلەنمـۇ 

سـۈپەتلەنمەيدۇ.

بېشـىدا  رەكئەتنىـڭ  ھـەر  بولغـان  سـۈننەتلىرىدىن  نامازنىـڭ  مەسـىلەن: 
بىسـملالھ دېيىشـنىڭ تـەرك قىلىنىشـى بىلـەن نامازنىـڭ نۇقسـانلىق بىلـەن 

ئوخشـاش. سـۈپەتلەنمىگىنىگە 

)4( ھـەر قانـداق ئەمـەل _ ئىبادەتلەردىكـى مەكـرۇھ دېگـەن ئىشـالردىن 
 _ ئەمـەل  شـۇ  بىلـەن  قىلىـش  سـادىر  كۆپىنـى  بىردىـن  ياكـى  بىرەرسـىنى 

يەتمەيـدۇ. تەسـىر  دۇرۇسـلىقىغا  ئىبادەتلەرنىـڭ 

مەسـىلەن: پـەرز نامـازالردا بىرىنچـى رەكئەتكـە ئوقۇغان)فاتىھە سۈرىسـىدىن 
ئوقـۇش  رەكئەتكـە  ئىككىنچـى  ھالـدا،  ئۆزۈرسـىز  ئۆزىنـى  باشـقا( سـۈرىنىڭ 
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مەكرۇھتـۇر. ئەممـا ئۇنىـڭ بىلـەن نامازنىـڭ سـۈپىتىگە ۋە قوبـۇل بولۇشـىغا 
يۇقىرىـدا   _ مەنىسـى  چۈنكى»مەكرۇھ«نىـڭ  يەتمەيـدۇ.  تەسـىر  قەتئىـي 
ئېيتىلغانـدەك _ ياقتۇرۇلمىغـان ئىـش دېگەنلىك بولـۇپ، ئىبادەتنى بۇزمايدۇ، 

سـۈپىتىگىمۇ تەسـىر كۆرسـىتەلمەيدۇ. 
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بىرىنچى بۆلۈم
ناماز
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نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

ئىماندىـن كېيىنـال مۇسـۇلمانالرغا ئـەڭ ئـاۋۋال بۇيرۇلغـان ئىبـادەت نامازدۇر. 
ئىسـالم دىنىـدا نامازنىـڭ مەرتىۋسـىگە ۋە ئۇلۇغلىقىغـا يېتەلەيدىغان ئىككىنچى 

بىـر ئىبـادەت يوقتۇر.

1. ناماز ئىسـالم ئىبادەتلىرىنىڭ ئەڭ كاتتىسـىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم 
مۇنـداق: »دىننىڭ بېشـى ئىسـالم، ئۇنىڭ ئاساسـلىق تۈۋرۈكى نامـازدۇر«))1)( 

دېگەن.

2. ناماز قىيامەت كۈنى ئەڭ ئاۋۋال ھېساب ئېلىنىدىغان بىردىنبىر ئىبادەتتۇر. 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بـۇ ھەقتـە مۇنـداق دەيـدۇ: }إنَّ أوََّل مـاَ أُفـْـُرَِض َعلـَى النّـَاِس 
ِمـْن ِديِْنِهـْم الصَّـَاُة َوَأِخـُر مـاَ يـَْبقـي الصَّـَاُة َوَأوَُّل مـاَ ُيَاَسـُب بِـِه الصَّـَاُة{ يەنـى »ئىنسـانالرغا دىنـدا 
ئـەڭ ئـاۋۋال پـەرز قىلىنغان ئىبادەت نامازدۇر. ئەڭ ئاخىرغىچە داۋاملىشـىدىغان 
ئىبادەتمـۇ نامـازدۇر. قىيامـەت كۈنـى ئـەڭ ئاۋۋال ھېسـاب ئېلىنىدىغـان ئەمەلمۇ 

نامازدۇر«)2).

3. ناماز _ دىن يوقالمايال تۇرىدىكەن قەتئى يوقالمايدىغان ئىبادەتتۇر. 

4. ناماز پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ئاخىرقى ۋەسـىيىتىدۇر. ئىمام ئەھمەد 
رىۋايـەت قىلغـان بىـر ھەدىسـتە، پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ۋاپـات بولـۇش 
ئالدىـدا، سـەكراتتا : »نامازنـى تـەرك ئەتمـەڭالر! نامازنـى تـەرك ئەتمـەڭالر!« 

دەپ ۋەسـىيەت قىلغانلىقـى بايـان قىلىنىدۇ. 

ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.  (1(
ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.  (2(
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نامازنىڭ شەرتلىرى

1. پاكىزلىق 
2. تاھارەت )غۇسلى بىلەن تەيەممۇمنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ(.

3. ناماز ۋاقتىنىڭ كىرشى
4. ئەۋرەت جايالرنى يۆگەش

5. قىبلىگە يۈزلىنىش
6. نىيەت

پاكىزلىقنىڭ بايانى

پاكىزلىقتىـن مەقسـەت بەدەننىـڭ، كىيىمنىـڭ ۋە نامـاز ئوقۇيدىغان جاينىڭ 
بارلىق پاسـكىنىلىقالردىن پاك بولۇشـى دېگەنلىكتۇر.

ئىسـالم دىنىنىـڭ پاكىزلىققـا ئەھمىيـەت بېرىـپ، مۇسـۇلمانالرنى تازىلىققا ۋە 
پاكىزلىققا بۇيرۇشىدا، ئىنساننىڭ تەن ساقلىقىغا ۋە روھىغا ئىنتايىن پايدىلىق 
بولغان نۇرغۇنلىغان ئالىي مەقسـەتلەر غايە قىلىنغان. قىسقىسـى، بەدەننى سـۇ 
بىلـەن يۇيـۇپ ئۇنىڭدىكـى كىرالرنى يوقىتىشـتا _ تببىي مۇتىخەسسىسـلەرنىڭ 
ئېچىلىـپ  تۆشـۈكچىلىرى  قالغـان  يېپىلىـپ  بەدەننىـڭ   _ ئىسـپاتلىغىنىدەك 
ئىنسـاننىڭ ئىچكـى قىسـمىدىن مىكروبـالر ۋە زىيانلىـق تەرلەرنىـڭ چىقىـپ 
كېتىشـىگە، نەپـەس ئېلىشـىنىڭ ئوڭايلىشىشـىغا، بەدەننىـڭ راھەتلىنىشـگە 
ئاالھىـدە پايدىلىـق بولغـان ئىجابىـي نەتىجىلـەر بـار. سـۇ بىلـەن پاكلىنىـش 
ئاشـۇرىدۇ.  پائالىيەتچانلىقنـى  يوقىتىـدۇ.  ھىدالرنـى  يېقىمسـىز  بەدەندىكـى 
ئىبـادەت ۋە دۇنيالىـق ئىشـالر ئۈچـۈن ئىنسـاننىڭ ھىممىتىنى، جوشـقۇنلىقىنى 

ئاشۇرىدۇ.

شـۇڭا ئىسـالم دىنـى مۇسـۇلمانالرنى پاكىزلىققـا بۇيـرۇپ، ئۇالرغـا تازىلىقنى، 
پاكىزلىقنـى پـەرز قىلـدى ۋە كۆپلىگـەن ئىبادەتلـەر ئۈچـۈن پاكىزلىقنـى شـەرت 
قىلـدى. چۈنكـى ئىبادەتلەر ئىنسـانالرنىڭ ئالالھ تائـاال ئالدىدا ئادا قىلىدىغان 
بەندىچىلىـك بۇرچـى ھـەم كەمتەرلىكنىـڭ ۋە ئىتائەتمەنلىكنىـڭ ئۇنۋانىـدۇر. 
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بۇنـداق بولغـان ئىكـەن، ئۆزىنىـڭ ياراتقۇچىسـى ۋە يېگانـە ئىگىسـى بولغـان 
ئالـالھ تائاالنىـڭ ھوزۇرىغـا ئىبـادەت بىلـەن مۇراجىئـەت قىلماقچـى بولغـان 
بەندىچىلىـك  قىلىـپ،  ئـادا  دەرىجىـدە  كامىـل  ئـەڭ  ئىبادەتنـى  كىشـىنىڭ 
بۇرچىنـى تولـۇق ئـادا قىلىشـى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ ئـەڭ پاكىـز ھالەتكـە كېلىشـى 

تەلـەپ قىلىنىـدۇ.
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پاكلىنىشقا بولىدىغان سۇ

پاكلىغۇچـى ماددىالرنىـڭ ئەڭ ياخشىسـى سـۇ ئىكەنلىكىدە شـەك يوق. ھەر 
قانـداق كىـر سـۇ بىلـەن پاكلىنىـدۇ. سـۇ پەقـەت ئەسـلىدىكى ئـۆز تەبىئىتىنى 
يوقىتىـپ قويۇشـى بىلەنـال پاكىزلىقىنـى يوقاتقان بولىدۇ. سـۇنىڭ پاكلىغۇچى 
مـاددا بولغانلىقىمـۇ ئالـالھ تائاالنىـڭ بىزلەرگە ئاتا قىلغـان كاتتا نېمەتلىرىدىن 
بىرىـدۇر. ئالـالھ تائـاال قۇرئـان كەرىمـدە ئىنسـانالرغا ئاتـا قىلغـان نېمەتلىرىنى 
بايان قىلغان سۆزىدە مۇنداق دەيدۇ: ﴿َوأَنَزْلَنا ِمَن السََّماء َماء َطُهورًا﴾ يەنى )بۇلۇتتىن 

پاك سـۇنى چۈشـۈرۈپ بەردۇق()1). 

تاھـارەت ئېلىـش ياكـى غۇسـلى قىلىـش ئارقىلىـق پاكلىنىشـقا ۋە كىيىملەرنـى 
يۇيۇپ پاكالشقا، شۇنداقال ئىچىشكە بولىدىغان سۇالر تۆۋەندىكى 8 خىل سۇدۇر:

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

يۇقىرىقـى 8 خىـل سـۇنىڭ رەڭگـى ياكـى تەمـى ياكـى ھىـدى ئۆزگەرمىگـەن 
بولۇش شـەرتى بىلەن، بۇ سـۇالرنى پۈتۈن پاكلىنىش ئىشـلىرى ئۈچۈن قوللىنىشقا 
بولىـدۇ. ئەگـەر سـۇنىڭ تەمـى ياكـى رەڭگـى ياكـى ھىـدى ئۆزىنىـڭ ئەسـلىدىكى 
تەبىئىتىدىـن ئۆزگىرىـپ كەتكـەن بولسـا، بـۇ ۋاقىتتـا ئۇنـى قوللىنىشـقا بولمايدۇ. 

فۇرقان سۈرىسى 48 - ئايەت.  (1(
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ئستىنجا ۋە ئىستىبرا

ئستىنجا _ تەرەت قىلىدىغان ئەزاالرنى پاكالش دېگەنلىكتۇر.

ئستىنجا قىلىشنىڭ ھۆكمى

ئستىنجانىڭ ھۆكمى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ. ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

قىلىـش  تـەرەت  ئىككـى  ئىبـارەت  كەينىدىـن  ۋە  ئالـدى  ئىنسـاننىڭ   .1
ئورگىنىدىـن چىققـان نىجاسـەتلەر بـۇ ئىككـى ئورگاندىـن بەدەننىـڭ باشـقا 

سـۈننەتتۇر. قىلىـش  ئىسـتىنجا  ھالەتتـە  تەگمىگـەن  جايلىرىغـا 

2. ئىككـى ئورگاندىـن چىققان نىجاسـەتلەر بىر تەڭگـە مىقدارىدا بەدەننىڭ 
باشـقا جايلىرىغـا تەككـەن بولسـا، بـۇ ھالەتتـە سـۇ بىلـەن يۇيـۇپ ئسـتىنجا 

قىلىـش ئارقىلىـق ئۇنـى پـاكالش ۋاجىپتـۇر.

3. بەدەنگـە تېگىـپ كەتكـەن نىجاسـەت بىـر تەڭگـە مىقدارىدىـن كۆپـرەك 
بولسـا، بۇ ھالەتتە سـۇ بىلەن ئسـتىنجا قىلىش پەرز بولىدۇ. ئسـتىنجا قىلىشـتا 

سـول قول ئىشـلىتىلىدۇ. 

ئۇخلىغانلىـق ياكـى يـەل چىقارغانلىـق تۈپەيلـى تاھارىتـى سـۇنغان كىشـى 
ئۈچـۈن ئىسـتىنجا قىلىـش الزىـم ئەمەسـلىكىدە پۈتـۈن فىقھىشـۇناس ئالىمـالر 
بىـردەك ئىتتىپاقتـۇر. چۈنكـى ئىسـتىنجا پەقـەت ئىككـى تـەرەت ئورگىنىنـى 

تازىـالش ئۈچۈنـال بۇيرۇلغـان. 

قىلىـش  تـەرەت  ئىككـى  ئىنسـاننىڭ  ئېيتااليمىزكـى،  ئاساسـەن  بۇنىڭغـا 
ئىسـتىنجا  ئۈچـۈن  باشـقا ھەرقانـداق نەرسـە  يەلدىـن  ئورگىنىدىـن چىققـان 
قىلىـش الزىـم كېلىـدۇ. ئەممـا بـۇ ئىككى ئورگاندىن يەلدىن باشـقا بىر نەرسـە 
چىقماسـتىن باشـقا سـەۋەبلەر بىلـەن تاھارىتـى بۇزۇلغـان كىشـىنىڭ ئىسـتىنجا 

قىلىشـى الزىـم كەلمەيـدۇ.
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ئستىنجادا قوللىنىشقا جاىئز بولىدىغان ماددىالر

ئىسـتىنجا قىلىـش ئۈچـۈن جائىـز بولىدىغـان ماددىالرنىـڭ ئـەڭ ياخشىسـى 
سـۇدۇر. سـۇدىن ياخشـى پاكلىنىـش ماددىسـى يـوق. سـۇ بىلـەن ئىسـتىنجا 
قىلىشـقا ئىمكانىيـەت بولمىغانـدا، چالمـا، تـاش، رەخـت پارچىسـى، قەغەز ۋە 
ئامالسـىز قالغانـدا ياغـاچ ۋە ئوتـۇن قاتارلىـق ماددىالرنىـڭ قايسـىبىرى بىلـەن 
ئسـتىنجا قىلىشـقا بولىـدۇ. ئىسـتىنجا قىلىشـتا ئـەۋرەت جايالرنـى كىشـىلەرگە 

كۆرسىتىشـكە بولمايـدۇ. چۈنكـى مۇنـداق قىلىـش ھارامـدۇر. 

ئستىنجادا قوللىنىشقا جاىئز بولمايدىغان ماددىالر

ئىسـتىنجا قىلىشـقا جائىـز بولمايدىغـان ماددىـالر: پىششـىق قىـش، كۆمـۈر، 
تۆمـۈر، ئەينـەك، ھـاك، ئىنسـان ياكـى ھايۋانـالر يەيدىغان تائامـالر. بۇالرنىڭ 

قايسـىبىرى بىلـەن ئىسـتىنجا قىلىشـقا بولمايدۇ. 

شـۇنداقال، ئەرەبچـە ) ھەتتـا باشـقا تىلـدا بولسـىمۇ ئـەرەب ھەرپـى بىلـەن( 
ئۈچـۈن  تازىلىـق  ۋاراقلىرىنـى  گېزىتلەرنىـڭ  ۋە  ژۇرنـال  كىتـاب،  يېزىلغـان 

بولمايـدۇ. قوللىنىشـقا 

ئەممـا ئەرەبچـە ئەمـەس، بەلكـى التىـن، رۇس، خىتايچە يېزىلغـان، دىنىي 
بولمىغـان كىتـاب، ژۇرنـال ۋە گېزىتلەرنـى تازىلىـق ئۈچۈن قوللىنىشـقا بولىدۇ.

ىئستىبرا

كەلگـەن  ئورگاندىـن  جىنسـىي  ئـاۋۋال  ئېلىشـتىن  تاھـارەت   _ ئىسـتىبرا 
سـۈيدۈكنىڭ قالدۇقلىرىدىـن تولـۇق پاكلىنىـش دېگەنلىكتـۇر. قايسـى ئۇسـۇل 
سـۈيدۈك  كېلىدىغـان  سـېزىپ  تۇرۇبىسـىدىن  سـۈيدۈك  بولمىسـۇن  بىلـەن 
قالدۇقلىرىدىـن تولـۇق پاكلىنىـش پـەرزدۇر. سـۈيدۈك تۇرۇبىسـىدىن سـېزىپ 
كەلگـەن سـۈيدۈك قالدۇقلىرىدىـن تولـۇق خـاالس بولمـاي تـۇرۇپ تاھارەتكـە 

بولمايـدۇ.  باشالشـقا 

چۈنكى سـۈيدۈك تامچىلىرىدىن پاكلىنىش تاھارەتنىڭ دۇرۇس بولۇشـىنىڭ 
شـەرتى بولغىنىـدەك، قەبىـر ئازابىدىـن ساقلىنىشـنىڭ بىـر قالقىنىـدۇر. ئىبنـى 
ئاببـاس رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم 
»ئىككى قەبرىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، »بۇ ئىككىسى ئازابلىنىۋاتىدۇ. چۈنكى 
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بۇالرنىـڭ ئازابلىنىشـىغا سـەۋەب بولغـان نەرسە)كىشـىلەرنىڭ نەزىرىـدە( چوڭ 
گۇناھالردىـن ئەمـەس، )ئەممـا ئالالھنىـڭ نەزىرىـدە چـوڭ ئىـدى(، بۇالرنىـڭ 
بىـرى سـۈيدۈكىدىن پاكلىنالمايتتـى، يەنـە بىـرى، كىشـىلەر ئارىسـىدا گـەپ 

توشـۇپ يۈرەتتى« دېـدى«)1). 

ھاجەتخانىغا كىرىشنىڭ ەئدەپلىرى

ھاجەتخانىغا كىرىشنىڭ ئەدەپلىرى تۆۋەندىكىچە:

ِمـَن الشَّـْيطَاِن الرَِّجْيـِم﴾ »ئەئـۇزۇ  ئـاۋۋال: ﴿َاُعـوُذ ابهلِل  1. ھاجەتخانىغـا كىرىشـتىن 
بىلالھـى مىنەششـەيتانىر رەجىيـم )قوغالنـدى شـەيتاننىڭ شـەررىدىن ئالالھقـا 
سـىغىنىپ پانـاھ تىلەيمـەن(«)2) دېىيىـش، ئاندىـن ھاجەتخانىغـا كىرىشـتە: 
}الّلُهـمَّ إّنِ َأُعـوُذ بِـَك ِمـَن اْلُْبـِث َواْلََبائِـِث{ يەنـى »ئـى ئالـالھ! سـاڭا سـىغىنىپ ئەركەكـ  
چىشـى شـەيتانالرنىڭ زىيانكەشـلىكىدىن پانـاھ تىلەيمـەن«)3) دېگـەن دۇئانى 

ئوقۇش.
پۇشـقىقىنى  شـىمنىڭ  كىيىـپ،  ئايـاغ  پۇتقـا  كىرىشـتە  ھاجەتخانىغـا   .2
تۈرۈۋېتىـپ كىرىـش ۋە يېنىـدا ئالـالھ تائاالنىـڭ ئىسـىم – سـۈپەتلىرى ياكـى 
ئېلىۋېتىـپ كىرىـش. بولسـا  نەرسـىلەر  يېزىلغـان  ئايەتلىـرى  قۇرئـان كەرىـم 

3. ھاجەتخانىغا ئىمكان قەدەر سول پۇت بىلەن كىرىش.
4 _ ھاجەتخانىدا سول قولنى ئىشلىتىش.

5. ئارىـدا توسـاق بولمىغـان جايالردا قىبلە تەرەپكـە ئالدىنى ياكى كەينىنى 
قىلىپ تۇرۇپ ھاجەت قىلماسـلىق.

6. سـۇغا، يـول ئۈسـتىگە، مېۋىلىـك دەرەخلەرنىـڭ ئاسـتىغا ۋە شـامالنىڭ 
يۆنىلىشـىگە قـاراپ ھاجـەت قىلماسـلىق.

7. ئۆزۈرسىز ئۆرە تۇرۇپ تەرەت قىلماسلىق.
8. ھاجـەت قىلىـپ بولغاندىـن كېيىـن ئىككـى قولنـى سـوپۇنالپ پاكىـز 

يۇيـۇش. 
9. ھاجەتخانىدىن چىقىشتا ئىمكان قەدەر ئوڭ پۇت بىلەن چىقىش.

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
)2)  ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ئەلالمە ئەلبانى»سەھىھ« دەپ باھالىغان.

بۇخارى رىۋايىتى  (3(
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َاْذَهـَب َعـيِّ ْاأَلَذى َوَعافَـاِنَ{  هلِل الَـّذِي  10. ھاجەتخانىدىـن چىقىشـتا: }ُغْفَرانَـك، اْلَْمـُدِ 
يەنى»ئـى ئالـالھ! گۇناھلىرىمنـى كەچۈرگەيسـەن، مەندىن زىيـانـ  زەخمەتنى 
يـوق قىلغـان ۋە مېنى سـاالمەت قىلغـان ئالالھقا مەدھىيە ئېيتىمەن«)1) دېگەن 

دۇئانـى ئوقۇش. 
يۇقىرىقىـالر ھاجەتخانىغـا كىرىـش ۋە چىقىشـنىڭ ئەدەبلىـرى بولـۇپ، شـۇ 
بويىچـە ئىـش كـۆرۈش سـۈننەت ۋە ئەدەپتـۇر. ئەممـا بۇالرغـا رىئايـە قىلمىغـان 

كىشـى گۇناھـكار بولمايـدۇ.

بۇخارى رىۋايىتى  (1(
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نىجاسەت ۋە ئۇنىڭدىن پاكلىنىش ئۇسۇلى

نىجاسەت ۋە ۇئنىڭ تۈرلىرى

نىجاسەت)پاسـكىنىلىق( ئىككـى تۈرلـۈك بولـۇپ، بىـرى، ئېغىـر نىجاسـەت، 
يەنـە بىـرى، يېنىـك نىجاسـەتتۇر.

تېرىسـى،  ۋە  گۆشـى  مالنىـڭ  بولغـان  ھـارام  قـان،  نىجاسـەتلەر:  ئېغىـر 
ئىتنىـڭ، چوشـقىنىڭ ۋە  يېيىلمەيدىغـان ھايۋانالرنىـڭ سـۈيدۈكى،  گۆشـى 
يىرتقۇچالرنىـڭ تەرىتـى ۋە شـالوكلىرى، توخـۇ، ئـۆردەك، غـاز قاتارلىقالرنىـڭ 
ماياقلىـرى ۋە ئىنسـاننىڭ بەدىنىدىـن چىقىشـى بىلـەن تاھارەتنـى بۇزىدىغـان 
نەرسـىلەر، مەسـىلەن: كىچىك _ چوڭ تەرەت، قان، يىرىڭ، مەزى )جىنسـى 
ھـەۋەس قوزغالغانـدا ئېتىلمـاي چىقىدىغـان، سـپېرمىغا ئوخشـاپ كېتىدىغـان 
سـۇ(، ۋەدى ) گاھىـدا كىچىـك تەرەتتىـن كېيىـن چىقىدىغان دۇغا، ئاق سـۇ( 

قاتارلىقالر.

يېيىلىدىغـان  گۆشـى  ئوخشـاش  ئۇنىڭغـا  ۋە  ئـات  نىجاسـەتلەر:  يېنىـك 
ماياقلىـرى  ئۇچارلىقالرنىـڭ  سـۈيدۈكلىرى،  ماياقلىـرى،  ھايۋانالرنىـڭ 

 .(1 قاتارلىقـالردۇر)

نىجاسەتلەردىن كەچۈرۈم قىلىنىش مىقدارى

يېنىـك  گرام(غـا،   3.17( مىقـدارى  تەڭگـە  بىـر  نىجاسـەتلەردىن  ئېغىـر 
يەتمىگىنـى  بىرىگـە  تۆتتىـن  بەدەننىـڭ  ياكـى  كىيىمنىـڭ  نىجاسـەتلەردىن 

قىلىنىـدۇ. كەچـۈرۈم 

كىشـى  ئوقۇغـان  نامـاز  مەنىسـى:  قىلىنىشـنىڭ  كەچـۈرۈم  ئورۇندىكـى  بـۇ 
بەدىنـى ياكـى كىيىمىدىكـى نىجاسـەتنى كۆرمىگەنلىكتىـن ئۇنىڭ بىلـەن ناماز 
ئوقۇغان بولسـا، بۇ نىجاسـەت ئېغىر نىجاسـەتتىن بولۇپ، ئۇنىڭ مىقدارى بىر 
تەڭگـە مىقدارىغـا يەتمىگەن بولسـا، ياكى يېنىك نىجاسـەتتىن بولۇپ، ئۇنىڭ 

مغني المحتاج 1 - توم 79 - بەت.  (1(
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مىقـدارى ئـەڭ كـۆپ بولغانـدا كىيىمنىـڭ ياكـى بەدەننىـڭ تۆتتىـن بىرىدىـن 
ئـاز بولغـان بولسـا، ئـۇ كىشـىنىڭ بۇ نىجاسـەتلەر بىلـەن ئوقۇغـان نامىزى ئادا 
تاپقـان بولىـدۇ، نىجاسـەت بىلـەن نامـاز ئوقۇغانلىقىنـى بىلگەندىـن كېيىـن ئۇ 
نامازنـى قايتـا ئوقۇشـى كېـرەك ئەمـەس دېگەنلىكتـۇر. ئەگـەر نامـاز ئوقۇغـان 
كىشـى يۇقىرىقـى مىقداردىـن ئـاز نىجاسـەت بولسـىمۇ، ئۇنـى كـۆرۈپ تـۇرۇپ، 
ئۆزۈرسـىز ھالـدا ئۇنىـڭ بىلـەن نامـاز ئوقۇغـان بولسـا، ئۇنىـڭ نامىـزى دۇرۇس 

ئەمـەس. نىجاسـەتلەردىن پاكلىنـپ نامازنـى قايتـا ئوقۇشـى الزىـم كېلىـدۇ. 

نىجاسەتلەردىن پاكلىنىش ۋە كىيىملەرنى پاكالش ۇئسۇلى

1. قان، يىرىڭ ۋە چوڭ تەرەتكە ئوخشاش كۆرگىلى بولىدىغان نىجاسەتلەر 
بىلـەن نىجىـس بولغـان نەرسـىلەر نىجاسـەتنىڭ ئۆزىنـى سـۇ بىلـەن يۇيـۇپ 
ئۇنىـڭ ئەسـىرىنىڭ  پاكلىنىـدۇ. يۇيۇلغاندىـن كېيىنمـۇ  ئارقىلىـق  يوقىتىـش 
قېلىشـى ئۇنىـڭ پاكىزلىقىغـا تەسـىر يەتكۈزمەيـدۇ. مەسـىلەن: قانغـا بويالغـان 
كىيىمنـى يۇيـۇپ تازىلىغاندىـن كېيىـن، قاننىـڭ ئەسـىرىدىن قالغـان سـېرىق 
رەڭ كىيىمدىـن يوقالمىغـان بولسـىمۇ، ئـۇ كىيىـم نىجىس دېيىلمەيـدۇ، بەلكى 

پاكتۇر.

2. سـۈيدۈككە ئوخشـاش قـۇرۇپ قالسـا كۆرگىلـى بولمايدىغـان نىجاسـەتلەر 
بىلـەن نىجىـس بولغـان نەرسـىلەر ئـاز دېگەنـدە ئـۈچ قېتىـم يۇيـۇش ۋە ھـەر 

قېتىـم يوغانـدا ئۇنـى سـىقىش بىلـەن پاكلىنىـدۇ.

3. قانداقـال بىـر نىجاسـەت بىلـەن نىجىـس بولغان زېمىندىن نىجاسـەتنىڭ 
ئەسـىرىنى يوقىتىـش بىلـەن بـۇ زېمىـن پـاك بولغـان بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈسـتىدە 

نامـاز ئوقۇشـقا بولىـدۇ. بىـراق ئـۇ جايـدا تەيەممۇم قىلىشـقا بولمايدۇ. 

زېمىننـى تازىـالش ئۇسـۇلى مۇنـداق: زېمىندىكـى نىجاسـەت ئەگـەر يېنىـك 
نىجاسـەتتىن بولسـا، ئۇنىڭغـا سـۇ تۆكـۈش بىلـەن ئۇنىـڭ ئەسـىرى يوقالغىچە 
تازىلىنىـدۇ. ئەگـەر ئېغىـر نىجاسـەتتىن بولسـا، مەزكـۇر نىجاسـەت زېمىندىـن 

كـوالپ ئېلىـپ تاشـلىنىدۇ ۋە ئورنىغـا ئـۈچ قېتىـم سـۇ چېچىـپ تازىلىنىـدۇ.

4. قانداقال بىر نىجاسـەت بولمىسـۇن، ئۇ ئۆز ئەسـلىدىن ئۆزگىرىشـى بىلەن 
پـاك بولغـان بولىـدۇ. مەسـىلەن: ھايۋانالرنىـڭ سـۈيدۈكلىرىنىڭ قـۇرۇپ تۇزغا 
ئايالنغىنىغـا، ھايۋانـالر ۋە ئىنسـانالرنىڭ چـوڭ تەرەتلىرىنىـڭ كۆيدۈرۈلـۈش 
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بىلـەن كۈلگـە ئايالنغىنىغـا ئوخشـاش. تـۇز بىلـەن كـۈل پاك ماددىـالردۇر.

5. ئىـت ۋە چوشـقىنىڭ نىجاسـەتلىرى بىـر قېتىم تۇپـراق بىلەن ئالتە قېتىم 
سـۇ بىلـەن جەمئـى يەتتـە قېتىـم يۇيـۇش ئارقىلىـق پاكلىنىـدۇ. بـۇ مەسـىلە 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ھەدىسـى بىلـەن سـابىت بولغـان. پەيغەمبـەر 
ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگـەن: »بىرىڭالرنىڭ قاچىسـىنى ئىـت ياالپ قويغان 
بىلـەن  تۇپـراق  قېتىمىنـى  ئاۋۋالقـى  يۇيـۇڭالر.  قېتىـم  يەتتـە  ئۇنـى  بولسـا، 

يۇيـۇڭالر«)1). 

چۈنكـى تۇپـراق تەركىبىـدە مىكروبالرنـى ئۆلتـۈرۈش كۈچىگە ئىگە مـاددا بار 
بولغانلىقتىـن، قاچىنـى تۇپـراق بىلـەن بىـر قېتىم سـۈرتۈش ئارقىلىـق ئۇنىڭغا 
ئىتنىـڭ شـالۇكىدىن يۇققـان مىكروبـالر ئۆلىـدۇ. سـۇ بىلـەن يەنـە ئالتـە قېتىم 
يۇيـۇش ئارقىلىـق قاچىدا مىكروبنىڭ ئەسـىرى قالمىغان بولىدۇ. پەيغەمبىرىمىز 
ھەزرىتـى مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالمنىڭ بـۇ ھەدىسـىدىكى ھېكمـەت، تېخـى 
ئەمدىـال تىببىـي مۇتىخەسسىسـلىرى تەرىپىدىـن بايقالغـان. ئىسـالم ئالىملىـرى 
مىكروبالرنـى  چوشـقا  چۈنكـى  كىرگۈزگـەن.  ھۆكمىگـە  ئىتنىـڭ  چوشـقىنىمۇ 
يېتشتۈرۈشـتە ئىتتىن پاسـكىنىدۇر. ھەر ئىككىسـىنىڭ شالۇكىدا مىكروپالر كۆپ 

ئـورۇن تۇتىدۇ.

6.ئانىسـىنىڭ سـۈتى بىلەنال غىزالىنىدىغان، تېخى تاماق يىگۈچى بولمىغان 
ئوغـۇل بۇۋاقنىـڭ سـۈيدۈكى يۇقـۇپ قالغـان كىيىمنىـڭ ئۈسـتىگە سـۇ تۆكۈش 
بىلـەن كىيىـم پـاك بولىـدۇ. ئەممـا قىـز بوۋاقنىـڭ سـۈيدۈكى يۇقـۇپ قالغـان 
كىيىـم سـۇ بىلـەن يۇيـۇش ئارقىلىقـال پـاك بولىـدۇ. ئەممـا ھـەر ئىككىسـىنىڭ 
چـوڭ تەرىتـى تېگىـپ قالغـان نەرسـىلەر پەقەت سـۇ بىلـەن يۇيـۇش ئارقىلىقال 

پاكلىنىدۇ. 

ئىمـام تىرمىـزى رىۋايـەت قىلغـان بىـر ھەدىسـتە پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم 
ئۇنىـڭ  نەرسـە  تەككـەن  سـۈيدۈكى  بۇۋاقنىـڭ  »ئوغـۇل  دېگـەن:  مۇنـداق 
ئۈسـتىگە سـۇ تۆكـۈش بىلـەن، قىـز بۇۋاقنىـڭ سـۈيدۈكى تېگىـپ كەتكـەن 

پاكىزىلىنىـدۇ«)2).  بىلـەن  يۇيـۇش  نەرسـە 

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
بدائع الصنائع 1 – توم 89 - بەت، اللباب شرح الكتاب 1 - توم 30 - بەت، الفقه اإلسالمي وادلته 1 – توم   (2(

153 – 162 - بەتلەر.
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تاھارەتنىڭ بايانى

تاھارەتنىڭ تۈرلىرى

تاھارەت ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ.

1. نامـاز ئوقـۇش، تىالۋەتنىـڭ سەجدىسـىنى قىلىـش ۋە قۇرئاننـى تۇتـۇش 
ئۈچـۈن تاھـارەت ئېلىـش پـەرزدۇر.

2. كەئبىنى تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن تاھارەت ئېلىش ۋاجىپتۇر.
3. تاھارەت بىلەن يېتىش ئۈچۈن، غەيۋت، يالغان سۆز ۋە بارلىق خاتالىقالردىن، 

مېيىتنى يۇغان ۋە كۆتۈرگەندىن كېيىن تاھارەت ئېلىش مۇستەھەبتۇر.

تاھارەتنىڭ پەرزلىرى

تاھارەتنىڭ پەرزلىرى تۆت بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلەر:

1. يۈزنىڭ چاچ ئۈنگەن يېرىدىن باشـالپ زاڭاقنىڭ ئاسـتىغىچە ۋە ئىككى 
قۇالقنىڭ يۇمشـاقلىرىغىچە بولغان جايلىرىنى يۇيۇش.

2. ئىككى قولنى جەينەكلىرى بىلەن قوشۇپ يۇيۇش.
3. ئىككى پۇتىنى ئوشۇقلىرى بىلەن قوشۇپ يۇيۇش.

4. باشنىڭ تۆتتىن بىرىگە مەسھى قىلىش )ھۆل قول بىلەن سىالش(. 

تاھارەتنىڭ پەرز ئىكەنلىكى ھەققىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿ايَاَيُّها الَِّذْيَن 
آَمُنوا إذاَ ُقْمُتْم إىَل الصََّاِة فَاْغِسُلوا ُوُجْوَهُكْم َواَْيِدَيُكْم إىَل اْلَمراَِفِق َواْمَسَحوْا ِبُرُؤِسُكْم َوَاْرُجِلُكْم إىَل اْلَكْعبـَْيِ﴾ 
يەنـى )ئـى ئىمـان ئېيتقانالر! سـىلەر ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىـڭالردا يۈزۈڭالرنى 
يۇيـۇڭالر، قولۇڭالرنـى جەينىكىـڭالر بىلـەن قوشـۇپ يۇيـۇڭالر، بېشـىڭالرغا 

مەسـھى قىلىڭالر، پۇتۇڭالرنى ئوشـۇقۇڭالر بىلەن قوشـۇپ يۇيۇڭالر()1). 

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم نامـاز ئوقـۇش ئۈچـۈن تاھارەت ئېلىشـنىڭ شـەرت 
مائىدە سۈرىسى 6 – ئايەت.  (1(
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ئىكەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: }الَ تـُْقَبُل َصَاٌة ِبَغْيِ طُُهـــــْوٍر{ يەنى »تاھارەتسـىز 
ئوقۇلغـان نامـاز قوبـۇل بولمايدۇ«)1).

تاھارەت ېئلىشنىڭ قاىئدە _ تەرتىپلىرى

1. تاھارەت ئېلىشنى نىيەت قىلىپ كۆڭلىمىزگە كەلتۈرىمىز.
2. ئىبرىـق ياكـى چۆگـۈن بىلـەن تاھـارەت ئالغانـدا، ئىمكانىيـەت بولسـا، 

ئىگىـزرەك جايـدا قىبلىگـە قـاراپ ئولتۇرىمىـز. 
3. »بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم« دەيمىز.

4. قولىمىزنـى ئـۈچ قېتىم پاكىز يويىمىـز. قولالرنى يوغاندا بارماقلىرىمىزنىڭ 
ئارىسـىنى ئارىالپ پاكىز يويىمىز. 

5. ئـوڭ قولىمىـز بىلـەن ئېغىزىمزغـا ئـۈچ قېتىم سـۇ ئېلىپ چايقايمىز. مىسـۋاك 
بولسا ئۇنىڭ بىلەن، مىسۋاك بولمىسا بارمىقىمىز بىلەن چىشلىرىمىزنى تازىاليمىز. 
6. بۇرنىمىزغـا ئـۈچ قېتىـم ئـوڭ قولىمىـز بىلـەن سـۇ ئېلىـپ، سـول قولىمىـز 

بىلـەن تازىاليمىـز. 
7. يۈزىمىزنـى پىشـانىمىزنىڭ چـاچ ئۈنـۈپ توختىغـان يېرىدىـن زاڭاقنىـڭ 
يۇمشـىقىغىچە  قۇالقنىـڭ  يۇمشـىقىدىن سـول  قۇالقنىـڭ  ئـوڭ  ۋە  ئاسـتىغىچە 
ھەممىنى تولۇق ۋە پاكىز ئۈچ قېتىم يۇيىمىز. )سـاقىلى بار كىشـى سـاقىلىنىڭ 

ئارىلىرىنـى سـۇ بىلـەن سـىالپ چىقىـدۇ(. 
8. ئـاۋۋال سـول قولىمىـز بىلەن ئـوڭ قولىمىزنى، كېيىن ئوڭ قولىمىز بىلەن 

سـول قولىمىزنى جەينەكلىرى بىلەن قۇشۇپ يويىمىز. 
9. ئـوڭ قولىمىزنىـڭ ئالىقىنىنـى قايتـا ھـۆل قىلىـپ، بېشـىمىزنىڭ تۆتتىـن 

بىرىنـى باكـى ھەممىسـىنى سـىاليمىز. 
10. ئىككـى قولىمىزنىـڭ بىگىـز ياكـى كىچىـك بارماقلىـرى بىلـەن ئىككـى 
قولىقىمىزنىڭ ئىچىنى، باش بارماقلىرى بىلەن ئىككى قولىقىمىزنىڭ تېشىنى، 

قالغـان ئـۈچ بارمـاق بىلەن گەردەننى سـىاليمىز. 
11. ئاۋۋال ئوڭ، ئاندىن سول پۇتىمىزنى ئوشىقى بىلەن قوشۇپ يويىمىز. 

مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
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تاھارەت ئېلىشنى نىيەت قىلىپ كۆڭلىمىزگە كەلتۈرىمىز.

قولىمىزنــى ئــۈچ قېتىــم پاكىــز يۇيىمىــز. قولالرنــى يۇغانــدا بارماقلىرىمىزنىــڭ ئارىلىقىنى 
ئارىــالپ پاكىــز يۇيىمىز.



36

ئــوڭ قولىمىــز بىلــەن ئېغىزىمىزغــا ئــۈچ قېتىــم ســۇ ئېلىــپ چايقايمىــز. مىســۋاك بولســا 
ئۇنىــڭ بىلــەن، مىســۋال بولمىســا، بارمىقىمىــز بىلــەن چىشــلىرىمىزنى تازىاليمىز.

ــەن  ــز بىل ــپ، ســول قولىمى ــەن ســۇ ئېلى ــز بىل ــوڭ قولىمى ــم  ئ ــۈچ قېتى بۇرنىمىزغــا ئ
ــز. تازىاليمى
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ــەن ســول  ــز بىل ــوڭ قولىمى ــن ئ ــى، كېيى ــوڭ قولىمىزن ــەن ئ ــز بىل ــاۋۋال ســول قولىمى ئ
ــز. ــەن قوشــۇپ يۇيىمى ــرى بىل ــى جەينەكلى قولىمىزن

قولىقىمىزنىــڭ  ئىككــى  بىلــەن  بارماقلىــرى  قولىمىزنىــڭ كۆرســەتكۈچ  ئىككــى 
ئىچىنــى، بــاش بارماقلىرىنــى بىلــەن ئىككــى قولىقىمىزنىــڭ تېشــىنى،
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يۈزىمىزنــى پىشــانىمىزنىڭ چــاچ ئۈنــۈپ توختىغــان يېرىدىــن زاڭاقنىــڭ ئاســتىغىچە 
ۋە ئــوڭ قۇالقنىــڭ يۇمشــىقىدىن ســول قۇالقنىــڭ يۇمشــىقىغىچە ھەممىنــى تولــۇق ۋە 
ــار كىشــى ســاقىلىنىڭ ئارىلىرىنــى ســۇ بىلــەن  ــز. )ســاقىلى ب ــم يۇيىمى ــز ئــۈچ قېتى پاكى

ســىالپ چىقىــدۇ(. 
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قالغان ئۈچ بارماق بىلەن گەردەننى سىاليمىز. 

ئاۋۋال ئوڭ، ئاندىن سول پۇتىمىزنى ئوشىقى بىلەن قوشۇپ يويىمىز.
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يۇقىرىـدا كۆرسـىتىلگەن بويىچـە تاھـارەت ئالغـان كىشـى تاھارەتنىـڭ پەرزلىـرى، 
سۈننەتلىرى، ئەدەبلىرى ۋە پۈتۈن قائىدە – تەرتىپلىرىنى تولۇق ئورۇندىغان بولىدۇ.

مىسۋاك ۋە ۇئنىڭ ەئھمىيىتى

مىسـۋاك _ »سـالۋادورا پېرسـكا« دەپ ئاتىلىدىغـان »ئىـراك« دەرىخىنىـڭ 
ياش نوتىسـدىن كېسـىپ ئېلىنىدىغان ھۆل ياغاچنى كۆرسـىتىدۇ. بۇ ياغاچتىن 
بىـر غېرىـچ مىقدارىـدا كېسـىپ، ئۇنىـڭ ئۇچىنـى1 ياكى 2 سـانتىمېتىر ئۇچالپ 
سـۇغا چىـالپ يۇمشـىتىش ئارقىلىـق قوللىنىلىدۇ. مىسـۋاك سـۇدا يۇمشـىغاندىن 
كېيىـن خـۇددى چىـش چوتكىسـىدەك پۇرشـىلىق ھالغـا كېلىـدۇ. پەيغەمبـەر 
ئەلەيھىسسـاالم تەۋسـىيە قىلغان مىسـۋاك دەل بۇ دەرەخنىڭ ئۆزىدۇر. بۇ دەرەخ 

شـەرقىي ئافرىقىدىـن ھىندىسـتانغىچە بولغـان مەملىكەتلەردە يېتىشـىدۇ.

»تولۇق ۋە توغرا سۆزلەشنىڭ بىردىنبىر ۋاسىتىسى بولغان چىشالرنى ئاسراش 
ئىنسـان ئۈچـۈن بەكمـۇ ئەھمىيەتلىكتـۇر. ئېغىـزدا چىشـالر تولـۇق بولمىغانـدا 
پسـخولوگىيىلىك سـەلبىياتالر كۆرىلىـدۇ. چىشـالرنىڭ ئـەڭ چـوڭ دۈشـمىنى 
چىشـالرنىڭ ئارىلىقىـدا تاماقنىـڭ قالدۇقلىرىدىـن توپالنغـان باكتېرىيىلـەردۇر. 
ئېغىز، چىش ۋە چىشالرنىڭ ئەتراپىدىكى گۆشلەرنى باكتېرىيىلەردىن ساقالش 
ئۈچۈن چىش چوتكىسىنى قوللىنىش ئەھمىيەتلىكتۇر. بىراق چىش چوتكىسى 
بىلەن ئىشـلىتىلىدىغان چىش پاسـتىلىرى )ياگوالر( نورمالدىن ئارتۇق تەملىك 
بولغاچقـا، ئـۇ، ئېغىـز تەمىنـى بۇزىـدۇ. ئەممـا مىسـۋاك ئۆزىنىڭ نورمـال پۇرىقى 
ۋە ياخشـى تەمـى بىلـەن ئاالھىـدە خۇسۇسـىيەتكە ئىگـە بولغاچقـا، ئېغىزنىـڭ 
تەمىنـى بۇزمايـدۇ. شـۇڭا چىش چوتكىسـىدىن مىسـۋاكنىڭ ئەھمىيىتى كۆپتۇر. 
بۇنىـڭ تېخىمـۇ چـوڭ ئاالھىدىلىكى، مىسـۋاكنى ئادەتتىكى چىش چوتكىسـىغا 

سېلىشـتۇرغاندا، مىسـۋاكنىڭ تۆۋەندىكىـدەك ئارتۇقچىلىقلىرىنى كۆرىمىز:

1. مىسـۋاك دېيىلگـەن بـۇ ياغاچنىڭ تەركىبىـدە باكتېرىيىلەرنى ئۆزلىكىدىن 
ئۆلتۈرىدىغـان ماددىالر بار.

ئىگـە  خۇسۇسـىيىتىگە  كۆپەيتىـش  تۈكۈرۈكنـى  ھىـدى  ياغاچنىـڭ  بـۇ   .2
ئېغىـز  نەتىجىـدە  قالىـدۇ.  ئېغىزنىـڭ ھۆللىكىنـى سـاقالپ  ئۈچـۈن  بولغىنـى 

پۇرىمايـدۇ. قالمىغاچقـا  قـۇرۇپ 

3. بـۇ ياغـاچ ئادەتتىكـى چىـش چوتكىسـىدىن يۇمشـاق ۋە نورمـال تەملىـك 
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بولغىنىنىـڭ ئۈسـتىگە، ئېغىزنىڭ تەمىنى بوزىدىغـان ياكى قۇرىتىدىغان ماد-
دىالردىن خالىيدۇر«. 

4. بۇ ياغاچتا چىشـنى ئاقارتىدىغان ماددىالر بولغانلىقتىن، چىشـنى ئاقار-
تىدۇ ۋە سـارغىيىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

تاھارەتتە شەكلىنىپ قېلىش

تاھارەتنىـڭ بـار ياكـى يوقلىقىدىن شـەكلىنىپ قالغان كىشـى قايتا تاھارەت 
ئالىدۇ. تاھارەتتە يۇيۇلىدىغان ئەزاالرنىڭ بەزىسـىنى يۇيۇپ _ يۇمىغانلىقىدىن 
شـەكلەنگەن كىشـى، ئەگەر بۇ تۇنجى قېتىملىق ھادىسـە بولسـا، شەكلەنگەن 
ئەزاالرنـى قايتـا يۇيىـدۇ. ئەگـەر ئۇنىـڭ ھەمىشـە مۇشـۇنداق شـەكلىنىدىغان 

ئادىتـى بولسـا، بـۇ شـەك ئىتىبارغـا ئېلىنمايدۇ. تاھارىتى دۇرۇسـتۇر.

ياكـى  بۇزۇلغـان  ئۇنىـڭ  ئەممـا  بـار،  ئېسـىدە  ئالغىنـى  تاھـارەت  بىـراۋ 
بۇزۇلمىغانلىقىدىـن شەكلەنسـە تاھـارەت بـار ھېسـابلىنىدۇ. ئەگـەر تاھارەتنىڭ 
بۇزۇلغانلىقـى ئېسـىدە بـار، ئەممـا ئۇنىڭدىـن كېيىـن تاھـارەت ئالغـان ياكـى 

يـوق ھېسـابلىنىدۇ. تاھارىتـى  ئۇنىـڭ  قالسـا،  ئالمىغانلىقىـدا شـەكلىنىپ 

تاھارەتنى بۇزىدىغان ائمىلالر

تاھارەت تۆۋەندىكىلەرنىڭ بىرەرسى بىلەن بوزۇلىدۇ:

1. ئىنسـاننىڭ ئالدى ۋە كەينىدىن ئىبارەت ئىككى ئورگىنىدىن سـۈيدۈك، 
چـوڭ تـەرەت، يەل، سـپېرما، ۋەدى، مەزى قاتارلىقىالرنىڭ چىقىشـى.

2. بەدەننىڭ قايسىبىر يېرىدىن قان، يىرىڭ ۋە سېرىق سۇنىڭ ئېقىشى.
3. ئېغىز توشقىچە قۇسۇش.

4. ئېغىزدىن قان چىقىشـى )ئەمما تۈكۈرۈكتىن ئاز بولسـا ياكى تۈكۈرۈكنىڭ 
رەڭگى قىزارمىسـا زىيىنى يوق(.

5. ھوشىدىن كېتىش.
6. مەست بولۇش.

7. جىنسـىي مۇناسـىۋەت ئۆتكـۈزۈش، ھەتتـا ئـەر – ئايالالرنىـڭ جىنسـىي 
ئورگانلىرىنىـڭ ئارىـدا توسـاق بولماسـتىن بىـر – بىرىگـە تېگىشـى بىلەنمـۇ 

تاھـارەت بۇزۇلىـدۇ.
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8. ئۇخـالش. )ئەممـا نامـازدا ئـۆرە تۇرغانـدا ئېگىلمەسـتىن، ئولتۇرغانـدا بىر 
يەرگـە يۆلەنمەسـتىن مۈگـدەش تاھارەتنـى بۇزمايدۇ.(

9. نامـازدا قاھقاھـالپ كۈلـۈش. چۈنكـى نامـازدا تـۇرۇپ قاھقاھـالپ كۈلـۈش 
نامازنـى بۇزۇپـال قالماسـتىن، تاھارەتنىمـۇ بۇزىدۇ)1). 

نور اإليضاح وجناة األرواح 6 - بەت.  (1(
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ئاياغقا ياكى پايپاققا مەسھى قىلىش مەسىلىسى

پۇتالرنـى  ئالغانـدا  تاھـارەت   _ قىلىـش  مەسـھى  پايپاققـا  ياكـى  ئاياغقـا   
يۇيۇشـنىڭ ئورنىغـا تاھـارەت بىلـەن كىيىلگـەن ئايـاغ كىيىملەردىـن ئۆتـۈك، 
پىمـا، مەسـە، تۇپلى، ئوشـۇقنى يېپىـپ تۇرىدىغان بېتىنكـە، قېلىنراق پايپاق 

قاتارلىقالرنىـڭ ئۈسـتىنى ھۆللەنگـەن قـول بىلـەن سـىالش دېگەنلىكتـۇر.

 ئاياغقا ياكى پايپاققا مەسھى قىلىشنىڭ شەرتى تۆۋەندىكىچە:

 )1( ئاياغنىڭ ئوشۇقنى يېپىپ تۇرىدىغان، پايپاقنىڭ قېلىنراق بولۇشى.
 )2( ئايـاغ ياكـى پايپـاق تاھـارەت ئېلىـپ بولغاندىـن كېيىـن كېيىلگـەن 

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

 )4( مەسـھى قىلغۇچىنىـڭ جۇنـۇپ بولماسـلىقى، يەنـى غۇسـلى قىلىشـى 
پەرز بولۇپ قالغان كىشـىنىڭ مەسـھى قىلىشـى جائىز ئەمەس. غۇسـلى قىلىپ 
ئايىغىنـى ياكـى پايپىقىنـى پاكىزلىق ئۈسـتىگە كىيگەن بولسـا، ئاندىن ئۇنىڭغا 

مەسـھى قىلسـا بولىدۇ.
 )5( مەسھىنىڭ مۇددىتىگە رىئايە قىلىش.

مەسھى قىلىش ۇئسۇلى

ئاياغقـا ياكـى پايپاققا مەسـھى قىلىشـتا، قولالرنى ھـۆل قىلىپ، ئوڭ قولنىڭ 
بارماقلىـرى بىلـەن ئـوڭ پۇتنىـڭ، سـول قولنىـڭ بارماقلىـرى بىلـەن سـول 
پۇتنىـڭ ئۇچلىرىدىـن باشـالپ پۇتالرنىـڭ ئايرىلىدىغـان بېغىشـلىرىغىچە بىـر 

سـىلىنىدۇ. قېتىم 

مەسھىنىڭ مۇددىتى

مەسـھىنىڭ مۇددىتـى يولۇچىـالر ئۈچـۈن ئـۈچ كېچـە _ كۈنـدۈز، مۇقىمـالر 
ئايـاغ  يولۇچىـالر  بىنائـەن،  بۇنىڭغـا  كۈنـدۈزدۇر.   – كېچـە  بىـر  ئۈچـۈن 
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كىيىملىرىنـى تاھـارەت ئۈسـتىگە كىيگەندىـن كېيىـن، شـۇ تاھارىتـى بۇزۇلغان 
ۋاقىتتىـن باشـالپ ئـۈچ كېچـە _ كۈنـدۈز )72 سـائەت(، مۇقىمـالر بىـر كېچـە 
كۈنـدۈز )24 سـائەت( ئايـاغ كىيىملىرىنـى ياكـى پايپاقلىرىنـى يەشمەسـتىن، 

ئۈسـتىگە مەسـھى قىلىـدۇ.

مەسھىنى بۇزىدىغان ائمىلالر

مەسھىنى بۇزىدىغان ئامىلالر تۆۋەندىكىچە:

)1( تاھارەتنـى بۇزىدىغـان ئامىلـالر مەسـھىنىمۇ بۇزىـدۇ. بۇ ۋاقىتتـا تاھارەت 
ئېلىـپ، ئايـاغ كىيىمىنىـڭ ياكـى پايپاقنىـڭ ئۈسـتىگە قايتا مەسـھى قىلىنىدۇ.

)2( پۇتالرنىڭ بىرەرسى ياكى ئىككىلىسىنىڭ ئاياغالردىن ياكى پايپاقالردىن 
چىقىپ كېتىشى ياكى چىقىرىلىشى. 

)3( مەسھى مۇددىتىنىڭ تۈگىشى.

)4( ئاياغ ياكى پايپاقالرنىڭ ئىچىدە پۇتالرنىڭ بىرەرسـى ياكى ئىككىلىسـى 
سـۇ ئۆتۈپ كەتكەنلىكتىن ھۆل بولۇپ كېتىشـى.

يۇقىرىقـى 2 – 3 – 4 _ ھالـالردا پۇتـالر تاھـارەت ئارقىلىـق يۇيۇلغاندىـن 
كېيىـن ئايـاغ كىيىمـى ياكـى پايپـاق قايتـا كىيىلىـدۇ.

تېڭىقنىڭ ۈئستىگە مەسھى قىلىش مەسىلىسى

يـارا، سـۇنۇق ۋە چىقىقالرنىـڭ ئۈسـتىگە تېڭىلغـان تېڭىقالرنـى يېشـىپ، 
زىيانلىـق بولغـان ھالـالردا،  ئۇنىـڭ ئاسـتىنى يۇيـۇش ياكـى ھـۆل قىلىـش 
تېڭىقنىـڭ ئۈسـتىنى ھۆللەنگـەن قـول بىلـەن بىـر قېتىـم سـىالش يۇيۇشـنىڭ 
ئورنىـدا تۇرىـدۇ. ئـاز دېگەنـدە 3 بارمـاق بىلـەن بىـر قېتىم سـىالش شـەرتتۇر.

يەنـى  يوقتـۇر.  مۇددىتـى  مەسـھىنىڭ  قىلىنغـان  ئۈسـتىگە  تېڭىقالرنىـڭ 
تېڭىلغـان ئـورگان سـاقايغانغا قـەدەر باشـتا قىلغـان بىـر قېتىملىـق مەسـھى 
يېتەرلىكتـۇر. تېڭىقالرغـا مەسـھى قىلىـش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ تاھارەتلىـك بولغـان 
ھالـدا تېڭىلغـان بولۇشـى شـەرت ئەمـەس. شـۇنداقال، تېڭىقنـى ئالماشـتۇرۇش 

بىلەنمـۇ، مەسـھىنى يېڭىـالش الزىـم كەلمەيـدۇ.
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ۆئزۈرلۈك كىشىلەر قانداق قىلىشى كېرەك

ياكـى  توختىمايدىغـان  تەرىتـى  ياكـى  قانايدىغـان  بۇرنـى  توختىماسـتىن 
كۆزىدىـن يـا قۇلىقىدىـن سـېرىق سـۇ ئېقىـپ تۇرىدىغـان كىشـىلەر ئۆزۈرلـۈك 
كىشىلەر دېيىلىدۇ. بۇنداق كىشىلەرنى بۇ ئۆزۈرلەر ئىبادەتتىن چەكلىيەلمەيدۇ. 
بەلكـى بـۇ ھالەتلەردىمـۇ تاھـارەت ئېلىپ نامـاز ئوقۇيااليدۇ. پەقـەت ئۇالر، بىر 
ۋاخ نامـاز ئۈچـۈن ئالغـان تاھـارەت بىلـەن يەنە بىـر ۋاخ نامازنـى ئوقۇيالمايدۇ. 

بەلكـى ھەربىـر ۋاخ نامـاز ئۈچـۈن ئايرىـم تاھـارەت ئېلىشـى الزىـم. 
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ئايالالرغا خاس ھالەتلەر 

ئايالالردا ئۆزلىرىگە خاس ئۈچ ھالەت بار بولۇپ، ئۇالر:

)1( ئايلىق ھالىتى )ھەيزدارلىق ھالىتى(.
)2( تۇغۇتلۇق ھالىتى )نىفاسلىق ھالىتى(.

)3( ئۆزۈرلۈك ھالىتى )مۇستەھازىلىك ھالىتى(.

ائيالالرنىڭ ائيلىق ھالىتى

ئايالالرنىـڭ ئايلىـق ھالىتـى _ ئايلىـق ئادەتنىڭ قېنىنى كۆرۈش يېشـىدىكى 
ئايالالرنىڭ، كېسـەللىكتىن ئەمەس، بەلكى نورمالدىكى ئايلىق ئادىتى بويىچە 
بـاال ياتقۇلىرىدىـن ئايلىـق قېنىنىڭ كېلىشـى دېگەنلىك بولـۇپ، ئەرەب تىلىدا 

»ھەيـز« دەپ ئاتىلىدۇ.

ائيلىق ائدەتنىڭ مۇددىتى

ئايالالردىكـى ئايلىـق ئـادەت مۇددىتىنىـڭ ئېزى ئۈچ كـۈن، كۆپى 10 كۈن، 
نورمـال مۇددىتـى بـەش كۈن بىلـەن يەتتە كۈن ئارىسـىدا بولىدۇ.

ائيالالرنىڭ تۇغۇتلۇق ھالىتى

ئايالالرنىـڭ تۇغۇتلـۇق ھالىتـى _ تۇغۇتتىـن كېيىـن، تۇغۇتنىـڭ قېنىدىـن 
پاكالنغىچىلىـك بولغـان مەزگىـل دېگەنلىك بولۇپ، ئـەرەب تىلىدا »نەفاس« 

دەپ ئاتىلىـدۇ.

تۇغۇتلۇق ھالىتىنىڭ مۇددىتى

بىلـەن  تۈگىشـى  قېنىنىـڭ  تۇغۇتنىـڭ  ھالىتـى  تۇغۇتلـۇق  ئايالالرنىـڭ 
تاماملىنىـدۇ. قاننىـڭ تۈگـەش مۇددىتىنىـڭ ئېـزى بىرقانچە مىنـۇت، كۆپى 40 
كۈنـدۇر. قىرىـق كۈندىـن ئېشـىپ كەتكىنـى ئۆزۈرلـۈك ھالىتـى ھېسـابلىنىدۇ(. 
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ائيالالرغا ائيلىق ۋە تۇغۇتلۇق ھالەتلىرىدە مەنىئ قىلىنغان ىئشالر

ئايلىـق ئادەتنىـڭ ۋە تۇغۇتنىـڭ قېنىدىـن پاكالنمىغـان مـۇددەت ئىچىدىكى 
ئايالـالر ئۈچـۈن مەنئـى قىلىنغـان ئىشـالر تۆۋەندىكىچە:

1. ناماز ئوقۇش.
2. روزا تۇتۇش.

3. قۇرئاننـى تۇتـۇش ۋە ئوقـۇش. )ئەگـەر قاپچۇقـى بىلـەن تۇتسـا 
ئوقۇسـا  ئۈچـۈن  ئۆگىتىـش  ياكـى  ئۆگىنىـش  شـۇنىڭدەك،  بولىـدۇ، 

بولىـدۇ(.
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. 

ئايالـالر يۇقىرىقـى ھالـالر سـەۋەبلىك ئوقۇيالمىغـان نامازلىرىنىـڭ قازاسـىنى 
قىلمايـدۇ. ئەممـا تۇتالمىغـان رامىـزان روزىسـىنىڭ قازاسـىنى قىلىـدۇ. ئائىشـە 
رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن: »بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە، 
ئايلىـق ئادىتىمىـز كەلگـەن ۋاقىتـالردا روزا تۇتمايتتـۇق، نامـاز ئوقۇمايتتـۇق، 
پاكالنغاندىن كېيىن روزىنىڭ قازاسـىنى تۇتۇشـقا بۇيرىالتتۇق، ئەمما نامازنىڭ 

قازاسـىنى ئوقۇشـقا بۇيرۇلمايتتۇق«)1). 

 ائيالالرنىڭ ۆئزۈرلۈك ھالىتى

ئايالالرنىـڭ ئۆزۈرلـۈك ھالىتـى _ ئايلىـق ئادەت كـۆرۈش مۇددىتى ئىچىدىكى 
ئايالالرنىـڭ ئـۈچ كۈندىـن ئـاز ياكـى ئـون كۈندىن كـۆپ، تۇغۇتلـۇق مۇددىتى 
ئىچىدىكىلەردىـن قىرىـق كۈندىـن كـۆپ، قىزالردىـن توققـۇز ياشـقا تولۇشـتىن 
بـۇرۇن ۋە چـوڭ ئايالالردىـن ئـادەت كـۆرۈش يېشـىدىن ئۆتـۈپ كەتكەندىـن 
ھالىتـى  ئۆزۈرلـۈك  ئايالالرنىـڭ  كېلىشـى  قـان  ياتقۇلىرىدىـن  بـاال  كېيىـن، 

دېيىلىـدۇ.
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
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ئايالـالر ئۆزۈرلـۈك ھالەتلىرىدە، ئىبادەتلەرنى قىالاليدۇ. ھەتتا قان توختىماي 
ئېقىـپ تۇرسـىمۇ، ھەربىـر نامـاز ئۈچۈن ئاالھىدە تاھارەت ئېلىـپ ناماز ئوقۇيدۇ. 
نامازنىـڭ ۋاقتـى چىقىشـى بىلـەن ئۇالرنىـڭ تاھارىتـى سـۇنغان بولىدۇ. ئائىشـە 
رەزىيەلالھـۇ ئەنھادىـن رىۋايـەت قىلىنىدۇكـى: »فاتىمـە ئىسـىملىك بىـر ئايـال 
قېنىـم  مـەن  »يارەسـۇلەلالھ!  كېلىـپ،  يېنىغـا  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  پەيغەمبـەر 
توختىمايدىغان بىر ئايالمەن، بۇسـەۋەبلىك نامازنى تەرك ئېتىشـىم كېرەكمۇ؟« 
ھەيزنىـڭ  ئۇنىڭغـا »سـىزدىكى  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر  سـورىۋىدى،  دەپ 
قېنـى ئەمـەس، ئـۇ پەقەت تەرگە ئوخشـاش سـۇ، ئايلىق ئادىتىڭىـز كەلگەندە، 
نامازنـى توختۇتـۇڭ، ئادىتىڭىـز تۈگىگەندىـن كېيىن، غۇسـلى قىلىپ پاكلىنىپ 

نامازغا باشـالڭ« دېـدى«)1). 

ئايالالر ئۆزۈرلۈك ھالەتلىرىدىمۇ جىنسىي مۇناسۋەتتە بوالاليدۇ. 

ائيالالر ھەيزدار ياكى ۆئزۈرلۈك ىئكەنلىكىنى قانداق بىلەلەيدۇ؟

قېنىنـى  ھالىتىنىـڭ  ئۆزۈرلـۈك  بىلـەن  قېنـى  ئادىتىنىـڭ  ئايلىـق  ئايالـالر 
ئايرىيااليـدۇ. چۈنكـى ئايلىـق ئادەتنىـڭ قېنـى قارامتـۇل، قويۇقـراق كېلىـدۇ، 
ئەممـا ئۆزۈرلـۈك ۋاقتىـدا كەلگـەن قـان قىپقىزىـل، سـۇيۇقراق كېلىـدۇ. ئايالالر 
بۇنىڭغا قاراپ ئۆزىنىڭ ئادەت كۆرگەن ياكى باشـقا بىرەر كېسـەللىك تۈپەيلى 

ئۆزۈرلـۈك بولـۇپ قالغانلىقىنـى بىلىـدۇ ۋە شـۇنىڭغا قـاراپ ئىـش كۆرىـدۇ.

تاھارەتسىز كىشىلەر ۈئچۈن مەنىئ قىلىنغان ىئشالر

تاھارەتسىز كىشىلەر ئۈچۈن مەنئى قىلىنغان ئىشالر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر:

1. نامـاز ئوقـۇش. پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم: }ال َصـاَة ِلَمـْن ال ُوُضـوَء لَـُه{ يەنـى 
»تاھارتسـىز نامـاز ئوقۇلمايـدۇ« دەپ كۆرسـەتكەن)2). 

ـُروَن﴾  2. قۇرئاننـى تۇتـۇش. ئالـالھ تائـاال قۇرئـان كەرىمـدە: ﴿الَ َيَسُّـُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ
يەنـى )قۇرئاننـى پەقـەت پـاك بولغانـالرال تۇتىدۇ( دەيـدۇ)3). 

چۈنكـى قۇرئاننـى ئۇلۇغـالش پـەرزدۇر. ئۇنـى تاھارەتسـىز تۇتـۇش ئۇنىڭغـا 
ھۆرمەتسـىزلىك قىلغانلىـق بولىـدۇ. ئەممـا قۇرئـان كەرىمنـى قاپچۇقـى بىلـەن 

بۇخارى رىۋايىتى.  (1(
ئىمام ئەھمەد، تىرمىزى ۋە نەسائىيالر رىۋايىتى.  (2(

ۋاقىئە سۈرىسى 79 - ئايەت.  (3(
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تۇتۇشـقا ۋە يادىسـىغا ئوقۇشـقا بولىـدۇ. شـۇنىڭدەك، باالغەتكـە يەتمىگـەن 
بالىالرنىـڭ قۇرئـان كەرىمنـى ئۆگىنىـش ياكـى يـادالش ئۈچـۈن تاھارەتسـىز 

تۇتۇشـى ۋە ئوقۇشـى جائىـزدۇر. 

3. كەئبىنـى تـاۋاپ قىلىـش. پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگـەن: 
»كەئبىنى تاۋاپ قىلىشـمۇ نامازدۇر. تاۋاپ ئەسناسـىدا سۆزنى ئاز قىلىڭالر«)1). 

ئەممـا كەئبىنـى تـاۋاپ قىلىشـتا تاھـارەت شـەرت ئەمـەس، بەلكـى ۋاجىپتۇر. 
شـۇڭا كەئبىنـى تاھارەتسـىز تـاۋاپ قىلىش مەكـرۇھ تەھرىمىـدۇر. ئەمما قىلغان 

تاۋاپ دۇرۇسـتۇر. 

جۇنۇپ كىشى ۈئچۈن مەنىئ قىلىنغان ىئشالر

جۇنـۇب )غۇسـلى قىلىشـى پـەرز بولـۇپ قالغان كىشـى( ئۈچۈن، تاھارەتسـىز 
كىشـىلەر ئۈچـۈن مەنئـى قىلىنغـان يۇقىرىقـى ئـۈچ ئىـش بىلـەن بىرلىكتـە، 

تۆۋەندىكـى ئىككـى ئىـش مەنئـى قىلىنىـدۇ:

4. قۇرئاننى يادىسـىغا بولسـىمۇ ئوقۇش. جۇنۇپ كىشـىنىڭ بىرەر ئايەتنىمۇ 
ئۆمـەر  ئىبنـى  قىلىنىـدۇ.  مەنئـى  قەتئىـي  ئوقۇشـى  قـاراپ  ياكـى  يادىسـىغا 
رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇدىـن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنداق 
ِمـَن الُقـْرآِن{ يەنـى »ھەيـز ۋە نىفاسـتىكى  اْلُنُـُب َشـْيئاً  تـَْقـَرإ اْلَائِـُض، َوالَ  دېگـەن: }الَ 

ئايالـالر، جۇنـۇپ كىشـىلەر قۇرئاندىـن ھېچنەرسـە ئوقۇمىسـۇن«)2). 

ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
جۇنۇبلىقتىن باشـقا ھەر قانداق ۋاقىتتا بىزگە قۇرئان ئوقۇپ بېرەتتى«)3). 

ئەممـا جۇنۇپلىقـى ئېسـىدە يـوق ئىختىيارسـىز قۇرئـان ئوقـۇپ سالسـا گۇنـاھ 
بولمايـدۇ. شـۇنداقال، جۇنـۇپ كىشـىنىڭ تائـام يېيىـش ياكـى بىـرەر ئىشـنى 
باشـالش ئالدىـدا ﴿ِبْسـِم اللَِّ ٱلرَّْحـٰـِن ٱلرَِّحيـِم﴾ دېيىشـى، ئالـالھ تائاالغـا شـۈكۈر ئـادا 
قىلىـش نىيىتـى بىلـەن ﴿اْلَْمـُد للِّ َربِّ اْلَعاَلِمـَي﴾ دېيىشـى، قاتناشـقا ئولتۇرغانـدا 
زىكـرى نىيىتـى بىلـەن: ﴿ُسـْبَحاَن الَـِّذي َسـخََّر لَنَـا َهـَذا َوَمـا ُكنَّـا لَـُه ُمْقرِنِـْيَ َوِإنَّ ِإىَل رَبِّنَـا َلُمنَقِلبُـوَن﴾ 
نى ئوقۇشـى، مۇسـىبەتتە ﴿ِإنَّ لِلِّ َوِإنَّ ِإلَْيِه رَاِجعوَن﴾ دېيىشـى، »ئايەتۇلكۇرسى«نى، 

ئىمام ئەھمە، نەسائىي، تىرمىزى ۋە ھاكىمالر رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.  (1(
تىرمىزى رىۋايىتى.  (2(

تىرمىزى رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس، سبل السالم 1 – توم 88 - بەت.  (3(
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ئوقۇشـى  بىلـەن  مەقسـىتى  زىكـرى  ۋە »ئىخـالس« سـۈرىلىرىنى  »فاتىھـە« 
چۈنكـى  جائىـزدۇر.  بىلـەن  ئىتتىپاقـى  مەزھىپىنىـڭ  شـافىئىي  ۋە  ھەنەفىـي 
ئىمـام مۇسـلىم ئائىشـە رەزىيەلالھـۇ ئەنھادىـن رىۋايـەت قىلغـان بىـر ھەدىسـتە: 
»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ھەممىـال ۋاقىتتـا ئالـالھ تائاالغـا زىكـرى ئېيتاتتـى« 
دەپ كەلگـەن. يۇقىرىقـى ئەھكامـالر ھەيـزدار ۋە تۇغۇتلـۇق ئايالالرنىمـۇ ئـۆز 

ئىچىگـە ئالىـدۇ. 

5. مەسـجىدكە كىرىـش ۋە ئۇنىڭـدا ئېتىـكاپ قىلىـش. جۇنـۇپ كىشـىنىڭ 
قايسىبىر سەۋەب بىلەن بولمىسۇن، مەسجىدكە كىرىشى ۋە ئۇنىڭدا ئولتۇرۇشى 

قەتئىـي مەنئـى قىلىنىـدۇ. ئەمما ئولتۇرماسـتىن ئۆتۈپ كېتىشـكە بولىدۇ. 

ئۇممـۇ سـەلەمە رەزىيەلالھـۇ ئەنھادىـن رىۋايـەت قىلىنىدۇكـى، »پەيغەمبـەر 
ئەلەيھىسسـاالم مەسـجىدنىڭ مۇنارىغـا چىقىـپ، يۇقىـرى ئاۋاز بىلـەن »جۇنۇپ 
ۋە ھەيزدارالرنىـڭ مەسـجىدكە كىرىشـى مەنئـى قىلىنـدى« دەپ نىـدا قىلغـان 

ئىدى«)1). 

بەيھەقىي ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.  (1(
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غۇسلىنىڭ بايانى

غۇسـلى _ پۈتـۈن بەدەننـى پاكىـز يۇيـۇش ئارقىلىـق ئومۇمىـي چـوڭ تازىلىق 
قىلىـش دېگەنلىكتۇر.

غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سەۋەبلەر

غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سەۋەبلەر تۆۋەندىكىچە:
1. جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش. )گەرچە سپېرما چىقمىغان تەقدىردىمۇ، 

ئەر _ ئايال ھەر ئىككىسى ئۈچۈن غۇسلى قىلىش پەرزدۇر(.
2. قايسىبىر سەۋەب بىلەن سپېرمىنىڭ ئېتىلىپ چىقىشى.

3. ئۇيقۇدا قانداقال بىر كەيپىيات بىلەن بولمىسۇن، سپېرمىنىڭ چىقىشى.
4. تۇغۇت ۋە ئايلىق ئادەتنىڭ قانلىرىنىڭ توختىشى.

ئۆزىـدە  كىشـىنىڭ  كەلگـەن  ئەسـلىگە  ھۇشسـىزلىقتىن  مەسـلىكتىن،   .5
بايقىشـى. ھۆللۈكنـى  بىـر  جىنسـىدىن  سـپېرما 

يۇقىرىقىالر غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سەۋەبلەردۇر. 

غۇسلىنىڭ تۈرلىرى

غۇسـلى ئىككـى تۈرلـۈك بولـۇپ، بىـرى: پـەرز بولغان غۇسـلى، يەنـە بىرى، 
سـۈننەت بولغان غۇسـلىدۇر.

پەرز بولغان غۇسلى

غۇسـلى قىلىشـنى كېـرەك قىلىدىغـان سـەۋەبلەردىن كېيىـن غۇسـلى قىلىش 
پەرزدۇر.

غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلمايدىغان ىئشالر

غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلمايدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىلەر:
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)1( »مەزى«نىڭ چىقىشى. »مەزى« _ چوڭ ئەر – ئايالالردىن چىقىدىغان 
سـېرىقراق، سـۇيۇق سـۇدۇر. ئۇ، جىنسـىي ھەۋەس قوزغالغاندا، ئېتىلماسـتىن 
چىقىـدۇ. مـەزى پەقەت تاھارەتنى سـۇندۇرىدۇ، ئەمما غۇسـلى قىلىشـنى كېرەك 
قىلمايدۇ.«مەزى»تېگىـپ كەتكـەن كىيىمنـى ۋە بەدەننـى سـۇ بىلـەن يۇيـۇپ 

تازىالش الزىـم كېلىدۇ.

)2( »ۋەدى«نىـڭ چىقىشـى.»ۋەدى« _ سـۈيدۈكتىن كېيىـن چىقىدىغـان 
كۆتۈرگەنـدە،  نەرسـە  »ۋەدى«ئېغىـر  سـۇدۇر.  قويۇقـراق  ئېقىـش،  دۇغـا، 
ئىنجىقلىغانـدا چىقىـدۇ. »ۋەدى« مۇ خۇددى »مەزى«غا ئوخشاشـال تاھارەتنى 
سـۇندۇرىدۇ، ئەممـا غۇسـلىنى كېـرەك قىلمايـدۇ. »ۋەدى«تېگىـپ كەتكـەن 

كىيىمنـى ۋە بەدەننـى سـۇ بىلـەن يۇيـۇپ تازىـالش الزىـم كېلىـدۇ.

)3( جىنسـىي مۇناسـىۋەت ئۆتكۈزگەنلىكىنـى چۈشـىدە كۆرگـەن بولسـىمۇ، 
بەدىنـى ياكـى كىيىمـى ھـۆل بولمىغان ياكى سـپېرمىنىڭ ئەسـىرى تېپىلمىغان 

بولسـا غۇسـلى قىلىـش الزىـم كەلمەيدۇ. 

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.

غۇسلى قىلىشنىڭ قاىئدىسى

غۇسلى قىلىش تۆۋەندىكى تەرتىپ بويىچە ئورۇندىلىدۇ.

1. ئـاۋۋال غۇسـلى قىلىشـنى نىيـەت قىلىـپ، »بىسـمىلالھىر رەھمانىررەھىم« 
دەيمىز.

2. ئىككى قولىمىزنى پاكىز يۇيۇپ بولۇپ جىنسـىي ئەزانى يويىمىز، ئاندىن 
بەدەندە سـپېرما ياكى باشـقا نىجاسەتلەر بولسا، ئۇنى تازىاليمىز.

ئالغانـدەك  تاھـارەت  نامازغـا  كېيىـن،  ئورۇندىغاندىـن  يۇقىرىقىالرنـى   .3
تاھـارەت ئالىمىـز. ئەگـەر يۇيۇنغـان يـەر سـۇ توپالشـقان يـەر بولسـا، ئىككـى 
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يۇمايمىـز. پۇتىمىزنـى 

4. تاھـارەت ئېلىـپ بولغاندىـن كېيىـن، ئـاۋۋال بېشـىمىزغا ئاندىـن ئـوڭ ۋە 
سـول مۈرىلىرىمىزگـە ئـەڭ ئـاز ئـۈچ قېتىم سـۇ قويۇپ، ھەر قېتىم سـۇ قۇيغاندا 
بەدەننىـڭ پۈتـۈن ئەزالىرىنـى ئـۇۋۇالپ يويىمـز. بەدەنـدە يىڭنىنىـڭ ئۇچـى 
چاغلىـق قـورۇق يـەر قالماسـلىقى شـەرت. بۇنىـڭ بىلـەن غۇسـلىنى تاماملىغـان 

بولىمىز.

ئاقىدىغان سۇ ياكى چوڭ كۆلگە شۇڭغۇش غۇسلىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ.

مۇالھىـزە: غۇسـلى قىلغانـدا، ئەرلەرنىـڭ چاچلىرىنىـڭ ھەممـە يەرلىرىگـە 
سـۇنى يەتكۈزۈشـى شـەرتتۇر. ئەمما ئايالالرنىڭ ئۆرەلگەن چاچلىرىنى يېشىشـى 
يېتەرلىكتـۇر.  يەتكۈزۈشـى  سـۇ  ئاسـتىغا  چاچنىـڭ  پەقـەت  ئەمـەس.  شـەرت 

ئۆرەلگـەن چاچنـى ھـۆل قىلمىسـىمۇ بولىـدۇ.

غۇسـلىنى مۇشـۇ تەرىقىـدە قىلغـان ئـادەم غۇسـلىنىڭ پـەرز، سـۈننەت ۋە 
بولىـدۇ. ئورۇندىغـان  تولـۇق  ھەممىسـىنى  ئەدەبلىرىنىـڭ 
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تەيەممۇمنىڭ بايانى

تەيەممۇم _ سـۇ بىلەن تاھارەت ئېلىشـقا ياكى غۇسـلى قىلىشـقا ئىمكانىيەت 
بولمىغانـدا، قولالرنـى پاكىـز تۇپراققـا ئـۇرۇپ مەلۇم ئەزاالرنى سـىالش ئارقىلىق 

پاكىزلىـق ھۆكمىگە كىرىـش دېگەنلىكتۇر.

تەيەممۇمنى كېرەك قىلىدىغان سەۋبلەر

تۆۋەندىكى ھالالردا تاھارەت ياكى غۇسلى قىلىشنىڭ ئورنىغا 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. سـۇ قوللىنىش بىلەن كېسـەل بولۇش ياكى كېسـەلنىڭ ئېغىرلىشىىشـى 
ياكى ساقىيىشـىنىڭ كېىچىكىشـىدىن قورقۇلسا؛

4. مەۋجـۇد سـۇ تاھـارەت ياكـى غۇسـلى ئۈچـۈن قوللىنىلسـا ئۆزىنىـڭ ياكى 
ھايۋانلىرىنىڭ سۇسـىز قېلىشـىدىن قورقۇلسـا؛

5. تاھارەت ئاالي دېسـە، جىنازا ۋە ھېيت نامازلىرىغا ئۈلگۈرەلمەسـلىكىدىن 
ئەنسىرىسـە؛ )چۈنكـى بـۇ نامازالرغا ئۈلگۈرەلمىسـە قايتـا ئوقۇيالمايدۇ. 
بولمايـدۇ. چۈنكـى جۈمـە  تەيەممـۇم قىلىشـقا  نامىزىغـا  ئەممـا جۈمـە 
نامىزىنى قايتا ئوقۇشـقا ئىمكانىيەت تېپىلىدۇ. شـۇنىڭدەك، مېيىتنىڭ 
ئېگىلىـرى ئۈچـۈن تەيەممـۇم قىلىش جائىز بولمايدۇ. چۈنكى ئۇالرنىڭ 

جىنـازا نامىزىنـى كېچىكتـۈرۈش ھوقۇقى بار(.

قىلىـش  تەيەممـۇم  كەلگەنـدە،  دۇچ  قايسـىبىرىگە  ھالالرنىـڭ  يۇقىرىقـى 
تاھـارەت بىلـەن غۇسـلىنىڭ ئورنىـدا تۇرىـدۇ. تەيەممـۇم بىلـەن تاھارەتسـىز 

قىلىشقا بولمايدىغان ئىبادەتلەرنىڭ ھەممىسىنى قىلىشقا بولىدۇ. 
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تەيەممۇم قىلىشنىڭ شەرتلىرى

تەيەممۇم قىلىشنىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:
1. تەيەممۇم قىلىشنى نىيەت قىلىش )يەنى كۆڭلىگە پۈكۈش(.

2. تەيەممۇم قىلىش ئۈچۈن ھەقىقىي ئۆزۈرنىڭ تېپىلىشى.
3. تەيەممۇمنى تۇپراق جىنسىدىن بولغان پاكىز ماددىالر بىلەن قىلىش.

4. تەيەممۇم قىلغاندا قول بىلەن يۈزنى تولۇق سىالش.
بارماقالرنىـڭ ھەممىسـى  ئورگانالرنـى  5. تەيەممـۇ قىلغانـدا سـىاليدىغان 

ياكـى ئـاز دېگەنـدە ئـۈچ بارمـاق بىلـەن سـىالش.
6. ئالىقان بىلەن يەرگە ئىككى قېتىم ئۇرۇش.

7. ھەيـزدار ياكـى نىفاسـدار بولماسـلىق. چۈنكى بۇ ھالەتتىكـى ئايالالردىن 
ساقىتتۇر. ئىبادەتلەر 

8. قولالردا ياكى يۈزدە ماي، شام ۋە باشقىالرغا ئوخشاش ئۇنىڭغا تۇپراقنى 
تەككۈزۈشكە توسقۇن بولىدىغان نەرسىلەرنىڭ بولماسلىقى. 

تەيەممۇم تۆۋەندىكى شەكىل بويىچە قىلىنىدۇ
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تەيەممۇمنىڭ پەرزلىرى

تەيەممۇمنىڭ پەرزى ئىككى بولۇپ، ئۇالر:
1. تۇپراققا ئۇرۇلغان قولالر بىلەن يۈزنى سىالش.

2. تۇپراققا ئۇرۇلغان قولالر بىلەن ئىككى قولنى جەينەكلىرىگىچە سىالش. 

تەيەممۇم قىلىشنىڭ قاىئدىسى

1. تەيەممۇم قىلىشنى كۆڭلىمىزگە پۈكىمىز.
2. »بىسملالھ«نى تولۇق ئوقۇيمىز.

3. ئىككـى قولىمىزنىـڭ ئالىقىنىنـى پاكىـز تۇپـراق ياكى تۇپراق جىنسـىدىن 
بولغـان پاكىـز نەرسـىلەرگە سـۈرتىمىز. بـۇ سۈرتۈشـتە، ئالىقانالرنـى 
ئـاۋۋال ئالدىغـا، ئاندىـن كەينىگـە ماڭدۇرىمىـز. ئاندىـن ئالىقانالرنـى 
سـىلكىۋېتىپ، ئـۇالر بىلـەن يۈزىمىزنىـڭ ھەممـە يېرىنـى سـىاليمىز. 
4. ئىككـى قولىمىزنىـڭ ئالىقىنىنـى يەنـە تۇپراققـا ئـۇرۇپ، يۇقىرىقىـدەك 
ئۇچىلىرىدىـن  بارماقلىرىمزنىـڭ  قوللىرىمىزنـى  كېيىـن  سـۈرتكەندىن 
باشـالپ، جەينەكلىرىمىزگـە قـەدەر سـىاليمىز. قولـالردا ياكـى يـۈزدە 
بىلـەن  بۇنىـڭ  شـەرتتۇر.  قالماسـلىقى  جـاي  ئازراقمـۇ  سـىالنمىغان 

بولىمىـز.  تاماملىغـان  تەيەممۇمنـى 
5. ئالىقانلىرىمىز بىلەن يۈزىمىزنىڭ ھەممە يېرىنى سىاليمىز.

سـۈرتكەندىن  يوقىرىقىـدەك  ئـۇرۇپ،  تۇپراققـا  يەنـە  ئالىقانلىرىمىزنـى   .6
باشـالپ،  ئۇچىلىرىدىـن  بارماقلىرىمزنىـڭ  قوللىرىمىزنـى  كېيىـن 
جەينەكلىرىمىزگـە قـەدەر سـىاليمىز. قولـالردا ياكى يۈزدە سـىالنمىغان 

ئازراقمـۇ جـاي قالماسـلىقى شـەرتتۇر. 

تەيەممۇم قىلىشقا بولىدىغان ماددىالر

تەيەممۇمنـى تۇپـراق بىلـەن قىلغانغـا ئوخشـاش زېمىـن جىنسـىدىن بولغـان 
تاش، قۇمغا ئوخشـاش پاكىز ماددىالر بىلەن قىلىشـقىمۇ بولىدۇ. ئەمما ئوتۇن، 
كۆمـۈر، ھـاك ۋە كۆيـدۈرۈش بىلـەن كۈلگـە ئايلىنىدىغـان ياكـى ئېرىيدىغـان 

ماددىـالر بىلـەن تەيەممـۇم قىلىـش جائىـز ئەمەس.

تاھارەت ۋە غۇسلى بىلەن قىلىنىدىغان ئىبادەتلەرنىڭ ھەممىسىنى تەيەممۇم 
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بىلەنمۇ قىلىشـقا بولىدۇ. بىراق تەيەممۇم بىلەن تاھارەت ئىككىسـى بىر ۋاقىتتا 
توپالنمايـدۇ. شـۇنىڭدەك بەدىنىنىـڭ كـۆپ قىسـمى ياكـى يېرىمـى يارىالنغـان 
كىشـى تاھارەتنىـڭ ئورنىغـا تەيەممـۇم قىلسـا بولىـدۇ. ئەگـەر بەدەننىـڭ كـۆپ 
قىسـمى سـاق بولسـا، يارىنىڭ ئۈسـتىگىال مەسـھى قىلىدۇ ۋە تاھارەت ئالىدۇ. 

تەيەممۇمنى بۇزىدىغان ائمىلالر

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. 
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ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى

بەش ۋاخ نامازنىڭ ۋاقىتلىرى

ئىسـالم دىنىـدا مۇسـۇلمانالرغا پـەرز قىلىنغـان بـەش ۋاخ نامـاز، كېچـە ۋە 
كۈندۈزنىـڭ بەلگىلىـك بـەش ۋاقتىغا بەلگىلەنگەن. بـۇ ۋاقىتالر تۆۋەندىكىچە:

1. بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتى

بامـدات نامىزىنىـڭ ۋاقتى: ئىككىنچى تاڭنىڭ ئاقىرىشـى بىلەن باشـلىنىپ، 
كـۈن چىققانغـا قـەدەر داۋام قىلىـدۇ. بىرىنچـى تـاڭ ئاقارغـان ۋاقتىـدا بامـدات 
نامىزىنى ئوقۇش جائىز ئەمەستۇر. بىرىنچى تاڭدىكى ئاقلىق بىرئازدىن كېيىن 
يوقىلىـدۇ. ئـۇ، كېىچىنىـڭ ئاخىرىـدا، ئاسـماندا ئۇزۇنسـىغا كۆرۈنگـەن ئاقلىق 
بولـۇپ، ئـۇ سـۈبھى كازىـب )يالغـان تـاڭ( دېيىلىـدۇ. ئىككنچـى تـاڭ بولسـا، 
ئاسـماندا توغرىسـىغا كۆرۈنگـەن ئاقلىـق بولـۇپ، ئو سـۇبھى سـادىق )ھەقىقىي 
تاڭ( دېيىلىدۇ. بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتى سـۈبھى سـادىقتىن باشـلىنىپ، كۈن 

چىقىـش ئالدىدا ئاخىرلىشـىدۇ.

 كـۈن چىقىشـتىن بـۇرۇن بامـدات نامىزىنىڭ پەرزىدىن بىر رەكئەت ئوقۇشـقا 
ۋاقتىـدا  نامىزىنـى  بامـدات  ۋە  قىلىـدۇ  داۋام  نامىزىنـى  ئۈلگۈرەلىگـەن كىشـى 
ئـادا قىلغـان بولىـدۇ. شـۇنىڭدەك، كـۈن پېتىشـتىن بـۇرۇن ئەسـىر نامىزىنىـڭ 
پەرزىدىـن بىـر رەكئـەت ئوقۇشـقا ئۈلگۈرەلىگەن كىشـى ئەسـىر نامىزىنى ۋاقتىدا 

ئـادا قىلغـان بولىدۇ.

مۇنـداق دىگـەن: »كىمكـى كـۈن چىقىشـتىن  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر   
ئـاۋۋال بامـدات نامىزىدىـن بىـر رەكئـەت ئوقۇشـقا ئۈلگۈرسـە، بامـدات نامىزىنى 
ۋاقتىـدا ئوقۇغـان بولىـدۇ. كىمكى كۈن پېتىشـتىن ئاۋۋال ئەسـىر نامىزىدىن بىر 
رەكئـەت ئوقۇشـقا ئۈلگۈرسـە، ئۇ ئەسـىر نامىزىنى ۋاقتىدا ئوقۇغـان بولىدۇ«)1). 

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
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2. پىشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى

پىشـىن نامىزىنىـڭ ۋاقتـى: كـۈن پېتىـش تەرەپكـە ئېگىلگەندىـن باشـالپ، 
ھـەر نەرسـىنىڭ سايىسـى ئۆزىنىـڭ بىـر ياكـى ئىككـى ھەسسىسـىگە قـەدەر 

ئۇزارغـان ۋاقىتقىچـە داۋام قىلىـدۇ. 

3. ئەسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى

ئەسـىر نامىزىنىـڭ ۋاقتـى: پىشـىن نامىزىنىڭ ۋاقتى چىققاندىن باشـلىنىپ، 
كـۈن پاتقانغـا قـەدەر داۋام قىلىدۇ.

4. شام نامىزىنىڭ ۋاقتى

شـام نامىزىنىـڭ ۋاقتـى: كـۈن پاتقاندىن باشـلىنىپ، كۈن پاتقـان يەردىكى 
قىزىللىـق )ياكـى ئاقلىـق( يوقالغانغا قـەدەر داۋام قىلىدۇ. 

5. خۇپتەن نامىزىنىڭ ۋاقتى

خۇپتـەن نامىزىنىـڭ ۋاقتـى: شـام نامىزىنىـڭ ۋاقتى چىققاندىن باشـلىنىپ، 
ئىككىنچـى تـاڭ ئاقارغانغـا )بامـدات نامىزىنىـڭ ۋاقتىغـا( قـەدەر داۋام قىلىدۇ.

ۋىتىر نامىزىنىڭ ۋاقتى

خۇپتەندىن كېيىن باشلىنىپ، بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتىغىچە داۋام قىلىدۇ.

ناماز ۋاقىتلىرى ھەققىدە ىئجتىھاد قىلىش

ھاۋانىـڭ بۇلۇتلـۇق بولۇشـى ياكـى قاراڭغـۇ ئۆيـدە مەھبـۇس بولـۇپ قېلىش 
قاتارلىقالرغـا ئوخشـاش شـارائىتالردا باشـقىالر بىلـەن كۆرۈشۈشـنىڭ يوللىـرى 
كېسـىلگەن، يېنىـدا ۋاقىتنـى بىلىدىغـان بىرەر كىشـىنىڭ بولمىغانلىقى، ياكى 
ۋاقىتنـى بەلگىلەيدىغـان سـائەتنىڭ بولمىغانلىقـى ۋە ئەزاننىڭ ئاڭالنماسـلىقى 
سـەۋەبىدىن نامازنىـڭ ۋاقتىنـى بىلەلمىگـەن كىشـى ئىجتىھـاد قىلىـدۇ )يەنـى 
ئـۆز قانائىتىگـە تايىنىـپ ۋاقىتنـى بەلگىلەيـدۇ(. ئەگـەر مۇنـداق كىشـى بىـر 
ئـاز سـەبىر قىلىـپ كۈتـۈپ باققاندىمـۇ، نامـاز ۋاقتىنـى بىلىـش ئىمكانىيىتىگـە 
ئېرىشىشـتىن پۈتۈنلەي ئۈمىدسـىز بولسـا، ئۇنىڭ ئۆز ئىجتىھادى بىلەن ۋاقىت 

بەلگىلـەپ نامـاز ئوقۇشـى ۋاجىپتـۇر.
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ئەگەر كىشى، ۋاقىتنىڭ كىرگەن ياكى كىرمىگەنلىكى توغرىسىدا ئىككىلىنىپ 
قالسـا، ۋاقىتنىڭ كىرگەنلىكىگە ئېنىق قانائەت ھاسـىل قىلغىچىلىك نامىزىنى 
كېىچىكتۈرىـدۇ. ئېنىـق قانائـەت ھاسـىل بولغانـدا نامىزىنـى ئوقۇيـدۇ. پەقـەت 
بۇنـداق شـارائىتتا نامازنـى كېچىكتـۈرۈش مۇسـتەھەپتۇر. بۇنىڭدىكـى سـەۋەب 
نامـاز ۋاقتىغـا كۈچلۈكـرەك قانائەت ھاسـىل قىلىش ئۈچۈندۇر. ئەگەر ئۇ كىشـى 
نامـاز ۋاقتىنىـڭ ئۆتـۈپ كېتىشـىدىن ئەنسىرىسـە نامىزىنى كېىچىكتۈرمەسـلىكى 

الزىم(. 

ناماز وئقۇش مەنىئ قىلىنغان ۋاقىتالر

نامـاز ئوقـۇش مەنئـى قىلىنغـان ۋاقىتـالر بـەش بولۇپ، قانداقال بىـر نامازنى 
ئوقـۇش ئۈچـۈن سـاالھىيەتلىك بولمىغانلىقـى سـەۋەبلىك مەنئـى قىلىنغـان 
ۋاقىـت ئـۈچ ۋە نەپلـە ناماز ئوقۇشـقا مۇناسـىپ بولمىغانلىقى سـەۋەبلىك مەنئى 

قىلىنغـان ۋاقىـت ئىككىدۇر.

بولمىغانلىقـى  سـاالھىيەتلىك  ئۈچـۈن  ئوقـۇش  نامازنـى  بىـر  قانداقـال   .1
ۋاقىتـالر: قىلىتغـان  مەنئـى  سـەۋەبلىك 

)1( كۈن چىقىۋاتقاندا، ئۇ نەيزە بويى كۆتۈرۈلگەنگە قەدەر.
)2( كـۈن قىيـام بولغـان )يەنى كۈن ئاسـماننىڭ دەل ئوتتۇرىسـىغا كەلگەن 

ۋاقىت(تىـن، كـۈن پېتىش تەرەپكـە ئېگىلگەنگە قەدەر.
)3( كۈن سارغايغان ۋاقىتتىن، كۈن پاتقانغا قەدەر.

يۇقىرىقـى ئـۈچ ۋاقىتتـا، مەيلـى پـەرز بولسـۇن، مەيلـى ۋاجىـپ بولسـۇن، 
مەيلـى سـۈننەت بولسـۇن، مەيلـى نەپلـە بولسـۇن، مەيلـى قازا ناماز بولسـۇن، 
مەيلـى جىنـازا نامىـزى بولسـۇن قانداقـال بىـر نامازنى ئوقۇش مەنئـى قىلىنىدۇ. 

بـۇ ماۋزۇدىكـى »مەنئـى« نامازنىـڭ ئـادا تاپماسـلىقىنى تەقـەززا قىلىـدۇ.

نامىزىنـى ئوقـۇش، شـۇ كۈننىـڭ  ئەممـا ھازىـر قىلىنىـپ بولغـان جىنـازا 
ئەسـىر نامىزىنـى ئوقـۇش ۋە شـۇ ۋاقىتتـا ئوقۇلغان سـەجدە ئايىتىنىڭ تىالۋەت 
تاپىـدۇ.  ئـادا  بىلـەن  مەكرۇھلـۇق  بىـراق  جائىـزدۇر.  قىلىـش  سەجدىسـىنى 
چۈنكـى پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ھازىـر قىلىنىـپ بولغـان جىنـازا نامىزىنـى 
مەكـرۇھ  نامىزىنـى  ئەسـىر  كۈننىـڭ  شـۇ  قىلغـان.  مەنئـى  كېچىكتۈرۈشـتىن 
بولغـان شـۇ ۋاقىتتـا بولسـىمۇ ئوقۇۋالمىغانـدا، ئۇ قـازا بولۇپ كېتىـدۇ. تىالۋەت 
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سەجدىسـىمۇ سـەجدە ئايىتـى ئوقۇلغـان شـۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ۋاجىـپ بولۇپ، 
گەردەنگـە يۈكلەنگەنلىكـى ئۈچـۈن، گەرچـە بـۇ ۋاقىـت نامـاز ئوقـۇش مەكرۇھ 

بولغـان ۋاقىـت بولسـىمۇ، تىـالۋەت سەجدىسـىنى قىلىـش جائىـزدۇر.

2. نەپلە ناماز ئوقۇشـقا مۇناسـىپ بولمىغانلىقى سـەۋەبلىك مەنئى قىلىنغان 
ۋاقىتالر:

)1( بامدات نامىزىدىن كېيىن، كۈن نەيزە بويى كۆتۈرۈلگەنگە قەدەر.
)2( ئەسىر نامىزىدىن كېيىن، كۈن پاتقانغا قەدەر.

بـۇ ئىككـى ۋاقىتتـا قانداقـال بىر نەپلـە ناماز ئوقۇش مەنئـى قىلىنىدۇ. بىراق 
ئوقۇسـا مەكرۇھلـۇق بىلـەن ئادا تاپىدۇ. ئەمما بـۇ ئىككى ۋاقىتتا قازا نامازالرنى 
ئوقـۇش، قـازا بولغـان تىالۋەت سەجدىسـىنى قىلىش ۋە جىنـازا نامىزى ئوقۇش 
مەكرۇھسـىز جائىـزدۇر. لېكىـن ئەسـىر نامىزىدىـن كېيىـن قازا ناماز ئوقۇشـنىڭ 
شـەرتى كۈن سارغىيىشـتىن بۇرۇن ئوقۇلۇشـىدۇر. كۈن سـارغايغاندىن كېيىن، 
_ گەرچە شـۇ كۈننىڭ ئەسـىر نامىزىنى ئوقۇپ بولمىغان بولسـىمۇ _ قازا ياكى 

نەپلـە ناماز ئوقۇشـقا بولمايدۇ.

كۈننىـڭ  شـۇ  ۋاقىتتـا،  پېتىۋاتقـان  ياكـى  سـارغايغان  كـۈن  شـۇنىڭدەك، 
ئەسـىر نامىزىنـى ئوقـۇش جائىـزدۇر. شـۇنداقال، بامدات نامىزىنىڭ سـۈننىتىنى 

ئوقۇيالمىغـان كىشـى ئۇنـى پەرزىدىـن كېيىـن ئوقۇسـا بولىـدۇ. 
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ئەزاننىڭ بايانى

ئەزان _ ناماز ۋاقتىنىڭ كىرگەنلىكىنى ئېالن قىلىش دېگەنلىكتۇر.

ەئزان وئقۇشنىڭ ھۆكمى

بولـۇپ  جامائـەت  ئەرلەرنىـڭ  نامىزىنـى  جۈمـە  بىلـەن  نامـاز  ۋاخ  بـەش 
ئوقۇشـلىرى ئۈچـۈن ئـەزان ئوقـۇش تەكىتلىـك سـۈننەتتۇر. ھېيـت ۋە جىنـازا 
نامازلىـرى ۋە باشـقا پـەرز بولمىغـان نامـازالر ئۈچـۈن ئـەزان ئوقۇشـقا ھاجـەت 
يوقتـۇر. ئـەزان ئوقـۇش ئەرلـەر ئۈچـۈن سـۈننەت، ئايالـالر ئۈچـۈن ھارامـدۇر. 
مەيلـى ئـادا )ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز( بولسـۇن، مەيلى قـازا )ۋاقتىدا ئوقۇيالماي 
ۋاقتـى چىقىـپ كەتكەندىـن كېيىن ئوقۇلغان ناماز( بولسـۇن، سـەپەر ئۈسـتىدە 
بولسـۇن ياكـى ئـۆز يۇرتىـدا بولسـۇن، ھـەر قانـداق شـارائىتتا، پـەرز نامـازالر 

ئۈچـۈن ئـەزان ئوقـۇش سـۈننەتتۇر.

ەئزاننىڭ تېكستى

ئەزاننىڭ تېكستى تۆۋەندىكىلەر:

َاهللُ َأْكبـَُر َاهللُ َأْكبـَُر ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.

َاهللُ َأْكبـَُر َاهللُ َأْكبـَُر ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.
َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه ِإالَّ هللا ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ.
َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه ِإالَّ هللا ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ.

َأْشَهُد َأنَّ ُممَّداً َرُسوُل هللِا ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ.
َأْشَهُد َأنَّ ُممَّداً َرُسوُل هللِا ئەشھەدۇئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ.

َحيَّ َعلَى الصََّاةِ ھەييە ئەلەسساالھ.
َحيَّ َعلَى الصََّاِة ھەييە ئەلەسساالھ.
َحيَّ َعلَى اْلَفَاِح ھەييە ئەلەلفەالھ.
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َحيَّ َعلَى اْلَفَاِح ھەييە ئەلەلفەالھ.
َاهللُ َأْكبـَُر َاهللُ َأْكبـَُر ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.

الَ ِإلَه ِإالَّ هللاُ الئىالھە ئىللەلالھ.

يۇقىرىقىـالر بامـدات نامىزىدىـن باشـقا پۈتـۈن پـەرز نامازالرنىـڭ ۋاقىتلىـرى 
ئۈچـۈن ئوقۇلىدىغـان ئەزاننىـڭ تېكسـتى. ئەممـا بامـدات نامىزىنىـڭ ۋاقتـى 
ئۈچـۈن ﴿َحـيَّ َعلـَى اْلَفـَاِح ﴾ يەنـى ) نامـاز ئارقىلىـق نىجـات تېپىشـقا ئالدىـراڭالر( 
دېگـەن جۈملىدىـن كېيىـن ۋە ئاخىرقـى ﴿َاهللُ َأْكبـَـُر﴾ يەنـى )ئالـالھ ھەممىدىـن 
چوڭـدۇر( دېگـەن جۇملىدىـن ئـاۋۋال ﴿اَلصَّـَاُة َخيـْـٌر ِمـَن النَــّْوِم، اَلصَّـَاُة َخيـْـٌر ِمـَن النَــّْومِ﴾ 

يەنـى )نامـاز ئۇيقۇدىـن ياخشـى( دېگـەن جۈملىلـەر ئوقۇلىـدۇ.

ەئزان وئقۇشنىڭ شەرتلىرى

ئەزاننىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:
)1( ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى.

)2( ئەزاننىڭ ئەرەب تىلىدا ئوقۇلۇشى.
)3( ئەزاننىڭ ئۈنلۈنك ئوقۇلۇشى.

)4( ئەزان تېكىستلىرىنىڭ ھەممىسى بىر مۇئەززىن تەرىپىدىن ئوقۇلۇشى.
)5( مۇئەززىننىڭ مۇسۇلمان، ئەر، ئاقىل، بالىغ بولۇشى.

)6( ئەزانـدا ئوقۇلىدىغـان تېكىسـتلەرنىڭ تەرتىپلىرىگـە رىئايـە قىلىـش ۋە 
ئارقـا – ئارقىدىـن ئوقـۇش.

ەئزان وئقۇلۇۋاتقاندا نېمە قىلىش كېرەك؟

ئەزاننـى ئاڭلىغـان كىشـىنىڭ مۇئەززىننىـڭ ئېيتقانلىرىنـى قايتىلىشـى يەنـى 
مۇئەززىن ئېيتىقان ئەزان تېكستىنىڭ ھەممىسىنى مۇئەززىن ئوقۇغانغا ئوخشاش 
شـەكىلدە قايتىـالپ ئوقۇشـى، پەقەت }َحـيَّ َعلـَى الصَّـَاِة، َحـيَّ َعلـَى اْلَفـَاِح{ دېگەندە، 
َة ِاالَّ اِبهلِل{ يەنـى )ئالالھنىـڭ ياردىمىسـىز ھېـچ ئىـش قىاللمايمىـز(،  }اَلَحـْوَل َواَلقـُـوَّ

دەپ ئىككـى قېتىم قايتىلىشـى مۇسـتەھەپتۇر.

ەئزاندىن كېيىن قايسى دۇائ وئقۇلىدۇ؟

ْعـَوِة التَّامَّـِة َوالصَّـاِة اْلقاِئَمـِة آِت ُمَمَّـداً اْلَوِسـيـَْلَة َواْلَفِضيـْلَـَة، َوابـَْعثْـُه َمَقامـاً َمُْمـوداً  }اَللَُّهـمَّ َربَّ ٰهـِذِه الدَّ
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الَـِّذي َوَعْدتَـُه { يەنـى »ئـى مۇشـۇ ئۇلـۇغ چاقىرىقنىـڭ ۋە ئوقۇلىدىغـان نامازنىڭ 
ئىگىسـى ئالالھ! پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسـاالمغا شـاپائەت 
ماقامغـا  ئالىـي  قىلغـان  ۋەدە  سـەن  ئۇنـى  ۋە  بەرگىـن  پەزلىنـى  قىلىـش 

ئېرىشـتۈرگىن«)1).

تەكبىر ۋە ۇئنىڭ ەئھكاملىرى

تەكبىـر _ ئەزاندىـن كېيىـن، پـەرز نامازالرنـى ئوقـۇش ئالدىـدا، نامازنىـڭ 
باشلىنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان ھالدا ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغالش دېگەنلىكتۇر.

تەكبىر ېئيتىشنىڭ ھۆكمى

تەكبىرنىـڭ ھۆكمـى ئەزاننىـڭ ھۆكمىگـە ئوخشاشـتۇر. يەنـى پـەرز نامـازالر 
ئۈچـۈن، مەيلـى ئـادا بولسـۇن، مەيلـى قـازا بولسـۇن، مەيلـى يـول ئۈسـتىدە 
بولسـۇن، مەيلـى ئـۆز يۇرتىـدا بولسـۇن پۈتـۈن ھالـالردا ئەرلەرنىـڭ تەكبىـر 
تەرەپلىـرى  ئوخشـمايدىغان  ئەزانغـا  تەكبىرنىـڭ  سـۈننەتتۇر.  ئوقۇشـى 

تۆۋەندىكىچـە:

)1( ئـەزان پـەرز نامازالرنـى جامائـەت بىلـەن ئـادا قىلىش ئۈچـۈن ئوقۇلىدۇ. 
تەكبىر بولسـا، جامائەت بىلەن ئوقۇلسـۇن ياكى يالغۇز ئوقۇلسـۇن پۈتۈن پەرز 

نامازالر ئۈچـۈن ئوقۇلىدۇ.

)2( تەكبىـر، ئۇنىـڭ ھەرپلىرى بىلىنىدىغان رەۋىشـتە تېز ئوقۇلىدۇ. تەكبىر 
ئېيتقـان كىشـى ئىككـى سـۆزنى بىـرال نەپـەس بىلـەن بىرلەشـتۈرگەن ھالـدا، 

كېيىنكـى سـۆزنى بىر ئـاۋاز بىلـەن ئوقۇيدۇ.

)3( تەكبىرنـى، ئەزاننىـڭ ئەكسـىچە، مۇنارىـدا ۋە مۇنارىغا ئوخشـاش ئېگىز 
جايـدا ياكـى مېكروفونـدا ئوقۇش شـەرت ئەمەس.

تەكبىرنىڭ تېكستى

تەكبىرنىڭ تېكستى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:
َاهللُ َأْكبـَُر َاهللُ َأْكبـَُر ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.
َاهللُ َأْكبـَُر َاهللُ َأْكبـَُر ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.

بۇخارى رىۋايىتى  (1(



65

َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه ِإالَّ هللا ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ.
َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه ِإالَّ هللا ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ.

َأْشَهُد َأنَّ ُممَّداً َرُسوُل هللِا ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ.
َأْشَهُد َأنَّ ُممَّداً َرُسوُل هللِا ئەشھەدۇئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ.

َحيَّ َعلَى الصََّاِة ھەييە ئەلەسساالھ.

َحيَّ َعلَى الصََّاِة ھەييە ئەلەسساالھ.
َحيَّ َعلَى اْلَفَاِح ھەييە ئەلەلفەالھ.
َحيَّ َعلَى اْلَفَاِح ھەييە ئەلەلفەالھ.

َقْد قاََمْت الصََّاُة قەد قامەتىسساالھ،
َقْد قاََمْت الصََّاُة قەد قامەتىسساالھ،

َاهللُ َأْكبـَُر َاهللُ َأْكبـَُر ئالالھۇ ئەكبەر، ئالالھۇ ئەكبەر.
الَ ِإلَه ِإالَّ هللاُ  الئىالھە ئىللەلالھ.
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ئەۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ بايانى

ئەۋرەت _ ئىنساننىڭ ئېچىلىپ قالسا ئەيىب بولىدىغان ۋە ئۇنىڭغا قاراشتىن 
ھايـا قىلىنىدىغـان ئورگانلىـرى دېگەنلىكتـۇر. شـەرىئەت ئسـتىالھىدا: نامـازدا 
يۆرگەشـكە تېگىشـلىك بولغـان ۋە ئۇنىڭغـا قـاراش ھـارام بولغـان ئەزاالرنىـڭ 
ھەممىسـى ئـەۋرەت دېيىلىـدۇ. نامـاز ئوقۇغانـدا، ئـەۋرەت ئەزاالرنـى يۆرگـەش 

نامازنىـڭ قوبـۇل بولۇشـىنىڭ شـەرتلىرىدىن بېرىـدۇر.

ەئۋرەت ۋە ۇئنىڭ چەك _ چېگرىسى

ئەۋرەت _ ئىنساننىڭ ئېچىلىپ قالسا ئەيىب بولىدىغان ۋە ئۇنىڭغا قاراشتىن 
ھايـا قىلىنىدىغـان ئورگانلىرى دېگەنلىكتۇر. ناماز ئوقۇغاندا، ئەۋرەت ئەزاالرنى 

يۆگەش نامازنىڭ قوبۇل بولۇشىنىڭ شەرتلىرىدىن بېرىدۇر.

ەئرنىڭ ەئۋرەت جايلىرىنىڭ چەك _ چېگرىسى

ئەرنىـڭ ئـەۋرەت سـانىلىدىغان ئەزاسـى كىندىكـى بىلـەن ئىككـى تىزىنىـڭ 
ئارىسـىدىكى جايالردۇر. بۇنىڭدىن باشـقا ئەزالىرى ئەۋرەت ئەمەس. ئەرلەرنىڭ 
مەيلـى نامـازدا، مەيلـى ئادەتتىكـى ۋاقىتـالردا ئـەۋرەت سـانالغان ئەزالىرىنـى 
يېپىـپ يۈرىشـى پـەرزدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگەن: »ئەرنىڭ 

كىندىكـى بىلـەن ئىككـى تىزىنىـڭ ئارىلىقى ئەۋرەتتـۇر«)1).

ائيالنىڭ ەئۋرەت جايلىرىنىڭ چەك _ چېگرىسى

ئـەر  يـات  ئايالنىـڭ  بىرىنچىسـى،  بولىـدۇ:  3خىـل  ئەۋرىتـى  ئايالنىـڭ 
جايلىـرى،  سـانىلىدىغان  ئـەۋرەت  ئالدىـدا  ئايالـالر  ئەمـەس  مۇسـۇلمان  ۋە 
جايلىـرى  سـانالغان  ئـەۋرەت  ئالدىـدا  مەھرەملىـرى  ئايالنىـڭ  ئىككىنچىسـى، 
ئۈچىنچىسـى، ئايالنىڭ مۇسـۇلمان ئايال جىنسـلىرى ئالدىدا ئەۋرەت سـانالغان 

تۆۋەندىكىچـە: تەپسـىيالتى  بۇالرنىـڭ  جايلىرىـدۇر. 
داراقۇتنى، بەيھەقىي رىۋايىتى  (1(
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ائيالنىڭ يات ەئرلەر ۋە مۇسۇلمان ەئمەس ائيالالر ائلدىدا ەئۋرەت سانىلىدىغان جايلىرى

ئايالنىڭ يات ئەرلەر، مۇسـۇلمان ئەمەس ئايالالر ۋە مۇسـۇلمانالردىن بولغان 
دىيانـەت ۋە ئەخالقتىـن نېسىۋىسـى بولمىغـان ئايالـالر ئالدىـدا يـۈزى، ئىككـى 

ئالىقىنـى ۋە ئىككـى پۇتىدىـن باشـقا پۈتۈن بەدىنـى ئەۋرەتتۇر.

چۈنكـى مۇسـۇلمان يـات ئەرنىـڭ، مۇسـۇلمان ئەمـەس ئـەر ياكـى ئايالنىـڭ 
مۇسـۇلمان ئايالنىـڭ ئـەۋرەت سـانىلىدىغان جايلىرىنى كۆرىشـى توغـرا ئەمەس. 
ھەتتـا دىيانـەت ۋە ئەخالقتىـن نېسـىۋە ئااللمىغان بەزى مۇسـۇلمان ئايالالرنىڭ 
دىندار ئايالنىڭ ئەۋرەت جايلىرىنى كۆرىشـى توغرا ئەمەس. ئۇالرنىڭ ئەرلەرگە 
سـۈپەتلەپ بېرىشـى ياكـى ھازىرقـى پـەن _ تېخنىـكا ئەسـىرىدە ئۇنىـڭ يـات 
ئەرلـەر ئۈچـۈن ئـەۋرەت سـانالغان جايلىرىنـى رەسـىمگە تارتىۋېلىـپ، يامـان 
نىيەتلىـك ئادەملەرگـە تارقىتىـش ئېھتىمالـى كـۆپ. شـۇ سـەۋەبتىن مۇسـۇلمان 
ئايـال ئۆزىنىـڭ ئىپپـەت، نومۇسـىنى قوغـداش يۈزىسـىدىن مۇنداق ئەخالقسـىز 

ئايالالرغـا ئـەۋرەت جايلىرىنـى ئاچماسـلىقى الزىم.

ئەممـا ئايالنىـڭ زۆرۈرىيـەت يۈزىسـىدىن ياكـى دوختۇرغـا كۆرۈنـۈش ئۈچـۈن 
بـەزى جايلىرىنـى ئېچىشـى رۇخسـەت قىلىنغـان ئىشـالر قاتارىدىـن سـانىلىدۇ. 
چۈنكى ئىسـالم قانۇنىدا: »زۆرۈرىيەت مەنئى قىلىنغان ئىشـالرغا يول قويىدۇ« 

دەيدىغـان پىرىنسـىپ بار.

ائيالنىڭ مەھرەملىرى ائلدىدا ەئۋرەت سانالغان جايلىرى

ئايالنىـڭ مەھرەملىـرى )نىكاھى باغالنمايدىغـان تۇغقانلىرى( ئالدىدا ئەۋرەت 
سـانالغان جايلىـرى ئۇنىـڭ قورسـىقى، دۈمبىسـى، ئىككى ئۇياتلىـق ئورگىنى، 
ئىككـى تىـزى بولـۇپ، بۇالردىـن باشـقا جايلىـرى ئـەۋرەت سـانالمايدۇ. ئۇالرغـا 
بىلەكلىرىنى، پۇتلىرىنى، بويۇنلىرىنى ۋە چېچىنى ئاچسا گۇناھ بولمايدۇ«)1). 

ئومۇمـەن قىلىـپ ئېيتقانـدا، ئايـال ئۆزىنىـڭ مەھرەملىـرى ئالدىـدا نورمالـدا 
ئەيىبكـە بۇيرۇلمايدىغـان جايلىرىنـى ئېچىـپ  ئـۆي ئىچىـدە ئېچىـپ يۈرسـە 

يۈرسـە بولىـدۇ)2).
دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ نۇتقىدىن.   (1(

دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ پەتىۋالىرىدىن.  (2(
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ائيالنىڭ دىنداش ائيال جىنسلىرى ائلدىدا ەئۋرەت سانالغان جايلىرى

جايلىـرى  سـانالغان  ئـەۋرەت  ئالدىـدا  ئايالـالر  يـات  مۇسـۇلمان  ئايالنىـڭ 
ئۆزىنىـڭ مەھرەملىـرى ئالدىدا ئەۋرەت سـانالغان جايلىرىنىـڭ ئۆزىدۇر. چۈنكى 
كەلگـەن  قىلىـپ  داۋام  ھازىرغىچـە  زامانىدىـن  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  پەيغەمبـەر 
ئىسـالمىي ئادەت مۇشـۇ بولۇپ، مۇسـۇلمان ئايالالرنىڭ ئىش ئورۇنلىرىدا، ئۆي 
ئىچىـدە ۋە مۇسـۇلمان ئايالالرنىـڭ ئارىسـىدا بېشـىنى، بويۇنلىرىنـى، پـۇت ۋە 
قوللىرىنى، شـۇنداقال ئېچىپ يۈرسـە ئادەتتە ئەيىب سـانالمايدىغان جايلىرىنى 

ئوچـۇق قويـۇپ يۈرىشـى جائىـزدۇر)1).

مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ھەمىشە كەڭ، ئازادە ۋە ئۇزۇن كىيىملەرنى كىيىشى، 
يـۈزى، ئىككـى قولـى ۋە ئىككـى پۇتىغا ئوخشـىغان ئادەتتە ئوچـۇق تۇرىدىغان 
ئەزالىرىدىـن باشـقا جايلىرىنـى يېپىـپ يۈرۈشـى ئىسـالمىي گـۈزەل ئەخالقنىـڭ 

جۈملىسـىدىن سانىلىدۇ.

ئەممـا تېخـى ئـادەت كۆرۈش يېشـىغا يەتمىگەن نارىسـىدە قىزالرنىـڭ نامازدا 
بولسـۇن، ياكـى نامـاز سـىرتىدىكى نورمـال ۋاقىتـالردا بولسـۇن، بـەزى ئەۋرەت 
ئەزالىـرى ئېچىلىـپ قالسـىمۇ، ئۇالرغـا گۇنـاھ بولمايـدۇ ۋە ئوقۇغـان نامازلىرىمـۇ 

بۇزۇلمايدۇ.

سەئۇدى ئەرەبىستان پەتىۋا كۆمىتېتىنىڭ پەتىۋاسىدىن.  (1(
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نامازدا قىبلىگە يۈزلىنىش

مەسـجىدى  ۋۇجۇدىنـى  پۈتـۈن  ۋە  يۈزىنـى  نامـازدا   _ يۈزلىنىـش  قىبلىگـە 
دېگەنلىكتـۇر. قارىتىـش  تەرەپكـە  كەئبـە  ھەرەمدىكـى 

كەئبىنى كۆرۈپ تۇرىدىغان ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا تۇرغان كىشىلەرنىڭ يۈزىنى 
ۋە كۆكسـىنى كەئبىگە قارىتىپ تۇرىشـى، كەئبىنىڭ ئۆزىنى كۆرەلمەيدىغان ۋە 
يىراقالردىكـى كىشـىلەرنىڭ كەئبىنىـڭ تەرىپىگـە يۈزلىنىـپ تۇرۇشـى نامازنىـڭ 

دۇرۇس بولۇشـىنىڭ شەرتلىرىدىن بىرىدۇر. 

قىبلىگە قاراشقا ىئمكانىيەت بولمىغاندا قانداق قىلىش كېرەك؟

كېسەللىك، ئۇرۇش مەيدانىدا بولغانلىق، دۈشمەندىن ئېھتىيات قىلغانلىق، 
قاتنـاش قوراللىرىنىـڭ ئۈسـتىدە بولغانلىـق سـەۋەبلەردىن قىبلىگە قـاراپ ناماز 
ئوقۇشـقا ئىمكانىيـەت بولمىغـان شـارائىتالردا، پىيـادە بولسـۇن ياكـى قاتنـاش 
قوراللىرىدا بولسـۇن، شـۇ ۋاقىتتىكى شـارائىتقا قاراپ، ئىمكان قەدەر قىبلىگە، 

ئىمكانىيـەت بولمىسـا قايسـىبىر تەرەپكـە قاراپ ناماز ئوقۇسـا بولۇۋېرىدۇ. 

يۇقىرىقـى شـارائىتالر سـەۋەبىدىن قىبلىگـە قاراشـقا ئىمكانىيىتـى بولمىغـان 
ئوقۇشـى  نامـاز  قـاراپ  ئۇنىڭغـا  بولمىسـۇن  تەرەپكـە  قايسـىبىر  كىشـىلەرنىڭ 

قىبلىنىـڭ ئورنىـدا بولـۇپ قوبـۇل قىلىنىـدۇ.

قىبلىنى تاپالمىغان چاغدا قانداق قىلىش كېرەك؟

سـەپەر ئۈسـتىدە قاراڭغۇلـۇق ياكـى ھاۋانىـڭ بۇلۇتلـۇق بولغانلىقى سـەۋەبى 
بىلـەن قىبلـە تەرىپىنـى بىلەلمىگـەن كىشـى قىبلىنـى سـوراپ بىلىشـكە ئـادەم 
تاپالمىغـان ياكـى كومپاسـقا ئوخشـاش تەرەپلەرنـى كۆرسـەتكۈچ سـايمانلىرىمۇ 
بولمىغـان شـارائىتتا، قىبلىنـى تېپىـش ئۈچـۈن ئىزدىنىـپ ئـۆز قانائىتىگە كۆرە 
قىبلـە تەرەپنـى بەلگىلـەپ نامـاز ئوقۇيدۇ. ئۇنىڭ بـۇ ۋاقىتتىكى نامىزى دۇرۇس 
بولىـدۇ. نامـاز ئوقۇلـۇپ بولغاندىـن كېيىـن، ئۇنىڭ»قىبلـە« دەپ ئۇنىڭغـا 
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قـاراپ نامـاز ئوقۇغـان تەرىپـى قىبلە ئەمەسـلىكى ئېنىقالنغـان ھالدىمۇ، ئۇنىڭ 
ئوقۇغـان نامىـزى دۇرۇسـتۇر. ئۇنـى قايتـا ئوقۇمايدۇ.

ئەممـا ئـۇ كىشـى، ئـۆز قانائىتىگـە كـۆرە قىبلـە دەپ بەلگىلـەپ ئۇنىڭغـا 
قـاراپ نامـاز ئوقۇۋاتقـان ئەسـنادا، قـاراپ نامـاز ئوقۇۋاتقـان بـۇ تەرەپنىڭ قىبلە 
ئەمەسـلىكى ئېنىقلىنىپ، ھەقىقىي قىبلە ئۇ كىشـىگە ئايان بولغان شـارائىتتا، 
ئـۇ، نامىزىنـى بۇزماسـتىن، نامـازدا تـۇرۇپ، »قىبلە« دەپ بىلىنگـەن تەرەپكە 
چۆرۈلىـدۇ. ئەگـەر قىبلىنـى تېپىش ئۈچۈن ئىزدەنمەسـتىن، قايسـىبىر تەرەپنى 
»قىبلـە« دەپ گۇمـان قىلىـپ نامـاز ئوقۇغـان بولـۇپ، كېيىـن ئۇنىـڭ قـاراپ 
نامـاز ئوقۇغـان تەرىپىنىڭ قىبلە ئەمەسـلىكى بىلنسـە، ئۇنىـڭ نامىزى باتىلدۇ. 

قايتـا ئـادا قىلىشـقا توغـرا كېلىدۇ. 

قىبلىگە يۈزلىنىشنىڭ ەئدەپلىرى

نامـاز ئوقۇغانـدا، كۆكسـىنى ۋە يۈزىنـى قىبلـە تەرەپكـە قاراتقـان كىشـى، 
ئەلۋەتتـە قەلبىنىمـۇ، دۇنياۋىـي غەرەزلەردىـن، نەپسـىي ھەۋەسـلەردىن ئـازات 
قىلغان ھالدا، ئالالھ تائاالنىڭ ھۇزۇرىغا يۈزلەندۈرۈشـى ۋە ئەقلىنى، پىكرىنى 
شـۇنداقال پۈتـۈن ۋۇجۇدىنـى ئـۆزى مۇناجـات قىلماقچـى بولغان ئىگىسـى ئالالھ 

تائاالغـا بېغىشلىشـى قىبلىگـە يۈزلىنىشـنىڭ ئەدەپلىرىدىندۇر.

نامازدا قىبلىگە يۈزلىنىشنىڭ سىرى

نامازدا قىبلىگە يۈزلىنىشنىڭ سىرلىرىدىن:

سـۈننىتىنى  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  ئىبراھىـم  پېشىۋاسـى  پەيغەمبەرلەرنىـڭ   .1
بەرپـا قىلىـش ۋە قەلبلـەردە ئۇنىـڭ يادىنـى داۋام قىلـدۇرۇش.

2. نامـاز ئوقۇغـان كىشـى يۈزىنـى كەئبـە تەرەپكـە قارىتىـش بىلـەن ئۇنىـڭ 
پۈتـۈن ئەزالىـرى كەئبـە تەرەپكـە يۈزلىنىـپ تۇرىـدۇ. نەتىجىـدە، قەلـب ئالـالھ 
تائاالدىن ئەيمەنگەن ھالدا تۇرۇپ، نامازنىڭ ئالالھ دەرگاھىدا قوبۇل بولۇشـى 
ئۈچـۈن ئـۆز رولىنـى كۆرسـىتىدۇ. چۈنكـى يـۈز بىلـەن بـەدەن مۇئەييـەن بىـر 
تەرەپكـە يۈزلەنمەسـتىن، ئـۆز ھالىغـا قويـۇپ بېرىلىدىغان بولسـا، ئىنسـاننىڭ 
بارچـە ئورگانلىـرى خالىغانچە ھەرىكەت قىلىشـى، جۈملىدىن كۆز ھەر تەرەپكە 
قارىشـى بىلەن قەلبمۇ شـۇالر بىلەن مەشـغۇل بولۇپ كېتىپ، نامازنىڭ دۇرۇس 
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يوسـۇندا ئـادا قىلىنىشـىغا ئەلۋەتتـە سـەلبىي تەسـىر بېرىـدۇ. شـۇڭا قىبلىگـە 
يۈزلىنىـش پـەرز قىلىنغـان بولۇشـى مۇمكىن.

3. نامازدا قىبلىگە يۈزلىنىش بىلەن ئىنساننىڭ قەلبى ئارام تاپىدۇ ۋە پۈتۈن 
مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۆزئـارا قېرىنـداش ئىكەنلىكىنـى ھېـس قىلدۇرىـدۇ. چۈنكـى 
يـەر شـارىدىكى پۈتـۈن مۇسـۇلمانالر نامـازدا شـۇ كەئبـە تەرەپكـە يۈزلىنىـدۇ. بۇ 
ھەر قانداق مۇسـۇلمان كىشـىگە ئۆزىنىڭ يالغۇز ئەمەسـلىكىنى ۋە بۇ ئىبادەتتە 

پۈتـۈن دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرى بىلـەن ئورتاق ئىكەنلىكىنى ھېـس قىلدۇرىدۇ.

4. قىبلىگـە قـاراش ئارقىلىـق دىلنـى، ئەقىلنـى ۋە پۈتـۈن ئەزاالرنى ئالالھقا 
قۇلچىلىـق ئـادا قىلىشـتىن ئىبـارەت بـۇ ئۇلۇغـۋار مەقسـەتكە قارىتىـش بىلـەن 

ئىبادەتنىـڭ جەۋھىـرى بولغـان ئىخالسـنى ھاسـىل قىلغىلـى بولىـدۇ.

5. قىبلىگـە يۈزلىنىـش مۇسـۇلمانالرنى گەرچـە ئـۇالر مۇسـاپە جەھەتتىن بىر 
_ بىرىدىن يىراقتا بولسـىمۇ، ئۇالرنىڭ دىلى ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىشـتىن 

ئىبـارەت ئورتـاق مەقسـەتتە بىر ئىكەنلىكىنـى نامايان قىلىدۇ.
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نىيەتنىڭ بايانى

نىيـەت _ قەلبتىكـى مەقسـەت دېگەنلىكتـۇر؛ نامازنىـڭ نىيىتـى _ ئالـالھ رازىلىقـى 
ئۈچـۈن نامـاز ئوقۇشـنى كۆڭۈلگـە پۈتـۈش دېگەنلىكتـۇر. نىيەتنىـڭ ئورنـى قەلـب 
بولغاچقا، ناماز ئوقۇماقچى بولغان كىشـىنىڭ قايسـى نامازنى ئوقۇماقچى بولغانلىقىنى 
كۆڭلىگـە پۈتۈشـى شـەرتتۇر. نىيەتنـى تىـل بىلەن سـۆزلەش شـەرت ئەمـەس. ناماز ۋە 
باشـقا ئىبادەتلەرنىـڭ ئالـالھ تائاالنىـڭ دەرگاھىـدا قوبۇل بولۇشـى ئۈچـۈن نىيەتنىڭ 
شـەرت ئىكەنلىكـى ھەققىـدە كەلگـەن ئايەتلـەر ناھايىتـى كۆپتـۇر. ئۇالدىـن ئالـالھ 
يـَن ُحنـََفـاَء َويُِقيُمـوا الصَّـَاَة َويـُْؤتُـوا  تائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزى: ﴿َوَمـا أُِمـُروا ِإالَّ لِيـَْعبُـُدوا اللََّ ُمِْلِصـَي لَـُه الدِّ
الـزََّكاَة َوَذلِـَك ِديـُن اْلَقيَِّمـِة﴾ يەنـى )ئـۇالر دىننـى ئالالھقـا خـاس قىلغـان، ھـەق دىنغا 
ئېتىقـاد قىلغـان ھالـدا پەقەت ئالالھقىال قۇلچىلىق قىلىشـقا، نامازنى مۇكەممەل 
ئـادا قىلىشـقا، زاكاتنـى بېرىشـكە بۇيرۇلغان ئىدى. ئەنە شـۇ توغـرا دىندۇر()1). 

ئىبادەتنى ئالالھقىال خالىس قىلىشـتىن ئىبارەت بولغان ئىخالس _ قەلبتە شـۇنىال 
نىيـەت قىلىـش بىلـەن ئەمەلگـە ئاشـىدۇ. پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ئەمەللەرنىـڭ 
دۇرۇس بولۇشى ئۈچۈن نىيەتنىڭ شەرت ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 
َـا لِـُكلِّ اْمـِرىٍء مـا نـَـَوى{ يەنـى »ئەمەللـەر پەقـەت نىيەتلەرگـە  ـا األْعَمـاُل ابلنِّيـات، وِإنَّ }ِإنَّ

باغلىقتـۇر. ھەركىـم ئۆزىنىـڭ نىيـەت قىلغان نەرسىسـىگە ئېرىشـىدۇ«)2). 

ئىمـام بۇخـارى بـۇ ھەدىسـنى ئوچۇقالپ، بۇ ھەدىس ئىمـان، ناماز، زاكات، 
روزا، ھەج ۋە باشـقا ھەرقانداق بىر ئىبادەتنىڭ ئالالھ تائاال دەرگاھىدا قوبۇل 

بولۇش پىرىنسـىپىنى ئوچۇقلىغان ئاالھىدە ھەدىسـتۇر، دەيدۇ.

نىيـەت ھـەر قانـداق ئەمـەل _ ئىبادەتلەرنىـڭ قوبـۇل بولۇشـى ئۈچـۈن شـەرتتۇر. 
چۈنكـى  ئىگىـدۇر.  كۈچكـە  قىيامەتكىچـە  تـا  شـەرتلىكى  نىيەتنىـڭ  ئىبادەتلـەردە 
نىيەتنىـڭ ئورنـى قەلبتـۇر. ئۇنـى ئورۇنـداش ھېچكىمگـە قىيىـن كەلمەيـدۇ. شـۇڭا 

نىيـەت ئىشـىدا ئـۆزۈر قوبـۇل قىلىنمايـدۇ.
بەييىنە سۈرىسى 5 - ئايەت.  (1(

بۇخارى رىۋايىتى.  (2(
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ئىككىنچى بۆلۈم
ناماز ئوقۇشنىڭ قائىدە – تەرتىپلىرى

بەش ۋاخ نامازنىڭ رەكئەتلىرى	 
نامازنىڭ پەرزلىرى	 
ناماز ئوقۇشنىڭ قائىدە _ تەرتىپلىرى	 
نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر	 
نامازغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر	 
سەجدە سەھۋى ھەققىدىكى مەسىلىلەر	 
تىالۋەت سەجدىسى ھەققىدىكى مەسىلىلەر	 
قازا نامازالر ھەققىدىكى مەسىلىلەر	 
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كېمە، ئايروپىالن ۋە ماشىنىدا ناماز ئوقۇش مەسىلسى	 



74

بەش ۋاخ نامازنىڭ رەكئەتلىرى

بەش ۋاخ نامازدىكى رەكئەتلەرنىڭ بايانى تۆۋەندىكىچە:

بامـدات نامىـزى ئىككـى رەكئـەت، پىشـىن نامىـزى تـۆت رەكئـەت، ئەسـىر 
نامىـزى تـۆت رەكئـەت، شـام نامىـزى ئـۈچ رەكئـەت، خۇپتـەن نامىـزى تـۆت 

رەكئـەت، ۋىتىـر نامىـزى ئـۈچ رەكئەتتـۇر.

يوقىرىقىـالر كۈندىلىـك بـەش ۋاخ نامازنىـڭ پەرزلىـرى بولـۇپ، ئالـالھ تائاال 
بۇيرىغان بەش ۋاخ ناماز مۇشۇالردۇر. بۇالرنى بارلىق شەرتلىرىگە، پەرزلىرىگە، 
ۋاجىپلىرىغـا ۋە جىمـى قائىـدە _ تەرتىپلىرىگـە تولـۇق رىئايـە قىلغـان ھالـدا، 
كامىـل ئـادا قىلغـان كىشـى ئىسـالم دىنىـدا بۇيرۇلغـان بـەش ۋاخ نامازنـى ئادا 

قىلغـان بولىدۇ.

ئەممـا ئىنسـان ئەقىـل، ئىـرادە ۋە بىلىـم جەھەتتـە قانچىلىـك يېتىشـكەن 
بولسـىمۇ، بەرىبىـر كەمچىلىكلەردىـن، خاتالىقالردىـن ۋە نۇقسـانالردىن خالىـي 
بواللمايـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن ھېچكىـم نامازلىرىنـى ئالـالھ تائـاال تەلـەپ قىلغـان 
نامازنـى  ئېيتالمايـدۇ. شـۇڭا بـەش ۋاخ  ئـادا قىلدىـم دەپ  رەۋىشـتە تولـۇق 
سـۈننەتلىرى بىلـەن قوشـۇپ ئوقۇشـقا زور ئېھتىياجلىقمىـز. چۈنكـى بـەش ۋاخ 
نامازنىـڭ سـۈننەتلىرى پـەرزدە سـادىر قىلىنغـان كەمچىلىكلەرنـى تولۇقاليـدۇ 
ۋە ئايرىـم سـاۋابقا ئېرىشـتۈرىدۇ. شـۇڭا پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بـۇ ئىككـى 
ئوقۇشـنى  سـۈننەتلىرىنى  نامازنىـڭ  ۋاخ  بـەش  كۆزلىگەنلىكتىـن  مەقسـەتنى 

تەكىتلىـك سـۈننەت قىلىـپ بېكىتكـەن بولۇشـى مۇمكىـن.

رەكەئت دېگەن نېمە؟

رەكئـەت _ نامازغـا كىرگەندىـن باشـالپ، قىيـام، قىرائـەت، رۇكـۇ ۋە ئىككى 
رەكئـەت  ھەممىسـى  ھەرىكەتلەرنىـڭ  بولغـان  تاماملىغۇچىلىـك  سـەجدىنى 
دېيىلىـدۇ. يەنـى ئالالھـۇ ئەكبـەر دەپ نامازغـا باشـالپ ئـۆرە تۇرۇشـىمىز، بـۇ 
ئىگىلىشـمىز،  رۇكۇغـا  ئاندىـن  ئوقۇشـىمىز،  ئايەتلەرنـى  قۇرئاندىـن  ئارىـدا، 
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ئاندىـن رۇكۇدىـن تـۇرۇپ، ئىككى قېتىم سـەجدە قىلىشـىمىز ھەممىسـى بولۇپ 
بىـر رەكئـەت ھېسـابلىنىدۇ.

بەش ۋاخ نامازنىڭ وئقۇلۇش تەرتىپى

بەش ۋاخ نامازنىڭ ئوقۇلۇش تەرتىپى تۆۋەندىكىچە:

بامـدات نامىـزى: ئـاۋۋال ئىككـى رەكئـەت سـۈننەت، كېيىـن ئىككـى رەكئەت 
پـەرز ئوقۇلىدۇ.

پىشـىن نامىـزى: ئـاۋۋال تـۆت رەكئەت سـۈننەت، كېيىن تـۆت رەكئەت پەرز، 
ئـەڭ ئاخىرىـدا ئىككى رەكئەت سـۈننەت ئوقۇلىدۇ.

ئەسـىر نامىـزى: ئـاۋۋال تـۆت رەكئـەت تەكىتسـىز سـۈننەت، كېيىـن تـۆت 
ئوقۇلىـدۇ. پـەرز  رەكئـەت 

شـام نامىـزى: ئـاۋۋال ئـۈچ رەكئـەت پـەرز، كېيىـن ئىككـى رەكئەت سـۈننەت 
ئوقۇلىدۇ.

خۇپتـەن نامىـزى: ئـاۋۋال تـۆت رەكئـەت تەكىتسـىز سـۈننەت، ئاندىـن تـۆت 
رەكئـەت پـەرز، كېيىـن ئىككـى رەكئەت سـۈننەت، ئـەڭ ئاخىرىدا ئـۈچ رەكئەت 

ۋىتىـر نامىـزى ئوقۇلىدۇ.

بەش ۋاخ نامازنىڭ سۈننەتلىرىنى وئقۇشنىڭ ەئھمىيىتى

بـەش ۋاخ نامازالرنىـڭ سـۈننەتلىرىنى تولـۇق ئوقۇشـنىڭ ئەھمىيىتـى زور، 
پايدىسـى چـوڭ، پەزىلىتـى كـۆپ ۋە سـاۋابى ئارتۇقتـۇر. بۇالرنىـڭ قىسـقىچە 

بايانـى تۆۋەندىكىچـە:

1. بـەش ۋاخ نامازنىـڭ سـۈننەتلىرىنى ئوقـۇش پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمغا 
ئەمەلىـي رەۋىشـتە ئەگەشـكەنلىكتۇر.

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ھاياتىـدا بـەش ۋاخ نامازالرنىـڭ سـۈننەتلىرىنى 
ئۆزۈرسـىز ھېچ تەرك ئەتمىگەن. شـۇڭا بۇ سـۈننەتلەر تەكىتلىك سـۈننەت دەپ 
تونۇلغـان. دۇنيـادا ھېچقانـداق مۇسـۇلمان بـۇ سـۈننەتلەرنى تولۇق ئوقۇشـتىن 
بىھاجـەت بواللمايـدۇ. چۈنكـى ئـۇالر پـەرز نامازلىرىنـى قانچىلىـك تولـۇق ۋە 
كامىـل ئـادا قىاللىدىـم دېگەندىمـۇ ھەرگىـز پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمدەك ئـادا 
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قىاللمايـدۇ. بـۇ سـۈننەتلەردىن بىھاجـەت بولـۇش مۇمكىـن بولىدىغـان بولسـا 
ئىـدى، ئالـدى بىلـەن ئاۋۋالقـى ۋە ئاخىرقـى پۈتـۈن گۇناھلىـرى مەغپىـرەت 
قىلىنغـان، چـوڭ _ كىچىـك بارلىـق گۇنـاھ ۋە كەمچىلىكلەردىن پـاك بولغان، 
مەسـۇم زات _ مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالم بىھاجـەت بولغـان بـوالر ئىـدى. لېكىن 

ئـۇ ئۆمرىنىـڭ ئاخىرىغىچـە بـۇ سـۈننەتلەرنى داۋام قىلدۇرغـان.

2. بـەش ۋاخ نامازنىـڭ سـۈننەتلىرىنى ئوقـۇش جەننەتتـە قەسـىرگە ئىگـە 
بولۇشـنىڭ كاپالىتىـدۇر.

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇسـۇلمانالرنى بـەش ۋاخ نامازنىڭ سـۈننەتلىرىگە 
تەشـەببۇس قىلىـپ مۇنـداق دېگـەن: »كىمكـى، كۈنـدە ئون ئىككـى رەكئەت 
سـۈننەت ئوقۇيدىكـەن، بـۇالر بىلـەن ئۇنىڭغـا جەننەتتـە بىـر قەسـىر بىنـا 

قىلىنىـدۇ«)1). 

ۋاخ  بـەش  كۈندىلىـك  سـۈننەت  رەكئـەت  ئىككـى  ئـون  ھەدىسـتىكى  بـۇ 
نامازنىـڭ تەكىتلىـك سـۈننەتلىرىدۇر. چۈنكـى بامداتنىـڭ ئىككـى رەكئـەت، 
پىشـىننىڭ ئالتـە رەكئـەت، شـامنىڭ ئىككـى رەكئـەت ۋە خۇپتەننىـڭ ئىككـى 

رەكئـەت سـۈننىتىنىڭ ھەممىنـى قوشـقاندا ئـون ئىككـى رەكئـەت بولىـدۇ.

ئىتائـەت  تائاالغـا  ئالـالھ  ئوقـۇش  نامازنىـڭ سـۈننەتلىرىنى  ۋاخ  بـەش   .3
قىلغانلىقتـۇر. چۈنكـى پەيغەمبەرگـە ئىتائـەت قىلىـش ئالـالھ تائاالغـا ئىتائـەت 
قىلغانلىـق ھېسـابلىنىدۇ. ئالـالھ تائاال قۇرئـان كەرىمدە: ﴿مَّْن يُِطـِع الرَُّسـوَل فـََقـْد َأطَاَع 
الّلَ﴾ يەنـى )كىمكـى پەيغەمبەرگـە ئىتائـەت قىلىدىكـەن، ئـۇ ئالالھقـا ئىتائـەت 

قىلغـان بولىـدۇ( دەيـدۇ)2). 

مۇسـۇلماننىڭ  قىلىـش  ئـادا  سـۈننەتلىرىنى  نامازالرنىـڭ  ۋاخ  بـەش   .4
ئەمەللىرىنىـڭ زاپىسـىدۇر. بـۇ خـۇددى بانكىـدا زاپاس پۇل قويۇپ سـاقلىغانغا 
ئوخشاشـتۇر. بانكىـدا پـۇل قويغـان ئادەم ئۇنىڭغا ھاجىتى چۈشـكەندە دەرھال 
ئۇنـى ئېلىـپ خەجلىيەلەيـدۇ. خـۇددى شـۇنىڭدەك، مۇسـۇلمان كىشـى پـەرز 
ئەمەللىرىنـى ئـادا قىلغاننىـڭ سـىرتىدا، ئىختىيارىـي ئەمەللەرنـى كۆپ قىلسـا، 
ئۇنـى ئاخىـرەت ئۈچـۈن زاپـاس سـاقلىغان بولىـدۇ _ دە، مـال – دۇنيـا ۋە 
پەرزەنتلـەر ئەسـقاتمايدىغان قىيامـەت كۈنىـدە بـۇ ئەمەللىرىنىـڭ پايدىسـىنى 

مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
نىسا سۈرىسى 80 - ئايەت.  (2(
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چوقـۇم كۆرىـدۇ.

5. بـەش ۋاخ نامازنىـڭ سـۈننەتلىرى پەرزنـى ئـادا قىلىشـتىكى نۇقسـانالرنى 
تولۇقاليدۇ.

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگـەن: »ئىنسـانالرغا دىندا ئـەڭ ئاۋۋال 
پـەرز قىلىنغـان ئىبـادەت نامـازدۇر. ئەڭ ئاخىرغىچـە داۋاملىشـىدىغان ئىبادەتمۇ 
نامـازدۇر. قىيامـەت كۈنـى ئـەڭ ئـاۋۋال ھېسـاب ئېلىنىدىغـان ئەمەلمـۇ نامازدۇر. 
ئالـالھ › بەندەمنىـڭ نامىزىغـا قـاراڭالر‹ دەيـدۇ. ئەگـەر ئـۇ كىشـىنىڭ نامىزى 
تولـۇق بولغـان بولسـا، ئۇنىـڭ پۈتـۈن ئەمەللىرى تولـۇق بولغان بولـۇپ قوبۇل 
قىلىنىـدۇ. ئەگـەر ئۇنىـڭ نامىـزى كەمچىـل )ناقىس( بولسـا، ئالـالھ › قاراڭالر 
بـۇ بەندەمنىـڭ نەپلـە )پەرزدىـن تاشـقىرى ئـۆز ئىختىيـارى بىلـەن ئوقۇغـان( 
نامىـزى بارمىكـەن‹ دەيـدۇ. ئەگـەر نەپلـە ئىبادەتلىـرى بولغـان بولسـا، شـۇ 

نەپلـە ئىبـادەت بىلـەن پەرزنىـڭ نۇقسـانلىرى تولۇقلىنىـدۇ«)1). 

پەيغەمبـەر  قىلماسـلىق  ئـادا  سـۈننەتلىرىنى  نامازنىـڭ  ۋاخ  بـەش   _  6
ئەلەيھىسسـاالمنىڭ يولىدىـن ۋە ئۇنىـڭ مۇھەببىتىدىـن يـۈز ئۆرۈگەنلىك بولۇپ 
قېلىش قورقۇنچىسـى بار. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم بىزگە دىندا ئۈلگە بولغان 
ئىكـەن، ئۇنىـڭ بارلىـق ئىـش – ئىزلىرىنـى ئۆزىمىزگـە ئۈلگە قىلىـپ، ئۇنىڭغا 
ھەقىقىـي رەۋىشـتە ئەگىشىشـىمىز بىزنىڭ مۇسـۇلمانلىقىمىزنىڭ تەقەززاسـىدۇر. 
ئۇنىڭ ئۈسـتىگە ئالالھ تائاال بىزنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمغا ئىتائەت قىلىش 
ۋە ئۇنىڭ يولىغا ئەگىشىشكە بۇيرىغان. ﴿َوَما آَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتـَُهوا 
َواتَـُّقـوا اللََّ ِإنَّ اللََّ َشـِديُد اْلِعَقـاب﴾ يەنـى )پەيغەمبـەر سـىلەرگە بەرگەننـى ئېلىـڭالر، 
ئـۇ چەكلىگـەن نەرسـىدىن چەكلىنىـڭالر، ئالالھتىـن قورقـۇڭالر، ھەقىقەتـەن 

ئالالھنىـڭ ئازابى قاتتىقتـۇر()2). 

ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.  (1(
ھەشر سۈرىسى 7 - ئايەت.  (2(
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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

تەكبىـر _ ئالـالھ تائاالنـى ئۇلۇغـالش دېگەنلىـك بولـۇپ، }هللا أكـر{ )ئالالھـۇ 
ئەكبـەر( دېگـەن جۈملىـدە ئىپادىسـىنى تاپىـدۇ. تەكبىـر تەھرىمـى نامازنىـڭ 
بىرىنچـى پـەرزى بولـۇپ، ئۇنىڭسـىز نامـاز بولمايـدۇ. تەكبىرنـى}هللا أكـر{ دەپ 
ئـەرەب تىلـى بىلـەن ئېيتىـش شـەرت. ئـۆزى يالغـۇز نامـاز ئوقۇماقچـى بولغـان 
ئادەمنىـڭ تەكبىرنـى ئۆزى ئىشـىتكىچىلىك ئاۋازدا ئېيتىشـى يېتەرلىكتۇر. ئەمما 
ئىمـام بولغـان كىشـىنىڭ جامائـەت ئىشـتكىچىلىك ئۈنلـۈك ئـاۋازدا ئېيتىشـى 
ئۇالرنىـڭ  يەنـى  سـاقىتتۇر،  تەكبىـر  كىشـىلەردىن  تىلسـىز  مۇسـتەھەبتۇر. 

تەكبىرسـىز ئوقۇغـان نامازلىـرى دۇرۇس بولىـدۇ.

ئوڭ قولنى سول قولنىڭ ئۈستىگە قويۇش

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم نامـازدا تۇرغىنىـدا ئـوڭ قولىنـى سـول قولىنىـڭ 
ئۈسـتىگە قويـۇپ تۇراتتـى«)1).

مەيلـى  تۇتايلـى،  ئاسـتىدا  كىندىـك  قولىمىزنـى  ئىككـى  مەيلـى  نامـازدا 
مۇسلىم، ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.  (1(
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كۆكسـىمىزدە تۇتايلـى، مۇھىـم بولغىنـى ئالـالھ تائاالغـا ئـەڭ ئالىـي ئېھتىـرام 
بىلدۈرۈشـتۇر. بەلكـى بىزلەرگـە نىسـبەتەن، ئىككـى قولىمىزنـى كىندىكىمىـز 
ئاسـتىدا تۇتـۇپ تـۇرۇش ئـەڭ ئالـى ئېھتىرامنـى ئىپادىلىشـى مۇمكىـن. شـۇڭا 
بىـزدە بىراۋغـا ھۆرمـەت بىلـدۈرۈپ تۇرغاننـى »قـول باغـالپ تۇردى«دەيـدۇ. 
قـول باغـالپ تـۇرۇش _ ئىككـى قولنـى كىندىـك ئاسـتىدا تۇتـۇپ، باشـنى 
سـاڭگىلىتىپ تـۇرۇش دېگەنلىكتـۇر. مانـا بـۇ، نامـازدا ئـەڭ ئوبرازلىـق ھالـدا 

تاپىـدۇ. ئىپادىسـىنى 

سانا ئوقۇش

}ُسْبَحاَنَك اَللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك، َوتـََباَرَك اْسَُك، َوتـََعاىَل َجدَُّك، َوالَ إٰلَه َغيـُْرَك{

يەنـى »ئـى رەببىمىـز! بىـز سـېنى جىمـى نۇقسـانالردىن پـاك دەپ ئېتىقـاد 
قىلىمىز. پۈتۈن ھەمدۇسـانا سـاڭا خاسـتۇر. نامىڭ ئۇلۇغ، شـەنىڭ ئۈسـتۈندۇر 

ۋە سـەندىن باشـقا ھېچبىـر ئىـالھ يوقتـۇر«)1).

نامازنىڭ ىئككىنچى پەرزى - قىيام

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالالھ تائاالنىڭ: ﴿َوُقوُموْا لِلِّ قَانِِتي﴾ يەنى )ئالالھنىڭ 
ئاساسـەن،  ئەمرىگـە  دېگـەن  تـۇرۇڭالر()2)  بىلـەن  ئىتائەتمەنلىـك  ھۇزۇرىـدا 
ھەرقانـداق نامازنـى ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقۇيتتـى. نامـازدا ئـۆرە تـۇرۇش كەيپىيىتـى، 

قولنـى سوزسـا تىزغـا يەتمەيدىغـان شـەكىلدە ئـۆرە تۇرۇشـتۇر.

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم: »نامازنـى ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقۇغىـن، ئەگـەر ئـۆرە 
تۇرۇشـقا كۈچۈڭ يەتمىسـە ئولتۇرۇپ ئوقۇغىن، ئولتۇرۇشـقىمۇ كۈچۈڭ يەتمىسـە 

يېتىـپ ئوقۇغىـن«)3) دەپ تەلىـم بەرگـەن. 

ئۆرە تۇرۇشقا ماجالى يوق كىشىنىڭ ناماز ئوقۇش مەسىلىسى

پەرز نامازالرنى ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇشـقا ماجالى يوق كېسـەلنىڭ ئۇنى ئولتۇرۇپ 
ئوقۇشـى جائىـزدۇر. شـۇنداقال ئـۇ گەرچـە ئولتـۇرۇپ ئوقۇسـىمۇ، خـۇددى ئـۆرە 
تۇرۇپ ئوقۇغان نامازلىرىغا ئوخشـاش تولۇق سـاۋابقا ئېرىشـىدۇ. چۈنكى ئالالھ 

ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دېگەن ھەدىس.  (1(
بەقەرە سۈرىسى 238 - ئايەت.  (2(

ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  (3(
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تائـاال بەندىلىرىنـى ئۇالرنىـڭ كۈچى يەتمەيدىغان ئىشـالرغا بۇيرىغان ئەمەس. 
يېتىـپ  بولـۇپ  كېسـەل  دېگەن:»بەنـدە  مۇنـداق  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
قالغانلىـق ياكـى سـەپەر ئۈسـتىدە بولـۇپ قالغانلىـق سـەۋەبتىن ئىبادەتلەرنـى 
سـاق،  تېنـى  ئۇنىڭغـا  قىاللمىسـىمۇ،  ئـادا  تولـۇق  بويىچـە  بەلگىلەنگـەن 
سـەپەردە بولمىغـان چاغلىرىـدا قىلغـان ئىبادەتلىرىنىـڭ سـاۋابى يېزىلىـدۇ«)1) 
دەپ كۆرسـەتكەن. »پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ئاخىرقـى كېسـىلىدە نامازالرنـى 

ئولتـۇرۇپ ئوقۇغـان ئىـدى«)2).

نامازنىڭ ۈئچىنچى پەرزى - قىراەئت

قىرائـەت يەنـى نامـازدا قۇرئـان سـۈرىلىرىدىن ئوقۇش ھەرقانداق سـۈننەت، 
نەپلـە، ۋاجىـپ نامازالرنىـڭ پۈتـۈن رەكئەتلىرىـدە، ئىككـى رەكئەتلىـك پـەرز 
نامازالرنىـڭ ھەممـە رەكئىتىـدە ۋە ئىككـى رەكئەتتىـن كـۆپ پـەرز نامازالرنىـڭ 
ئالدىنقـى ئىككـى رەكئىتىـدە پـەرزدۇر. نامـاز ئوقۇغۇچـى مەيلـى ئىمـام بولسـۇن 
ياكـى ئـۆزى يالغـۇز ناماز ئوقۇسـۇن يۇقىرىقـى نامازالرنىڭ پۈتـۈن رەكئەتلىرىدە 

قۇرئاندىـن خالىغـان سـۈرە ياكـى ئايەتلەرنـى ئوقۇشـى ئوخشاشـال پـەرزدۇر. 

قىرائەتنىـڭ ئـەڭ ئـاز مىقـدارى، قىسـقا ئايەتلەردىن ئۈچ ئايـەت ياكى ئۇزۇن 
ئايەتلەردىـن ئـۈچ ئايەتكـە تـەڭ كېلىدىغـان بىـر ئايـەت ئوقۇشـتۇر. بۇنىڭدىن 
ئـاز قۇرئـان ئوقۇغـان كىشـىنىڭ نامىـزى قوبـۇل بولمايـدۇ. كـۆپ ئوقۇشـنىڭ 

چېكـى يوقتۇر.

ئەمما ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان كىشـىلەردىن قىرائەت سـاقىت بولىدۇ. چۈنكى 
ئىمامنىـڭ ئوقۇغىنى ئۇالر ئۈچۈن كۇپايىدۇر)3). 

فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش مەسىلىسى

ئەمـەس«)4).  دۇرۇس  نامىـزى  كىشـىنىڭ  ئوقۇمىغـان  »فاتىھـە سۈرىسـىنى 
»كىمكـى نامـاز ئوقـۇپ ئۇنىڭـدا فاتىھـە سۈرىسـىنى ئوقۇمايدىكـەن، ئۇنىـڭ 

ناقىسـتۇر«)5). نامىـزى 
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى  (1(

ئىمام ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.  (2(
رد احملتار 1 - توم 415 - بەت.  (3(
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (4(

مۇسلىم ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايىتى.  (5(
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بۇ ھەدىسلەرگە بىنائەن، نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش پەرزدۇر. 

فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇيالمايدىغان كىشىنىڭ مەسىلىسى

ئىمـام خەتتابىـي مۇنـداق دېگەن:»ئەسـلىدە فاتىھە سۈرىسـىنى ئوقماسـتىن 
نامـاز ئـادا تاپمايـدۇ. ئەگـەر بىـراۋ فاتىھـە سۈرىسـىنى بىلمىسـە ياكـى توغـرا 
ئوقۇيالمىسـا، قۇرئـان كەرىمنىـڭ باشـقا سـۈرىلىرىدىن بىـرەر سـۈرىدىن يەتتـە 

ئايـەت مىقدارىـدا ئوقۇسـا كۇپايـە قىلىـدۇ. 

ئەگـەر ئـۇ تىلى كەلمىگەنلىك ياكى ياشـىنىپ قالغانلىـق ياكى ئۇنتۇغاقلىقى 
سەۋەبى بىلەن قۇرئان كەرىمدىن ھېچ نەرسە ئۆگىنەلمىسە، »سۇبھانەلالھ«، 
»ئەلھەمـدۇ لىلـالھ« ۋە »ئالالھـۇ ئەكبـەر« قاتارلىقالرنـى ئوقۇسـا كۇپايىـدۇر. 
چۈنكـى پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگەن:»قۇرئاندىـن قالسـا ئـەڭ 
ئـەۋزەل زىكىـر ›سـۇبھانەلالھ‹، ›ئەلھەمـدۇ لىلـالھ‹، ›الئىالھـە ئىللەلالھـۇ 
ئەلالھـۇ ئەكبـەر‹دۇر«. ئـۇ يەنە بىـر ئادەمگە ناماز ئوقۇشـنى ئۆگىتىپ مۇنداق 
دېگەن:»قۇرئان ئوقۇيالىسـاڭ ئوقۇغىن. ئەگەر ئوقۇيالمىسـاڭ ئالالھقا تەسـبىھ، 

تەھلىـل ۋە تەكبىـر ئېيتقىن«)1).

ئامىن دېيىش

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگـەن: »ئىمـام ﴿ئامىيـن﴾ دېگەنـدە 
سـىلەرمۇ ﴿ئامىيـن﴾ دەڭالر. بىراۋنىـڭ ﴿ئامىيـن﴾ دېگىنـى پەرىشـتىلەرنىڭ 
بارلىـق  ئۆتكەنكـى  ئۇنىـڭ  قالسـا،  كېلىپـال  ئـودۇل  دېگىنىگـە  ﴿ئامىيـن﴾ 

قىلىنىـدۇ«)2).  مەغپىـرەت  گۇناھلىـرى 

ئامىين _ ئىجابەت قىلغىن دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.

فاتىھەدىن كېيىنكى قىرائەت

ئـۇزۇن  بەزىـدە  كېيىـن  سۈرىسـىدىن  فاتىھـە  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
سـۈرىلەرنى ئوقۇيتتى، بەزىدە، خۇسۇسـەن سـەپەر ئۈسـتىدە بولغان، مېجەزى 
ياخشـى بواللمىغـان ۋاقىتـالردا، مەسـجىدتە كىچىـك بـاال يىغلىغانـدا قىسـقا 
سـۈرىلەرنى ئوقۇيتتـى. ئەنـەس ئىبنـى مالىـك رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇدىـن رىۋايـەت 

ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى  (1(
بۇخارى، مۇسلىم، نەسائىي ۋە دارمىي رىۋايىتى.  (2(
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قىلىنىدۇكى: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم بىر كۈنى بامدات نامىزىدا ئەڭ قىسـقا 
سـۈرىلەرنى ئوقـۇدى. نامازدىـن كېيىـن سـاھابىلەر – يارەسـۇلەلالھ! سـىز بـەك 
قىسـقا سـۈرە ئوقۇدىڭىزغـۇ؟ دەپ سـورىۋىدى، پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم _ بىـر 
كىچىـك بالىنىـڭ يىغىسـىنى ئـاڭالپ قېلىـپ، ئۇنىـڭ ئانىسـى مەسـجىدتە بىز 
بىلـەن بىرگـە نامازغـا تۇرغـان بولسـا، ئانىسـى تېـزرەك بالىسـىغا بارسـۇن دەپ 

قىسـقا سـۈرىلەرنى ئوقـۇدۇم _ دېـدى«)1).

نامازنىڭ تۆتىنچى پەرزى - رۇكۇ

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم قىرائەتتىـن پارىغ بولغىنىـدا، بىر ئاز تۇراتتى«، 
تەكبىرىدىكىـدەك  باشـالش  نامازغـا  خـۇددى  قولىنـى  ئىككـى  »ئاندىـن 

باراتتـى«)2). »رۇكۇغـا  ئېيتاتتـى«،  »تەكبىـر  كۆتۈرەتتـى«، 

رۇكـۇ _ بـاش بىلـەن دۈمبىنـى قولـالر تىزالرغـا ئـازادە يەتكىچىلىـك ئىگىش 
دېگەنلىك بولۇپ، رۇكۇدا بويۇن بىلەن دۈمبە تەكىشـى ھالدا باراۋەر بولۇشـى 
شـەرتتۇر. رۇكـۇدا باشـنى كۆتۈرىۋېلىـش ياكـى ساڭگىلىتىۋېلىشـقا بولمايـدۇ، 
ئىككـى قولنىـڭ بارماقلىـرى ئېچىلغـان ھالـدا تىزالرنـى تۇتۇپ تۇرىـدۇ. رۇكۇدا 
ئەرلـەر جەينەكلىرىنـى قۇرسـىقىغا تەككۈزمەيـدۇ. ئەممـا ئايالـالر جەينەكلىرىنى 

قۇرسـىقىغا چاپـالپ تۇرىدۇ)3). 

ئىككـى  ئالىقىنىنـى  ئىككـى  قىلغىنىـدا  رۇكـۇ  ئەلەيھىسسـاالم  »پەيغەمبـەر 
تىزىنىڭ ئۈسـتىگە قوياتتى«، »باشـقىالرنىمۇ شـۇنداق قىلىشـقا بۇيرۇيتتى«، 
ئىككـى  قويغىنىـدا، خـۇددى  ئۈسـتىگە  تىزىنىـڭ  ئىككـى  قولىنـى  »ئىككـى 

تىزىنـى قامالـالپ تۇتقانـدەك تۇراتتـى«)4).

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم نامازنـى نۇقسـانلىق بىلەن ئوقۇغـان بىرىگە تەلىم 
بېرىپ:»رۇكـۇ قىلغىنىڭـدا، ئىككـى ئالىقىنىڭنـى ئىككـى تىزىڭنىـڭ ئۈسـتىگە 
قويغىـن، ئاندىـن بارماقلىرىڭنىـڭ ئارىسـىنى ئاچقىن، ئاندىـن ھەربىر ئورگان 

ئـۆز ئورنىغـا چۈشـۈپ بولغانغا قـەدەر تۇرغىـن«)5) دېگەن. 
ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى، »سەھىھ« ھەدىس.  (1(

ئالدىنقى ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان، قالغانلىرىنى بۇخارى ۋە مۇسلىم   (2(
رىۋايەت قىلغان.

فتح القدير 1- توم 193 - بەت.  (3(
بىرىنچىسى بىلەن تۆتىنچىسىنى بۇخارى ۋە ئەبۇداۋۇد، ئۈچىنچىسىنى بۇخارى ۋە مۇسلىم   (4(

رىۋايەت قىلغان.
ئالدىنقىسىنى ھاكىم رىۋايەت قىلغان، ئەبۇداۋۇد »سەھىھ« ھەدىسلەر توپلىمىدا قەيت قىلغان،   (5(
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»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم رۇكۇدا تۇرغىنىدا، بىلەكلىرىنى يان تەرەپلىرىدىن 
يىـراق تۇتاتتـى«، »رۇكۇدا دۈمبىسـىنى تۈپتۈز تۇتاتتى«، »ھەتتا دۈمبىسـىگە 

سـۇ تۆكسـىمۇ ئورنىدىال تۇرۇپ قالغۇدەك تۈز تۇتاتتى«)1).

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم رۇكـۇدا بېشـىنى دۈمبىسـىدىن تۆۋەنمـۇ ئەمەس، 
يۇقىرىمـۇ ئەمـەس«، »بەلكـى ئىككىسـىنىڭ ئارىسـىدا تۇتاتتى«)2).

رۇكۇ بىلەن سەجدىنى تەمكىنلىك بىلەن قىلىش

بىلـەن  تەمكىنلىـك  سـەجدىنى  بىلـەن  رۇكـۇ  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
قىلىشـنىڭ پەرزلىكـى توغرۇلـۇق مۇنـداق دېگـەن: »رۇكۇ بىلەن سـەجدىلەرنى 
تولـۇق ئـادا قىلىـڭالر، جېنىـم ئىلكىـدە بولغـان زاتنىـڭ نامـى بىلـەن قەسـەم 
قىلىمەنكى، سىلەرنىڭ مېنىڭ كەينىمدە تۇرۇپ رۇكۇ ۋە سەجدە قىلغىنىڭالرنى 

كـۆرۈپ تۇرىمـەن«)3).

بـۇ پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ مۆجىزىلىرىدىـن بىـرى بولـۇپ، نامازغىـال 
خاسـتۇر. ئۇنىڭ ناماز سـىرتىدا ئارقىسـىدىكىلەرنى كۆرەلەيدىغانلىقى توغرۇلۇق 

دەلىل يـوق)4).

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم نامـازدا تـۇرۇپ بىـر ئادەمنىـڭ رۇكۇنـى تولـۇق 
ئـادا قىلمىغـان، سـەجدىلەرنى خـۇددى توخـۇ دان چوقۇغانـدەك قىلغانلىقىنى 
كـۆرۈپ »بـۇ ئـادەم ئەگـەر مۇشـۇ ھالىتى بىلەن ئۆلسـە مۇھەممەدنىـڭ ئۇممىتى 
بولمىغـان ھالەتتـە ئۆلىـدۇ. رۇكۇنـى تولـۇق ئـادا قىلمايدىغـان، سـەجدىلەرنى 
توخـۇ دان چوقۇغانـدەك قىلىدىغـان كىشـى بىـر ياكـى ئىككـى تـال خورمىنـى 
ئاچلىقىنـى قاندۇرالمىغـان كىشـىگە ئوخشاشـتۇر«  بىلـەن  ئالدىـراپ يېيىـش 

دېگەن)5).
كېيىنكىسىنى ئىبنى خۇزەيمە ۋە ئىبنى ھىببانالر »سەھىھ« ھەدىسلەر توپالملىرىدا قەيت 

قىلغان.
ئالدىنقىسىنى تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە ئىبنى خۇزەيمە »سەھىھ« دېگەن، كېيىنكىسىنى   (1(

بۇخارى ۋە بەيھەقىي، ئاخىرقىسىنى تەبەرانىي ۋە ئىبنى ماجەلەر رىۋايەت قىلغان.
ئالدىنقىسىنى بۇخارى ۋە ئەبۇ داۋۇد، كېيىنكىسىنى مۇسلىم ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايەت قىلغان.  (2(

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (3(
ئەلالمە ئەلبانىي.  (4(

بەيھەقى، تەبەرانىي رىۋايەت قىلغان، ئىبنى خۇزەيمە »سەھىھ«دېگەن ھەدىس.  (5(
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رۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئا ۋە زىكىرلەر

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم رۇكۇدا تۆۋەندىكى ھەر تۈرلۈك دۇئا ۋە زىكىرلەردىن 
ھەر قېتىمدا خالىغانلىرىنى ئېيتاتتى:

َ اْلَعِظْيُم﴾ )ئۈچ قېتىم()1). ﴿ُسْبَحاَن َربِّ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەزىدە ئۈچ قېتىمدىن ئارتۇق ئېيتاتتى.

رۇكۇ قىلىش مىقدارى

»پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ رۇكۇ قىلىشـى، رۇكۇدىن كېيىنكى تۇرۇشـى، 
سـەجدىلىرى ۋە ئىككى سـەجدە ئارىلىقىدا ئولتۇرۇشـى ئۇزۇنلۇقتا بىر _ بىرىگە 

ئاساسـەن ئوخشاپ كېتەتتى«)2).

رۇكۇدىن تۇرۇش

َع هللاُ  »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇمۇرتقىسىنى رۇكۇدىن كۆتۈرگەن ھالدا: ﴿سَِ
َدُه﴾ يەنى »ئالالھ ئۇنىڭغا ھەمدۇسـانا ئېيتقاننى ئاڭلىغۇچىدۇر«دەيتتى.  ِلَمْن حَِ
نامازنـى ناقىـس ئوقۇغـان بىرىگـە ئاگاھالنـدۇرۇش بېرىـپ مۇنـداق دېگـەن: 
َع  »تەكبىـر ئېيتىـپ ئاندىـن رۇكۇ قىلمىغىچـە ۋە رۇكۇدىـن تۈزلەنگىچىلىك ﴿سَِ

ـَدُه﴾ دېمىگىچـە ھېچكىمنىـڭ نامىزى تولـۇق بولمايدۇ«)3). هللاُ ِلَمـْن حَِ

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم رۇكۇدىـن بېشـىنى كۆتۈرگىنىـدە ھەربىر ئورگان 
ئـۆز جايىغـا بېرىـپ بولغانغـا قەدەر ئـۆرە تۈپتـۈز تۇراتتى«)4).

ئـۇ مۇنـداق دەيتتـى: »ئىمام ئۇنىڭغا ئىقتىـدا قىلىش ئۈچۈن تۇرىدۇ. ئىمام: 
اْلَْمـُد﴾ دەڭالر. ھەقىقەتـەن  َولَـَك  ـَدُه﴾ دېگەنـدە، سـىلەر: ﴿ربَـّنَـا  ِلَمـْن حَِ ـَع هللاُ  ﴿سَِ
كىمنىـڭ سـۆزى پەرىشـتىلەرنىڭ سـۆزىگە ئـۇدۇل كېلىدىكـەن، ئۇنىڭ ئۆتكەن 

بارلىـق گۇناھلىـرى مەغپىـرەت قىلىنىدۇ«)5).

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم رۇكۇدىـن تۇرۇشـتا تەكبىـر ئېيتقىنىـدا، ئىككـى 
ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە رىۋايىتى.  (1(

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (2(
ئالدىنقىسى بۇخارى بىلەن مۇسلىم، كېيىنكىسى ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايىتى.  (3(

بۇخارى رىۋايىتى.  (4(
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (5(
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قولىنى خۇددى نامازغا كىرىش تەكبىرىدە كۆتۈرگەن شەكىلدە كۆتۈرەتتى«)1).

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم رۇكۇدىـن ئـۆرە بولـۇپ تـۇرۇپ تۆۋەندىكىلەردىـن 
بەزىـدە ئۇنـى، بەزىـدە بۇنـى )خالىغانلىرىنـى( ئېيتاتتـى:

﴿ربَـَّنا َوَلَك اْلَْمُد﴾ يەنى »رەببىم! ساڭا كۆپلەپ ھەمدۇسانا ئېيتىمەن«دەيتتى)2).

نامازنىڭ بەشىنچى پەرزى - سەجدە

سەجدە _ پىشانىنى يەرگە قويۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئالالھ تائاال ئالدىدىكى 
خارلىقىنـى، ئاجىزلىقىنـى ۋە كەمتەرلىكىنـى ئىزھار قىلىش دېگەنلىكتۇر. پۈتۈن 
فىقھىشـۇناس ئالىمالر سـەجدىنىڭ يەتتە ئەزانى يەرگە تەكشـى قويۇش بىلەن 
تولـۇق ئـادا تاپىدىغانلىقىغـا ئىتتىپاقتـۇر. بـۇ ئەزاالر: پىشـانە، بـۇرۇن، ئىككى 
قـول، ئىككـى تىـز ۋە ئىككى پۇتتىن ئىبارەت. بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ 
ھەدىسـى بىلـەن سـابىت بولغـان بولـۇپ، پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق 
دىگـەن:} أُِمـْرُت أن أسـُجَد علـى َسـبعِة َأعظُـٍم: علـى الَبهـِة ـ وأشـاَر بيـدِه علـى أنفـِه ـ والَيَديـِن والرُّكبتَـِي 
وأطراِف الَقَدَمِي{ يەنى »مەن يەتتە چوڭ ئەزا بىلەن سەجدە قىلىشقا بۇيرۇلدۇم. 
)قولـى بىلـەن ئىشـارەت قىلىـپ دەيـدۇ( ئۇالر: پىشـانە، بـۇرۇن، ئىككى قول، 

ئىككـى تىز ۋە ئىككـى پۇتتۇر«)3). 

ئىككـى سـەجدە ئارىلىقىدىكـى ئولتۇرۇشـتا، ئەرلەر سـول پۇتىنىڭ ئۈسـتىگە 
ئولتۇرىـدۇ ۋە ئـوڭ پۇتىنـى تىكلـەپ ئىككـى پۇتىنىـڭ بارماقلىرىنـى قىبلىگـە 
قارىتىـدۇ، بارماقالرنىـڭ ئاسـتىنى يەرگـە بېسـىپ ئولتۇرىـدۇ. ئەممـا ئايالـالر 
ئىككـى پۇتىنـى ئـوڭ تەرەپكـە ياتقـۇزۇپ، پاقالچىقىنـى بېسـىپ ئولتۇرىـدۇ. 

ئىككـى سـەجدە ئارىلىقىـدا ئالدىرىمـاي ئولتـۇرۇش ۋاجىپتـۇر)4).

سەجدىنىڭ كەيپىيىتى

ۋە  ئېيتاتتـى«  تەكبىـر  بېرىشـتا  سـەجدىگە  ئەلەيھىسسـاالم  »پەيغەمبـەر 
باشـقىالرنىمۇ شـۇنداق قىلىشـقا بۇيـرۇپ مۇنـداق دەيتتـى: »رۇكۇدىن تۇرۇشـتا 
ـَدُه﴾ دېمىگىچـە، ئاندىـن ئـۆرە تۈپتـۈز تۇرمىغىچـە، ئاندىـن ﴿هللا  ـَع هللاُ ِلَمـْن حَِ ﴿سَِ

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(

بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايىتى.  (2(

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (3(
رد احملتار 1 - توم 432 – بەت.  (4(
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َأْكبـَـْر﴾ دەپ تەكبىـر ئېيتىـپ سـەجدىگە بارمىغىچـە ۋە سـەجدىدە بوغۇملىـرى 
ئورنىغـا چۈشـۈپ ئـارام ئالغىچىلىك ئالدىرىماي تۇرمىغىچـە ھېچكىمنىڭ نامىزى 

تولـۇق بولمايـدۇ«)1).

سەجدىنى ئالدىرىماي قىلىش

قىلىشـقا  ئـادا  تولـۇق  سـەجدىلەرنى  ۋە  رۇكـۇ  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
بۇيرۇيتتـى. ھەتتـا بـۇ ئىككىسـىنى تولـۇق ئـادا قىلمىغۇچىالرنـى ئاچلىقتىـن 
بىـر ياكـى ئىككـى خورمىنـى ئالدىـراپ يېگـەن بولسـىمۇ ئاچلىقـى قامدالمىغـان 
كىشـىگە ئوخشـاتقان ۋە مۇنـداق دېگـەن: »ئوغرىالرنىـڭ ئـەڭ يامىنى ئۆزىنىڭ 
نامىزىنى )رۇكۇ ۋە سـەجدىلەرنى تولۇق ئادا قىلماسـلىق بىلەن(ئوغرىاليدىغان 

كىشـىدۇر«)2).

ئـۇ مۇنـداق دېگـەن: »ئالـالھ رۇكـۇ ۋە سـەجدىلەردە ئۇمۇرتقىسـىنى تـۈز 
سـالمايدۇ«)3). نـەزەر  نامىزىغـا  كىشـىنىڭ  تۇتالمىغـان 

سەجدىدە ئوقولىدىغان تەسبىھلەر

كۆپلىگـەن  تۆۋەندىكـى  قىلغىنىـدا،  سـەجدە  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
ھەرتۈلـۈك دۇئـا ۋە زىكىرلەردىـن تالالپ بەزىدە ئۇنـى، بەزىدە بۇنى ئوقۇيتتى:

َ ْاأَلْعَلٰى{ )ئۈچ قېتىم()4). }ُسْبَحاَن َربِّ

قېتىمدىـن  ئـۈچ  ْاأَلْعَلٰى{نـى   َ َربِّ }ُسـْبَحاَن  ئەلەيھىسسـاالم »بەزىـدە  پەيغەمبـەر 
رۇكـۇ  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  پەيغەمبـەر  )بۇھەدىسـلەردىن  ئېيتاتتـى«  كۆپـرەك 
بىلـەن سـەجدىلەرنىڭ مىقدارىنـى ئوخشـاش قىلىدىغانلىقـى ئىپادىلىنىـدۇ(.

َ ْاأَلْعَلٰى َوِبَْمِدِه{ )ئۈچ قېتىم()5). }ُسْبَحاَن َربِّ

}ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَماَِئَكِة َوالرُّوِح{)6). 
ئالدىنقىسى بۇخارى ۋە مۇسلىم، كېيىنكىسى ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان ۋە ھاكىم »سەھى«   (1(

دېگەن ھەدىس.
تەبەرانى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان، ھاكىم »سەھىھ« دېگەن ھەدىس.  (2(

ئەھمەد، تەبەرانىي رىۋايىتى.  (3(
ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە، ئىبنى خۇزەيمە رىۋايىتى.  (4(

ئەھمەد، تەبەراني، ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى.  (5(
مۇسلىم رىۋايىتى.  (6(
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سەجدىدە قۇرئان ئوقۇماسلىق

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم رۇكـۇ ۋە سـەجدىلەردە قۇرئـان ئوقۇشـنى مەنئـى 
قىالتتـى. بـۇ ئىككىسـىدە دۇئانى كۆپ قىلىشـقا بۇيرۇيتتـى ۋە مۇنداق دەيتتى: 
ئالالھقـا ئـەڭ يېقىـن بولىدىغـان ۋاقتـى دەل ئۇنىـڭ سـەجدە  »بەندىنىـڭ 

قىلىۋاتقـان ۋاقتىـدۇر. سـەجدىدە دۇئانـى كـۆپ قىلىـڭالر«)1).

سەجدىنى ئۇزۇن قىلىش

يېتىشـىپ  رۇكۇغـا  قىلىشـتا  ئـۇزۇن  سـەجدىنى  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
قاالتتـى. بەلكـى بەزىـدە بەزىبىـر سـەۋەپلەر تۈپەيلـى سـەجدىنى رۇكۇدىنمـۇ 

قىالتتـى. ئۇزۇنـراق 

ئابدۇلالھ ئىبنى شـەدداد ئاتىسـىدىن رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىسـتە مۇنداق 
دېگـەن: »بىـر كۈنـى پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم نەۋرىلىرىدىـن ئىمـام ھەسـەن 
ياكـى ئىمـام ھۇسـەين )ئالـالھ ئۇالردىـن رازى بولغاي(نـى كۆتۈرگىنىچـە بىزگـە 
پىشـىن ياكـى ئەسـىر نامىزىنـى ئوقـۇپ بېرىشـكە چىقىـپ، مىھرابقـا ئۆتتـى، 
نامازغـا  ئېيتىـپ  تەكبىـر  ئاندىـن  قويـدى.  ئولتۇرغـۇزۇپ  يېنىـدا  ئـوڭ  ئۇنـى 
باشـلىدى. سـەجدىنى شـۇنداق ئـۇزۇن قىلدىكـى، بېشـىمنى كۆتـۈرۈپ قـاراپ 
سـالدىم ۋە ھېلىقى كىچىك بالىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ دۈمبىسـىگە 
قايتتىـم.  سـەجدىگە  ھامـان  ئاندىـن  كـۆردۈم.  ئويناۋاتقانلىقىنـى  مىنىـپ 
»يـا  سـاھابىلەر  كېيىـن،  تۈگەتكەندىـن  نامازنـى  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
رەسـۇلەلالھ! سـەجدىلەرنىڭ بىرىنـى بەكمـۇ ئـۇزۇن قىلدىڭىزكـى، بىـز بىـرەر 
ئىـش يۈزبەرگەنمىـدۇ ياكـى ۋەھـى كەلگەنمىـدۇ، دەپ قالـدۇق« دېۋىـدى، 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ئۇالرغـا جـاۋاب بېرىپ »سـىلەر گۇمـان قىلغانالرنىڭ 
ئۇنىـڭ  مىنىۋالغانىـدى،  ئۈسـتۈمگە  بـاالم  ئەممـا  يۈزبەرمىـدى.  ھېچقايسىسـى 

ئويۇنـى تۈگىمەسـتىن تـۇرۇپ كېتىشـنى ياقتۇرمىدىم«دېـدى«)2).

بـۇ ھەدىـس پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ بەزىـدە سـەجدىنى شـۇنچىلىك 
مېھـرى –  ئىنتايىـن  زاتنىـڭ  ئـۇ  ئىپادىلىگەنـدەك،  ئـۇزۇن قىلىدىغانلىقىنـى 
شـەپقەتلىك، خۇسۇسـەن كىچىـك بالىالرغـا بەكمـۇ مېھرىبـان ئىكەنلىكىنـى 
ئىپادىلەيدۇ. كۆپىنچە دىندارالرنىڭ قوپاللىقى ۋە رەھىمسىزلىكىگە ھەيرانمەن. 

مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
نەسائى ۋە ئىبنى ئەساكىر رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دېگەن ھەدىس.  (2(
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ئـۇالر پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ گـۈزەل ئەخالقىغـا ئەگەشمەسـتىن، ئۇنىڭ 
ئىماننىـڭ  يـاق! گـۈزەل ئەخـالق  ئىبادەتلىرىگىـال ئەگىشىشـكە بۇيرۇلغانمـۇ؟ 

ئاالمىتـى ۋە ئەمـەل – ئىبادەتلەرنىـڭ جەۋھىرىـدۇر.

سەجدىدىن تۇرۇش

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بېشـىنى سـەجدىدىن تەكبىـر ئېيتقـان ھالـدا 
دېگـەن:  مۇنـداق  بۇيـرۇپ  قىلىشـقا  شـۇنداق  باشـقىالرنىمۇ  ۋە  كۆتۈرەتتـى« 
»سەجدىنى بوغۇملىرى ئۆز ئورنىغا تولۇق كېلىپ ئارام تاپقىچىلىك ئالدىرىماي 
قىلمىغىچـە، ئاندىـن تەكبىـر ئېيتىـپ، سـەجدىدىن بېشـىنى كۆتـۈرۈپ تولـۇق 

ئورنىشـىپ ئولتۇرمىغىچـە ھېچكىمنىـڭ نامىـزى تولـۇق بولمايـدۇ«)1).

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم سـەجدىدىن تۇرۇشـتا بەزىـدە تەكبىـر بىلـەن 
بىرگـە ئىككـى قولىنـى كۆتۈرەتتـى«)2).

ئاندىن »سـول پۇتىنىڭ ئۈسـتىگە ئولتۇراتتى ۋە ئوڭ پۇتىنى تىكلەيتتى«، 
»ئـوڭ پۇتىنىـڭ بارماقلىرىنى قىبلىگە قارىتاتتى«)3).

ئىككى سەجدە ئارىسىدىكى ئولتۇرۇش

»پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم ئىككى سـەجدە ئارىسـىدىكى ئولتۇرۇشـتا ھەربىر 
ئـۆز ئورنىغـا تولـۇق چۈشـۈپ بولغىنىدىـن خاتىرجـەم بولغىچىلىـك  سـۆڭەك 
دەيتتـى:  مۇنـداق  بۇيـرۇپ  قىلىشـقا  شـۇنداق  باشـقىالرنىمۇ  ۋە  ئولتۇراتتـى« 

نامىـزى تولۇقالنمايـدۇ«)4). »شـۇنداق قىلمىغىچـە ھېچبىرىڭالرنىـڭ 

ئىككى سەجدە ئارىلىقىدا زىكىر ئېيتىش

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى سەجدە ئارىسىدىكى ئولتۇرۇشتا تۆۋەندىكى 
زىكىرلەرنى ئېيتاتتى:

 }َربِّ ِاْغِفـْرِل، َربِّ ِاْغِفـْرِل{ يەنـى »ئـى رەببىم! گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت قىلغىن، 
ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ھاكىم »سەھىھ« دېگەن.  (1(

ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.  (2(
ئالدىنقىسىنى بۇخارى، كېيىنكىسىنى نەسائىي رىۋايەت قىلغان.  (3(

ئالدىنقىسى ئەبۇ داۋۇد بىلەن بەيھەقىي، كېيىنكىسى ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان   (4(
»سەھىھ« ھەدىسلەر.
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ئـى رەببىم! گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت قىلغىن«)1).

ئالـالھ!  »ئـى  يەنـى  َواْرفـَْعـَي{  َواْرزُقـِي  وعاَِفـِي  َواجبـُـْرِن  َواْهـِدِن  َواْرَحْـِي  ـْرِل  اْغفِِ }اَللَُّهـمَّ   
گۇناھلىرىمنـى مەغپىـرەت قىلغىـن، مـاڭا رەھىـم قىلغىـن، مېنـى توغـرا يولغـا 
ھىدايـەت قىلغىـن، مېنـى ياخشـى ئىشـالرغا مۇيەسسـەر قىلغىـن، ماڭا سـاقلىق 

ۋە كـەڭ رىزىـق ئاتـا قىلغىـن، مەرتىۋەمنـى يۇقىـرى قىلغىـن«)2).

ئىككىنچى سەجدىگە بېرىش

»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەكبىر ئېيتىپ ئىككىنچى سەجدىگە باراتتى«)3).

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم تەكبىـر بىلـەن بىرگـە بەزىـدە ئىككـى قولىنـى 
كۆتۈرەتتـى«)4).

ئاندىـن »سـەجدىدىن بېشـىنى كۆتۈرەتتى ۋە تەكبىـر ئېيتاتتى«، »بەزىدە 
ئىككى قولىنـى كۆتۈرەتتى«)5).

سەجدىدىن رەكئەتكە تۇرۇش

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم يەرگـە تايانغـان ھالـدا ئىككىنچـى رەكئەتكـە 
تۇراتتـى«)6).

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ئىككىنچـى رەكئەتكـە تۇرۇشـتا ئىككـى قولىغـا 
تايىنىـپ تۇراتتـى«)7).

بىرىنچى تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇش

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ئىككـى رەكئەتتىـن كـۆپ نامازالردىكـى ئىككىنچى 
ئارىلىقىدىكـى  سـەجدە  ئىككـى  خـۇددى  ئولتۇرۇشـتا  كېيىنكـى  رەكئەتتىـن 

ئولتۇرۇشـقا ئوخشـاش »سـول پۇتىنىـڭ ئۈسـتىگە ئولتۇراتتـى«)8).
ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.  (1(

بۇخارى، مۇسلىم ۋە باشقىالر رىۋايىتى.  (2(
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (3(

ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.  (4(
ئالدىنقىسى ئەبۇ داۋۇد بىلەن ھاكىم، كېيىنكىسى ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايەت قىلغان   (5(

»سەھىھ« ھەدىسلەر.
بۇخارى ۋە شافىئىي رىۋايىتى.  (6(

ئەبۇ ئىسھاق، بەيھەقىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.  (7(
نەسائىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.  (8(
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ئەبـۇ ھۇرەيـرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم 
مېنى ئىتنىڭ ئولتۇرغىنىدەك ئولتۇرۇشـتىن مەنئى قىلغان ئىدى«)1).

ئولتۇرۇش«نـى  ئولتۇرغىنىـدەك  »ئىتنىـڭ  باشـقىالر  ۋە  ئۇبەيـدە  ئەبـۇ 
چۈشـەندۈرۈپ مۇنـداق دېگەن: »ئىتنىڭ ئولتۇرغىنىـدەك ئولتۇرۇش _ ئەرنىڭ 
ساغرىسـىنى يەرگـە چاپـالپ، ئىككـى پۇتىنى تىكلەپ ۋە ئىككـى قولىنى يەرگە 

قويـۇپ ئولتۇرۇشـىدۇر«

ئوقۇشـقا(  )»ئەتتەھىياتۇ«نـى  تەشـەھھۇدتا  ئەلەيھىسسـاالم  »پەيغەمبـەر 
ئولتۇرغىنىـدا، ئـوڭ ئالىقىنىنـى ئوڭ تىزىنىڭ ئۈسـتىگە، سـول ئالىقىنىنى سـول 

تىزىنىـڭ ئۈسـتىگە قويـۇپ، بارماقلىرىنـى يېيىـپ ئولتۇراتتـى«)2).

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بىـر ئادەمنىـڭ نامـازدا سـول قولىغـا تايىنىـپ 
ئولتۇرغىنىنـى كـۆرۈپ، ئۇنـى مۇنـداق ئولتۇرۇشـتىن مەنئـى قىلغـان ۋە »ئـۇ 

ئولتۇرۇشـىدۇر«دېگەن)3). يەھۇدىيالرنىـڭ 

تەشەھھۇد ئوقۇش

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ھـەر قانـداق نامازنىـڭ ئىككىنچـى رەكئىتىدىـن 
كېيىـن تەشـەھھۇد)ئەتتەھىياتۇ( ئوقۇيتتـى«)4).

تەشـەھھۇد  كېيىـن  رەكئەتتىـن  ئىككىنچـى  ئەلەيھىسسـاالم  »پەيغەمبـەر 
قىالتتـى«)5). سـەھۋى  سـەجدە  ئاخىرىـدا  نامازنىـڭ  ئۇنۇتسـا،  ئوقۇشـنى 

تەشەھھۇد ئوقۇغاندا كۆرسەتكۈچ بارمىقىنى مىدىرلىتىش مەسىلىسى

قولىنىـڭ  سـول  ئولتۇرغىنىـدا،  تەشـەھھۇدتا  ئەلەيھىسسـاالم  »پەيغەمبـەر 
ئالىقىنىنـى يايغـان ھالـدا، سـول تىزىنىـڭ ئۈسـتىگە قوياتتـى، ئـوڭ قولىنىـڭ 
بارماقلىرىنى ئاچمايتتى، كۆرسـەتكۈچ )بىگىز(بارمىقى بىلەن قىبلىگە ئىشـارەت 

قىالتتـى ۋە كۆزىنـى ئۇنىڭغـا تىكەتتـى«)6).
ئەھمەد رىۋايىتى.  (1(
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(
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»كۆرسـەتكۈچ بارمىقـى بىلەن قىبلىگە ئىشـارەت قىلغىنىـدا، باش بارمىقىنى 
ئوتتـۇرا بارمىقىنىڭ ئۈسـتىگە قوياتتى«)1).

ھەممىسـىدە  تەشـەھھۇدنىڭ  ئىككـى  بۇنـى  ئەلەيھىسسـاالم  »پەيغەمبـەر 
.(2 قىالتتـى«)

نامازنىڭ ائلتىنچى پەرزى  - قەئدە ائخىر

قەئدە ئاخىر ) نامازنىڭ ئاخىرىدىكى ئولتۇرۇش(دا خۇددى ئىككى سـەجدە 
ئارىلىقىـدا ئولتۇرغانـدەك ئولتۇرىلىـدۇ. نامازنىـڭ ئاخىرىدىكـى ئولتۇرۇشـنىڭ 
پـەرز بولغـان مىقدارى تەشـەھھۇدنىڭ مىقدارىدۇر )يەنـى ئەتتەھىياتۇنى ئوقۇپ 
بولغىچىلىك ۋاقىتتۇر(. ئۇنىڭدىن ئارتۇقى سۈننەتتۇر. ئەمما »ئەتتەھىياتۇ«نى 

ئوقـۇش ۋاجىپتۇر. 

تەھىيـات دۇئاسـىنى ئوقـۇپ بولغاندىـن كېيىنـال، قايسـىبىر سـەۋەب بىلـەن 
نامازدىـن چىقىشـقا بولىـدۇ. ئابدۇلـالھ ئىبنـى ئەمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيەلالھـۇ 
ئەنھـۇ پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ »ئىمـام سـەجدىدىن بېشـىنى كۆتـۈرۈپ، 
ۋاقىـت(  بولغىچىلىـك  ئوقـۇپ  دۇئاسـىنى  )تەھىيـات  مىقـدارى  تەشـەھھۇد 
ئولتۇرغاندىـن كېيىـن، جامائـەت سۆزلىسـىمۇ ياكـى بىـر نەرسـە يېسـىمۇ ئۇنىڭ 

نامىـزى تامـام بولغـان بولىـدۇ« دېگـەن سـۆزىنى رىۋايـەت قىلغـان)3). 

بولغاندىـن كېيىـن،  ئولتـۇرۇپ  مىقـدارى  شـۇنداقال، جامائـەت تەشـەھھۇد 
ئىمامدىـن بـۇرۇن نامازدىـن چىقسـىمۇ ئۇالرنىـڭ نامىـزى تامامالنغـان بولىدۇ)4). 

تەشەھھۇد دېگەن نېمە؟

تەشـەھھۇد _ نامـازدا تەھىيـات دۇئاسـىنى ئوقـۇش دېگەنلىكتـۇر. تەھىيـات 
)ئەتتەھىياتۇ( دۇئاسى ئالالھ تائاالنىڭ بىرلىكى ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ھەقلىقىنـى جاكارلىغـان شـاھادەت كەلىمىسـىنى ئۆز ئىچىگـە ئالغانلىقى ئۈچۈن 

»تەشـەھھۇد« )گۇۋاھلىق بېرىـش( دەپ ئاتالغان.
مۇسلىم ۋە ئەبۇ ئەۋانە رىۋايىتى.  (1(

نەسائىي ۋە بەيھەقىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.  (2(
تىرمىزى رىۋايىتى.  (3(

حتقة الفقهاء 47 - بەت.  (4(
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تەشەھھۇدنىڭ تېكستى

پەيغەمبـەر  سـانىلىدۇ.  ۋاجىپلىرىدىـن  نامازنىـڭ  ئوقـۇش  تەشـەھھۇد 
ئەلەيھىسسـاالم سـاھابىلىرىغا ھەرتۈرلـۈك تەشـەھھۇدالرنى ئۆگەتكـەن بولـۇپ، 
ئـەڭ ئۈلگىلىـك تەشـەھھۇد ئىبنـى مەسـئۇد رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇغـا ئۆگەتكـەن 

تەشـەھھۇدتۇر.

ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
مۇنـۇ  مـاڭا  تـۇرۇپ  ئېلىـپ  ئارىسـىغا  ئالىقىنىنىـڭ  ئىككـى  قولۇمنـى  مېنىـڭ 
تەشـەھھۇدنى خـۇددى قۇرئـان سـۈرىلىرىنى ئۆگەتكەنـدەك ئۆگەتكـەن ئىـدى:

}َالتَِّحّياُت لِلِّ َوالَصَلَواُت والطيِّباُت: السََّاُم َعَلْيَك أَيُّها النَِّبُّ َوَرْحَُة هللِا َوبرََكاتُه، السََّاَم َعَليـَْنا َوَعَلى ِعَباِد 
هللِا الَصاِلَِي، َأْشَهُد أْن الَ إٰلَه إالّ هللاُ، وأشَهُد َأنَّ ُمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه{ يەنى »جىمى مەدھىيەلەر، 
بـەش ۋاخ نامـاز ۋە باشـقا جىسـمانىي ئىبادەتلـەر، ياخشـى ئەمەللـەر ئالالھقـا 
خاسـتۇر. ئالالھنىڭ سـاالمى، رەھمىتى ۋە بەرىكىتى سـىزگە بولسـۇن ئى ئۇلۇغ 
پەيغەمبـەر! بىز)نامازغـا ھازىـر بولغـان بارلىـق جامائـەت ۋە پەرىشـتىلەر(گە ۋە 
ئالالھنىـڭ ياخشـى بەندىلىرىگـە ئالالھنىـڭ ئاپىيىتـى ۋە ئامانلىقـى بولغـاي. 
ئالالھتىـن باشـقا ئىـالھ يوقلىقىغـا، مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ئالالھنىـڭ 
بەندىسـى ۋە بەرھـەق پەيغەمبىـرى ئىكەنلىكىگـە چىـن قەلبىمدىـن گۇۋاھلىـق 

بېرىمەن«)1).

»ئەتتەھىياتۇ« دىن كيىن دۇرۇد ئوقۇش

نامازنىـڭ ئاخىرىدىكـى ئولتۇرۇشـتا »ئەتتەھىياتۇ«نـى ئوقـۇپ بولغاندىـن 
كېيىـن، پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمغا دۇرۇد ئېيتىشـنىڭ ئەھمىيىتـى ناھايىتـى 

چوڭـدۇر. بـۇ ھەنەفىـي ۋە مالىكىـي مەزھەپلىرىگـە كـۆرە، سـۈننەتتۇر)2).

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بىـر ئادەمنىڭ نامازدا ئالالھ تائاالغا ھەمدۇسـانا ۋە 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمغا دۇرۇد ئېيتماسـتىنال دۇئـا قىلىۋاتقانلىقىنـى ئـاڭالپ 
قېلىـپ: »بۇ كىشـى ئالدىـراپ كەتتى«دېگەن، ئاندىن ئۇنىڭغا ۋە باشـقىالرغا 
خىتـاب قىلىـپ: »سـىلەرنىڭ بىرىـڭالر نامـاز ئوقۇماقچـى بولغىنىـدا، ئالـدى 
بىلـەن ئالالھقـا ھەمدۇسـانا، پەيغەمبەرگـە دۇرۇد ئېيتسـۇن، ئاندىـن خالىغـان 

ئىمام بۇخارى، ئىمام مۇسلىم ۋە باشقا بارلىق ھەدىسشۇناسالر رىۋايەت قىلغان ھەدىس.  (1(
الفقه اإلسالمي وأدلته 1 - توم 665 - بەت.  (2(
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دۇئاسىنى قىلسـۇن«)1).

تائاالغـا  ئالـالھ  نامـازدا  ئادەمنىـڭ  بىـر  يەنـە  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
ھەمدۇسـانا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمغا دۇرۇد ئېيتقانلىقىنى ئاڭالپ قېلىپ: 

»دۇئـا قىلغىـن ئىجابـەت بولىـدۇ، سـورىغىن ئېرىشىسـەن« دېگـەن)2).

دۇئـا قىلغانـدا، ئالـدى بىلەن ئالـالھ تائاالغا ھەمدۇسـانا، ئاندىن پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسسـاالمغا دۇرۇد ئېيتىشـنىڭ زۆرۈرلىكـى نامازدىكـى دۇئاالرغىـال خـاس 
ئەمـەس، بەلكـى قانداقـال بىر ۋاقىتتا قىلىنغـان دۇئاالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

دۇئادىن ئاۋۋال تۆت نەرسىدىن پاناھ تىلەش

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دەيتتـى: »سـىلەر نامازنىـڭ ئاخىرىدىكى 
ئولتۇرۇشـتا تەشـەھھۇدنى ئوقـۇپ بولغىنىڭالردىـن كېيىـن، ئالالھقـا سـىغىنىپ 
 ِ مۇنۇ تۆت نەرسىدىن پاناھ تىلەڭالر: }اَللَُّهمَّ إّن أُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنَِّم َوِمْن َعَذاِب اْلَقْر،
ِ َوِمْن َشرِّ فِِتـَْنِة اْلَمِسْيِح الدَّجَّاِل{ يەنى »ئى ئالالھ! ساڭا سىغىنىپ  َوِمْن ِفتـَْنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَمات،
دوزاخ ئازابىدىـن، قەبـرى ئازابىدىـن، ھايـات ۋە ماماتلىقنىـڭ پىتنىسـىدىن، 
دەججالنىـڭ پىتنىسـىنىڭ يامانلىقىدىـن پانـاھ تىلەيمەن.»ئاندىـن ئـۆزۈڭالر 

ئۈچـۈن خالىغـان دۇئالىرىڭالرنـى قىلىڭالر«)3).

ساالم بېرىشتىن بۇرۇن دۇئا قىلىش

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم نامازدا كۆپلىگـەن ھەرخىل دۇئاالردىن گاھ ئۇنى، 
گاھ بۇنـى ئوقۇيتتـى ۋە »نامـاز ئوقۇغۇچىنـى بـۇ دۇئاالردىـن خالىغانلىرىنـى 

بۇيرۇيتتى«)4). ئوقۇشـقا 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساالم بېرىشتىن ئاۋۋال ئوقۇغان دۇئاالر تۆۋەندىكىلەر:

 }اَللَُّهمَّ إّن أُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْرِ َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن فِِتـَْنِة اْلَمِسْيِح الدَّجَّاِل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـَْنِة اْلَمْحَيا 
َوِفتـْنَـِة اْلَمَمـاِت، اَللَُّهـمَّ إّن أُعـوُذ بِـَك ِمـَن اْلمـْأثَِِ َواْلَمْغـَرِم{ يەنـى »ئـى ئالـالھ! سـاڭا سـىغىنىپ 
قەبرى ئازابىدىن پاناھ تىلەيمەن، دەججالنىڭ پىتنىسـىدىن پاناھ تىلەيمەن، 
ساڭا سىغىنىپ ھايات ۋە ماماتلىقنىڭ پىتنىسىدىن پاناھ تىلەيمەن. ئى ئالالھ! 

ئىمام ئەھمەد، ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى خۇزەيمە رىۋايىتى.  (1(
ئىمام نەسائىي رىۋايەت قىلغان »سەھىھ« ھەدىس.  (2(

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (3(
ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (4(
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سـاڭا سـىغىنىپ گۇناھكار بولۇشـتىن ۋە قەرزدارلىقتىن پاناھ تىلەيمەن«)1).

ساالم بېرىش

»پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ئـوڭ تەرىپىگـە }اَلسَّـَاُم َعَلْيُكـْم َوَرْحَُة هللِا{ دەپ سـاالم 
بەرگىنىـدە، ئۇنىـڭ يۈزىنىـڭ ئوڭ تەرىپىدىكـى ئاقلىقنى كۆرگىلى بوالتتى، ئۇ 
سـول تەرىپىگـە }اَلسَّـَاُم َعَلْيُكـْم َوَرْحَـُة هللِا{ دەپ سـاالم بەرگىنىـدە، ئۇنىڭ يۈزىنىڭ 
بىرىنچـى  »بەزىـدە  بوالتتـى«)2).  كۆرگىلـى  ئاقلىقنـى  تەرىپىدىكـى  سـول 

سـاالمدا}َوبـَرَكاَتُُه{نى قوشـۇپ ئېيتاتتـى«)3).

نامازدىن ئىككى تەرەپكە سـاالم بېرىش بىلەن چىقىش ھەنەفىي مەزھىپىدە 
ۋاجىپتـۇر)4). پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دەيتتـى: »نامازنىـڭ ئاچقۇچى 

تاھارەت، بېشـى تەكبىر ۋە ئاخىرى سـاالمدۇر«)5).

ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئەبۇ داۋۇد، ئىمام نەسائىي رىۋايىتى.  (2(

ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.  (3(
الفقه اإلسالمي وادلته 1 – توم 671 - بەت.  (4(

ئىمام ئەبۇ داۋۇد، ئىمام تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايىتى، »سەھىھ«دەپ باھاالنغان ھەدىس.  (5(
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ناماز ئوقۇشنىڭ قائىدە – تەرتىپلىرى

بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ وئقۇلۇشى

نامازنىـڭ شـەرتلىرىنى ھازىـرالپ بولغاندىـن كېيىـن، تاھـارەت بىلەن پاكىز 
يەرگـە بارىمىـز. ئەگـەر يەرنىـڭ پاكىـز بولماسـلىق ئېھتىمالـى بولسـا، جاينامـاز 
ئىشـلىتىمىز. جاينامازنىـڭ يۆنىلىشـىنى قىبلىگـە قارىتىـپ سـېلىپ، ئۇنىـڭ 
ئۈسـتىگە كېلىـپ، قىبلىگـە يۈزلەنگـەن ھالـدا تۈپتـۈز ئـۆرە تـۇرۇپ ئىچىمىـزدە 
»ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكئەت سۈننىتىنى ئوقۇشقا 
نىيـەت قىلدىـم« دەپ نىيـەت قىلىمىـز ۋە ﴿َاهللُ اَْكبـَـْر﴾ )ئالالھـۇ ئەكبـەر( دەپ 
تەكبىـر ئېيتىـپ ئىككـى قولىمىزنـى ئىككـى قۇالقنىـڭ باراۋىرىـدە كۆتۈرىمىـز. 

ئالىقانالرنـى قىبلىگـە قارىتىمىز.

ئايالــالر تەكبىــردە ئىككــى قولىنــى ئىككــى مۈرســىگىچە كۆتۈرىــدۇ. ئالىقانلىرىنــى 
ئەرلەرگــە ئوخشــاش قىبلىگــە قارىتىــدۇ.
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سـول  ئالىقىنىنـى  قولىمىزنىـڭ  ئـوڭ  كېيىـن  بولغاندىـن  ئېيتىـپ  تەكبىـر 
قولىمىزنىڭ ئالىقىنىنىڭ دۈمبىسىگە ئېلىپ، ئىككى قولىمىزنى كىندىكىمىزنىڭ 
كۆكسـىمىزنىڭ  ياكـى  كۆكسـىمىزگە  ياكـى  ئۈسـتىگە  ئۇنىـڭ  ياكـى  ئاسـتىغا 
ئاسـتىغا قويـۇپ تۇرىمىـز، كۆزلـەر سـەجدىگاھقا قـاراپ تۇرىـدۇ، ئوڭ _ سـولغا 
ياكى يۇقىرى _ تۆۋەنگە قاراشـقا بولمايدۇ. شـۇنداقال كۆزلەرنى يۇمۇۋېلىشـقىمۇ 
بولمايـدۇ. ئىككـى پۇتنىـڭ ئارىلىقـى ئـاز دېگەنـدە تـۆت بارمـاق سـىغقۇدەك 
كەڭلىكتـە ئوچـۇق قالدۇرىلىـدۇ. تىزالرنـى ئەگمەسـتىن تىـك تۇتىمىـز، بـاش 

گـەۋدە ئـوڭ _ سـولغا تەۋرەنمەسـتىن بىـر ئـاز سـاڭگىالپ تۇرىـدۇ. 

ئايالــالر قــول باغالشــتا، قوللىرىنــى كۆكرەكلىرىنىــڭ ئۈســتىگە قويــۇپ تۇرىــدۇ. ئــوڭ 
قوللىــرى ســول قوللىرىنىــڭ ئۈســتىگە قويۇلىــدۇ. كۆزلىرىنــى ســەجدىگاھقا قارىتىــپ، 

پۇتلىرىنــى ھىــم جۈپلەشــتۈرىدۇ، تىزلىــرى تىك تۇرىـــــدۇ.

تەكبىـر ئېيتىـپ قـول باغلىغاندىن كېيىن، مۇنۇ سـانانى ئوقۇيمىز: ﴿ُسـْبَحاَنَك 
الَّلُهمَّ َوِبَْمِدَك َوتـََباَرَك اْسَُك َوتـََعاىَل َجدَُّك َوالَ ِاَلَه َغيـُْرُك﴾ )سۇبھانەكەلالھۇممە ۋەبىھەمدىكە ۋە 
تەبارەكەسـمۇكە ۋەتەئـەال جەددۇكـە ۋەال ئىالھە غەيرۇك﴾، ئاندىن ﴿أُعـوذ اِبهلل ِمَن 
الشَّـْيطَاِن الرَِّجْيم﴾ )ئەئۇزۇ بىلالھى مىنەششـەيتانىر رەجىيم(، ﴿ِبْسـِم هللا الرَّْحِن الرَِّحْيم﴾ 

)بىسـمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم( دەيمىز.
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ئاندىن فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇيمىز.

َك  َك نـَْعبُـُد وِإايَّ يـِن. ِإايَّ فاتىھـە سۈرىسـى: ﴿اْلَْمـُد للِّ َربِّ اْلَعاَلِمـَي. الرَّْحــِن الرَِّحيـِم. َمالِـِك يـَـْوِم الدِّ
الضَّالِّـَي﴾  َوالَ  َعَليِهـْم  املَغُضـوِب  غَـِي  َعَليِهـْم  أَنَعمـَت  الَِّذيـَن  ِصـَراَط  املُسـَتِقيَم.  ـَراَط  الصِّ اهِدنَـــــا  َنْسـَتِعُي. 
ئوقۇلۇشـى: »ئەلھەمدۇ لىلالھى رەببىل ئالەمىين. ئەررەھمانىر رەھىيم. مالىكى 
يەۋمىددىيـن. ئىيياكـە نەئبـۇدۇ ۋە ئىيياكە نەسـتەئىين. ئىھدىنەس ـ سـىراتەل 
مۇسـتەقىيم، سـىراتەللەزىينە ئەنئەمتـە ئەلەيھىـم غەيرىـل مەغزۇبـى ئەلەيھىـم 

ۋەلەدداللىيـن« ئامىيـن!

فاتىھـە سۈرىسـى ئوقۇلـۇپ بولغاندىـن كېيىـن، يەنـە بىـر سـۈرە ياكـى ئـاز 
دېگەنـدە ئـۈچ ئايـەت ئوقۇيمىز، مەسـىلەن: مائۇن سۈرىسـى: ﴿َأرَأَيْـَت الَـِّذي ُيَكـذُِّب 
يـِن. َفَذلِـَك الَـِّذي يَـدُعُّ اْلَيِتيـَم. َواَل َيُـضُّ َعلَـى َطَعـاِم اْلِمْسـِكِي. فـََويْـٌل لِّْلُمَصلِّـَي. الَِّذيـَن ُهـْم َعـن َصَاِتِـْم  اِبلدِّ
َسـاُهوَن. الَِّذيـَن ُهـْم يـُـَراُؤوَن. َوَيْنـَُعـوَن اْلَماُعـوَن﴾ ئوقۇلۇشـى: »ئـەرە ئەيتەللـەزى يۇكەززىبـۇ 
تەئامىـل  ئـەال  يەھـۇززۇ  ۋەال  يەتىيـم.  يەدۇئئـۇل  فەزالىكەللـەزى  بىددىيـن. 
مىسـكىين. فەۋەيلۇن لىلمۇسـەللىين. ئەللەزىينە ھۇم ئەن سـاالتىھىم ساھۇۇن. 

ئەللەزىينـە ھۇم يۇرائـۇۇن. ۋە يەمنەئۇنەل مائۇۇن«.

ئۇنىڭدىـن كېيىـن ﴿َاهللُ اَْكبـَـْر﴾ )ئالالھـۇ ئەكبـەر( دەپ تەكبىـر ئېيتىـپ رۇكـۇ 
قىلىمىـز. رۇكـۇدا ئىككـى قولىمىـز بىلەن ئىككى تىزىمىزنـى تۇتۇپ باش بىلەن 

بەل قسـىمىنى ئوخشـاش تەكىشـىلىكتە تۈز ئىگىمىز. 

ئايالالر يېرىم ئىگىلىدۇ. قوللىرىنى تىزلىرىنىڭ ئۈستىدە تۈز تۇتىدۇ. 
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َ اْلَعِظْيم﴾ )سۇبھانە رەببىيەل ئەزىيم( دەيمىز. رۇكۇدا ئۈچ قېتىم ﴿ُسْبَحاَن َربِّ

ـَدُه﴾ )سـەمىئەلالھۇلىمەن ھەمىـدەھ( دەپ  ـَع هللاُ ِلَمـْن حَِ رۇكۇدىـن تۇرۇشـتا ﴿سَِ
تۇرىمىـز. رۇكۇدىـن تـۇرۇپ ئـۆرە تۈپتـۈز بولغاندىـن كېيىـن ﴿رَبَـّنَـا َولَـَك ْالَْمـــُد﴾ 

)رەببەنـا ۋەلەكـەل ھەمـدۇ( دەيمىـز ۋە بىـر ئـاز تۇرىمىـز.

سـەجدىگە  ئېيتىـپ  تەكبىـر  دەپ  ئەكبـەر(  )ئالالھـۇ  اَْكبـَـْر﴾  ﴿َاهللُ  ئاندىـن 
بارىمىز. سـەجدە قىلىشـتا ئاۋۋال تىزلىرىمىزنى، ئاندىن قوللىرىمىزنى، ئاندىن 
پىشـانىمىزنى، ئـەڭ ئاخىرىـدا بۇرنىمىزنـى يەرگـە تەككۈزىمىـز. پىشـانە ئىككى 
يوتىـالر  يەرگـە تەگمەيـدۇ،  توغرىلىنىـدۇ. جەينەكلـەر  ئوتتۇرىسـىغا  قولنىـڭ 
قۇرسـىقىمىزغا تەككۈزۈلمەيـدۇ. ئىككـى پۇتىمىزنى بىر _ بىرىگە جۈپلەشـتۈرۈپ 

تۇرىمىـز. قـول ۋە پـۇت بارماقلىرىمىـز قىبلىگـە قارىتىلىـدۇ.

ئايالـالر پۇتلىرىنـى ئـوڭ تەرەپكـە يانتـۇ قىلىـپ ياتقۇزىـدۇ. جەينەكلىـرى 
تۇرىـدۇ. قورسـاقلىرىغا چاپـالپ  تىزلىرىنـى  تەككۈزىلىـدۇ.  يەرگـە 

َ ْااَلْعلـَى﴾ )سـۇبھانە رەببىيـەل  سـەجدە ئەسناسـىدا، ئـۈچ قېتىـم ﴿ُسـْبَحَان َربِّ
ئـەال( دەيمىـز ۋە ﴿َاهللُ اَْكبـَـْر﴾ )ئالالھۇ ئەكبەر( دەپ باشـنى كۆتۈرۈپ ئولتۇرىمىز. 
سـەجدىدىن تۇرۇشـتا ئـاۋۋال يـۈز، ئاندىن قولـالر، ئاندىن تىـزالر كۆتۈرىلىدۇ. 
ئىككى سـەجدە ئوتتۇرىسـىدىكى ئولتۇرۇشـتا ئەڭ ئاز دېگەندە »سـۇبھانەلالھ« 
دېگۈچىلىك ۋاقىت ئولتۇرىمىز، )پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم بۇ ئارىدا }َربِّ اْغِفْرِل، 
ئالـالھ تائاالدىـن مەغپىـرەت  َربِّ اْغِفـْرِل{ )رەببىغفىرلىـي، رەببىغفىرلىـي﴾ دەپ 
تىلەيتتـى(. ئاندىـن قايتـا ﴿َاهللُ اَْكبـَـْر﴾ )ئالالھۇ ئەكبەر( دەپ تەكبىر بىلەن يەنە 
َ ْااَلْعلـَى﴾ )سـۇبھانە  سـەجدىگە بارىمىـز. سـەجدىدە يەنـە ئـۈچ قېتىـم ﴿ُسـْبَحَان َربِّ

رەببىيـەل ئـەال( دەيمىز.
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ئىككىنچى سەجدىدىن كېيىن يەنە ﴿َاهللُ اَْكَر﴾ )ئالالھۇ ئەكبەر( دەپ تەكبىر 
ئېيتىىپ ئۆرە تۇرىمىز ۋە ئىككىنچى رەكئەتكە باشـاليمىز. ئىككىنچى رەكئەتتە 
»بىسـمىلالھىر رەھمانىـر رەھىيـم« نـى ئوقۇيمىـز. ئاندىـن فاتىھـە سۈرىسـىنى 
ئوقـۇپ بولـۇپ، »ئامىيـن« دەيمىـز. ئاندىـن قۇرئاندىـن خالىغـان سـۈرىدىن 
بىرىنـى ياكـى ئاز دېگەندە ئۈچ ئايەت ئوقۇيمىز. مەسـىلەن: كەۋسـەر سۈرىسـى 
﴿ِإنَّ َأْعطَيـْنَـاَك اْلَكْوثَـرَ. َفَصـلِّ ِلَربِّـَك َواْنَـْر. ِإنَّ َشـانَِئَك ُهـَو األَبـْتـَـُر﴾ ئوقۇلۇشـى: »ئىننـا ئەئتەينـا 

كەلكەۋسـەر. فەسـەللى لىرەببىكـە ۋەنھـەر. ئىننە شـانىئەكە ھـۇۋەل ئەبتەر«.

ۋە  رۇكـۇ  ئوخشـاش  قىلغىنىمىزغـا  رەكئەتتـە  بىرىنچـى  خـۇددى  ئاندىـن 
اَْكبـَـْر﴾ )ئالالھـۇ ئەكبـەر( دەپ تەكبىـر  تامامـالپ بولـۇپ، ﴿َاهللُ  سـەجدىلەرنى 

ئولتۇرىمىـز. ئېيتىىـپ 

ەئرلەرنىڭ وئلتۇرۇش شەكلى

نامـازدا ئولتۇرغانـدا، ئەرلـەر ئـوڭ پۇتنىـڭ بارماقلىرىنـى قىبلىگـە قارىتىـدۇ. 
بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئەرلـەر ئـوڭ پۇتىنـى تىـك تۇتىدۇ، سـول پوتىنى ئـوڭ تەرەپكە 
ياتقـۇزۇپ ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە بېسـىپ ئولتۇرىـدۇ. ئىككـى قولىنـى بارماقلىرىنـى 
ئەركىـن ئاچقـان ھالـدا ئىككى تىزىنىڭ ئۈسـتىگە قويىـدۇ ۋە كۆزىنى قۇچىقىغا 

قارىتىدۇ. 
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ائيالالرنىڭ وئلتۇرۇش شەكلى

پاقالچىقىنـى بېسـىپ  ياتقـۇزۇپ،  ئـوڭ تەرىپىگـە  ئايالـالر ئىككـى پۇتىنـى 
ئىككـى  كۆزلىرىنـى  قويـۇپ،  ئۈسـتىگە  تىزلىرىنىـڭ  قوللىرىنـى  ئولتۇرىـدۇ. 

قارىتىـدۇ. ئارىسـىغا  تىزىنىـڭ 

ئولتۇرغاندا ئاۋۋال تەھىيات »ئەتتەھىياتۇ« دۇئاسى ئوقۇلىدۇ.

تەھىيات دۇائسى

}اَلتَِّحّياُت لِلِّ َوالَصَلَواُت والطيِّباُت، السََّاُم َعَلْيَك أَيُّها النَِّبُّ َوَرْحَُة هللِا َوبرََكاتُه، السََّاَم َعَليـَْنا َوَعَلى ِعَباِد 
هللِا الَصاِلَِي َأْشَهُد أْن الَ إٰلَه إالّ هللاُ، وأشَهُد َأنَّ ُمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه{.

ئەسسـاالمۇ  ۋەتتەييىباتـۇ  ۋەسسـەلەۋاتۇ  لىلالھـى  ئوقۇلۇشـى:»ئەتتەھىياتۇ 
ئەلەيكـە، ئەييۇھەننەبىييـۇ ۋەرەھمەتۇلالھـى ۋەبەرەكاتۇھـۇ، ئەسسـاالمۇئەلەينا 
ۋەئـەال ئىبادىلالھىـس _ سـالىھىين. ئەشـھەدۇ ئـەن الئىالھـە ئىللەلالھـۇ ۋە 

ئەشـھەدۇ ئەننـە مۇھەممـەدەن ئەبدۇھـۇ ۋە رەسـۇلۇھۇ«.

يەنى »جىمى مەدھىيەلەر، بەش ۋاخ ناماز ۋە باشـقا جىسـمانىي ئىبادەتلەر، 
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ياخشـى ئەمەللـەر ئالالھقا خاسـتۇر. ئالالھنىڭ سـاالمى، رەھمىتـى ۋە بەرىكىتى 
بارلىـق  بولغـان  ھازىـر  بىز)نامازغـا  پەيغەمبـەر!  ئۇلـۇغ  ئـى  بولسـۇن  سـىزگە 
ئۇنىـڭ  بەندىلىرىگىمـۇ  ياخشـى  ئالالھنىـڭ  ۋە  پەرىشـتىلەر(گە  ۋە  جامائـەت 
ئاپىيىتـى ۋە ئامانلىقـى بولغـاي. ئالالھتىـن باشـقا ئىـالھ يوقلىقىغـا، مۇھەممـەد 
ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ئالالھنىـڭ بەندىسـى ۋە بەرھـەق پەيغەمبىـرى ئىكەنلىكىگە 

چىـن قەلبىمدىـن گۇۋاھلىـق بېرىمـەن«.

بارىك«،»رەببەنـا«الر  »ئالالھۇممـە  ۋە  سـەللى«  »ئالالھۇممـە  ئاندىـن 
ئوقۇلىـدۇ:

ائلالھۇممە سەللى ەئال دۇرۇتى

ْيٌد مَِْيٌد{. }اَلَّلُهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعلَى إبَراِهيَم َوَعَلى آِل إبَراِهْيَم إنََّك حَِ

ئوقۇلۇشـى:»ئەلالھۇممە سـەللى ئـەال مۇھەممەدىـن ۋەئەال ئالـى مۇھەممەدىن 
كەمـا سـەللەيتە ئـەال ئىبراھىيمـە ۋەئـەال ئالـى ئىبراھىيمـە ئىننەكـە ھەمىيـدۇن 

مەجىيد«.

يەنـى »ئـى ئالـالھ! ئىبراھىـم ئەلەيھىسسـاالم ۋە ئۇنىـڭ ئائىلىسـىگە رەھمەت 
ئاتـا قىلغانـدەك مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالمغا ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسـىگە رەھمەت ئاتا 

قىلغىـن. سـەن ھەقىقەتـەن مەدھىيەگـە اليىق ئۇلۇغ زاتسـەن«.

ائلالھۇممە بارىك ەئال دۇرۇتى

يٌد َمِيٌد {. }اَلَّلُهمَّ اَبِرَك َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد، َكَما اَبرَْكَت َعَلى إبَراِهيَم َوَعَلى آل إبرَاِهْيَم إنَّكَ حَِ

ئوقۇلۇشـى:»ئالالھۇممە بارىـك ئـەال مۇھەممەدىـن ۋە ئەال ئالـى مۇھەممەدىن 
كەمـا بارەكتـە ئـەال ئىبراھىيمـە ۋە ئـەال ئالـى ئىبراھىيمـە ئىننەكـە ھەمىيـدۇن 

مەجىيد«.

يەنـى »ئـى ئالـالھ! ئىبراھىـم ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ۋە ئۇنىـڭ ئائىلىسـىنىڭ 
شـەنىنى كۆتۈرگىنىڭدەك مۇھەممەد ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسـىنىڭ 
شەنىنى يۇقىرى قىلغىن. سەن ھەقىقەتەن مەدھىيەگە اليىق ئۇلۇغ زاتسەن«.

رەببەنا دۇائسى

نـَْيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾. ﴿رَبَـَّنا آتَِنا ِف الدُّ
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ئاخىرەتـى  ۋەفىـل  ھەسـەنەتەن  فىددۇنيـا  ئاتىنـا  »رەببەنـا  ئوقۇلۇشـى: 
ئەزابەننـار«. ۋەقىنـا  ھەسـەنەتەن 

يەنـى »ئـى ئالـالھ! بىزگـە دۇنيـادا ياخشـىلىق ئاتـا قىلغىـن، ئاخىرەتتىمـۇ 
ياخشـىلىق ئاتـا قىلغىـن. بىزنـى دۇزاخ ئازابىدىـن سـاقلىغىن«.

تەرەپكـە  ئـوڭ  ئـاۋۋال  باشـنى  كېيىـن،  بولغاندىـن  ئوقۇلـۇپ  يۇقىرىقىـالر 
سـىلىق چـۆرۈپ ﴿اَلسَّـَاُم َعَلْيُكـْم َوَرْحَـُة هللِا﴾ )ئەسسـاالمۇ ئەلەيكـۇم ۋە رەھمەتۇلـالھ( 
دەيمىـز، ئاندىـن باشـنى سـول تەرەپكە سـىلىق چـۆرۈپ ﴿اَلسَّـَاُم َعَلْيُكـْم َوَرْحَـُة هللِا﴾ 

)ئەسسـاالمۇ ئەلەيكـۇم ۋە رەھمـە تۇلـالھ( دەپ سـاالم بېرىمىـز.

بۇنىڭ بىلەن بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىنى ئوقۇپ بولغان بولىمىز.

بامدات نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ وئقۇلۇشى

بامدات نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلۇشىمۇ، خۇددى ئۇنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلۇشىغا 
ئوخشاشـتۇر. پەقـەت نىيـەت پەرقلىـق بولىـدۇ. چۈنكى سـۈننەتكە سـۈننەت، پەرزگە 
پـەرز دەپ نىيـەت قىلىـش كېـرەك. يەنـە بىـر پەرقـى شـۇكى، بامـدات نامىزىنىـڭ 
پەرزىنـى ئوقـۇش ئالدىـدا ئەرلـەر ئۈچـۈن تەكبىـر ئېيتىىـش سـۈننەتتۇر. )ئايالالرغـا 
كېـرەك ئەمـەس(. بامـدات نامىزىنىـڭ پەرزىگـە »ئالـالھ رازىلىقـى ئۈچـۈن بامـدات 

نامىزىنىـڭ پەرزىنـى ئوقۇشـقا نىيـەت قىلدىـم« دەپ نىيـەت قىلىنىـدۇ.
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پىشىن نامىزىنىڭ وئقۇلۇشى

پىشىننىڭ ئاۋۋالقى سۈننىتىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئـاۋۋال پىشـىننىڭ تۆت رەكئەت سـۈننىتىنى ئوقۇش ئۈچـۈن نىيەت قىلىمىز. 
ئوقـۇپ  رەكئـەت  نامىزىنىـڭ سـۈننىتىگە ئوخشـاش ئىككـى  بامـدات  ئاندىـن 
ئولتۇرىمىـز. ئولتۇرغانـدا، »تەھىيات« دۇئاسـىنىال ئوقۇيمىـز، ئاندىن ئۈچىنچى 
رەكئەتكـە تۇرىمىـز. ئۈچىنچـى ۋە تۆتىنچـى رەكئەتلەرنىمـۇ ئاۋۋالقـى ئىككـى 
رەكئەتكـە ئوخشـاش شـەكىلدە ئوقـۇپ بولـۇپ، ئولتۇرىمىـز. بـۇ ئولتۇرۇشـتا 
»تەھىيـات«، »سـەللى«، »بارىـك« ۋە »رەببەنا«الرنـى تولـۇق ئوقۇيمىـز. 

ئاندىـن ئىككـى تەرەپكـە سـاالم بېرىـپ نامازدىـن چىقىمىـز.

پىشىننىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلۇشى

ھـەر قانـداق پـەرز نامازغـا باشالشـتىن بـۇرۇن، ئەرلەرنىـڭ تەكبىر ئېيتىشـى 
سـۈننەتتۇر. تەكبىـر ئېيتىـپ بولغاندىـن كېيىـن پىشـىننىڭ پەرزىنـى ئوقۇشـقا 
باشـاليمىز.  نامازغـا  دەپ  ئەكبـەر(  )ئالالھـۇ  اَْكبـَـْر﴾  ﴿َاهللُ  ۋە  قىلىمىـز  نىيـەت 
دەسـلەپكى ئىككـى رەكئـەت خـۇددى بامـدات نامىزىنىـڭ پەرزىگـە ئوخشـاش 
ئوقۇلىـدۇ. ئىككىنچـى رەكئەتتىن كېيىن ئولتۇرىمىز. ئولتۇرۇشـتا، »تەھىيات« 
دۇئاسـىنىال ئوقۇيمىـز ۋە ئۈچىنچـى رەكئەتكـە تۇرىمىـز. ئۈچىنچـى ۋە تۆتىنچـى 
رەكئەتلەردە پاتىھە سۈرىسـىدىن كېيىن سـۈرە ئوقۇمايمىز. تۆتىنجى رەكئەتنىڭ 
ئاخىرىـدا ئولتـۇرۇپ »تەھىيات«،»سـەللى«، »بارىـك« ۋە »رەببەنا«الرنـى 

ئوقۇيمىـز ۋە ئىككـى تەرەپكـە سـاالم بېرىمىـز.

پىشىننىڭ ئاخىرقى ئىككى رەكئەت سۈننىتىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئـاۋۋال پىشـىننىڭ ئاخىرقـى ئىككـى رەكئـەت سـۈننىتىنى ئوقۇشـقا نىيـەت 
قىلىمىـز. ئاندىـن ئۇنى خـۇددى بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكئەت سـۈننىتىگە 

ئوخشـاش ئوقۇيمىز.

ەئسىر نامىزىنىڭ وئقۇلۇشى

ئەسىر نامىزىنىڭ تەكىتسىز تۆت رەكئەت سۈننىتىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئـاۋۋال ئەسـىر نامىزىنىـڭ تەكىتسـىز سـۈننىتىنى ئوقۇشـقا نىيـەت قىلىمىـز. 
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ئاندىـن بـۇ سـۈننەتنى خـۇددى پىشـىن نامىزىنىـڭ ئالدىنقـى تـۆت رەكئـەت 
سـۈننىتىگە ئوخشاشـال ئوقۇيمىـز.

ئەسىر نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئـاۋۋال تەكبىـر ئېيتىـپ بولغاندىـن كېيىـن، ئەسـىر نامىزىنىـڭ پەرزىنـى 
ئوقۇشـقا نىيـەت قىلىمىـز. ئاندىـن، ئۇنـى خۇددى پىشـىن نامىزىنىـڭ پەرزىگە 

ئوخشاشـال ئوقۇيمىـز.

شام نامىزىنىڭ وئقۇلۇشى

شام نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئاۋۋال تەكبىر ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن، شـام نامىزىنىڭ پەرزىنى ئوقۇشـقا 
نىيـەت قىلىمىـز. شـام نامىزىنىـڭ پـەرزى ئـۈچ رەكئـەت بولـۇپ، ئـۇ، بامـدات 
نامىزىنىـڭ پەرزىگـە ئوخشـاش ئىككـى رەكئـەت ئوقۇلـۇپ بولغاندىـن كېيىـن، 
ئۈچىنچـى  ئوقـۇپ  دۇئاسـىنىال  »تەھىيـات«  ئولتۇرۇشـتا،  بـۇ  ئولتۇرىلىـدۇ. 
رەكئەتكـە تۇرىمىـز. ئۈچىنچـى رەكئەتتـە فاتىھـە سۈرىسـىنىال ئوقۇيمىز، ئاندىن 
رۇكـۇ ۋە سـەجدىلەرنى قىلىـپ بولغاندىـن كېيىـن، ئولتـۇرۇپ، »تەھىيـات«، 
سـاالم  تەرەپكـە  ئىككـى  ئوقـۇپ  ۋە»رەببەنا«الرنـى  »بارىـك«  »سـەللى«، 

بېرىمىز.

شام نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئاۋۋال شـام نامىزىنىڭ ئىككى رەكئەت سـۈننىتىنى ئوقۇشنى نىيەت قىلىمىز، 
ئاندىن ئۇنى خۇددى بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىگە ئوخشاش ئوقۇيمىز.

خۇپتەن نامىزىنىڭ وئقۇلۇشى

خۇپتەن نامىزىنىڭ پەرزىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئـاۋۋال تەكبىـر ئېيتىـپ بولغاندىـن كېيىـن، خۇپتـەن نامىزىنىـڭ پەرزىنـى 
ئوقۇشـقا نىيـەت قىلىمىـز. ئاندىـن ئۇنـى، خۇددى پىشـىن نامىزىنىـڭ پەرزىنى 

ئوقۇغانغـا ئوخشـاش ئوقۇيمىـز.
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خۇپتەن نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئـاۋۋال خۇپتـەن نامىزىنىـڭ سـۈننىتىنى ئوقۇشـقا نىيـەت قىلىمىـز. ئاندىـن 
ئۇنـى خـۇددى بامـدات نامىزىنىـڭ سـۈننىتىگە ئوخشاشـال ئوقۇيمىـز.

ۋىتىر نامىزى ۋە ۇئنىڭ وئقۇلۇشى

ۋىتىـر نامىزىنـى ئوقـۇش ۋاجىپتـۇر. ئۇ، خۇپتەندىن كېيىـن ئوقۇلىدۇ. ۋىتىر 
ئـۈچ رەكئەتتـۇر. ئادەتتـە ۋىتىـر نامىـزى يالغـۇز ئوقۇلىـدۇ. رامىزانـدا تەراۋىـھ 
نامىزىدىـن كېيىـن جامائـەت بىلـەن ئوقۇلىـدۇ. ۋىتىـر نامىزى رامىزاندىن باشـقا 

ۋاقىتـالردا جامائـەت بولـۇپ ئوقـۇش مەكرۇھتـۇر.

ۋىتىر نامىزىنىڭ ئوقۇلۇشى

ئـاۋۋال ۋىتىـر نامىزىنـى ئوقۇشـقا نىيـەت قىلىمىز. ئاندىن بامـدات نامىزىنىڭ 
سۈننىتىگە ئوخشاش ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئولتۇرىمىز. 
بـۇ ئولتۇرۇشـتا »تەھىيـات« دۇئاسـىنىال ئوقۇپ، ئۈچىنچـى رەكئەتكە تۇرىمىز. 
ئوقۇلـۇپ  فاتىھـە  سـۈرە  ئوقـۇپ،  تولـۇق  بىسـمىلالھنى  رەكئەتتـە  ئۈچىنچـى 
بولغاندىـن كېيىـن يەنـە بىـر سـۈرە ئوقـۇپ بولـۇپ، قولالرنـى تۆۋەنكى ئىككى 
يانغـا قويـۇپ بەرگـەن ھالـدا، ﴿هللاُ اَْكبـَْر﴾ )ئالالھۇ ئەكبـەر( دەپ تەكبىر ئېيتىپ 
قولىمىزنـى قـۇالق ئىگىزلىكىـدە يۇقىرى كۆتۈرىمىز. ئاندىـن قولالرنى قايتىدىن 

كىندىـك ئاسـتىغا قويـۇپ تـۇرۇپ، »قۇنۇت« دۇئاسـىنى ئوقۇيمىز.

قۇنۇت دۇائسى

}اَلَّلُهمَّ ِاّنَ َنْسَتِعيـُْنَك َوَنْستـَْغِفُرَك َونـُْؤِمُن ِبَك َو نـَتـَوَكَُّل َعَلْيَك َونـُْثِي َعَلْيَك اْلَيـَْر َنْشُكُرَك َوالَ َنْكُفُرَك َوَنَْلُع 
ـى َعَذابَـَك ِانَّ  َك نـَْعبُـُد َولَـَك ُنَصلِّـي َوَنْسـُجُد َوِإلَْيـَك َنْسـَعى َوَنِْفـُد نـَْرُجـْو َرْحَتَـَك َوَنْشََ َمـْن يـَْفُجـُرَك. اَلَّلُهـمَّ ِإايَّ

َعذاَبَـَك اِبْلُكفَّـاِر ُمْلِحـٌق{.

ئوقۇلۇشـى:»ئالالھۇممە ئىننـا نەسـتەئىينۇكە ۋە نەسـتەغفىرۇكە ۋە نۇئمىنـۇ 
بىكـە ۋە نەتەۋەككەلـۇ ئەلەيكـە ۋە نۇسـنى ئەلەيكـەل خەيـرە، نەشـكۇرۇكە ۋەال 
نەكفۇرۇكـە ۋە نەخلەئـۇ مـەن يەفجۇرۇكـە. ئالالھۇممـە ئىيياكە نەئبـۇدۇ ۋە لەكە 
نۇسـەللى ۋە نەسـجۇدۇ ۋە ئىلەيكـە نەسـئا ۋە نەھفىـدۇ نەرجـۇ رەھمەتەكـە ۋە 

نەخشـا ئەزابەكـە، ئىننـا ئەزابەكـە بىـل كۇففـارى مۇلھىق«.



106

يەنى »ئى ئالالھ! سـەندىن ياردەم سورايمىز،سـەندىن مەغپىرەت تىلەيمىز، 
سـاڭا ئىشـىنىمىز، سـاڭا تەۋەككـۇل قىلىمىـز، سـېنى ياخشـى تەرىپلـەر بىلـەن 
سـاڭا  ۋە  قىلمايمىـز  ناشـۈكۈرلۈك  قىلىمىـز،  شـۈكۈر  سـاڭا  مەدھىيەلەيمىـز، 
ئاسـىيلىق قىلغاندىن يۈز ئۆرۈيمىز. ئى ئالالھ! سـاڭىال ئىبادەت قىلىمىز، سـەن 
ئۈچۈنـال نامـاز ئوقۇيمىـز ۋە سـەجدە قىلىمىـز، سـېنىڭ رازىلىقىڭغـا ئېرىشـىش 
ئۈچـۈن تىرىشـىمىز ۋە ئالدىرايمىـز، رەھمىتىڭنـى ئۈمىد قىلىمىـز ۋە ئازابىڭدىن 

قورقىمىـز. ھەقىقەتـەن سـېنىڭ ئازابىـڭ كۇففارالرغـا يەتكۈچىـدۇر«.
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نامازدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئاالر

َاُم، َو ِمْنَك الَسَاُم، تَبَارَْكَت اَيذاَ الََْال َواإِلْكرَاُم{ }َاْسَتغِفُرهللَا َاْسَتغِفُرهللَا َاْسَتغِفُرهللَا، اَلَلُهمِّ اَْنَت السِّ

تىنچلىـق  سـەن  ئالـالھ!  ئـى  تىلەيمـەن.  مەغپىـرەت  »ئالالھتىـن  يەنـى 
بەرگۈچىسـەن، تىنچلىـق سـەندىن كېلىـدۇ. ئـى ئۇلۇغلـۇق ۋە پەزلـى ـ كـەرەم 

كاتتىسىسـەن«)1) كاتتىالرنىـڭ  ھەقىقەتـەن  سـەن  ئالـالھ  ئىگىسـى 

}الَ إَلَه إالَّ هللاُ َوْحَدُه اَلَشـرِْيَك َلُه،َ الَّلُهمَّ اَلَماِنَع ِلَما أْعطَْيَت، َواَلُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت، َوالَيـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك 
اْلَدُّ{

يەنـى »بىـر ئالالھتىـن باشـقا ئىـالھ يوقتۇر، ئالـالھ يالغـۇزدۇر، ئۇنىڭ ھېچ 
شـېرىكى يوقتـۇر. ئـى ئالـالھ! سـەن ئاتـا قىلغاننـى توسـىۋالغۇچى يـوق ۋە 
سـەن توسـقاننى بەرگۈچـى يـوق، سـېنىڭ دەرگاھىڭـدا بايالرنىـڭ بايلىقـى 

ئەسـقاتمايدۇ«)2)

}الَ ِإٰلـَه ِإالَّ الّلُ َوْحـَدُه الَ َشـرِيَك لَـُه، لَـُه اْلُمْلـُك َولَـُه اْلَْمـُد، َوُهـَو َعلَـٰى ُكلِّ َشـْيٍء َقِديـٌر، الحـوَل وال قـوَة إال 
يـَن، َولُـو  ُ ُمِْلِصـَي لَـُه الدِّ ُه، لَـُه املَـنُّ، َولَـُه النِّْعَمـة، َولَـُه الَفْضـُل َوالثَـّنَـاُء الََْسـُن، اَل ِإٰلـَه ِإالَّ اللَّ ابهلل، الَ نـَْعبُـُد ِإالَّ ِإايَّ

َكـرَِه اْلَكاِفُروَن{.

يەنـى »بىـر ئالالھتىـن باشـقا ئىـالھ يوقتـۇر، ئالـالھ يالغـۇزدۇر، ئۇنىـڭ 
ھېـچ شـېرىكى يوقتـۇر، پادىشـاھلىق ۋە ھەمدۇسـاناالر ئۇنىڭغـا خاسـتۇر، ئـۇ 
ھـەر نەرسـىگە قادىـردۇر. كـۈچ _ قـۇۋۋەت پەقـەت ئالالھتىنـدۇر. بىـز پەقـەت 
ئالالھقىـال ئىبـادەت قىلىمىـز، ئـۇ نېمـەت ۋە پەزلـى _ كـەرەم ئىگىسـىدۇر، ئـۇ 
ئـەڭ ئېسـىل ھەمدۇسـاناالرغا اليىقتـۇر. ئالالھتىن باشـقا ئىالھ يوقتـۇر. كاپىرالر 
يامـان كۆرگـەن تەقدىردىمـۇ، بىـز ئىبادەتنـى ئالالھقـا خـاس قىلغـان، ھـەق 

دىنغـا ئېتىقـاد قىلىمىـز«)3).
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.  (1(
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام بۇخارى رىۋايىەت قىلغان  (2(
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.  (3(
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پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بىـر ھەدىسـىدە، »بۇنـى ھـەر نامازدىـن كېيىـن 
ئوقۇغـان كىشـىنىڭ دېڭىزنىـڭ كۆپۈكىـدەك كـۆپ گۇناھـى بولسـىمۇ مەغپىرەت 

قىلىنىـدۇ« دەپ كۆرسـەتكەن)1).

}اَللَُّهمَّ أِعناَّ َعلَى ذَْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسنِِِِ ِعبَاَدِتَك{.

يەنـى »ئـى ئالـالھ! بىزگـە سـېنى يـاد ئېتىـش، سـاڭا شـۈكۈر قىلىـش ۋە 
ياخشـى ئىبـادەت قىلىـش ئۈچـۈن مـەدەت بەرگىـن«.

}ُسْبَحاَن هللِا ، َاْلَْمُد لِلِّ ، َالّلُ َأْكبـَُر{

ئوقۇلۇشى: »سۇبھانەلالھ، ئەلھەمدۇلىلالھ، ئالالھۇ ئەكبەر )33 قېتىمدىن(«)2).

يەنى »ئالالھ پاكتۇر، ھەمدۇسانا ئالالھقا خاستۇر، ئالالھ ئەڭ بۈيۈكتۇر«

ُ الصََّمُد. َلْ يَِلْد َوَلْ يُوَلْد. َوَلْ َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحٌد﴾. ُ َأَحٌد. اللَّ ﴿ِبْسِم اللَِّ ٱلرَّْحـِٰن ٱلرَِّحيِم، ُقْل ُهَو اللَّ

بىلـەن  ئىسـمى  ئالالھنىـڭ  مېھرىبـان  ۋە  شـەپقەتلىك  ﴿ناھايىتـى  يەنـى 
باشـاليمەن، )ئـى پەيغەمبـەر! سـەندىن سـورىغانالرغا( ئېيتقىنكـى، )سـىلەر 
بىلمەكچـى بولغـان( ئـۇ ئالـالھ يەككـە _ يېگانىدۇر. ئالـالھ ھېچكىمگە موھتاج 
ئەمەس، ئەكسـىچە، ھەممە ئۇنىڭغا موھتاجدۇر. ئۇ بالىلىق بولغانمۇ ئەمەس، 

تۇغۇلغانمـۇ ئەمـەس. ھېچكىـم ئۇنىڭغـا تەڭـداش بواللمايـدۇ.﴾)3)

﴿ِبْسـِم اللَِّ ٱلرَّْحـٰـِن ٱلرَِّحيـِم، قُـْل َأُعـوُذ بِـَربِّ اْلَفلَـِق. ِمـن َشـرِّ َمـا َخلَـَق. َوِمـن َشـرِّ َغاِسـٍق ِإَذا َوقَـَب. َوِمـن َشـرِّ 
النَـّفَّـاَثِت ِف اْلُعَقـِد. َوِمـن َشـرِّ َحاِسـٍد ِإَذا َحَسـَد﴾. 

بىلـەن  ئىسـمى  ئالالھنىـڭ  مېھرىبـان  ۋە  شـەپقەتلىك  ﴿ناھايىتـى  يەنـى 
باشـاليمەن. )ئـى پەيغەمبـەر! سـەن( »مەخلۇقاتنىڭ يامانلىقىدىـن، قاراڭغۇ-
سـالىدىغان  دەم  چېگىكلەرگـە  يامانلىقىدىـن،  كېچىنىـڭ  تولغـان  لۇققـا 
سـېھىرگەرلەرنىڭ يامانلىقىدىـن، ھەسـەتخورنىڭ ھەسـەت قىلغـان چاغدىكـى 
يامانلىقىدىن سـۈبھىنىڭ رەببى )بولغان ئالالھ(گە سـىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن« 

دېگىـن﴾)4)
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.  (1(

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.  (2(
ئىخالس سۈرىسى.  (3(
فەلەق سۈرىسى.  (4(
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﴿ِبْسـِم اللَِّ ٱلرَّْحـٰـِن ٱلرَِّحيـِم، قُـْل َأُعـوُذ بِـَربِّ النَّـاِس. َمِلـِك النَّـاِس. ِإلَـِه النَّـاِس. ِمـن َشـرِّ اْلَوْسـَواِس اْلَنَّـاِس. 
الَـِّذي يـَُوْسـِوُس ِف ُصـُدوِر النَّـاِس. ِمـَن اْلِنَّـِة َو النَّـاِس﴾.

بىلـەن  ئىسـمى  ئالالھنىـڭ  مېھرىبـان  ۋە  شـەپقەتلىك  ﴿ناھايىتـى  يەنـى 
باشـاليمەن، )ئـى پەيغەمبـەر! سـەن( »ئىنسـانالرنىڭ رەببـى، ئىنسـانالرنىڭ 
پادىشـاھى، ئىنسـانالرنىڭ ئىالھى )بولغان ئالالھ( غا سـىغىنىپ، كىشىلەرنىڭ 
جىـن  يوشـۇرۇنۇۋالىدىغان  بەزىـدە  قىلىـپ،  ۋەسۋەسـە  بەزىـدە  دىللىرىـدا 
شەيتاننىڭ ۋە ئادىمىي شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن« دېگىن.﴾)1)

يۇقىرىقـى سـۈرىلەر ھـەر نامازدىـن كېيىـن بىـر قېتىمدىـن ئوقۇلىـدۇ. پەقەت 
بامـدات بىلـەن شـام نامازلىرىدىـن كېيىـن 3 قېتىمدىـن ئوقۇلىدۇ.

﴿هللاُ الَ ِإلَــَه ِإالَّ ُهـَو اْلَـيُّ اْلَقيُّـوُم الَ َتُْخـُذُه ِسـَنٌة َوالَ نـَـْوٌم لَـُّه َمـا ِف السَّـَماَواِت َوَمـا ِف اأَلْرِض َمـن َذا الَـِّذي 
ـْن ِعْلِمـِه ِإالَّ ِبَـا َشـاء َوِسـَع ُكْرِسـيُُّه  َيْشـَفُع ِعْنـَدُه ِإالَّ بِِْذنِـِه يـَْعلَـُم َمـا بـَـْيَ أَْيِديِهـْم َوَمـا َخْلَفُهـْم َوالَ يُِيطُـوَن ِبَشـْيٍء مِّ

السَّـَماَواِت َواأَلْرَض َوالَ يـَـُؤوُدُه ِحْفظُُهَمـا َوُهـَو اْلَعِلـيُّ اْلَعِظيـُم﴾.

يەنـى »بىـر ئالالھتىـن باشـقا ئىـالھ يوقتـۇر؛ ئالـالھ ھەمىشـە تىرىكتـۇر. 
ھەممىنـى ئىـدارە قىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر؛ ئـۇ مۈگـدەپ قالمايـدۇ، ئۇنـى ئۇيقـۇ 
باسمايدۇ؛ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭدۇر؛ ئالالھنىڭ 
رۇخسىتىسـىز كىممـۇ ئۇنىـڭ ئالدىـدا شـاپائەت قىاللىسـۇن؛ ئـۇ بەندىلىرىنىـڭ 
قىلغانلىرىنـى ۋە قىلىدىغانلىرىنـى بىلىـپ تۇرىـدۇ؛ ئۇنىـڭ بىلدۈرگەنلىرىنىڭ 
سـىرتىدا، ھېچكىـم ئۇنىـڭ ئىلمىدىـن بىر نەرسـە بىلمەيدۇ. ئۇنىڭ كۇرسـى)2) 
ئالىـدۇ. ئۇالرنـى كۆزىتىـپ سـاقالش  ئـۆز ئىچىگـە  ئاسـمانالرنى ۋە زېمىننـى 
ئۇنىڭغـا ئېغىـر كەلمەيـدۇ. ئۇ يۇقىـرى مەرتىۋىلىكتۇر، ھەممىدىـن ئۇلۇغدۇر«)3) 

ھـەر نامازدىـن كېيىـن بىـر قېتىـم ئوقۇلىـدۇ.

﴿الَ ِإٰلـَه ِإالَّ الّلُ َوْحـَدُه الَ َشـرِيَك لَـُه، لَـُه اْلُمْلـُك َولَـُه اْلَْمـُد، ُيْـِي َوُيِْيـُت بِيَـِدِه اْلَيـْـَر َوُهـَو َعلَـٰى ُكلِّ َشـْيٍء 
َقِديٌر﴾

يەنـى »بىـر ئالالھتىـن باشـقا ھېچبىـر ئىـالھ يوقتـۇر، ئالـالھ يالغـۇزدۇر، 
ئۇنىڭ ھېچ شـېرىكى يوقتۇر، پادىشـاھلىق ۋە ھەمدۇسـاناالر ئۇنىڭغا خاسـتۇر. 

ناس سۈرىسى.  (1(
كۇرسى- ئورۇندۇق دېگەن مەنىدە بولۇپ، ئۇنىڭ كەيپىيىتىنى ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچكىم   (2(

بىلمەيدۇ. )»ئەتتەفسىرۇل مۇيەسسەر« بىرىنچى توم، 245-بەت.(
بەقەرە سۈرىسى 255- ئايەت.  (3(
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ئالـالھ ئۆلتۈرىـدۇ، تىرىلدۈرىـدۇ، ياخشـىلىق ئۇنىـڭ ئىلكىدىـدۇر. ئالـالھ ھـەر 
نەرسـىگە قادىـردۇر«)1) بامـدات ۋە شـام نامازلىرىدىـن كېيىـن 10 قېتىمدىـن 

ئوقۇلىـدۇ. باشـقا نامازالردىـن كېيىـن بىـر قېتىمدىـن ئوقۇلىـدۇ.

﴿الّلُهمَّ إّن َأْسأَُلَك ِعْلماً نِفعاً، َوِرْزقاً طَيِّباً، َوَعَماً ُمتـََقبَّا﴾.

ۋە  رىزىـق  ھـاالل  ئىلىـم،  مەنپەئەتلىـك  سـەندىن  ئالـالھ!  »ئـى  يەنـى 
دەرگاھىڭـدا قوبـۇل بولىدىغان ئەمەلگە مۇيەسسـەر قىلىشـىڭنى تىلەيمەن«)2).

يۇقىرىقـى دۇئاالرنـى ئوقـۇش ئەۋزەلـدۇر. بىـراق بۇالرنـى ئوقـۇش نامازنىـڭ 
شـەرتلىرىدىن ئەمـەس. بەلكـى مۇسـتەھەبتۇر. دۇئـاالر ئوقۇلـۇپ بولغاندىـن 
تائاالدىـن  ئالـالھ  تىلەكلىرىنـى  ئۆزىمىزنىـڭ  كۆتـۈرۈپ  قـول  دۇئاغـا  كېيىـن 

سـورايمىز)3).

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.  (1(
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان.  (2(

ئىمام نەۋەۋىينىڭ »األذكار« ناملىق ئەسىرىدىن.  (3(
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نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر

1. نامـازدا قەسـتەن ياكـى سـەۋەنلىكتىن سـۆزلەش )يەنـى باشـقىالرغا سـۆز 
ياكـى  بولمىغـان سـۆزلەرنى سـۆزلەش  مۇناسـىۋەتلىك  نامازغـا  ياكـى  قىلىـش 
باشـقىالرغا سـاالم قىلىش ياكى باشـقىالرنىڭ سـالىمىنى سـۆز بىلەن قايتۇرۇش 
ياكى قول ئېلىپ كۆرۈشـۈش ياكى بىراۋنى چاقىرىش، ياكى ناماز سـىرتىدىكى 

بىراۋنىـڭ قىرائىتىگـە لوقما سـېلىش(.

2. نامـازدا ئۆزىگـە ئاڭالنغىـدەك ئـاۋازدا كۈلـۈش. ئەممـا نامـازدا باشـقىالر 
ئاڭلىغىدەك ئاۋازدا كۈلۈش بىلەن ناماز ۋە تاھارەت ھەر ئىككىلىسـى بۇزۇلىدۇ.

3. نامازدا ئاھ _ ئۇھ، ۋاي _ ۋۇي دېيىش.

4. نامازدا دۇنيالىق ئىشالر ئۈچۈن ئاۋازلىق ھالدا يىغالش.

5. نامـازدا تـۇرۇپ ھەرقانـداق بىـر سـوئالغا ياكـى چاقىرغۇچىغـا سـۆز بىلەن 
جـاۋاب بېرىش.

6. نامازدا كۆكسنى قىبلە تەرەپتىن باشقا تەرەپكە چۆرۈش.

7. نامازدا باشقىالرنىڭ قولىدىن بىر نەرسە ئېلىش.

8. نامـازدا قەسـتەن ياكـى سـەۋەنلىكتىن بىـر نەرسـە يېيىـش ۋە ئىچىـش، 
تامـاق  قالغـان  ئارىلىقىـدا  چىشـالرنىڭ  ئەممـا  )پوپۇرتاڭ(چاينـاش.  سـېغىز 
قالدۇقلىرىدىـن نوقـۇت مىقدارىدىـن كىچىـك نەرسـىنى يۇتۇپ سـېلىش بىلەن 

نامـاز بۇزۇلمايـدۇ.

9. ئۆزۈرسـىز ھالـدا گالنـى قىرىـش. ئەممـا ئىختىيارسـىز ياكـى ئېھتىيـاج 
ئىكەنلىكىنـى  نامـازدا  ئۆزىنىـڭ  ياكـى  ئەسـكەرتىش  خاتالىقىنـى  )ئىمامنىـڭ 

بۇزۇلمايـدۇ. نامـاز  بىلـەن  قىرىـش  گالنـى  يۈزىسـىدىن  بىلـدۈرۈرش( 

10. نامازدا ئۈچ قېتىمدىن ئارتۇق بىر يەرلىرىنى قاشالش ياكى سىالش.



112

11. ھەر قانداق بىر ئاغرىق ئۈچۈن ئاۋاز بىلەن ئاھ تارتىش.

12. نامازدا قايسىبىر سەۋەپ بىلەن تاھارەتنىڭ بۇزۇلۇشى.

13. نامـازدا كىچىـك ھەرىكەتلەرنـى كـۆپ قىلىـش. ئەممـا بىـر قـول بىلـەن 
كىيىمىنـى تـۈزەش بىلـەن نامـاز بۇزۇلمايـدۇ.

14. سەجدىدە ئىككى پۇتنىڭ بىراقال يەردىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى.

15. ئەرنىـڭ يالغـۇز يـات ئايـال بىلـەن بىللـە تـۇرۇپ ياكـى ئۇنىڭغـا ئىمـام 
بولـۇپ نامـاز ئوقۇشـى. ئەممـا ئەرنىـڭ ئۆزىنىـڭ ئايالىغـا ياكـى بىرگـە نىكاھى 
باغالنمايدىغـان ئايـال تۇغقانلىرىدىـن بىرەرسـىگە ئىمـام بولـۇپ نامـاز ئوقۇشـى 

جائىزدۇر.

قىلىـش.  بـۇرۇن  ئىمامدىـن  پائالىيەتنـى  بىـرەر  ھالـدا  قەسـتەن   .17
مەسـىلەن: ئىمامدىـن بـۇرۇن رۇكـۇ ياكـى سـەجدىگە ئۆتكەنگـە ئوخشـاش. 
ئەممـا سـەھۋەنلىكتىن قىلىـپ سـېلىپ دەرھـال قايتىپ ئىمامغا ئەگەشسـە ناماز 

بۇزۇلمايـدۇ.

18. نامازدا كىشىلەر بىلەن سۆزلەشكەندەك دۇئا قىلىش.

19. جاۋاب مەقسىتى بىلەن قۇرئاندىن بىرەر ئايەت ئوقۇش.

20. نامـازدا ئـەۋرەت جايالرنىـڭ مەنئـى قىلىنىدىغـان دەرىجىـدە ئېچىلىـپ 
. قېلىشى

21. نامازدا ئايەتلەرنى مەنىسى بۇزۇلىدىغان دەرىجىدە خاتا ئوقۇش.

22. نامازدا ھوشىنى يوقىتىپ قويۇش.

23. ئايالالرنىڭ ناماز ئۈستىدە ئايلىق قېنىنى كۆرۈشى.

24. نامازدا پەرز دېيىلگەن ئىشـالردىن بىرەرسـىنى قەسـتەن تەرك ئېتىش. 
مەسـىلەن: سـەجدىنى ياكى رۇكۇنى تەرك ئەتكەنگە ئوخشـاش. 
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نامازغا مۇناسىۋەتلىك بەزى مەسىلىلەر

نامازنى توختىتىش ياكى كەينىگە سۈرۈشنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەۋەبلەر

1. بىـرەر زالىمنىـڭ ياكـى يىرتقـۇچ ھايۋاننىـڭ ھۇجۇمىغـا ئۇچـراش، سـۇغا 
چۆكۈپ كېتىش، بوغۇلۇپ قېلىش، ئوت ئىچىدە قېلىش تۈپەيلى ھاالكەتلىك 
ئەھۋالـدا قېلىـپ ياردەم تەلەپ قىلغانالرغا ياردەم بېرىش زۆرۈرىىيتى تۇغۇلسـا، 

نامازنـى دەرھـال توختىتىش ۋاجىپتۇر.

2. ئاتا _ ئانىسـنىڭ بىرەرسـى جىددىي ياردەمگە ئېھتىياج بولۇپ چاقىرغان 
بولسـا، پەرز نامازدا تۇرغان بولسـىمۇ ئۇنى توختىتىش ۋاجىپتۇر.

ئەممـا ئادەتتىكـى ئىشـالر ئۈچـۈن چاقىرغـان بولسـا، پـەرز نامازدىـن باشـقا 
نامازالرنـى توختىتىشـقا بولىـدۇ.

3. بالسـىنىڭ ئۆلـۈپ كېتىشـى ياكـى بېشـىغا بىـرەر ھادىسـە كېلىشـىدىن 
سۈرۈشـى  كەينىگـە  ياكـى  توختىتىشـى  نامازنـى  ئانىنىڭمـۇ   _ ئاتـا  قورققـان 

ۋاجىپتـۇر.

4. يىرتقۇچالرنىـڭ مالالرغـا ھۇجـۇم قىلىدىغانلىقىنـى ياكـى بىـرەر ئەمانىـڭ 
قۇدۇققـا ياكـى تامدىـن تۆۋەنگـە چۈشـۈپ كېتىدىغانلىقىنـى ئېنىـق تەخمىـن 
قىلغـان كىشـىنىڭ ئۇنـى قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن نامازنـى توختىتىشـى ۋاجىپتـۇر.

ئەممـا ھاالكـەت ئېھتىمالـى كۈچلـۈك بولمىسـا، نامازنـى توختىتىـش ۋاجىـپ 
ئەمەس، بەلكى جائىز بولىدۇ، يەنى خالىسا توختىتىدۇ، خالىسا توختاتمايدۇ.

نامازنى توختىتىش ياكى كەينىگە سۈرۈشنى جاىئز قىلىدىغان سەۋەبلەر

1. مـال _ مۈلكىنىـڭ ئوغۇرلىنىشـىدىن ئەنسـىرىگەن كىشـىنىڭ )گەرچـە مال 
باشـقىالرنىڭ بولسـىمۇ( نامازنى توختىتىشـى جائىزدۇر.

2. ئوغرىدىـن، قاراقچىدىـن، كەلكۈندىن قورققان يولۇچىنىڭ ناماز ۋاقتىنى 
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كەينىگە سۈرىشـى جائىزدۇر.

3. قازىنى قايناپ تېشـىپ كېتىشـىدىن ياكى تاماقنىڭ كۆيۈپ كېتىشـىدىن 
ئەنسـىرىگەن ئايالنىڭ نامازنى توختىتىشـى جائىزدۇر.

4. قېچىـپ كېتىۋاتقـان ھايۋاننـى تۇتۇۋېلىـپ ئىگىسـىگە قايتـۇرۇش ئۈچـۈن 
نامازنـى توختىتىـش جائىزدۇر.

5. نامـازدا تەرىتـى قىسـتاپ قالغـان كىشـىنىڭ، يېڭىدىـن تاھـارەت ئېلىـپ 
نامازنـى قايتىدىـن ئوقـۇش ئۈچـۈن ئۇنـى توختىتىشـى جائىـزدۇر.

6. نەپلـى نامازالرنـى ئاتـا – ئانىسـىدىن بىرەرسـىنىڭ قانداقـال بىـر ئىـش 
ئۈچـۈن چاقىرىشـى بىلـەن توختىتىـش جائىـزدۇر.

7. ئوغرى ياكى قاراقچىنىڭ شەپىسىنى ھېس قىلغان مۇساپىرنىڭ نامىزىنى 
توختىتىشى جائىزدۇر. 

نامازدا شەكلىنىپ قېلىش

قالغـان  ئىككىلىنىـپ  بىلەلمـەي،  ئوقۇغانلىقىنـى  رەكئـەت  قانچـە  نامازنـى 
كىشـى، ئەگـەر بـۇ ھالـەت ئۇنىڭـدا تۇنجـى قېتىـم ياكى قىسـمەن يـۈز بەرگەن 
بولسـا، نامازنـى قايتىدىـن ئوقۇشـى كېـرەك. مۇبـادا، بـۇ ھالـەت ئـۇ كىشـى 
ئۈچـۈن كـۆپ قېتىـم يۈز بەرگەن ياكى ئۇ ھەمىشـە شـۇنداق ناماز رەكئەتلىرىدە 
خاتالىشـىدىغان كىشـى بولسا، ئۇ ۋاقىتتا كۆڭلىدە قانچە رەكئەت ئوقۇغانلىقىغا 
ھۆكۈم قىلسـا شـۇ رەكئەت ھېسـابقا ئېلىنىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنداق 
دەپ كۆرسـەتكەن: »سـىلەرنىڭ بىرىڭالر نامىزىدا)قانچـە رەكئەت ئوقۇغانلىقى 
توغرۇلۇق( شـەك قىلىپ قالسـا، توغرىسـىنى ئېنىقالپ شـۇنىڭغا كۆرە نامىزىنى 

تاماملىسـۇن، ئاندىن سـەجدە سـەھۋى قىلسـۇن«)1). 

ئەگـەر قانچـە رەكئـەت ئوقۇغانلىقىنـى كۆڭلىدىمـۇ بەلگىلىيەلمىسـە، ئازنـى 
ھېسـابقا ئالىـدۇ. مەسـىلەن: تـۆت رەكئەتلىـك نامـازدا، بىـر رەكئـەت ئوقۇدىمۇ 
ياكـى ئىككـى رەكئـەت ئوقۇدىمـۇ، بۇنـى بىلەلمىسـە، ئوقۇغىنىنى بىـر رەكئەت 
رەكئـەت  ئىككـى  الزىـم.  ئوقۇشـى  رەكئـەت  ئـۈچ  يەنـە  ھېسـابالپ،  دەپ 
ئوقۇدىمـۇ ياكـى ئـۈچ رەكئەتمـۇ بىلەلمىسـە، ئوقۇغىنىنـى ئىككـى رەكئەت دەپ 

مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
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ھېسـابالپ، يەنـە ئىككـى رەكئـەت ئوقۇيـدۇ. بـۇ ھالەتتىكى كىشـى پـەرز ياكى 
ۋاجىـپ بولغـان ئولتۇرۇشـنى )نامازنىـڭ ئاخىرىدىكـى ئولتـۇرۇش پـەرز. ئىككى 
رەكئەتتىـن كـۆپ نامازالردىكـى ئىككىنچـى رەكئەتتىـن كېيىنكـى ئولتـۇرۇش 
ۋاجىپتـۇر( تاشلىۋەتمەسـلىك ئۈچـۈن ھـەر رەكئەتنىـڭ ئاخىرىـدا ئولتۇرىـدۇ ۋە 

نامـاز ئاخىرىـدا سـەجدە سـەھۋى قىلىـدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم يەنە بىر ھەدىسـىدە مۇنداق دېگەن: »سـىلەرنىڭ 
دەپ  رەكئەتمـۇ؟  تـۆت  ياكـى  ئوقۇدۇممـۇ  رەكئـەت  ئـۈچ  نامىزىـدا  بىرىـڭالر 
شـەكلىنىپ قالسـا، شـەكنى تاشالپ ئازنى ھېسابقا ئالسـۇن، ئاندىن ساالمدىن 

ئـاۋۋال سـەجدە سـەھۋى قىلسـۇن«)1). 

شـۈبھە نامـاز ئارىلىقىـدا ئەمـەس، سـاالمغا ئولتۇرغاندىـن ياكـى سـاالمدىن 
نامىـزى  بېرىلمەيـدۇ.  ئەھمىيـەت  بۇنىڭغـا  قالسـا،  كېلىـپ  ئېسـىگە  كېيىـن 
دۇرۇسـتۇر. سـاالم بېرىـپ بولغاندىـن كېيىن سـىرتتىن بىرسـى ئۇنىـڭ نامازنى 
كـەم ئوقۇغانلىقىنـى ئېسـىگە سالسـا، ئـۆزى تولـۇق ئوقۇغانلىقىـدا قانائەتلىـك 
بولسـا، ئـۇ كىشـىنىڭ سـۆزىگە ئەھمىيـەت بېرىلمەيـدۇ. ئەگـەر ئۇنىـڭ نامازنى 
كەم ئوقۇغانلىقىنى ئېسـىگە سـالغان كىشـىلەر ئىككىدىن كۆپ بولسا، ئۇالرنىڭ 

سـۆزىنى قوبـۇل قىلىشـى كېـرەك.

ئوتتۇرىسـىدا  بىلـەن جامائـەت  ئىمـام  ئوقۇغانلىـق ھەققىـدە  كـەم  نامازنـى 
ئىختىـالپ چىقىـپ، ئىمـام تولـۇق ئوقۇغانلىقىغـا ئىشەنچىسـى كامىـل بولسـا، 
جامائەتنىـڭ سـۆزى نەزەرگـە ئېلىنمايدۇ. ئەگەر ئىمامنىڭمۇ ئىشەنچىسـى كامىل 
بولمسـا جامائەتنىـڭ دېگىنـى ھېسـاب بولىـدۇ. جامائـەت ئىچىـدە ئىختىـالپ 

چىقسـا ئىمـام قۇشـۇلغان تەرەپنىـڭ سـۆزى ھېسـاب بولىـدۇ)2). 

مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
حتفة الفقهاء 68 - بەت.  (2(
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سەجدە سەھۋىنىڭ بايانى

سـەجدە سـەھۋى _ نامـازدا سـەھۋەنلىكتىن سـادىر بولغـان نۇقسـانالرنى 
سـەجدە،  ئىككـى  قىلىنىدىغـان  ئاخىرىـدا  نامازنىـڭ  ئۈچـۈن  تولۇقـالش 
بىـر ئولتـۇرۇش ۋە ئىككـى تەرەپكـە سـاالم بېرىشـتىن ئىبارەتتـۇر. پەيغەمبـەر 
نۇقسـان  »ھەرقانـداق  يەنـى  ُيَسـلُِّم﴾  َمـا  بـَْعـِد  َسـْجَدَتِن  َسـْهٍو  ئەلەيھىسسـاالم: ﴿لِـُكلِّ 
دەپ  تولۇقلىنىـدۇ«  بىلـەن  قىلىـش  سـەجدە  ئىككـى  كېيىـن  سـاالمدىن 

كۆرسـەتكەن)1).

سەجدە سەھۋىنىڭ ھۆكمى

سـەجدە سـەھۋە قىلىـش ھەنەفىـي مەزھىپىگـە كـۆرە ۋاجىـپ، شـافىئىي ۋە 
مالىكىـي مەزھەپلىرىگـە كـۆرە سـۈننەت ۋە ھەنبەلىـي مەزھىپىگـە كـۆرە نامـاز 
بۇزۇلىدىغـان دەرىجىـدە خاتالىـق ئۆتكۈزگـەن كىشـى ئۈچـۈن ۋاجىـپ، نامازنى 
بۇزمايدىغـان دەرىجىدىكـى خاتالىـق ئۆتكۈزگـەن كىشـى ئۈچۈن مۇسـتەھەبتۇر.

سەجدە سەھۋىنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەۋەبلەر

ئورنىدىـن  ئـۆز  بىرەرسـىنى  پەرزلىرىدىـن  نامازنىـڭ  سـەھۋى  سـەجدە 
كېچىكتـۈرۈپ قويـۇش ياكـى ۋاجىپالردىـن بىرەرسـىنى سـەھۋەنلىكتىن تـەرك 
بۇنـداق ھالـالردا  قىلىنىـدۇ.  تۈپەيلـى  ياكـى كېچىكتـۈرۈپ قويـۇش  ئېتىـش 

ۋاجىپتـۇر. قىلىـش  سـەھۋى  سـەجدە 

سـەجدە سـەھۋى پەقەت سەھۋەنلىكتىن نامازدا كەمچىلىك سادىر قىلغانلىق 
ئۈچۈنـال قىلىنىـدۇ. سـەجدە سـەھۋى كېـرەك بولغـان ھالـالردا ئۇنـى قىلىـش 
ۋاجىپتـۇر. ئەگـەر كىشـى سـەجدە سـەھۋىدە خاتالىـق سـادىر قىلسـا ئۇنىڭغـا 
قايتـا سـەجدە سـەھۋى قىلىـش كېـرەك ئەمـەس. سـەجدە سـەھۋى كېـرەك 
بولغان ھالالردا بۇ سـەجدىنى _ ئۆزۈرسـىز تۇرۇپ _ قىلمىغان كىشـى گۇناھكار 

)1)  ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
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بولىـدۇ. بىـراق ئۇنىـڭ نامىـزى باتىـل بولمايـدۇ. بەلكـى نامىـزى دۇرۇسـتۇر. 
خـۇددى ھەجـدە ئىھـرام باغلىغـان كىشـىگە ئىھرامدا مەنئى قىلىنغان ئىشـالرنى 
پائالىيىتىگـە خىالپلىـق قىلغانلىـق گۇناھىنـى  بىلـەن ھـەج  سـادىر قىلىـش 
يۇيـۇش ئۈچـۈن قۇربانلىـق قىلىـش ۋاجىـپ بولغانـدەك، نامـازدا ئۆتكۈزۈلگـەن 
خاتالىقالرنى يۇيۇش ئۈچۈنمۇ سـەجدە سـەھۋى قىلىش كېرەك بولىدۇ. سەجدە 
سـەھۋى بىلـەن نامـاز كەمچىلىكلەردىـن تولۇقلىنىـپ كامىـل بولغـان بولىـدۇ.

پەرزنىڭ كېچىكتۈرۈلگەنلىكىگە مسال

1. ئىككـى رەكئەتتىـن كـۆپ بولغان پەرز، ۋاجىپ ۋە سـۈننەت نامازلىرىنىڭ 
ئىككىنچى رەكئەتتىن كېيىنكى ئولتۇرۇشـىدا »تەھىيات« دۇئاسـىدىن كېيىن، 
»سـەللى ۋە بارىك« دۇرۇدلىرىدىن بىرەر جۈملە)مەسـىلەن: ئالالھۇممە سـەللى 
قىيـام  بولغـان  پـەرزى  رەكئەتنىـڭ  ئۈچىنچـى  ئوقۇلسـا،  مۇھەممەدىـن(  ئـەال 

كېچىكتۈرۈلگـەن بولىدۇ.

2. نامازنىـڭ ئاخىرىدىكـى ئولتـۇرۇش نامازنىـڭ پەرزلىرىدىـن سـانىلىدۇ. 
سـەھۋەنلىكتىن بـۇ ئولتۇرۇشـتا ئولتۇرماي بەشـىنچى رەكئەتكە تـۇرۇپ كەتكەن 
ئۆتكەندىـن كېيىـن  ۋاقىـت  فاتىھـە سۈرىسـىنى ئوقـۇپ بولغىچىلىـك  كىشـى 
كېىچىكتۈرگـەن  ئولتۇرۇشـنى  بـۇ  بولغـان  پـەرز  ئولتۇرسـا،  كېلىـپ  ئېسـىگە 
بولىـدۇ. بۇنىڭغـا ئوخشـاش ھالـالردا سـەجدە سـەھۋى قىلىش كېـرەك بولىدۇ. 
ئەگـەر تۇرغـان رەكئەتنىـڭ سەجدىسـىنى قىلىـپ بولغاندىـن كېيىـن ئېسـىگە 
كەلگـەن بولسـا، يەنـە بىـر رەكئـەت قوشـۇپ ئوقۇيـدۇ. ئارتـۇق بولغـان بـۇ 
ئىككـى رەكئـەت نەپلـە نامىـزى بولـۇپ ھېسـابلىنىدۇ. بـۇ ۋاقىتتىمـۇ سـەجدە 

سـەھۋى كېـرەك بولىـدۇ.

ۋاجىپنىڭ سەھۋەنلىكتىن تەرك قىلىنغىنىغا مسال

1. فاتىھە سۈرىسى ئوقۇشنى تەرك ئېتىش.

2. فاتىھەدىن كېيىن بىر سۈرە ئوقۇشنى تەرك ئېتىش.

3. ۋىتىر نامىزىدا قۇنۇت ئوقۇشنى ياكى ئۇنىڭ تەكبىرىنى تەرك ئېتىش.

4. قىرائىتى ئاشـكارا ئوقۇلىدىغان نامازالردا قىرائەتنى )قۇرئان سـۈرىلىرىنى(
مەخپى ئوقۇش ياكى مەخپى ئوقۇلىدىغان نامازالردا ئاشـكارا ئوقۇش.
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5. ئىككـى رەكئەتتىـن كـۆپ نامازالردىكـى ئىككىنچـى رەكئەتتىـن كېيىنكـى 
ئولتۇرۇشـنى تـەرك ئېتىش.

تـەرك  ئوقۇشـنى  »ئەتتەھىياتـۇ«  ئولتۇرۇشـتا  ئاخىرىدىكـى  نامازنىـڭ   .6
ئېتىـش.

رەكئىتىدىـن  ئىككىنچـى  نامازالرنىـڭ  پـەرز  كـۆپ  رەكئەتتىـن  ئىككـى   .7
ئوقـۇش. سـۈرە  كېيىـن  فاتىھەدىـن  رەكئەتلىرىـدە  كېيىنكـى 

8. نامازنىـڭ پائالىيەتلىرىدىـن بىرەرسـىنى ئارتـۇق قىلىـش. مەسـىلەن: بىر 
رەكئەتتـە بىـر قېتىـم رۇكـۇ قىلىشـنىڭ ئورنىغـا ئىككـى قېتىـم رۇكـۇ قىلغانغـا 

ئوخشاش.

9. سەجدە ئايىتىنى ئوقۇپ بولغان ھامان تىالۋەت سەجدىسى قىلماسلىق.

10. ھېيـت نامازلىرىنىـڭ تەكبىرلىرىنىڭ ھەممىسـىنى ياكى بەزىسـىنى تەرك 
ئېتىش.

يۇقىرىقـى ھالالرنىـڭ قايسـىبىرىنى سـادىر قىلغـان كىشـى ئۈچـۈن سـەجدە 
سـەھۋى قىلىـش ۋاجىپتـۇر.

ۋاجىپنىڭ  سەھۋەنلىكتىن  كېچىكتۈرۈلگىنىگە  مسال

1. فاتىھە سۈرىسـىنى باشـقا سـۈرىدىن كېيىن ئوقۇش. بۇ ۋاقىتتا فاتىھەنى 
سـۈرىدىن بۇرۇن ئوقۇشـتىن ئىبارەت ۋاجىپ كېچىكتۈرۈلگەن بولىدۇ.

2. ئىككـى رەكئەتتىـن كـۆپ نامازالردىكـى ئىككىنچـى رەكئەتتىـن كېيىنكـى 
بـۇ  سـەھۋەنلىكتىن  ۋاجىپلىرىدىنـدۇر.  نامازنىـڭ  ئولتـۇرۇش  ئولتۇرۇشـتا 
ئولتۇرۇشـنى ئولتۇرماسـتىن، ئۈچىنچـى رەكئەتكـە تـۇرۇپ فاتىھـە سۈرىسـىنى 
ئوقـۇپ بولغىچىلىـك ۋاقىتتىـن كېيىـن ياكـى رۇكۇدىـن بـۇرۇن ئولتۇرسـا، بـۇ 
ئولتـۇرۇش يەنـى )ئىككىنچـى رەكئەتتىن كېيىنـال ئولتـۇرۇش( كېچىكتۈرۈلگەن 
بولىـدۇ. بـۇ سـەۋەبتىن، نامازنىـڭ ئاخىرىـدا سـەجدە سـەھۋى قىلىـش الزىـم 
ئېسـىگە كېلىـپ  ئوقۇماسـتىنال  بىـر نەرسـە  تۇرغـان ھامـان  ئەگـەر  كېلىـدۇ. 

ئولتۇرىۋالغـان بولسـا، بـۇ ۋاقىتتـا سـەجدە سـەھۋىگە كېـرەك قالمايـدۇ. 

سەجدىنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەھۋەنلىكنىڭ تەكرارلىنىشى

بىر نامازدا بىر قانچە قېتىم سـەجدە سـەھۋىنى كېرەك قىلىدىغان خاتالىقالر 
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يۈز بەرگەن بولسـىمۇ، ھەممىسـى ئۈچۈن بىر قېتىمال سـەجدە سـەھۋى قىلىش 
يېتەرلىكتۇر. بۇ مەسـىلىدە پۈتۈن فىقھىشـۇناس ئالىمالر بىردەك ئىتتىپاقتۇر. 

سەجدە سەھۋىنىڭ قىلىنىش ۇئسۇلى

نامازنىـڭ ئاخىرىقـى ئولتۇرۇشـىدا »تەھىيات« دۇئاسـى ئوقۇلـۇپ بولغاندىن 
كېيىنـال ئـوڭ تەرەپكـە سـاالم بېرىـپ بولـۇپ، ئادەتتىكىـدەك ئىككـى قېتىـم 
سـەجدە قىلىنىدۇ، ئاندىن ئولتۇرۇپ، »تەھىيات«، »سـەللى«، »بارىك«، 

»رەببەنـا« الرنـى ئوقـۇپ ئىككـى تەرەپكـە سـاالم بېرىلىدۇ. 

سەجدە سەھۋى كەچۈرۈم قىلىنىدىغان ھالالر

1. بامـدات نامىزىنىـڭ ئاخىرىـدا سـاالم بېرىـپ بولغاندىـن كېيىن، سـەجدە 
سـەھۋىنى قىلىشـتىن بۇرۇن كۈننىڭ چىقىشـى.

2. ئەسـىر نامىزىنىـڭ ئاخىرىـدا سـاالم بېرىـپ بولغاندىـن كېيىـن، سـەجدە 
سـەھۋى قىلىشـتىن بـۇرۇن كۈننىـڭ قىزىرىشـى. چۈنكـى كـۈن چىقىۋاتقـان ۋە 
قىزارغـان ۋاقىتـالردا نامـاز ئوقۇلمايـدۇ. شـۇڭا سـەجدىمۇ نامازنىـڭ مۇھىـم بىـر 
ئاساسـى بولغاچقـا بـۇ ۋاقىتـالردا سـەجدە سـەھۋىمۇ قىلىنمايـدۇ. نامازدىكـى 
قازاسـى  سـەھۋىنىڭ  قىاللمىغـان سـەجدە  قىلىنىـدۇ.  كەچـۈرۈم  خاتالىقالرمـۇ 

قىلىنمايـدۇ.

3. ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىن نامازغا داۋام قىلىشقا توسقۇن بولىدىغان 
ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى. مەسىلەن: تاھارەت سۇنغانغا ئوخشاش.
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سۈترە ۋە ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈش مەسىلسى

سـۈترە _ ناماز ئوقۇۋاتقان كىشـىنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈچىلەرگە قارشـى توساق 
دېگەنلىكتـۇر. سـۈترە ئـەڭ كـەم دېگەندە بىر گەز )47 سـانتمېتىر( ئېگىزلىكتە 
بولۇشـى شـەرت. ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ ئالدىدىن ئادەم ئۆتۈش ئېھتىمالى بولغان 
يەرلەردە دەرەخنىڭ، مومىنىڭ ئارقىسـىدا ئوقۇش ياكى ئالدىغا خادا تىكلەش 
ياكـى ئورۇنـدۇق قۇيـۇش الزىـم. ئەگـەر يـەر قاتتىـق بولـۇپ خادىنـى قـاداش 
مۇمكىـن بولمىسـا، خادىنـى ياتقـۇزۇپ قويـۇش، تىكلىگىـدەك خـادا تېپىلمىسـا 
ئالدىغـا بىـر سـىزىق سـىزىپ قويـۇش كېـرەك. بۇنىڭدىـن مەقسـەت نامازنىـڭ 
ئالدىدىـن ئۆتكۈچىلەرنـى ئاگاھالنـدۇرۇش ۋە نامـاز ئوقۇغۇچىنىـڭ سـۈترەنىڭ 
ئـۇ تەرىپىدىكـى نەرسـىلەرگە قـاراپ كۆڭلىنـى بۆلىۋەتمەسـلىكى ئۈچۈن ئىدى.

جامائـەت بىلـەن نامـاز ئوقۇغانـدا، پەقەت ئىمامنىڭ ئالدىغىال سـۈترە قاداش 
يېتەرلىكتـۇر. نامـاز ئوقۇغۇچىنىـڭ ئالدىدىـن ئۆتۈلمەيـدۇ. ئۆتۈلگـەن تەقدىردە 
نامـاز ئوقۇغۇچىنىـڭ نامىزىغـا زىيـان بولمايدۇ. قەسـتەن ئۆتكۈچىلـەر گۇناھكار 
بولىـدۇ. ئۆتكۈچىلەرنـى توسـۇش ئۈچـۈن ئەرلەرنىـڭ قىرائەتنـى ئاۋازلىقـراق 
ئوقۇشـى، ئايالـالر بولسـا، ئـوڭ قۇلـى بىلـەن سـول قولىغـا ئۇرۇشـى جائىـز 

كۆرۈلگـەن)1). 

قىراەئت خاتالىقلىرى

نامازدا ئوقۇلىدىغان سـۈرىلەر مەنىسـى ئۆزگىرىپ كەتكىدەك دەرىجىدە خاتا 
ئوقۇلسـا نامـاز بۇزۇلىـدۇ. ئەممـا ئىككـى ھـەرپ ئارىسـىدا مەخـرەج بىرلىكـى ۋە 
ــ بىرىدىـن ئايرىـش قىيىن  يېقىنلىـق بولمىسـىمۇ، ئـاۋام ئۈچـۈن بۇالرنـى بىـرـ 
بولسـا، بىرىنىڭ ئورنىغا يەنە بىرىنى ئوقۇپ سـېلىش بىلەن ناماز بۇزۇلمايدۇ. 
دەپ  ياكـى ﴿ۋەلەدداللىيـن﴾  نـى ﴿ۋەلەززاللىيـن﴾  الضَّالِـْيَ﴾  مەسـىلەن: ﴿َوالَ 
ئوقۇغانغـا ئوخشـاش ياكـى ھەرپلەرنىـڭ تەلەپپۇزىنـى ئالماشـتۇرۇپ قويـۇپ، 

حتفة الفقهاء 24 - بەت.  (1(
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﴿ض﴾ ھەرپىنى ﴿ذ﴾ دەپ، ﴿ظ﴾ ھەرپىنى ﴿ز﴾ دەپ ئوقۇپ سالغانغا ئوخشاش. 
بۇنـداق ئۆزۈرلـەر يېزىـش ۋە ئوقۇشـنى بىلمەيدىغـان ئـاۋام خەلقتىنـال قوبـۇل 
قىلىنىـدۇ. ئەممـا ئوقۇمۇشـلۇق كىشـىلەر ئۆگىنىـپ توغرىسـىنى ئوقۇشـى الزىم.
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تىالۋەت سەجدىسىنىڭ بايانى

تىـالۋەت سەجدىسـى _ سـەجدە ئايىتىنـى ئوقۇغـان ياكـى ئاڭلىغـان ياكـى 
ئـاڭالش نىيىتـى بىلـەن بولمىسـىمۇ ئىشـتىپ قالغـان سـەۋەبتىن قىلىنىدىغـان 

سـەجدە دېگەنلىكتـۇر. 

تىالۋەت سەجدىسىنىڭ بۇيرۇلىشى

ئالـالھ تائـاال قۇرئـان كەرىمـدە قۇرئـان ئوقۇلغانـدا سـەجدە قىلمىغۇچىالرنـى 
َيْسـُجُدوَن﴾ يەنـى )ئۇالرنىـڭ  سـۆكۈپ مۇنـداق دېگـەن: ﴿َوِإَذا قُـِرَئ َعَلْيِهـُم اْلُقـْرآُن الَ 

يېنىـدا قۇرئـان ئوقۇلغـان چاغـدا نېمىشـقا سـەجدە قىلمايـدۇ؟()1). 

ئىبنـى ئۆمـەر رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىسـتە مۇنداق 
كەلگەن: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم بىزگە سـەجدە ئايىتى بار سـۈرىنى ئوقۇپ 
بەرگىنىـدە سـەجدە قىالتتىـى ۋە بىزمـۇ بىرگـە دەرھـال سـەجدە قىالتتـۇق، 
ھەتتـا سـەجدە قىلىـش ئۈچـۈن پىشـانىمىزنى قويغىلى يەر تاپالمـاي قالىدىغان 

چاغالرمـۇ بوالتتى«)2). 

تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ھۆكمى

قىلىـش  سـەجدىنى  بـۇ  ھالـالردا  قىلغـان  كېـرەك  سەجدىسـىنى  تىـالۋەت 
ھەنەفىـي مەزھىپىگـە كـۆرە ۋاجىپتـۇر. ئەممـا باشـقا كـۆپ سـانلىقى مەزھـەپ 

سـۈننەتتۇر)3). سەجدىسـى  تىـالۋەت  نەزىرىـدە  ئالىملىرىنىـڭ 

تىالۋەت سەجدىسىنى قىلىشقا ساالھىيەتلىك بولۇشنىڭ شەرتلىرى

شـەرتلىرى  بولۇشـىنىڭ  سـاالھىيەتلىك  قىلىشـقا  سەجدىسـىنى  تىـالۋەت 
خـۇددى نامازنىـڭ شـەرتلىرىنىڭ ئۆزىـدۇر، يەنـى مۇسـۇلمان، بالىـغ، ئاقىـل 

ئىنشىقاق سۈرىسى 21 - ئايەت.  (1(
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.  (2(

فقه السنة )فىقھۇسسۈننە( 1-توم، 240-بەت.  (3(
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بولـۇش، تاھارەتسـىزلىك، جۇنۇپلـۇق ۋە پاسـكىنىلىقالردىن خالىـي بولـۇش، 
ئـەۋرەت جايالرنـى يۆرگـەش، قىبلىگـە قـاراش، نىيـەت قىلىـش قاتارلىقالردىن 
يەتمىگـەن  باالغەتكـە  كاپىرغـا،  قىلىـش  سەجدىسـىنى  تىـالۋەت  ئىبـارەت. 
بالىالرغا، سـاراڭالرغا ۋە ھەيزدار ياكى نىفاسـدار ئايالالرغا ۋاجىپ ئەمەسـتۇر)1). 

تىالۋەت سەجدىسىنى قىلىشنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەۋەبلەر

تىالۋەت سەجدىسىنى ۋاجىپ قىلىدىغان سەۋەبلەر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر:

1. سـەجدە ئايىتىنى ئوقۇش. مەيلى نامازدا بولسـۇن، مەيلى ناماز سـىرتىدا 
بولسـۇن، مەيلـى ئـۆزى پاڭ بولۇپ، ئوقۇغانلىرىنى ئۆزى ئاڭلىمىغان بولسـۇن، 
ھـەر ھالەتتـە سـەجدە ئايىتىنـى ئوقۇغان كىشـىگە تىالۋەت سەجدىسـى قىلىش 

بولىدۇ. ۋاجىپ 

2. سـەجدە ئايىتىنى ئاڭالش ياكى ئىختىيارسـىز ئىشـتىپ قېلىش. قانداقال 
سـەۋەب بىلەن بولمىسـۇن، سـەجدە ئايىتىنى ئىشـتكەن كىشى ئۈچۈن سەجدە 

قىلىش ۋاجىپتۇر.

3. جامائـەت بىلـەن نامـاز ئوقۇغانـدا ئىمامنىـڭ سـەجدە ئايىتىنـى ئوقۇشـى. 
گەرچە جامائەت ئىمامنىڭ سەجدە ئايىتىنى ئوقۇغانلىقىنى تولۇق ئاڭقىرالمىغان 
بولسـىمۇ، ئىمـام سـەجدە قىلغـان ھامـان جامائەتنىـڭ بىرگە سـەجدە قىلىشـى 

ۋاجىپتۇر)2). 

تىالۋەت سەجدىسى قىلىش ۇئسۇلى

نامازدىكـى سـەجدىگە ئوخشـاش باشـنى يەرگـە قويـۇش ئۈچـۈن ﴿َاهللُ اَْكبـَـْر﴾ 
كۆتۈرۈلمەيـدۇ.  قولـالر  ئەممـا  ئېيتىىلىـدۇ.  تەكبىـر  دەپ  ئەكبـەر(  )ئالالھـۇ 
ْااَلْعلـَى﴾   َ نامازنىـڭ سەجدىسـىدە ئوقۇلىدىغـان ﴿ُسـْبَحَان َربِّ ئادەتتـە  سـەجدىدە 
)سـۇبھانە رەببيـەل ئەئـال( ئـۈچ قېتىـم ئوقۇلىـدۇ. سـەجدىدىن تـۇرۇش ئۈچۈن 
يەنـە تەكبىـر ئېيتىلىـدۇ. سـەجدىگە بېرىـش ۋە تـۇرۇش ئۈچـۈن ئېيتىلىدىغان 
ھـەر ئىككـى تەكبىر سـۈننەتتۇر. تىالۋەت سەجدىسـىدە تەشـەھھوتتا ئولتۇرۇش 
)ئەتتەھىياتـۇ ئوقـۇش(، بىـر نەرسـە ئوقۇش ۋە سـاالم بېرش يوقتـۇر. تىالۋەت 

سەجدىسـى بىـرال سـەجدىدۇر.
نور اإليضاح وجناة األرواح 34 - بەت.  (1(

الفقه اإلسالمي وأدلته 2 - توم 117 - بەت.  (2(
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تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ۋاقتى

سـەجدە ئايىتىنـى ئوقۇغـان ياكـى ئاڭلىغـان كىشـى نامـازدا بولسـا دەرھـال 
تەكبىـر ئېيتقـان ھالـدا، بىـر قېتىمـال سـەجدە قىلىـدۇ، يەنـە تەكبىـر بىلـەن 
ئورنىدىن تۇرۇپ، نامازنىڭ كەلگەن يېرىدىن داۋامالشتۇرىدۇ. ئەگەر نامازنىڭ 
سـىرتىدا بولسـا ئۇنـى دەرھـال قىلىـش زۆرۈر ئەمـەس. بەلكى ئالدىرىماسـتىن، 
تاھارىتـى بولمىسـا تاھـارەت ئالغانـدا قىلىۋەتسـە بولىـدۇ. ئەگـەر بۇ سـەجدىنى 

ئۇنتـۇپ قالسـا قازاسـى كەلمەيدۇ.

تىالۋەت سەجدىسى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان شەرتلەر

سـەجدە ئايىتىنى ئاڭلىغان كىشـىنىڭ سـەجدە قىلىشـىنىڭ ۋاجىپ بولۇشـى 
ئۈچۈن سـەجدە ئايىتىنى ئوقۇغۇچىنىڭ ئىنسـان بولۇشـى، ئويغاق ۋە ئەقىل _ 
ھۇشـى جايىدا بولغان بىرى بولۇشـى شـەرتتۇر. شـۇنىڭدەك، سەجدە ئايىتىنى 
غۇسلى قىلىشى كېرەك بولۇپ قالغان جۇنۇپ كىشىدىن ياكى ھەيزدار )ئايلىق 
ئادىتـى كەلگـەن( ياكـى نىفاسـدار )تۇغۇتلـۇق( ئايالدىن ياكـى كاپىردىن ياكى 
ئەقلـى جايىـدا بولغـان كىچىـك بالىدىـن ياكـى مەسـتىن ئاڭلىغـان كىشـىگىمۇ 

تىـالۋەت سەجدىسـى قىلىش ۋاجىپتۇر.

ئەگـەر كىشـى سـەجدە ئايىتىنـى سـىنئالغۇ، ئـۈن ئالغـۇ پالسـتىنكىلىرىدىن 
ۋە سـۆزلەيدىغان پاپـۇگاي قۇشـىدىن ئاڭلىسـا تىـالۋەت سەجدىسـى قىلىشـنى 
كېـرەك قىلمايـدۇ. شـۇنىڭدەك، سـەجدە ئايىتىنـى ئۇيقـۇدا جۆيلـۈپ ئوقۇغـان 
بىرىدىـن ياكـى ھۇشـىنى يۇقاتقـان كىشـىدىن ياكـى تېخـى ئەقىـل تاپمىغـان 
نارىسـىدە بالىدىـن ئاڭلىغـان كىشـىگىمۇ تىـالۋەت سەجدىسـى قىلىـش كېـرەك 
بولمايـدۇ. چۈنكـى، بـۇالردا ئىـدراك بولمىغانلىقـى ئۈچـۈن بـۇ ئوقـۇش توغـرا 

ئوقـۇش قاتارىغـا كىرمەيـدۇ)1). 

كۆپ سەجدە ائيىتىنى وئقۇسا كۆپ قېتىم سەجدە قىلىش كېرەكمۇ؟

سـەجدە ئايىتىدىـن بىرىنـى بىـر ئورۇندا تـۇرۇپ كۆپ قېتىم تەكـرار ئوقۇغان 
كىشـى ئۈچۈن بىر قېتىمال سـەجدە قىلىش كۇپايە قىلىدۇ. ئەگەر شـۇ سـەجدە 
ئايىتىنـى بىرقانچـە ئورۇنـدا ئوقۇغـان كىشـىگە قانچـە قېتىـم ئوقۇغـان بولسـا 

شـۇنچە قېتىـم تىالۋەت سەجدىسـى قىلىـش ۋاجىپتۇر.
اللباب شرح الكتاب 1 _ توم 59 _ بەت، الفقه اإلسالمي 2 _ توم 111 _ بەت.  (1(
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ئەممـا بىـر ئورۇنـدا ياكـى بىرقانچـە ئورۇنـدا بىرقانچـە سـەجدە ئايىتىنـى 
ئوقۇغان كىشـىنىڭ قانچە سـەجدە ئايىتى ئوقۇغان بولسـا شـۇنچىلىك سـەجدە 
قىلىشـى ۋاجىپتـۇر. ئوقۇغۇچـى ۋە ئاڭلىغۇچـى بـۇ ھۆكۈمـدە ئوخشاشـتۇر)1). 

قۇرئـان ئوقۇغانـدا سـەجدە ئايىتىنـى قالـدۇرۇپ قويـۇپ ئوقـۇش مەكـرۇھ 
تەھرىمىـدۇر. چۈنكـى بـۇ قۇرئـان كەرىمنىـڭ تەرتىپىنـى بۇزغانلىـق بولىـدۇ)2). 

سەجدە ائيەتلىرىنى ۆئز ىئچىگە ائلغان سۈرىلەر ۋە ائيەتلەر

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 
19 _ ئايەت. 14. ئەلەق 

مراقي الفالح 84 - بەت.  (1(
الدر املختار 1 - توم 729 – 732 - بەتلەر.  (2(
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قازا نامازالر ھەققىدىكى مەسىلىلەر

قـازا _ بەلگىلەنگـەن ۋاقتى چىقىپ كەتكەن ئىبادەتلەرنى كېيىن ئورۇنداش 
دېگەنلىكتۇر.

مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ نامازالرنـى ۋاقتىـدا ئـادا قىلىشـقا ئەھمىيـەت بېرىشـى 
ناھايىتـى مۇھىـم بولغان بىر دىنىي مەجبۇرىيەتتۇر. ئۆزۈرسـىز تۇرۇپ نامازالرنى 
ۋاقتىدىـن كەينىگـە سـۈرۈش گۇناھتـۇر. چۈنكـى ئالـالھ تائـاال: ﴿ھەقىقەتـەن 
نامـاز مۇئمىنلەرگـە ۋاقتـى بەلگىلەنگـەن پـەرز قىلىنـدى﴾)1) دېگـەن سـۆزىدە، 
بـەش ۋاخ نامازنىـڭ پـەرز ئىكەنلىكىنى ئېالن قىلىش بىلەن بىرگە، نامازالرنى 
كېچىكتۈرمەسـتىن، بەلگىلەنگـەن شـۇ مەلـۇم ۋاقىتـالر ئىچىـدە ئادا قىلىشـنىڭ 
پـەرز ئىكەنلىكىنـى جاكارلىغـان. نامـاز ۋاقىتلىرىغـا رىئايـە قىلماسـلىق ئالـالھ 

تائاالنىـڭ بەلگىلىمىسـىگە ئاسـىيلىق قىلغانلىقتۇر.

نامازالرنى كېچىكتۈرۈشنىڭ ۆئزۈرلىرى

ئۇيقۇ ياكى ئۇنتۇپ قالغانلىق سـەۋەبىدىن ۋاقتىدا ئوقۇيالمىغان نامازالرنىڭ 
قازاسـىنى ئويغانغـان ياكـى ئېسـىگە ئالغـان ھامـان ئوقۇسـا قـازا قىلغانلىقنىڭ 
)كېىچىكتۈرگەنلىكنىـڭ( گۇناھـى ئەپـۇ قىلىنىـدۇ. چۈنكـى ئۇيقـۇ ۋە ئۇنتـۇش 
ئۆزۈرلىـرى شـەرىئەتتە ئېتىـراپ قىلىنغـان ئۆزۈرلـەردۇر. بـۇ ھەقتـە پەيغەمبـەر 
ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دەيـدۇ: »نامازنـى ئۇنۇتقـان كىشـى ئېسـىگە كەلگـەن 
ھامان ئوقۇسـۇن. بۇنىڭغا ئۇنىڭدىن باشـقا كاپارەت يوقتۇر«)2). يەنى ۋاقتىدا 
ئوقۇيالمىغان بولسىمۇ، ئېسىگە كەلگەن ۋاقىتتا ئوقۇسا، ئۇ، ۋاقتىدا ئوقۇلغان 
نامازغـا ئوخشـاش قوبـۇل قىلىنىـدۇ ۋە كېىچىكتۈرگەنلىكنىـڭ گۇناھىمۇ ئۇنىڭ 

بىلـەن يوققـا چىقىـدۇ دېگەنلىكتۇر.

ئەممـا نامازنـى قەسـتەن )يەنـى، ھورۇنلـۇق، دۇنيـا ھەلەكچىلىكـى، نامـاز 
سۈرە نىسا 103 – ئايەت  (1(
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.  (2(
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ۋاقتىغـا ئەھمىيـەت بەرمەسـلىك سـەۋەبىدىن( قـازا قىلىـپ ئوقۇغـان كىشـى 
گۇناھـكار بولىـدۇ. بىـراق ئوقۇغـان نامىـزى ئـادا تاپقـان بولىـدۇ.

نامازنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىغا تۈرتكە بولغان ۆئزۈرلەر

ھەيـز ۋە نىفاسـدار ئايالالردىـن نامازنىڭ كەچـۈرۈم قىلىنىدىغانلىقىدا، بارچە 
ئىسـالم مەزھەپلىـرى بىـردەك ئىتتىپاقتـۇر. بـۇ سـەۋەبتىن، ھەيـز ۋە نىفاسـلىق 
ھاللىرىـدا بولغـان ئايالالرنىـڭ بـۇ ئەسـنادا ئوقۇمىغـان نامازلىرىنىڭ قازاسـىنى 

ئوقۇمايدۇ.

شـۇنداقال، ئەمدىـال مۇسـۇلمان بولغـان كىشـى ئۈچۈنمـۇ بـۇرۇن كاپىرلىـق 
ھالىتىـدە ئوقۇمىغـان نامازالرنىڭ قازاسـى يۈكلەنمەيـدۇ. چۈنكى ئۇ بۇرۇن ناماز 
ئوقۇشـتىن جاۋابكار سـانالمايدۇ. ئەمما ھۇشـىنى يوقاتقان ياكى سـاراڭ بولغان 
كىشـىنىڭ ھۇشسـىزلىقى ياكـى سـاراڭلىقى ئالتـە ۋاخ نامازنىـڭ ۋاقتىغىچىلىـك 
داۋام قىلغـان بولسـا، ئۇنىڭغـا قـازا كەلمەيـدۇ. بەلكـى ئەپـۇ قىلىنىـدۇ. ئەگـەر 
بـەش ۋاخ نامازنىـڭ ۋاقتـى ئۆتۈشـتىن بـۇرۇن ئوڭشـالغان بولسـا، سـاراڭلىقىدا 

ياكـى ھۇشسـىزلىقىدا ئوقۇيالمىغـان نامازلىرىنىـڭ قازاسـىنى قىلىدۇ.

يېنىـپ  دىندىـن  كېيىـن  مۇسـۇلمان  )ئەسـلىدە  مۇرتـەد  شـۇنىڭدەك، 
مۇرتەدلىـك  بۇرۇنقـى  كېيىـن،  قايتقاندىـن  ئىمانغـا  كىشـى(  بولغـان  كاپىـر 
ۋاقىتلىرىدىكـى نامازالرنىـڭ قازاسـىنى قىلمايدۇ. چۈنكى مۇرتەد بولغان كىشـى 
بارلىـق ئەمەللىـرى بېـكار بولـۇپ، خـۇددى ئەسـلىدىن كاپىـر بولغـان كىشـىگە 
ئوخشاشـتۇر. كاپىرغـا نامـاز پـەرز ئەمـەس. ئالـالھ تائاال قۇرئان كەرىمـدە: ﴿َوَمن 
نـْيَـا َواآلِخـَرِة َوُأْولَئِـَك َأْصَحـاُب النَّـاِر  يـَْرتَـِدْد ِمنُكـْم َعـن ِدينِـِه فـََيُمـْت َوُهـَو َكاِفـٌر فَُأْولَئِـَك َحِبطَـْت َأْعَماُلُـْم ِف الدُّ
ُهـْم ِفيَهـا َخالِـُدوَن﴾ يەنـى )سـىلەردىن كىمكـى ئـۆز دىنىدىـن قايتىـپ كاپىـر پېتـى 
ئۆلسـە، ئۇنىـڭ ئەمەللىـرى دۇنيـا ۋە ئاخىرەتتـە بىـكار بولۇپ كېتىـدۇ. بۇنداق 

ئادەملـەر دۇزاخ ئەھلىـدۇر ۋە دۇزاختـا مەڭگـۈ قالغۇچىـالردۇر()1). 

شـۇنداقال، ئـۇ مۇرتـەد بولۇشـتىن ئىلگىـرى ھەج قىلغان بولسـا، بۇ ھەجنى 
قايتا قىلىشـى الزىم كېلىدۇ. چۈنكى بۇرۇن قىلغان ھەججىسـى مۇرتەد بولۇش 

سـەۋەبى بىلـەن بېكار بولـۇپ كەتكەن بولىدۇ)2). 
بەقەرە سۈرىسى 217 - ئايەت.  (1(

رد احملتار 1 – توم 688 - بەت، الدر املختار 1 - توم 330 - بەت.  (2(
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نامـاز مەيلـى ئـۆزۈر تۈپەيلـى قـازا بولغـان بولسـۇن، مەيلـى ئۆزۈرسـىز قـازا 
پۈتـۈن  قىلىـش  ئـادا  دەرھـال  كېچىكتۈرمەسـتىن  ئۇنـى  بولسـۇن،  بولغـان 

پـەرزدۇر)1).  بىلـەن  ئىتتىپاقـى  بىـردەك  فىقھىشۇناسـالرنىڭ 

قازا نامازالرنى وئقۇش ۇئسۇلى

)ئـۆز  مۇقىـم  مەيلـى  بولسـۇن،  ئۈسـتىدە  سـەپەر  مەيلـى  نامـازالر  قـازا 
يۇرتىـدا( بولسـۇن، قازاغـا قالدۇرۇلغـان ۋاقىتتىكـى ئۇسـۇلى بويىچـە ئوقۇلىدۇ. 
مەسـىلەن: سـەپەر ئۈسـتىدە ئوقۇمـاي قـازا قىلغـان نامازالرنـى مۇقىـم ھالىتىـدە 
ئوقۇماقچـى بولغـان كىشـى بـۇ نامازالرنـى سـەپەردىكى ئۇسـۇلى بويىچە قەسـىر 
قىلىپ)قىسـقارتىپ(، تـۆت رەكئەتلىـك پـەرز نامازالرنى ئىككـى رەكئەت قىلىپ 
ئوقۇيـدۇ. ئەگـەر مۇقىـم ھالىتىـدە قـازا قىلغـان نامازالرنى سـەپەردە ئوقۇماقچى 

بولغانـدا تـۆت رەكئـەت قىلىـپ تولـۇق ئوقۇيـدۇ.

قازا قىلىنغان نامازالر ئەسـلىدىكى قائىدىسـى بويىچە ئوقۇلىدۇ. مەسـىلەن: 
قازاسـىنى ئوقۇماقچى بولغان ناماز پىشـىن نامىزىغا ئوخشـاش قىرائىتى مەخپى 
ئوقۇلىدىغـان نامـاز بولسـا قىرائـەت مەخپـى ئوقۇلىـدۇ. ئەگەر خۇپتـەن نامىزىغا 
ئوخشـاش قىرائىتى ئاشـكارا ئوقۇلىدىغان نامازالردىن بولۇپ، ئۆزى ئىمام بولسـا 
قىرائـەت ئاشـكارا ئوقۇلىـدۇ. ئەگـەر بـۇ نامازنـى ئـۆز ئالدىغـا يالغـۇز ئوقۇماقچى 

بولسـا قىرائەتنـى ئىچىـدە ئوقۇش ياكـى ئاۋازلىق ئوقـۇش ئىختىيارىدۇر)2). 

قازا نامازالرنى وئقۇشنىڭ تەرتىپى

قازا نامازالرنى ئوقۇشـتا، قازانىڭ شـۇ ۋاقىتتىكى ناماز ئارىسـىدىكى تەرتىپكە 
رىئايـە قىلىنىـدۇ. يەنـى، ئاۋۋال ئۈسـتىمىزدىكى قازا نامازالرنـى ئوقۇپ بولۇپ، 
ئاندىـن شـۇ ۋاقىتنىـڭ نامىزىنـى ئوقۇشـىمىز كېـرەك. مەسـىلەن: بىـراۋ بامدات 
نامىزىنـى ۋاقتىـدا ئوقۇيالمىغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ قازاسـىنى پىشـىن ۋاقتىـدا 
ئوقۇماقچـى بولسـا، ئـاۋۋال ئۇنىـڭ قازاسـىنى ئوقـۇپ بولـۇپ، ئاندىـن كېيىن، 

پىشـىن نامىزىنـى ئوقۇشـى كېـرەك )يەنـى ۋاجىپتۇر(.

ئەگەر كىشـى قازا قىلغان نامازنى بىلىپ تۇرۇپ ئۇنى ئوقۇماسـتىن ۋاقىتنىڭ 
نامىزىنـى ئوقۇسـا، ئۇنىـڭ بـۇ ئوقۇغان نامىزى قوبۇل بىلەن رەدنىڭ ئارىسـىدا 

الفقه اإلسالمي وأدلته 2 - توم 137 - بەت.  (1(
اللباب شرح الكتاب 1 - توم 110 - بەت.  (2(
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تۇرىـدۇ. مەسـىلەن: بىـراۋ بامـدات نامىزىنـى قـازا قىلغانلىقىنى بىلىـپ تۇرۇپ، 
ئـاۋۋال ئۇنـى ئوقۇماسـتىن پىشـىن نامىزىنـى ئوقۇغـان بولسـا، پىشـىن نامىـزى 
ئارىسـىدا تـۇرۇپ قالىـدۇ. ئەگـەر ئـۇ، ئۈسـتىدىكى  قوبـۇل بىلـەن رەدنىـڭ 
بامداتنىـڭ قازاسـىنى ئوقۇماسـتىن، يەنـە ئەسـىر نامىزىنـى ئوقۇغـان بولسـا، 
ئەسـىر نامىزىمـۇ قوبـۇل بىلـەن رەدنىـڭ ئارىسـىدا تـۇرۇپ قالىـدۇ. ئەتىسـى 
بامـدات نامىزىنىـڭ ۋاقتـى چىققۇچىلىـك بـۇ ھۆكـۈم مۇشـۇنداق داۋام قىلىـدۇ. 
يەنـى ئوقۇغـان نامازلىـرى يۇقىرىقىـدەك ئىككى ئارىدا قالىـدۇ. ئىمام ئەزەم ئەبۇ 
ھەنىپىنىـڭ كۆرىشـىچە: يۇقىرىقـى مۇئەللەقتـە قالغـان نامـازالر نەپلـە نامىزىغـا 
ھېسـاب بولىدۇ. پەرز ئادا تاپمايدۇ. ئەبۇ يۇسـۇف ۋە مۇھەممەدنىڭ كۆرىشـىچە: 

يۇقىرىقـى نامـازالر باتىلدۇر.

ھـەر ئىككـى قاراشـنىڭ خۇالسىسـى يۇقىرىقى نامازالرنى قايتىدىن ئوقۇشـنى 
الزىـم قىلىدۇ)1). 

قازا نامازالرنى وئقۇشتا تەرتىپنىڭ ەئمەلدىن قېلىشى

تەرتىپ تۆۋەندىكى ئۈچ ھالدا ئەمەلدىن قالىدۇ:

1. قـازا قىلىنغـان نامازالرنىـڭ سـانى )ۋىتىردىـن باشـقا( ئالتـە ۋاخقا يېتىپ 
قالغان بولسـا، يەنى بىر كۈنلۈك بەش ۋاخ نامازنىڭ ھەممىسـى يەنە ئەتىنىڭ 
بىـر ۋاخ نامىـزى بولـۇپ، جەمـى ئالتـە ۋاخ نامـاز ياكـى ئۇنىڭدىنمـۇ كـۆپ ناماز 
قـازا بولغـان بولسـا، تەرتىـپ ئەمەلدىـن قالىـدۇ. بـۇ نامازالرنـى قاچان خالىسـا 
شـۇ ۋاقىتتا ئوقۇپ ئادا قىلسـا بولۇۋېرىدۇ. بۇ ئىسـالم شەرىئىتىنىڭ كىشىلەرنى 
قىيىـن ئىشـقا تەكلىـپ قىلماسـلىقتىن ئىبـارەت كەڭچىلىكلىرىدىـن بىـرى ۋە 
ئالـالھ تائاالنىـڭ بەندىلىرىگـە بولغان شـەپقىتىنىڭ ئىپادىسـىدۇر. چۈنكى قازا 
قىلىنغـان نۇرغـۇن نامازالرنـى تەرتىـپ بىلـەن ئوقـۇش تەلـەپ قىلىنغان بولسـا 

ئىـدى، بـۇ نامـاز كىشـىلەرگە ئەلۋەتتـە ئېغىر كەلگـەن بوالتتى.

2. ۋاقىتنىـڭ تارلىقـى يەنـى شـۇ ۋاقىتتىكـى نامازنىـڭ ۋاقتـى قـازا نامـازالر 
پىشـىن  مەسـىلەن:  كەلسـە،  تـار  ئوقۇشـقا  نامىزىنـى  ۋاقىتنىـڭ  شـۇ  بىلـەن 
نامىزىنىـڭ ئاخىرىقـى ۋاقتـى بولـۇپ قېلىـپ پىشـىندىن ئـاۋۋال قـازا نامازالرنـى 
ئوقۇپ ئاندىن پىشـىن نامىزىنى ئوقۇشـقا ۋاقىت يېتىشـمىگەنلىكتىن، نامازنىڭ 

بدائع الصنائع 1 - توم 131- بەت، الدر املختار 1 - توم 679 – 685 - بەتلەر، مراقي الفالح 75 -   (1(
بەت.
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ۋاقتـى چىقىـپ كېتىـپ ئوقۇماقچـى بولغـان پىشـىن نامىزىنىمـۇ قـازا قىلىـپ 
قويماسـلىق ئۈچـۈن تەرتىپكـە رىئايـە قىلماسـتىن، ئـاۋۋال پىشـىن ئاندىـن قازا 

نامازلىـرى ئوقۇلىـدۇ.

3. ئۇنتـۇش يەنـى شـۇ ۋاقىتتىكـى نامازنـى ئوقۇيدىغـان چاغـدا ئۈسـتىمىزدە 
قـازا نامـاز بارلىقىنـى ئۇنتـۇپ قالغانلىقتىـن، ئـاۋۋال قازانـى ئـادا قىلماسـتىن 
شـۇ ۋاقىتنىـڭ نامىزىنـى ئوقۇغـان بولسـاق نامـاز دۇرۇسـتۇر. تەرتىـپ ئەمەلدىن 
قالغـان بولىـدۇ. چۈنكـى ئالـالھ تائـاال ئۇنتـۇپ قالغاننىـڭ ئۆزرىسـىنى قوبـۇل 
قىلىـدۇ. قـازا نامازالرنـى كېيىـن ئوقۇسـىمۇ بولىـدۇ. پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم 
ياكـى  ئۇنۇتقانلىقتىـن  خاتالىقتىـن،  ئۇممىتىمنىـڭ  »ئالـالھ  ھەدىسـتە:  بىـر 

زورالنغانلىقتىـن سـادىر قىلغـان گۇناھلىرىنـى كەچۈرۈۋەتتـى«)1). 

رىئايـە  تەرتىپكـە  ئوقۇشـتىكى  نامازالرنـى  قـازا  ھالەتتـە،  ئـۈچ  يۇقىرىقـى 
قىلىنمايـدۇ. چۈنكـى تەرتىـپ بـۇ ئـۈچ ھالەتتـە ئەمەلدىـن قالغـان بولىـدۇ. 
تەرتىـپ بۇزۇلغـان ئىكـەن، قـازا نامازالرنـى، نامـاز ئوقـۇش مەنئـى قىلىنغـان 

ۋاقىتـالر سـىرتىدا قايسـىبىر ۋاقىتتـا ئوقۇسـا ئـادا تاپىـدۇ. 

قازاسى وئقۇلىدىغان نامازالر

نامىزىنىـڭ  بامـدات  ۋە  نامىـزى  ۋىتىـر  پەرزلىـرى،  نامازنىـڭ  ۋاخ  بـەش 
سـۈننىتىنىڭ قازاسـى )ئەگـەر پـەرزى بىلـەن بىرگـە قـازا بولغـان بولسـا ۋە 
پىشـىن ۋاقتىغىچە ئوقۇماقچى بولسـا( ئوقۇلىدۇ. ئەمما، جۈمە، ھېيت، جىنازە 
نامازلىـرى ۋە بـەش ۋاخ نامازنىـڭ سـۈننەتلىرىنىڭ قازاسـى ئوقۇلمايـدۇ. قـازا 
بولغـان نامازالرنـى نامـاز ئوقـۇش مەنئـى قىلىنغـان ۋاقىتالردىـن باشـقا كېچە _ 

كۈندۈزنىـڭ قايسـىبىر ۋاقىتلىرىـدا ئوقۇشـقا بولىـدۇ)2). 

ئىبنى ماجە رىۋايىتى.  (1(
نور اإليضاح وجناة األرواح 32 - بەت.  (2(



131

نامازالرنى جەمئى قىلىپ ئوقۇش مەسىلىسى

شـافىئىي، ھەنبەلىـي ۋە مالىكىـي مەزھەپلىرىگە كۆرە، سـەپەردە، يامغۇرلۇق 
ياكـى قاتتىـق سـوغۇق كۈنلـەردە، ھاجىـالر ئۈچـۈن ئەرەفـات كۈنىـدە پىشـىن 
نامىزى بىلەن ئەسىر نامىزىنى پىشىن ياكى ئەسىر ۋاقتىدا، شام نامىزى بىلەن 
خۇپتـەن نامىزىنـى شـام ياكـى خۇپتـەن ۋاقتىـدا جەمئـى قىلىـپ )ئىككىسـىنى 

ئارقـا –ئارقىدىـن بىـر ۋاقىتتا( ئوقـۇش جائىزدۇر. 

ئىككـى نامازنـى ئالدىنقىسـىنىڭ ۋاقتىـدا جەمئـى قىلىـپ ئوقـۇش »جەمئـى 
تەقدىـم«، ئىككـى نامازنـى كېيىنكىسـىنىڭ ۋاقتىـدا جەمئـى قىلىـپ ئوقـۇش 

»جەمئـى تەخىـر« دەپ ئاتىلىـدۇ.

1. يولۇچىـالر نامازالرنىـڭ قـازا بولـۇپ كېتىشـىدىن ئەنسىرىسـە بىرىنچـى 
ئاندىـن  بىرىنچىسـىنى  ئـاۋۋال  كېچىكتـۈرۈپ،  ئـاز  بىـر  ۋاقتىنـى  نامازنىـڭ 
پەيغەمبـەر  بولىـدۇ.  ئوقۇسـا  قىلىـپ  جەمئـى  ۋاقىتتـا  بىـر  ئىككىنچىسـىنى 
ئەلەيھىسسـاالمنىڭ سـەپەردە نامازنـى جەمئـى قىلغانلىقـى ھەققىـدە كەلگـەن 

كۆپتـۇر.  ھەدىسـلەر  كۈچلـۈك 

2. كېسـەل سـەۋەبى بىلـەن نامازالرنـى جەمئـى قىلمىسـا مۇشـەققەت تارتىپ 
قېلىشـى ئېنىـق بولغـان كىشـىلەر ئىككـى نامازنـى بىـر ۋاقىتتا ئوقۇسـا بولىدۇ. 
ئىمـام مۇسـلىم رىۋايـەت قىلغان بىر ھەدىسـتە مۇنداق كەلگـەن، ئىبنى ئابباس 
مۇنـداق دەيـدۇ: }َجَـَع َرُسـوُل اللِّ بـَـْيَ الظُّْهـِر َواْلَعْصـِر، َواْلَمْغـِرِب َواْلِعَشـاِء، اِبْلَمِدينَـِة، ِف غَـْيِ َخـْوٍف 
َوالَ َمطَـر{ يەنـى »پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مەدىنىـدە پىشـىن بىلـەن ئەسـىر 
نامىزىنى ۋە شـام بىلەن خۇپتەن نامىزىنى خەۋپسـىز ۋە يامغۇرسـىز ۋاقىتالردىمۇ 

جەمئـى قىلىپ ئوقۇغـان«)1). 

3. ئۆزۈرلـۈك )ھەمىشـە قېنـى ئېقىـپ تۇرىدىغان( ئايالـالر ئىككى نامازنى بىر 
ۋاقىتتـا ئوقۇسـا بولىـدۇ. ئىمـام مۇسـلىم رىۋايـەت قىلغان بىر ھەدىسـتە مۇنداق 

»سەھىھ مۇسلىم« 5 - توم 178 - بەت.  (1(
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دەپ قەيت قىلىنغان: } َانَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسـلََّم َاَمَر َسـْهَلة بِْنِت ُسـَهْيٍل َوَحَْصة بِْنِت َجْحٍش 
َلمَّا َكانـََتا ُمْسـَتَحاَضتـَْيِ بَِتْأِخْيِ الظُّْهِر َوتـََعِجْيِل اْلَعْصِر َواْلَْمِع بـَيـْنـَُهَما ِبَغْسـل َواِحٍد{ يەنى »سـۇھەيل 
قىزى سـەھلە بىلەن جەھش قىزى ھەمسـە ئىككىسـىنىڭ ئۆزۈرلۈك ۋاقىتلىرىدا 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم ئۇالرنـى پىشـىننىڭ ۋاقتىنـى كەينىگـە، ئەسـىرنىڭ 
ۋاقتىنـى ئالدىغـا سـۈرۈپ، ئىككـى نامازنـى بىـر ۋاقىتتـا، بىـر تاھـارەت بىلـەن 

ئوقۇشـقا ئەمـر قىلغان.«)1) 

4. بـاال ئېمىتىدىغـان ئايـال ئۈچـۈن بوۋىقىنىـڭ تەرەتلىرىدىـن كىيىمىنـى 
ھەمىشـە يۇيـۇپ بولـۇش قىيىـن بولغانلىقتىـن، – ئالدىنقـى نامازنىـڭ ۋاقتىنى 
ئاخىرقـى ۋاقتىغىچىلىـك كېچىكتـۈرۈپ، ئىككىنچـى نامازنىـڭ ئاۋۋالقـى ۋاقتىدا 
_ ئىككـى نامازنـى جەمئـى قىلىـپ بىـر ۋاقىتتـا ئوقۇشـنى ئىسـالم فىقھىشـۇناس 

ئالىملىـرى دۇرۇس سـانايدۇ)2).

5. سـۈيدۈكى توختىمايدىغـان ئۆزۈرلـۈك كىشـى ھـەر نامازغا ئايرىـم تاھارەت 
ئېلىشـقا ئاجىـز كەلسـە، ئۇنىـڭ ئىككـى نامازنـى بىـر ۋاقىتتـا بىـر تاھـارەت 
بىلەن ئوقۇشـى جائىز سـانالغان. مۇندىن باشـقا قاتتىق سـوغۇق ياكى قاتتىق 
يامغۇرلـۇق كۈنلـەردە نامازالرنى جەمئى قىلىـش جائىز كۆرۈلگەن. بىراق بۇنىڭ 
شـەرتى: جەمئـى قىلمىسـا مۇشـەققەت ياكـى تـەن سـاقلىققا زىيـان يېتىدىغـان 
شـارائىتتا بولسـا جەمئـى قىلىشـقا بولىـدۇ. ئۇنـداق بولمىسـا جائىـز ئەمەس)3). 

كېمە، ائيروپىالن ۋە ماشىنىدا ناماز وئقۇش مەسىلىسى

قاتنـاش  قاتارلىـق  ئاپتوموبىـل  پويىـز،  ئايرۇپىـالن،  كېمـە،  پاراخـوت، 
قۇراللىرى ئۈسـتىدە سـەپەر قىلغاندا، ئۆزۈرسـىز تۇرۇپمۇ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇش 
جائىزدۇر. پەرز، ۋاجىپ ۋە ھەر قانداق نامازالرنى شـۇنداق ئولتۇرۇپ ئوقۇشـقا 

بولىـدۇ. بىـراق رۇكـۇ ۋە سـەجدىلەر بىلـەن ئوقـۇش شـەرتتۇر.

1. پاراخۇتتـا يۈرگەنـدە، نامازالرنـى ئـۆرە تـۇرۇپ ئادەتتىكىـدەك ئوقـۇش 
كېـرەك. چۈنكـى پاراخۇتتـا بـاش قېيىـش ياكـى يېقىلىـپ كېتىـش خەۋپـى 

ئوخشاشـتۇر. ئۆيگـە  پاراخـۇت  بولمايـدۇ. چۈنكـى 
ئىمام نەۋەۋىينىڭ »سەھىھ مۇسلىم شەرھى« 5 ـ توم 214 ـ بەت.  (1(

islamway.com مركز الفتوى إبشراف الدكتور عبد هللا فقيه  (2(
الفقه اإلسالمي وأدلته 2 - توم 359 - بەت.  (3(
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2. كېمىـدە يۈرگەنـدە كېمـە كىچىـك بولـۇپ، ئـۆرە تۇرسـا بېشـى قېيىـش 
ياكـى يېقىلىـش ئېھتىمالى بولسـا، ئولتۇرۇپ ئوقۇش جائىـزدۇر. پەرز، ۋاجىپ، 

سـۈننەت ۋە ھـەر قانـداق نامازنـى ئولتـۇرۇپ ئوقۇسـا بولىـدۇ.

3. ئايرۇپىالنـدا يۈرگەنـدە، ئورۇندۇقتىـن چىقىپ بوش جايالردا ئۆرە تۇرۇپ 
نامـاز ئوقۇشـقا )بـوش ئـورۇن تېپىلمىغانلىقتىـن( ئىمكانىيـەت بولمىغـان ياكـى 
ئـۆرە تۇرسـا بېشـى قايىدىغـان شـارائىتالردا، ئولتـۇرۇپ ئىشـارەت بىلـەن نامـاز 

ئوقـۇش جائىزدۇر.

ئىمكانسـىز  ھەقىقەتـەن  ئوقـۇش  تـۇرۇپ  ئـۆرە  يۈرگەنـدە،  ماشـىنىدا   .4
بولغانلىقتىـن، ئەگـەر نامازنـى كېىچىكتۈرسـە ئۇنىـڭ ۋاقتـى چىقىـپ كېتىـش 
ماشـىنىنىڭ  بىلـەن  ئىشـارەت  ئولتـۇرۇپ  شـارائىتالردا،  بولغـان  ئېھتىمالـى 
يۆنىلىشـىگە قـاراپ ئوقـۇش جائىـزدۇر. چۈنكـى ئالـالھ تائاال قۇرئـان كەرىمدە: 
تەقۋالىـق  ئالالھقـا  يېتىشـىچە  »كۈچۈڭالرنىـڭ  يەنـى:  ماَاْسـَتَطْعُتم﴾  هللَا  ﴿فاَتَـُّقـوا 
قىلىـڭالر« دەپ بۇيرىغـان. بۇنداق شـارائىتتا كۈچىمىزنىـڭ يەتكىنى ئولتۇرۇپ 

نامـاز ئوقـۇش بولغاچقـا، بـۇ نامـاز دۇرۇسـتۇر.

5. پـەرز، ۋاجىـپ، تەكىتلىـك سـۈننەت بولغـان نامازالردىـن باشـقا نەپلىگە 
ئوخشـاش نامازالرنـى ئۆزۈرسـىز ھالدىمـۇ، قايسـىبىر ۋاقىتتـا ئولتـۇرۇپ ياكـى 
ئىشـارەت بىلـەن ئوقـۇش جائىـزدۇر. بىـراق سـاۋاب جەھەتتە پەرقلىـق بولىدۇ. 
نەپلـە نامـازالر توغرۇلـۇق پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگـەن: »نەپلـە 
نامازالرنـى ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقـۇش ئەۋزەلـدۇر. ئولتـۇرۇپ ئوقۇغـان كىشـىگە ئـۆرە 

تـۇرۇپ ئوقۇغـان كىشـى ئېرىشـكەن سـاۋابنىڭ يېرىمـى بېرىلىـدۇ«)1).

ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. الفقه اإلسالمي وأدلته 2 - توم 54 - بەت.  (1(
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ئۈچىنچى بۆلۈم
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جامائەت نامىزى

جامائـەت سـۆزىنىڭ لۇغەتتىكـى مەنىسـى _ بىـر تۈركـۈم كىشـىلەرنىڭ بىـر 
جامائـەت  ئاتالغۇسـىدا  ئىسـالم  ئەممـا  دېگەنلىكتـۇر.  بولۇشـى  جـەم  يەرگـە 
مەسـجىدتە ياكـى ئۆيـدە ياكـى ھەرقانـداق بىر جايـدا توپلىنىپ نامـاز ئوقۇغان 

كۆرسـىتىدۇ. كىشـىلەرنى 

ئەممـا جامائـەت نامىـزى – پـەرز، ۋاجىـپ ۋە تەراۋىـھ نامازلىرىنـى ئىمامنىـڭ 
ئارقىسـىدا تـۇرۇپ ئـادا قىلىـش دېگەنلىكتـۇر.

جامائەت بىلەن ناماز ئوقۇش ئەرلەر ئۈچۈن تەكىتلىك سـۈننەتتۇر. جامائەت 
بىلـەن ئوقۇغـان نامازنىـڭ سـاۋابى ئـۆز ئالدىغـا يالغـۇز ئوقۇغـان نامازدىـن 27 

ھەسسـە ئارتـۇق بولدىغانلىقىنـى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم بايان قىلغان.

ئايالالرنىڭمـۇ جامائـەت بىلـەن نامـاز ئوقۇشـى جائىـز بولۇپـال قالماسـتىن، 
بەلكـى تولىمـۇ ياخشـىدۇ. ئۇالرمـۇ جامائـەت بىلـەن نامـاز ئوقۇغانـدا ئەرلەرنىڭ 

ئېرىشـكەن سـاۋابىغا ئوخشـاش سـاۋابقا ئېرىشـىدۇ.

مەسجىدكە بېرىشنىڭ ەئدەپلىرى

مەسـجىد ئالـالھ تائاالنىـڭ ئۆيـى، مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىبادەتگاھـى، تەلىـم 
_ تەربىيىـە ۋە ئۆگىنىـش ئورنىـدۇر. مەسـجىد يەنـە مۇسـۇلمانالرنىڭ قەلبىـدە 
مەسـجىدلەرگە  شـۇڭا  جـاي.  بىـر  بولغـان  ھۆرمىتـى  ۋە  ئورنـى  مۇقـەددەس 
تاھارەتسـىز كىرىشـكە بولمايـدۇ. نامـاز ئوقـۇش ئۈچۈن مەسـجىدكە كېلىشـنىڭ 

تۆۋەندىكىلـەر: ئەدەپلىـرى 

1. كەمتەرلىك بىلەن ئالالھ تائاالنىڭ ئۆيىگە كېرىش.

2. مەسـجىدكە كىرگەن ھامان ئولتۇرماسـتىن ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇش. 
)قايسـىبىر مەقسـەت بىلەن كىرگەن كىشىمۇ ئوقۇيدۇ(.
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3. سـاۋابنىڭ كۆپـرەك بولۇشـى ئۈچـۈن مەسـجىدكە سـالماق قـەدەم بىلـەن 
بېرىـش. چۈنكـى مەسـجىدكە بېرىـش ئۈچـۈن ئالغـان ھەربىـر قەدەمگـە ئايرىم 

سـاۋاب يېزىلىدۇ.

4. جامائـەت بىلـەن نامـاز باشـالنغىچىلىك قىبلىگـە قاراپ ئولتـۇرۇپ، ئالالھ 
تائاالنىـڭ زىكـرى بىلەن مەشـغۇل بولۇش.

5. ھەر قانداق چوڭ _ كىچىك گۇناھالر ئۈچۈن تەۋبىنى يېڭىالش.

6. نامـازدا تۇرغانـدا سـەپنى تـۈزەش، بـوش ئورۇنالرنـى تولـدۇرۇش. نامازدا 
سـەپنى تـۈزەش ناھايىتـى مۇھىمـدۇر. بـۇ مەسـىلە نامازنىـڭ دۇرۇس بولۇشـىغا 
ئاالقىدار بولۇپ، بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ كۆرسەتكەن: 
»سـەپلىرىڭالرنى تۈزەڭالر. ھەقىقەتەن سـەپنىڭ تۈز بولۇشـى نامازنىڭ تولۇق 

ئادا بولۇشـى دېگەنلىكتۇر«)1). 

7. نامازغا چىرايلىق كىيىنىپ بېرىش. ئىسالم دىنى گۈزەللىك ۋە پاكىزىلىق 
دىنـى بولغانلىقتىـن، ئـۇ كىشـىلەرنى ھەمىشـە مەدەنىيەتلىك ۋە پاكىز بولۇشـقا 
چاقىرىـدۇ. خۇسۇسـەن، مەسـجىدكە بارغانـدا كىيىملەرنـى تـۈزەپ، ئاالھىـدە 
گـۈزەل يارىشـىملىق ھالـدا بېرىـش سـاۋابتۇر. ئالـالھ تائـاال قۇرئـان كەرىمـدە 
مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿ايَ بَـِي آَدَم ُخـُذوا زِيـْنـََتُكـْم ِعْنـَد ُكلِّ َمْسـِجٍد﴾ يەنـى )ئى ئادەم بالىلىرى! 

ھـەر نامـاز ۋاقتىـدا چىرايلىـق كىيىمىڭالرنى كىيىـڭالر.()2) 

)( ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
)( ئەئراف سۈرىسى 31 - ئايەت.  (2(
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جۈمە نامىزى

جۈمـە نامىـزى _ ھەپتىنىـڭ جۈمـە كۈنىـدە پىشـىن ۋاقتىـدا جامائـەت بولـۇپ 
ئوقۇلىدىغـان نامـاز بولـۇپ، كىشـىلەر بىـر يەرگـە توپلىنىپ ئوقۇلىدىغـان ناماز 
بولغانلىقـى ئېتىبـارى بىلـەن »جۈمە ئەسلىسـى – جۇمۇئە« يەنى )توپلىنىش، 

جـەم بولـۇش( دەپ ئاتالغان.

جۈمـە نامىزىنـى جامائـەت بىلـەن ئوقـۇش پـەرز ئەيندۇر. جۈمـە نامىزى جۈمە 
كۈنلۈكتىكى پىشـىننىڭ ئورنىغا بەلگىلەنگەن پەرز ئەمەس، بەلكى ئۆز ئالدىغا 
مۇسـتەقىل پـەرزدۇر. ئەممـا جۈمـە ئوقۇغـان كىشـىدىن شـۇ كۈننىـڭ پىشـىن 
نامىـزى سـاقىت بولىـدۇ. جۈمـە نامىـزى پىشـىن نامىزىدىـن ئەھمىيەتلىـك ۋە 
سـاۋابى كۆپتـۇر. جۈمـە نامىـزى ھەر قانداق نامازالردىن ئۇلۇغ ۋە شـەرەپلىكتۇر. 

جۈمـە كۈنىمـۇ باشـقا كۈنلەردىـن ئەلۋەتتـە ئۇلـۇغ كۈندۇر. 

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنداق دېگەن: »جۈمـە نامىزىنى جامائەت بىلەن 
ئوقـۇش ھـەر قانـداق مۇسـۇلمان كىشـىگە پـەرزدۇر. پەقـەت تـۆت خىل كىشـىال 
بۇنىڭدىـن مۇستەسـنا: بىراۋنىـڭ ئىگىدارچىلىقىدىكـى قۇل، ئايـال، باالغەتكە 

يەتمىگەن باال ۋە كېسـەل كىشـى«)1). 

جۈمە كۈنىنىڭ پەزىلىتى

ھەدىسـتە  بىـر  قىلىنغـان  رىۋايـەت  ئەنھۇدىـن  رەزىيەلالھـۇ  ھۇرەيـرە  ئەبـۇ 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگەن: »كۈن چىقىـپ، پاتقان كۈنلەرنىڭ 
ئىچىـدە جۈمـە كۈنىدىـن ئـەۋزەل كـۈن يوقتـۇر. جۈمـە كۈنىـدە بىـر ۋاقىـت 
باركـى، مۇئمىـن بەندە شـۇ ۋاقىتنـى تېپىپ ئالالھ تائاالدىن ياخشـىلىق تىلەپ 
دۇئـا قىلسـا ئالـالھ ئۇنىـڭ تىلكىنـى چوقۇم بېرىـدۇ، بىرەر نەرسـىدىن ئالالھقا 

سـىغىنىپ پانـاھ تىلىسـە ئالـالھ ئۇنـى چوقـۇم ھىمايـە قىلىـدۇ«)2). 
ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى، نەيلۇل ئەۋتار 3 – توم 226 - بەت.  (1(

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (2(
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كۈنلـەر  كۈنـى  »جۈمـە  دەيـدۇ:  مۇنـداق  يەنـە  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
ئىچىدىكـى ئـەڭ ياخشـى كۈنـدۇر. بۇ كۈندە ئـادەم ئەلەيھىسسـاالم يارىتىلغان، 
بۇ كۈندە ئۇ جەننەتكە كىرگۈزۈلگەن ۋە بۇ كۈندە ئۇ جەننەتتىن چىقىرىلغان. 

قىيامـەت چوقـۇم جۈمـە كۈنلۈكتە بولىـدۇ«)1). 

جۈمە نامىزى وئقۇشنىڭ پەزىلىتى

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگەن: »كىمكى يۇيۇنـۇپ پاكىز بولغان 
ھالدا جۈمە نامىزىغا كېلىپ، كۈچى يەتكەنچە سـۈننەتلەرنى ئوقۇسـا، ئاندىن 
ئىمامنىـڭ خۇتبىسـىنى كۆڭـۈل قويۇپ ئاڭلىسـا، ئاندىن ئىمـام بىلەن بىرلىكتە 
جۈمەنىـڭ پەرزىنـى ئوقۇسـا، ئـۇ كىشـىنىڭ ئۆتكـەن جۈمـە بىلـەن بـۇ جۈمە ۋە 
كېلىدىغـان جۈمـە ئارىلىقىدىكـى، يەنـە كېيىنكـى ئـۈچ كۈندىكـى گۇناھلىـرى 

ھـەم خاتالىقلىرى يوققـا چىقىرىلىدۇ«)2). 

دۇئـا  كۈنىـدە  دېگـەن: »جۈمـە  مۇنـداق  يەنـە  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
ئىجابـەت بولىدىغـان بىـر سـائەت باركـى، مۇسـۇلمان كىشـى نامـاز ئوقۇغـان 
ھالىتىدە شـۇ سـائەتنى ئۇچرىتىپ ئالالھتىن ياخشـىلىق سـوراپ دۇئا قىلسـىال 

ئالـالھ چوقـۇم ئۇنىڭغـا سـورىغىنىنى بېرىـدۇ«)3). 

جۈمـە كۈنىدىكـى دۇئـا ئىجابـەت بولىدىغـان سـائەت توغرۇلـۇق كۆپلىگـەن 
رىۋايەتلـەر بـار. ئۆلىماالرنىـڭ نەزىرىـدە بـۇ رىۋايەتلەرنىڭ ئـەڭ كۈچلۈكرەكى، 
جۈمـە كۈنىـدە دۇئـا ئىجابـەت بولىدىغـان سـائەت ئىمام خۇتبە ئوقـۇش ئۈچۈن 

مۇنبەرگـە چىققـان ۋاقتتىـن باشـالپ ناماز ئاخىرالشـقانغا قـەدەردۇر)4). 

جۈمە نامىزى پەرز بولىدىغان كىشىلەر

جۈمە نامىزى تۆۋەندىكى يەتتە شەرت ھازىر بولغان كىشىگە پەرزدۇر:

1. ئـەر بولـۇش. ئايالالرغـا جۈمە نامىزى پەرز ئەمەس. ئەمما ئوقۇسـا سـاۋابقا 
ئېرىشىدۇ.

2. ھۆر بولۇش. ئەسىر ياكى سوالقتا بولغانالرغا جۈمە پەرز ئەمەس.
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (2(

ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (3(
الفقه اإلسالمي وأدلته 2 - توم 263 - بەت.  (4(
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3. سەپەر ئۈستىدە بولماسلىق. يولۇچىالرغا جۈمە پەرز ئەمەس.
4. ئەما )كۆزى كور( بولماسلىق. كورالرغا جۈمە پەرز ئەمەس.

5. مېيىپ بولماسلىق. جىسمانىي مېيىپ كىشىلەرگە جۈمە پەرز ئەمەس.
6. كېسەل بولماسلىق. ماڭالمايدىغان ئېغىر بىمارالرغا جۈمە پەرز ئەمەس.

ھاياتـى  بارسـا  جۈمەگـە  بولماسـلىق.  ۋەھىمىسـى  دۈشـمەن  كۆڭلىـدە   .7
ئەمـەس. پـەرز  جۈمـە  كىشـىلەرگە  بـار  ئېھتىمالـى  ئۇچـراش  تەھدىدكـە 

جۈمـە ئوقۇشـى پـەرز بولمىغـان يۇقىرىقـى كىشـىلەر ئەگـەر جۈمـە ئوقۇسـا، 
ئۇالردىـن شـۇكۈننىڭ پىشـىن نامىـزى سـاقىت بولىـدۇ.

جۈمە نامىزىنىڭ پەرزلىرى

جۈمـە نامىزىنىـڭ پـەرزى ئىككـى بولـۇپ: بىـرى، جۈمەنىڭ ئىككـى رەكئەت 
پەرزىنى جامائەت بىلەن ئوقۇش، ئىككىنچىسى، نامازدىن بۇرۇن خۇتبە)ئىككى 

خۇتبە( ئوقۇلۇشـىدىن ئىبارەتتـۇر. خۇتبىنى ئاڭالش پەرزدۇر.

خۇتبە 

خۇتبـە _ ئالـالھ تائاالنـى يـاد ئېتىـش ۋە ئۇنىڭغـا ھەمدۇسـانا ئېيتىىـش 
دېگەنلىكتـۇر. چۈنكـى قۇرئان كەرىمنىڭ ﴿ئالالھنى ياد ئېتىشـكە ئالدىراڭالر﴾ 
تەپسىرشـۇناس  پۈتـۈن  مەقسـەت  ئېتىش﴾تىـن  ﴿يـاد  ئايىتىدىكـى  دېگـەن 

ئالىمالرنىـڭ ئىتتىپاقـى بىلـەن خۇتبىـدۇر.

خۇتبىنـى ئەرەبچـە ئوقۇشـقا بولغىنىـدەك، ھـەر مىللەت ئۆز تىلىدا ئوقۇشـمۇ 
جائىـزدۇر. خۇتبىنـى ئـەرەب تىلىدا ئوقۇش شـەرت ئەمەس. ھەمدۇسـانا بىلەن 
دۇرۇدالرنـى ئـەرەب تىلىـدا ئېيتسـىمۇ، خۇتبىدىكـى ئەمـر _ مـەرۇپ، ۋەز _ 
نەسـىھەتلەرنى جامائەتنىـڭ چۈشىنىشـى ئۈچـۈن ھـەر مىللەتنىـڭ ئـۆز تىلىـدا 

سۆزلىشـى تولىمـۇ زۆرۈردۇر)1). 

جۈمە كۈنىدىكى سۈننەت ەئمەللەر

جۈمـە كۈنىـدە ياكـى جۈمـە ئوقۇغۇچىـالر ئۈچـۈن قىلىـش سـۈننەت بولغـان 
ئىشـالر تۆۋەندىكىچـە:

فتح القدير 1 – توم 757 – 760 - بەتلەر مراقي الفالح 87 - بەت.  (1(
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1. جۈمە نامىزىغا بېرىشتىن بۇرۇن غۇسلى قىلىش، ئۆزىگە ھەم كىيىملىرىگە 
خۇشبۇيالرنى چېچىش ۋە چىرايلىق كىيىنىپ بېرىش.

غۇسـلى قىلىـش ۋاقتـى جۈمـە كۈنـى سـەھەردىن جۈمـە ۋاقتىغىچـە بولـۇپ، 
غۇسـلىنى كېچىكتـۈرۈپ، جۈمـە نامىزىغـا بېرىـش ئالدىـدا قىلىـش ئەۋزەلـدۇر. 
راھەتسـىز  جامائەتنـى  بىلـەن  ھىـدالر  يېقىمسـىز  قىلىـش  بۇنـداق  چۈنكـى 
قىلماسـلىقتىن ئىبـارەت غۇسـلىنىڭ ئاساسـلىق مەقسـىتىنى ئەمەلگـە ئاشـۇرۇش 
كۆرسـەتكەن:  دەپ  مۇنـداق  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر  ياخشـىدۇر.  ئۈچـۈن 

»جۈمـە نامىزىغـا كەلگـەن كىشـى يۇيۇنـۇپ كەلسـۇن«)1).

ئەممـا خۇشـبۇي قوللىنىـش ۋە چىرايلىـق كىيىنىـش توغرۇلـۇق پەيغەمبـەر 
ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگـەن: »كىمكى جۈمە كۈنلۈكتە يۇيۇنۇپ، خۇشـبۇي 
نەرسـىلەرنى ئۆزىگـە چاچقـان ۋە ئـەڭ چىرايلىـق كىيىمىنـى كىيگـەن ھالـدا، 
تەمكىنلىك بىلەن مەسـجىدكە كەلسـە، ئاندىن سـۈننەت نامىزىدىن خالىغانچە 
ئوقۇسـا ۋە ھېچكىمگـە ئـازار بەرمىسـە، ئاندىـن ئىمـام خۇتبىگـە باشـلىغاندىن 
نامازغـا تۇرغىچـە سـۆز قىلمـاي جىـم ئولتۇرسـا، ئۆتكـەن جۈمـە بىلـەن بۇ جۈمە 

ۋە كېلىدىغـان جۈمـە ئارىسـىدىكى گۇناھلىـرى مەغپىـرەت قىلىنىـدۇ«)2). 

2. جۈمـە كۈنلۈكتـە خۇتبىدىـن بـۇرۇن تـۆت رەكئـەت، جۈمەنىـڭ پەرزىدىـن 
كېيىـن تـۆت رەكئـەت، جەمئـى 8 رەكئـەت سـۈننەت ئوقـۇش.

بىـر ھەدىسـتە:  رىۋايـەت قىلىنغـان  ئەنھۇدىـن  رەزىيەلالھـۇ  ئاببـاس  ئىبنـى 
»پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم جۈمەدىن ئىلگىرى تۆت رەكئەت سـۈننەت ئوقۇيتتى« 

دېيىلگەن)3).

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنداق دېگەن: »سـىلەر جۈمەدىن كېيىن سـۈننەت 
ئوقۇماقچى بولسـاڭالر، تـۆت رەكئەت ئوقۇڭالر«)4). 

جۈمەدىـن كېيىـن ئوقۇلىدىغـان سـۈننەتنىڭ ئېـزى ئىككـى رەكئـەت، كۆپـى 
ئالتـە رەكئەتتـۇر. ئىبنـى ئۆمەر رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ 

شـۇنداق قىلغانلىقىنـى رىۋايـەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.  (1(
ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.  (2(

ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايىتى.  (3(
ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئەھمەد، تىرمىزى رىۋايىتى.  (4(



142

3. جۈمە كۈنلۈكتە كەھف سۈرىسىنى ئوقۇش.

)ياكـى  كېچىسـىدە  »جۈمـە  دېگـەن:  مۇنـداق  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
كۈندۈزىـدە( كەھـف سۈرىسـىنى ئوقۇغان كىشـىگە ئۆزى بىلەن ھەرەم ئارىسـىدا 

بىـر نـۇر بېرىلىـدۇ«)1).

4. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كۆپلەپ دۇرۇد ئېيتىش.

ئـەۋزەل  ئـەڭ  »سـىلەرنىڭ  دېگـەن:  مۇنـداق  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
كۈنـۈڭالر جۈمـە كۈنىـدۇر. بۇ كۈندە ماڭا كۆپلەپ دۇرۇد ئېيتىڭالر، ھەقىقەتەن 

سـىلەرنىڭ ئېيتقـان دۇرۇدلىرىـڭالر مـاڭا كۆرسـىتىلىپ تۇرىـدۇ«)2).

دارمىي ۋە بەيھەقىي رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.  (1(
ئىمام ئەبۇداۋۇد ۋە باشقىالر رىۋايىتى، »سەھىھ« دەپ باھاالنغان ھەدىس.  (2(
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جىنازە نامىزى )مېيت نامىزى(

جىنازە نامىزىنىڭ وئقۇلۇش كەيپىيىتى

جىنـازە نامىـزى ئۆرە تـۇرۇپ تۆۋەندىكىدەك ئوقۇلىـدۇ: ئالدى بىلەن »ئالالھ 
رازىلىقـى ئۈچـۈن ئىقتىـدا قىلدىـم ھازىـر ئىمامغـا، شـۇ مەرھۇمنىـڭ جىنـازە 
نامىزىنـى ئوقۇشـقا«دەپ نىيـەت قىلىنىـدۇ. ئاندىن ئىمام بىلـەن بىرلىكتە ﴿هللا 
أكـر﴾ )ئالالھـۇ ئەكبـەر( دەپ بىرىنچـى تەكبىـر ئېلىنىدۇ. قولالر خۇددى باشـقا 
ئاندىـن  قـەدەر كۆتۈرىلىـدۇ.  يۇمشـىقىغا  ئىككـى قوالقنىـڭ  نامازالردىكىـدەك 
كىندىكنىـڭ ئاسـتىدا تۇتۇلىدۇ ۋە »سـانا« ئوقۇلىدۇ. سـانا ئوقـۇپ بولغاندىن 
كېيىـن، ئىمـام بىلـەن بىرلىكتـە قولالرنـى قۇالقالرغـا ئاپارماسـتىن، ئىككىنچى 
تەكبىـر ئېلىنىـدۇ ۋە »ئالالھۇممـە سـەللى ۋە بارىـك« دۇرۇدلىـرى ئوقۇلىـدۇ. 
ئاندىـن يەنـە ئىمـام بىلـەن بىرلىكتـە ئىككىنچـى تەكبىردىكىـدەك ئۈچىنچـى 
تەكبىـر ئېلىنىـپ مېيىتقـا دۇئـا قىلىنىـدۇ. ئاندىن تۆتىنچـى تەكبىردىن كېيىن 
ئىمـام بىلـەن بىرلىكتـە ئىككـى تەرەپكە سـاالم بېرىلىدۇ. شـۇنىڭ بىلـەن ناماز 

ئاخىرلىشىدۇ.

ئەگەر ئىمام خاتالىشـىپ بەشـىنچى تەكبىرنى ئېيتسـا، جامائەت ئېيتمايدۇ، 
بەلكى ئىمامنىڭ سـاالم بېرىشـىنى كۈتىدۇ.

جىنـازە نامىـزى ئۈچـۈن مۇئەييـەن بىـر دۇئانـى ئوقـۇش شـەرت ئەمـەس. 
ھەركىـم ئـۆز تىلىـدا، ئۆزىنىـڭ بىلگىنىچە دۇئا قىلسـا بولىدۇ. جىنـازە نامىزىدا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم ئوقۇغان تۆۋەندىكى دۇئاالردىن قايسـىبىرىنى ئوقۇش 

ئەۋزەلدۇر:

ْع ُمْدَخَلُه. َواْغِسْلُه اِبْلَماِء َوالثَـّْلِج َواْلبـََرِد،  1. }اَللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه َواْرَحُْه َوَعاِفِه. َواْعُف َعْنُه. َوَأْكرِْم نـُُزَلُه. َوَوسِّ
َونـَقِِّه ِمَن اْلَطَااَي َكَما نـَقَّْيَت الثَـّْوَب األَبـَْيَض ِمَن الدََّنِس. َوأَْبِدْلُه َداراً َخْياً ِمْن َدارِِه. َوَأْهاً َخْياً ِمْن َأْهِلِه َوَزْوَجاً 

َخْياً ِمْن َزْوِجِه. َوَأْدِخْلُه اْلَنََّة َوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْرِ َوِمْن َعَذاِب النَّاِر{.

يەنـى »ئـى ئالـالھ! ئۇنىڭغـا مەغپىـرەت قىلغىـن، ئۇنىڭغـا رەھىـم قىلغىـن، 
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ئۇنىڭغـا ئامانلىـق ئاتـا قىلغىن، ئۇنى كەچۈرگىن، ئۇنىڭ قارارگاھىنى ياخشـى 
قىلغىن، قەبرىسـىنى كەڭ قىلغىن، ئاق كىيىمنى كىرلەردىن پاكلىغىنىڭدەك، 
ئۇنـى سـۇ، قـار ۋە مـۇز بىلـەن يۇيـۇپ، خاتالىقلىرىدىـن پاكلىغىـن. ئۇنىڭغـا 
دۇنيادىكـى ئۆيىدىـن ياخشـىراق قـارار گاھ، ئائىلىسـىدىن ياخشـىراق ئائىلە ۋە 
چۈرىسـىدىن ياخشـىراق چۈرە ئاتا قىلغىن. ئۇنى جەننەتكە كىرگۈزگىن، ئۇنى 

قەبـرە ۋە دۇزاخ ئازابىدىن سـاقلىغىن«)1).

2. }اَللَُّهـمَّ اْغِفـِر ِلَيِّنَـا َوَميِِّتنَـا، وَشـاِهِدَن وَغائِِبنَـا، وَصِغـْيَِن وََكبـْيَِن، وذََكـِرَن وأُنـْثَـاَن، اَللَُّهـمَّ َمـْن َأْحيـَيـْتَـُه ِمنَّـا 
فََأْحيِـِه َعلَـى ْاإلْسـاِم َوَمـْن تـََوفَـّيـْتَـُه ِمنَّـا فـََتوفِّـِه َعلَـى ْاإِلْيَـاِن{.

بـۇ  ئۆلۈكلىرىمىزگـە،  تىرىكلىرىمىزگـە،  بىزنىـڭ  ئالـالھ!  »ئـى  يەنـى 
نامازغـا كەلگـەن ۋە كەلمىگـەن پۈتـۈن دىنداشـلىرىمىزغا، كىچىكلىرىمىزگـە، 
چوڭلىرىمىزغـا، ئەرلىرىمىزگـە، ئاياللىرىمىزغـا مەغپىـرەت قىلغىـن. ئـى ئالـالھ! 
بىزدىـن كىمنىكـى ھايـات قالدۇرسـاڭ ئۇنـى ئىسـالم بىلەن ياشـاتقىن، بىزدىن 

كىمنىكـى ۋاپـات قىلدۇرسـاڭ ئۇنـى ئىمـان بىلـەن ۋاپـات قىلدۇرغىـن«)2).

يۇقىرىقى دۇئاالرنىڭ ئەرەبچە تېكىستىنى بىلمىگەنلەر ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىنى 
ئوقۇسىمۇ كۇپايە قىلىدۇ.

يۇقىرىقـى دۇئاالرنـى بىلمىگەنلـەر مۇنـۇ دۇئاالرنـى ئوقۇسـىمۇ بولىـدۇ: ﴿رَبَـّنَـا 
نـْيَـا َحَسـَنًة َوِف اآلِخـَرِة َحَسـَنًة َوِقنَـا َعـَذاَب النَّـاِر﴾ يەنـى »ئـى ئالـالھ! بىزگـە دۇنيـادا  آتِنَـا ِف الدُّ
ياخشـىلىق ئاتـا قىلغىـن، ئاخىرەتتىمـۇ ياخشـىلىق ئاتـا قىلغىن، بىزنـى دۇزاخ 

ئازابىدىن سـاقلىغىن« 

ھاجـەت  تىلەشـكە  مەغپىـرەت  ئۈچـۈن  سـاراڭالر  بىلـەن  بالىـالر  نارىسـىدە 
گۇناھسـىزالردۇر.  بـۇالر  چۈنكـى  يوقتـۇر. 

جىنازىلەرنى بىرلەشتۈرۈش مەسىلىسى

بىردىـن ئارتـۇق جىنـازە ھازىـر بولغانـدا، ئۇالرنىڭ ھەممىسـىگە بىـرال قېتىم 
جىنازە ئوقۇشـنىڭ دۇرۇسـلىقىدا، ئەمما ھەربىر جىنازىغا ئايرىم – ئايرىم ناماز 
ئوقۇشـنىڭ، شـۇنداقال، ئـەۋزەل كىشـىنىڭ نامىزىنـى ئـاۋۋال ئوقـۇش تەرتىپـى 
بويىچـە ئىـش كۆرۈشـنىڭ ئەۋزەللىكىـدە پۈتـۈن فىقھىشۇناسـالر ۋە مەزھـەپ 

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.  (2(
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نامازلىرىنـى  پېشـىۋالىرى بىـردەك ئىتتىپاقتـۇر. چۈنكـى كـۆپ جىنازىلەرنىـڭ 
ئايرىم – ئايرىم ئوقۇش سـاۋابنىڭ كۆپ بولۇشـى ۋە نامازنىڭ قوبۇل بولۇشـى 

ئۈچۈن ياخشـىدۇر.

كـۆپ جىنـازە ھازىـر بولغانـدا، جىنازىـالر توغرىسـىغا تىزىلىـدۇ، ئىمـام ئـەڭ 
ئـەۋزەل جىنازىنىـڭ كۆكسـىگە ئۇدۇللىنىـپ تـۇرۇپ نامازنـى باشلىسـىمۇ ياكـى 
بىرىنىـڭ  ھـەر  ئىمـام  تىزىـپ،  ئۇزۇنىسـىغا  قارىتىـپ  قىبلىگـە  جىنازىلەرنـى 
كۆكسـىگە ئۇدۇللىنىپ تۇرۇپ ئوقۇسـىمۇ بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئىمامنىڭ ئالدىغا، 
ئايالالرنىـڭ  ئاندىـن  بالىالرنىـڭ،  ئاندىـن  جىنازىسـى،  ئەرلەرنىـڭ  ئـاۋۋال 

جىنازىسـى تىزىلىـدۇ)1).

جىنازە نامىزى قاچان وئقۇلىدۇ؟

جىنـازا نامىزىنـى نامـاز ئوقـۇش مەنئـى قىلىنمىغـان ۋاقىتالرنىـڭ سـىرتىدا 
قايسـىبىر ۋاقىتتـا ئوقۇسـا بولىـدۇ.

ناماز ئوقۇش مەكرۇھ سـانالغان بەش ۋاقىتتا جىنازە نامىزى ئوقۇش مەكرۇھ 
تەھرىمىدۇر. بۇ ۋاقىتالر:

1. كۈن چىقىۋاتقان ۋاقىت.
ئارىلىقتىكـى  بولغىچىلىـك  كـۈن چىقىـپ  كېيىـن  نامىزىدىـن  بامـدات   .2

ۋاقىـت.
3. كۈن ئاسماننىڭ ئوتتۇرسىغا كەلگەن چۈش ۋاقتى.

4. ئەسىر نامىزىدىن كېيىن كۈن پاتقىچىلىك بولغان ئارىلىقتىكى ۋاقىت.
5. كۈن پېتىۋاتقان ۋاقىت.

يۇقىرىقـى بـەش ۋاقىتتىـن باشـقا قانداقـال ۋاقىتتـا جىنـازە نامىـزى ئوقـۇش 
مۇتلـەق جائىـزدۇر)2).

جىنازە نامىزى نەدە وئقۇلىدۇ؟

جىنـازە نامىـزى كەڭـرى مەيدانالردا ئوقۇلىدۇ. جىنازە نامىزىنى مەسـجىدنىڭ 
ئىچىـدە ئوقـۇش مەكرۇھتـۇر. شـۇنداقال جىنـازە نامىزىنـى قەبرىسـتانلىقالردا 

الدر املختار 1 - توم 821 - 822 ـ بەت، مراقي الفالح 99 - بەت.  (1(
اللباب شرح الكتاب 1 - توم 136 - بەت.  (2(
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ئوقۇشمۇ مەكرۇھتۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: »قەبرىستانلىق 
بىلـەن مۇنچىدىـن باشـقا زېمىننىـڭ ھەممـە يېـرى مەسـجىدتۇر )يەنـى نامـاز 

ئوقۇشـقا سـاالھىيەتلىكتۇر(«)1).

بـۇ ھەدىـس، ھـەر قانـداق نامازنـى قەبرىسـتانلىقتا ۋە مۇنچىـدا ئوقۇشـنىڭ 
جائىـز ئەمەسـلىكىنى كۆرسـىتىدۇ.

ئىمام تىرمىزى، ئىمام ئەبۇداۋۇد، ئىمام ئىبنى ھىببان رىۋايىتى.  (1(
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قەبرىلەرنى زىيارەت قىلىشنىڭ ھۆكمى

ئىكەنلىكىـدە  مۇسـتەھەب  ئۈچـۈن  ئەرلـەر  قىلىـش  زىيـارەت  قەبرىلەرنـى 
پۈتـۈن مەزھەپلـەر بىـردەك ئىتتىپاقتۇر. ئەممـا ئايالالرنىـڭ قەبرىلەرنى زىيارەت 
قىلىـش مەسىلىسـىدە مەزھەپلەر ئىختىالپالشـقان. ھەنەفىـي مەزھىپى )بىزنىڭ 
مەزھىپىمىز(گـە كـۆرە، قەبرىلەرنـى زىيـارەت قىلىـش ئـەر ۋە ئايال ھـەر قانداق 

مۇسـۇلمان كىشـى ئۈچـۈن ئوخشاشـال مۇسـتەھەبتۇر.

قۇرائن وئقۇپ ساۋابىنى مېيىتقا ائتاش

قۇرئان ئوقۇپ، سەدىقە بېرىپ، ئۇنىڭ ساۋابىنى مېيىتقا ئاتاش، مېيىتنىڭ 
گۇناھلىـرى ئۈچـۈن ئالـالھ تائاالدىـن مەغپىـرەت تىلـەش ۋە ۋاكالـەت بىلـەن 
قىلغىلـى بولىدىغـان زاكاتقـا ئوخشـاش مالىي ئىبادەتلەرنى، ھەجگە ئوخشـاش 
بەدەنىـي ئىبادەتلەرنـى مېيىـت ئۈچـۈن ئورۇنـالپ قويۇشـنىڭ جائىزلىقـى ۋە بۇ 
ئەمەللەردىـن مېيىتنىـڭ مەنپەئـەت ئاالاليدىغانلىقىـدا پۈتۈن ئىسـالم ئۆلىمالىرى 

ھەممـە بىـردەك ئىتتىپاقتۇر.
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يولۇچى نامىزى

شـەرىئەتتە يولۇچىلىـق بەلگىلىـك بىر مۇسـاپىگە بېرىشـنى كۆرسـىتىدۇ. 15 
كۈندىـن ئـاز تـۇرۇش نىيىتـى بىلـەن 85 كىلومېتىرلىـق بىـر مۇسـاپىنى نىيـەت 
قىلىـپ يولغـا چىققان كىشـى يۇرتىنىـڭ ئاخىرقى مەنزىللىرىدىـن ئايرىلغاندىن 
باشالپ يولۇچى ھېسابلىنىدۇ. 85 كىلومېتىرلىق بۇ مۇساپىنى مەيلى ئايروپىالن 
بىلـەن، مەيلـى پويىـز بىلـەن، مەيلى باشـقا قاتناش قۇراللىـرى بىلەن، مەيلى 

پىيادە باسسـۇن، ھەرھالەتتە بۇ سـەپەر يولۇچىلىق ھېسـابلىنىدۇ.

فىقھىشۇناسـالر بـۇ مۇسـاپىنى پىيـادە نورمـال يۈرۈشـتە ئـەڭ ئاز ئـۈچ كۈنلۈك 
يول بولۇپ، 18سـائەتلىك مۇسـاپە دەپ بېكىتكەن. سـەپەردە كېچە _ كۈندۈز 
داۋاملىـق يـول مېڭىلمايـدۇ. دەم ئېلىشـقا توغـرا كېلىـدۇ. بۇنىـڭ ئۈچـۈن بىـر 
كۈنلۈك نورمال يۈرۈشـنى ئالتە سـائەت )پىيادە ياكى تۆگىنىڭ نورمال يۈرۈشـى( 

دەپ بېكىتكەن.

دىنىمىـز  شـۇڭا  ئۇچرايـدۇ.  قىيىنچىلىقالرغـا  بـەزى  يولۇچىـالر  سـەپەردە 
يولۇچىـالر ھەققىـدە بـەزى ئوڭايلىقالرنـى كۆرسـەتكەن. يولۇچـى بارىدىغـان 
يېرىـدە 15 كـۈن ياكـى ئۇنىڭدىـن كۆپـرەك تۇرۇشـنى نىيـەت قىلىـپ يولغـا 
چىققـان بولسـا، ئـۇ، پەقـەت يـول ئۈسـتىدىال يولۇچـى ھېسـابلىنىدۇ. بارغـان 
يېرىـدە مۇقىم )يولۇچىنىڭ ئەكسـى( ھېسـابلىنىدۇ. يولۇچـى بارىدىغان يېرىدە 
15 كۈندىـن ئـاز تۇرۇشـنى نىيـەت قىلىـپ بارغـان بولسـا، ئۇ يول ئۈسـتىدە ۋە 
بارغـان يېرىدىمـۇ مۇسـاپىر ھېسـابلىنىدۇ. ئەگـەر ئـۇ 15 كۈن ياكـى ئۇنىڭدىن 
كېيىـن  تۈگىگەندىـن  ئىشـىم  بەلكـى  قىلماسـتىن،  نىيـەت  تۇرۇشـنى  كـۆپ 
قايتىمـەن دېگـەن نىيـەت بىلـەن بېرىـپ، بارغـان يېرىدىمـۇ 15 كـۈن ياكـى 
ئۇنىڭدىـن كـۆپ تۇرۇشـنى نىيـەت قىلماسـتىن، 15 كۈندىـن ئارتـۇق، ھەتتـا 
ئايـالر، يىلالرچـە تـۇرۇپ قالسـىمۇ ئـۇ، يەنىـال يولۇچىـدۇر. بۇنىڭغـا بىنائـەت 

شـەرىئەتنىڭ يولۇچىالرغـا كۆرسـەتكەن ئوڭايلىقلىرىدىـن پايدىلىنااليـدۇ. 
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يولۇچىالرغا ائىئت ھۆكۈملەر

شەرىئەتنىڭ يولۇچىالرغا كۆرسەتكەن ئوڭايلىقلىرى تۆۋەندىكىچە:

)ئىككـى  قىلىـپ  قەسـر  نامازالرنـى  پـەرز  رەكئەتلىـك  تـۆت  يولۇچىـالر   .1
رەكئەتكـە قىسـقارتىپ( ئوقۇيـدۇ. ئەممـا ئىككـى رەكئەتلىـك، ئـۈچ رەكئەتلىك 

پەرزلـەر قىسـقارتىلمايدۇ، بەلكـى تولـۇق ئوقۇلىـدۇ.

2. يولۇچىالر بەش ۋاخ نامازنىڭ سـۈننەتلىرىدىن پىشـىن، شـام ۋە خۇپتەن 
بامداتنىـڭ  نامىـزى،  ۋىتىـر  ئەممـا  ئوقۇمايـدۇ.  سـۈننەتلىرىنى  نامازلىرىنىـڭ 
سـۈننىتى، تەھەججۇد نامىزى، چاشـگاھ نامىزى، تەھىيەتۇل مەسـجىد نامىزى 

قاتارلىقالرنـى ئوقۇيدۇ. 

3. يولۇچىـالر ئىككـى نامازنـى جەمئـى قىلىـپ بىـر ۋاقىتتـا ئوقۇسـا بولىـدۇ. 
)»نامازالرنـى جەمئـى قىلىـش« دېگـەن مـاۋزۇدا تەپسـىلى سـۆزلەندى(.

4. يولۇچىـالر تاھـارەت بىلـەن كىيىلگەن )مەسـھى قىلىشـقا سـاالھىيەتلىك( 
ئاياغالرنىـڭ ۋە پايپاقالرنىـڭ ئۈسـتىگە ئـۈچ كېچـە _ كۈنـدۈز مەسـھى قىلسـا 
بۇلىدۇ. )»ئاياغالرغا مەسـھى قىلىش« دېگەن ماۋزۇدا تەپسـىلىي سـۆزلەندى(.

5. يولۇچىـالر رامىزانـدا خالىسـا روزا تۇتىدۇ، خالىسـا تۇتمايـدۇ. يولۇچىلىقى 
تامامالنغاندىـن كېيىـن قازاسـىنى تۇتىـدۇ. ئەممـا رامىزانـدا قىينىلىـپ قالمىسـا 

تۇتقىنـى ئەۋزەلدۇر.

6. يولۇچىلىـق مۇددىتـى _ كىشـى ئـۆز مەھەللىسـىنىڭ ئاخىرقى مەنزىلىدىن 
ئايرىلغاندىـن باشـالپ تاكـى ئـۆز يۇرتىغـا قايتىـپ كەلگەنگـە قـەدەردۇر. ئـۆز 
يۇرتىغـا ياكـى تۇغۇلغـان يۇرتـى بولمىسـىمۇ، ئولتۇراقلىشـىپ قالغـان يەردىكـى 
ئائىلىسـىگە قايتىـپ كېلىشـى بىلـەن، ئۇنىـڭ يولۇچىلىـق مۇددىتـى تۈگىگەن 

بولىـدۇ ۋە نامازالرنـى قەسـر قىلماسـتىن تولـۇق ئوقۇشـقا باشـاليدۇ.

7. سـەپەردە نامازنـى قـازا قىلغـان كىشـى يۇرتىغا قايتقاندىـن كېيىن، ئۇنى 
سـەپەردىكى بويىچـە قەسـر قىلىـپ )تـۆت رەكئەتلىـك پـەرز نامازالرنـى ئىككـى 
رەكئـەت قىلىـپ( ئوقۇيدۇ. مۇقىملىق ھالىتىدە قازا قىلغان نامازالرنى سـەپەردە 
ئـادا قىلماقچـى بولسـا، تـۆت رەكئەتنـى تـۆت رەكئـەت قىلىپ تولـۇق ئوقۇيدۇ. 
شـۇنىڭدەك، ئولتۇراقلىشـىپ قالغان يۇرتتىن تۇغۇلغان يۇرتىدىكى ئائىلىسـىنى 
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زىيـارەت قىلىـش ئۈچـۈن بارغـان كىشـىمۇ نامازالرنـى قەسـر قىلماسـتىن تولـۇق 
يۇرتـى  قالغـان  ئولتۇراقلىشـىپ  ئۈچـۈن  مۇنـداق كىشـى  ئوقۇيـدۇ. چۈنكـى، 
بىلـەن تۇغۇلغـان يۇرتـى )ئەگـەر ئۇنىڭدا ئايالـى ياكى بالىلىرى قالغان بولسـا( 
ئـۆز يۇرتـى سـانىلىدۇ. ئەگـەر بىـراۋ تۇغۇلغـان يۇرتىدىـن ئائىلىسـىنى ئېلىـپ 
پۈتۈنلـەي كۆچـۈپ باشـقا يۇرتقـا كەتكـەن بولۇپ، كېيىن ئـۆز يۇرتىنى زىيارەت 
قىلىـش ئۈچـۈن بارسـا، بارغـان يېرىـدە يولۇچـى ھېسـابلىنىدۇ ۋە نامازالرنـى 

قەسـر قىلىـپ ئوقۇيدۇ.

8. يولۇچى مۇقىم )يولۇچى بولمىغان( ئىمامغا ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇسـا، 
تـۆت رەكئەتنـى تولـۇق ئوقۇيـدۇ. ئارتـۇق ئوقۇغـان كېيىنكـى ئىككـى رەكئـەت 

نامـاز نەپلـە نامىـزى بولۇپ قوبـۇل قىلىنىدۇ.

يولۇچـى مۇقىمغـا پەقـەت شـۇ نامازنىـڭ ۋاقتىدىـال ئىقتىـدا قىالاليـدۇ. ۋاقتى 
ئۆتـۈپ كېتىـپ قازاسـىنى ئوقۇماقچى بولغان نامازدا مۇقىمغـا ئىقتىدا قىلمايدۇ. 
چۈنكـى بـۇ ۋاقىتتـا، يولۇچىنىـڭ قەسـر قىلىـپ ئىككـى رەكئەتـال ئوقۇشـى 

زىممىسـىگە تەيىنلىنىـپ بولغانلىقـى ئۈچـۈن ئۇنىڭدىـن ئارتـۇق ئوقۇمايـدۇ.

9. يولۇچى مۇقىمالرغا ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇماقچى بولسا، نامازغا تۇرۇشتىن 
ئـاۋۋال جامائەتلەرگـە ئۆزىنىـڭ يولۇچـى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇشـى ياكى 
تولۇقلىۋېلىـڭالر«دەپ  نامىزىڭالرنـى  يولۇچىمـەن،  كېيىن»مـەن  سـاالمدىن 
قويۇشـى ياخشـىدۇر. يولۇچى ئىمام ئىككى رەكئەتتىن كېيىن ساالم بەرگەندە، 
جامائـەت سـاالم بەرمەسـتىن ئورنىدىـن تۇرۇپ، قالغان ئىككـى رەكئەتنى ئۆز _ 

ئالدىغـا تامامـالپ ئاندىن سـاالم بېرىدۇ.

10. يولۇچى بىرەر ۋاخ نامازنىڭ ۋاقتى كىرىپ بولغاندىن كېيىن، سەپەرگە 
ئاتلىنىپ، بۇ نامازنى يول ئۈستىدە ئوقۇماقچى بولسا، قەسر قىلماستىن، تۆت 
رەكئـەت قىلىـپ تولـۇق ئوقۇيـدۇ. چۈنكـى بۇ نامـاز ئۇنىڭ مۇقىملىـق ھالىتىدە 

ئۇنىڭ زىممىسـىگە تۆت رەكئەت بولۇپ تەيىنلىنىپ بولغان بولىدۇ)1). 
)1)  حتفة الفقهاء 53 - بەت، مراقي الفالح 72 - بەت، الدر املختار 1 - توم 740 - بەت، فتح القدير 1- 

توم 399 - بەت.
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مۇقىمنىڭ يولۇچىلىق، يولۇچىنىڭ مۇقىملىق ھۆكمىگە كىرىشى

مۇقىمنىڭ يولۇچىلىق ھۆكمىگە كىرىشىنىڭ شەرتلىرى 

مۇقىمنىـڭ يولۇچىلىـق ھۆكمىگـە كىرىـپ نامازالرنـى قەسـر قىلىـپ ئوقۇشـقا 
سـاالھىيەتلىك بولۇشـىنىڭ شـەرتلىرى تۆۋەندىكىچـە:

1. سـەپەرنى نىيەت قىلىش. سـەپەر مەيلى ئىبادەت ئۈچۈن بولسـۇن، مەيلى 
سـاياھەت ياكـى تىجـارەت ئۈچـۈن بولسـۇن، مەيلـى گۇنـاھ ئىشـلەش ئۈچـۈن 

بولسـۇن پەرقـى يوقتۇر.

2. يولغا چىقىپ مەھەللىسـىنىڭ ئاخىرقى مەنزىللىرىدىن ئايرىلىشـى. يولغا 
چىقماسـتىن، سـەپەرنى نىيـەت قىلغـان كىشـى يولغا چىقمىغىچە شـەرىئەتنىڭ 

كەڭچىلىكلىرىدىـن بەھرىمـەن بوالاليدىغان يولۇچى بولۇپ ھېسـابالنمايدۇ.

3. سـەپەر مۇساپىسـىنىڭ نورمـال پىيـادە يـۈرۈش ياكـى تۆگىنىـڭ يۈرۈشـى 
بويىچـە، يىلنىـڭ قىسـقا كۈنلىرىدىكـى ئـۈچ كېچـە – كۈندۈزلـۈك مۇسـاپىدىن 

كـەم بولماسـلىقى )زامانىمىـزدا 85 كىلومېتىرلىـق مۇسـاپە( شـەرتتۇر)1). 

يولۇچىنىڭ مۇقىملىق ھۆكمىگە كىرىشىنىڭ شەرتلىرى

يولۇچىنىـڭ مۇقىملىـق ھۆكمىگـە كىرىپ نامازالرنى قەسـر قىلماسـتىن تولۇق 
ئوقۇش سـاالھىيىتىگە ئىگە بولۇشـىنىڭ شـەرتلىرى مۇنۇالر:

1. بارغان يېرىدە تۇرۇشنى نىيەت قىلىشى.

2. بارغان يېرىدە تۇرۇش مۇددىتىنى )يەنى 15 كۈندىن كۆپرەك تۇرۇشنى( 
نىيـەت قىلىشـى. يولۇچـى مۇقىملىقنـى نىيـەت قىلىـش )تۇرۇشـنى كۆڭلىگـە 
پۈتۈش( بىلەنال مۇقىملىق ھۆكمىگە كىرىدۇ، شـۇ ۋاقىتتىن باشـالپ نامازالرنى 
تولۇق ئوقۇيدۇ. ئەمما 15 كۈن تۇرۇش بىرال شـەھەرگە مەخسـۇس بولماسـتىن 

الدر المختار 1 – 723 - بەت، مراقي الفالح 71 - بەت.  (1(
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ئىككـى ياكـى ئۇنىڭدىـن كـۆپ شـەھەرلەردە تۇرىدىغـان بولسـا، بـۇ ۋاقىتتـا 
مۇقىـم ھېسـابالنمايدۇ. مەسـىلەن: ئۈرۈمچىدىـن 15 كۈنلـۈك سـەپەرنى نىيـەت 
قىلىـپ يولغـا چىققـان يولۇچـى تۇرماقچـى بولـۇپ نىيەت قىلغـان 15 كۈنىنىڭ 
يېرىمىنـى خوتەنـدە، قالغـان يېرىمىنـى قەشـقەردە ئۆتكۈزمەكچـى بولسـا، ئـۇ، 
مۇقىـم ئەمـەس، بەلكـى يولۇچـى ھېسـابلىنىدۇ. چۈنكـى يولۇچىنىـڭ 15 كـۈن 
ياكـى ئۇنىڭدىـن كۆپرەك ۋاقىت تۇرۇشـى بىر شـەھەرگىال مەخسـۇس بولغاندا، 

ئاندىـن مۇقىـم ھۆكمىنـى ئاالاليدۇ.

3. تۇرماقچى بولغان يېرىنىڭ مۇقىم بولۇپ، تۇرۇش ئۈچۈن سـاالھىيەتلىك 
بولۇشـى شـەرتتۇر. مەسـىلەن: بىـراۋ سـەپەرگە ئاتلىنىـپ ئۆيىدىـن چىقىـپ، 
مەھەللىسـىنىڭ ئاخىرقى قاتناش بېكەتلىرىنىڭ بىرىدە ياكى يول ئۈسـتىدىكى 
بېكەتلـەردە قاتنـاش كۈتـۈپ ياكـى باشـقا ئېھتىياجلىـرى سـەۋەبلىك ۋاقىتلىـق 
تـۇرۇپ قالغـان بولسـا، ئۇنىـڭ بۇ تۇرۇشـى يولۇچىلىـق ھېسـابلىنىدۇ. بۇنىڭغا 
قىلىـپ  قەسـرى  نامازالرنـى  كىرگـەن  ۋاقتـى  جەريانىـدا  كۈتـۈش  بىنائـەن، 

ئوقۇيدۇ)1). 

)1)  حتفة الفقهاء 52 - بەت.



153

ھېيت نامازلىرى

ھېيـت سـۆزىنىڭ لۇغەتتىكـى مەنىسـى: قايتىـش ۋە قايتىلىنىـش دېگەنلىك 
يىلـى  ھـەر  بەندىلىرىگـە  تائاالنىـڭ  ئالـالھ  ئاتالغۇسـىدا–  ئىسـالم  بولـۇپ، 

خوشـاللىقنى قايتىـالپ بېرىشـى دېگەنلىكتـۇر.

بىـر يىـل ئىچىـدە مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن ئىككـى ھېيـت بولـۇپ، بىـرى روزا 
ھېيتـى، يەنـە بىـرى قۇربـان ھېيتىـدۇر. ھـەر ئىككـى ھېيتتـا ئىككـى رەكئـەت 

ھېيـت نامىـزى ئوقـۇش ۋاجىپتـۇر.

ھېيت نامازلىرى كىملەرگە ۋاجىپ بولىدۇ؟

ئىككـى ھېيـت نامازلىـرى جۈمـە نامىـزى پەرز بولغـان كىشـىلەرگە ۋاجىپتۇر، 
يەنى ئىككى ھېيت نامازلىرىنى ئوقۇشـقا بۇيرۇلۇشـنىڭ شـەرتلىرى، _ خۇددى 
جۈمـە نامىزىغـا ئوخشـاش _ ئەر بولـۇش، ئەركىن بولۇش، مۇقىم بولۇش، ئەما 
بولماسـلىق، مېيىپ بولماسـلىق، كېسـەل بولماسـلىق، دۈشمەن ۋەھىمىسىدىن 

ئەمىن بولـۇش قاتارلىقالردۇر. 

ھېيت نامازلىرىنىڭ دۇرۇس بولۇشىنىڭ شەرتلىرى

ھېيـت نامازلىرىنىـڭ ۋاجىـپ بولۇشـى ۋە دۇرۇس ئادا تېپىشـىنىڭ شـەرتلىرى 
جۈمـە نامىزىنىـڭ پـەرز بولۇشـىنىڭ ۋە ئـادا تېپىشـىنىڭ شـەرتلىرىنىڭ ئۆزىدۇ، 
يەنـى ئىسـالم دۆلىتىنىـڭ دۆلـەت باشـلىقى تەرىپىدىن ھېيت نامىزىنى ئوقۇشـقا 
رۇخسـەت قىلىنىشـى، ھېيت نامىزى ئوقۇيدىغان جاينىڭ چوڭ جامى بولۇشـى، 
ئىمامدىن باشقا ئۈچ نەپەر جامائەتنىڭ ھازىر بولۇشى، ھېيت ناماز ئوقۇيدىغان 
جاينىـڭ ھەركىمگـە ئوچـۇق جـاي بولۇشـى ۋە باشـقىالر. بىـراق جۈمـە نامىزىـدا 
خۇتبـە ئوقـۇش پـەرز، ئىككـى ھېيـت نامازلىرىـدا خۇتبـە ئوقـۇش سـۈننەتتۇر. 

ھېيـت نامازلىرىنىـڭ خۇتبىلىرىنـى تەرك ئەتسـىمۇ ناماز دۇرۇسـتۇر)1). 
بدائع الصنائع 1 - توم 275 - بەت.  (1(
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ھېيت نامازلىرىنىڭ ۋاقتى

ھېيـت نامازلىرىنىـڭ ۋاقتـى كـۈن تولـۇق چىقىـپ بولـۇپ تەخمىنـەن 30 
مىنۇتتىـن كېيىن باشـلىنىپ، پىشـىن ۋاقتى كىرىشـتىن ئالدىنقـى ۋاقىتالرغىچە 

داۋام قىلىـدۇ.

ھېيـت نامازلىـرى ھېيتنىـڭ بىرىنچـى كۈنـى كـۈن چىقىـپ تەخمىنـەت 30 
مىنۇتتىـن كېيىـن ئوقۇلىـدۇ. كـۈن تولـۇق چىقىـپ بولۇشـتىن بـۇرۇن ئوقۇغـان 
ھېيـت نامىـزى ئـادا تاپمايدۇ، بەلكـى ئۇ نەپلە نامىزى ھېسـابلىنىدۇ. نامازدىن 
كېيىـن خۇتبـە ئوقۇلىـدۇ. خۇتبىنـى ئـاڭالش سـۈننەتتۇر. ھېيـت نامازلىـرى 
جامىـالردا ياكـى چـوڭ مەيدانـالردا ئوقۇلىـدۇ. كىچىـك مەسـجىدلەردە ئوقـۇش 

مەكرۇھتـۇر)1). 

روزا ھېيـت نامىزىنـى ئـۆزۈر سـەۋەبلىك بىرىنچـى كۈنى ئوقۇيالمىغان كىشـى 
ئىككىنچـى كۈنـى ئوقۇسـا بولىـدۇ. ئەگـەر ئـۆزۈر سـەۋەبلىك تـەرك ئەتكـەن 
بولسـا، بـۇ نامـاز ئۇنىڭدىـن سـاقىتتۇر. ئەمما قۇربان ھېيـت نامىزىنى بىرىنچى 
كۈنـى ئوقۇيالمىغانـالر ئىككىنچـى ۋە ئۈچىنچـى كۈنلىرىمـۇ ئوقۇسـا بولىـدۇ. 
قۇربـان ھېيتنىـڭ ئۈچىنچـى كۈنىدىـن كېيىـن، مەيلـى ئـۆزۈر داۋام قىلسـۇن 
ياكـى تۈگىگـەن بولسـۇن، ھېيـت نامىـزى ئوقۇلمايـدۇ. چۈنكـى قۇربـان ھېيت 
نامىـزى قۇربانلىـق كۈنلىرىدىـال ئوقۇلىدۇ. قۇربانلىق كۈنلىرى قۇربان ھېيتنىڭ 

بىرىنچـى كۈنىدىـن ئۈچىنچـى كۈنـى ئەسـىر ۋاقتىغىچىـدۇر. 

ھېيت نامازلىرىدا سۈننەت بولغان ىئشالر

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 _ ھەر ئىككى ھېيت نامىزىغا بېرىشتا، يولدا تەكبىر ئېيتىپ بېرىش. 

ئىككـى ھېيـت نامىزىدىـن بـۇرۇن مەيلـى ئۆيـدە، مەيلـى مەسـجىدتە نەپلـە 
نامىـزى ئوقـۇش مەكرۇھتـۇر. ئەممـا ھېيـت نامىزىدىـن كېيىـن ئۆيىگـە قايتىـپ 

بېرىـپ نەپلـە نامـاز ئوقۇسـا جائىـزدۇر. 
مراقي الفالح 90 - بەت، الدر املختار 1- توم 779 - بەت.  (1(
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ھېيت نامازلىرىنىڭ وئقۇلۇش كەيپىيىتى

ئىككـى رەكئەتتىـن ئىبـارەت ھېيـت نامازلىرىنىـڭ بىرىنچـى رەكئىتىدە سـانا 
ئـاۋازدا  جاراڭلىـق  ئىمـام  كېيىـن،  )سـۇبھانەكەلالھۇممە(دىن  الَّلُهـمَّ﴾  ﴿ُسـْبَحاَنَك 
ئېيتىـدۇ. جامائەتمـۇ  تەكبىـر  ئەكبـەر( دەپ  )ئالالھـۇ  ﴿هللا أكـر﴾  قېتىـم  ئـۈچ 
ئىمامغـا ئەگىشـىپ ھەربىـر تەكبىـردە قوللىرىنـى قۇالقلىرىغـا كۆتـۈرۈپ تەكبىـر 
ئېيتىـدۇ ۋە تەكبىردىـن كېيىـن قوللىرىنـى ئىككـى يـان تەرىپىگـە چۈشـۈرىدۇ. 
پەقـەت ئۈچىنچـى تەكبىردىـن كېيىـن قولـالر يـان تەرەپكـە چۈشۈرۈلمەسـتىن، 
كىندىكنىڭ ئۈسـتىگە قويىلىدۇ. ئاندىن ئىمام فاتىھە سۈرىسـى يەنە بىر سـۈرە 
ئوقـۇپ تەكبىـر بىلـەن رۇكۇغـا ئېگىلگەنـدە، جامائەتمـۇ بىرگـە رۇكـۇ قىلىـدۇ 
ۋە بىرگـە سـەجدىلەرنى قىلىـپ بولـۇپ، ئىككىنچـى رەكئەتكـە تۇرۇشـىدۇ. 
ئىككىنچـى رەكئەتتـە ئىمـام قىرائەت)فاتىھـە بىلـەن يەنـە بىر سـۈرە(نى ئوقۇپ 
بولۇپ، رۇكۇغا ئېگىلىشـتىن ئاۋۋال يەنە ئۈچ قېتىم ﴿هللا أكر﴾ )ئالالھۇ ئەكبەر( 
دەپ تەكبىـر ئېيتىـدۇ. جامائەتمـۇ ئىمامغـا ئەگىشـىپ ئـۈچ تەكبىرنـى خـۇددى 
ئالدىنقـى رەكئەتتىكىـدەك ئېيتىـدۇ. ھەر قېتىمدا قولـالر قۇالقالرغا كۆتۈرۈلىدۇ، 
ئاندىـن ئىككـى يـان تەرەپكـە چۈشـۈرۈلىدۇ. ئاندىـن ئىمـام يەنـە بىـر تەكبىـر 
بىلـەن رۇكۇغـا ئېگىلىـدۇ. جامائەتمـۇ بىرلىكتـە رۇكۇ ۋە سـەجدىلەرنى تامامالپ 
ئولتۇرىـدۇ. ئاندىـن »تەھىيات«، »سـەللى«، »بارىـك« ۋە »رەببەنا«الرنى 
ئوقـۇپ بولغاندىـن كېيىـن، ئىمـام ئىككـى تەرەپكـە سـاالم بېرىـدۇ. جامائەتمـۇ 
بىرگـە سـاالم بېرىـدۇ ۋە نامازدىـن چىقىـدۇ. نامازدىـن كېيىـن ئىمـام خۇتبـە 
ئوقۇيـدۇ. خۇتبـە ئىككـى قېتىـم ئوقۇلىـدۇ. بىرىنچـى خۇتبىدىـن ئىككىنچـى 

خۇتبىنـى بىـر ئـاز تۆۋەنـرەك ئـاۋازدا ئوقۇيـدۇ.

ھېيـت نامازلىرىنىـڭ ھەربىـر رەكئىتىـدە، نامازنىـڭ ئەسـلى تەكبىرلىرىدىـن 
ئارتـۇق ئېيتىلىدىغـان ئالتـە تەكبىـر »تەكبىـرى زەۋائىـد« )ئارتـۇق تەكبىرلەر( 
دەپ ئاتىلىـدۇ. چۈنكـى بـۇ ئالتـە تەكبىـر نامازنىـڭ تەكبىـر تەھرىمـى، رۇكـۇ 
ئەسـلى  ئىبـارەت  تەكبىرلىرىدىـن  تـۇرۇش  ھـەم  بېرىـش  سـەجدىلەرگە  ۋە 

تەكبىرلىرىدىـن ئارتـۇق تەكبىرلـەردۇر. 

ھېيت نامازلىرىدىكى ائرتۇق تەكبىرلەر توغرۇلۇق مەسىلىلەر

1. ھېيـت نامىـزى باشـلىنىپ بولغاندىـن كېيىـن، نامازغـا كىرگەن كىشـى، 
ئەگەر ئىمام ئارتۇق تەكبىرلەرنى ئېيتىشـتىن بۇرۇن ئىقتىدا قىلىۋالغان بولسـا، 
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ئىمـام بىلـەن بىرلىكتە نامازغـا داۋام قىلىدۇ.

بولـۇپ،  ئېيتىـپ  تەكبىرلىرىنـى  ئارتـۇق  رەكئەتنىـڭ  بىرىنچـى  ئىمـام   .2
قىرائەتنـى باشـلىغاندىن كېيىـن، نامازغـا كىرمەكچـى بولغـان كىشـى، ئەگـەر 
رۇكۇغا ئۈلگۈرەلىشـىگە ئىشەنچىسـى بولسـا، تەكبىر تەھرىمىنى ئېيتىپ بولۇپال 
ئارتـۇق تەكبىرلەرنـى ئېيتىـدۇ، ئاندىـن ئىمامنىـڭ قىرائىتىگـە قـۇالق سـالىدۇ.

3. ئىمـام بىرىنچـى رەكئەتنىـڭ رۇكۇسـىغا بارغـان ۋاقىتتـا نامازغـا كىرگـەن 
تەھرىمىنـى  تەكبىـر  قورقسـا،  ئۈلگۈرەلمەسـلىكىدىن  رۇكۇغـا  ئەگـەر  كىشـى، 
ئېيتىـپ بولـۇپ، رۇكـۇ قىلىـدۇ ۋە ئارتـۇق تەكبىرلەرنـى رۇكـۇدا ئـۆز ئالدىغـا 
ھەممىسـىنى  تەكبىرلەرنىـڭ  ئارتـۇق  بىلـەن  تەسـبىھلەر  رۇكـۇدا  ئېيتىـدۇ. 
ئوقـۇپ بواللماسـلىقىدىن قورققـان كىشـى تەسـبىھلەرنى ئېيتماسـتىن، ئارتـۇق 
ۋاجىـپ،  ئېيتىـش  تەكبىرلەرنـى  ئارتـۇق  چۈنكـى  ئېيتىـدۇ.  تەكبىرلەرنىـال 
تەسـبىھلەرنى ئېيتىـش سـۈننەتتۇر. چۈنكـى ۋاجىپنـى ئـادا قىلىـش سـۈننەتنى 

زۆرۈردۇر. ئورۇنداشـتىن 

4. ئىمـام رۇكۇدىـن بېشـىنى كۆتـۈرۈپ بولغاندىـن كېيىـن نامازغـا كىرگـەن 
كىشـىدىن شـۇ رەكئەتنىـڭ ئارتـۇق تەكبىرلىـرى سـاقىت بولىـدۇ.

5. ئىمام ئارتۇق تەكبىرلەرنى ئېيتىشنى ئۇنتۇپ قالسا، جامائەت ئېيتىۋېرىدۇ. 
چۈنكـى بـۇ ئارتـۇق تەكبىرلەرنى ئېيتىـش نامازنىـڭ پائالىيەتلىرىدىن ئەمەس، 

بەلكى مۇستەقىل ئىبادەتتۇر. 
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تەشرىق تەكبىرلىرى

تەشـرىق تەكبىرلىـرى _ قۇربـان ھېيتنىـڭ ئەرفە)ھاجىـالر ئەرفاتتـا بولغان، 
ئەتـە ھېيـت دېگـەن( كۈنـى بامـدات نامىزىدىـن باشـالپ ھېيتنىـڭ 4 _ كۈنى 
ئەسـىر نامىزىغىچىلىـك جەمى 23 ۋاخ نامازنىـڭ پەرزىدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان 
تەكبىرلـەردۇر. بـۇ تەكبىرلەرنـى ئوقـۇش ھەر قانداق مۇسـۇلمان، ئاقىل، بالىغ 

ئەرلـەر ئۈچـۈن ۋاجىپتۇر.

تەشـرىق تەكبىرلىرىنـى ھـەر پـەرز نامازدىـن كېيىن، مەيلى يالغۇز بولسـۇن، 
مەيلـى جامائـەت بىلـەن بولسـۇن، مەيلـى يولۇچـى بولسـۇن، مەيلـى مۇقىـم 

بولسـۇن، ھـەر قانـداق كىشـىنىڭ ئوقۇشـى ۋاجىپتـۇر.

تەشرىق تەكبىرلىرىنىڭ تېكىستى

ُ َأْكبـَُر َولِلَِّ اْلَْمُد﴾ ُ َأْكبـَُر، َاللَّ ُ، َواللَّ ُ َأْكبـَُر، اَل إٰلَه إالَّ اللَّ ُ َأْكبـَُر، َاللَّ ﴿َاللَّ

ئوقۇلۇشـى:»ئالالھۇ ئەكبـەر، ئالالھـۇ ئەكبـەر، الئىالھـە ئىللەلالھـۇ ۋەلالھۇ 
ئەكبـەر، ئالالھـۇ ئەكبـەر ۋە لىلالھىـل ھەمـدۇ«
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تەراۋىھ نامىزى

تەراۋىھ نامىزى _ رامىزان ئېيىدا ئاخشاملىرى خۇپتەندىن كېيىن ئوقۇلىدىغان 
20 رەكئەتلىك نامازدۇر.

تەراۋىـھ _ ئـارام ئېلىـش، تەنەپپـۇس قىلىـش دېگـەن مەنىـدە بولـۇپ، ھـەر 
تـۆت رەكئـەت نامازدىـن كېيىنكـى ئـارام ئېلىـش كـۆزدە تۇتۇلىدۇ.

رامىـزان ئېيىـدا بىـر ئـاي تەراۋىـھ نامىـزى ئوقـۇش تەكىتلىـك سـۈننەتتۇر. 
پـەرز  روزىسـىنى  رامىـزان  مۇنـداق دىگەن:»ئالـالھ  ئەلەيھىسسـاالم  پەيغەمبـەر 
قىلـدى. مـەن مۇسـۇلمانالرغا رامىـزان كېچىلىرىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزۈشـنى 

سـۈننەت قىلدىـم«)1). 

تەراۋىـھ نامىزىنـى ئوقـۇش ئـەر، ئايال ھەر قانداق مۇسـۇلمان كىشـى ئۈچۈن 
سـۈننەتتۇر. ھەربىـر 4 رەكئەتتىـن كېيىـن، ئـازراق ئولتـۇرۇپ ئـارام ئېلىـش 
مۇسـتەھەبتۇر. بـۇ ئولتۇرۇشـتا ئالـالھ تائاالغـا تەسـبىھ ئېيتىـش ياكـى قۇرئـان 

ئوقـۇش ياكـى پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمغا دۇرۇد ئېيتىـش ياخشـىدۇر. 

تەراۋىھ نامىزىنىڭ ۋاقتى

تەراۋىـھ نامىـزى رامىزان ئاخشـاملىرى خۇپتەن بىلـەن ۋىتىر نامىزى ئارىلىقىدا 
ئوقۇلىدۇ.

تەراۋىھ نامىزىنىڭ رەكەئت سانى

پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم تەراۋىـھ نامىزىنـى 8 رەكئەت ئوقۇغـان. ئىككىنچى 
باشـالپ  زامانىدىـن  ئەنھۇنىـڭ  رەزىيەلالھـۇ  خەتتـاب  ئىبنـى  ئۆمـەر  خەلىپـە 
تەراۋىـھ نامىـزى 20 رەكئـەت ئوقۇلـۇپ كەلمەكتـە. كۆپىنچە ئىسـالم مەزھەپلىرى 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ئوقۇغىنـى بويىچـە تەراۋىـھ نامىزىنـى 8رەكئـەت 

ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.  (1(
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قىلىـپ بېكىتكـەن. ئەممـا ھەنەفىـي مەزھىپىـدە تەراۋىـھ نامىـزى ئۆمـەر ئىبنـى 
خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ زامانىدا سـاھابىلەرنىڭ مۇۋاپىقەتچىلىكى بىلەن 
بېكىتىلگـەن بويىچـە 20 رەكئـەت ئوقۇشـنى بەلگىلىگەن.دېمـەك، تەراۋىھنىڭ 
ئالدىنقى 8رەكىئىتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتى بولسا، 20 رەكئەت 
ئوقۇش يولباشـچى ساھابىلەر)خۇلەفائۇر راشىدۇن(نىڭ سۈننىتىدۇر. پەيغەمبەر 
زۆرۈرلىكـى  ئەگىشىشـنىڭ  يولىغـا  سـاھابىلەرنىڭ  يولباشـچى  ئەلەيھىسسـاالم 
يولباشـچى سـاھابىلىرىمنىڭ  مېنىـڭ ۋە  مۇنـداق دىگەن:»سـىلەر  توغرۇلـۇق 

يولىدىـن ئايرىلمـاڭالر«)1). 

تەراۋىھ نامىزىنىڭ وئقۇلۇش كەيپىيىتى

ئايرىممـۇ  ئالدىغـا  ئـۆز  ئوقۇلغىنىـدەك،  بىلـەن  جامائـەت  نامىـزى  تەراۋىـھ 
ئوقۇلىـدۇ. تەراۋىـھ نامىزىنـى ئىككى رەكئەتتە بىر سـاالم بېرىپ، تۆت رەكئەتتە 
بىـر سـاالم بېرىپمـۇ ئوقـۇش مۇمكىـن. تەراۋىـھ نامىزىنـى ئىككـى رەكئەتلىكتىن 
سـۈننىتىنى  نامىزىنىـڭ  بامـدات  خـۇددى  ئـۇ  بولغانـدا،  ئوقۇماقچـى  قىلىـپ 
ئوقۇغانـدەك ئوقۇلىـدۇ. تەراۋىھ نامىزىنـى تۆت رەكئەتلىكتىن قىلىپ ئوقۇماقچى 
بولغانـدا، ئـۇ خۇددى پىشـىن نامىزىنىڭ تۆت رەكئەت سـۈننىتىنى ئوقۇغاندەك 

ئوقۇلىدۇ.

ئايرىـم  قىلىـش  خەتمـە  كەرىمنـى  قۇرئـان  نامىزىـدا  تەراۋىـھ  ئايلىـق  بىـر 
بىـر سـۈننەتتۇر. تەراۋىـھ نامىزىنـى جامائەتنـى زېرىكتۈرمەيدىغـان يېنىكـرەك 
ئوقـۇش ياخشـىدۇر. تەراۋىـھ نامىزىنـى رامىزانـدا ئوقۇيالمىغـان كىشـىگە ئۇنىڭ 
قازاسـى كەلمەيـدۇ. تەراۋىـھ نامىزىنـى كېچىنىـڭ يېرىمىغا قـەدەر كېچىكتۈرۈش 
مۇسـتەھەپتۇر. ۋىتىـر نامىزىنـى تەراۋىھ نامىزىدىن بۇرۇن ئوقۇشـمۇ جائىزدۇر)2). 

ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.  (1(
اللباب شرح الكتاب 1 - توم 68 - بەت.  (2(
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كېسەل كىشىنىڭ ناماز ئوقۇش كەيپىيىتى

مەيدانغـا  قويۇشـتىن  يوقىتىـپ  نورماللىقىنـى  مىجەزنىـڭ   _ كېسـەللىك 
كېلىدىغـان بىـر خىـل ئاجىزلىق ھالىتـى دېگەنلىكتۇر. ئىسـالم دىنى ئەقلىنى 
يوقاتمىغـان كېسـەللەرگە ئەمـەل _ ئىبادەتلەرنـى توختاتماسـلىقنى بۇيـرۇش 
نامـاز  كۆرسـەتكەن.  ئۇڭايلىقالرنىمـۇ  بـەزى  ئۈچـۈن  ئـۇالر  بىرگـە،  بىلـەن 
ھەققىدە كېسـەللەر ئۈچۈن كۆرسـىتىلگەن ئۇڭايلىقالرمۇ بۇ مەنبەنى مەقسـەت 

قىلغان.

كېسـەل كىشـى كۈچىنىڭ يېتىشـىچە ناماز ئوقۇشـى كېرەك. ئۆرە تۇرالمىسـا 
ئولتۇرۇپ، ئولتۇرالمىسا ياتقان يېرىدە ئىما _ ئىشارەت بىلەن ناماز ئوقۇيدۇ.

ئۆرە تۇرالمايدىغان ياكى ئۆرە تۇرسـا، كېسـىلىنىڭ ئېغىرلىشـىپ كېتىشىگە 
ياكى شـىپا تېپىشـىنىڭ كېچىكىپ كېتىشـىگە سـەۋەب بولىدىغانلىقى ئېنىق 
بولغـان بىمـار ئولتـۇرۇپ رۇكـۇ ۋە سـەجدىلەرنى نورمـال كەيپىيىتـى بويىچـە 
قىلىـپ نامـاز ئوقۇيـدۇ. ئۆرە تۇرۇشـقا قادىر بواللىغان بولسـىمۇ، رۇكۇ بىلەن 
سەجدىلەرنى قىلىشتىن ئاجىز كەلگەن بىمار ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا بولىدۇ. 
ئولتـۇرۇپ ئوقۇلغـان نامـازدا رۇكۇ ۋە سـەجدىلەرنى قىلىشـتىن ئاجىز كەلگەن 
بىمـار رۇكـۇ بىلـەن سـەجدىلەرنى ئىمـا _ ئىشـارەت بىلـەن قىلىـدۇ. ئەممـا 
ئۇنىـڭ ئالدىغـا سـەجدە قىلىـش ئۈچـۈن ياسـتۇق ياكـى ئورۇنـدۇق قويـۇپ 
بېرىلمەيـدۇ. چۈنكـى سـەجدە يەرگـە قىلىنىـدۇ. يەرگـە سـەجدە قىاللمىسـا 

ئىمـا _ ئىشـارەت بىلـەن قىلىنىدۇ.

ئولتۇرۇشـقىمۇ كۈچى يەتمىگەنلىكتىن ئوڭدىسـىغا يېتىپ ئىشـارەت بىلەن 
نامـاز ئوقۇماقچـى بولغـان بىمـار ئىككـى پۇتىنـى قىبلـە تەرەپكـە قارىتىـپ 
ياتىـدۇ، مۇمكىنچىلىـك بولسـا ئىككى پۇتىنى قىبلىگە ئۇزارتماسـلىقى ئۈچۈن 
ئىككـى تىـزى ئازراق كۆتۈرىلىدۇ ۋە بىمارنىڭ ئاسـمانغا قارىماسـتىن قىبلىگە 
قارىشـى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ بېشـىغا ئىگىـزرەك ياسـتۇق قويۇلىدۇ. ئەممـا يېنىچە 
تەرىپىنـى  ئـوڭ  بىمـار  بولغـان  ئوقۇماقچـى  نامـاز  بىلـەن  ئىشـارەت  يېتىـپ 
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بېسـىپ، قىبلىگـە قـاراپ ياتىـدۇ، رۇكـۇ بىلـەن سـەجدىلەرگە بېشـى بىلەن 
ئىمـا _ ئىشـارەت قىلىـدۇ. ئەممـا يېنىچـە يېتىـپ ئوقۇغاندىـن ئوڭدىسـىغا 

يېتىـپ ئوقـۇش ئەۋزەلـدۇر)1).

فتح القدير 1 - توم 375 - بەت  (1(



162

ئىما – ئىشارەت بىلەن ناماز ئوقۇش مەسىلىسى

ئىما _ ئىشـارەت _ نامازدا رۇكۇ ۋە سـەجدىلەرگە ئىشـارەت ئۈچۈن كۈچىنىڭ 
يېتىشـىچە باشـنى ئېگىـش دېگەنلىكتـۇر. ئەگـەر بىمـار بېشـى بىلـەن ئىمـا _ 
ئىشـارەت قىلىشـتىنمۇ ئاجىـز كەلسـە، كـۆزى بىلەن ئىشـارەت قىلىـپ ئوقۇيدۇ. 
ئۇنىڭدىنمـۇ ئاجىـز كەلسـە نامازنـى ئوقۇمايـدۇ ۋە ئۇنى ئالالھ تائـاال كەچۈرىدۇ. 
چۈنكـى قۇرئـان كەرىمـدە: ﴿كۈچۈڭالرنىـڭ يېتىشـىچە ئالالھقـا تەقۋادارلىـق 
ئىشـقا  بىـرەر  »سـىلەرنى  ئەلەيھسسـاالم:  پەيغەمبـەر  دېگـەن.  قىلىـڭالر﴾)1) 

بۇيرۇسـام، ئۇنـى تاقىتىڭالرنىـڭ يېتىشـىچە ئورۇنـداڭالر«)2) دېگـەن.

ىئما _ ىئشارەت بىلەن ناماز وئقۇشقا تاقىتى يەتمىگەن كىشى قانداق قىلىدۇ؟

ئىمـا _ ئىشـارەت بىلەنمـۇ نامـاز ئوقۇشـقا قادىـر بواللمىغـان ياكـى ئەقلـى _ 
ھۇشـى يوقالغـان بىمـار، نامازنـى ۋاقىتلىـق قويـۇپ قويىـدۇ. بـۇ ھالـەت بىـر 
كېچـە – كۈندۈزگـە يەتمىگـەن ۋاقىـت داۋام قىلغـان بولسـا، يەنـى بـەش ۋاخ 
نامازنىـڭ ۋاقتـى چىقىـپ كەتكىچـە سـاقىيىپ قالسـا، ئوقۇيالمىغـان مەزكـۇر 
نامازلىرىنىـڭ قازاسـىنى ئوقۇيـدۇ. ئەگەر كېسـىلى ئېغىرالشـقان ياكى ئەقلى – 
ھۇشـى يوقالغان سـەۋەبلىك ئىما _ ئىشـارەت بىلەنمۇ ناماز ئوقۇيالمىغان ۋاقتى 
بىـر كېچـە – كۈندۈزدىـن كۆپـرەك ۋاقىت داۋام قىلغان بولسـا، بـۇ نامازالرنىڭ 
قازاسـى كەلمەيدۇ. بۇ خۇددى ھەيزدار ۋە نىفاسـدار ئايالالردىن ناماز كەچۈرۈم 
قىلىنغانـدەك كەچـۈرۈم قىلىنىـدۇ. شـۇنداقال، ئەگەر بىمار شـۇ كېسـىلى بىلەن 
ئۆلـۈپ كەتسـە، ئىمـا _ ئىشـارەت بىلەنمـۇ نامـاز ئوقۇشـتىن ئاجىـز كەلگـەن 
ھالىتىـدە ئوقۇيالمىغـان نامازلىـرى ئۇنىڭدىـن سـاقىت بولىـدۇ. ئۇنىڭغا فىدىيە 

بېرىـش الزىم كەلمەيـدۇ)3). 
تەغابۇن سۈرىسى14-ئايەت  (1(

ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى  (2(
نور االيضاح وجناة االرواح 30 - بەت، بدائع الصنائع 1 - توم 105 - بەت.  (3(
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ىئما _ ىئشارەت بىلەن ناماز وئقۇش توغرۇلۇق مەسىلىلەر

پـەرز نامازالرنـى ئـۆرە تۇرۇپ ئوقۇشـقا كۈچى يېتىدىغان كىشـىنىڭ ئولتۇرۇپ 
ئوقۇشـى جائىـز ئەمـەس. ئەممـا نەپلە نامازالرنى سـاق كىشـىلەرنىڭمۇ ئولتۇرۇپ 

ئوقۇشـى جائىز. بىراق سـاۋابى كەمـرەك بولىدۇ.

كېسـەل بولغىنـى ئۈچـۈن ئولتـۇرۇپ ياكـى ئىشـارەت بىلـەن نامـاز ئوقـۇش 
ۋەزىيىتىگە چۈشۈپ قالغان بىمار كېسەللىك ۋاقتىدا ئوقۇيالمىغان نامازلىرىنىڭ 
قازاسـىنى، سـاقايغاندىن كېيىـن ئوقۇماقچـى بولغانـدا، ئولتـۇرۇپ ياكى ئىما _ 
ئىشـارەت بىلەن ئەمەس، بەلكى ئۆرە تۇرۇپ نامازنىڭ ئەسـلىدىكى كەيپىيىتى 
بويىچـە ئوقۇيـدۇ. چۈنكـى، سـاقايغاندىن كېيىـن ئـۆزرە قالمىغـان بولىـدۇ. 
ئەممـا سـاق ۋاقتىـدا قـازا بولغـان نامازلىرىنى كېسـەللىكىدە ئوقۇماقچى بولسـا، 

ئولتـۇرۇپ ئىمـا _ ئىشـارەت بىلـەن ئوقۇسـا بولىدۇ.

مېجـەزى  ئەسناسـىدا  نامـاز  بولسـىمۇ  باشـلىغان  ھالىتىـدە  سـاق  نامازنـى 
ئۆزگىرىـپ قېلىـپ ئورنىدىـن تۇرالمايدىغـان ھالەتكـە چۈشـۈپ قالغـان بىمـار 
نامىزىنىـڭ قالغىنىنـى ئولتۇرۇپ تاماماليدۇ. ئەگەر ئولتۇرۇشـتىنمۇ ئاجىز كەلسـە 
يېتىـپ ئىمـا _ ئىشـارەت بىلـەن تاماماليـدۇ. ئەممـا كېسـەل ھالىتىـدە نامازنـى 
ئولتۇرۇپ باشـلىغان بىمار ناماز ئەسناسـىدا سـاقىيىپ قېلىپ ئۆرە تۇرااليدىغان 

ھالغـا كەلسـە نامىزىنىـڭ قالغىنىنـى ئـۆرە تـۇرۇپ تاماماليـدۇ)1). 

حتفة الفقهاء 57 - بەت اللباب شرح الكتاب 1 - توم 63 - بەت.  (1(
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مۇستەھەب نامازالر

مۇستەھەب نامازالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەزىدە ئوقۇغان ياكى باشقىالرنىڭ 
ئوقۇشـىغا يـول قويغـان، تەكىتلىـك سـۈننەت دەرىجىسـىگە يەتمىگـەن نامـازالر 

بولۇپ، تەكىتسـىز سـۈننەت قاتارىدىن سـانىلىدۇ. ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

)1( تەھىيەتۇل مەسجىد نامىزى
)2( چاشگاھ نامىزى

)3( تەھەججۇد نامىزى
)4( تاۋاپ نامىزى

1. تەھىيەتۇل مەسجىد نامىزى

تەھىيەتـۇل مەسـجىد نامىـزى _ مەسـجىدكە سـاالم بېرىـش دېگەنلىكتـۇر. 
كىرگـەن  مەسـجىدكە  بىلـەن  مەقسـەت  قايسـىبىر  ۋاقىتتـا،  بىـر  قانداقـال 
مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ ئىككى رەكئەت »تەھىيەتۇل مەسـجىد« نامىزى ئوقۇشـى 
سـۈننەتتۇر. پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم بـۇ ھەقتـە مۇنداق دەيدۇ: »سـىلەرنىڭ 
بىرىـڭالر مەسـجىدكە كىرگىنىـدە ئىككـى رەكئـەت تەھىيەتۇل مەسـجىد نامىزى 

ئولتۇرمىسـۇن«)1).  ئوقۇماسـتىن 

تەھىيەتۇل مەسجىد نامىزىنىڭ ۋاقتى

بـۇرۇن  ئولتۇرۇشـتىن  كىرىـپ،  مەسـجىدكە  نامىـزى  مەسـجىد  تەھىيەتـۇل 
ئوقۇلىـدۇ. ئۇنـى ئوقۇماسـتىن ئولتـۇرۇپ بولغاندىـن كېيىنمـۇ، يەنـە تـۇرۇپ 
ئوقۇسـا بولىدۇ. مەسـجىدكە زىيارەت، ئىلىم تەھسـىل قىلىش ۋە باشقا قانداقال 
بىـر مەقسـەت بىلـەن كىرگـەن مۇسـۇلمان كىشـى بـۇ نامازنـى ئوقۇيـدۇ. ئەممـا 
مەسـجىدكە قانداقـال بىـر نامازنـى ئوقۇش ئۈچۈن كىرىش تەھىيەتۇل مەسـجىد 
نامىزىنىڭ ئورنىنى تولدۇرىدۇ. يەنى مەسجىدكە ناماز ئوقۇش ئۈچۈن كىرگەن 

بۇخارى رىۋايىتى.  (1(
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كىشـى ۋاقىـت تـار كەلسـە تەھىيەتـۇل مەسـجىد نامىزىنـى ئوقۇمىسـىمۇ بولىدۇ.

ياكـى  قىلىـش  رېمونـت  مەسـجىدنى  ياكـى  ئېلىـش  تەلىـم  مەسـجىدتە 
كىرىشـكە  قېتىـم  قانچـە  بىـر  كۈنـدە  مەسـجىدكە  بىلـەن  سـەۋەبلەر  باشـقا 
مەجبـۇر بولىدىغـان كىشـى بىـر قېتىمـال تەھىيەتـۇل مەسـجىد نامىـزى ئوقۇسـا 
يېتەرلىكتـۇر. جۈمـە نامىزىنـى ئوقـۇش ئۈچـۈن مەسـجىدكە كىرگـەن كىشـىلەر 
ئولتۇرۇشـتىن بـۇرۇن ياكـى ئولتۇرۇپ بولغان بولسـىمۇ، تـۇرۇپ ئىككى رەكئەت 
تەھىيەتـۇل مەسـجىد نامىـزى ئوقۇيـدۇ. ئەممـا ئىمـام خۇتبـە ئوقـۇش ئۈچـۈن 
مۇنبەرگـە چىقىشـى بىلـەن ناماز ئوقۇشـقا ۋە سـۆز قىلىشـقا بولمايـدۇ. خۇتبىنى 
قـوالق سـېلىپ ئـاڭالش ۋاجىپتـۇر. پەيغەمبـەر ئەلەيھسسـاالم بۇنـى تەكىتلـەپ 
مۇنـداق دېگـەن: »ئىمـام جۈمەنىـڭ خۇتبىسـىنى ئوقۇۋاتقانـدا، يېنىڭدىكـى 
ھەمراھىڭغـا »جىـم ئولتـۇر، خۇتبىنـى تىڭشـا« دېيىشـىڭنىڭ ئۆزىمـۇ خۇتبىغـا 

قـۇالق سـالمىغانلىق بولىـدۇ«)1). 

2. چاشگاھ نامىزى

چاشـگاھ _ كـۈن تولـۇق چىقىـپ بولغاندىـن باشـالپ پىشـىن ۋاقتىغـا 45 
مىنـۇت قالغىچىلىـك بولغـان ۋاقىتـالر دېگەنلىكتـۇر. چاشـگاھ ۋاقتىـدا ئـەڭ 
ئـاز دېگەنـدە ئىككـى رەكئـەت نامـاز ئوقـۇش تەكىتسـىز سـۈننەتتۇر. پەيغەمبەر 
ئەلەيھسسـاالم بـۇ ھەقتـە مۇنـداق دەيـدۇ: »كىمىكـى ئىككـى رەكئەت چاشـگاھ 
نامىـزى ئوقۇشـنى ئۆزىگـە ئـادەت قىلىدىكـەن، ئۇنىـڭ گۇناھلىـرى دېڭىزنىڭ 

كۆپۈكىـدەك كـۆپ بولسـىمۇ مەغپىـرەت قىلىنىـدۇ«)2). 

سـەككىز  ياكـى  تـۆت  ئوقۇلغىنىـدەك،  رەكئـەت  ئىككـى  نامىـزى  چاشـگاھ 
ئوقۇلىـدۇ. رەكئەتمـۇ 

3. تەھەججۇد )كېچە( نامىزى

تەھەججـۇد _ كېچىـدە ئالـالھ تائاالنىـڭ تائـەت _ ئىبادىتى بىلەن مەشـغۇل 
بولـۇش دېگەنلىكتـۇر. ئالـالھ تائاال مۇئمىنلەرنى ماختـاپ مۇنداق دەيدۇ: ﴿َكانُوا 

َقِليـًا ِمـَن اللَّْيـِل َمـا يـَْهَجُعـوَن﴾ يەنـى ﴿ئۇالر كېچىسـى ئاز ئۇخاليتتى﴾)3). 
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.  (1(

ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى.  (2(
زارىيات سۈرىسى 17 - ئايەت.  (3(
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پەيغەمبـەر ئەلەيھسسـاالم مۇنـداق دەپ كۆرسـەتكەن: »تەھەججۇدنـى تـەرك 
قىلمـاڭالر. ئـۇ سـىلەردىن بـۇرۇن ئۆتكـەن ياخشـى زاتالرنىـڭ ئادىتىـدۇر. ئـۇ، 
ۋە  خاتالىقالرنـى  ۋەسـىلە،  ئۈچـۈن  بولۇشـۇڭالر  يېقىـن  ئالالھقـا  سـىلەرنىڭ 

گۇناھالرنـى يوققـا چىقارغۇچـى ھـەم ئۇالردىـن يىـراق قىلغۇچىـدۇر«)1). 

مۇنـداق  ئەلەيھسسـاالم  پەيغەمبـەر  توغرىسـىدا  پەزىلىتـى  تەھەججۇدنىـڭ 
دېگـەن: »پـەرز نامازالردىـن قالسـا، ئـەڭ ئـەۋزەل نامـاز كېچىنىـڭ ئاخىرقـى 

نامىزىـدۇر«)2).  )تەھەججـۇد(  ئوقۇلغـان  يېرىمىـدا 

تەھەججۇد نامىزىنىڭ كەيپىيىتى

تەھەججـۇد نامىـزى ئىككـى رەكئەتتە ياكى تۆت رەكئەتتە بىر سـاالم بېرىپمۇ 
ئوقۇلىـدۇ. ئەممـا ئىككـى رەكئەتتـە بىر سـاالم بېرىپ ئوقـۇش ئەۋزەلرەكتۇر. بۇ 
ھەقتـە پەيغەمبـەر ئەلەيھسسـاالم: »كېچـە نامىـزى ئىككـى، ئىككـى قىلىنىـپ 

ئوقۇلىدۇ«دەپ كۆرسـەتكەن)3). 

بـۇ ھـەدس، تەھەججـۇد نامىزىنـى ھـەر ئىككـى رەكئەتتـە بىر سـاالم بېرىپ 
ئوقۇشـنىڭ ئەۋزەللىكنـى كۆرسـىتىدۇ. ئەممـا، ھەربىـر تۆت رەكئەتتە بىر سـاالم 

بېرىـپ ئوقۇسـىمۇ بولىدۇ.

تەھەججـۇد نامىـزى ئېـزى ئىككـى رەكئەتتىـن باشـلىنىپ، كۆپىنىـڭ چېكى 
يوقتۇر. 

تەھەججۇد نامىزىنىڭ ۋاقتى

بـۇ ھەقتـە كەلگـەن ھەدىسـلەرگە ئاساسـالنغاندا، تەھەججـۇد نامىزىنىـڭ 
ئـەڭ ئـەۋزەل ۋاقتـى كېچىنىـڭ ئاخىرقـى ئۈچتىـن بىرىـدۇر. بـۇ دۇئاالرنىـڭ 
ئىجابەت بولۇشـى ۋە گۇناھالرنىڭ مەغپىرەت قىلىنىشـى ئۈچۈن ئەڭ مۇناسـىپ 
مۇنـداق دېگـەن: »ئالـالھ كېچىنىـڭ  ئەلەيھسسـاالم  پەيغەمبـەر  ۋاقىتـالردۇر. 
ئۈچتىـن بىـرى قالغانـدا، دۇنيـا ئاسـمىنىغا )بىرىنچـى ئاسـمانغا( چۈشـىدۇ ۋە 
›كىمكى ماڭا دۇئا قىلىدىكەن، ئۇنىڭ دۇئاسـىنى ئىجابەت قىلىمەن، كىمكى 
مەندىـن ھاجىتىنـى سـورايدىكەن، سـورىغان نەرسىسـىنى بېرىمـەن، كىمكـى 

تىرمىزى رىۋايىتى.  (1(
مۇسلىم، ئىبنى خۇزەيمە 2 - جىلد 176 - بەت.  (2(

مۇسلىم رىۋايىتى.  (3(
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مەندىـن مەغپىـرەت تىلەيدىكـەن، ئۇنىـڭ گۇناھلىرىنـى مەغپىـرەت قىلىمـەن‹ 
دەپ نىـدا قىلىـدۇ«)1).

4. تاۋاپ نامىزى

كەئبىنـى تـاۋاپ قىلغـان كىشـىنىڭ تاۋاپنـى ئاخىرالشـتۇرۇپ بولـۇپ، مەقامۇ 
نامـاز ئوقۇشـى تەكىتسـىز  ئارقىسـىغا كېلىـپ ئىككـى رەكئـەت  ئىبراھىمنىـڭ 

سـۈننەتتۇر. 

چاغـالردا  قىسـتىالڭغۇ  بولغـان  كـۆپ  ئـادەم  ھەرەمـدە  مەسـجىدى  ئەممـا 
باشـقىالرنىڭ تاۋاپ قىلىشـىغا توسالغۇ بولماسلىق ئۈچۈن بۇ نامازنى مەسجىدى 

ھەرەمنىـڭ قايسـىبىر يېرىـدە ئوقـۇش ئەۋزەلـدۇر.

بۇخارى رىۋايىتى.  (1(
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نەپلە نامازلىرى

نەپلە لۇغەتتە _ زىيادە دېگەنلىكتۇر. ئىسالم ئاتالغۇسىدا پەرز، ۋاجىپ ياكى 
سـۈننەت بولمىغـان، ئەممـا دىنىمىـزدا يولغـا قويۇلغـان، ئىختىيارىـي ئەمـەل _ 
ئىبـادەت دېگەنلىكتـۇر. نەپلە ئىبادەتلەرنىڭ سـاۋابى كۆپتۇر. نەپلە ئىبادەتلەر 
بەندىنىـڭ ئالالھقـا تېخىمـۇ يېقىنلىشىشـىغا ۋە پـەرز، ۋاجىـپ ئەمەللەرنـى ئـادا 
قىلىشـتىكى بەزى كەمچىلىك، نۇقسـانالرنىڭ تولۇقلىنىشـىغا ۋاسىتە بولىدۇ)1). 

ئالـالھ تائـاال نەپلـە ئەمەللەرنىـڭ مۇكاپاتلىـرى ھەققىـدە مۇنـداق دەيـدۇ: 
﴿َمـْن َتطـوََّع َخـْياً فَـإنَّ هللَا شـاَِكٌر َعِلْيـٌم﴾ يەنـى )كىمىكـى ئـۆز ئىختىيـارى بىلـەن بىـرەر 
ياخشـىلىق قىلىدىكـەن، بىلسـۇنكى، ئالـالھ ئەلۋەتتـە شـۈكۈرنىڭ مۇكاپاتىنـى 

بەرگۈچىـدۇر ۋە ھەممىنـى بىلگۈچىـدۇر()2). 

نەپلە نامىزى ھەققىدىكى مەسىلىلەر

1. نەپلـە نامىزىنـى كېچـە _ كۈندۈزنىـڭ )نامـاز ئوقـۇش مەنئـى قىلىنغـان 
ۋاقىتالرنىڭ سىرتىدا( قايسىبىر ۋاقىتلىرىدا ئوقۇشقا بولىدۇ. نەپلە نامازلىرىنىڭ 

بەلگىلىـك مەلۇم ۋاقتـى بولمايدۇ.

2. نەپلـە نامىزىنـى ئىككـى رەكئـەت ياكـى تـۆت رەكئـەت ئوقۇشـقا بولىـدۇ. 
بۇندىـن كۆپـرەك ئوقۇماقچـى بولسـا، ئىككـى رەكئەتتـە ياكـى تـۆت رەكئەتتـە 

سـاالم بېرىـپ ئوقۇيـدۇ.

3. نەپلـە ئىبادەتلىـرى مەيلـى نامـاز بولسـۇن، مەيلـى روزا بولسـۇن، مەيلـى 
ئۈسـتىگە  كىشـىنىڭ  بىلـەن  باشـالش  ئۇنـى  بولسـۇن،  ئىبادەتلـەر  باشـقا 
يۈكلەنگـەن بولىـدۇ. يەنـى ئۇنـى ئـادا قىلىشـى ۋاجىـپ بولىـدۇ. ئەگـەر نەپلـە 
نامـاز ياكـى نەپلـە روزىنى باشـالپ بولـۇپ، ئۇنى ئاخىرىغىچە داۋام قىلماسـتىن 
بۇزىۋەتسـە ياكى بۇزۇلسـا، بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ قازاسـىنى قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ.

مراقي الفالح 80 - بەت، اللباب شرح الكتاب 1 - توم 52 - بەت.  (1(
بەقەرە سۈرىسى 158 - ئايەت.  (2(
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قاتنـاش  قاتارلىـق  ماشـىنا  ئايروپىـالن،  پاراخـۇت،  نامازالرنـى  نەپلـە   .4
قۇراللىرىنىـڭ ئۈسـتىدە ئولتـۇرۇپ ئوقۇشـمۇ جائىـزدۇر. قاتناشـنىڭ يۆنىلىشـى 
قىبلىگـە ئـۇدۇل كەلمىگـەن بولسـىمۇ، قاتنـاش يۈزلەنگـەن تەرەپكـە قـاراپ 
ئوقۇسـىمۇ بولىـدۇ. بـۇ ۋاقىتتـا قىبلىگـە قـاراش شـەرت قىلىنمايـدۇ. چۈنكـى 
دىنىمىـزدا قىيىنچىلىـق يوقتـۇر. ئالـالھ تائـاال قۇرئـان كەرىمـدە: ﴿َولِلَِّ املَْشـِرُق 
َواملَْغِرُب فَأيـَْنماَ تـَُولُّو فـََثمَّ َوْجُه هللِا﴾ يەنى )مەشـرىقمۇ ۋە مەغرىپمۇ ئالالھنىڭدۇر، قايسـى 

تەرەپكـە يۈزلەنمسـڭالرمۇ، ئـۇ ئالالھنىـڭ تەرىپىـدۇر()1). 

5. نەپلـە نامازالرنـى ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقۇشـقا قۇدرىتـى يېتىدىغـان ھالالردىمـۇ 
ئولتـۇرۇپ ئوقـۇش جائىـزدۇر. لېكىـن ئۆزۈرسـىز ئولتۇرۇپ ئوقۇغاننىڭ سـاۋابى، 
ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇغاننىڭ سـاۋابىدىن كەمرەك بولىدۇ. نەپلە نامازنى ئۆرە تۇرۇپ 
باشـالپ، كېيىن ئولتۇرۇپ ئوقۇسـىمۇ بولىدۇ. شـۇنىڭدەك نەپلە نامازالرنى بىر 

نەرسـىگە يۆلىنىپ تۇرۇپ ئوقۇسـىمۇ جائىزدۇر.

نەپلە ناماز وئقۇش مەنىئ قىلىنغان ۋاقىتالر

نەپلە ناماز ئوقۇش مەنئى قىلىنغان ۋاقىتالر تۆۋەندىكىچە:

1. بامدات نامىزىدىن كېيىن.

2. ئەسىر نامىزىدىن كېيىن.

3. شام نامىزىدىن بۇرۇن.

4. پـەرز نامازنىـڭ ۋاقتـى چىقىـپ كەتكىلـى ئـاز قالغانـدا ياكـى جامائـەت 
باشـالنغاندا. نامىـزى 

5. جۈمـە كۈنلۈكتـە خاتىـب مۇنبەرگە چىققاندىن جۈمەنىـڭ پەرزى ئوقۇلۇپ 
بولغىچىلىك.

بامداتنىـڭ سـۈننىتىنى  ئەممـا  كېيىـن.  ئېيتىلغاندىـن  تەكبىـر  نامازغـا   .6
بولىـدۇ. ئوقۇشـقا 

7. ھېيـت نامىـزى ئوقۇشـتىن ئـاۋۋال مەيلى ئۆيدە، مەيلى مەسـجىدتە نەپلە 
نامـاز ئوقـۇش مەكرۇھتـۇر. ئەممـا نامازدىن كېيىن مەسـجىدتە ئوقۇش مەكرۇھ، 

بەقەر سۈرىسى 115- ئايەت.  (1(
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ئۆيدە ئوقـۇش جائىزدۇر.

8. تەرەت قىستاپ قالغاندا.

9. تائام ھازىرلىنىپ قالغاندا.

10. »ئەرەفات«تـا پىشـىن بىلـەن ئەسـىر ئىككـى نامازنـى جەمئـى قىلىـپ 
ئوقۇشـتا ۋە »مۇزدەلىفـە«دە شـام بىلـەن خۇپتـەن ئىككـى نامازنـى جەمئـى 

قىلىـپ ئوقۇشـتا ئىككـى نامـاز ئارىسـىدا نەپلـە نامـاز ئوقـۇش مەكرۇھتـۇر.


