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احلمد للّ رب العلمني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم ىلع رسوهل 
حممد وآهل وأصحابه أمجعني.

كىتاب ھەققىدە

قاسـىم  مۇھەممـەد  ئىلگىـرى  يىـل   41 بۇنىڭدىـن  كىتـاب  بـۇ 
مۇھەممەد سـىدىق قاراقاشـىي ئىسـىملىك ئۇيغۇر ئالىمى تەرىپىدىن 
يېزىلغـان بولـۇپ، سـەئۇدىي ئەرەبىسـتاننىڭ جىـددە شـەھىرىدە 
سـودىگەرچىلىك بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئابدۇساتتار تۈركىستانىي 
ئىسـىملىك خەيرسـۆيەر كىشـى تەرىپىدىـن نەشـر قىلىنغـان. بـۇ 
كىتابتـا ئەقىـدە، ئىمـان ۋە ئىسـالمنىڭ بـەش ئەركانـى؛ نامازنىـڭ 
ھـارام،  نامـازدا  مۇسـتەھەبلىرى؛  ۋە  سـۈننەت  ۋاجىـپ،  پـەرز، 
مەكـرۇھ ۋە مۇبـاھ قىلىنغـان ئىشـالر؛ نامازنـى بۇزغۇچـى ئامىلـالر؛ 
تاھـارەت  قىلىـش،  غۇسـۇل  سـۈننەتلىرى؛  ۋە  پـەرز  تاھارەتنىـڭ 
ھەربىـر  قاتارلىـق  ئۇسـۇللىرى  قىلىـش  تەيەممـۇم  ۋە  ئېلىـش 
مۇسـۇلمان كۈندىلىك ئەمەل-ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلىشـتا بىلمىسـە 
بولمايدىغان مۇھىم مەسـىلىلەر ناھايىتى ئىخچام ۋە چۈشىنىشـلىك 
بايـان قىلىنغـان. شـۇنىڭ ئۈچـۈن، بـۇ كىتـاب ئـۇزۇن يىلالردىـن 
ئۆگىتىلىـپ  مەدرىسـىلىرىدە  ھەرقايسـى  ۋەتىنىمىزنىـڭ  بېـرى 
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كەلگـەن بولـۇپ، ئۇنى باشـالنغۇچ سـەۋىيەدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ 
مۇقـەددەس دىنىمىزنـى ئانـا تىلىمىـزدا ئۆگىنىشـىدە ئاالھىـدە رول 

ئوينىغـان كىتابالرنىـڭ بىـرى دېيىشـكە بولىـدۇ.

بۇ كىتاب ئەسـلىدە چاغاتاي تىلىدا يېزىلغان بولۇپ، ئەرەبچە، 
بولغاچقـا،  ئۇچرايدىغـان  كـۆپ  سـۆزلەر  ئۆزبېكچـە  ۋە  پارسـچە 
يېزىقنـى  خىـل  بـۇ  ئۆسـمۈرلىرىنىڭ   - يـاش  زامـان  ھازىرقـى 
شـۇنداقتىمۇ،  توختايـدۇ.  تەسـكە  ناھايىتـى  چۈشىنىشـى  ئوقـۇپ 
مەزمۇنلـۇق  مـول  ئىخچـام، چۈشىنىشـلىك،  ئىنتايىـن  كىتـاب  بـۇ 
كىتـاب بولغاچقـا، ھېلىھـەم يۇقىـرى قىممەتكە ئىگە. مـەن بۇرۇنقى 
قىممەتلىـك مەدەنىـي مىراسـلىرىمىزنى سـاقالپ قېلىـش ۋە ئۇيغـۇر 
ھەسسـە  كىشـىلىك  بىـر  ئۈچـۈن  كېلەچىكـى  مۇسـۇلمانلىرىنىڭ 
ئاسـاس  نۇسخىسـىنى  ئەسـلىي  كىتابنىـڭ  مەقسـىتىدە  قوشـۇش 
چىقتىـم.  ئايالنـدۇرۇپ  تىلىغـا  ئۇيغـۇر  زامـان  ھازىرقـى  قىلىـپ، 
مۇھىـم دەپ قارالغـان جايلىرىغـا تىرنـاق ئىچىدە ئىزاھـات بېرىپ، 
تەكـرار بولـۇپ قالغـان يەرلىرىنى ئىخچامالپ، قىسـمەن جايلىرىنى 

رەتلىدىـم.

قىسقارتىلغان سۆزلەر:

 »س« سوئالنى، »ج« جاۋابنى بىلدۈرىدۇ.

ئۇلۇغ ئالالھتىن بۇ كىتابنى قىيامەتكىچە مۇسـۇلمانالرغا مەنپە-
ئەتلىك قىلىپ بېرىشىنى تىلەيمەن. ئامىن!

ھۆرمەت بىلەن: ئەبۇ ئالىيە

06.06. 1443 ھىجرىيە
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مۇھەممەد قاسىم دامولالم

دامولـالم  قاسـىم  مۇھەممـەد  شـائىر  تاالنتلىـق  ئالىـم،  يىتـۈك   
)ھەسـرەتى( مۇھەممـەد سـىددىق ئىبنـى ئەمىن قـارى ئەلەمئاخۇنۇم 
قاراقاشـىينىڭ ئوغلـى بولـۇپ، بوۋىسـى ئەمىن قـارى ئەلەمئاخۇنۇم 
ئەينـى زاماندىكـى خوتەننىـڭ داڭلىـق ئۆلىمالىرىدىـن ئىـدى. ئـۇ 
كىشـىنىڭ قولىـدا يۈزلىگـەن تالىپـالر ئوقـۇپ يېتىشـىپ چىققـان. 
مۇھەممـەد قاسـىم دامولـالم خوتەننىـڭ قاراقـاش دەرياسـى بويىغـا 
 1325 )ھىجرىيـە  يىلـى  ـ   1907 كەنتىـدە  جاغلىغـا  جايالشـقان 
نەبىـرە  ئانىسـى  چـوڭ  دەسـلەپتە،  كەلگـەن.  دۇنياغـا  يىلـى(  ـ 
يېشـىدا  يەتتـە  كېيىـن  بولـۇپ،  چـوڭ  تەربىيەسـىدە  خېنىمنىـڭ 
مەكتەپكـە  دىنىـي  يـەردە  شـۇ  كېلىنىـپ،  قايتـۇرۇپ  قاراقاشـقا 
ئوقۇشـقا بېرىلگـەن. بـۇ جەرياندا ئەھلى تەسـەۋۋۇپ ئەلـى مەردان 
ھـەزرەت دېگەن كىشـىنىڭ تەسـىرىدە مەلۇم دەرىجىدە تەسـەۋۋۇپ 
ـ يىلـى تاغىسـىنىڭ  ئىدىيەسـىنىڭ تەسـىرىگە ئۇچرىغـان. 1926 
قىـزى رۇقىيـە خېنىمغـا ئۆيلەنگـەن. بىـراق، بىـر يىلدىـن كېيىـن 
شـائىرنىڭ قەلـب سىردىشـى بولغـان ئايالى ۋاپات بولـۇپ كەتكەن. 
ۋاپـادار ھەمراھىدىـن تۇيۇقسـىز ئايرىلىـپ، ئېغىـر روھىـي زەربىگە 
ئۇچرىغـان شـائىر يۇرتىنـى تاشـالپ قەشـقەرگە چىقىـپ كەتكـەن. 
چاھارسـۇ  شـەھەردىكى  كونـا  كېيىـن،  كەلگەندىـن  قەشـقەرگە 
مەدرىسىسـىگە ئورۇنلىشـىپ، شـۇ دەۋرنىڭ ئاتاقلىق ئالىملىرىدىن 
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مەھمۇد ئاخۇن دامولالم]1]، ھاشـىم ئاخۇن دامولالم]2]، شەمسىددىن 

دامولالمالرنىـڭ]3] قولىـدا ئىلىـم تەھسـىل قىلغـان. قەشـقەردىكى 

تۇغۇلغــان،  قەشــقەردە  يىلــى   -  1869 دامولــالم:  ئاخــۇن  مەھمــۇد   [1[
كىچىكىدىنــكال ئىلىمگــە ئىشــتىياق باغــالپ قەشــقەردىكى ئۇســتازالردا ئىلىــم 
تەھســىل قىلغــان، 1894 - يىلىدىــن 1901 - يىلىغىچــە بۇخاراغــا بېرىــپ 
ھەرقايســى پەنلــەر بويىچــە بىلىــم ئاشــۇرۇپ قەشــقەرگە قايتىــپ كەلگــەن. 
ئــۇ ئــۆز دەۋرىدىكــى داڭلىــق ئالىــم، مەشــھۇر فىقھىشــۇناس بولــۇپ، ئۆمــۈر 
ــا  ــان كاتت ــۇغۇللىنىپ نۇرغۇنلىغ ــەن ش ــى بىل ــلىك خىزمىت ــى مۇدەررىس بوي

ــان. ــتۈرۈپ چىقق ــى يېتىش ئالىمالرن
ــاۋاي  ــۇن ن ــىم ئاخ ــمى قاس ــىنىڭ ئىس ــڭ دادىس ــۇن دامولالمنى ــىم ئاخ ھاش  [2[
بولــۇپ، مىالدىيــە 1887 - يىلــى قەشــقەردە تۇغۇلغــان. ئــۇ ئوقۇشــىنى 
ــالم،  ــىدىن دامول ــالم، شەمس ــۇن دامول ــۇد ئاخ ــن مەھم ــن كېيى تاماملىغاندى
ــلىك  ــەن مۇدەررىس ــتازلىرى بىل ــۇغ ئۇس ــق ئۇل ــالم قاتارلى ــر دامول ئابدۇلقادى
مۇئاۋىــن  مەھكىمىســىنىڭ  شــەرىئەت  كېيىــن  باشــلىغان.  ھاياتىنــى 
رەئىســى، بــاش رەئىــس، شەيخۇلئىســالم قاتارلىــق ۋەزىپىلەرنــى ئۆتىگــەن. 
ــىدا  ــتان مىقياس ــەرقىي تۈركىس ــدە ش ــى مەزگىلى ــەبرى ھۆكۈمىت ــئۇد س مەس
ــەت  ــس، قىرائ ــى، ھەدى ــۇ فىقھ ــان. ئ ــى بولغ ــاش ۋەكىل ــۇلمانالرنىڭ ب مۇس
قىلغــان.  مۇدەررىســلىك  ئىزچىــل  يەتكــەن.  كامالەتكــە  ئىلىملىرىــدە 
ئوقۇتــۇش بىلــەن ئالدىــراش بولغاچقــا، ئەســەر يېزىــپ قالدۇرالمىغــان 
ئىــدى. 1947 - يىلــى ئايالــى ۋە ھــارۇن، ئەمىــن ئىســىملىك ئىككــى ئوغلــى 
بىلــەن ھەجگــە كېلىــپ، شــۇ يىلــى شــابان ئېيىــدا مەدىنــەدە ۋاپــات بولغــان 

ۋە بەقىــئ قەبرىســتانلىقىغا دەپنــە قىلىنغــان.
]3]  شەمســىددىن دامولــالم )1881 - 1938( قەشــقەر ۋىاليىتىنىــڭ ئارتــۇش 
ناھىيەســىدە تۇغۇلغــان. ئۇنىــڭ ئائىلىســى ئاشــلىق ۋە چــارۋا سودىســى 
بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان بولــۇپ، چــوڭ كۆلەملىــك دېھقانچىلىــق مەيدانــى ۋە 
ئورمانلىقــى بــار ئىــدى. ئــۇ دەســلەپكى ئىلىملەرنــى ئارتۇشــتىكى ئۇســتازالردا 
ئوقۇغاندىــن كېيىــن ئوتتــۇرا ۋە ئالىــي مائارىپىنــى قەشــقەردىكى داڭلىــق 
ــا  ــۇ 1913 - يىلالرغ ــان. ب ــەن تاماملىغ ــە بىل ــرى نەتىج ــىلەردە يۇقى مەدرىس
ۋە  بۇخــارا، ســەمەرقەنت  يەنــە  دامولــالم  توغــرا كېلەتتــى. شەمســىددىن 
تاشــكەنت قاتارلىــق جايالرغــا بېرىــپ ئىلىــم تەھســىل قىلغــان. بــۇ جەريانــدا 
ــى  ــەر قايس ــارادا ھ ــەن بۇخ ــالم بىل ــابىت دامول ــى س ــى ۋە ھەمراھ ساۋاقدىش
پەنلــەر بويىچــە بىــر قانچــە يىــل بىلىــم ئاشــۇرۇپ، ئۇســتازلىرىدىن ئىجــازەت 
ئالغاندىــن كېيىــن دامولــال ئۇنۋانــى بىلــەن قەشــقەرگە قايتىــپ كەلگــەن 
ۋە ئــۇزۇن ئۆتمەيــال مۇدەررىســلىك قىلىشــقا باشــلىغان. ئــۇ خۇشــخۇي، 
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مەدرىسـىدە ئابدۇلغەنىـي ئاخـۇن دامولـالم، ئەمىر نـۇر ئەھمەدخان 
ئىجادىيىتـى  شـېئىرىي  شـائىرنىڭ  ئوقۇغـان.  سـاۋاقداش  بىلـەن 
نۇرئەھمەدخـان  بۇنىڭغـا  بولـۇپ،  باشـالنغان  چاغدىـال  شـۇ 
ئىنتايىـن چوڭقـۇر تەسـىر كۆرسـەتكەن. شـائىر شـېئىر ئىلمىنى نۇر 

ئەھمەدخاندىـن ئۆگەنگەنلىكـى ھەققىـدە مۇنـداق يازغـان:

رەھبەر ئىدى ماڭا ھەر ئىشتا ئول يار،
ھاسىل ئەتتىم ئۇنىڭدىن ئىلمى ئەشئار.

شـائىر قەشقەردە ئوقۇۋاتقان يىللىرى شـەرقىي تۈركىستان مىللىي 
ئازادلىـق ھەرىكىتىنىـڭ ئالدىنقـى قاتاردىكـى ۋەكىللىرىدىـن مەرھۇم 
مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغـرا]1] )ئەينـى زامانـدا مۇھەممـەد ئەمىـن دامولالم 

چاقچاقچــى، تۇرۇپــال شــېئىر توقۇيااليدىغــان، دىنىــي ۋە پەننىــي ئىلىملەرگــە 
ئەھمىيــەت بېرىدىغــان، پىكــرى ئىلغــار، كــۆپ ئىقتىدارلىــق، تاالنتلىــق ئالىــم 
ئىــدى. ئــۇ ئۆمرىــدە ئىماملىــق، خەتىبلىــك، دەۋەت، مۇدەررىســلىك قاتارلىــق 
خىزمەتلــەر بىلــەن شــۇغۇلالنغاندىن باشــقا يەنــە 1933 - يىلــى شــەرقىي 
ناھىيىســىنىڭ  مەركىــت  قۇرۇلغانــدا،  جۇمھۇرىيىتــى  ئىســالم  تۈركىســتان 
ھاكىمــى ۋە بــاش مۇپەتتىشــى بولــۇپ ئىشــلىگەن. 1934 - يىلــى جۇمھۇرىيــەت 
ــالق«  ــا ياي ــىپ »كالت ــەت ناچارلىش ــىي ۋەزىي ــن، سىياس ــن كېيى يىقىلغاندى
ئىســىملىك بىــر يېزىــدا 1936 - يىلغىچــە يۇشــۇرۇنۇپ تۇرغــان. شــارائىتنىڭ 
ناچارلىقــى تۈپەيلىدىــن ســاالمەتلىكى ئېغىــر دەرىجىــدە ئاجىــزالپ بىــر قانچــە 
ــىدا  ــڭ بېش ــان. 1938 - يىلىنى ــۆپ قىينالغ ــارىتىدە ك ــەلنىڭ ئاس ــل كېس خى
ئائىلىســىدىكىلەرنىڭ خــەۋەر تېپىشــى بىلــەن ئارتۇشــقا ئېلىــپ كېلىنىــپ 
ھالىدىــن ياخشــى خــەۋەر ئېلىنغــان بولســىمۇ، ئەپســۇس، بىــر قانچــە ئايدىــن 
كېيىــن كېســەللىك ســەۋەبى بىلــەن ۋاپــات بولــۇپ كەتكــەن. ئــۇ شــۇ چاغــدا 

ئەمدىــال ئەللىــك يېشــىدا ئىــدى.
مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا )1901 - 1965(شــەرقى تۈركىســتان ئىنقىالبىنىــڭ   [1[
ئاتاقلىــق رەھبەرلىرىدىــن بىــرى، خوتــەن ئىنقىالبىنىــڭ بــاش قوماندانــى، 
ــابىت  ــى س ــڭ 24 - كۈن ــى 2 - ئاينى ــم. 1933 - يىل ــى ئالى ــق دىن ئاتاقلى
دامولــالم بىلــەن ئــۆز ئادەملىرىنــى ئــوۋ مىلتىقــى، قىلىــچ، چومــاق قاتارلىــق 
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يىللىـرى  ـ   1922 ئاتىالتتـى(  دەپ  ھەزرىتىـم  ئەمىـن  مۇھەممـەد  ۋە 
مەدرىسـە ئىلىم تەھسـىلىنى تامامالپ، قاراقاش ئويباغ مەدرىسىسـىگە 
مۇدەررىـس بولغاندىـن كېيىـن، بىر تەرەپتىن تالىپالرنـى تەربىيەلەپ 
يېتىشتۈرسـە، يەنە بىر تەرەپتىن خەلقىنىـڭ تەقدىرىدىن قايغۇرۇپ، 
ئىزدىنىـدۇ.  ھەققىـدە  يولـى  ئازادلىـق  قۇتقۇزىدىغـان  ۋەتەننـى 
بۇنىـڭ ئۈچـۈن، ئالـدى بىلـەن شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ ھەرقايسـى 
شـەھەرلىرىنى ئايلىنىـپ يـۈرۈپ، مەلـۇم كىشـىلەر بىلـەن تونۇشـىدۇ 
ۋە ئۆزئـارا پىكىـر ئالماشـتۇرۇپ، ئـۆزى بىلەن پىكىرداش كىشـىلەرگە 
ئالىـم ۋە  ئاتاقلىـق دىنىـي  ئويىنـى بىلدۈرىـدۇ. بولۇپمـۇ، غۇلجىـدا 
سىياسـىي ئەرباب سابىت دامولالم بىلەن تونۇشۇپ، مەسلىھەتلىشىش 
ئارقىلىق مەلۇم ئىشـالرنى قارار قىلىشـىدۇ. نەتىجىدە مۇھەممەد ئەمىن 
بۇغـرا خوتەنگـە، سـابىت دامولـالم چـەت ئەلگە قـاراپ يولغـا چىقىدۇ. 
مۇھەممـەد ئەمىن بۇغرا خوتەنگە يېتىپ كېلىپال تەشـكىالت قۇرۇشـنى 

ئويلىشـىدۇ ۋە مەلـۇم ھازىرلىقالرنـى پۈتتۈرىـدۇ.

خەلـق  ۋەزىيىتىنـى،  ئېغىـر  چاغدىكـى  شـۇ  خوتەننىـڭ  بـۇالر 
ئاممىسـىنىڭ روھى ھالىتىنى ۋە قوراللىق ئىنقىالبنىڭ ۋاقتى كېلىپ 
قالغانلىقىنـى ھېـس قىلغـان زىيالىيـالر قاتلىمىدىكـى ئۆلىماالردىـن 

ــالر بىلــەن قورالالنــدۇرۇپ قاراقــاش ناھىيىســىدىكى خىتــاي يامۇلىغــا  قورال
ھۇجــۇم قىلىــپ، چاقمــاق تېزلىكىــدە غەلىبــە قازانغــان. نەتىجىــدە 4 - 
ــان.  ــى« قۇرۇلغ ــالم ھۆكۈمىت ــەن ئىس ــدە »خوت ــى خوتەن ــڭ 5 - كۈن ئاينى
ــي،  ــي داھى ــى دىنى ــەن كىش ــەم دېگ ــاز ئەل ــەت نىي ــە مۇھەمم ــۇ ھۆكۈمەتك ب
ئالىــي  دەمولــالم  ســابىت  قومانــدان،  بــاش  بۇغــرا  ئىمىــن  مۇھەممــەد 
ــى  ــم ئىچك ــان ھاجى ــلىھەتچى، قۇرب ــم مەس ــۈپۈرگە ھاجى ــلىھەتچى، س مەس
ئىشــالر مىنىســتىرى بولــۇپ ســايالنغان. بــۇ تارىختىــن باشــالپ، مۇھەممــەد 
ــا  ــدە بولس ــەت ئەل ــەن، چ ــى بىل ــم« ئۇنۋان ــر ھەزرىتى ــرا »ئەمى ــن بۇغ ئىمى

»خوتــەن ئەمىــرى« دەپ تونۇلغــان.
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ئىـدى. شـۇنىڭ بىلـەن، مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغـرا 1932 ـ يىلـى 9 
چاغـدا  بـۇ  باشـلىۋېتىدۇ.  ئىشـىنى  قـۇرۇش  تەشـكىالت  ئايدىـال  ـ 
سـابىت دامولالممۇ ئالدىن كېلىشـكىنى بويىچە چەت ئەلدىن ئۇدۇل 
خوتەنگـە كېلىـپ، مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغـرا بىلـەن ئۇچرىشـىدۇ. 
پۇختـا تەييارلىقالردىـن كېيىـن 1933ـ  يىلـى 1ـ  ئاينىـڭ 2ـ  كۈنـى 
تەشـكىالت ئەزالىـرى ۋەكىللـەر مەجلىسـى ئېچىپ، مۇھەممـەد نىياز 
بەيئـەت  ئۇنىڭغـا  ھەممەيلـەن  قىلىـپ،  بـاش  ئەلەمئاخۇنۇمنـى]1] 

ــڭ  ــالم ھۆكۈمىتىنى ــەن ئىس ــۇم 1932_ خوت ــەم ئاخۇن ــاز ئەل ــەد نىي مۇھەمم  [1[
رەئىســى بولغــان شەخســتۇر. ئــۇ 1863 - يىلــى خوتــەن ۋىاليىتىنىــڭ 
ــەن  ــا كەلگ ــدە دۇنياغ ــك ئائىلى ــم – مەرىپەتلى ــىدە ئىلى ــاش ناھىيىس قاراق
بولــۇپ، كىچىكىدىــن دىنىــي ئوقۇشــقا كىرىشــكەن. ئــاۋۋال دادىســىدا، 
ئاندىــن قاراقــاش ۋە خوتەننىــڭ داڭلىــق ئۆلىمالىرىــدا ئوقــۇپ دىنىــي 
ــا  ئىلىملــەردە ھــەر تەرەپتىــن ئەتراپلىــق يېتىشــكەن ۋە شــۇ زاماننىــڭ كاتت
ئۆلىمالىرىغــا ئايالنغــان. 1907 - يىلــى قاراقــاش مەدرەسىســىگە مۇدەررىــس 
ۋىاليىتىنىــڭ  خوتــەن  پۈتــۈن  ئۆتمەيــال  ئــۇزۇن  تەيىنلىنىــپ،  بولــۇپ 
ئىنقىــالب  مىللىــي  يىلــى خوتەنــدە   - 1932 قازىلىقىغــا تەيىنلەنگــەن. 
نىيــاز  مۇھەممــەد  قۇرۇلغانــدا،  ھۆكۈمىتــى“  ئىســالم  ”خوتــەن  پارتــالپ 
ــك  ــپ ”مەلى ــڭ رەئىســلىكىگە تەيىنلىنى ــۇر ھۆكۈمەتنى ــۇم مەزك ــەم ئاخۇن ئەل
ھــەزرەت“ دېگــەن ئۇنۋانغــا ئېرىشــىدۇ. كېيىنچــە ئىنقىــالب مەغلــۇب بولــۇپ، 
ــن،  ــن كېيى ــدا يىقىلغاندى ــڭ قولى ــى تۇنگانالرنى ــالم ھۆكۈمىت ــەن ئىس خوت
ــقا  ــرەت قىلىش ــتانغا ھىج ــرى ھىندىس ــەن ئىنقىالبچىلى ــى خوت 1943 - يىل
ــەم ئاخۇنــۇم دوســتى  مەجبــۇر بولــۇپ قالغــان. لېكىــن مۇھەممــەد نىيــاز ئەل
ئابدۇلجېلىــل دامولــالم بىلــەن ئانــا ۋەتەنــدە قېلىشــنى تاللىغــان. 1937 - 
يىلــى شىڭشىســەي ھاكىمىيىتــى تۇنگانالرنــى قوغــالپ چىقىرىــپ خوتەننــى 
بويســۇندۇرغاندا، خوتەندىكــى ئىســالم ھاكىمىيىتــى ۋە مەھكىمــە شــەرئىيە 
كىشــىلەر  ۋەتەنپــەرۋەر  ئالىمــالر،  دىنىــي  ۋە  قالدۇرۇلغــان  ئەمەلدىــن 
تەقىبلىنىشــكە باشــلىغان. بــۇ چاغــدا مۇھەممــەد نىيــاز ئەلــەم ئاخۇنــۇم 
يوشــۇرۇنچە كەشــمىرگە ھىجــرەت قىلغــان. 1938 - يىلــى كەشــمىردىن 
ئايرىلىــپ مىــڭ بىــر جاپــادا ســەئۇدى ئەرەبىســتانغا يېتىــپ كېلىــپ، 
ــەر  ــۇپ، پەيغەمب ــات بول ــى ۋاپ ــان. 1939 - يىل ــەۋۋەرەدە تۇرغ ــە مۇن مەدىن

مەســجىدىنىڭ يېنىدىكــى ” بەقىــئ“ قەبرىســتانلىقىغا دەپنــە قىلىنغــان.
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قىلىـدۇ. مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغـرا بـاش قومانـدان بولـۇپ، پۈتـۈن 
ئېلىـپ،  ئۈسـتىگە  ۋەزىپىسـىنى  باشـقۇرۇش  ئىشـالرنى  ھەربىـي 
ئەسـكەرلەرنى  تـۈزۈش،  پىالنـى  ئـۇرۇش  تەشـكىللەش،  ئەسـكەر 
قورالالندۇرۇش، ئۇرۇش ئەسـلىھەلىرىنى تەقلەش قاتارلىق ئىشالرغا 
دىنىـي  مەسـلىھەتچى،  بـاش  دامولـالم  سـابىت  بولىـدۇ.  مەسـئۇل 
ئىشـالر نازىـرى يەنـى شەيخۇلئىسـالم ۋە مائارىپ، ئەدلىيـە، دەۋەت 
ـ تەشـۋىقات ئىشـلىرىغا مەسـئۇل بولىـدۇ. مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغـرا 
نۆۋەتتىكـى ۋەزىيـەت ھەققىدە سـۆز قىلىپ: ئـەل - يۇرتتىكى زۇلۇم 
– سـىتەملەرنىڭ چەكتىـن ئېشـىپ، خەلـق ئىچىدىكـى نارازىلىـق 
كەيپىياتىنىڭ كۈنسېرى ئەۋج ئېلىۋاتقانلىقى؛ چىرىك ھۆكۈمەتنىڭ 
بارغانسـېرى ۋەھشىيلىشـىپ، پىچاقنىـڭ سـۆڭەككە يەتكەنلىكـى، 
قوزغىالڭنىـڭ خەلقنىـڭ غەزىپـى تېشـىپ تۇرغان مۇشـۇنداق پەيتتە 
توختىلىـپ  ھەققىـدە  قىلىدىغانلىقـى  غەلىبـە  چوقـۇم  قوزغالسـا، 
ئىشـتىراكچىالر  ئاشـۇرىدۇ؛  تېخىمـۇ  ئىشـەنچىنى  مۇجاھىدالرنـى 
ئاخىرلىشـىدۇ؛  مەجلىـس  قىلىشـىپ،  قەسـەمياد  تۇتـۇپ  قۇرئـان 
شـۇنداق قىلىـپ خوتەن ئىسـالم ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسـى تىكلىنىدۇ.

تەشـكىالت قۇرۇلـۇپ، پۈتـۈن ھازىرلىقـالر پۈتكەندىـن كېيىـن، 
بۇغـرا  ئەمىـن  مۇھەممـەد  كۈنـى  ـ   13 ئاينىـڭ  ـ   2 يىلـى  ـ   1933
باشـچىلىقىدا 86 كىشـى قاراقاش دوتەي يامۇلغا ھۇجۇم قىلىپ، شـۇ 
كۈنى قاراقاشـنى پەتھى قىلىدۇ. ئارقا ـ ئارقىدىن باشـقا ناھىيەلەرمۇ 
پەتھـى بولـۇپ، نىيىدىـن يەكەنگـە قـەدەر بولغـان جايـالر خوتـەن 
ھۆكۈمىتىگـە تـەۋە بولىـدۇ. بـۇ ھۆكۈمـەت تارىختـا »خوتەن ئىسـالم 
ھۆكۈمىتـى« دەپ يادلىنىـدۇ. مۇھەممـەد قاسـىم دامولـالم قاراقاشـتا 
جىھـاد ھەرىكىتى باشـالنغانلىقىنى ئاڭالپ، ئوقۇشـىنى توختىتىپ، 
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دەرھـال قاراقاشـقا يېتىـپ كېلىـپ، مۇھەممـەد ئەمىـن ھەزرىتىـم، 

سـابىت دامولالم]1]، سـىبغەتۇلالھ مەۋلىـۋى، 1939 ـ يىلى مەدىنىدە 

ــا توغۇلغــان. باشــالنغۇچ  ســابىت ئابدۇلباقــى 1883 - يىلــى ئاتــۇش ئازاقت  [1[
كىشــىدىن  دېگــەن  ئاخۇنــۇم  ئەلــەم  چــوڭ  ئازاقتــا  تەربىيىنــى  دىنىــي 
ئالغــان. كېيىــن قەشــقەر خانلىــق مەدرىســىدە ئوقۇغــان. 1910 - يىلــى 
ــالم ھــەم مامــۇت ئاخۇنــد دامولالمالرنىــڭ دەۋەت قىلىشــى  ئابدۇقادىــر دامول
يىلــى   -  1914 ئالغــان.  مەلۇمــات  يۇقىــرى  بېرىــپ  بۇخاراغــا  بىلــەن، 
ئوقۇشــنى تامامــالپ ۋەتەنگــە قايتقــان. 1924 - يىلــى ئابدۇقادىــر دامولــالم 
سۇيىقەســتكە ئۇچرىغاندىــن كېيىــن، سۇيىقەســتچىلەرنىڭ نىشــانى ســابىت 
دامولالمغــا مەركەزلەشــكەن. بۇنــى ســەزگەن ســابىت دامولــالم 1925 - 
يىلــى ھەجگــە بېرىــش باھانىســى بىلــەن ئىلىغــا چىققــان. ســابىت دامولــالم 
دىنىــي ئىلىملەردىمــۇ تۈركچــە، ئەرەبچــە، پارســچە ئەدەبىياتنىــڭ پۈتكــۈل 
ــدە  ــالردا بەزى ــۇر تىل ــا، مەزك ــان بولغاچق ــىل قىلغ ــم تەھس ــدە ئىلى تۈرلىرى
كامالىتىگــە  يېزىــش  ســۆزلەش،  ئۇســلۇبتا  نەزمىــي  بەزىــدە  نەســرىي، 
يەتكــەن. ئــۇ 1927 - يىلىدىــن باشــالپ، غۇلجــا شــەھرى دەڭ مەســچىتىدە 
»قۇرئــان كەرىم«نــى ئــۈچ يىــل بويىچــە ئاغزاكــى تەرجىمــە قىلغــان. 
1930 - يىلــى غۇلجىــدا، چۆچەكتىكــى مــۇرات ئەپەندىدىــن تەلىــم ئېلىــش 
باھانىســى بىلــەن ۋەزىيەتنــى كۆزەتكىلــى چىققــان خوتــەن قاراقاشــلىق 
مۇھەممــەد ئەمىــن بۇغــرا بىلــەن پىكىرلەشــكەن. ئــۇ شــۇ يىلــى كــۈزدە 
ھاجــى  ياقــۇپ  دامولــال،  شەمشــىدىن  چىققــان  ئاتۇشــتىن  ۋە  قەشــقەر 
ــى  ــلىق ئوغل ــە ياش ــون نەچچ ــە ئ ــەن بىرلىكت ــى بىل ــۈزدەك كىش ــق ي قاتارلى
ھــەج  باھــاردا،  يىلــى   -  1931 ماڭغــان.  ھەجگــە  ئېلىــپ  ئابدۇلالنــى 
تاۋابىنــى ئــادا قىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن، ئىلمىــي زىيارەتتــە بولــۇش 
ئۈچــۈن ســەئۇدى ئەرەبىســتانى، تۈركىيــە قاتارلىــق جايــالردا تەكشــۈرۈش، 
ــي  ــدە ئىلمى ــان. تۈركىيى ــپ بارغ ــۆھبەتلەرنى ئېلى ــي س ــش ۋە ئىلمى ئۆگىنى
ئالىملىــرى  ئىســالم  دۇنيــا  مىســىردا  چېغىــدا،  بولۇۋاتقــان  زىيارەتتــە 
ســۆھبەت يىغىنــى ئېچىلىدىغانلىقىدىــن خــەۋەر تېپىــپ، يىغىنغــا ئۈلگــۈرۈپ 
قاھىرەگــە بارغــان. ســابىت دامولــالم 1932 - يىلــى 12 - ئايــدا قاغىلىققــا 
ــى 24  ــان. 1933 - يىل ــە بارغ ــۇدۇل خوتەنگ ــن ئ ــەن، ئاندى ــپ كەلگ يېتى
- فېــۋرال، قاراقاشــتا قوزغىــالڭ پارتلىغــان. 1933 - يىلــى ئاپرېلغىچــە 
ئاپرېلــدا   -  5 ئۆتكــەن.  قولىغــا  قوزغىالڭچىالرنىــڭ  تەۋەســى  خوتــەن 
»خوتــەن ئىســالم ھۆكۈمىتــى« قۇرۇلغــان. ســابىت دامولــالم قوزغىــالڭ 
جەريانىــدا، يەكــەن قوزغىالڭچىلىــرى بىلــەن خوتــەن قوزغىالڭچىلىــرى 
 -  15 ياراشــتۇرغان.  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  زىددىيەتنــى  ئوتتۇرىســىدىكى 
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ۋاپـات بولغـان مۇھەممـەد نىيـاز ئەلەمئاخۇنـۇم )مەلىـك ھەزرىتىم(، 
شـاھ مەنسـۇر، ئەمىـر سـاھىب )نـۇر ئەھمەدخـان( قاتارلىقالرنىـڭ 
سـېپىگە قوشـۇلۇپ، ئاكتىـپ ھالـدا جىھادقـا ئىشـتىراك قىلىـدۇ ۋە 

ئاۋغۇســت ســابىت دامولــالم قەشــقەر شــەھرىدە خوتــەن ھۆكۈمىتىنىــڭ 
قەشــقەر ئىــش باشــقۇرۇش ئىدارىســىنى قۇرغــان. 10 - ســىنتەبىر بــۇ 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــا »ش ــڭ ئورنىغ ــدۇرۇپ، ئۇنى ــن قال ــى ئەمەلدى ئىدارىن
مۇســتەقىللىق جەمىئىيىتى«نــى قۇرغــان. ئىككــى ئايلىــق پۇختــا تەييارلىــق 
ــر قەشــقەردە »شــەرقىي  ــل 12 - نويابى ــن، 1933 - يى ــن كېيى خىزمىتىدى
تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى« قۇرۇلــۇپ، كۆنچــى مەھەللىســىنىڭ 
ــۇق  ــاي - يۇلتۇزل ــراق ئ ــۇ باي ــدۇ. ب ــراق چىقىرىلى ــدا باي ئالدىدىكــى مەيدان
ــى  ــەت قۇرۇلغانلىقىن ــپ، جۇمھۇرىي ــراق چىقىرىلى ــدى. باي ــراق ئى ــۆك باي ك
ــىي  ــى، ئاساس ــكىلىي ئاپپارات ــەت تەش ــدا، ھۆكۈم ــوڭ يىغىنى ــاكارالش چ ج
قانــۇن ۋە دۆلــەت مارشــى ئېــالن قىلىنــدى. »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم 
ــى  ــەي ھۆكۈمىتىن ــېڭ شىس ــەن ش ــى بىل ــتالىن ھۆكۈمىت ــى« س جۇمھۇرىيىت
ــڭ  ــتالىن ھۆكۈمىتىنى ــى س ــاز ھاج ــالغان. خوجىنىي ــىمىگە س ــق ساراس قاتتى
ــا  ــىلەرنى قولغ ــق كىش ــالم قاتارلى ــابىت دامول ــدە س ــەن ھەم ــە كۆنگ تەلىپىگ
ئېلىــپ، شــېڭ شىســەيگە تاپشــۇرۇپ بېرىشــكە ۋەدە قىلغــان. 1934 - يىلــى 
ئاپرېلــدا، خوجىنىيــاز ھاجــى يەكەنــدە زىرىــپ قــارى ھاجــى، شەمشــىدىن 
نەزەربەنــد  كىشــىنى  تــۆت  قاتارلىــق  ســۇلتانبەگ  ئابالخــان  دامولــال، 
قىلغــان. ئاپرېلنىــڭ 13 - كۈنــى، مەھمــۇد مۇھىتــى قــول ئاســتىدىكى 
غوپــۇر تۈەنجاڭنــى قاغىلىققــا ئەۋەتىــپ، ســابىت دامولالمنــى قولغــا ئالغــان. 
خوجىنىيــاز ھاجــى ســابىت دامولــالم بىلــەن زىرىــپ قــارى ھاجىنــى ئاقســۇغا 
قىســىملىرىغا  ئاقســۇدىكى  شىســەينىڭ  شــېڭ  كېلىــپ،  ئېلىــپ  يــاالپ 
ــەينىڭ  ــېڭ شىس ــى ش ــالم 1934 - يىل ــابىت دامول ــەن. س ــۇرۇپ بەرگ تاپش
ــى  ــى ئىككىنچ ــى ئۈرۈمچ ــان. 1940 - يىل ــىگە قامالغ ــى تۈرمىس ئۈرۈمچىدىك
تۈرمىنىــڭ باشــلىقى لــۇ بىنــدى ئىســىملىك خۇيــزۇ ســابىت دامولــالم بىلــەن 
ــەن  ــە بىنائ ــڭ تەلىپىگ ــابىت دامولالمنى ــدى س ــۇ بىن ــان. ل ــۇپ قالغ تونۇش
ــەن  ــپ بەرگ ــەم ئەكىرى ــەز - قەل ــەن قەغ ــم« بىل ــان كەرى ــا »قۇرئ ئۇنىڭغ
ــدە ســابىت دامولالمنىــڭ ياشــاش مۇھىتىنــى ياخشــىالپ بەرگــەن. شــۇ  ھەم
ــان كەرىم«نــى ئۇيغــۇر تىلىغــا  ــالم »قۇرئ كۈندىــن باشــالپ، ســابىت دامول
تەرجىمــە - تەفســىر قىلىشــقا كىرىشــكەن ۋە ئــون ئايغــا يەتمىگــەن ۋاقىتتــا 
تەرجىمــە - تەفســىرىنى تولــۇق تاماملىغــان. ســابىت دامولــالم تەرجىمــە 
ــىدا،  ــى 58 يېش ــى 1941 - يىل ــەي، يەن ــۆپ ئۆتم ــپ ك ــى تۈگىتى خىزمىتىن

ــان. ــەپەر قىلغ ــە س ــۇ ئالەمگ ــىدە ئ ــەينىڭ تۈرمىس شــېڭ شىس
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خوتـەن ئىسـالم ھۆكۈمىتىنىڭ مالىيـە ۋەزىرى بولـۇپ، ھۆكۈمەتنىڭ 
پۈتـۈن كىرىـمـ  چىقىـم ئىشـلىرىنى باشـقۇرىدۇ. بۇ ھۆكۈمـەت 1934 
ـ يىلـى تۇڭگانـالر تەرىپىدىـن قانلىـق باسـتۇرۇلۇپ، شـۇ يىلـى 7 ـ 
ئايـدا مۇھەممـەد ئەمىن بۇغرا ھىندىسـتانغا ھىجـرەت قىلغانغا قەدەر 

يۈرگۈزىدۇ. ھاكىمىيـەت 

بۇ جەرياندا مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا پۈتۈن شەرقىي تۈركىستاننى 
ئـازاد قىلىـپ، ئۇيغـۇر خەلقىنـى قۇللۇقتىـن قۇتقـۇزۇپ، ئەبەدىـي 
بەختـ  سـائادەتكە، ئازادلىق ۋە ئەركىنلىككە ئېرىشـتۈرۈش ئۈچۈن 
ھەرىكىتىنـى  جىھـاد  قارشـى  دۈشـمەنگە  ئېلىـپ،  قـورال  قولىغـا 
ھۆكۈمىتىنـى  ئىسـالم  خوتـەن  قەدەمـدە  دەسـلەپكى  باشـاليدۇ. 
قـۇرۇپ؛ قۇمـۇل، تۇرپـان، قەشـقەر ۋە باشـقا جايالردىكـى مىللىـي 
تۈركىسـتاننى  شـەرقىي  پۈتـۈن  بىرلىشـىپ؛  بىلـەن  ئىنقىالبچىـالر 
ۋە  مۇسـتەقىللىق  خەلقىنـى  تۈركىسـتان  شـەرقىي  قىلىـپ،  ئـازاد 
ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرۈشـنىڭ قەدىمىنى باسـىدۇ. مۇھەممەد ئەمىن 
خىتـاي  تەرەپتىـن  بىـر  ئۈچـۈن  يېتىـش  مەقسـىتىگە  بـۇ  دامولـالم 
ھاكىمىيىتـى بىلـەن، يەنـە بىر تەرەپتىـن مۇناپىـق تۇڭگانالر بىلەن 
ئاخىرىغىچـە ئېلىشـىدۇ. 1934ـ يىلـى 1ـ ئايـدا يېڭىسـاردا تۇڭگانالر 
بىلـەن بولغـان جەڭـدە ئىككـى ئىنىسـى ئەمىـر ئابدۇلـالھ ۋە ئەمىـر 
خوتـەن  باشـقا  ئۇنىڭدىـن  قالىـدۇ.  ئايرىلىـپ  نۇرئەھمەدلەردىـن 
نىيـاز  خوجـا  رەھبىـرى  ئىنقىالبىنىـڭ  مىللىـي  قۇمـۇل  ھۆكۈمىتـى 
ھاجىمغـا ئەسـكىرىي ۋە ماددىـي يـاردەم بېرىشـنى، يەنـە قەشـقەر 
تۇڭگانالرنـى  باشـچىلىقىدىكى  ماجەنسـاڭ  شـەھەردىكى  يېڭـى 
يوقىتىش ئۈچۈن قەشـقەر ھۆكۈمىتىگە ياردەم قىلىشـنى زىممىسـىگە 
يۈكلەنگـەن مىللىـي ۋەزىپـە دەپ بىلىـپ، ئىنقىـالب رەھبەرلىـرى 
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بىلـەن بىرلىشـىپ، شـەرقىي تۈركىسـتاننى تۇلـۇق ئـازاد قىلىـپ، 
ئاندىـن مۇسـتەقىل شـەرقىي تۈركىسـتان جۇمھۇرىيىتـى قۇرۇشـنى 
تەشـەببۇس قىلىـدۇ. شـۇنىڭدەك، 1934ـ  يىلـى خوتـەن ھۆكۈمىتى 
خوجـا نىيـاز ھاجىمغـا بىر ھەيئـەت ئەۋەتىپ، ئۇنى پۈتۈن شـەرقىي 
تۈركىسـتاننىڭ رەئىسـى دەپ تونۇغانلىقىنى رەسمىي بىلدۈرگەندىن 
كېيىـن، ئۇنىڭغـا ئىقتىسـادىي جەھەتتىـن يـاردەم بېرىـش ئۈچـۈن 
200 گىـرام  )7 كىلـو  ئالتـۇن  399 سـەر  بىلـەن  مەزكـۇر ھەيئـەت 
سـاپ ئالتـۇن( ئەۋەتىـدۇ. ئاندىـن خوتـەن ھۆكۈمىتـى چـەت ئـەل 
ھۆكۈمەتلىـرى بىلـەن ئاالقـە ئورنىتىشـنى تەشـەببۇس قىلىـپ، بـۇ 
ھەقتە ھىندىسـتان ھۆكۈمىتىنىڭ شـەرقىي تۈركىسـتان مەسىلىسىگە 
تۇتقـان بىتـەرەپ تـۇرۇش سىياسـىتىنى بىلىپ يەتكەندىـن كېيىن، 
قۇربانىلالھ دامولالم بىلەن مىيان ھەسەنخانالرنى خوتەن ھۆكۈمىتى 
ئافغانىسـتانغا  سـۈپىتىدە  ھەيئـەت  رەسـمىي  غەيرىـي  نامىدىـن 
ئەلچىلىككـە ئەۋەتىـدۇ. ئـۇالر ئافغانىسـتانغا بارغانـدا ئافغانىسـتان 
ھۆكۈمىتـى تەرىپىدىـن قىزغىـن قارشـى ئېلىنغـان بولسـىمۇ، بىـرەر 
جـاۋاب ئېلىـپ قايتىـپ بولغۇچـە خوتـەن ھۆكۈمىتـى ئاغدۇرۇلـۇپ، 
مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغرامـۇ ۋەتەندىـن ئايرىلىشـقا مەجبـۇر بولىـدۇ. 
شـائىر مۇھەممـەد قاسـىم دامولالممـۇ مۇھەممـەد ئىمىـن بۇغـرا بىلەن 
بىللـە ۋەتەندىـن ئايرىلىـپ كەشـمىرگە كېلىـدۇ ۋە شـۇ كۈندىـن 
باشـالپ شـائىرنىڭ سـەرگەردانلىق ھاياتـى باشـلىنىدۇ. كەشـمىرگە 
مۇھاجىـرالر  »تۈركىسـتان  يىلـى  ـ   1939 كېيىـن،  كەلگەندىـن 
جەمئىيىتى«نى قۇرۇپ، رەئىسـلىكىگە سايلىنىدۇ ۋە پۈتۈن شەرقىي 
تۈركىسـتانلىق مۇھاجىرالرنىـڭ ئىشـىغا مەسـئۇل بولـۇپ، كېچـە ـ 
كۈنـدۈز خەلقنىـڭ خىزمىتـى بىلەن مەشـغۇل بولىدۇ. بـۇ جەمئىيەت 
شـەرقىي تۈركىسـتانلىق مۇھاجىرالرنىـڭ ئىشـىنى تەشـكىللىك ۋە 
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تەرتىپلىـك ھالـدا ئېلىـپ بېرىشـتا مۇھىـم رول ئوينايـدۇ. مۇھەممەد 
قاسـىم دامولالم جەمئىيەتتىكى ۋەزىپىسـىنى ئادا قىلىغاندىن سىرت، 
ۋە ھەدىـس  قۇرئـان كەرىـم  ئاخشـاملىرى جامائەتكـە   - ئەتىگـەن 
شـەرىفلەردىن ۋەز ـ تەبلىـغ، ئەمرىمـەرۇپ قىلىـپ تۇرىـدۇ. تاكـى 
1942 ـ يىلـى مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغـرا نەنجىڭغـا كەتكەنگـە قـەدەر 

مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغـرا بىلـەن بىرلىكتـە ھەرىكـەت قىلىـدۇ.

1949ـ  يىلـى قىزىـل خىتاي كوممۇنىسـت ئارمىيەسـى شـەرقىي 
تۈركىسـتانغا بېسـىپ كېلىش ئالدىدا، ئىككىنچى قېتىم ۋەتەندىن 
ئايرىلىشـقا مەجبۇر بولغان مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا ۋە ئىيسـا يۈسۈف 
كەشـمىردە  كىشـىلەرنى  يۈزلىگـەن  باشـچىلىقىدىكى  ئالىپتېكىـن 
كۈتۈۋالىـدۇ. مۇھەممـەد ئەمىـن بۇغرا ۋە ئىيسـا يۈسـۈف ئالىپتېكىن 
باشـچىلىقىدىكى كىشـىلەر ئىككىنچـى قېتىـم كەشـمىرگە يېتىـپ 
كەلگەندىـن كېيىـن، مۇھەممـەد قاسـىم دامولالم بىلـەن مۇھەممەد 
ئەمىـن بۇغـرا ھەزرىتىـم يەنـە بىـر سـەپتە تـۇرۇپ كېچـەـ  كۈنـدۈز 
ۋەتـەن دەۋاسـى بىلەن مەشـغۇل بولىـدۇ. 1950 ـ يىلـى مۇھەممەد 
ئەمىـن بۇغـرا بىلـەن سـەئۇدى ئەرەبىسـتانغا بېرىپ ھـەج قىلىپ، 
ئـۇ يەردىـن مىسـىرغا بېرىـپ زىيارەتتـە بولغاندىـن كېيىـن يەنـە 
كەشـمىرگە قايتىـپ كېلىـدۇ. شـائىر بـۇ مەزگىلـدە ئانـا ۋەتىنىگـە 
بولغان سـاپ مۇھەببىتى، خالىس ئەقىدىسىنى كۈيلەپ كۆپلىگەن 
شـېئىر ۋە داسـتانالرنى يېزىـپ، »نىجـات يولى« دېگـەن كىتابنى 
تـۈزۈپ چىققـان ۋە مەرھـۇم مۇھەممـەد ئەمىن بۇغرانىڭ »شـەرقىي 
قىسـمىنى  كېيىنكـى  كىتابىنىـڭ  ناملىـق  تارىخـى«  تۈركىسـتان 
نەشـر  تارىخى«نـى  ئىنقىـالب  مىللىـي  تۈركىسـتان  »شـەرقىي 
قىلدۇرىـدۇ. 1968ـ  يىلى سـەئۇدىي ئەرەبىسـتانغا بېرىپ، ئىككى 
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يىلغا يېقىن تۇرۇپ، ھەج قىلىپ يەنە كەشمىرگە قايتىپ كېلىدۇ. 
كەشـمىردە توققـۇز يىل تۇرغاندىن كېيىن، سـەئۇدى ئەرەبىسـتان 
ئارقىلىـق تۈركىيىگە كېلىپ، ئىيسـا يۈسـۈف ئالىپتېكىـن ئەپەندى 
بىلەن ئىسـتانبۇلدىكى شـەرقىي تۈركىستان نەشـرىيات مەركىزىدە 
ۋەتـەن دەۋاسـى بىلـەن مەشـغۇل بولىـدۇ. 1982ـ  يىلـى سـەئۇدى 
ئەرەبىسـتانغا كېلىـپ ئورۇنلىشـىدۇ. مۇھەممـەد قاسـىم دامولـالم 
سـەرگەردانلىق ھاياتىـدا يازغـان شـېئىر ۋە داسـتانلىرىنى توپالپ 
»نىجـات يولـى« دېگـەن ئىسـىم بىلـەن بىرىنچـى قېتىـم 1951 ـ 
يىلـى كەشـمىردە، ئىككىنچـى قېتىم 1981ـ  يىلى ئىسـتانبۇلدا ئۆز 
خىراجىتـى بىلـەن باسـتۇرۇپ تارقىتىـدۇ. بـۇ كىتـاب 2000ـ  يىلى 

ئىسـتانبۇلدا قايتـا نەشـر قىلىنىدۇ.

مۇھەممەد قاسـىم دامولالمنىڭ 1940ـ  يىللىرى كەشـمىردە يازغان 
»پـەرز ئەيـن« ناملىـق نامـاز مەسـىلىلىرىگە بېغىشـالپ يازغـان بـۇ 
قاتارلىـق  ئەرەبىسـتان  سـەئۇدىي  شـاڭخەي،  كەشـمىر،  رىسالىسـى 
جايـالردا قايتاـ  قايتا نەشـر قىلىنغـان ۋە خوتەندە ئۇزۇن يىل دىنىي 
ئوقۇشلۇق كىتابى بولۇپ كەلگەن. مۇھەممەد قاسىم دامولالم ئەرەب، 
فـارس، ئـۇردۇ تىللىرىنـى پىششـىق بىلسـىمۇ، كىتابلىرىنـى ئۇيغـۇر 
تىلىـدا يازغـان. ۋەتەندىـن ئايرىلىـپ، ئـۇزۇن يىـل سـەرگەردانلىقتا 
ياشـاپ، ۋەتەنسـىزلىكنىڭ دەردىنـى يەتكۈچە تارتقان بۇ كىشـى بىر 
شـېئىرىدا ئاسـارەت ئاستىدا قالغان ئىنسـانالرنىڭ ھەرقانچە راھەت ـ 
پاراغەتتـە ياشـىغىنىدىن ھەتتا قارۇنـدەك باي بولـۇپ كەتكىنىدىنمۇ 
يـەر ئاسـتىغا كىرىـپ كېتىشـىنىڭ تېخىمـۇ ئـەۋزەل ئىكەنلىكىنـى؛ 
ئاسـارەت ئاسـتىدا تۇرۇپمـۇ بارغـا قانائـەت قىلىـپ، شـۈكۈرۋازلىقنى 
تەشـەببۇس قىلغۇچىالرنىـڭ خېنىـم مىجـەز كىشـىلەر ئىكەنلىكىنـى 
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خۇالسـىلەيدۇ: مۇنداق 

ئۆلۈم ياخشى ئاسارەت ئاستىدا ئىززەتتە بولغاندىن،
ۋە يا باغۇچىمەنلەر ئىچرە كۆپ راھەتتە بولغاندىن،

ۋە يا مەھبۇبىلەر قۇچاقىدا ئىشرەتتە بولغاندىن،
ۋە يا قارۇن كەبى دۇنيا تېپىپ سەرۋەتتە بولغاندىن،

مۇخەننەسلەرگە كاپىي گەر بولسا ئاش ئىلە نانالر.

 ئاتاقلىـق دىنىـي ئالىـم، جامائـەت ئەربابـى ۋە مىللىي مۇجاھىد 
مۇھەممـەد قاسـىم دامولـالم ھىجرىيە 1405ـ  يىلـى رامىزان ئېيىنىڭ 
8 ـ كۈنى، مىالدىيە 1985 ـ يىلى 5 ـ ئاينىڭ 28 ـ كۈنى سـەئۇدىي 
ئەرەبىسـتاننىڭ تائىف شـەھىرىدە ئالەمدىن ئۆتـۈپ، ئىبنى ئابباس 

رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇ قەبرىسـتانلىقىغا دەپنە قىلىنغان.
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ئالالھنى تونۇش

1. س: سىز كىمنىڭ بەندىسى؟

ج: مەن ئالالھنىڭ بەندىسى.

2. س: ئالالھنى تونۇمسىز؟

 ج: »ئەلھەمدۇلىلالھ« تونۇيمەن.

3. س: ئالالھنى قانداق تونۇيسىز؟

 ج: ئالالھنىڭ ھېچقانداق تەڭدىشى ۋە ئوخشىشى يوق، ئۇنىڭ 
پادىشـاھلىقى مەڭگۈ يوقالمايدۇ، ئەبەدىلئەبەد داۋاملىشـىدۇ، ھەر 

دائىـم باردۇر. ئۇ خالىغان ئىشـنى قىلغۇچىدۇر، دەپ تونۇيمەن.

4. س: ئالالھنى قانچە سۈپىتى بىلەن تونۇيسىز؟

ج. ئالالھنى 10 سۈپەت بىلەن تونۇيمەن.

5. س: ئون سۈپەت قايسىالر؟

ج: بىرىنچـى سـۈپىتى ئالالھ تائاال »الحَيُّ / ئەلھەييۇ ھايات«تۇر 
يەنـى ئالـالھ تائـاال تىرىكتـۇر، تىرىكلىكـى )باشـقا مەخلۇقاتالرغـا 
ئوخشـاش( جىسـىم ۋە جـان بىلـەن ئەمـەس، ئۆزىگـە خـاس ھايات 

سـۈپىتى بىلـەن تىرىكتـۇر، ھەرگىـز ئۆلمەيدۇ.
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الَُم / ئەلـكاالم كاالم«دۇر يەنـى ئالالھ 
َ
ئىككىنچـى سـۈپىتى »الحك

تائـاال سـۆزلىگۈچىدۇر. سۆزلىشـى تىـل ۋە ئېغىـز بىلـەن ئەمـەس، 
ئۆزىگـە خـاس كاالم سـۈپىتى بىلـەن سـۆزلىگۈچىدۇر.

ئۈچىنچـى سـۈپىتى »الَعلِْيحُم / ئەلئەلىيمـۇ بىلگۈچـى«دۇر يەنـى 
ئالـالھ تائـاال ئىلىم سـۈپىتى بىلـەن ھەرقانداق نەرسـىنى ئەزەلدىن 

بىلگۈچىدۇر.

تۆتىنچـى سـۈپىتى »الَقِديْحُر / ئەلقەدىيـر قادىـر بولغۇچـى«دۇر 
ئالـالھ تائـاال كامالـى قۇدرىتـى بىلـەن ھەرقانـداق ئىشـنى  يەنـى 

قادىـردۇر. قىلىشـقا 

ئاڭلىغۇچـى«دۇر  ئەسسـەمىيئۇ   / بەشـىنچى سـۈپىتى »الَسحِمْيُع 
يەنـى ئالالھ تائاال ئاڭلىغۇچىدۇر، ئاڭلىشـى قـۇالق بىلەن ئەمەس، 

ئۆزىگـە خـاس ئـاڭالش سـۈپىتى بىلـەن ئاڭلىغۇچىدۇر.

كۆرگۈچـى«دۇر  ئەلبەسـىيرۇ   / »ابَلِصحْرُ  سـۈپىتى  ئالتىنچـى 
يەنـى ئالـالھ تائـاال كۆرگۈچىـدۇر، كۆرۈشـى كـۆز بىلـەن ئەمـەس، 

كۆرگۈچىـدۇر. بىلـەن  سـۈپىتى  »ئەلبەسـىير« 

ِوْيحُن / ئەتتەكۋىـن«دۇر يەنـى ئالـالھ 
ْ
يەتتىنچـى سـۈپىتى »اتلَك

جانلىقالرغـا  بارلىـق  ۋە  ياراتقۇچىـدۇر  نەرسـىلەرنى  بارچـە  تائـاال 
بەرگۈچىـدۇر. رىزىـق 

يەنـى  ئەلئىـرادە«دۇر   / »اإلرادة  سـۈپىتى  سـەككىزىنچى 
ھەرقانـداق ئىـش - ھەرىكەت ئالالھنىڭ ئەمرى - خاھىشـى بىلەن 

بولغۇچىـدۇر.

توققۇزىنچى سـۈپىتى »السحلبية / ئەسسـەلبىيە«دۇر يەنى ئالالھ 
تائـاالدا ھېچقانـداق ئەيىب - نۇقسـان يوقتۇر.
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ئونىنچـى سـۈپىتى »الُمحَزَّهُ / ئەلمۇنـەززەھ پاك«تـۇر يەنى ئالالھ 
تائـاال ھەرقانـداق شـېرىكتىن پاكتۇر.

)يەنـى  بـاردۇر  ئەزەلدىـن  سـۈپەتلىرى  بارلىـق  ئالالھنىـڭ 
ئالالھنىـڭ بارلىـق سـۈپەتلىرى كېيىـن پەيـدا بولغـان ياكـى مەلـۇم 
مەزگىلدىـن كېيىـن يوقـاپ كېتىدىغـان ئەمـەس، بەلكـى مەڭگـۈ 

تۇرغۇچىـدۇر(. ئۆزگەرمـەي 

ئالالھنىڭ ئۈچ يېگانىلىكى

بىرىنچـى يېگانىلىـك يارىتىـش سـۈپىتىگە ئاالقىـدار بولـۇپ، 
ئالـالھ تائـاال ئـۆزى يالغـۇز بارچـە مەخلۇقاتالرنـى ياراتقۇچىـدۇر، 

ئۇنىڭدىـن ئۆزگـە ياراتقۇچـى يوقتـۇر.

ئىككىنچـى يېگانىلىـك مەبۇدلـۇق سـۈپىتىگە ئاالقىـدار بولۇپ، 
ئالـالھ تائـاال ئـۆزى يالغـۇز تائـەت - ئىبـادەت قىلىشـقا ئـەڭ اليىـق 

زاتتـۇر. ئۇنىڭدىـن باشـقا ئىبـادەت قىلىشـقا اليىـق ئىـالھ يوقتـۇر.

ئۈچىنچـى يېگانىلىـك ئالـالھ تائاالنىڭ مەۋجۇتلۇقىغـا ئاالقىدار 
بولـۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ مەۋجۇتلۇقى زۆرۈرىيدۇر، غەيرىگە ئەسـال 
موھتاج ئەمەسـتۇر )ھەر شـەيئىنى ئـۆزى يالغـۇز يوقلۇقتىن بارلىققا 
ئېھتىياجـى  قىلچـە  ياردىمىگـە  باشـقىالرنىڭ  كەلتۈرگۈچىـدۇر، 

يوقتۇر(.
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سىز كىمنىڭ ئۈممىتى؟

1. س: سىز كىمنىڭ ئۈممىتى؟

ج: مەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى.

2. س: مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى قانداق تونۇيسىز؟

ج: مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالمنى ئالالھنىڭ بەندىسـى، ئادەم ئە-
لەيھىسسـاالمنىڭ ئـەۋالدى، بارلىـق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسـى 
ۋە ئالالھنىـڭ بىزنـى ھىدايـەت يېتەكلـەش ئۈچـۈن ئەۋەتكـەن ھەق 

پەيغەمبىـرى دەپ تونۇيمەن.

3. س: مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆت ئاتا جەمەتى قايسىالر؟

ج: مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆت ئاتا جەمەتى تۆۋەندىكىچە:

مۇھەممەد ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ئاتىسـى ئابدۇلالھ، ئابدۇلالھنىڭ 
ھاشـىم،  ئاتىسـى  ئابدۇلمۇتتەلىبنىـڭ  ئابدۇلمۇتتەلىـب،  ئاتىسـى 

ھاشـىمنىڭ ئاتىسـى ئابدۇمەنافتـۇر.

4. س: مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قانچە ئىسىم شەرىپى بار؟ 

بـار  ئىسـىم شـەرىپى  يەتتـە  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  مۇھەممـەد  ج: 
ئـۇالر: بولـۇپ، 

تاھـا، ياسـىين، ئەبۇلقاسـىم، ئەھمەد، مۇھەممـەد، مەھمۇد ۋە 
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مۇھەممـەد ئەمىـن قاتارلىقالردۇر.

توققـۇز  ئالىيجانـاب  پـاك،  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  مۇھەممـەد  س:   .5
نېمـە؟ شـەرىپلىرى  ئىسـىم  ئايالىنىـڭ 

ج: مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پاك، ئالىيجاناب توققۇز ئايالىنىڭ 
ئىسىم شەرىپلىرى تۆۋەندىكىچە:

ئائىشـە، خەدىچە، ئۇممۇ ھەبىيبە، زەينەب، مەيمۇنە، سـەفىييە، 
سـەۋدە، ئۇممـۇ سـەلەمە ۋە ھەفسـە قاتارلىقـالردۇر. ئالـالھ ئۇالرنىـڭ 

ھەممىسـىدىن رازى بولسۇن!

6. س: سىز كىمنىڭ دوستى؟

ج: بىز تۆت خەلىفە چاھاريارنىڭ دوستى.

7. س: تۆت خەلىفە كىم؟

ج: تۆت خەلىفە تۆۋەندىكىچە:

ھەزرىتـى ئەبـۇ بەكـرى سـىددىق رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ، ھەزرىتى 
ئۆمـەر ئىبنـى خەتتاب رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇ، ھەزرىتى ئوسـمان ئىبنى 
ئەففـان رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ، ھەزرىتـى ئەلـى ئىبنـى ئەبـۇ تالىـب 
رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ قاتارلىقـالردۇر. ئالـالھ ئۇالرنىـڭ ھەممىسـىدىن 

رازى بولسـۇن!

8. س: ئەڭ نەمۇنىلىك، ئۈلگە قىلىشقا تېگىشلىك ساھابىلەر قانچىدۇر؟

ج: ئون بىردۇر. ئۇالر:

ھەزرىتـى ئەبـۇ بەكىـر سـىددىق رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ، ھەزرىتـى 
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ئۆمـەر ئىبنـى خەتتـاب رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ، ھەزرىتـى ئوسـمان ئىبنى 
تالىـب  ئەبـۇ  ئىبنـى  ئەلـى  ھەزرىتـى  ئەنھـۇ،  رەزىيەلالھـۇ  ئەففـان 
رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ، ھەزرىتـى ئابدۇلـالھ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇمـا، ھەزرىتـى ئابدۇلـالھ ئىبنـى ئۆمـەر رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇمـا، 
ھەزرىتـى ئابدۇلـالھ ئىبنـى مەسـئۇد رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ، ھەزرىتـى 
زەيـد ئىبنـى سـابىت رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ، ھەزرىتى ئائىشـە سـىددىق 
ئۇممـۇل مۇئمىنىيـن رەزىيەلالھـۇ ئەنھا، ھەزرىتى مۇئـاز ئىبنى جەبەل 
رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ ۋە ھەزرىتـى ئەبـۇ مۇسـا ئەشـئەرىي رەزىيەلالھـۇ 

ئەنھـۇ قاتارلىقـالردۇر.

9. س: سىز كىمنىڭ مىللىتىدە؟

ج: مەن ئىبراھىم خەلىيلۇلالھنىڭ مىللىتىدە.

10. س: مىللەتنىڭ مەنىسى نېمە؟

ج: مىللەتنىڭ مەنىسى ئىبراھىم خەلىيلۇلالھنىڭ سۈننەتلىرىگە 
ئەمەل قىلىشتۇر.

11. س: سىز كىمنىڭ مەزھىپىدە؟ 

ج: مەن ئىمام ئەزەم ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھنىڭ مەزھىپىدە.

12. س: ئىسالم دۇنياسىدا قانچە فىقھىي مەزھەپ بار؟

ج: ئىسالم دۇنياسىدا تۆت فىقھىي مەزھەپ بار. ئۇالر:

رەھىمەھۇلالھنىـڭ  ھەنىفـە  ئەبـۇ  ئـەزەم  ئىمـام  بىرىنچىسـى، 
مەزھىپى؛ ئىككىنچىسـى، ئىمام شـافىئىي رەھىمەھۇلالھنىڭ مەزھىپى؛ 
ئۈچىنچىسـى، ئىمـام مالىـك رەھىمەھۇلالھنىـڭ مەزھىپـى؛ تۆتىنچىسـى 
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ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل رەھىمەھۇلالھنىڭ مەزھىپى قاتارلىقالردۇر.

13. س: سىز قاچاندىن بېرى مۇسۇلمان؟

ج: مەن روزمىيساق كۈنىدىن بېرى مۇسۇلماندۇرمەن.

14. س: روزمىيساق كۈنى قايسى كۈندۇر؟

جانلىرىمىزنـى  بىزنىـڭ  تائـاال  ئالـالھ  كۈنـى  روزمىيسـاق  ج: 
ياراتقـان كۈنـدۇر. دەسـتۇرىمىز قۇرئان، قىبلىمىز كەئبـە، دىنىمىز 

ئىسـالم دېمـەك الزىمـدۇر.

ئۇسۇلى دىن

ئۇسۇلى دىن سەككىز بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

1. ئالالھنى بىر دەپ بىلىپ، بىر دەپ ئېتىقاد قىلىش؛

2. ھەر ئىشتا ئادىل ۋە سەمىمىي بولۇش؛

3. پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسـىنى ئالالھ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن 
راسـت پەيغەمبەرلەر دەپ ئېتقاد قىلىش؛

4. دۇنيا ئىشىدىن ئاخىرەت ئىشىنى ئەال بىلىش؛

5. سـاۋابلىق ئىشـالرنى ئـۆزى قىلىـش بىلەن بىرگە باشـقىالرنى 
تەرغىـپ قىلىش؛

6. گۇنـاھ بولىدىغـان ئىشـالردىن ئـۆزى قـول ئـۈزۈش بىلـەن 
توسـۇش؛ باشـقىالرنى  بىرگـە 

7. ئالالھنىڭ دوستلىرى بىلەن دوست بولۇش؛

8. ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرىگە دۈشمەن بولۇش.
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قىرىق پەرز

ئىمانى مۇپەسسەل

ئىمانى مۇپەسسەل يەتتىدۇر:
»آَمْنُت بِاللِ«

1. ئالالھ تائاالنىڭ بىر ۋە بارلىقىغا ئىمان كەلتۈردۈم.
»َوَمالئَِكتِِه«

2. ئالالھ تائاالنىڭ بارلىق پەرىشتىلىرىگە ئىمان كەلتۈردۈم.
ُتبِِه«

ُ
»َوك

3. ئالالھ تائاالنىڭ بارلىق كىتابلىرىغا ئىمان كەلتۈردۈم.
»َوُرُسلِِه«

4. ئالالھ تائاالنىڭ بارلىق پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردۈم.
»َوايَلْوِم اآلِخِر«

5. قىيامەت كۈنىنىڭ ھەق ۋە راستلىقىغا ئىمان كەلتۈردۈم.
هِ ِمَن اللِِ َتَعاىٰل« »َوالَقَدرِ َخْرِهِ َوَشِّ

6. ھەرقانـداق ياخشـىلىق ۋە يامانلىقنىـڭ ئالالھنىـڭ تەقدىرى 
بىلـەن بولىدىغانلىقىغـا ئىمـان كەلتۈردۈم.

»َوابَلْعِث َبْعَد الَمْوِت«
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7. ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنىڭ ھەقلىقىگە ئىمان كەلتۈردۈم.

ئىسالمنىڭ بەش ئەركانى

ححًدا َرُسححْوُل اللِ«   الُل وَأْشححَهُد اَّن حُمَمّ
ّ

 اهِلَ اِل
َ

1. »أْشححَهُد اَّن ل

ــاالم  ــەد ئەلەيھىسس ــوق، مۇھەمم ــالھ ي ــچ ئى ــقا ھې ــن باش )ئالالھتى
ئالالھنىــڭ ئەلچىســىدۇر( دەپ ئىككــى شــاھادەت كەلىمىســىنى 

ــۇش. ئېيتىــپ مۇســۇلمان بول

2. ھەر كۈنى بەش ۋاقىت ناماز ئوقۇش.

3. مال-مۈلكى زاكات ئايرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن ھامان ئۆشـرە- 
زاكىتىنى بېرىش.

4. ھـەر يىلـى بىـر ئـاي رامىـزان روزىسـىنى قاتتىـق ئېھتىيـات 
تۇتـۇش. تولـۇق  بىلـەن، 

5. شـارائىتى يـار بەرگـەن كىشـى ئۆمرىـدە بىـر قېتىـم ھـەج - 
تـاۋاپ قىلىـش؛ مۇبـادا كۈچى يەتمىسـە، ھەپتىدە بىـر كېلىدىغان 

جۈمـە نامىزىنـى تـەرك قىلمـاي ئوقۇش.

تاھارەتنىڭ پەرزلىرى

تاھارەتتە پەرز تۆتتۇر:

باشـالپ،  يېرىدىـن  چىققـان  تـۈك  پېشانىسـىنىڭ  يۈزىنـى   .1
ئىككـى قۇلىقىنىـڭ يۇمشـىقى، ئىككـى ئېڭىكىنىـڭ ئاسـتى بىلـەن 
قوشـۇپ يۇيـۇش )سـاقاللىق كىشـى سـاقىلىنى ئارىالپ تېگىگە سـۇ 

ئۆتكـۈزۈش(.
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2. ئىككى قولىنى جەينىكى بىلەن قوشۇپ يۇيۇش.
3. باشنىڭ تۆتتىن بىرىگە مەسىھ قىلىش.

4. ئىككى پۇتىنى ئوشۇقى بىلەن قوشۇپ يۇيۇش.

تەيەممۇمنىڭ پەرزلىرى

تەيەممۇمدا پەرز تۆتتۇر:
1. تەيەممۇمنىڭ نىيىتىنى قىلىش؛

2. پاك تۇپراق تېپىش؛
3. ئىككى قولىنى توپىغا بىر قېتىم ئۇرۇپ يۈزىنى سىالش؛

4. ئىككـى قولىنـى توپىغـا يەنـە بىـر قېتىـم ئـۇرۇپ، ئىككـى 
سـىالش. قوشـۇپ  بىلـەن  جەينىكـى  بىلىكىنـى 

غۇسۇل تاھارەتنىڭ پەرزلىرى

غۇسۇل تاھارەتتە پەرز ئۈچتۇر:
1. ئاغزىغـا ئـۈچ قېتىم سـۇ ئېلىپ، كانىيىغىچە يەتكـۈزۈپ غار- 

قىلىش؛ غار 
2. بۇرنىغا ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىپ پىشقىرتىش؛

3. پۈتـۈن بەدىنىنـى چـاال قويمـاي يۇيـۇش. ئەگـەر بەدىنىـدە 
بىـرەر تۈكنىـڭ تـۈۋى قـۇرۇق قالسـا، غۇسـۇلنى يېڭىدىـن قىلىـش 

الزىمـدۇر.

نامازنىڭ پەرزلىرى

ئىككـى رەكـەت نامـازدا 12 پـەرز بولـۇپ، بۇالردىـن ئالتىسـى 
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ئىچىدىـدۇر: نامازنىـڭ  ئالتىسـى  سـىرتىدا،  نامازنىـڭ 

نامازنىڭ سىرتىدىكى ئالتە پەرز:	 

1. پاك سۇدا تاھارەت ئېلىش؛
2. ناماز ئوقۇيدىغان كىيىمنىڭ پاك بولۇشى؛

3. ناماز ئوقۇيدىغان جاينىڭ پاك بولۇشى؛
4. نامازنىڭ ۋاقتىنى بىلىش؛
5. قىبلىگە ئالدىنى قىلىش؛

6. نىيەت قىلىش.

نامازنىڭ ئىچىدىكى ئالتە پەرز	 

1. باشـالش تەكبىـرى )نامازنـى ئالالھقا تەكبىـر ئېيتىش بىلەن 
باشالش(؛

ئـۆرە  كەلتـۈرۈپ،  يـۈز  قىبلىگـە  )نامـازدا  تـۇرۇش  قىيامـدا   .2
تـۇرۇش(؛

3. قىرائەت قىلىش؛
4. رۇكۇ قىلىش؛

5. سەجدە قىلىش؛
6. ئاخىرقى تەشەھھۇدتا )يەنى ئەتتەھىيياتۇدا( ئولتۇرۇش.

ئەمرىمەرۇف - نەھيىمۇنكەر ئىككى پەرزدۇر

1. ئەمرىمـەرۇپ قىلىـش يەنـى ئالـالھ تائاالنىـڭ بۇيرۇقلىرىنـى 
پۈتـۈن كۈچـى بىلـەن ئورۇنـالش، كىشـىلەرنى سـاۋابلىق ئىشـالرغا 

بۇيرۇش.
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2. نەھيىمۇنكـەر قىلىـش يەنـى گۇنـاھ بولىدىغـان ئىشـالردىن 
كەسـكىن يېنىـش ھەمـدە باشـقىالرنى ئاگاھالندۇرۇش ۋە توسـۇش 

پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرغا ئاالھىـدە پـەرزدۇر.

ئايالالر ئۆزىنىڭ ھەيز مۇددىتىنى بىلىشى پەرزدۇر

 1. ھەيزنىـڭ ئـەڭ قىسـقا مۇددىتـى ئـۈچ كېچـە - كۈنـدۈز، 
ئـۇزاق مۇددىتـى ئـون كېچـە - كۈنـدۈزدۇر. ئەگـەر ئـۈچ كېچـە - 
- كۈندۈزدىـن ئارتـۇق قـان  ئـاز ياكـى ئـون كېچـە  كۈندۈزدىـن 
كەلسـە، بۇ »ئىسـتىھازە )قان توختىماسلىق كېسـىلى(« دېيىلىدۇ. 
بۇنـداق ئايالـالر پـاك ئايالالرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ )ھـەر نامازغا بىر 

تاھـارەت ئېلىـپ نامـاز ئوقۇيـدۇ(.

ئايالالر ئۆزىنىڭ نىفاسدارلىق مۇددىتىنى بىلىشى پەرزدۇر

كېلىشـكە  كېيىنـال  تۇغقاندىـن  بـاال  ئايالـالر   − نىفـاس   .1
باشـاليدىغان قـان بولـۇپ، نىفاسـنىڭ تـۆۋەن مۇددىتىنىـڭ ئېنىق 
چېكـى يـوق، ئەممـا ئەڭ ئـۇزاق مۇددىتـى 40 كېچە - كۈنـدۈزدۇر. 
ئەگـەر نىفـاس قېنـى قىرىـق كېچـە - كۈندۈزدىمـۇ توختىمىسـا، 
بۇنـداق ئايالـالر پـاك ئايالالرنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ )ھـەر نامازغا بىر 
قېتىـم تاھـارەت ئېلىـپ نامـاز ئوقۇيدۇ(. رامىـزان روزىسـىنىمۇ تەرك 

تۇتىدۇ. قىلمـاي 

بولـدى.   39 سـانى جەمئىـي  ئومۇمىـي  پەرزلەرنىـڭ  يۇقىرىقـى 
ئەمـدى بۇالرنـى ئوقـۇپ، يادالش بىـر پەرز بولۇپ، شـۇنىڭ بىلەن 

40 پـەرز تامـام بولىـدۇ.
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ئوتتۇز ئىككى پەرزنىڭ بايانى

غۇسۇل تاھارەت ئېلىش پەرز بولىدىغان ئىشالر

تۆۋەندىكى ئەھۋالالردا غۇسۇل تاھارەت ئېلىش پەرزدۇر:
1. ئېھتىالم بولۇپ قالغاندا؛

2. شەھۋەت بىلەن مەنىي ئېتىلىپ چىقىققاندا؛
3. زەكەرنىـڭ ئۇچـى خەتنىگاھقىچـە ئايالنىـڭ جىنسـىي يولىغا 

كىرگەندە؛
4. ئايال كىشى ھەيزدىن پاك بولغاندا؛
5. ئايال كىشى نىفاستىن پاك بولغاندا.

ئىستىنجا قىلىش پەرز بولىدىغان ئىشالر

1. جۇنۇپ بولۇپ قالغاندا؛
2. ئايال كىشى ھەيز پاك بولغاندا؛

3. ئايال كىشى نىفاستىن پاك بولغاندا؛
4. مەقئىتىـدە تەڭگـە مىقـدارى ياكـى ئۇنىڭدىن كۆپ نىجاسـەت 

بار كىشـى.

مېيىت نامىزىنىڭ پەرزلىرى

مېيىت نامىزىدا پەرز تۆتتۇر:
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1. نىيەت قىلىش؛
2. قىبلىگە ئالدىنى قىلىش؛

3. قىيامدا تۇرۇش؛
4. تەكبىر ئېيتىش.

روزىنىڭ پەرزلىرى

روزىنىڭ پەرزى ئۈچتۇر:

1. نىيەت قىلىش؛
2. تـاڭ يورۇغاندىـن باشـالپ، قۇيـاش پاتقانغا قـەدەر يېمەك - 

ئىچمەكنى تـەرك ئېتىش؛
3. تـاڭ يورۇغاندىـن باشـالپ قۇيـاش پاتقانغـا قـەدەر جىنسـىي 

مۇناسـىۋەتنى تـەرك ئېتىـش.

ئەۋرەتنى يېپىشنىڭ پەرزلىكى

1. ئەر كىشىنىڭ ئەۋرىتى كىندىكىدىن تىزىغىچە، ئايال كىشىنىڭ 
ئەۋرىتـى چوققىسـىدىن تاپىنىغىچە، دېدەكنىڭ ئەۋرىتى مۈرىسـىدىن 

تىزىنىـڭ ئاسـتىغىچە بولۇپ، مەزكۇر ئەزاالرنـى يۆگەش پەرزدۇر.

زاكاتنىڭ شەرتلىرى

زاكاتقا ئاالقىدار 15 پەرز باردۇر:

1. نىيـەت قىلىـش. نىيـەت قىلىـش ئىككـى ۋاقىتتـا الزىمـدۇر. 
بىـرى، زاكات بەرمەكچى بولغان مالنى ئەسـلىي مالدىن ئايرىماقچى 
بولغانـدا؛ يەنە بىـرى، زاكاتنى تېگىشـلىك ئورۇنلىرىغا بەرمەكچى 
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بولغاندا.

يەنە يەتتىسى زاكاتنىڭ شەرتىدۇر:

1. مۇسۇلمان بولۇش؛

2. ھۆر بولۇش؛

3. ئەقىللىق بولۇش؛

4. باالغەتكە يەتكەن بولۇش؛

5. پـۇل - مېلـى زاكات بېرىدىغـان ئۆلچەمگـە يېتىـش )يەنـى 
85 گىـرام ئالتۇنـى ياكـى شـۇنىڭغا تـەڭ كەلگـۈدەك پـۇل - مېلـى 

بولـۇش(؛

6. يىل توشقان بولۇش )ھىجرىيە يىلى ئاساس قىلىنىدۇ(؛

7. قەرزدىـن ئاشـقان مۈلكـى زاكات بېرىـش ئۆلچىمىگـە يەتكەن 
بولـۇش. ئەگـەر زاكات بەرگۈچـى قـەرزدار بولسـا، ئالـدى بىلـەن 
قەرزىنـى تۆلەيـدۇ؛ ئۇنىڭدىـن كېيىـن قولىـدا قالغـان مېلـى زاكات 
بېرىـش ئۆلچىمىگـە توشسـا، زاكات بېرىـدۇ؛ توشمىسـا بەرمەيـدۇ.

يەنە يەتتىسى زاكات بېرىشكە بولىدىغان كىشىلەر توغرىسىدا:

1. پېقىر؛

2. مىسكىن؛

3. قەرزدار؛

4. مۇكاتـەب قـۇل )مەلـۇم مىقـداردا پـۇل تاپشـۇرۇش بەدىلىگـە 
ئـازاد بولـۇش ئۈچـۈن غوجايىنى بىلـەن توختام تۈزۈشـكەن قۇل(؛

5. زاكاتقا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەر بىلەن شۇغۇلالنغۇچى؛
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6. )ئەسـلىي يۇرتىـدا بـاي بولسـىمۇ، سـەپەر ئۈسـتىدە( پـۇل 
- مېلىدىـن ئايرىلىـپ قالغـان ۋە يۇرتىدىـن يـاردەم كەلمەيدىغـان 
مۇساپىر )بۇنداق كىشىگە يۇرتىغا كېتىۋالغۇدەك ياكى قىيىنچىلىقى 

ھـەل بولغـۇدەك مىقـداردا زاكات بېرىشـكە بولىـدۇ(.

7. ئالـالھ يولىـدا جىھادقـا ياكـى ھەجگـە چىقىپ، پـۇل – مېلى 
تۈگـەپ كەتكـەن كىشـىلەر. بـۇالر ئەسـلىي يۇرتىـدا باي بولسـىمۇ، 

يۇرتىغـا قايتقۇچـە زاكات بېرىشـكە بولىدۇ.

 يېمەك - ئىچمەكنىڭ پەرزلىرى

يېمەك - ئىچمەكتە پەرز ئالتىدۇر:

 - يېمـەك  )يەنـى  بولۇشـى  ھـاالل  ئىچمەكنىـڭ   - يېمـەك   .1
بولـۇش(؛ ھـاالل  مەنبەسـى  كېلىـش  ۋە  ئـۆزى  ئىچمەكنىـڭ 

2. يېمەك - ئىچمەكنى ئالالھ تەرىپىدىن دەپ بىلىش؛

3. ئالالھنىڭ بەرگەن تەقسىماتىغا رازى بولۇش؛

ئىبـادەت   - تائـەت  ئالالھقـا  تاماقنىـڭ قۇۋۋىتىـدە  4. يېگـەن 
قىلماسـلىق؛ مەسـىيەت   - ۋە گۇنـاھ  قىلىـش 

5. ئىلىم تەلەپ قىلىش؛

6. ئېھتىياجىنى قامدىغۇدەك بىرەر كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش.
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ئىماننىڭ شەرتلىرى

ئىماننىڭ شەرتلىرى يەتتىدۇر:

1. ئالـالھ ۋە ئالالھنىـڭ پەيغەمبىـرى خـەۋەر بەرگـەن غەيبىـي 
ئىشـالرغا ئىمـان ئېيتىـش؛

2. غەيب ئىلمىنى ئالالھقا خاس دەپ بىلىش؛

3. جەننەت ۋە دوزاخنى كۆرمەي تۇرۇپ ئىشىنىش؛

ئېتىقـاد  دەپ  ھـاالل  نەرسـىلەرنى  قىلغـان  ھـاالل  ئالـالھ   .4
؛ قىلىـش

5. ئالالھ ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام دەپ ئېتىقاد قىلىش؛

6. ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدۋار بولۇش؛

7. ئالالھنىڭ غەزىپىدىن قورقۇش.
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نامازنىڭ ۋاجىپلىرى

نامـازدا 21 ۋاجىـپ بـار بولـۇپ، يەتتىسـى ھەرقانـداق نامازغـا 
ئومـۇم، 14ى بىـر قىسـىم نامازالرغىـال خاسـتۇر.

ئومۇم بولغان يەتتە ۋاجىپ:	 

1. نامازنى »ئالالھۇ ئەكبەر« دېگەن كەلىمە بىلەن باشالش؛

2. )ئـۈچ ۋە تـۆت رەكەتلىـك نامـازدا( دەسـلەپكى تەشـەھھۇدتا 
ئولتـۇرۇش؛

3. ھەرئىككى قېتىملىق ئولتۇرۇشتا »ئەتتەھىيياتۇ«نى ئوقۇش؛

4. رۇكۇ ۋە سەجدە ھالىتىدە ئازراق ئارام ئېلىش؛

5. نامازنىڭ ھەربىر پەرزىنى تەرتىپ بويىچە ئادا قىلىش؛

6. نامازنىڭ ھەربىر ۋاجىپىنى تەرتىپ بويىچە ئادا قىلىش؛

نامازدىـن  دەپ  رەھمەتۇلـالھ«  ۋە  »ئەسسـاالمۇئەلەيكۇم   .7
؛ چىقىـش

بىر قىسىم نامازالرغىال خاس بولغان 14 ۋاجىپ:	 

1. تـۆت رەكەتلىك نامازنىـڭ ئالدىنقى ئىككى رەكىتىدە قىرائەت 
قىلىش؛

2. سۈرە فاتىھەنى ئوقۇش؛
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3. سۈرە فاتىھەگە سۈرە قوشۇپ ئوقۇش؛

4. سۈرە فاتىھەنى ھەر رەكەتكە بىر قېتىمدىن ئوقۇش؛

5. سۈرە فاتىھەنى قوشۇپ ئوقۇغان سۈرىدىن بۇرۇن ئوقۇش؛

6. ۋىتىر نامىزىدا قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇش؛

ئوقۇلىدىغـان  ئۈنلـۈك(  )قىرائـەت  جەھـرەن  )ئىمامنىـڭ(   .7
ئوقـۇش؛ ئۈنلـۈك  قىرائەتنـى  نامـازالردا 

8. مەخپىي ئوقۇلىدىغان نامازالردا قىرائەتنى مەخپىي ئوقۇش؛

9. سـەجدە ئايىتـى ئوقۇلغاندىـن كېيىـن تىـالۋەت سەجدىسـى 
؛ قىلىش

10. ئىمامنـى قايسـى ھالەتتـە تاپسـا، دەرھـال ئىقتىـدا قىلىـپ 
ئەگىشـىش؛

11. ئىمـام قىرائـەت قىلىۋاتقانـدا، ئىقتىـدا قىلغۇچـى تىڭشـاپ 
جىـم تـۇرۇش؛

12. ئىككى ھېيت نامىزىنىڭ زىيادە تەكبىرلىرىنى ئېيتىش؛

13. ئىككى ھېيت نامىزىنىڭ رۇكۇ تەكبىرلىرىنى ئېيتىش؛

سەجدىسـى  سـەۋەنلىك  كۆرۈلسـە،  سـەۋەنلىك  نامـازدا   .14
قىلىـش.

سەۋەنلىك سەجدىسى ۋاجىپ بولىدىغان ھالەتلەر

1. س: سەۋەنلىك سەجدىسى قانچە يەردە ۋاجىپ بولىدۇ؟

ھالەتلـەردە  تۆۋەندىكـى  قىلىـش  سەجدىسـى  سـەۋەنلىك  ج. 
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بولىـدۇ: ۋاجىـپ 

 1. ۋاجىپ تەرك بولسا؛

2. ۋاجىپ كېچىكتۈرۈلسە؛

3. پەرز كېچىكتۈرۈلسە؛

مەخپىـي  نامـازدا  قىلىنىدىغـان  قىرائـەت  ئۈنلـۈك  )ئىمـام(   .4
مەخپىـي  ئوقۇغۇچـى(  نامـاز  يالغـۇز  ۋە  )ئىمـام  قىلسـا،  قىرائـەت 

قىلىسـا. قىرائـەت  ئۈنلـۈك  نامـازدا  قىلىنىدىغـان  قىرائـەت 

ناماز ئىچىدىكى پەرزلىكىدە ئىختىالپ قىلىنغان ئىشالر

1. تەرتىپلەرگە رىئايە قىلىش؛

2. رۇكۇ ۋە سەجدە ھالىتىدە بىرئاز ئارام ئېلىش؛

3. ئىككى سەجدە ئارىلىقىدا ئازراق ئولتۇرۇش؛

4. رۇكۇدىن تۇرغاندا ئازراق ئۆرە تۇرۇش؛

5. نامـاز ئوقۇغۇچـى بىـرەر ئىـش - ھەرىكـەت بىلـەن نامازدىن 
. چىقىش

مەزكـۇر مەسـىلىلەرنى مەيلـى ئـەر، ئايـال، قـۇل ياكـى ئـازاد 
بولسـۇن، ھەربىر مۇسـۇلماننىڭ بىر - بىرلەپ ئۆگىنىشـى ئاالھىدە 

پـەرزدۇر. بىر 

ئالالھ تائاال ئەڭ توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر!

َسيُِّد اِلْستِْغَفارِ

َم 
َّ
ْيِه َوَسحل

َ
ْوٍس َرِضَ الُل َعْنُه، َعحْن انلَِّبِّ َصلَّ الُل َعل

َ
اُد ْبحُن أ َشحدَّ
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نْحَت، 
َ
َ إل أ

َ
نْحَت َربِّ ل إهِل

َ
حمَّ أ ْن َتُقحوَل: اللِهُ

َ
قحال: »َسحيُِّد اِلْسحتِْغَفارِ أ

ُعوُذ 
َ
نَحا ىلَعَ َعْهحِدَك َوَوْعِدَك َمحا اْسحَتَطْعُت، أ

َ
نَحا َعْبحُدَك، وَأ

َ
ْقَتحِي وَأ

َ
َخل

حَك بَِذنِْب، 
َ
بُحوُء ل

َ
، وَأ َّ حَك بِنِْعَمتِحَك َعَ

َ
بُحوُء ل

َ
بِحَك ِمحْن َشِّ َمحا َصَنْعُت، أ

َهحا ِمحْن انلََّهحارِ 
َ
ال

َ
نْحَت. َمحْن ق

َ
نُحوَب إل أ إِنَّحُه ل َيْغِفحُر اذلُّ

َ
ِفحْر ِل؛ ف

ْ
اغ

َ
ف

َنَِّة،  ْهحِل الْ
َ
ْن ُيْمحِيَ َفُهحَو ِمحْن أ

َ
ْبحَل أ

َ
ُموقًِنحا بَِهحا َفَمحاَت ِمحْن يَْوِمحِه ق

ْن يُْصبِحَح َفُهَو ِمْن 
َ
ْبحَل أ

َ
ْيحِل َوُهَو ُموقِحٌن بَِها َفَماَت ق

َّ
َهحا ِمْن الل

َ
ال

َ
َوَمحْن ق

َنَِّة«]]]. الْ ْهحِل 
َ
أ

شـەدداد ئىبنـى ئـەۋس رەزىيەلالھـۇ ئەنھۇ رىۋايـەت قىلىدۇكى، 
دېگـەن:  مۇنـداق  ۋەسـەللەم  ئەلەيھـى  سـەللەلالھۇ  پەيغەمبـەر 
»ئىسـتىغپار ھەققىدىكـى مۇنـۇ دۇئـا دۇئاالرنىـڭ ئـەڭ ئۇلۇغىـدۇر: 
باشـقا  سـەندىن  رەببىمدۇرسـەن،  مېنىـڭ  سـەن  ئالـالھ!  ›ئـى 
ئىـالھ يوقتـۇر. سـەن مېنـى ياراتتىـڭ، مـەن سـېنىڭ قۇلۇڭمـەن. 
كۈچۈمنىڭ يېتىشـىچە، سـېنىڭ ئەھدى - پەرمانىڭدىمەن. قىلغان 
گۇناھلىرىمنىـڭ يامانلىقىدىـن سـاڭا سـىغىنىپ پانـاھ تىلەيمـەن. 
شـۇنداقال  قىلىمـەن،  ئېتىـراپ  نېمەتلىرىڭنـى  قىلغـان  ئاتـا  مـاڭا 
گۇناھىمنىمـۇ ئېتىـراپ قىلىمـەن. ئـى ئالـالھ! مېنـى كەچۈرگىـن! 
گۇناھالرنـى پەقەتـال سـەن مەغپىـرەت قىلغۇچىسـەن. كىمكـى چىن 
كۆڭلىدىـن ھەقىقىـي ئىشـىنىپ، بـۇ دۇئانـى كۈنـدۈزى ئوقۇسـا ۋە 
)شـۇ كۈنـى( كـەچ كىرىشـتىن بۇرۇن ۋاپات بولسـا ياكـى كەچقۇرۇن 
ئوقۇسـا ۋە )شـۇ كېچـە( تـاڭ ئېتىشـتىن بـۇرۇن ۋاپـات بولسـا، ئـۇ 

جەننـەت ئەھلىدىـن بولىـدۇ«.

َم: 
َّ
ْيحِه َوَسحل

َ
حاَل َرُسحوُل اللِ َصحلَّ الُل َعل

َ
حاَل: ق

َ
ِب ُهَرْيحَرَة، ق

َ
َعحْن أ

]1]  »بۇخارىي«، 6306 - ھەدىس.
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َ

َتحاِن ِف الِمحزَاِن، َحبِيَبَتحاِن إىِل
َ
ِقيل

َ
َسحاِن، ث

ِّ
»َكَِمَتحاِن َخِفيَفَتحاِن ىلَعَ الل

الرَّْحَحِن، ُسحْبَحاَن اللِ َوِبَْمحِدهِ، ُسحْبَحاَن اللِ الَعِظيحِم«]]].

ئەبـۇ ھۇرەيـرە رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ رىۋايەت قىلىـپ ئېيتىدۇكى، 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مۇنـداق دېگـەن: »)ئوقۇلۇشـى( تىلغـا 
يەڭگىـل، تارازىـدا ئېغىـر، ئالـالھ تائاالغـا ئـەڭ سـۆيۈملۈك بولغان 
ئىككـى كەلىمـە بـار. ئـۇالر: ›ئالـالھ تائـاال )ئەيىب - نۇقسـاندىن( 
پاكتـۇر، بارلىـق ھەمدۇسـانا ئۇنىڭغا خاسـتۇر، ئالالھ تائـاال پاك ۋە 

بۈيۈكتـۇر‹ دېگەن كەلىمىلـەردۇر«.

ئالالھ تائاال ئەڭ توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر!

]1]  »بۇخارىي«، 6682 - ھەدىس.



43

ِمْسِب اللِ الرَّْحَٰحِن الرَِّحيِم

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

جىمى ھەمدۇسـانا ئالالھ تائاالغا خاسـتۇر، دۇرۇت ۋە سـاالم ئۇنىڭ 
پەيغەمبەرلىككە تاللىغان بەندىلىرىگە بولسۇن!

ۋە  دۇرۇت  ئەلەيھىسسـاالمغا  پەيغەمبـەر  ھەمدۇسـانا،  ئالالھقـا 
سـاالم يوللىغاندىـن كېيىـن كەمىنـە ئالالھنىـڭ ناتىـۋان بەندىسـى 
ئۆسـمۈر بالىالرنىـڭ ئاسـان يادلىشـى ئۈچـۈن نامازنىـڭ پەرزلىرى، 
ھـارام،  نامـازدا  مۇسـتەھەبلىرىنى؛  ۋە  سـۈننەت  ۋاجىپلىـرى، 
مەكـرۇھ، مۇبـاھ قىلىنغـان ئىشـالر ۋە نامازنى بۇزغۇچـى ئامىلالرنى 
ئـۆز ئىچىگـە ئالىدىغـان بـۇ رىسـالىنى چـوڭ - چـوڭ كىتابالردىـن 
نەقىـل قىلىـپ تـۈزۈپ چىقتىـم. بۇنىڭدىـن كـۆپ مەلۇماتالرغا ئىگە 
بولۇشـنى خالىغانالر »تعليم اإلسحالم )ئىسـالم تەلىماتـى(« ناملىق 
تۈركچـە كىتابنىـڭ تۆتىنچـى قىسـمىنى باشـتىن - ئاخىـر كـۆرۈپ 
چىقسـا، ئەقىـدە ئاساسـلىرى ۋە ئىسـالم ئەركانلىـرى ھەققىـدە مول 
مەلۇماتالرغـا ئىگـە بولىـدۇ. ئەممـا، بـۇ رىسـالىدە پەقـەت نامازغـا 

ئايدىڭالشـتۇرۇلىدۇ. مەسـىلىلەرال  مۇناسـىۋەتلىك 

مۇۋەپپەقىيەت پەقەتال ئالالھتىندۇر!
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بىرىنچى باب

نامازنىڭ پەرزلىرىنىڭ بايانى

نامازنىڭ پەرزلىرى

ئالىمالرنىـڭ بىـردەك قارىشـى بىلـەن نامازنىـڭ پەرزلىـرى 12 
بولـۇپ، ئالتىسـى نامازنىـڭ سـىرتىدا، ئالتىسـى ئىچىدىـدۇر.

نامازنىڭ سىرتىدىكى ئالتە پەرز:

1. پاك سۇدا تاھارەت ئالماق؛

2. ناماز ئوقۇيدىغان كىيىمنىڭ پاك بولۇشى؛

3. ناماز ئوقۇيدىغان جاينىڭ پاك بولۇشى؛

4. نامازنىڭ ۋاقتىنى بىلىش؛

5. قىبلىگە ئالدىنى قىلىش؛

6. نىيەت قىلىش.

نامازنىڭ ئىچىدىكى ئالتە پەرز	 

1. تەكبىـرى تەھرىـم )تەكبىرى تەھرىـم نامازنى ئالالھقا تەكبىر 
ئېيتىپ باشـالش بولۇپ، بۇ تەكبىرنى ئېيتقاندىن كېيىن نامازنىڭ 
ئىچىـدە يېيىـش، ئىچىـش ۋە گـەپ قىلىـش ھـارام قىلىنغانلىقـى 
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ئۈچـۈن »تەكبىرى تەھرىـم« دېيىلگەن(؛

قـول  كەلتـۈرۈپ،  يـۈز  قىبلىگـە  )نامـازدا  تـۇرۇش  قىيامـدا   .2
تـۇرۇش(؛ ئـۆرە  باغـالپ 

3. قىرائەت قىلىش؛

4. رۇكۇ قىلىش؛

5. سەجدە قىلىش؛

6. ئاخىرقى تەشەھھۇدتا )يەنى ئەتتەھىيياتۇدا( ئولتۇرۇش.

ئالىمالر ئىختىالپ قىلىشقان پەرز ئۈچتۇر:	 

1. بەدەننىڭ پاك بولۇشى؛

2. ئەۋرەتنى يېپىش؛

3. نامـاز ئوقۇغۇچـى بىـرەر ئىـش - ھەرىكـەت بىلـەن نامازدىن 
. چىقىش

بــەزى مۇجتەھىــد ئىمامالرنىــڭ قارىشــىدا تۆۋەندىكــى ئىشــالرمۇ 	 
پــەرز قاتارىــدا ســانىلىدۇ:

1. تەرتىپلەرگە رىئايە قىلىش؛

2. رۇكۇ ۋە سەجدە ھالىتىدە بىرئاز ئارام ئېلىش؛

3. رۇكۇدىن تۇرغاندا ئازراق ئۆرە تۇرۇش؛

4. ئىككى سەجدە ئارىلىقىدا ئازراق ئولتۇرۇش؛

5. نامـاز ئوقۇغۇچـى بىـرەر ئىـش - ھەرىكـەت بىلـەن نامازدىن 
؛ چىقىش
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ئىككىنچى باب

نامازنىڭ ۋاجىپلىرىنىڭ بايانى

نامازنىڭ ۋاجىپلىرى 21 بولۇپ، بۇالرنىڭ يەتتىسـى ھەرقانداق 
ۋە  نامازالرغـا  قىسـىم  بىـر  14ى  ئومـۇم،  نامازخانالرغـا  ۋە  نامازغـا 

خاسـتۇر. نامازخانالرغا 

ئومۇم بولغان يەتتە ۋاجىپ:	 

1. نامازنى »ئالالھۇ ئەكبەر« دېگەن كەلىمە بىلەن باشالش؛

2. )تـۆت ۋە ئـۈچ رەكەتلىـك نامـازدا( دەسـلەپكى تەشـەھھۇدتا 
ئولتـۇرۇش؛

3. ھەرئىككى قېتىملىق ئولتۇرۇشتا »ئەتتەھىيياتۇ«نى ئوقۇش؛

4. رۇكۇ ۋە سەجدە ھالىتىدە بىرئاز ئارام ئېلىش؛

5. نامازنىڭ ھەربىر پەرزىنى تەرتىپ بويىچە ئادا قىلىش؛

6. نامازنىڭ ھەربىر ۋاجىپىنى تەرتىپ بويىچە ئادا قىلىش؛

7. »ئەسساالمۇئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇلالھ« دەپ نامازدىن چىقىش.

بىــر قىســىم نامازالرغــا ۋە نامازخانالرغــا خــاس بولغــان 14 	 
ۋاجىــپ:

رەكىتىـدە  ئىككـى  ئالدىنقـى  نامازنىـڭ  رەكەتلىـك  تـۆت   .1
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قىلىـش؛ قىرائـەت 

2. سۈرە فاتىھەنى ئوقۇش؛

3. سۈرە فاتىھەنى ھەر رەكەتكە بىر قېتىمدىن ئوقۇش؛

بـۇرۇن  سـۈرىلەردىن  باشـقا  ۋاقىـت  ھـەر  فاتىھەنـى  سـۈرە   .4
ئوقـۇش؛

5. )پـەرز نامازالرنىـڭ ئاۋۋالقـى ئىككـى رەكىتىـدە، سـۈننەت ۋە 
نەپلـە نامازالرنىـڭ ھـەر رەكىتىدە( سـۈرە فاتىھەگە بىر سـۈرە ياكى 

ئـۇزۇن بىـر ئايـەت ياكـى قىسـقا ئۈچ ئايـەت قوشـۇپ ئوقۇش؛

6. ۋىتىر نامىزىدا قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇش؛

ئوقۇلىدىغـان  ئۈنلـۈك(  )قىرائـەت  جەھـرەن  )ئىمامنىـڭ(   .7
ئوقۇشـى؛ ئۈنلـۈك  قىرائەتنـى  نامـازالردا 

8. مەخپىي ئوقۇلىدىغان نامازالردا قىرائەتنى مەخپىي ئوقۇش؛

9. سـەجدە ئايىتـى ئوقۇلغاندىـن كېيىـن قىرائـەت قىلغۇچـى ۋە 
تىڭشـىغۇچى ھەممەيلـەن تىـالۋەت سەجدىسـى قىلىش؛

رەكەتكـە  بىـر  گەرچـە  تاپسـا،  ھالەتتـە  قايسـى  ئىمامنـى   .10
قىلىـش؛ ئىقتىـدا  دەرھـال  ئەھۋالدىمـۇ،  بولمىغـان  ھېسـاب 

11. ئىمـام قىرائـەت قىلىۋاتقانـدا، ئىقتىـدا قىلغۇچـى تىڭشـاپ 
جىـم تـۇرۇش؛

12. ئىككى ھېيت نامىزىنىڭ زىيادە تەكبىرلىرىنى ئېيتىش؛

13. ئىككى ھېيت نامىزىنىڭ رۇكۇ تەكبىرلىرىنى ئېيتىش؛

سەجدىسـى  سـەۋەنلىك  كۆرۈلسـە،  سـەۋەنلىك  نامـازدا   .14
قىلىـش.
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ئۈچىنچى باب

نامازنىڭ سۈننەتلىرىنىڭ بايانى

نامازنىـڭ 27 سـۈننىتى بـار بولـۇپ، بۇالرنىـڭ 17سـى ھەممـە 
نامـازدا تېپىلىـدۇ، قالغـان 10ى خۇسۇسـىي سـۈننەتلەردۇر.

ھەممە نامازدا تېپىلىدىغان 17 سۈننەت تۆۋەندىكىچە:	 

1. تەكبىـرى تەھرىمـدە ئىككـى قولنـى قۇالقنىـڭ ئۇدۇلىغىچـە 
كۆتـۈرۈش؛

2. قۇنۇت دۇئاسىنىڭ تەكبىرلىرىدە قول كۆتۈرۈش؛

3. ئىككى ھېيت نامىزىنىڭ تەكبىرلىرىدە قول كۆتۈرۈش؛

كۆتۈرگەنـدە  ئۇدۇلىغىچـە  قۇالقنىـڭ  قولنـى  ئىككـى   .4
قويـۇش؛ ھالىتىـدە  ئـۆز  )يۇمۇۋالمـاي(  ئارىسـىنى  بارماقلىرىنىـڭ 

5. تەكبىـرى تەھرىمدىـن كېيىـن، سـۈرە فاتىھەنىـڭ ئالدىـدا 
ئوقـۇش؛ »سـۇبھانەكەئالالھۇممە«نى 

ئۈسـتىگە  قولىنىـڭ  سـول  قولىنـى  ئـوڭ  تۇرغانـدا  نامازغـا   .6
قويغـان ھالـدا كىندىكنىڭ ئاسـتىدا قويۇپ، قول باغـالپ تۇرۇش؛

بارىدىغـان،  سـەجدىگە  رۇكۇدىـن  قىلىدىغـان،  رۇكـۇ   .7
تەشـەھھۇدقا  ياكـى  تۇرىدىغـان  ئـۆرە  كۆتـۈرۈپ  بـاش  سـەجدىدىن 
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ئولتۇرىدىغـان ۋە ۋىتىـر نامىزىـدا سـۈرە فاتىھەدىـن كېيىـن قۇنـۇت 
ئېيتىـش؛ تەكبىـر  چاغـالردا  يۆتكىلىدىغـان  دۇئاسـىغا 

8. رۇكـۇ ۋە سـەجدىنىڭ تەسـبىھلىرىنى ئەڭ ئـاز ئۈچ قېتىمدىن 
ئېيتىش؛

9. رۇكۇدا ئىككى تىزىنى چىڭ تۇتۇپ تۇرۇش؛

10. رۇكـۇدا تىزىنـى تۇتـۇپ تۇرغانـدا بارماقلىرىنـى بـەك چىـڭ 
يۇمۇۋالمـاي، ئارىلىقلىرىنـى سـەل ئېچىـپ، ئـازادە تۇتـۇش؛

11. رۇكۇدىن باش كۆتۈرگەندە قەددىنى رۇسالپ ئۆرە تۇرۇش؛

12. ئىككى سەجدە ئارىسىدا بىرئاز ئولتۇرۇش؛

13. سـەجدىنى ئىككـى پۇتىنىـڭ ئۇچى، ئىككـى تىزى، ئىككى 
قولـى، پېشـانە ۋە بۇرنىدىـن ئىبـارەت يەتتـە ئەزانىڭ ھەممىسـىنى 
يەرگـە تەگكـۈزۈپ قىلىش. نـاۋادا يەتتە ئەزانىڭ بىرەرسـى يەردىن 

كۆتۈرۈلۈپ كەتسـە، سـەجدە كامىـل بولمايدۇ؛

14. رۇكۇ ۋە سـەجدىنىڭ تەسـبىھلىرىنى ئۈچ قېتىمدىن ئارتۇق 
ئېيتىش؛

بولغاندىـن  ئوقـۇپ  »ئەتتەھىيياتۇ«نـى  تەشـەھھۇدتا   .15
ئەلەيھىسسـاالمغا  پەيغەمبـەر  ئىلگىـرى  بېرشـتىن  سـاالم  كېيىـن، 

ئوقـۇش؛ دۇرۇت 

بولغاندىـن  ئوقـۇپ  دۇرۇت  ئەلەيھىسسـاالمغا  پەيغەمبـەر   .16
ئومۇمىـي مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن دۇئـا قىلىـش؛ ئـۆزى ۋە  كېيىـن، 

17. دۇئا قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ئالدى بىلەن ئوڭ تەرىپىگە، 
ئاندىن سول تەرىپىگە قاراپ ساالم بېرىپ، نامازدىن چىقىش.
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نامازدىكى خۇسۇسىي سۈننەتلەر 10دۇر:	 

1. ئىمامنىڭ تەكبىرلەرنى ئۈنلۈك ئېيتىشى؛

2. ئىقتىـدا قىلغۇچـى ئىمامغـا ئەگىشـىپال ئىچىـدە تەكبىـر ئېيتىپ 
تاپقانلىـق  ئۇال«نـى  »تەكبىـرى  بـۇ  قىلىـش؛  ئىقتىـدا  ئىمامغـا 

ھېسـابلىنىدۇ؛

3. ئىمام ياكى يالغۇز ناماز ئوقۇغۇچى »سۇبھانەكەئالالھۇممە«دىن 
كېيىن، سـۈرە فاتىھەنىڭ ئالدىدا »ئەئۇزۇ بىلالھى مىنەششـەيتانىر 

رەجىيم«نى ئوقۇش؛

4. »ئەئـۇزۇ بىلالھـى مىنەششـەيتانىر رەجىيم«دىـن كېيىـن، 
سـۈرە فاتىھەنىـڭ ئالدىـدا »بىسـمىلالھىر رەھماننىـر رەھىيم«نـى 

ئوقـۇش؛

5. »ئەئۇزۇ بىلالھى مىنەششەيتانىر رەجىيم« بىلەن »بىسمىلالھىر 
رەھماننىر رەھىيم«نى ئىچىدە ئوقۇش؛

6. ئىقتىـدا قىلغۇچـى نامازنىڭ بارلىق قائىدىلىرىدە باشـتىن - 
ئاخىر ئىمامغا ئەگىشـىش؛

7. مەيلـى ئىمـام ياكـى يالغـۇز نامـاز ئوقۇغۇچى بولسـۇن، سـۈرە 
فاتىھەنى ئاخىرالشـتۇرغاندىن كېيىنال مەخپىي »ئامىين« دېيىش؛ 
ئۈنلـۈك قىرائـەت قىلىنىدىغـان نامازالردا ھـەم جامائەتنىڭ مەخپىي 

»ئامىين« دېيىشـى سۈننەتتۇر؛

8. ئىمامنىـڭ رۇكۇدىـن بـاش كۆتۈرگەنـدە، »َسحِمَع الُل لَِمحْن 
َحِحَدهُ )سـەمىئەلالھۇ لىمـەن ھەمىـدەھ(« دېيىـش؛

9. ئىمام »َسحِمَع الُل لَِمْن َحَِدهُ )سەمىئەلالھۇ لىمەن ھەمىدەھ(« 
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حَك احَلْمُد )رەببەنـا لەكەلھەمدۇ(« 
َ
دېگەنـدە، جامائەتنىـڭ »َرّبَنحا ل

دېيىشى.

10. ھـەر ئىككـى تەشـەھھۇدتا ئولتۇرغانـدا ئـەر كىشـى سـول 
پۇتىنـى ياتقـۇزۇپ، ئۈسـتىگە ئولتۇرىـدۇ؛ ئـوڭ پۇتىنـى تىكلـەپ، 
بارماقلىرىنىـڭ ئۇچىنـى قىبلـە تەرەپكـە قارىتىـدۇ. ئايـال كىشـى 
ئىككـى پۇتىنـى ئـوڭ تەرەپكـە ياتقـۇزۇپ، ئۈسـتىگە ئولتۇرىـدۇ.
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تۆتىنچى باب

نامازنىڭ مۇستەھەپلىرىنىڭ بايانى

نامـازدا 23 مۇسـتەھەپ بـار بولـۇپ، بۇالردىـن 14ى ئومۇمىـي، 
خاسـتۇر. توققۇزى 

ئومۇمىي مۇستەھەپلەر:	 

1. نامـازدا سـەجدە قىلىدىغـان ئورۇندىـن باشـقا ئوڭ - سـولغا 
قارىماسلىق؛

2. ئەسنەك تۇتقاندا ئاغزىنى يۇمۇۋېلىپ بولسىمۇ، ئىمكانىيەتنىڭ 
بارىچە قايتۇرۇۋېتىش؛

3. يۆتـەل كەلسـە، ئىمكانىيەتنىـڭ بارىچە بەرداشـلىق بېرىپ، 
يۆتەلمەسلىك؛

ئايـەت  كۆپـرەك  ئايەتتىـن  ئـۈچ  كېيىـن  فاتىھەدىـن  سـۈرە   .4
ئادەتلىنىـش؛ ئوقۇشـقا 

5. قىرائەتنـى تەرتىـل بىلـەن دانىمۇدانـە، ئالدىرىمـاي ئوقۇش 
ھەمـدە تەجۋىـد قائىدىسـى بويىچـە ئوقۇشـنى ئۆگىنىش؛

6. رۇكۇدا بېشى بىلەن دۈمبىسىنى تەڭ قىلىپ، تۈز تۇرۇش؛
7. سـەجدىگە بارغانـدا ئالـدى بىلـەن ئىككـى تىزىنـى، ئاندىن 
ئىككـى قولىنـى، بۇرنىنـى، پېشانىسـىنى تەرتىـپ بويىچـە ئارقـا - 
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ئارقىدىـن يەرگـە قويۇش؛
8. سـەجدىدىن بـاش كۆتۈرگەنـدە ئالدى بىلەن پېشانىسـىنى، 
ئاندىـن بۇرنىنـى، ئىككـى قولىنـى، ئىككى تىزىنـى تەرتىپ بىلەن 

ئارقـا - ئارقىدىـن يەردىـن كۆتۈرۈش؛
قويـۇپ،  يەرگـە  ئالىقىنىنـى  ئىككـى  قىلغانـدا  سـەجدە   .9
ئوتتۇرىسـىغا يۈزىنـى قويـۇش؛ ئىككـى قولىنـى يۈزىگە بـەك يېقىن 
بـەك  يۈزىدىـن  ياكـى  قالماسـلىقى  تېگىـپ  يۈزىگـە  قويۇۋېلىـپ، 
يىـراق تۇتماسـلىقى الزىم. بـاش بارمىقىنى قۇلىقىنىڭ يۇمشـىقىنىڭ 

قويـۇش؛ ئۇدۇلىـدا 
10. سـەجدىدە ئىككـى قـول ۋە ئىككـى پۇتنىـڭ بارماقلىرىنـى 

قىبلـە تەرەپكـە قارىتىـش؛
11. نامازنـى سـاالم بىلـەن ئاخىرالشـتۇرماي تـۇرۇپ، يۈزىدىكى 

توپـا ياكـى تەرنى سۈرتمەسـلىك؛
12. نامـازدا قىيامـدا تۇرغانـدا ئىككـى پۇتنىـڭ ئارىلىقىنـى تۆت 

بارمـاق مىقدارى قويـۇش]1]؛
تىـزى  ئىككـى  قولىنـى  ئىككـى  ئولتۇرغانـدا  تەشـەھھۇدتا   .13
ئۈسـتىگە قويـۇش؛ قولىنىـڭ بارماقلىرىنـى چىـڭ يۇمۇۋالماسـلىق 

ھـەم بـەك كېرىۋالمـاي، ئـۆز ھالىتىـدە قويـۇش؛
14. سـاالم بېرىـپ نامازنى تاماملىماقچـى بولغاندا يۈزىنى ئالدى 

بىلـەن ئـوڭ تەرەپكە، ئاندىن سـول تەرەپكە بۇراش.

مۇشــۇنداق ھالەتتــە جامائــەت بىلــەن نامازغــا تۇرغانــدا ئىككــى كىشــى   [1[
ئوتتۇرىســىدا شــەيتان كىرىۋالىدىغــان بوشــلۇق قالمايــدۇ ۋە يېنىدىكــى 
ئادەمنىــڭ بوشــلۇقنى تولدۇرىمــەن دەپ چېتىنــى بــەك كېرىشــىگە ھاجــەت 

قالمايــدۇ.
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خۇسۇسىي مۇستەھەپلەر:	 

بولغـان  سـۈننەت  كۆتـۈرۈش  قـول  تەكبىرىـدە  نامازنىـڭ   .1
جايـالردا ئـەر كىشـى ئىككـى قولىنـى قۇلىقىنىـڭ يۇمشـىقى بىلـەن 
تـەڭ كۆتۈرۈش، ئايال كىشـى مۈرىسـىنىڭ ئۇدۇلىغىچـە كۆتۈرۈش؛
2. قىيامـدا تۇرغانـدا ئـەر كىشـى ئىككـى قولىنـى كىندىكىنىـڭ 

ئاسـتىدا، ئايـال كىشـى كۆكسـىنىڭ ئۈسـتىدە قويـۇش؛
3. تەكبىـرى تەھرىمگە قول كۆتۈرگەندە ئىككى قولىنى يېڭىدىن 

چىقىرىش؛
4. ئىمام بولغان كىشى نامازدا قىرائەتنى سۈننەتتە كۆرسىتىلگەن 

بويىچە ئوقۇش؛
5. يالغـۇز نامـاز ئوقۇغۇچى رۇكۇ ۋە سـەجدىنىڭ تەسـبىھلىرىنى 

ئـۈچ قېتىمدىـن ئارتـۇق ھەم تـاق ئوقۇش؛
6. سـەجدە قىلغانـدا ئـەر كىشـى تۈگۈلـۈپ ئەمـەس، ئىككـى 
بىلىكىنـى قورسـىقىدىن، قورسـىقىنى ئىككى يوتىسـىدىن، ئىككى 
بىلىكىنـى  ئايـال كىشـى  يىـراق تۇتـۇش،  يوتىسـىنى پاچىقىدىـن 

قورسـىقىغا ۋە يوتىسـىغا چاپـالپ تـۇرۇش؛
7. تـۆت رەكەتلىـك پەرز نامازالرنىڭ ئاخىرقـى ئىككى رەكىتىدە 

ئىچىـدە قىرائەت قىلىش؛
8. سۈرە فاتىھەنى باشالشتىن ئىلگىرى »بىسمىلالھىر رەھماننىر 

رەھىيم« دېيىىش؛
ئۈلگۈرەلمىگـەن  كىشـى  ئۈلگۈرەلمىگـەن  تولـۇق  نامازغـا   .9
قىسـمىنى ئوقـۇش ئۈچـۈن ئورنىدىن تـۇرۇپ كەتمەي، ئىمام سـاالم 

بېرىـپ بولغۇچـە سـاقالپ تـۇرۇش.
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بەشىنچى باب

نامازدا ھارام بولغان ئىشالرنىڭ بايانى

ئومۇمــەن 	  ھەرىكەتلــەر   - ئىــش  بولغــان  ھــارام  نامــازدا 
توققــۇزدۇر:

1. نامازدا تۇرۇپ، يۈزىنى ئوڭ سول تەرەپكە بۇراپ قاراش؛
2. نامازدا ئاسمانغا قاراش؛

2. نامازدا تۈۋرۈك ياكى باشقا نەرسىلەرگە يۆلىنىپ تۇرۇش؛
3. سەجدىدە قول - پۇتنىڭ بارماقلىرىنى يەردىن كۆتۈرۈش؛

4. تەشـەھھۇدتا ئولتۇرغاندا سـول پۇتىنىڭ ئۈستىگە ئولتۇرۇپ، 
ئـوڭ پۇتىنـى تىكلـەپ ئولتۇرمـاي باشـقىچە شـەكىلدە، مەسـىلەن، 

ئىـت ئولتۇرۇشـىدا ئولتۇرۇش؛
5. كىيىمىنـى تۈزەشـتۈرۈش، بەدىنىنـى قاشـالش دېگەنـدەك 
نامازنىـڭ ئىچىدىـن بولمىغـان ئىـش - ھەرىكەتلـەر بىلـەن ئـۈچ 

قېتىمدىـن زىيـادە ئوينىشـىش؛
6. پەقەت بىر تەرەپكىال ساالم بېرىش؛

كـە- قاتارلىقالرنىـڭ  تەسـبىھ  تەشـەھھۇد،  سـانا،  تەكبىـر،   .8
ئوقـۇش؛ قوشـۇپ  كەلىمـە  بىـرەر  دەلىلسـىز  لىمىلىرىگـە 

9. نامازنىڭ ۋاجىپلىرىدىن بىرەرسـىنى قەسـتەن تەرك ئېتىش؛ 
ئەگەر شـۇنداق قىلسـا، ناماز بۇزۇلىدۇ.
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ئالتىنچى باب

نامازدىكى مەكرۇھالرنىڭ بايانى

مەكرۇھـالر ھەممـە ناماز ئوقۇغۇچىغـا ئورتاق بولغـان مەكرۇھالر 
ۋە بىـر قىسـىم كىشـىلەرگە خـاس بولغـان مەكرۇھـالر دەپ ئىككـى 
تۈرگـە ئايرىلىـدۇ. نامـازدا 59 مەكـرۇھ بولـۇپ، بۇالردىـن 42سـى 

ئورتـاق مەكرۇھـالر، 17سـى خـاس مەكرۇھـالردۇر.

ئورتاق مەكرۇھالر:	 

1. تەكبىرنى تەكرارالپ ئېيتىش؛
2. ئايەت ۋە تەسبىھلەرنى ساناپ ئوقۇش؛

3. ئۆرە تۇرغاندا قولىنى بېلىگە قويۇپ تۇرۇش؛
4. )زۆرۈرىيەتسىز( يۆتىلىش؛

5. بۇرنىنى پۈرۈشتۈرمەك؛
6. بىـرەر نەرسـىنى پۈۋلەش ياكى پۈۋلىگەنگە ئوخشـاش ئۇزۇن 
نەپەسـلىنىش؛ بۇنـداق قىلمىشـالر يېنىدىكى ئـادەم ئاڭلىمىغۇدەك 
نامـاز  بولسـا،  ئۈنلـۈك  ئاڭلىغـۇدەك  ئەممـا،  مەكرۇھتـۇر.  بولسـا، 

بۇزۇلىدۇ؛
تەسـىر  قىرائەتكـە  دېگەنـدەك  يارمـاق  داچـەن،  7.        ئاغزىغـا 
يەتكۈزمەيدىغـان كىچىـك نەرسـىلەرنى سـېلىۋېلىش مەكرۇھتـۇر. 
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ئەگەر قىرائەت قىلىشـقا تەسـىر يەتكۈزىدىغان چوڭ نەرسـە بولسا، 
نامـاز بۇزۇلىـدۇ؛

8. رۇكۇ قىلغاندا بېشىنى يۇقىرىغا قاڭقايتىۋېلىش؛
9. چىـش ئارىسـىغا كىرىۋالغـان گـۆش، نـان ئۇۋىقـى ۋە تامـاق 

قالدۇقلىرىنـى يۇتـۇش؛
10. نامازنىڭ سۈننەتلىرىدىن بىرەرسىنى تەرك ئېتىش؛

11. قىرائەتنىڭ ئاخىرىنى رۇكۇغا بارغاچ تامامالش؛
12. »َسحِمَع الُل لَِمحْن َحِحَدهُ )سـەمىئەلالھۇ لىمـەن ھەمىـدەھ« 
سـەجدىگە  لەكەلھەمد«نـى  )رەببەنـا  الحمـد  لـك  »ربنـا  ياكـى 

دېيىـش؛ كېتىۋېتىـپ 
حَر )ئالالھـۇ ئەكبەر(«نـى رۇكـۇ ۋە سـەجدىنىڭ 

ْ
13. »الُل اك

ئىچىگـە سـۆرەپ كىرىـش؛
14. سـەجدىگە بارغانـدا ئۆزرىسـىز بولسـىمۇ، ئىككـى قولىنـى 

ئىككـى تىزىدىـن بـۇرۇن يەرگـە قويـۇش؛
15. نامـازدا باغـرى سـۇنۇق، بىچارە ھالەتتە ئەمەس، ئەكسـىچە 

ئۆزىنـى چوڭ تۇتۇپ، ھـاكاۋۇر قىياپەتتە تـۇرۇش مەكرۇھتۇر؛
16. سىڭايان ئولتۇرۇش؛

17. ئەسنىگەندىن باشقا ۋاقىتالردا ئاغزىنى چىڭ يۇمۇۋېلىش؛
18. كۆزىنى يۇمۇۋېلىش؛

19. نامـازدا ئۇششـاق تاشـقا ئوخشـاش نەرسـىلەرنى ئورنىدىـن 
قىلغىلـى  سـەجدە  يۆتكىۋەتمىسـە  ئەگـەر  مەكرۇھتـۇر.  يۆتكـەش 
بولمايدىغـان نەرسـىلەرنى بىـر - ئىككـى قېتىـم يۆتكـەش مەكرۇھ 

ئەمـەس؛ ئۇنىڭدىـن كـۆپ بولـۇپ كەتسـە، نامـاز بۇزۇلىـدۇ؛
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20. نامازنـى ئاخىرالشـتۇرماي تـۇرۇپ پېشانىسـىدىكى تەر ياكى 
توپىنى سـۈرتۈش؛

ئولتۇرغانـدا  تەشـەھھۇدتا  ياكـى  بارغانـدا  سـەجدىگە   .21
كىيىملىرىنـى ئاۋايـالپ يىغىـپ تـۇرۇش ياكـى تـون ۋە چاپىنىنىـڭ 

ئوقـۇش؛ نامـاز  قويـۇپ  قىسـتۇرۇپ  پەشـلىرىنى 
22. ئەسنەك كەلگەندە قايتۇرماي ئەسنەۋېرىش؛

23. كېرىلىش؛
24. نامـازدا قـول - پۇتلىرىنىـڭ بارماقلىرىنـى قايرىـپ، قـاس 

چىقىرىش؛
25. نامـازدا ئـۆرە تۇرغانـدا ئېغىرلىقىنـى بىـرال پۇتىغـا سـېلىپ، 

يەنـە بىـر پۇتىنـى بـوش قويـۇپ، ئـارام ئالدۇرماق؛
26. رۇكۇدىـن باشـقا ۋاقىتـالردا قولنىـڭ بارماقلىرىنـى كېرىـپ 

تۇرۇش؛
27. قىرائەتنى ئالدىراپ ئوقۇش؛

28. سەجدىدە بېشىنى دۈمبىسى بىلەن تۈز قىلماسلىق.
29. نامـازدا ئۆزرىسـىز بىـر قـەدەم مېڭىـش. ئەگـەر بىـر قېتىمدا 

ئارقىمۇئارقـا ئـۈچ قـەدەم ماڭسـا، نامـاز بۇزۇلىدۇ؛
ئېغىناقـالپ  مىدىـرالپ،  تەرەپكـە  سـول   - ئـوڭ  نامـازدا   .30

تـۇرۇش؛
31. نامـازدا پىـت، بۈرگە ۋە پاشـىدەك نەرسـىلەرنى ئۆلتۈرۈش. 

ئەگـەر ئىككـى قېتىمدىن ئارتۇق ئۆلتۈرسـە، نامـاز بۇزۇلىدۇ؛
32. نامازدا تۇرۇپ تۈكۈرمەك؛

33. نامـازدا ياكـى باشـقا ۋاقىتـالردا مەسـجىدنىڭ بورىسـىنىڭ 
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ئاسـتى ياكـى ھەرقانـداق ئەشـيالىرىغا تۈكـۈرۈش؛

يەرگـە  نەرسـىلەرنى  پاشـىدەك  ۋە  بۈرگـە  پىـت،  نامـازدا   .34
كۆمـۈش؛

35. ئـاز ھەرىكەت بىلەن ئايىقىنى سـېلىش. ئەگەر بۇ ھەرىكەت 
بـەك كۆپ بولۇپ كەتسـە، ناماز بۇزۇلىدۇ؛

36. نامازدا خۇشپۇراق نەرسىلەرنى پۇراش؛

37. كىيىمـى بىلـەن ياكى يەلپۈگۈچ بىلـەن بىر - ئىككى قېتىم 
يەلپۈنـۈش مەكرۇھ؛ ئۇنىڭدىن ئارتۇق يەلپۈنسـە، ناماز بۇزۇلىدۇ؛

ئـادەت  نامازغـا ئوقۇشـنى  بىـرال سـۈرىنى ھـەر  38. ئوخشـاش 
ئوقۇماسـلىق؛ سـۈرىنى  ئـۇ  نامازالرغـا  باشـقا  قىلىۋېلىـش، 

39. قۇرئـان سـۈرىلىرىنى تەرتىپـى بويىچـە ئوقۇمـاي، باشـقا 
نامـاز  بولسـا  ئوقۇغـان  ئاتـالپ  )ئەممـا،  ئاتـالپ كېتىـش  سـۈرىگە 

بۇزۇلمايـدۇ(؛

40. بىـر سـۈرىدىن بىـر ئايـەت ئوقۇپـال، باشـقا بىر سـۈرىدىكى 
يۆتكىلىش؛ ئايەتلەرگـە 

41. ئىككـى رەكەتلىـك نامازنىـڭ بىرىنچى رەكىتىگە سـۈرىنىڭ 
ئاخىرىنـى، ئىككىنچـى رەكىتىگـە شـۇ سـۈرىنىڭ بېشـىنى ئوقـۇش 
ياكـى ئالـدى بىلـەن سـۈرىنىڭ ئاخىرىنـى، كېيىـن شـۇ سـۈرىنىڭ 

بېشـىنى بىـر رەكەتكـە ئوقۇش؛

42. كىچىـك بالىنـى ئۆزرىسـىز قۇچىقىغـا ئېلىـپ نامـاز ئوقـۇش 
)ئۆزرىلىـك دېگىنىمىـز: مەسـىلەن، بالىغـا قارايدىغان باشـقا ئادەم 
يـوق، بـاال بەك يىغـالپ كەتكەن ئەھۋال ئاسـتىدا، قۇچىقىغا ئالسـا 

بولىدۇ(؛
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خاس مەكرۇھالر:	 

1. ئىمامنىـڭ مەلـۇم بىرىنىـڭ ئايـاغ تىۋىشـىنى ئـاڭالپ، ئۇنـى 
نامازغـا ئۈلگۈرۈۋالسـۇن دەپ رۇكـۇ قىلمـاي ياكـى سـاالم بەرمـەي 

سـاقالپ تۇرۇشـى؛
ئىككىنچـى  قارىغانـدا  رەكەتكـە  بىرىنچـى  نامـازالردا  پـەرز   .2

قىلىـش؛ قىرائـەت  ئـۇزۇن  رەكەتكـە 
3. پـەرز نامـازالردا رەھمەت ياكى غەزەپ ئايەتلىرىنى ئوقۇغاندا، 

مەنىسـىنى ئويالپ ئازراق توختاپ قېلىش؛
تۇماقنىـڭ  ياكـى  سـەللە  تەگكۈزمـەي  يەرگـە  پېشانىسـىنى   .4
يېڭىدىـن  چاپاننىـڭ  قولىنـى  ياكـى  قىلىـش  سـەجدە  ئۈسـتىگە 

قىلىـش؛ سـەجدە  چىقارمـاي 
5. قورسـىقىنى يوتىسـىغا، ئىككـى بىلىكىنـى يەرگـە چاپـالپ 

تـۇرۇپ سـەجدە قىلىـش؛
بىلـەن  ھەرىكـەت  ئـاز  دوپپىسـىنى  ياكـى  تۇمـاق  نامـازدا   .6
نامـاز  كەتسـە،  بولـۇپ  كـۆپ  ھەرىكـەت  ئەگـەر  سـېلىۋېتىش؛ 

بۇزۇلىـدۇ؛
بىلـەن  ھەرىكـەت  ئـاز  دوپپىسـىنى  ياكـى  تۇمـاق  نامـازدا   .7
كىيىـش؛ ئەگـەر ھەرىكـەت كـۆپ بولـۇپ كەتسـە، ناماز ئوخشاشـال 

بۇزۇلىـدۇ؛
قىرائەتنـى  كىشـىنىڭ  بولغـان  ئىمـام  جامائەتكـە  كـۆپ   .8
جامائەتكـە ئېغىـر كېلىدىغـان دەرىجىـدە ئـۇزۇن قىلىشـى؛ ئىمـام 
بولغۇچـى جامائەتنىـڭ ئەھۋالىغـا قـاراپ قىرائەتنـى ئـۇزۇن ياكـى 

الزىـم. ئوقۇشـى  قىسـقا 
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9. ئىمـام بولغـان كىشـىنىڭ شەخسـىي ئىشـىنى دەپ نامازنـى 
ئوقۇشـى. تېـزراق 

10. ئىمامنىڭ ناماز جائىز بولغۇدەك مىقداردا يەنى قىسـقا بولسـا 
ئـۈچ ئايـەت، ئـۇزۇن بولسـا بىـر ئايـەت ئوقـۇپ بولغاندىـن كېيىـن 
كەتمـەي،  رۇكۇغـا  دەرھـال  تاپالمىغانـدا،  ئايەتنـى  ئوقۇيدىغـان 

جامائەتنىـڭ ئايەتنـى ئېغىزىغا سـېلىپ بېرىشـىنى كۈتۈشـى؛

11. كۈنـدۈزدە ئوقۇيدىغـان نەپلى نامـازالردا قىرائەتنى ئۈنلۈك 
ئوقۇش.

12. قىرائـەت مەخپىي ئوقۇلىدىغان نامازالردا ئىمامنىڭ سـەجدە 
ئايىتىنـى ئوقۇشـى مەكرۇھتـۇر. ئەگەردە سـەجدە ئايىتى سـۈرىنىڭ 

ئاخىرىدا بولسـا، مەكرۇھ ئەمەسـتۇر؛

13. پـەرز نامـازالردا رەھمـەت ياكى ئازاب ئايەتلىرىنى ئۆزرىسـىز 
تەكـرارالپ ئوقـۇش. ئەمما، نەپلـى نامازالردا مەكرۇھ ئەمەسـتۇر؛

14. پـەرز نامازالرنىـڭ ئىككـى ياكـى ھەر رەكىتىگە بىر سـۈرىنى 
تەكـرار ئوقۇش؛

15. ئەرلەرنىـڭ چاپان ياكى كۆڭلەكلىرىنىڭ يەڭلىرىنى تۈرۈپ 
قويـۇپ نامـاز ئوقۇشـى مەكرۇھتۇر. ئەمما، ئايالالر شـۇنداق قىلسـا، 

بۇزۇلىدۇ؛ نامىزى 

16. رەھمـەت ئايىتى ياكى غـەزەپ ئايىتى ئوقۇلغاندا، ئىمامنىڭ 
بەللەغـە  ۋە  تائـاال  »سـەدەقەلالھۇ  جامائەتلەرنىـڭ  كەينىدىكـى 
رەسـۇلۇھۇ« )ئالالھ راسـت ئېيتتى ۋە پەيغەمبەر ھەقنى يەتكۈزدى( 
جامائەتنىـڭ  نامـازدا  چۈنكـى،  دېيىشـى.  سـۆزلەرنى  دېگەنـدەك 

ئىمامنىـڭ قىرائىتىنـى تىڭشـاپ جىـم تۇرۇشـى الزىمـدۇر؛
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17. پـەرز نامـازالردا ئۆزرىسـىز تـام ياكـى تۈۋرۈكلەرگـە يۆلىنىپ 
تـۇرۇپ نامـاز ئوقـۇش. ئەممـا، نەپلە نامـازالردا جائىـز بولىدۇ؛

ئەسكەرتىش:	 

بەزى كىتابالردا نامازدىكى بىر قىسىم مەكرۇھالر ھارام قىلىنغان 
ئەمەللـەر قاتارىدىـن سـانالغان. يەنـە بـەزى كىتابـالردا مەكرۇھـالر 
بىلەن ھارام قىلىنغان ئەمەللەرنى بىر - بىرىگە ئارىالشتۇرۇۋېتىش 
ئەھۋاللىـرى مەۋجـۇت. مەكـرۇھ ئادەتتـە »مەكـرۇھ تەھرىيمىي« ۋە 
»مەكـرۇھ تەنزىيھىـي« دەپ ئىككـى تۈرگـە ئايرىلىـدۇ. ئەقلـى – 

ھوشـى جايىدا ئـادەم بۇالرنـى پەرقلەندۈرەلەيدۇ.

نامازدا يەنە تۆۋەندىكىدەك مەكرۇھالر بار:	 

1. نامازدا بىرەر ۋاجىپ ياكى سۈننەتنى تەرك ئېتىش؛
2. چاپىنـى ياكى تونىنىڭ يېڭىنى سـاپماي، يېپىنچاقالپال ناماز 

ئوقۇش؛
3. پۈركەنچـە ياكـى ئەدىيال دېگەندەك نەرسـىلەرنى مۈرىسـىگە 

ئارتىپال نامـاز ئوقۇش؛
4. ھەرخىـل جاندارالرنىـڭ سـۈرىتى بـار جايـدا ياكـى سـۈرەت 

چۈشـۈرۈلگەن كىيىمـدە نامـاز ئوقـۇش؛
5. ئادەملـەر ئۆتـۈپ تۇرىدىغـان جايغـا ئالدىنـى قىلىـپ نامـاز 

ئوقـۇش؛
6. مۇنچىدا ناماز ئوقۇش؛

7. قەبرىستاندا ناماز ئوقۇش؛
نامـاز  جايـدا  قىلىدىغـان  پەرىشـان  كۆڭلىنـى  ئادەمنىـڭ   .8
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ئوقـۇش؛
9. سېسـىق پـۇراق كېلىـپ كۆڭۈلنـى ئىلەشـتۈرىدىغان جايـدا 

نامـاز ئوقـۇش؛
تۇرسـا كەينىدىكـى سـەپتە  يـەر  بـوش  ئالدىنقـى سـەپتە   .10

ئوقـۇش؛ نامـاز  قىلىـپ  ئىقتىـدا  ئىمامغـا  تـۇرۇپ، 
11. چـوڭ ئادەمنىـڭ باالغەتكـە يەتمىگـەن بالىـالر بىلـەن بىـر 

سـەپتە تـۇرۇپ، ئىمامغـا ئىقتىـدا قىلىـپ نامـاز ئوقۇشـى؛
12. بـۇت، ھەيكـەل ياكـى سـۈرەت تىكلـەپ قويۇلغـان جايـدا 

نامـاز ئوقـۇش؛
13. سـىرتقا كىيىـپ چىقالمايدىغـان كونـا ياكـى ئىـچ كىيىملـەر 

بىلـەن نامـاز ئوقۇش؛
14. ئۆزرىسىز باشتاق ناماز ئوقۇش؛

15. تاھارىتى قىستاپ تۇرۇپ ناماز ئوقۇش؛
16. باشقىالرنىڭ چىرايىغا قاراپ تۇرۇپ ناماز ئوقۇش؛

17. نامازنىـڭ تېشـىدىكى بىـر ئـادەم نامـاز ئوقۇۋاتقـان ئادەمگە 
سـاالم قىلسـا، ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ قول ئىشـارىتى ياكى باشـقا خىل 

ئۇسـۇل بىلەن سـاالمغا جاۋاب قايتۇرۇشـى؛
مېھرابنىـڭ  پۈتۈنلـەي  ئايرىلىـپ  جامائەتتىـن  ئىمامنىـڭ   .18
ئىچىدە تۇرۇۋېلىشـى )توغرىسـى ئىمام بىلەن جامائەتنىڭ ئارىسـىدا 
جامائـەت نورمـال سـەجدە قىاللىغـۇدەك بىـر سـەپ مىقـدارى ئورۇن 
تاشـالپ تۇرۇشـتۇر(. ئەگـەر ئىمامنىـڭ پۇتـى مېھرابنىـڭ سـىرتىدا 

بولسـا، نامـاز جائىـز بولىـدۇ.
19. جامائەت ياقتۇرمايدىغان ئادەمنىڭ ئىمام بولۇشى؛
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20. قولىنـى سـىرتىغا چىقىرالمايدىغـان يېڭى يوق كىيىم بىلەن 
نامـاز ئوقۇش مەكرۇھتۇر؛

21. سـۈرەت ئالدىـدا بولسـا، ناماز ئوقۇش مەكـرۇھ بولغاندەك، 
ئىككـى تەرىپىـدە ياكـى ئۈسـتىدە بولسـىمۇ مەكرۇھتـۇر. پۇتىنىـڭ 
ئاسـتىدا ياكـى ئارقا تەرىپىدە بولسـا، نامازغا دەخلىسـى بولمايدۇ؛

22. ئىمام ئۈچ ئايەت ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن لوقما سېلىش؛
23. ئىمامنىـڭ ئـۆزى يالغـۇز جامائەتتىـن يۇقىـرى ياكـى تـۆۋەن 
جايـدا تـۇرۇپ نامـاز ئوقۇشـى؛ ئەممـا، ئىمـام بىرقانچـە جامائـەت 

بىلـەن بىرگـە تۇرسـا مەكـرۇھ بولمايـدۇ؛
24. ئىمامنىـڭ نامـازدا تـۇرۇپ، قىرائەتنـى چىرايلىـق قىلىـش 

ئۈچـۈن يۆتىلىشـى ياكـى گېلىنـى قىرىشـى؛
25. توخـۇ دان چوقۇغانـدەك ئالدىـراپ، قەددىنـى تۈزلىمەيـال 

رۇكـۇ ۋە سـەجدىگە كېتىـش؛
26. ئىككىنچى رەكەتنى ئاۋۋالقى رەكەتتىن ئۇزۇن قىلىش؛

27. نامازنىڭ سۈننەتلىرىنى تەرك ئېتىش.
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يەتتىنچى باب

نامازدىكى مۇباھالرنىڭ بايانى

)سـادىر  توشـمايدىغان  دەرىجىسـىگە  مەكرۇھلـۇق  مۇبـاھ 
بولـۇپ قالسـا ئەيىبلەنمەيدىغـان(، شـەرىئەتتە چەكلەنمەيدىغـان 

ئىشـالردۇر.

 نامازدىكـى مۇباھـالر »ئورتاق مۇباھـالر« ۋە »خاس مۇباھالر« 
دەپ ئىككـى تۈرگـە بۆلۈنىدۇ. نامازدا جەمئىي 11 مۇباھ بار بولۇپ، 

سـەككىزى ئورتاق مۇبـاھ، ئۈچى خاس مۇباھتۇر.

ئورتاق مۇباھالر:	 

1. نامـازدا يۈزنـى بۇرىماي تـۇرۇپ، كۆزنىڭ قۇيرۇقىدا ئۇياق - 
بۇياققـا كۆز يۈگۈرتۈش؛

بىـر  جاينـى  قىلىدىغـان  سـەجدە  ئەھۋالـدا  ئۆزرىلىـك   .2
قېتىمـال سـۈپۈرۈۋېتىپ ياكـى بىرەر نەرسـە بولسـا، بىـر چەتكىرەك 

قىلىـش؛ سـەجدە  سـۈرۈۋېتىپ 
3. نامـاز ئوقۇۋاتقانـدا يىـالن ياكـى چايانغـا ئوخشـاش بىـرەر 
دەسسـەپ  ياكـى  ئـۇرۇپ  قېتىمدىـال  بىـر  قالسـا،  كېلىـپ  نەرسـە 

ئۆلتۈرۈۋېتىـش؛
4. ئېغىزىـدا قىرائەت قىلىشـقا دەخلـى يەتكۈزمەيدىغان كىچىك 
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بولۇشى؛ نەرسىلەرنىڭ 
يەتكۈزمەيدىغـان  دەخلـى  قوپۇشـقا   - ئولتـۇرۇپ  نامـازدا   .5
نەرسـىلەرنى قولىـدا تۇتۇپ تـۇرۇپ ناماز ئوقۇش. ئەممـا، نامازنىڭ 

بىـرەر ئەركانىغـا دەخلـى قىلسـا، جائىـز ئەمەسـتۇر؛
6. ئايەتنـى قۇرئـان كەرىمدىكـى يېزىلىـش تەرتىپـى بويىچـە 

ئوقۇمـاي بـۇرۇن نازىـل بولغـان سـۈرە بويىچـە ئوقـۇش؛
بـاش  سـەجدىدىن  ۋە  رۇكـۇ  ياكـى  سـەجدىدە  ۋە  رۇكـۇ   .7
كۆتۈرگەنـدە بەدىنىگە كىيىمىنىڭ چاپلىشـىپ قالماسـلىقى ئۈچۈن 

سـىلكىش؛
8. نامازنىـڭ بىرىنچـى رەكىتىگە بىر سـۈرىنىڭ ئاخىرىنى، يەنە 
بىـر رەكىتىگـە باشـقا بىـر سـۈرىنىڭ ئاخىرىدىـن بىـر قانچـە ئايەت 

ئوقۇش.

خاس مۇباھالر:	 

1. نەپلى نامازدا بىر سۈرىنى قايتا - قايتا تەكرارالپ ئوقۇش.
بىلەلمـەي  تۇرۇشـىنى  ئـۆرە  ياكـى  ئولتۇرۇشـى  ئىمامنىـڭ   .2
كەينىدىكـى  قۇيرۇقىـدا  كۆزىنىـڭ  قالغىنىـدا،  ئىككىلىنىـپ 
جامائەتنـى كۆزىتىـپ ئاندىـن ئورنىدىـن تـۇرۇش ياكى ئولتۇرۇشـقا 

بېرىـش؛ قـارار 
3. تېنـى سـاغالم تـۇرۇپ نەپلـە نامازنـى بىـر نەرسـىگە يۆلىنىپ 

ئوقۇش. تـۇرۇپ 



68

سەككىزىنچى باب

نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالرنىڭ بايانى

نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر ئومۇمەن بەشتۇر:	 

1. نامازدا قەستەن ياكى سەۋەن گەپ قىلىش؛
2. نامـازدا تـۇرۇپ قاقاقالپ كۈلۈش. بۇنىڭدا ھەم ناماز بۇزۇلىدۇ 

ھەم تاھارەت سۇنىدۇ؛
3. نامازنىڭ ھەرىكەتلىرىدىن ھېسـابالنمايدىغان بىرەر ئىش - 

ھەرىكەتنى ئىككـى قېتىمدىن كۆپ قىلىش؛
4. نامازنىڭ پەرزلىرىدىن بىرەرسىنى ئۆزرىسىز تەرك قىلىش؛

5. نامازدا تۇرۇپ تاھارىتى سۇنۇپ كېتىش.

كۆرسەتكۈچ بارماق ئىشارىتى قىلىش	 

مەزھـەپ  تـۆت  قىلىـش  ئىشـارىتى  بارمـاق  كۆرسـەتكۈچ 
ئىماملىرىدىن رىۋايەت قىلىنغان بولسىمۇ، ئىمام ئەزەم ئەبۇ ھەنىفە 
رەھىمەھۇلالھتىـن مەشـھۇر بولغـان بىـر رىۋايەتتە، »تەشـەھھۇدتا 
قىلمىسـۇن«  ئىشـارىتى  بارمـاق  كۆرسـەتكۈچ  ئولتۇرغانـدا 
دېيىلگـەن. شـۇنىڭغا ئاساسـەن، كاتتـا - كاتتـا ھەنەفىـي ئالىـم 
ياقىلىغـان.  قارىشـىنى  قىلماسـلىق  ئىشـارەت  مۇجتەھىدلىـرى  ۋە 
»ئـەددۇررۇل مۇختار«دىمـۇ ئىشـارەت قىلماسـلىق ھەققىـدە پەتىۋا 
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بېرىلگـەن. ئەممـا، كېيىنكى ھەنەفىي ئۆلىماالر ئىشـارەت قىلىشـنى 
ئۆلىمـاالر  كۈچلەندۈرگـەن  قىلىشـنى  ئىشـارەت  كۈچلەندۈرگـەن. 
»بۇرھـان« ناملىـق كىتابتـا بايـان قىلىنغـان مۇنۇ ئۇسـۇل بويىچە 

قىلىشـنى جائىـز دەپ قارىغـان:

»تەشـەھھۇدتا ئولتـۇرۇپ ›التحيات‹نـى ئوقۇغانـدا، قولىنـى 
كۆرسـەتكۈچ  قولىنىـڭ  ئـوڭ  تـۇرۇپ،  قويـۇپ  ئۈسـتىگە  تىـزى 
بارمىقىنـى ›لَ إهٰلَ‹دىكـى المنـى تىلغـا ئالغـان ھامـان كۆتـۈرۈپ، 
 الُل‹ دېگەندە تاشـالپ ئىشـارەت قىلىنىدۇ. باشـقا بارماقالرنى 

َّ
›اِل

ئىمـام  ئەمـەس«.  الزىـم  قىلىـش  شـەكلىدە  ھالقـا  ھـەم  يۇمـۇش 
شـافىئىي رەھىمەھۇلالھنىڭ مەزھىپىدە ئىككى شـاھادەت ئارىسـىدا 
چىمچىـالق ۋە نامسـىز بارماقلىرىنـى يىغىپ تۇرۇپ، ئوتتـۇرا بارماق 
ھالقـا  يۇمىـالق  بىرلەشـتۈرۈپ  ئۇچىنـى  بارماقنىـڭ  بـاش  بىلـەن 
شـەكلىگە كەلتـۈرۈپ، كۆرسـەتكۈچ بارمىقىنـى كۆتـۈرۈپ ئىشـارەت 
 

َّ
قىلىـدۇ. باشـقا بارلىـق مەزھەپلـەردە »لَ إهٰلَ«دە كۆتـۈرۈپ، »اِل
« دېگەنـدە تاشـاليدۇ. ھەركىم ئەگەشـكەن مەزھىپىگە ئۇيغۇن  اللُِ
شـەكىلدە بارماق ئىشـارىتى قىاللىسـا، قىلسـۇن؛ ئەگەر سـۈننەتكە 
ئۇيغـۇن شـەكىلدە قىاللماسـلىقتىن ياكى ئالماشـتۇرۇپ قويۇشـتىن 
ئىجـرا  سـۈننەتنى  بۇنىڭـدا  چۈنكـى،  قىلمىسـۇن.  ئەنسىرىسـە، 

قىلىمـەن دەپ مەكرۇھقـا چۈشـۈپ قېلىـش ئېھتىمالـى بـار]1].

ــەر  ــدۇ: پەيغەمب ــداق دەي ــا مۇن ــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇم ــى ئۆم ــالھ ئىبن ئابدۇل  [1[
ئەلەيھسســاالم: »شۈبھىســىزكى، بارمــاق ئىشــارىتى شــەيتانغا تۆمــۈر )ئاتقــان( 
دىنمــۇ قاتتىــق )تېگىــدۇ(« دىگــەن. بــۇ ھەدىســنى ئىمــام نەۋەۋىــي، 
ــەن؛  ــپ« دېگ ــالر »زەئى ــق ئالىم ــۇت قاتارلى ــۇئەيب ئەرنائ ــەمىي، ش ھەيس
ئەھمــەد شــاكىر »ســەھىھ«، ئەلبانىــي »ھەســەن« دېگــەن. بــۇ ھەدىســكە 
ــدە  ــڭ ئىچى بېرىلگــەن باھاالردىكــى ئوخشىماســلىقنىڭ ســەۋەبى راۋىيالرنى
»كەســىر ئىبنــى زەيــد« ئىســىملىك بىــرى بولغانلىقىــدۇر. باشــقا ھەدىــس 
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ئىككى رەكەت نامازنى ئۆلچەملىك ئوقۇش ئۇسۇللىرى

1. نامـاز ئوقۇماقچـى بولغـان ئـادەم ئالـدى بىلـەن ئۆلچەملىـك 
تاھـارەت ئالىـدۇ؛

2. پاكىز كىيىملەرنى كىيىپ نامازغا تۇرىدۇ؛

3. نامازغـا تۇرغانـدا ئىككـى پۇتىنىـڭ ئارىلىقىنـى تـۆت بارمـاق 
مىقـدارى قويـۇپ، قىبلىگـە قـاراپ تۇرىـدۇ.

شەرىفلەردە كېلىشىچە، بۇ ئىشارەتنىڭ بىرقانچە خىل شەكلى بار:
1 - كۆرسەتكۈچ بارمىقىنىال كۆتۈرۈپ ئىشارەت قىلىش.  

ــا شــەكلىگە  ــى بىرلەشــتۈرۈپ ھالق ــڭ ئۇچىن ــۇرا بارماقنى ــاش ۋە ئوتت 2 - ب  
قىلىــش. ئىشــارەت  كۆتــۈرۈپ  بارمىقىنــى  كۆرســەتكۈچ  تــۇرۇپ،  كەلتــۈرۈپ 
ــەن  ــاق بىل ــۇرا بارم ــى يىغىــپ، ئوتت ــالق ۋە نامســىز بارماقلىرىن 3 - چىمچى  
بــاش بارماقنىــڭ ئۇچىنــى بىرلەشــتۈرۈپ ھالقــا شــەكلىگە كەلتــۈرۈپ تۇرۇپ، 

كۆرســەتكۈچ بارمىقىنــى كۆتــۈرۈپ ئىشــارەت قىلىــش.
4 - ئــوڭ قولىنىــڭ بارماقلىرىنىــڭ ھەممىنــى يىغىۋېلىــپ تۇرۇپ، كۆرســەتكۈچ   

بارمىقىنىــال كۆتــۈرۈپ ئىشــارەت قىلىــش.
5 - تەشــەھھۇدتا دۇئــا قىلغانــدا كۆرســەتكۈچ بارمىقىنــى كۆتــۈرۈپ، ئاســتى   
- ئۈســتىگە بىــر قانچــە قېتىــم ھەرىكەتلەنــدۈرۈپ ئىشــارەت قىلىــش.

بۇالرنىــڭ ھەممىســى شــەرئىي دەلىللەرگــە تايانغانلىقــى ئۈچــۈن بىــر ئــادەم   
يۇقىرىــدا كۆرســىتىلگەن بــەش خىــل ئىشــارەتنىڭ قايســى بىرىنــى قىلســا، 
ــا ئىشــارەت قىلمىســىمۇ، نېمىشــقا  ــڭ دېمەســلىك، ھەتت ــا قىلدى ــى خات ئۇن
ئىشــارەت قىلمىدىــڭ؟ دەپ ئەيىبلىمەســلىك الزىــم. ئەڭ ياخشىســى ئىختىالپ 
پەيــدا قىلمــاي، كــۆپ ســانلىق كىشــىلەر ئىشــارەت قىلىدىغــان جايــدا 
ــلىق،  ــارەت قىلماس ــدا ئىش ــان جاي ــارەت قىلمايدىغ ــش، ئىش ــارەت قىلى ئىش

ــم. ــلىق الزى ــەۋەب بولماس ــكە س ــەن دەپ بۆلۈنۈش ــارەت قىلىم ئىش
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4. ئوقۇماقچـى بولغـان نامىزىنىڭ نىيتىنى دىلى ۋە تىلى بىلەن 
قىلىـش. مەسـىلەن، »نىيـەت قىلدىـم ئۆتەرمەن بامـدات نامازىنىڭ 
ئىككـى رەكەت سـۈننىتىنى، ئۇشـبۇ ۋاقتى بىلەن، يـۈزۈم قىبلىگە، 
ئالالھـۇ  تائـاال،  لىلالھـى  خالىسـەن  كەبـە،  بىجىھەتـى  قىبلـەم 
نامـاز  پـەرز  ئەگـەر جامائەتلىـك  نامازغـا كىرىـدۇ.  ئەكبـەر« دەپ 
بولسـا: »ئىقتىـدا قىلدىـم ھازىـر ئىمامغـا، ئالالھـۇ ئەكبـەر« دەپ 

نامازغـا كىرىـپ كېتىـدۇ؛

قىبلـە  ئالىقىنىنـى  قولىنىـڭ  ئىككـى  تەھرىمـدە  تەكبىـرى   .5
تەرەپكـە قارىتىـپ، بارماقلىرىنـى ئوچـۇق ھالەتتـە تۇتـۇپ، بـاش 
كىشـى  ئايـال  كۆتۈرىـدۇ؛  يۇمشـىقىغىچە  قۇلىقىنىـڭ  بارمىقىنـى 

كۆتۈرىـدۇ؛ مۈرىسـىگىچە 

6. ئەگـەر ئىمامغـا ئىقتىـدا قىلىپ ناماز ئوقۇغان بولسـا، تەكبىر 
تەھرىمىنى ئىمامغا ئەگەشـتۈرۈپال قىلىدۇ؛

7. ئـوڭ قولىنى سـول قولىنىڭ ئۈسـتىگە قويـۇپ، ئوڭ قولىنىڭ 
بـاش بارمىقـى بىلەن چىمچىالق بارمىقىنىـڭ ئۇچىنى بىر - بىرىگە 
تەگكۈزۈپ، ھالقا شـەكلىگە كەلتۈرۈپ، سـول قولىنى بېغىشـىغىچە 

باغـالپ كىندىكنىڭ ئاسـتىدا تۇتۇپ تۇرىدۇ؛

8. سەجدە قىلىدىغان يېرىگە قاراپ تۇرىدۇ؛

َك، َول  هحَمّ َوِبَْمِدَك، َتَباَرَك اْسحُمَك، َوَتَعحاىٰل َجُدّ
ّٰ
9. »ُسحْبَحانََك الل

إهِٰلَ َغْرَُك« دېگەن سـانانى ئوقۇيدۇ؛

حْيَطاِن الرَِّجيحِم« ۋە »ِمْسِب اللِِ الرَّْحِن  ُعحوُذ بِحاللِِ ِمْن الشَّ
َ
10 - »أ

ئوقۇيدۇ؛ الرَِّحيم«نى 

11. سۈرە فاتىھە ئوقۇيدۇ؛
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12. ئىمامغـا ئىقتىـدا قىلىـپ نامـاز ئوقۇغۇچـى بولسـۇن ياكـى 
يالغـۇز نامـاز ئوقۇغۇچـى بولسـۇن، سـۈرە فاتىھەنى ئوقـۇپ بولۇپ، 

« دېگەنـدە ئىچىـدە »آِمحنْي« دەيـدۇ؛ حنْيَ
ِّ
 الَضال

َ
»َول

13. سـۈرە فاتىھەدىـن كېيىـن ئـاز دېگەنـدە قىسـقا ئـۈچ ئايـەت 
ياكـى ئـۇزۇن بىـر ئايـەت ئوقۇيـدۇ؛

ئىمامنىـڭ  ئوقۇغۇچىـالر  نامـاز  قىلىـپ  ئىقتىـدا  ئىمامغـا   .14
تۇرىـدۇ؛ جىـم  تىڭشـاپ  قىرائىتىنـى 

ناھايىتـى  ۋە  توغـرا  ئالدىرىمـاي،  دانىمۇدانـە،  ئايەتنـى   .15
ئوقۇيـدۇ؛ ئوچـۇق 

16. قىرائەت قىلىپ بولغاندىن كېيىن رۇكۇغا بارىدۇ؛
چىـڭ  تىزىنـى  ئېچىـپ،  بارماقلىرىنـى  قولنىـڭ  رۇكـۇدا   .17

تۇتىـدۇ؛ تـەڭ  بىلـەن  دۈمبىسـى  بېشـىنى  تۇرىـدۇ،  قامالـالپ 
18. رۇكۇدا ئىككى بىلىكىنى قولتۇقىغا چاپالپ تۇرمايدۇ؛

19. رۇكـۇدا »ُسحْبَحاَن َربِّ الَعِظْيم«نـى ئاز دېگەنـدە ئۈچ قېتىم 
دەيـدۇ. ئۈچتىن ئارتۇق تاق دېسـە ياخشـى؛

20. ئىمـام »َسحِمَع الُل لَِمحْن َحِحَدە« دېگەنـدە جامائـەت »َربََّنحا 
حَك احَلْمحُد« دەيدۇ؛

َ
ل

21. يالغـۇز نامـاز ئوقۇغۇچـى »َسحِمَع الُل لَِمحْن َحَِدە«نـى ھـەم 
حَك احَلْمحُد« ھەرئىككىلىسـىنى دەيـدۇ؛

َ
»َربََّنال

تىـك  تۈزلـەپ  قەددىنـى  كۆتۈرگەنـدە  بـاش  رۇكۇدىـن   .22
تۇرىـدۇ؛

23. سـەجدىگە بارغانـدا ئاۋۋال ئىككـى تىزىنى، ئاندىن ئىككى 
قولىنـى، ئاندىـن بۇرنىنـى، ئـەڭ ئاخىرىـدا پېشانىسـىنى ئارقـا - 
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ئارقىدىـن يەرگـە قويىدۇ؛

قويـۇپ،  يەرگـە  ئالىقىنىنـى  ئىككـى  قىلغانـدا  سـەجدە   .24
ئوتتۇرىسـىغا يۈزىنـى قويىـدۇ. ئىككـى قولىنـى يۈزىگـە بـەك يېقىن 
بـەك  يۈزىدىـن  ياكـى  قالماسـلىقى  تېگىـپ  يۈزىگـە  قويۇۋېلىـپ 
يىـراق قويماسـلىقى الزىم. بـاش بارمىقىنى قۇلىقىنىڭ يۇمشـىقىنىڭ 
ئۇدۇلىـدا قويىـدۇ؛ بارماقلىرىنـى بىـر - بىرىگـە چاپـالپ، ئۇچىنى 
قىبلىگـە قارىتىـدۇ؛ ئىككـى بىلىكىنـى قولتۇقىدىن ۋە قورسـىقىنى 

يوتىسـىدىن ئاجرىتىـپ تۇتىـدۇ؛

25. رۇكۇ ۋە سەجدىنى ئۇزۇنراق قىلىدۇ؛

«نى ئاز دېگەندە ئۈچ قېتىم  26. سـەجدىدە »ُسْبَحاَن َربِّ األىلْعٰ
دەيدۇ. تاق دېمىسـە ياكى ئۈچتىن ئاز دەپ قويسـا، سـۈننەت تەرك 

بولىدۇ؛

27. سـەجدىدىن بـاش كۆتۈرگەنـدە ئالدى بىلەن پېشانىسـىنى 
«نـى دەپ ئىككـى  َرُ

ْ
ئاندىـن بۇرنىنـى كۆتـۈرۈپ، ئاندىـن »الُل أك

ئارقىدىـن   - ئارقـا  تىزىنـى  ئىككـى  ئۇنىڭدىـن كېيىـن  قولىنـى، 
يەردىـن كۆتۈرىـدۇ؛

28. ئىككى سـەجدە ئارىسـىدا بېشـىنى ۋە دۈمبىسـىنى تۈزلەپ، 
تېـز  دان چوقۇغانـدەك  توخـۇ  ئولتۇرىـدۇ؛  ئېلىـپ  ئـارام  بىـردەم 

سـەجدە قىلسـا، نامـاز دۇرۇس بولمايـدۇ؛

ِفحرِل وَارَْحْحِي وَاْهِدِن 
ْ
ٌهحمَّ اغ

ّٰ
29. ئىككـى سـەجدە ئارىسـىدا »اَلل

حِي وَاْرَفْعحِي وَاَِجحْرِن ِمحَن انلَارِ«نى ئوقۇسـا بولىدۇ؛
ْ
وَاْرُزق

ئوخشـاش  سـەجدىگە  ئالدىنقـى  سـەجدىنىمۇ  ئىككىنچـى   .30
قىلىـدۇ؛
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بىرىنچـى  كېيىـن  تۇرغاندىـن  رەكەتكـە  ئىككىنچـى   .31
رەكەتتىكىگـە ئوخشـاش قـول باغـالپ تـۇرۇپ، »ِمْسِب اللِِ الرَّْححِن 
الرَِّحيحم« دەپ سـۈرە فاتىھەنـى ئوقۇيـدۇ؛ سـۈرە فاتىھەنـى ئوقـۇپ 
بولغاندىـن كېيىـن »آِمنْي« دەپ ئالدىنقى رەكەتتىكىگە ئوخشـاش 

بىـر سـۈرە قوشـۇپ ئوقۇيـدۇ؛
32. قىرائەت تامام بولغاندىن كېيىن رۇكۇ ۋە سەجدە قىلىدۇ؛

33. ئىككىنچـى سـەجدىدىن بـاش كۆتۈرگەندىـن كېيىن سـول 
پۇتىنىڭ ئۈسـتىدە ئولتـۇرۇپ، ئوڭ پۇتىنى تىكلـەپ، بارماقلىرىنى 

قىبلىگە قارىتىـپ ئولتۇرىدۇ؛
34. ئىككـى قولىنـى تىزىنىـڭ ئۈسـتىگە قويـۇپ، بارماقلىرىنـى 
يَِّبحاُت  حوَاُت وَالطَّ

َ
ل ئىختىيارىـي قويـۇپ بېرىـپ، »اتَلَِّحيَّحاُت لِلِ وَالصَّ

 ٰ ْيَنحا وىلََعَ
َ
ُم َعل

َ
حال يَُّهحا انلَّحِبُّ َورَْحَحُة اللِ َوَبَرَكتُحُه السَّ

َ
ْيحَك أ

َ
ُم َعل

َ
حال السَّ

حًدا َعْبُدهُ  نَّ حُمَمَّ
َ
ْشحَهُد أ

َ
 الُل وَأ

َّ
َ إِل

َ
 إهِل

َ
ْن ل

َ
ْشحَهُد أ

َ
احِلِحنَي، أ ِعَبحاِد اللِ الصَّ

ئوقۇيدۇ؛ ُ«نى 
ُ

َوَرُسحوهل

35. ئەگەر تۆت رەكەتلىك ناماز بولسـا، يۇقىرىقى تەشـەھھۇدنى 
ئىككـى  كېتىـدۇ؛  تـۇرۇپ  رەكەتكـە  ئۈچىنچـى  بولـۇپ،  ئوقـۇپ 
رەكەتلىـك نامـاز بولسـا ياكى تـۆت رەكەتلىك نامازنىـڭ ئىككىنچى 
تەشـەھھۇدى بولسـا، تۆۋەندىكـى ئىككـى دۇرۇت بىلـەن دۇئانـى 

ئوقۇيدۇ: تولـۇق 
ْيحَت ىلَعَ إِبْرَاِهيحَم 

َّ
َمحا َصل

َ
حٍد ك حٍد وىلََعَ آِل حُمَمَّ ٰ حُمَمَّ ُهحمَّ َصحلِّ ىلَعَ

َّ
»الل

ٰ آِل  حٍد وىلََعَ ٰ حُمَمَّ ُهحمَّ بَارِْك ىلَعَ
َّ
يٌد«. »اَلل وىلََعَ آِل إِبْرَاِهيحَم إِنَّحَك َحِيحٌد َمِ

ٰ آِل إِبْرَاِهيحَم إِنَّحَك َحِيحٌد َمِيد«.  ٰ إِبْرَاِهيحَم وىلََعَ حَت ىلَعَ
ْ
َمحا بَاَرك

َ
حٍد ك حُمَمَّ

ْنَيحا َحَسحَنًة َوِف اآلِخحَرةِ َحَسحَنًة َوقِنحا َعَذاَب  ُهحمَّ َربَّنحا آتَِنحا ِف ادلُّ
ّٰ
»اَلل

انلَّارِ«.
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بـەزى رىۋايەتلـەردە »امهلل إن أعوذ بك من عحذاب القر، وأعوذ 
بحك محن فتنة املسحيح ادلّجحال، وأعوذ بحك من فتنحة املحيحا واملمات. 
امهللّ إن أعحوذ بحك محن املأثحم واملغرم« ئوقۇشـنىڭ پەزىلىتـى بايان 

قىلىنغان؛
36. ئەگـەر تـۆت رەكەتلىـك نامـاز بولسـا، بىرىنچى ئولتۇرۇشـتا 
ئۈچىنچـى  ئوقۇمايـال  دۇئانـى  ۋە  دۇرۇت  ئوقـۇپ،  تەشـەھھۇدنىال 

رەكەتكـە تـۇرۇپ كېتىـدۇ؛
الرَّْححِن  اللِِ  »ِمْسِب  ئوخشـاش  رەكەتلەرگـە  ئالدىنقـى   .37
الرَِّحيم«نـى ئوقـۇپ، ئۇنىڭدىـن كېيىـن سـۈرە فاتىھەنـى ئوقۇيدۇ. 
)پـەرز نامازنىـڭ( ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى رەكىتىدە سـۈرە فاتىھەدىن 
كېيىنـال  فاتىھەدىـن  سـۈرە  ئوقۇلمايـدۇ.  قوشـۇپ  ئايـەت  كېيىـن 
»آِمحنْي« دەپ، ئۈچىنچـى ياكـى تۆتىنچـى رەكەتنىـڭ رۇكۇسـىغا 

كېتىـدۇ؛
38. ئاخىرقى ئولتۇرۇشتا يۇقىرىقى تەشەھھۇد ۋە ئىككى دۇرۇت 
بىلـەن دۇئانـى تولـۇق ئوقـۇپ بولغاندىـن كېيىـن سـاالم بېرىـدۇ. 
حالَُم  سـاالمنى ئالـدى بىلـەن ئـوڭ تەرىپىگـە يۈزىنـى بـۇراپ »اَلسَّ
جامائەتلـەر  تەرەپتىكـى  ئـوڭ  ۋە  دەيـدۇ  اللِ«  َورَْححُة  ْيُكحْم 

َ
َعل

ئاندىـن سـول تەرىپىگـە  بىلـەن پەرىشـتىلەرنى نىيـەت قىلىـدۇ؛ 
ْيُكحْم َورَْحُة اللِ« دەپ سـاالم بېرىپ 

َ
حالَُم َعل يۈزىنـى بۇراپ، »اَلسَّ

نامازدىن چىقىدۇ ۋە ساالم بىلەن سول تەرەپتىكى جامائەتلەرنى ۋە 
پەرىشتىلەرنى نىيەت قىلىدۇ. ئىقتىدا قىلغۇچىالر ئىمام بار تەرەپكە 
سـاالم بەرگەنـدە، ئىمامنىمـۇ قوشـۇپ نىيـەت قىلىـدۇ. سـاالمدىن 
َت يا ذا اَلحالِل 

ْ
الم، تَباَرك الُم، َوِمححْنَك السَّ نْحَت السَّ

َ
ُهححمَّ أ

ّٰ
كېيىن »الل

رَِك 
ْ
رَِك َوُشحك

ْ
ِعِيّ ىلَعَ ِذك

َ
ُهحَمّ أ

َّ
ححرام«نى ئوقۇيـدۇ، ئاندىن »اَلل

ْ
وَاإِلك
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ْمُت َنْفِي 
َ
 َظل

ِّ
هحمَّ إِن

َّ
وَُحْسحِن ِعَباَدتَِك«نـى ئوقۇيـدۇ، ئاندىـن »الل

ِفر ل مْغِفحَرةً ِمن ِعْنِدَك، 
ْ
اغ

َ
نَْت، ف

َ
 أ
َّ
نحوَب إِل ًمحا كثِحرًا، َول َيْغِفر اذلُّ

ْ
ُظل

َغفحور الرَِّحيم«نى ئوقۇپ، دۇئـا قىلغان ھالدا 
ْ
نَْت ال

َ
وَارَحْحي، إِنَّحَك أ

قولىنـى ئاغزىنىـڭ ئۇدۇلىغىچـە كۆتۈرىـدۇ، دۇئانـى تۈگەتكەنـدە 
قولىنـى يۈزىگـە سـۈرتىدۇ ياكـى »ئايەتۇلكۇرسـىي«نى ئوقۇيـدۇ. 
ئۇنىڭدىـن كېيىـن »سـۇبھانەلالھ«نى 33، »ئەلھەمدۇلىلالھ«نـى 
33، »ئالالھـۇ ئەكبەر«نـى 34 قېتىـم ئوقۇيـدۇ. سـاالمدىن كېيىنال 
كەلىمە تەۋھىدنى ئوقۇش سـۈننەتتۇر. نامازنى ئەيمىنىش ئىچىدە، 
ئاجىزلىقىنـى ئىزھـار قىلىـپ تـۇرۇپ ئوقـۇش الزىمـدۇر. بىپەرۋالىق 
بىلەن ئوقۇغان نامازغا ساۋاب بولمايدۇ. ناماز ئوقۇغۇچى ئالالھنىڭ 
ئالدىدا ھۇزۇرى قەلب بىلەن تۇرۇپ دەرد ئېيتىۋاتقاندەك ئېتىقادتا 

بولۇشـى الزىم.
ئالالھ تائاال ئەڭ توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر! 
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پەرز نامازالردىن كېيىن ئوقۇلىدىغان زىكىرلەر

ْسحَتْغِفُر الَل.
َ
ْسحَتْغِفُر الَل، أ

َ
ْسحَتْغِفُر الَل، أ

َ
أ

حَت يحا ذا اَلححالِل 
ْ
حالم، تَباَرك حالُم، َوِمححْنَك السَّ نْححَت السَّ

َ
ُهححمَّ أ

ّٰ
الل

حرام. 
ْ
وَاإِلك

ُ احَلْمُد، َوُهَو ىلَعٰ لّك 
َ

ُك وهل
ْ
ُ الُمححل

َ
ُ، هل

َ
 الُل وَْحَدهُ ل َشِْيَك هل

ّ
ل هلإَ إل

ْعَطححْيَت، َول ُمْعِطححَي ملِا َمَنححْعَت، َول 
َ
ُهححمَّ ل مانَِع ملِا أ

ّٰ
دير، الل

َ
َشٍء ق

. َيْنَفحُع ذا اَلحِدّ ِمْنحَك اَلحدُّ

ُ احَلْمحُد، َوُهحَو ىلَعٰ 
َ

حُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
 الُل، وححَدهُ ل َشِْيحَك هل

ّ
ل هلإَ إل

 
ّ
 الُل، َول َنْعحُبحُد إِل

ّ
 بِاللِِ، ل إهٰلَ إل

ّ
ةَ إِل ِديٌْر، ل َححْوَل َول قحوَّ

َ
ٍء ق لُكِّ َشْ

 الُل خْملِصحنَي 
ّ
ُ اثلَّحناُء احَلحَسُن، ل هلإَ إل

َ
ُ الَفْضُل َوهل

َ
ُ انلِّْعحَمُة َوهل

َ
إيّحاه, هل

حافِرْوَن.
َ
حرِهَ الك

َ
ْو ك

َ
يَن َول ححُه ادِلّ

َ
ل

قېتىـم  »الَُل   33 قېتىـم »احََلْمححُد لِلِِ«   33 »ُسححْبحاَن اللِِ« 
ئوقۇلىـدۇ.  قېتىمدىـن   33 ححَر« 

ْ
أك

ُ احَلْمُد، َوُهَو ىلَعٰ لُكِّ 
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
 الُل وَْحححَدهُ ل َشِْيَك هل

ّ
ل هلإَ إل
حِديٌْر. 

َ
َشٍء ق

ْيَطاِن الرَِّجيِم ُعوُذ بِاللِ ِمْن الشَّ
َ
أ

ُ َما ِف 
َّ

ُخحُذهُ ِسحَنٌة َولَ نَحْوٌم هل
ْ
َقيُّحوُم لَ تَأ

ْ
حَيُّ ال

ْ
 ُهحَو ال

َّ
ححَه إِل

َ
الُل لَ إِل

حُم 
َ
نِحِه َيْعل

ْ
 بِإِذ

َّ
ِي يَْشحَفُع ِعْنحَدهُ إِل

َّ
ْرِض َمحْن َذا اذل

َ
حَماوَاِت َوَمحا ِف األ السَّ

 بَِما 
َّ
ِمحِه إِل

ْ
حْن ِعل ٍء مِّ َفُهحْم َولَ ُيِيُطحوَن بَِشْ

ْ
يِْديِهحْم َوَمحا َخل

َ
َمحا َبحنْيَ أ
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َعِلُّ 
ْ
ْرَض َولَ يَُؤوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو ال

َ
حَماوَاِت وَاأل رِْسحيُُّه السَّ

ُ
َشحاَء وَِسحَع ك

َعِظيُم. ]آية الكرىس - ابلقرة 255] 
ْ
ال

ِمْسِب اللِِ الرَّْحِن الرَِّحيم

 ُ
َّ

حْم يَُكن هل
َ
، َول ْ

َ
حْم يُحودل

َ
حْم يَحِدْ َول

َ
َمحُد، ل َححٌد، الُل الصَّ

َ
حْل ُهحَو الُل أ

ُ
ق

َحٌد.
َ
أ ُفحوًا 

ُ
ك

ِمْسِب اللِِ الرَّْحِن الرَِّحيم

َب، 
َ
َق، َوِمْن َشِّ َغِسحٍق إَِذا َوق

َ
ِق، ِمْن َشِّ َمحا َخل

َ
َفل

ْ
ُعوُذ بِحَربِّ ال

َ
حْل أ

ُ
ق

ُعَقِد، َوِمْن َشِّ َحاِسحٍد إَِذا َحَسحَد.
ْ
ِت ِف ال

ٰ
َث َوِمْن َشِّ انلَّفَّٰ

ِمْسِب اللِِ الرَّْحِن الرَِّحيم

وَْسحوَاِس 
ْ
ِ انلَّحاِس، ِمْن َشِّ ال

َٰ
ُعحوُذ بِحَربِّ انلَّاِس، َملِِك انلَّحاِس، إهِل

َ
حْل أ

ُ
ق

نَّحِة َوانلَّاِس. ِ
ْ

ِى يُوَْسحوُِس ِف ُصحُدورِ انلَّحاِس، ِمَن ال
َّ

َنَّحاِس، اذل الْ

ُ احَلْمحُد، ُيْيِححي 
َ

ُ الُملحُك َوهل
َ

ُ، هل
َ

 اللُِ وَْحححَدهُ ل َشِْيحَك هل
ّ
ل هلإَ إل

َويُمححيُت َوُهحَو ىلَعٰ لُكّ ْشٍء قديٌحر.

، وََعَمحالً ُمَتَقحبَّالً.
ً
ّحبا

 َطيِ
ً
 َورِْزقحا

ً
 نافِعحا

ً
محا

ْ
حَك ِعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ُهحمَّ إِنِّحي أ

ّٰ
اَلل

ِجْرِن ِمْن انلَّارِ.
َ
ُهمَّ أ

َّٰ
اَلل

رَِك وَُحْسِن ِعَباَدتَِك.
ْ
رَِك َوُشك

ْ
ِعِيّ ىلَعَ ِذك

َ
ُهَمّ أ

َّ
اَلل

ۋىتىر نامىزىدا ئوقۇلىدىغان قۇنۇت دۇئاسى

حا فِْيَمْن 
َّ

هحَمّ اْهِدنحا فِْيَمحْن َهَديْحَت وََعفِنا فِْيَمحْن َعَفْيَت َوتََونل
ّٰ
]. اَلل

 
َ

َضْيَت إنَّحَك َتْقِض َول
َ
ْعَطْيَت َوقِنحا َشَّ َما ق

َ
َا فِْيَمحا أ

َ
ْحَت َوَبحارِْك نل تَويلَّ

َت(. 
َ

َت َرَبّنحا َوتَعايل
ْ
ْحَت تَباَرك ْيحَك إنَّحُه ل يَِذُلّ َمحْن وَايلَ

َ
ُيْقحٰى َعل
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ْحَك  هحَمّ إنَّحا نَْسحَتِعيُنَك َونَْسحَتْهِديَْك ونَْسحَتْغِفُرَك َوَنُتحْوُب ٳيِلَ
ّٰ
2. اَلل

ُرَك َول 
ُ
حُه نَْشحك

َّ
ْيحَك اَلْرَ ك

َ
حِي َعل

ْ
ْيحَك َونُث

َ
ُ َعل َونُؤْمحُن بِحَك َوَنَتحَوكَّ

حَك نَُصِلّ 
َ
هحَمّ إيَّحاَك َنْعُبُد َول

ّٰ
ل
َ
حُع َوَنحْرُُك َمحْن َيْفُجحُرَك ال

َ
ْل نَْكُفحُرَك َونَ

ْحَىٰ َعذابَحَك إَنّ  ِْفحُد نَرُْجحو رَْحَتحَك َونَ َونَْسحُجُد َوإيْلحَك نَْسحَىٰ ونَ
ِححٌق.

ْ
ّفحارِ ُمل

ُ
َعذابَحَك اِلحدَّ بِالك

سۈترە مەسىلىسى

كەلگەنـدە،  توغـرا  ئوقۇشـقا  نامـاز  ئۈسـتىدە  يـول  ياكـى  داال 
توملۇقـى باشـمالتاقچىلىك، ئۇزۇنلۇقـى بىـر گـەز )تەخمىنـەن 46 
تايـاق ياكـى شـۇنىڭغا  سـانتىمېتىرغا تـەڭ( كەلگـۈدەك بىـر تـال 
ئوخشـاش بىـرەر نەرسـىنى ئالدىغـا تىكلـەپ، سـۈترە قىلىـپ نامـاز 
ئوقـۇش الزىـم. چـوڭ مەسـجىدلەردە ئالدىغـا بىـر نەرسـە سـۈترە 
قىلمـاي نامـاز ئوقۇغانـدا، باشـقىالر نامـاز ئوقۇغۇچىنىـڭ ئالدىدىن 
ئۆتۈشـكە توغـرا كەلسـە، سـەجدە قىلىدىغـان يېرىدىـن ئەمـەس، 

يىراقـراق يېرىدىـن ئۆتسـە گۇناھـكار بولمايـدۇ.

ئەمما، مەسـجىد كىچىـك بولۇپ، نامـاز ئوقۇغۇچى بىلەن قىبلە 
تامنىـڭ ئارىلىقىـدا سـەجدە قىلىدىغـان يەردىـن باشـقا بـوش يـەر 
بولمىغـان ئەھـۋال ئاسـتىدا بىـر ئـادەم نامازنىڭ ئالدىدىـن ئۆتكەن 

بولسـا، ئـۇ ناھايىتى چـوڭ گۇناھـكار بولىدۇ.

مەسـجىدتە يالغـۇز نامـاز ئوقۇغانـدا، تـۈۋرۈك دېگەنـدەك بىرەر 
نەرسـىنىڭ ئارقىسـىدا تـۇرۇپ ياكـى ئالدىدىن ئـادەم ئۆتمەيدىغان 

چەتـرەك بىـر جاينـى تېپىپ نامـاز ئوقـۇش الزىم.

ئوقۇغانـدا،  نامـاز  قىلىـپ  ئىقتىـدا  ئىمامغـا  جامائـەت  ئەممـا، 
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نامازنىـڭ ئالدىدىـن ئۆتۈشـكە توغـرا كەلسـە، ئىمامنىـڭ ئالدىدىن 
ئەمـەس، جامائەتنىـڭ ئالدىدىـن ئۆتسـە بولىـدۇ. چۈنكـى، ئىمـام 
بىلـەن ئوقۇلغـان نامـاز، ئىمـام بىلـەن باغلىنىپ كەتكـەن بولىدۇ، 

جامائەتنىـڭ نامىزىغـا تەسـىر يەتمەيـدۇ.

مۇبارەك ھەدىسلەردە مۇنۇالر كەلگەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
مۇنـداق دەيـدۇ: »نامازخاننىـڭ ئالدىدىـن ئۆتكـەن كىشـى بۇنىڭ 
نەقەدەر ئېغىر گۇناھ ئىكەنلىكىنى بىلسـە ئىدى، ئۇنىڭ ئالدىدىن 

ئۆتكىنىدىن 40 )يىل( سـاقالپ تۇرغـان بوالتتى«]1].

ئەبـۇ ھۇرەيـرە رەزىيەلالھۇ ئەنھـۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمنىڭ 
مۇنـداق دېگەنلىكىنـى رىۋايـەت قىلىـدۇ: »نامازخاننىـڭ ئالدىدىن 
ئۆتكـەن كىشـى بۇنىـڭ نەقـەدەر ئېغىـر گۇناھ ئىكەنلىكىنى بىلسـە 
ئىدى، ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتكىنىدىن، 100 يىل سـاقالپ تۇرۇشـنى 

تاللىغـان بوالتتى«]2].

مالىـك رەھىمەھۇلـالھ كەئبۇلئەھبـار رەزىيەلالھـۇ  يەنـە ئىمـام 
ئەنھۇدىـن مۇنۇالرنـى رىۋايـەت قىلىـدۇ: »نامازخاننىـڭ ئالدىدىـن 
ئۈچـۈن  ئۇنىـڭ  يۇتۇشـى  يـەر  ئىـدى،  بىلسـە  كىشـى  ئۆتكـەن 

بوالتتـى«]3]. ياخشـىراق  ئۆتكىنىدىـن  ئالدىدىـن  نامازخاننىـڭ 

يەنـە بىر رىۋايەتتـە، »نامازخاننىڭ ئالدىدىـن ئۆتكەنلىكىدىن 

]1]  ســەھىھۇل بۇخارىــي، 510 - نومۇرلــۇق ھەدىــس. بــۇ ھەدىســتە قىرىــق 
ــان. ــى ئېيتىلمىغ ــۈن ئىكەنلىكىن ــاي، ك ــى ئ ــل ياك يى

]2]  ســۇنەن ئىبنــى ماجــە، دارۇل جىيــل نەشــرىياتى، 5 - باســما، 946 - 
نومۇرلــۇق ھەدىــس.

]3]  مۇۋەتتا مالىك، 35 - نومۇرلۇق ھەدىس.
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يـەر يۇتۇپ كېتىشـى يەڭگىلـرەك بوالر ئىـدى« دېيىلگەن]1].

بولغـان  ئوقۇماقچـى  نامـاز  سـەھرادا  شـۇكى،  كاالم  خۇالسـە 
ئوخشـاش  تاياققـا  ئۇزۇنلۇقتىكـى  46 سـانتېمىتىر  كىشـى چوقـۇم 
بىـرەر نەرسـىنى سـول ياكـى ئـوڭ قېشـىنىڭ ئوتتۇرىغـا ئۇدۇلالپ، 
سـەجدىگاھىنىڭ ئالدىغـا تىكلـەپ قويـۇپ نامـاز ئوقۇشـى الزىـم. 
كىچىـك  بولىـدۇ.  گۇناھـكار  باشلىسـا،  نامـاز  قىلمـاي  ئۇنـداق 
مەسـجىدنىڭ ئىچىـدە سـۈترە تىكلەشـنىڭ كېرىكـى يـوق، ئەممـا 
ئـادەم ئۆتىدىغـان يەردىن ئۇزاقـراق يەردە ناماز ئوقۇشـى الزىمدۇر. 
كىچىـك مەسـجىدتە نامـاز ئوقۇغۇچىنىـڭ ئالدىدىـن ئۆتكـەن ئادەم 
يۇقىرىـدا تىلغا ئېلىنغاندەك، قاتتىـق گۇناھكار بولۇپ، ئالالھنىڭ 

غەزىپىگـە دۇچـار بولىـدۇ.

]  [1دۇرەر سائادىييەدىن نەقىل قىلىنغان.
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نامازغا ئەھمىيەت بېرىش ھەققىدە

ناماز پۈتۈن ئىبادەتلەرنىڭ تۈۋرۈكى ۋە ئەڭ ئەۋزىلىدۇر. جابىر 
رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ پەيغەمبەر سـەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسسـەللەمنىڭ 
كىشـى  »)مۇسـۇلمان(  قىلىـدۇ:  رىۋايـەت  دېگەنلىكىنـى  مۇنـداق 
بىلەن كۇپرى ئارىسـىدىكى پەرق نامازنى تەرك ئېتىشـتۇر«]1] يەنى 

نامازنـى تـەرك ئېتىـش كۇپرىلىققا ئېلىـپ بارىدۇ.

يەنـە بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇكى، پەيغەمبەر 
سـەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسسـەللەم مۇنداق دېگەن: »بىز بىلەن ئۇالر 
ئارىسـىدىكى ئەھـدە نامـازدۇر. كىمكى نامازنى قەسـتەن تاشلىسـا، 

بولىدۇ«]2]. كاپىر 

ئەبـۇ دەردائ رەزىيەلالھـۇ ئەنھـۇ پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالمدىن 
دوسـتۇم  چىـن  دەيـدۇ:  مۇنـداق  قىلىـپ  رىۋايـەت  ھەدىـس 
پەيغەمبـەر ئەلەيھىسسـاالم مـاڭا ۋەسـىيەت قىلىـپ مۇنـداق دېـدى: 
كەلتۈرمـە!  شـېرىك  ئالالھقـا  كۆيدۈرۈلسـەڭمۇ  »ئۆلتۈرۈلسـەڭمۇ، 
بۇيرۇغـان  ئايرىلىشـقا  ماللىرىڭدىـن   - پـۇل  بالىچاقـا،  خوتـۇن، 
تەقدىردىمـۇ، ھەرگىـز ئاتـا - ئاناڭغـا بويۇنتاۋلىـق قىلمـا! پـەرز 
تـەرك  قەسـتەن  نامازنـى  پـەرز  ئەتمـە!  تـەرك  قەسـتەن  نامازنـى 

]1]  سەھىھ مۇسلىم، 82 - نومۇرلۇق ھەدىس.
]2]  سۇنەن تىرمىزىي، 2621 - نومۇرلۇق ھەدىس.
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كېتىـدۇ«]1]  ئاجـراپ  ئەھدىسـى  ئالالھنىـڭ  كىشـىدىن  ئەتكـەن 
يەنـى ئالـالھ تائـاال ئۇنىڭدىن مەغپىـرەت ئەھدىسـىنى تارتىۋېلىپ، 

يىراقالشـتۇرۇۋېتىدۇ. مەغپىرىتىدىـن 

ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
كىشـى  »ھەرقانـداق  قىلىـدۇ:  رىۋايـەت  دېگەنلىكىنـى  مۇنـداق 
بـەش نامازنـى تاشـلىماي، داۋاملىـق ئـادا قىلسـا، نامـاز ئۇنىڭغـا 
نـۇر، دەلىـل ۋە نىجاتلىـق بولىـدۇ. )ئەكسـىچە(  قىيامـەت كۈنـى 
نامازنـى قەسـتەن تاشـلىغان ئـادەم قىيامـەت كۈنـى نـۇر، دەلىل ۋە 
نىجاتلىقتىـن مەھـرۇم قالىـدۇ؛ قىيامـەت كۈنـى پىرئـەۋن، ھامـان، 
قـارۇن ۋە ئۇبـەي ئىبنـى خەلـەف قاتارلىـق )دىـن دۈشـمەنلىرى( 

بىلـەن بىـر سـەپتە، بىـر يـەردە بولىـدۇ«]2].

مەزكـۇر ھەدىسـلەرگە ئاساسـەن ئىمـام ئەھمـەد ئىبنـى ھەنبـەل 
رەھىمەھۇلـالھ نامازنـى قەسـتەن تـەرك ئەتكۈچىنـى كاپىـر بولىـدۇ 
دەپ ھۆكـۈم قىلغـان. ئىمـام شـافىئىي رەھىمەھۇلالھ بۇنـداق ئادەم 
كاپىـر بولىـدۇ ھـەم ئۆلۈمگە ھۆكـۈم قىلىنىـدۇ دەپ قارىغـان. ئىمام 
زىندانغـا  قـەدەر  ئۆلگەنگـە  رەھىمەھۇلـالھ  ھەنىفـە  ئەبـۇ  ئـەزەم 
ئەتكۈچـى  تـەرك  قەسـتەن  نامازنـى  قارىغـان.  دەپ  تاشـلىنىدۇ 
دەرھـال كاپىـر بولمىغـان تەقدىردىمۇ، بـۇ ئەھۋال ئۇنـى ئاقىۋەتتە 
كۇپرىلىققـا ئېلىـپ بارىـدۇ. ئىمانسـىز كېتىـش خەتىـرى ئېھتىمالغـا 

تولىمـۇ يېقىنـدۇر.

ئالالھ ھەممىمىزگە بۇنىڭدىن پاناھ بەرسۇن!

]1]  ئەبۇ بەكر ئىبنى خەلالل: »ئەسسۈننە«، 1396 - نۇمۇرلۇق ھەدىس.
]2]  تەھاۋىي: »شەرھۇ مۇشكىلىل ئاسار« 3180 - نۇمۇرلۇق ھەدىس.
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روزى مەھشەردە خۇدايا زۇلجاالل،
بەش نامازدىن ئەۋۋەلەن قىلغاي سوئال.

ئاتـا  ھىدايـەت  تەۋپىـق،  بەندىلىرىگـە  بارچـە  ئالـالھ  ئۇلـۇغ 
قىلىپ، ئىالھىي ھۆكۈملەرگە يېپىشـقىلى نېسـىپ قىلسـۇن! ئامىن! 

ئامىـن! ئامىـن!

ئـى ئالـالھ! »ال ئىالھـە ئىللەلالھـۇ مۇھەممـەدۇن رەسـۇلۇلالھ« 
كېتىـش  دۇنيادىـن  بىزنىـڭ  كەلىمىسـىنى  شـاھادەت  دېگـەن 

قىلسـۇن! سـۆزىمىز  ئاخىرقـى  ئالدىدىكـى 

مەھشەر كۈنى بولىدۇ دەھشەت،
تۇنجى سوراق بولغاچقا ناماز.
تەمەيىم بار مېنىڭ دۇئادىن،
ھەر كىشى گەر ئوقۇسا ناماز.

چۈنكى، مەن بىر ئازغۇن، گۇناھكار،
لېكىن مېنى قۇتقۇزار ناماز.

ھىجرىيە 1401 - يىل، مۇبارەك رامىزان ئېيىنىڭ 12 - كۈنى
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تەرجىماندىن ئىالۋە

تېگىشــلىك 	  قىلىشــقا  ۋاقىتــالردا  باشــقا  ئۇنىڭدىــن  ۋە  رامىــزان 
ئىبادەتلــەر:  - ئەمــەل  كۈندىلىــك 

1. رامىـزان ئېيـى ئەمـەل - ئىبادەتلەرنىـڭ ئەجىـر - مۇكاپاتـى 
ھەسسىلەپ كۆپىيىدىغان، مۇسۇلمانالر ساۋاب - ئەجىرلەردىن مول 
ھوسـۇل ئالىدىغـان ۋە روھىنـى پـاكالپ، ئالالھقا يېقىنلىشـىدىغان 
مۇبـارەك ئايـدۇر. رامىـزان ئېيتى ئالـالھ راۋا كۆرمەيدىغـان گۇناھ - 
مەسـىيەتلەردىن قـول ئـۈزۈپ، ئەمـەل - ئىبادەتكـە قىزغىنلىقىنـى 
ئاشـۇرۇپ، ئۆزىنـى ئۆزگەرتىدىغـان ياخشـى پۇرسـەتتۇر. شـۇنىڭ 
ئۈچۈن ئاسـانلىقچە قولغا كەلمەيدىغان بۇنداق ياخشـى پۇرسـەتنى 
 - ئەمـەل  ئۆتكۈزۈۋەتمەسـلىك،  غەپلەتتـە  قىلىـپ،  ھۇرۇنلـۇق 
ئىبادەتلـەردە باشـقىالرغا ئۈلگـە بولـۇش الزىـم. چۈنكـى، پۇرسـەت 
غەنىيمەتتـۇر. بەلكـى بـۇ يىللىـق رامىـزان بىر قىسـىم كىشـىلەرنىڭ 
ئـەڭ ئاخىرقـى رامىزىنى بولۇپ، كېلەر يىللىق رامىزانغا ئۇلىشـالماي 

قېلىشـى مۇمكىن.
2. رامىزاننىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىگە خۇشال بولۇش.

3. رامىزان ئېيىنىڭ يېتىپ كېلىشـى بىلەن تەڭ قەلبنى ئىسـالھ 
قىلىپ، تەقۋادارلىقنى ئاشۇرۇشـقا بەل باغالش. 

4. باشـقىالردىن، بولۇپمـۇ ئاتـا - ئانىدىـن ھەردائىـم كەچۈرۈم 
سـوراپ تۇرۇش 
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سـاۋابلىق  ئورنىغـا  ئۇنىـڭ  پـاكالش،  ھەسـەتتىن  قەلبنـى   .5
قويماسـلىق. يوچـۇق  شـەيتانغا  ئارقىلىـق  ئويـالش  ئىشـالرنى 

6. باشـقىالرغا تىـل - ئاھانـەت قىلىپ، ئەزىيـەت يەتكۈزۈش ۋە 
ئۇياتسـىز سـۆزلەرنى قىلىش ۋە غەيۋەت - شـىكايەتلەر سـەۋەبلىك 

جاپـا تارتىـپ تۇتقان روزىنىڭ سـاۋابىنى بىكار قىلىۋەتمەسـلىك.

7. گۇناھالردىـن قـول ئۈزۈپ، ئالالھقا ھەقىقىي يوسـۇندا تەۋبە 
قىلىش.

8. رامىزان مەزگىلىدە مەلۇم بىر سـاۋابلىق ئىشـنى تەرك ئەتمەي 
قىلىمـەن دەپ بـەل باغـالش ۋە شـۇنىڭغا ئەمـەل قىلىـش، قەتئىـي 

بـەل قويۇۋەتمەي ئاخىرىغىچە داۋامالشـتۇرۇش.

تېلېۋىـزور  ۋاسـىتىلىرى،  ئاالقـە   - ئۇچـۇر  تېلېفوننىـڭ   .9
 - يـەپ  ئۇزۇنغـا سـوزۇلغان  ئايلىنىـش،  بـازار  پىروگراممىلىـرى، 
كەتمىسـۇن! ئوغرىـالپ  ۋاقتىڭىزنـى  پـاراڭالر  قـۇرۇق  ۋە  ئىچىـش 

11. كىچىـك بالىالرنـى رامىزانغـا ئادەتلەنـدۈرۈش، چىرايلىـق 
گەپلـەر بىلـەن ئەمـەل - ئىبادەتكـە قىزىقتـۇرۇش.

11. كېچىسى ئەمەل - ئىبادەت قىلدىم دەپ كۈندۈزى ئۇخالپ، 
نامازنىڭ ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋېتىشتىن ساقلىنىش.

ۋە  قىلىـش  ياخشـىلىق  باشـقىالرغا  يېتىشـىچە  كۈچىنىـڭ   .12
شـەيتاننىڭ  بولـۇش.  خۇشـال  ئىشـلىرىغا  سـاۋابلىق  قىلىۋالغـان 
قويماسـلىق. يـول  قىلىشـىغا  توسـقۇنلۇق  ئىشـالردىن  سـاۋابلىق 

ھالەتتـە  يوشـۇرۇن  باشـقىالرغا  بولسـىمۇ  ئازدىـن   - ئـاز   .13
سـەدىقە، خەيـر - ئېھسـانالرنى ئـۈزۈپ قويماسـلىق. ئەمەللەرنىـڭ 
ئـاز بولسـىمۇ ئۈزۈلـۈپ قالمـاي داۋامالشـقانلىقى بىـر مەزگىـل كـۆپ 
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قىلىـپ، توختـاپ قالغىنىدىـن ياخشـىدۇر.
14. ئۆزى ئوقۇغان ۋە تەراۋىھ نامازلىرىدا ئوقۇلغان ئايەتلەرنىڭ 
مەنىلىرىنـى قۇرئاننىـڭ تەرجىمىسـى ياكـى تەپسـىر كىتابلىرىدىـن 

تىرىشىش. بىلىۋېلىشقا 
15. ئۆزىگـە، ئاتـا - ئانىسـىغا، ئايـال - بالىلىرىغـا، ئـۇرۇق - 
تۇغقـان، دوسـت - بۇرادەرلىرىگـە، ھۆكۈمدارالرنىڭ ھىدايىتىگە، 
تـۇل خوتـۇن، يېتىم - يېسـىر، ئاجىز - بىچارىلەرگە، ياشـالرنىڭ 
بولۇپمـۇ  مۇسـۇلمانالرغا،  پۈتـۈن  مېڭىشـىغا،  يولىغـا  ھىدايـەت 

مۇجاھىدالرنىـڭ غەلىبـە قىلىشـىغا دۇئـا قىلىشـنى ئۇنتۇماسـلىق.
16. رامىزانلىق نەرسـە - كېرەك سـېتىۋالغاندا ئۆزىنىال ئەمەس، 
ئـۇرۇق - تۇغقـان، دوسـت - بـۇرادەر ۋە قولـۇم - قوشـنىلىرىنىمۇ 
ئويالپ، ئۇالرغىمۇ سەدىقە ياكى ھەدىيەلىك نەرسە – كېرەكلەرنى 

سېتىۋېلىش.
17. ئاتـا - ئانىـالر بالىچاقىلىرىنـى قۇرئان ئوقۇش ۋە يادالشـقا 

قىزىقتـۇرۇش ئۈچـۈن ھەدىيە بېرىش.
18. ئىفتارنىـڭ ئالدىـدا قۇيـاش پاتقۇچـە، بامـدات نامىزىدىـن 
ئىجابـەت  دۇئـا  ئارىلىقتىكـى  بولغـان  چىققۇچـە  قۇيـاش  كېيىـن 

بەرمەسـلىك. قولدىـن  ۋاقىتالرنـى  بولىدىغـان 
19. ھـەر دائىـم ئالالھتىـن قورقـۇپ، يېلىنىـپ، يـاش تۆكـۈش 
ۋە ئالالھنىـڭ داۋاملىـق ئۆزىنى كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئەسـتىن 

چىقارماسلىق.
21. ھەر كۈنى دىنىي مەسـىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنىدىغان ئىلمىي 
سـورۇنالرغا قاتنىشـىپ دىنىـي مەلۇماتىنـى ئاشـۇرۇش ۋە ئىمانىنـى 

كۈچەيتىش.
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21. ۋاقتىنـى بىھـۇدە ئۆتكۈزىدىغـان ئىشـالر بىلـەن ئەمـەس، 
ئەمـەل - ئىبادەت ۋە سـاۋابلىق ئىشـالر بىلەن رەتلىـك ئۆتكۈزۈش.

22. قۇرئاننـى ياخشـى ئوقۇيالمايدىغانالرغا مەسـجىدتە سـورۇن 
تـۈزۈپ قۇرئـان ئۆگىنىـش ئۈچۈن شـارائىت ھازىـرالپ بېرىش.

قىلىشـقا  سـاالم  مۇسـۇلمانغا  ھەرقانـداق  ئۇچرىغـان   .23
. تلىنىـش ە د ئا

24. كىشىلەرگە خۇشچىراي مۇئامىلە قىلىش.

25. رامىزانـدا ئالالھقـا كـۆپ تائـەت - ئىبادەت قىلىـش، گۇناھ 
- مەسـىيەتلەردىن قـول ئـۈزۈش ۋە ئەزىيەتلەرگـە سـەۋر قىلىـش 

ئارقىلىـق ئۆزىنـى چېنىقتۇرۇش.

26. ئالالھنىڭ بەرگەن نېمەتلىرىگە شۈكۈر ئېيتىش.

27. كۈنلىرىنى دۇئا - تىالۋەت، تەۋبە - ئىسـتىغپار، زىكىر - 
تەسـبىھ ۋە دۇرۇت ئوقۇش بىلەن ئۆتكۈزۈش.

كېچىـدە  دېگەنـدەك  نامازلىـرى  تەھەججـۈد  تەراۋىـھ،   .28
ۋە  بەرمەسـلىك  قولدىـن  ئىبادەتلەرنـى   - ئەمـەل  قىلىدىغـان 

قىلماسـلىق. سۇسـلۇق 

29. گۇنـاھ - مەسـىيەتكە چۈشـۈپ قالغانـدا؛ قىلىۋاتقان ئەمەل 
- ئىبادەتلىرىدىـن مەغرۇرلىنىـپ، ھۇرۇنلۇقـى تۇتۇپ قالغان ياكى 
زېرىكىـش ھېـس قىلغـان چاغـالردا ئالالھقـا تەۋبـە - ئىسـتىغپار 
سـىغىنىپ  ئالالھقـا  شـەررىدىن  شـەيتاننىڭ  لەنىتـى  ئېيتىـپ، 

پاناھلىـق تىلـەش.

31. قېرىنداشـلىرىغا بىـرەر قۇتـا ئەتىـر ياكى بىرەر تال مىسـۋاك 
دېگەنـدەك نەرسـىلەرنى ھەدىيـە قىلىـش. ھېچبولمىغانـدا پـات - 
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پـات تېلېفـون ياكـى ئۇچـۇر قىلىـپ سـاۋابلىق ئىشـالرغا ئۈنـدەپ، 
پەنـد - نەسـىھەتلەرنى ئـۈزۈپ قويماسـلىق.

31. كېسـەللەرنى يوقـالش؛ ئۆلـۈم - يېتىـم ئىشـلىرى بولـۇپ 
قالسـا، جىنـازە ئىشـلىرىغا ئاكتىپلىـق بىلـەن قاتنىشـىش.

ئۈچـۈن  ئوقـۇش  نامىـزى  تەراۋىـھ  مەسـجىدكە  ھەرقېتىـم   .32
ئېلىۋېلىـش. ئىككىنـى   - بىـر  يېقىنلىرىدىـن  ماڭغانـدا 

33. ھەر كۈنى ئائىلىسىدىكىلەردىن: بۈگۈن ناماز ئوقۇدىڭىزمۇ؟ 
قۇرئـان ئوقۇدىڭىزمـۇ؟ مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن دۇئـا قىلدىڭىزمـۇ؟... 
ئىبادەتكـە   - ئەمـەل  ئارقىلىـق  سـوراش  سـوئالالرنى  دېگەنـدەك 

تـۇرۇش. ئۈندەپ 
34. ئىمكانىيىتى يار بەرسە رامىزان ئىچىدە ئۆمرە قىلىش.

35. ئەتراپىدىكى دىنسـىز كىشـىلەرنى چىرايلىـق گەپلەر بىلەن 
ئىسـالمغا دەۋەت قىلىش.

36. قارىـالر ھـەر كۈنـى قۇرئـان كەرىمدىـن ئـاز دېگەنـدە ئـۈچ 
پـارە، ئادەتتىكـى كىشـىلەر بىـرەر پـارە ئوقۇشـنى ئۆزىگـە ۋەزىپـە 

. قىلىش
37. روزىدارالرنى ئىفتارلىتىشنى قولدىن بەرمەسلىك.

38. قەبرىسـتانلىقنى زىيـارەت قىلىـپ، ئۆلۈكلـەر ھەققىدە دۇئا 
قىلىـش ۋە ئۆلۈمنـى ئەسـلەپ تەقۋادارلىقىنى ئاشـۇرۇش.

39. گۇنـاھ - مەسـىيەتلەردىن قـول ئۈزۈشـكە چىـن دىلىدىـن 
باغالش. بـەل 

دوسـت  بىلـەن  كىشـىلەر  سـاغالم  ئەقىدىسـى  تەقـۋادار،   .41
قىلىـش. ئۈلگـە  ئۇالرنـى  بولـۇپ، 
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ئولتـۇرۇپ،  مەسـجىدتە  كۈنـى   10 ئاخىرقـى  رامىزاننىـڭ   .41
بەرمەسـلىك. قولدىـن  قىلىشـنى  ئېتىـكاپ 

ئاخىرقـى  رامىزاننىـڭ  ئۈچـۈن  تېپىـش  كېچىسـىنى  قـەدر   .42
10ىـدا كېچىلەرنـى ئەمـەل - ئىبادەتلـەر بىلـەن ئۇخلىمـاي تـاڭ 

ئاتقـۇزۇش.

قالغـان  تاشـلىنىپ  ئەلەيھىسسـاالمنىڭ  پەيغەمبـەر   .43
قىلىـش. تەشـۋىق  باشـقىالرغا  ۋە  قىلىـش  ئەمـەل  سـۈننەتلىرىگە 

44. ئىسـالمغا ۋە مۇسـۇلمانالرغا پايدىلىـق بىرەر ئىش قىلىشـنى 
كۆڭلىگـە پۈكۈش.

45. تەبلىغ، دەۋەت سـورۇنلىرى دېگەندەك ساۋابلىق ئىشالرنى 
باشـقىالرغا خەۋەر قىلىش.

46. ئـاز دېگەنـدە كۈنىگـە بىـرەر سـائەت ۋاقتىنـى كىشـىلەرنى 
دەۋەت قىلىشـقا ئاجرىتىـش.

47. ئائىلىسـىدىكىلەرنى دەۋەت سـورۇنلىرىغا بىرگە ئاپىرىشنى 
ئۇنتۇماسلىق.

48. قۇرئـان كەرىمنـى كـۆپ تىـالۋەت قىلىـپ، كـۆپ تىڭشـاپ 
بېرىـش.

قايتىـپ،  كېيىنـراق  بېرىـپ،  بۇرۇنـراق  مەسـجىدكە   .49
نامازالرنىـڭ ئالـدى - كەينىـدە ئـاز دېگەنـدە بـەش - ئـون مىنۇت 
ئولتـۇرۇپ زىكىـر، تەھلىل - تەسـبىھ ۋە دۇرۇت ئېيتىشـنى قولدىن 

بەرمەسـلىك. 

ئارىلىقلىرىدىكـى  ئىـش  ياكـى  قىلغـان  سـەپەر  ماشـىنىدا   .51
بـوش ۋاقىتالرنى، بانكا ياكى دوختۇرخانىالردا ئۆچرەت سـاقلىغان 
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ۋە  تەسـبىھ   - زىكىـر  ئالالھقـا  ئۆتكۈزمـەي،  بىھـۇدە  ۋاقىتالرنـى 
مۇھەممـەد ئەلەيھىسسـاالمغا دۇرۇت ئوقـۇش بىلـەن ئۆتكـۈزۈش.

51. رامىـزان ئىچىدە دىنىي مەسـىلىلەرگە ئائىـت بىرەر كىتابنى 
تۈگىتىش. ئوقۇپ 

52. ئۇرۇق - تۇغقانالرنى يوقالش.

53. نامازنىـڭ سـۈننەتلىرى ۋە ئۇنىڭدىـن باشـقا »چاشـگاھ« 
قولدىـن  نامازالرنـى  نەپلـە  ئوقۇلىدىغـان  كېچىـدە  ۋە  نامىـزى 

بەرمەسـلىك.

54. ئائىلىسىدىكىلەرگە ھەدىيە بېرىپ خۇشال قىلىش.

ئىبادەتلەردىـن   - ئەمـەل  كەتكەنـدە  چىقىـپ  رامىـزان   .55
چاغـدا  باشـقا  تونۇيدىغـان،  رامىزاندىـال  ئالالھنـى  سۇسلىشـىپ، 

قالماسـلىق. بولـۇپ  تونۇمايدىغـان 

56. رامىزان كىرگەندە مەسجىد ئىمامىنىڭ مەسئۇلىيىتى تېخىمۇ 
ئەخالقلىرىنـى   - ئـەدەپ  رامىزاننىـڭ  كىشـىلەرگە  ئېغىرلىشـىدۇ. 
چۈشـەندۈرۈش بىلـەن بىرگە ئەمـەل - ئىبادەتلەرگـە قىزىقتۇرۇش 
كۈچەيتىشـنى  رىشتىسـىنى  دوسـتلۇق  ئۆزئـارا  جامائەتلەرنىـڭ  ۋە 

مەزمـۇن قىلغـان ۋەز – نەسـىھەتلەرنى كۆپەيتىشـى الزىـم.

57. ئىمـام بولغـان كىشـى يېڭىدىـن جامائەتكـە قوشـۇلغانالرغا 
ئاالھىـدە كۆڭـۈل بۆلۈشـى، چىرايلىـق سـۆزلەر بىلـەن نەسـىھەت 
قىلىشـى، رامىـزان چىقىـپ كەتكەندىـن كېيىنمـۇ يوقـاپ كەتمەي، 
داۋاملىـق مەسـجىدكە ھازىـر بولۇشـى ئۈچـۈن خىزمـەت ئىشلىشـى 

الزىم.

58. سوھۇرلۇقنى بەك بۇرۇن يېۋالماسلىق.
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يېۋالماسـلىق،  كـۆپ  تاماقالرنـى  ئېغىـر  ۋاقتىـدا  ئىفتـار   .59
تاماقالرنـى  ئىسسـىقلىق  ۋە  تۇزلـۇق  ياغلىـق،  بـەك  سـوھۇرلۇقتا 
يېيىشـتىن سـاقلىنىش. كېچىسـى سـۇنى كۆپـرەك ئىچىـپ بېرىش، 
تەرخەمـەك  قېتىققـا  ئۈچـۈن  قالماسـلىق  ئۇسسـاپ  كۈنـدۈزى 

ئۇنتۇماسـلىق. يەۋېلىشـنى  ئارىالشـتۇرۇپ 


